
ACTA del dia 27/07/11 – COMISSIÓ 

DE MEDICACIÓ SOCIAL 

 

ORDRE DEL DIA i REUNIÓ: 

5 assistents.  

- Propera reunió- dimecres 24/08/11 ales 18:30h.  Lloc: Rambles del Raval 

(tanquem per vacances, tot i que enviarem e-mail per confirmar que hi hagi 

assistència per aquest dia) 

 

- Durant la setmana rebem dos e-mails (via N-1 i via gmail), per tant 

canviem l’ordre del dia i afegim dos punts més. 

o CONSULTA IOLANDA (N-1) 

o Conflicte d’exclusió social (gmail). 

 

1º) PROJECTE MEDIACIÓ, ESPAI  PÚBLIC I CONVIVÉNCIA 

Es presenten dues persones del projecte i ens expliquen en que consisteix 

(adjunto full).  

D’aquesta trobada, remarcar punts com: 

1. Projecte finançat per l’ajuntament – Pla de Barris 

2. Durada fins al 31/12/11 

3. Es centralitzarà sobretot en la “prostitució”  

4. Remarquen que com es molt poc temps, es dedicaren sobretot 

a detectar i diagnosticar. L’ intervenció serà en aspectes 

concrets i a curt termini. 

5. Faran dues sortides a la setmana al voltant del carrers com 

Robadors, Sant Rafael, Hospital... Dilluns serà pel matí i 

dimecres serà per la tarda. 



Ambdues parts, decidim que realment coincideix aquest projecte amb els 

objectius que ens vam marcar com a comissió i a partir d’avui mateix, 

decidim que treballarem de forma conjunta. 

Expliquem lo parlat i pactat amb Ramón (redactat en anteriors actes); i 

concretem ja pel  dia 24/08/11 fer la primera sortida conjunta dels dimecres 

per la tarda, per parlar amb Ramón de la comissió puta . 

Quan acabem la nostra reunió, justament, ens trobem a Ramón. 

Aprofitem per explicar-li la reunió que hem tingut avui amb les 

persones del projecte i que el trucarem a finals d’agost per quedar amb 

ell. Li lliurem també el projecte i l’ informació que teníem i que ens vam 

comprometre a buscar des de la comissió. Ens agraeix la nostra 

col·laboració i remarquem a Ramón que continuem treballant i que ara, 

comptem amb el suport d’aquestes entitats i projecte. 

 

2º) Medicació en el conflicte d’exclusió social 

Tot i que no es oficial, ens confirmen que l’altre part ha decidit no 

acceptar la medicació. 

Decidim per tant, fer devolutiva on explicarem que per poguer mediar cal 

que les dues parts vulguin i ho facin de forma voluntària i com que hi ha 

una part que no ha acceptat, no podem llavors iniciar cap mediació. Si que 

suggerirem que caldria respectar “el pacte de no agressió” que ens van 

comentar que existia i que ambdós parts estaven d’acord.  

 

3º) Afegim dos punts a l’ordre del dia: 

- CONSULTA IOLANDA (N-1) 

Es valora que aquesta consulta no forma part dels objectius que ens vam marcar 

com a comissió i que lo realment necessari per aquesta família, seria suport 

psicològic i assessorament jurídic. No intervindrem. 

 

-  CONFLICTE D’EXCLUSIÓ SOCIAL (cmediacioraval@gmail.com) 



Com ja hem comentat més a dalt, no s’ accepta la mediació i decidim fer-li la 

devolutiva en termes general, no especificar cap aspecte d’aquest e-mail. 

 

4º) Continuar amb la Formació interna del membres de la comissió  

Avui no ens dona temps a treballar aquest punt. Com portem varies 

reunions sense poguer treballar la nostra formació, es valora la figura d’un 

responsable  d’entre els components de la comissió com a dinamitzador 

d’aquest apartat per tal de que: seleccioni un text, ho treballi i ens marqui 

que en cada reunió hem de poguer treure temps per aquest punt. 

 

5º) Suport a una altre comissió de l’assemblea 

Tot i que vam decidir no intervenir, donat els últims aconteixements  i que 

creiem que es una comissió molt important pel bon funcionament de 

l’assemblea del Raval, valorem que cal iniciar mediació- suport. 

Elaborem una sèrie de propostes de millores per aquesta comissió i els fem 

la devolutiva personalment. 

Ho exposaran en la propera assemblea i quedarà pendent que s’accepti o 

no. 

 

6º) Coordinació amb Ramón de la Comissió PUTA o PUTA Comissió. 

Com ja he comentat anteriorment, li hem pogut fer finalment la devolutiva, 

tenim el seu número de telèfon  i Ramón ens comenta que possiblement pel 

dia 01/08/11 estarà preparada l’exposició que estava preparant.  

Està informat també que a finals d’agost, quedarem amb ell i motivem 

perquè aquest dimarts assisteixi a l’assemblea del Raval per exposar que 

tothom està invitat a l’ exposició que està organitzant. 

 

 

 



ACORDS i propers temes a tractar: 

- PROJECTE MEDIACIÓ, ESPAI  PÚBLIC I CONVIVÉNCIA 

Es concreta pel  dia 24/08/11 fer la primera sortida conjunta dels 

dimecres per la tarda, per parlar amb Ramón de la comissió puta  

(oberta a qualsevol membre de la comissió). 

Treballarem de forma conjunta fins la finalització projecte. 

 

- Medicació conflicte exclusió social 

Com una part no accepta la mediació, no podem intervenir i per tant, 

queda parat. Si que suggerim que caldria continuar amb el “pacte de 

no agressió” que ambdues parts van acceptar. 

Sortirà de l’ordre de dia i de coses pendents. 

 

- Continuar amb la Formació interna del membres de la comissió  

Hi haurà una persona encarregada de dinamitzar aquest apartat i en 

propera reunió haurà de portar el text treballat. 

 

- Suport a una altre comissió de l’assemblea  

Saber si s’ha aprovat o no a l’assemblea les propostes de millores 

que li hem plantejat a aquesta comissió.  

Preguntar si cal que continuem amb el nostre suport o compten amb 

el suport d’alguna altre comissió com “ajuda mútua”. 

 

- Coordinació amb Ramón de la Comissió PUTA o PUTA Comissió. 

Aquest punt, passarà a formar part de “PROJECTE MEDIACIÓ, 

ESPAI  PÚBLIC I CONVIVÈNCIA”. 


