
ACTA del dia 31/08/11 – COMISSIÓ 

DE MEDICACIÓ SOCIAL 

 

ORDRE DEL DIA i REUNIÓ: 

3 assistents.  

 

1º) PROJECTE MEDIACIÓ, ESPAI  PÚBLIC I CONVIVÉNCIA 

Vam concretar visita pel dia 24/08/11 i així poguer fer la primera sortida 

conjunta, per parlar amb Ramón de la comissió puta . 

Aquest dia no es van presentar i tampoc s’han posat en contacte amb 

nosaltres, per tant, decidim des de la comissió enviar e-mail per continuar 

amb aquest projecte. 

Quedem a l’espera de la seva resposta. 

 

 

2º) Medicació entre vivenda i centre social de BARRILONIA 

Donat que hem estat de vacances, actualitzem informació respecte aquest 

punt. 

Vivenda de forma escrita ens ha donat la seva resposta. Resposta que farem 

arribar al Centre Social, a l’espera que acceptin o no el mínims que han 

redactat des de Vivenda. 

 

 

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

Ho recuperarem per propera reunió, ja que ahir novament, no es va donar 

temps a tractar aquest apartat. 



 

4º) Suport a la comissió de Metodologia i Dinamització 

Punt que parlarem més extensament en la propera reunió de la nostra 

comissió, ja que caldrà intervenir de forma més activa i valorar si cal de 

nou coordinar-nos amb la comissió de Metodologia i Dinamització. 

 

 

ACORDS i propers temes a tractar: 

- PROJECTE MEDIACIÓ, ESPAI  PÚBLIC I CONVIVÉNCIA 

No tenim noticies de les persones encarregades d’aquest projecte. 

Ens posarem en contactes amb elles, per continuar treballant de 

forma conjunta. 

 

- Medicació entre vivenda i centre social de BARRILONIA 

Fem devolutiva a CSO, quedem a l’espera de la seva resposta. 

 

- Continuar amb la Formació interna del membres de la comissió  

Punt que en la propera reunió, ho tractarem com a prioritari. 

 

- Suport a la comissió de Metodologia i Dinamització 

Valorar si cal una participació més activa per la nostra part i fins i 

tot, treballar de forma conjunta. 

Valorar també si cal que s’assumeixen rols de forma fixa. 

 

 


