
ACTA del dia 07/09/11 – COMISSIÓ 

DE MEDICACIÓ SOCIAL 

 

ORDRE DEL DIA i REUNIÓ: 

3 assistents.  

Donat que en les últimes reunions l’assistència a les reunions de la 

comissió ha sigut baixa i alguns components de la comissió per motius 

personals no podran assistir durant un temps; valorem que dels dos 

objectius que ens vam marcar en un inici, hauríem de prioritzar un d’ells 

(copio i pego els nostres objectius com a comissió). 

A. "La social" que té per objecte: 

 

-  Actuar de pont entre els recursos socials del barri que treballen amb 

col·lectius en situació de risc i l'assemblea del Raval. Contactar amb els i les 

professionals i amb les persones usuàries d'aquests serveis per escoltar la 

seva veu i visualitzar la realitat del barri.  

 

- Generar espais de debat entre professionals "de lo social" que treballen 

en el barri. 

 

- Informar de les retallades que afecten als serveis socials i al món 

associatiu.  

 

B. "la de mediació" que té per objecte: 

 

- Establir ponts entre diferents opinions (o potser també podríem dir entre 

opinions oposades) i canalitzar la pluralitat d'idees de forma constructiva. 
 

En aquesta reunió hem parlat sobre centrar-nos en l’objectiu B, però 

igualment acabar amb els temes que ja he iniciat com: 

- Puta comissió 

- Barrilonia 

 

 



Donat el funcionament de les últimes assemblees, també hem estat debatin  

com poguer neutralitzar les “interrupcions espontànies” que succeeixen  

durant la mateixa. Aquest es un dels punts que ens preocupa i que va 

augmentant cada dia.  

Un altre punt, seria com anar introduint una sèrie de mecanismes- recursos, 

que posteriorment  serveixen per anar fent un treball educatiu dels mateixos 

membres de l’assemblea i que serveixen de autocontrol i facilitar així, el 

bon funcionament de l’assemblea. Punts que també ens ha portat a 

prioritzar l’objectiu B. 

 

1º) PROJECTE MEDIACIÓ, ESPAI  PÚBLIC I CONVIVÉNCIA 

Tal i com vam quedar, ens hem posat en contacte amb les persones 

encarregades d’aquest projecte i hem concertat coordinació per aquest 

dimecres dia 14/09/11 a les 18:30h.  

Trucarem al Ramón de la Puta comissió per veure si li va bé. Sinó, 

canviarem el dia previst però no volem deixar passar més temps. 

 

2º) Medicació entre vivenda i centre social de BARRILONIA 

Fem arribar el document de mínims a Centre Social, que ens va fer arribar 

Vivenda. 

El Centre Social ens ha comentat que es llegiran el document i faran una 

valoració. 

Quedem a l’espera de l’acceptació de la mediació.. 

 

3º) Continuar amb la Formació interna del membres de la comissió  

Com tenim diversos documents a treballar, decidim començar per un 

document en concret. Un component de la comissió, serà l’encarregat de 

recordar-nos que cada setmana, en cada reunió de la comissió, haurem de 

treballar 2-3 fulls i comentar-los. 

La pròxima reunió iniciarem aquest apartat. 



4º) Suport a la comissió de Metodologia i Dinamització 

Aquesta comissió no saben si està activa o no. Creiem que volen exposar a 

l’assemblea la seva continuïtat i de quina forma. Per tant, la comissió de 

medicació continuarem donant-los el suport que vam pactar amb ells i que 

està redactat en l’acta del dia 27/07/11 (copio i pego a continuació): 

Propostes de millores pactades: 

- Concretament ens ha semblat una gran millora el micro amb 
amplificador i el resum escrit que fan  al llarg de l'assemblea.  

 Donada la importància de la figura de la moderadora i de les dificultats 
per trobar voluntàries, vam proposar que aquesta figura recaigui de 
manera rotativa en les diferents comissions -sempre i quan no hi hagi 
persones voluntàries. 

 També vam exposar que el moderador/a tingui una persona de suport (la 
comissió de mediació s'ofereix per fer aquesta tasca sempre i quan no hi 
hagi cap voluntària). 

 Pensem que cal recordar i respectar el temps, tant el temps fixat per a 
cada tema en l'ordre del dia com el de cada torn de paraula. 

 Us suggerim que a l'inici -i també durant les assemblees si cal- es 
recordi la necessitat de manifestar les opinions mitjançant els signes 
habituals. 

 Us proposem replantejar la utilització de cadires: poden ser necessàries 
per a algunes persones, però tanquen l'espai i el limiten. 

 

Afegim de noves propostes que hem treballat en aquesta reunió i que un 

cop, sàpiguen si aquesta comissió inicia de nou les seves reunions, li farem 

la corresponent devolutiva. 

-cal recuperar l’enviament previ de l’ordre del dia. Si la figura de 

moderador/a es “complicada”, es fa més difícil sense conèixer prèviament 

l’ordre del dia 

- remarcar l’ importància d’iniciar l’assemblea a l’hora programada: 19:30h 

- a part de l’ utilització dels signes o la recuperació d’aquests, no prendre’ls 

com una cosa personal, sinó general, pel bon funcionament de l’assemblea 

- les decisions que es prenen durant l’assemblea, seria convenient també, 

prendre-les el mateix dia que es fa el debat. 

 

 



ACORDS i propers temes a tractar: 

 

- Comissió Medicació Social 

Plantegem prioritzar l’objectiu B i centrar-nos en aquest. 

Tot i que els temes iniciats, continuarem treballant-los fins al final. 

 

- PROJECTE MEDIACIÓ, ESPAI  PÚBLIC I CONVIVÉNCIA 

Visita concertada pel dia 14/09/11 ales 18:30h, on també hi estarà 

Ramón de la Puta Comissió. 

 

- Medicació entre vivenda i centre social de BARRILONIA 

El CSO ens comenta que s’ho llegiran i valoraren l’acceptació o no 

d’aquest mínims de Vivenda. 

 

- Continuar amb la Formació interna del membres de la comissió  

En propera reunió ja iniciarem aquest apartat. En cada reunió en 

decidit treballar 2-3 fulls, d’un document en concret. 

 

- Suport a la comissió de Metodologia i Dinamització 

Elaborem noves propostes de millores, però quedem a l’espera de 

sàpiguer si aquesta comissió inicia les seves reunions per fer-lis la 

corresponent devolutiva.  

Paral·lelament, decidim continuar donant-los el suport que vam 

pactar amb ells. 

 


