Acta de reunió d’A.R.S.U.

I

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: U de gener del dos mil disset (01/01/
2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Fahd, Paolo, Claudia, Omar
Boumof, Luís, Lorena, Antonio, Assri, Omar
Barry, Ainoa, Alfonso, Rebeca, Quim, Toni.
Temes a tractar:
- Presentació memòria.
- Documentals.
- Debat sobre la legalització.
- Recollida: Fahd, Omar Barry, Toni Arroyo i
Omar Boumof.
- Encarregats DIPI: Luis i Fahd.
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II

Lloc de reunió: La Illeta (Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus).
Data de la reunió: Disset de gener del des mil disset
(17/01/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis (16:3018:00).
Assistents : Susana Segura, Nacho, Paolo
Barroso, Ramón, Miguel Aguilá, Fahd, Luís
Gonzalez, Rebeca, Lorena, Antonio, Manel,
Toni Arroyo, Omar Boumof, Omar Barry,
Quim, Toni Llort.
Temes a tractar:
- Informació a les persones pendents de fer la
formació del DIPI.
- Funcionament de la maquina. Funciona be.
- Pluja d’idees per la disfressa de carnestoltes :
- Recollida : Omar Barry. Omar Bouhmof, Lorena,
Manel, Fahd, Antonio Arroyo, Sara y Quim.
- Encarregats DIPI: Luís y Fahd.
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III

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i quatre de gener del dos mil
disset (24/01/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents: Bachir, Rebeca, Claudia, Magdi,
Assri, Omar Barry, Ramón P, José, Antonio,
Luís Gonzalez, Omar Boumof, Olga, José
Antonio Ruíz, Paolo Barroso, Toni, Sara, Quim.
Temes a tractar:
- Explicació de la Associació Reus Som Útils.
- Calendaris fets per ARSU si algú se'n va
pot demanar una còpia.
- Es llencen monedes a la maquina del DIPI hi
ha que fer una cartell perquè sols fiquin fitxes.
- Falten fitxes per la maquina.
- Recollida : Fahd, Toni Arroyo, Omar Boumof,
Quim Pablo, Sara.
- Encarregats DIPI: Bachir i Magdi.
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IV

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Trenta u de gener del dos mil disset
(31/01/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 )
Assistents : J.A.Ruíz, Omar Boumof, S.Bernad
Magdi, Damaris, Manel Mesones, Lorena,
Fahd, Toni Arroyo, Ivan Pérez, Omar Barry,
Paolo Barroso, Assri, Bahir, Luís Gonzalez,
Claudia, Rebeca, Toni Llort, Quim.
Temes a tractar:
- Presentació de la actual situació del Cannabis,
Regulació Responsable.
- Carnestoltes dia 23 de febre del 2017 a les 19H
a La Illeta.
- Encarregats de pica-pica per el carnestoltes:
Luís Gonzalez, Magdi, Rebeca i Jose.
- La maquina funciona be.
- Recollida: Magdi, Assri.
- Encarregats DIPI: Bachir i Magdi.
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V

Lloc de reunió: La Illeta (Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus)
Data de la reunió: Ser de febrer del dos mil disset
(07/02/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents: Bachir, Paolo, Omar Boumof,
Magdi, Assri, Lorena, Manel, Toni Arroyo,
Juan Azuaga, Iván Pérez, Omar Barry, Daily,
Patrícia Isadora, Fahd, Florín.
Temes a tractar:
- Recordatori del dia de carnestoltes.
- Pluja d’idees de disfresses ( Paquets de cigars
marihuana, Bob Esponja, etc.
- Començament de la disfressa de carnestoltes.
- La maquina esta espatllada(monedes i candau).
- Dema en Bachir i Magdi arreglaran la
maquina.
- Recollida : Magdi i Bachir.
- Encarregats DIPI : Ivan Pérez i Magdi.
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VI

Lloc de reunió: La Illeta (Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus)
Data de la reunió: Catorze de febrer del dos mil disset
(14/02/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents: Iván Pérez, Lorena Cano, M. Assri,
Toni Arroya, Sara Ferrando, Claudia, Paolo,
Pablo, Itziar, Magdi, Paco, Toni Llort, Quim.
Temes a tractar:
- Han faltat fitxes per poder adquirir kits.
- Han arribat fitxes noves.
- La maquina funciona be.
- Recordatori del dia de carnestoltes que serà el
proper vint i tres de febrer d’enguany, al centre
La Illeta a les 19;00h. Hi Ha que ser puntual
la preparació del pica-pica.
- Recollida: M. Assri, Manel Mesones, Iván
Pérez, Antonio Arroyo i Omar Bouhmof. (La
recollida serà demà a le 17:00h a l’hospital).
- Encarregats DIPI: Iván Pérez i Juan Azuaga.
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VII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i u de febrer del dos mil disset
(21/02/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents: Juan Azuaga, Rebeca, Omar Barry,
M. Assri, Magdi, Pablo Rincón, Claudia,
Antonio Arroyo, Lorena, Manel Mesones, Luís
Gónzalez, Paolo Parbosa, Isabel,Daisy, Tina,
Dàmaris, Sara, Toni Llort i Quim.
Temes a tractar:
- Per els comentaris el DIPI ha anat malament.
- Reunió molt distorsionada al trobar-se molt
enfadats tant Manel com Lorena.
- Recordatori dijous Gras ( carnestoltes ) al
La Illeta a les 19:00h. D’allí marxarem cap a la
plaça de Mercadal a la inauguració.
- Recollida : Omar Bouhmof, Juan Azuaga,
Pablo Rincón, Sara Ferrando y Quim.
- Encarregats DIPI : Juan Azuaga i Omar
Bouhmof.
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VIII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i vuit de febrer del dos mil disset
(28/02/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents: M.Assri, Magdi, Omar Buhmof,
Omar Barry, Pablo, Claudia, Paolo, Antonio
Arroyo, Xavi Alonso, Eduardo Márquez,
Manel Mesones, Joseé Antonio Ruíz, Bachir,
Lorena, Ivan, Fahd, Toni Llort, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Presentació de la xarxa de dones que usen
usen drogues (XAXUD) i de la invitació que
ens han enviat per a la presentació de l’
esmentada xarxa.
- La maquina del DIPI funciona be.
- Recollida: Pablo, Omar Bouhmof, Assri,
Magdi i Antonio Arroyo.
- Encarregats DIPI: Omar Bouhmof i Paolo.
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IX

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Set de març del dos mil disset
(07/03/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Omar Barry, Hassan, Assri, Pablo,
Omar Bouhmof, Magdi, Manel Mesones,
Jonatan, Toni Arroyo, Sara, Toni Llort,
estudiants de psicologia ( Carlota, Esther i
Sandra ) i Quim.
Temes a tractar:
- La barra que tanca la maquina del DIPI.
s’ha trencat, hi ha que ficar una de nova.
- Dema dia 8.
- Encarregats DIPI : Paolo i Omar Bouhmof
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X

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Catorze de març del dos mil disset
(14/03/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Claudia, Omar Bouhmof, Magdi,
Manel, Omar Barry, Luís Gónzalez, Pablo
Rincón, Antonio Arroyo, Assri, Hassan, Rebeca
, Toni Llort i Quim.
Temes a tractar:
- Es queda que dema anirà el Pablo al mecànic a
les 11:00h per recollir definitivament la nova
barra de la maquina.
- Es recorda que el proper dia 23 d’enguany es
el dia de Sant Jordi. Ja tenim que començar a
triar el model de rosa que elaborarem. A la
reunió de entitats es va comentar que el dia de
Sant Jordi hi haurà partit de futbol Barça Madrid. ( es comenta per preveure manca de
gent.
- Quim explica com va anar la jornada de
presentació de XAXUD a la que ARSU estava
convidada. A mes es va aprofitar per fer una
petita presentació pilot de CATNPUD.
- Es parla de la reunió que es va fer el passat dia
8 de març al centre cívic del Carme sobre el pla
d’acció de drogues de Reus 2016/2020.

- Es comenta que el company d’ARSU Joan
Beltran ingressarà a l’Hospital Sant Joan de
Reus per a una operació. Es fa un llista de
persones voluntàries per anar a veure´l i poder
ajudar-lo. Els voluntaris son: Antonio Arroyo,
Claudia, Rebeca, Omar Bouhmof, Magdi,
Isabel, Manel, Lorena i Quim.
- Recollida : Antonio Arroyo, Paolo, Omar
Bouhmof, Manel, Lorena, Pablo, Rebeca, Sara,
i Quim.
- Encarregats DIPI: Paolo i Pablo.
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XI

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i u de març del dos mil disset
(21/03/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Luís Gónzalez. Bachir, Silvia, José
Antonio Ruíz, Omar Barry, Omar Bouhmof,
Magdi, Assri, Paolo, Pablo, Manel, Lorena,
Antonio Arroyo, Hassan, Rebeca, Toni, Sara i
Quim.
Temes a tractar:
- Maquin arreglada. Hi ha que canviar el candau.
- Nou full de registre del DIPI per a 2 persones.
- S’han trobat xeringues darrere de la benzinera
de la Misericòrdia (la benzinera dels llapis.
- Diada de Sant Jordi responsables, fer roses, etc.
- Se li ofereix Carmen un passi de bus per anar a
Tarragona, Ja que no te mitjans.
- Falta la pesa de la maquina.
- S’han trobat xeringues per la benzinera de
passeig de la Misericòrdia ( plaça dels Llapis ).
- Recollida : Magdi, Assri, Pablo Rincon, Toni
Arroyo i Quim.
- Encarregats del DIPI: Pablo Rincón i Quim.
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XII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i vuit de març del dos mil disset
(28/03/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Edu, Andrés, Ruaidhri
McAuliffe(Irlanda), Ivan, Arroyo, Manel,
Lorena, Claudia, Paolo, David, Bachir, Pablo,
Gucho, Luís Gónzalez, Magdi,Omar Barry,
Omar Bouhmof, M.Assri, Hassan, Rebeca,
Jesus, Montse Bartolomé, Francesc, Mauricio
( Xilè que fa un reportatge ), Sara, Toni Llort i
Quim.
Temes a tractar:
- Xerrada de reducció de danys dirigida per
Andrés (infermer del Pere Mata) i Edu
(infermer del CAS de L’Hospital Sant Joan de
Reus).
- Xerrada del funcionament a Irlanda sobre
funcionament del serveis per a persones que
usen drogues a càrrec de Mag (Irlandes).
- Edu (infermer del Hospital S. Joan de Reus)
explica que l’espai per a consum supervisat que
hi ha a l’hospital amplia l’horari de 11:00h a
15:00h.
- Es proposa fer noves eleccions la propera
reunió per el canvi de secretaria de la junta de

A.R.S.U.
- Recollida: Pablo, Manel, Omar Bouhmof,
Lorena, David Gracia, Sara i Quim.
- Encarregats del DIPI: Quim i Manel.M.
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XIII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Quatre d’abril del dos mil disset
(04/04/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Paolo, Claudia, Rebeca Gónzalez,
Lorena, Iván , Pablo, Toni Arroyo, Manel,
Bachir, Omar Bouhmof, Omar Barry, M. Assri,
Magdi, Hassan, Sara, Toni Lllort i Quim.
Temes a tractar:
- Es fa un recordatori de la previsió de kits a la
maquina els dies de cobrament ( Manel
Mesones es la primera vegada li falta rodatge ).
- Es fan noves eleccions per escollir un nou càrrec
de secretari per la junta d’ARSU. Segons les
votacions ha sortit elegit Pablo Rincón. Els
candidats han estat: Antonio Arroyo (7 vots),
Mohamed Assri (9 vots), Paolo Barbosa
(vots), Iván Pérez (15 vots) i Pablo Rincón
( vots).
- Fem un breu recordatori del proper dia vint i
tres d’aquest a mes perquè es la diada de Sant
Jordi. També concretem en quedar les tardes de
dimarts i dimecres per fer les roses que posarem
a la parada d’ARSU. Provisionalment triem
com a responsables de la parada a Pablo Rincón

per el mati i Lorena per la tarda.
- Es recorda també que ARSU es una associació
anim de lucre i que els ingressos d’aquesta
jornada seran destinats per fer altres activitats
de la associació.
- Recollida: Antonio Arroyo, Assri, Omar
Omar Bouhmof, Claudia, Manel, Sara i Quim.
- Encarregats del DIPI: Manel i Claudia.
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XIV

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Once d’abril del dos mil disset
(11/04/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: M.Assri, Toni Arroyo, Omar Barry,
Claudia, Manel, Lorena, Hassan, David Grácia,
Omar Bouhmof, Paolo, Rebeca, Toni Llort i
Quim.
Temes a tractar:
- Xerrada del funcionament en l’ambit de les
drogues ( subvencions, ajuts, etc. ) i de la
repercussió social de les polítiques de drogues.
- El funcionament de la maquina es correcte.
- Recollida: Antonio Arroyo, Claudia, Lorena,
Manel, Omar Biuhmof, Omar Barry i M.Assri.
- Encarregats del DIPI: Claudia i Omar Barry
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XV

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Dinou d’abril del dos mil disset
(19/04/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Omar Barry, Omar Bouhmof, Paolo
Manel, Lorena, Hassan, Bachir, Claudia,
Rebeca, David, M.Assri, Pedro Gutierrez, David
Domínguez, Consuelo, Sara Ferrando i Quim.
Temes a tractar:
- Concretem els responsables de la parada de
Sant Jordi i els horaris: Per el mati es decideix
que hi seran Hassan, Omar Bouhmof, Antonio
Arroyo i Paolo. Per la tarda es decideix que hi
seran Omar Bouhmof, Lorena i Paolo. ( Hi pot
haver-hi canvis a ultima hora com sempre per
qualsevol motiu personal, del temps, etc. ).
- Ja està entregada la sol·licitud per muntar la
parada i el lloc d’aquest any es a la Plaça del
Castell, al costat de la font.
- Aquesta setmana comença a fer el DIPI la
Rebeca perquè hi ha hagut un error a l’hora de
fer la nova llista del DIPI. En realitat li tocava a
Assri. Assri esta d’acord i li cedeix el DIPI a la
Rebeca sense cap problema.
- Quedem el diumenge 23/04/2017 a les 09:00h a
La Illeta per agafr tot el material de la parada.

- Recollida: Aquesta setmana no es fera cap
recollida ja que la setmana passada es va fer
una molt bona recollint i netegen amb molta
gent.
- Encarregats del DIPI: Omar Barry y Rebeca
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i cinc d’abril del dos mil disset
(25/04/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Hassan, Fahd, Luís Gónzalez,
Omar Barry, Lorena, Paolo, Pablo, David
Rebeca, Bachir, M.Assri, Claudia, Omar
Bouhmof, Magdi, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- La diada de Sant Jordi ha anat bastant be. El
dia estar molt tranquil tant en el temps com a
l’ambient. De caixa es varen fer 62€ de els quals
hem pensat d’invertir-los en una excursió en
vaixell o un pica-pica per quan vingui el Trapezi
a Reus per el mes de maig, estant oberts a fer la
inversió en altres activitats.
- Tot els llibres i roses restants ja s’han portat a
La Illeta, sols queda deixar-ho endreçat.
- Es imprescindible de tenir molts kits per el cap
de setmana (recordatori). La maquina funciona
correctament.
- Recollida: Rebeca, Assri, Pablo Rincón, Hassan
, Lorena, Mar (practiques), Sara i Quim.
- Encarregats del DIPI: Rebeca i M.Assri.
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XVII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Dos de maig del dos mil disset
(02/05/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Edu, Omar Barry, Omar Bouhmof,
Hassan, David, Iván, Luís G., Paolo, Bachir,
Rebeca, Jesús, Manel, Iván P.B., Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Es proposa fer cursos de carnet de conduir,
alfabetització, etc.
- Xerrada sobre psicotècnic medic.
- La maquin està espatllada hi ha que arreglar-la.
- El DIPI aquesta setmana no ha estat correcte
perquè hi han persones de la associació que no
saben ni llegir ni escriure i a l’hora d’omplir el
full de registre no l’han fet correctament. Hem
pensat en fer un nou full de registre on es pugui
veure les paraules escrites acompanyades d’un
dibuix que simbolitzi el significat del escrit.
- Hi ha que fer formació per a ensenyar a omplir
els fulls del registre.
- Es queda per dema netejar la maquina.
- Recollida : Assri, Rebeca, Omar Barry, Hassan,
Iván, Sara i Quim.
- Encarregats del DIPI: M.Assri. i Luís G.
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XVIII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Nou de maig del dos mil disset
(09/05/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Bachir, Rebeca, Claudia, Assri,Fahd
, Omar Bouhmof, Omar Barry, Antonio Arroyo,
David Grácia, Iván, Hassan Enchabouni, Paolo,
Luís González, Nil (practiques), Marta
(practiques), Sara, Toni Llort i Quim.
Temes a tractar:
- La maquina està desencaixada i no passen be
monedes. Iambe s’agafen moltes monedes de 5 i
20 cèntims d’euro, perquè es veu amb aquest
tipus de monedes també proporciona kits.
- Es presenta un nou full de registre del DIPI per
escrit, acompanyat amb dibuixos, per donar a
entendre a les persones que no saben llegir com
i a on s'ha de posar la dada, que bàsicament
son números. En principi tothom es d’acord
amb el nou full. Provarem si funciona be.
- Es recorda que hi ha que fer formació de les
dades del full de registre (Paraules escrites i
dibuixos), de com muntar els kits (per hospital i
per la maquina), de com omplir el full (registre),
del que es el DIPI i com actuar en cas d’atendre
a una persona en veure els símptomes d’una

sobredosi.
- Es comenta que a finals d’aquesta setmana hi
haurà espectacle a Reus amb l’arribada com
cada any del TRAPEZI. Parlem de les diferents
actuacions que hi han a les diferents places de la
ciutat de Reus.
- Es fa un recordatori del proper dia 26/06/2017
es de SUPPORT DON’T PUNISH.
- Recollida: Iván, Fahd, Omar Barry, Antonio
Arroyo, Paolo i Sara.
- Encarregats del DIPI: Luís Gónzalez i Fahd.
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XVIII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Setze de maig del dos mil disset
(16/05/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Moahiri, Claudia, Antonio Arroyo,
Assri, Omar Barry, Fahd, Lorena, Jordi
Martinez, Hassan, Omar Bouhmof, Rebeca,
Paolo, Limones, Luis Gónzalez, Alba (
practiques), Meri (practiques), Paula (
practiques), Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Presentació per part del Quim a l’associació a
les noies de practiques Alba, Meri i Paula.
- Es parla de com ha anat el DIPI. Es comenta
que Fahd ha faltat algun dia. Es recorda que
això es motiu de no ser remunerat de l’ajut que
s’ofereix per fer la funció d’agent de salut.
- Es comenta que per el dia 26/06/2017 tenim
que fer una carta per presentar a la regidora
per demanar-li permís per poder-li posar una
samarreta de SUPPORT DON’T PUNISH l’
estàtua de la Plaça Prim.
- Les dones d’ARSU que pertanyen al casal de
dones comenten que van fer divendres passat
una sortida a una piscina d’un Aqua Gym que
es diu CHOISE, per una invitació que lis van

oferir. Comenten que s’ho van passar molt be.
- Es parla de la integració de les persones que
usen drogues.
- Es comenta que les persones que mai no van
recollida, el pròxim dia se les convocarà per
anar de recollida.
- I per ultim finalitzem la reunió amb una petita
exhibició d’un STREPTEASE de la Claudia.
- Recollida : Fahd, Antonio Arroyo, Lorena.
Omar Bouhmof, Jordi Martínez, Rebeca, Sara
i Quim.
- Encarregats del DIPI: Fahd i Lorena.
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XIX

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i tres de maig del dos mil disset
(23/05/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Claudia, Iván Pérez, Omar Barrt,
Omar Bouhmof, Fahd, Lorena, Danone, Nil (
pràctiques), Rebeca, Luís Gónzalez, Pablo,
David Garcia, Pablo, Sara i Toni Llort.
Temes a tractar:
- La maquina està espatllada hi ha que portar-la
serraller per un repàs.
- Recordatori de baixar kits al C.A.S.
- Toni explica com funcionen al Canadá els serveis
per als usuaris de drogues. Comenta sobre un
projecte d’una maquina que funciona amb un
sistema semblant al que teníem aquí a Reus.
- Es fa un recordatori a les persones que no hi
participen en les recollides. Es decideix que la
propera setmana participin l’Ivan i la Claudia.
- Recollida: Toni Arroyo, Bachir, Lorena, Omar
Bouhmof, David Gràcia, Sara i Quim.
- Enacrregats del DIPI: Lorena i Moahiri.

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XX

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Trenta de maig del dos mil disset
(30/05/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Paolo, David Gracia, Omar
Barry, Omar Bouhmof, Assri, Hassan, Lorena,
Fahd, Toni Arroyo, Jordi Martínez, Moahiri,
Rebeca, Marta (pràctiques), Nil (pràctiques),
Sara, Toni Llort i Quim.
Temes a tractar:
- Hi ha que anar en compte amb la maquina a l’
hora d’ajustar-la quan se'n tapona, perquè es
desajusta fàcilment.
- Els kits no s’estan fent correctament dintre
falten utensilis (tovalles d’alcohol, cassoletes,
xeringues, aigües o fitxes).
- Es proposa fer kits de prova els dies que fem la
reunió per assegura-nos que tothom ho faci be.
- Hi ha que fer un comunicat a ADIF per poder
fer les recollides amb autorització i amb la
màxima seguretat possible.
- Es fa un equip de treball per posar pe-gatines
informatives de prevenció i reducció de danys.
Equip de treball: Lorea, Antonio Arroyo,
Omar Bouhmof, Rebeca i Quim.
- Es fa un recordatori del proper vint-i-sis de

juny d’enguany que es el dia de celebració de
SUPPORT DON’T PUNISH, per anar pensant
en quin acte podem realitzar aquest dia.
- Recollida: Aquesta setmana aplacem la
recollida per la setmana vinent. Els que estan
com a encarregats del DIPI han de fer les
com sempre per que no hi hagi acumulació.
- Encarregats de DIPI: Moahiri i Iván Pérez.
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XXI

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Sis de juny del dos mil disset
(06/06/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Mohajiri, Consuelo, Omarr Barry,
Omar Bouhmof, Liliana (practiques), Marta
(pratiques), Manel, Paolo, Paulo, Hassan, J.A.
Ruíz, Edu, Luís Gónzalez, Iván, Rebeca, Sara,
Toni Llort, i Quim,
Temes a tractar:
- Es recorda que hi ha molta gent que no van a
recollides per això hem acordat que les
properes recollides anirà les persones que a dia
d’avui no hi participen.
- Falten monedes hi ha que arreplegar de les que
tinguin els usuaris a les seves cases.
- Pensem en frases amb missatge per posar a la
maquina del DIPI. Exemples: Utilitzar kits
evita malalties,...
- Es mostra la instancia del permís per poder
tindre la plaça de La Dona Treballadora de
Reus a la nostra disposició per el dia 26/06/2017
per poder fer l’acte del dia internacional de les
persones que usen drogues en col·laboració
amb Support. Don’t punish.
- Proposta per fer tríptics de canvi de via (de

intravenosa a fumada o inhalada).
- Edu demana si per la castanyada pot fer us de
la parada els dies que ARSU no hi estarà.
- Recollida: Mohajiri, Iván, Omar Barry, Omar
Bouhmof i J.A. Ruíz.
- Encarregats del DIPI: Iván i J.A. Ruíz.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Tretze de juny del dos mil disset
(13/06/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Marta (practiques), Toni Arroyo,
Limon, Omar Bouhmof, Omar Barry, Hassan,
Mayte, Paolo, David Gracia, J.A.Ruíz, Iván,
Mohajiri, Consuelo. Lorena, Fahd, Toni, Sara i
Quim.
Temes a tractar:
- Es comenta de demanar a l’ajuntament de
de Reus una cartellera on hi està la maquina.
- Es parla de que fulls informatius es poden
ficar enganxats a la maquina. Es mostren
diferents idees.
- Al final es decideix que millor no enganxar res
ja que ja n’hi han els fixes de la paret, a part
de que els kits ja hi porten.
- Parlem del dia 26/06/2017 que es el dia
mundial del drets de les persones que usen
drogues i de l’acte que farem a Reus a la Plaça
de la Dona Treballadora. Es comenta que ja
tenim samarretes noves i material per poder
donar a la gent.
- Es fa una breu explicació de l’acte que es farà
a Barcelona, perquè els membres d’A.R.S.U.

que vulguin anar a Barcelona, després del de
Reus sàpiguen el que farà a Barcelona.
- Recollida: Iván, J.A.Ruíz, Pablo, Luís
Gónzalez.
- Encarregats del DIPI:J.A.Ruíz yi Omar Bouhmof.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint de juny del dos mil disset
(20/06/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Agustina (Estudiant de psicologia a
l’Argentina, ha vingut tres mesos d’intercanvi)
, Marta (Resident de família), Anna (Estudia
psicologia al Pere Mata on també treballa i es
de València), Omar Bouhmof, Omar Barry,
Hassan, Edu, Toni Arroyo, Limones, Consuelo,
Manel, David Gràcia, Silvia, Mayte, Claudia,
Mohajiri, Lili (practiques), Mar (practiques),
Paolo, J.A.Ruíz, Sara, Toni i Quim.
Temes a tractar:
- La maquina funciona be però es deuria de fer
un forat a la peça de pressió que va sobres els
kits perquè no quedi solta quan s’acabin els
kits. Es recorda que qualsevol funcionament
incorrecte de la maquina ho comuniquem el
aviat possible, ja que estem en garantia.
- Toni porta una capsa de samarretes amb el
logo de SUPPORT DON’T PUNISH, per el
dia 26 d’enguany. Es recorda que per aquest
dia, el que ja tingui una samarreta d’altre any
que la porti perquè la pugui portar mes gent.
- Encarregats del DIPI: Omar Bouhmof i Toni Arroyo.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i set de juny del dos mil disset
(27/06/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Lorena, Fahd, Omar Bouhmof,
Toni Arroyo, Paolo, Pablo, Claudia, Hassan,
Mimun, Consuelo, Lili (practiques) Edu i Sara.
Temes a tractar:
- Es comenta com va anar la jornada de
Support Dont’ Punish a la plaça de la Dona
Treballadora d'aquí Reus. La trobada va ser
bastant positiva tant per les persones que van
participar com els objectius que teníem al si
de l’acte.
- Es parla de el grup que varem pujar a Barna
com va anar el acte allí i la participació. Es diu
també que la gent de Reus va ser la que mes va
motivar l’acte a la ciutat de Barcelona i no per
reconeixement però això ha de constar per d’
alguna manera fer que s’impliquin mes a altres
municipis de Catalunya.
- El forat de la pesa de la maquina ja s’ha està
fet i ficat a la maquina per fer la pressió als
kits.
- Recollida: Aquesta setmana no hi haurà
recollida es farà la setmana vinent.
- Encarregats del DIPI: Antonio Arroyo i Paolo.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Quatre de juliol del dos mil disset
(04/07/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Jordi Martínez, Paolo, Omar
Bouhmof, Omar Barry, M.Assri, Hassan, José
Maria, Manel, Toni Arroyo, Edu, Mohajiri,
Lili (practiques), Sara, Toni Llort i Quim.
Temes a tractar:
- Els kits es fan malament i això provoca que s’
enganxin a la maquina. Hi ha que fer repàs de
de muntatge de kits.
- Es parla de l’acte de Support Don’t Punish
que es va celebrar a Barcelona.
- Per el dia 28/07/2017 hem pensat de fer una
xerrada amb professionals (metges, infermers
, etc.) sobre les diferents hepatitis, ja que serà
el dia mundial de l’hepatitis.
- Per el dia 21/07/2017 aquí a Reus farem la
celebració del memorial sobre els morts per
les polítiques mundials de l'ús de drogues. En
en principi posarem un mural on la gent hi
podrà expressar els seus sentiments envers les
persones conegudes o sense conèixer, fer amb
retalls de revistes muntatges amb missatge, a
mes d’altres coses que s’ens poden ocórrer.

- Hem pensat de mirar el registre de persones
que han passat per ARSU i d’altres per així
poder convidar a les famílies a l’acte. Després
es te previst fer un dinar i l’acomiadament.
- Recollida: Paolo, Omar Bouhmof, Toni Arroyo
, José Maria (Limones),Sara i Quim.
- Encarregats del DIPI: Paolo , Pablo i Quim.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Onze de juliol del dos mil disset
(11/07/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Lorena, Fahd, Mohajiri, Mayte,
Consuelo, Claudia, Hassan, Assri, Omar Barry
, Omar Bouhmof, Toni Arroyo, Paolo, Jordi
Martínez, J.A. Ruíz, Silvia, Edu, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Es fa un taller de muntatge de kits, perquè hi
persones que encara no els fan be.
- L a maquina funciona be però manquen fitxes
. Es demana al grup que si en te a casa que les
portin de casa.
- Parlem de proper dia 21/07/2017 ja que es el
memorial internacional dels morts a causa de
les drogues. Es fa una breu exposició del que
tenim pensat fer, a part de les noves idees que
que pugui aportar el grup.
- Es fa una explicació del acte que es farà a
Barcelona, concretament a Santa Coloma de
Gramenet, on la associació AUPAM ens ha
convidat aquesta celebració. També es diu al
grup que qui vulgui anar haurà d’apuntar-se
amb antelació per poder fer recompte de els
bitllets de tren.

- Recollida: Assri, Hassan, Claudia, Antonio
Arroyo, Omar Bouhmof, Consuelo, Sara i
Quim.
- Responsables del DIPI: Quim i Hassan.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Divuit de juliol del dos mil disset
(18/07/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: David, Omar Bouhmof, Omar
Barry, Paolo, J.A.Ruíz, Paolo, Claudia, Jordi,
A.Arroyo, Consuelo, Hassan, Manel Mesones,
Silvia Bernad, Assri, Mohajiri, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- La maquina es queda sense kits amb fitxes,
alguna cosa està passant, hi ha que esbrinarho. Per la resta la maquina funciona be.
- Parlem del dia del Memorial ja que es aquest
divendres dia 21. Concretem que començarem
la festa a les dotze del matí, després el dinar,
tot seguit posarem un mural amb la intenció
de enganxar fotografies, escriure noms, algun
missatge o poesia. Per acabar la reproducció
amb un projector de fotografies de persones
usuàries, professionals i simpatitzants.
- Es llegeix la invitació que ens ha enviat els
AUPA’M per qui vulgui anar Barcelona i fer
també la celebració allí a Santa Coloma de
Gramenet. A la invitació es descriu amb un
plànol com poder arribar amb la xarxa de
metro a on es farà l’acte, mes la programació

de les activitats que es faran.
- Per pujar a Barcelona es posarà una llista per
les persones que hi vulguin anar
- Recollida: Assri, Hassan, Claudia, Consuelo,
Omar Bouhmof, Sara i Quim.
- Responsables del DIPI: Hassan i Manel.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i cinc de juliol del dos mil disset
(25/07/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Paolo, Omar Bouhmof, Claudia,
Omar Barry, Paco, Hassan,Manel, Mesones,
Paco, Fahd, David Gracia, Antonio Arroyo,
Rebeca, Assri, Susi (practiques), Joan Basora,
Toni Llort, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- S’han demanat material per muntar els kits.
- La maquina dona kits sense fitxes, hi ha que
els kits sense fitxes fins que s’arregli. Hi ha
que anar al taller per que l’arreglin.
- Quim explica com va anar el dia mundial de
les persones que han mort a causa de les
polítiques de drogues, a Santa Coloma de
Gramenet, el passat 21/07/2017.
- Es recorda que el proper dia 28/07/2017 a La
Illeta hi haurà una xerrada sobre els virus
d’hepatitis per part de professionals de la
salut del C.A.S. de l’hospital Sant Joan de
Reus, coincidint amb el Dia Mundial de l’
Hepatitis. La hora de començar serà a les
10:30h. Del matí.
- Es fa recordatori del dia Mundial del dia de la

Sobredosis que serà el pròxim 31/08/2017.
- Recollida: Hassan, Manel Mesones, Antonio
Arroyo y Omar Bouhmof.
- Responsables del DIPI: Manel i Claudia.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: U d’agost del dos mil disset
(01/08/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Assri, Omar Barry, Iván, Antonio
Arroyo, Edu, Claudia, David Gracia, Hassan,
Omar Bouhmof, Mimun, Mohajiri, Joan
Basora, Sara, Toni Llort i Quim.
Temes a tractar:
- Assri porta justificant de la setmana passada.
- Han arribat xeringues per els kits, ara falten
aigües.
- S’ha d’anar al taller per reparar el monedero
la maquina.
- Es realitza una assemblea per substituir la
secretaria d’A.R.S.U. ja que Pablo Rincón per
motius personals no pot desenvolupar aquest
càrrec. Seguint l’acta del 04/04/2017 on es van
fer eleccions, el següent de la llista segons la
votació ha de entrar Iván Pérez i estant aquí
accepta la nominació del càrrec de secretari.
- Es fa una menció del dia de la sobredosis.
- Claudia està molta alterada i comença a
comportar-se amb faltes de respecte.
- Recollida: Omar Barry, Assri, Mimun, Assri, Omar
Bouhmof, Omar Barry, Claudia, Quim i Sara.

- Responsables del DIPI: Assri i Omar Barry.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vuit d’agost del dos mil disset.
(08/08/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Maite Martí, Omar Bouhmof, Hassan,
Omar Barry, David Gracia, Assri, Bachir, Paolo, Pablo,
Lorena, Iván, Antonio Arroyo, Fahd, Sisi,Toni Mesa,
Llort Llort, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Presentació d’ARSU a un nou membre.
- Ja ha arribat material per muntar els kits.
- Joan Basora demana participació per poder portar a
cap un projecte per analitzar substancies.
- ARSU aprova el projecte per majoria.
- Estem a l’espera de que arreglin la maquina.
- Es demana als responsables del DIPI que mantingui net
i endreçat el despatx d’ARSU.
- Es fa un recordatori del dia de la sobredosi (31/08/2017).
- Recollida: Assri,Joan Basora, Lorena, Antonio Arroyo,
Omar Bouhmof i Sara.
- Responsables del DIPI: Assri i David Gracia.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i dos d’agost dos mil disset
(22/08/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Mayte Martí, Omar Bouhmof, Omar Barry,
Assri, Toni Mesa, Joan Basora, Iván, Lorena, Fahd,
Susi, Luís González, David Gracia, Paolo, Hassan,
Mimun, Toni Lllort i Quim.
Temes a tractar:
- La maquina ja està arreglada, el preu de la reparació
sigut de 228€ i hi ha que fer una revisió cada sis mesos.
- Comentaris sobre el proper 31/08/2017 dia de la
sobredosis.
- Debat sobre la identitat de les persones que usen
drogues (endrogaos, jonquis, etc.).
- Es comenta la llista del DIPI.
- Luís entra al DIPI perquè justifica les faltes.
- Es comenta de fer el proper dia un vídeo de muntatge de
kits.
- Recollida: luís, Fahd, Consuelo, Lorena, Mimun, Iván,
Bachir i Omar Bouhmof.
- Responsables del DIPI: David Grácia i Luís Gónzalez.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Vint i nou d’agost del dos mil disset
(29/08/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Iván, Toni Mesa, Mimun, Hassan, Omar
Barry, David Gracia, Omar Bouhmof, Paolo, Toni
Llort i Quim.
Temes a tractar:
- Parlem de fer el proper dia 31/08/2017 un taller sobre
la sobredosi, a càrrec de professionals del CAS.
- Decidim les persones que aniran a Barcelona per la
celebració del dia de la sobredosi. Allí es farà un acte
que hem preparat amb CATNPUD i subvencionats per
el Departament de Salut de Barcelona.
- Les persones que hi aniran a Barcelona son: Mayte
Martí, Iván, Paolo, Fahd, Toni Llort, Joan Basora i
Quim.
- Recollida: La deixem per el proper dimarts.
- Responsables del DIPI: Luís Gónzalez i Fahd
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus )
Data de la reunió: Cinc de setembre del dos mil disset
(05/09/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
- Assistents: Consuelo, Lorena, Iván, Mimun, Hassan,
Omar Barry, Omar Bouhmof, Assri, Paolo, Toni Mesa,
Toni Llort i Quim.
Temes a tractar:
- Es comenta que encara no han arribat diners del
del ajuntament per un error en el canvi de formulari,
per aquest motiu no hi han diners per pagar el DIPI.
- Es proposa fer el DIPI sense cobrar fins que arribin els
diners. Les persones que ho facin ho cobraran en cuan
arribin els diners.
- Es fa una explicació del acte del passat dia 31/08/2017
es va fer a Barcelona amb motiu del dia internacional
de la sobredosi. Va estar una molt bona experiència.
- Es proposa anar a Barcelona a un curs sobre hepatitis i
quedem en anar Lorena i Quim el proper dia 22/09/17.
- Recollida: Lorena i Fahd.
- Responsables del DIPI: Lorena i Fahd.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Dotze de setembre del dos mil disset
(12/09/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Iván Pérez, Mimun, Omar Bouhmof, Omar
Barry, Zoui, Hassan, Paolo, Patricia (Estudiant), Guille
(CUP), Fahd, Jesús Aguilar, Toni lllort i Quim Gómez.
Temes a tractar:
- Quim presenta A.R.SU. A Guille i Patri.
- Es fa gravació de vídeo muntant un kit de xeringues.
- Es comenta com va la maquina.
- Recollida: Consuelo, Lorena, Jesús i Fahd.
- Encarregats DIPI: Lorena i Fahd.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Dinou de setembre del dos mil disset
(19/09/ 2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Omar Barry, Omar Bouhmof, Hassan, Luís
Gónzalez, Paolo, Mimun, Zaoui, Lorena Fahd, Iván
Peréz, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Funcionament de la maquina.
- es comenta una sortida a Barcelona el proper dia 22 de
setembre per fer un curs de formació sobre l’hepatitis.
- Es comunica que es decideixi ja els dies que volem
estar a la parada de castanyes per poder presentar la
instancia a l’ajuntament.
- Recollida: Fahd, Iván Perez Bouza, Iván Pérez Alvárez
Mimún i Paolo.
- Encarregats DIPI: Munim i Iván.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Vint i sis de septembre del dos mil
disset (26/09/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Assri,Paolo, Iván Pérez Bouza, Iván Pérez
Alvárez, Zaoui, Mimun, Joan Morales, Hassan, Fahd,
Omar Barry, Omar Bouhmof i Toni.
Temes a tractar:
- Es presenta A.R.S.U. a Joan Morales que treballa per
el Diari de Tarragona i ha fet un article sobre les
xeringues que es troben al Hospital Sant Joan de Reus.
- Es fa el comentari setmanal del funcionament de la
maquina del D.I.P.I.
- Es recorda que els dies per muntar la parada de
castanyes son el 30 i 31 d’octubre.
- Recollida: Mimun, Iván Pérez, Omar Bouhmof, Assri,
Hassan i Magdi.
- Encarregats DIPI: Munim i Omar Bouhmof.
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Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Deu d’octubre del dos mil disset
(10/10/ 2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Fahd, Luís Gónzalez, Iván Pérz Alvárez,
Natanya, Manel Mesones, Hassan, Maria (Estudiant),
Omar Barry, Omar Bouhmof, Toni Llort, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Quim fa la presentació de la associació a Natanya
(EEUU) I Maria (estudiant).
- La clau de la maquina s’enganxa, hi ha que lubricarla.
- L’Ivan i l’Edu s’ofereixen com a responsables de la
castanyada.
- En principi es decideix fer-ho el de 31 d’octubre.
- Es convida a qui vulgui anar a el centre cívic del
Carme, a on projectaran un vídeo de Salut Mental.
- Es queda per la recollida demà a les 15.00h.
- Recollida: Omar Bouhmof, Paolo, Pablo, Iván Pérez
Alvárez i Sara.
- Encarregats DIPI: Omar Bouhmof i Paolo.

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XXXIX

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Disset d’octubre del dos mil disset
(17/10/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Edu, Luís Gónzalez, Maria, Iván Pérez
Bouza, Iván Pérez Alvárez, Pablo, Paolo, Zoui, Hassan,
Magdi, Omar Bouhmof, Omar Barry, Irene, Assri,
Lorena, Fahd, Natanya, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Comentem el vídeo de Salut Mental que es va
projectar la setmana passada al centre cívic del Carme.
- Es fa un debat sobre l’addicció com a malaltia.
- Ja ha arribat el material per muntar kits.
- La maquina està espatllada, els que aquesta tarda
faran la recollida passaran per el taller per veure com
està.
- Es proposa buscar documentals per veure de, «Uña y
Porro», «Sida y Niños» i «Adulteración de la comida».
- Recollida: Pablo, Omar Bouhmof, Fahd, Lorena, Sara
i Quim.
- Encarregats DIPI: Paolo i Pablo.

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XL

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Vint i quatre d’octubre del dos mil
disset (24/10/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Omar Barry, Omar Bouhmof, Paolo, Pablo,
Zaoui, Mimun, Natanya, Fahd, Hassan, Manel Mesones,
Iván Pérez Alvárez, Iván Pérez Bouza, Luís Gónzalez,
Magdi, Assri i Sara.
Temes a tractar:
- La maquina s’enganxa hi ha que trucar al taller de
nou ja que estem en garantia.
- Es parla de responsable de castanyes Pablo Rincón.
- Avui es decideix com a encarregats de la parada de
castanyes a:
- Matins: Omar Bouhmof i Lorena.
- Tardes: Zaoui i Magdi.
- Recollida: Pablo, Fahd, Mimun, Omar Bouhmof, Sara
i Quim.
- Falla un altre cop el portamonedes de la maquina, hi
ha que mirar-ho.
- Encarregats DIPI: Pablo i Quim.

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XLI

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Set de novembre del dos mil disset
(07/11/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Natanya, Maria (practiques), Omar
Bouhmof, Omar Barry, Asrri, Magdi, Hassan, Iván
Pérez Alvárez, Luís Gónzalez, Paolo, Zaoui, Edu,
Practicants, Sara, Toni i Quim.
Temes a tractar:
- Quim presenta la associació als practicants.
- Es comenta com va anar el dia de la castanyada i fem
la valoració de pocs dies bastant bé.
- Fem un repàs de com es prepara un kit.
- Preparem kits.
- Recollida: Omar Bouhmof, Magdi, Hassan, Iván Pérez
Alvárez i Quim.
- Encarregats DIPI: Quim i Iván Pérez Alvárez.

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XLII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Catorze de novembre del dos mil
disset (14/11/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Magdi, Hassan, Manel, Mimun, Pablo,
Paolo, Maria, Zaoui, Iván Pérez Avilés, Luís Gónzalez,
Edu, Mimun i Sara.
Temes a tractar:
- L’alcohol la responsabilitat de tothom. Les prevencions
que hem de prendre i els riscos que podem tenir en un
per període llarg o curt de temps. Quan prenem una
decisió hem de ser responsables i saber el límit. Evitar
barreges en segon lloc poden produir, depenent de la
quantitat una malaltia, per exemple l’hepatitis. Com
treballar l’abstinència perquè si és incontrolable i no hi
ha moderació et pot matar. Tenir en comte que si es pren
amb altres substàncies (pastilles, cocaïna, marihuana,
etc.) es pitjor perquè augmenta les conseqüències.
- Parlem de nous tractaments com el (Selíncro), que
contraresta l’ansietat encara que te efectes secundaris
- Recollida: Jazmín, Omar Bouhmof, Maria, Hassan,
- Encarregats DIPI: Iván Pérez Alárez i Hassan.

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XLIII

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Vint i u de novembre del dos mil
disset (21/11/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Manel, Zaoui, Pablo, Paolo, Luís Gónzalez,
Moahiri, Iván Pérez Alvárez, Sara i Quim.
Temes a tractar:
- Es parla de les jornades del departament de salut. Es
fa menció de que es pot acabar amb aquesta malaltia el
2023. Països com Austràlia i Escòcia tenen ja bones
dades de cures, per els mètodes i mesures que fan servie
allí.
- La maquin funciona be, però falten xeringues
espanyoles.
- Es recorda que el proper dia u de desembre es el dia
mundial de la SIDA per veure que acte fem.

- Decidim posar una taula a la Plaça Prim de Reus en
representació de la nostra associació i les persones
encarregades son: Assri, Magdi, Luís, Pablo, Paolo, Iván
Pérez Alvárez, Sara, Toni i Quim.
- Recollida:Zaoui, Manel, Iván Pére Avárez.
- Encarregats DIPI: Hassan i Manel Mesones.

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XLIV

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Vint i vuit de novembre del dos mil
disset (28/11/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Luís Gónzalez, Iván Pérez Alvárez, Omar
Bouhmof, Omar Barry, Manel, Magdi, Paolo, Pablo,
Edu, Hassan, Assri, Toni i Quim.
Temes a tractar:
- Es concreten els horaris de la jornada del dia de la
SIDA i les persones que es comprometen a fer possible
aquest dia.
- Es faran dos grups un que estarà a la Plaça de Prim i
l’altre a L’hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Recollida: Omar Bouhmof, Omar Barry, Edu, Assri i
Quim.
- Encarregats DIPI: Edu (en substitució de Zaoui) i
Omar Bouhmof).

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XLV

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: Cinc de desembre del dos mil disset
(05/12/2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Lorena, Omar Barry, Omar Bouhmof, Edu,
Paolo, Hassan, Magdi, Moahiri, Assri, Sara Toni i Quim.
Temes a tractar:
- Fem el canvi de DIPI entra Magdi.
- La maquina funciona be.
- Lorena es queixa ...
- Es parla del Nadal ja que el tenim al damunt. El que
tenim pensat fer, L’amic imaginari, un dinar, etc.
- Recollida: Magdi, Assri, Omar Bouhmof i Toni.
- Encarregats DIPI: Omar Bouhmof i Magdi.

Acta de reunió d’A.R.S.U.

XLVI

Lloc de reunió: La Illeta ( Av. President Companys nº 7,
baixos, 43201 – Reus ).
Data de la reunió: del dos mil disset (12/12/
2017).
Hora de la reunió: De dos quarts de quatre a sis ( 16:3018:00 ).
Assistents : Iván Pérez Alvárez, Hassan, Quim, Magdi,
Omar Bouhmof, Omar Barry, Paolo, Fahd, Lorena,
Assri, Sara, Toni i Quim.
Temes a tractar:
- Es l’última reunió de l’any repassem una mica.
- Concretem com es faran els canvis de DIPI aquests
dies ja que no farem reunió fins el nou de gener del dos
mil divuit.
- Es queda per demà fer la ultima recollida de l’any.
- Recollida: Magdi i Assri.
- Encarregats DIPI: Magdi i Assri.

