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Acta Prescripció Social

Assistència de 13h a 14h:
Alex, Silvia, Geles, Laura (CAP SF)
Sonia (ASPB)
Georgina (Serveis Socials)
Alba (Espai Social)
Jaume (Informàtic)
Sergi, Poli i Celia (RECETAS)
Sara (Sanitas Provença)
Isis (PDC)

Se sumen a les 14h:
Alfons (PDC)
Idoia (Aula Ambiental)
Consol (Can Mariner)
Rubén (CAP RF)

1. Eines per a la prescripció social
El Jaume presenta l’eina web de Sant Antoni. La Isis anuncia que es podria pagar el
necessari per a la posada en marxa des de del finançament del PDC.
Tot i que l’eina es valora com a ideal per fer la prescripció, des dels CAPs tenen la instrucció
de prescriure des del programari propi. A la llarga hauran de fer prescripcions de sde l’ecap,
malgrat no tingui tantes prestacions com l’eina de Sant Antoni. Des del CAP Roger de Flor
han anunciat que farien prescripcions mitjançant l’ecap.

S’acorda que des del CAP SF parlen amb el seu equip per prendre una decisió. Des de la
Comissió acompanyarem les decisions que prenguin els CAPs, ja que la major part de les
prescripcions es fan des del CAP i cal tenir una coherència. Caldria prendre una decisió al
novembre per poder gestionar correctament el finançament del PDC. Es convocarà reunió al
novembre amb els dos CAPs per treballar aquest tema conjuntament.

2. RECETAS
Es presenta el projecte i es fa la primera sessió de co-creació.

- S’estableixen els col·lectius que es detecten al territori (solitud+ situació econòmica
desfavorida com a criteri):

- Dones migrades
- Adolescents i joves (grup 17-24 del CAP)
- Gent Gran
- Persones cuidadores
- Monomarentals (majoria migrades)
- Persones amb problemes de salut mental lleus

- Es fan propostes d’entitats, serveis i equipaments que podrien participar al projecte,
tant proposant activitats per al “menú” com en el procés de reclutament



Teniu tota la info a:
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6GQGZXfO16azcwn3nBaBAbpnfRidvzm?usp=shari
ng

Podeu completar els contactes de les entitats que es van proposar per convidar-les a la
propera.

https://drive.google.com/drive/folders/1Z6GQGZXfO16azcwn3nBaBAbpnfRidvzm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6GQGZXfO16azcwn3nBaBAbpnfRidvzm?usp=sharing

