ACTA ASSEMBLEA ANUAL 2003 XARXA DE DONES PER LA SALUT

21 de febrer de 2004

Assistents: Secret de la dona Fed Sanitat CC.OO, CAPS, Creació Positiva, Dona i
Salut, Dones Psicòlogues, Alba Lactància Materna, CPFCB, UMBRAL, ABS La Pau,
Grup d´Atenció al maltractament cap a la Dona, TAMAIA, Dona i Càncer, Associació de
Llevadores, Victoria Lebron Campos, Pilar del Campo, Anni Karouni.
Ausencies Justificades: Marisa Ponte, Corina Hourca de Bellocq, Cristina Valencia,
Ajunt de Vilafranca del Penedès, M. Eulàlia Fontanals. ONCE, Adquira.
Ordre del Dia:
1.- Presentació – Roda Introductòria
2.- Aspectes Organitzatius
3.- Pla de treball
Acords:
1.- La Carme Català fa una petita introducció on comenta l´ordre del dia, i dona pas a la
roda introductòria presentant-se i explicant la activitat del grup on treballa.
Es van presentant les diferents companyes i la activitat del grup a que pertany, també ho
fan les companyes que venen a títol personal. Això esdevé molt sovint en petits debats
que és van generant de cada intervenció.
Des de secretaria – tresoreria es presenta la memòria econòmica 2003 de la xarxa i
s´informa de l´estat de les subvencions i de comptes.
2.- La Montse Pineda presenta els Aspectes Organitzatius de la xarxa, una eix important
que debatem és com canalitzem/ fem arribar la informació a la resta de grups.
“Es parteix del fet que comunicació: dirigir informació: informació i presa de decisió.”
La Montse Cervera proposa mantenir la informació en dos nivells: un nivell com comissió
dinamitzadora on es discutiran documents interns i quotidianitat, i l´altre com xarxa on
s´enviaran actes de les reunions i documents acordats...
També cal fer una bona base de dades i demanar el compromís de treballar amb la xarxa
tant a nivell de grups com a títol personal.
Parlem dels grups d´ajuda mútua , hi han grups que volen participar però estan limitats
degut a les seves circumstàncies. Decidim per més endavant fer una reunió de grups
d´ajuda mútua per què ens expliquin amb els problemes que es troben i com canalitzem
tot això, en definitiva relacionar-nos entre totes, sobretot en l´ activisme, ja que no és
gens bo caure en el paternalisme.
El Pla Organitzatiu s´anirà acabant de perfilar amb tota la informació recollida a
l´assemblea, i es passarà a la resta de la xarxa per aprovar-lo i/o fer aportacions.

3.- La Montse Cervera ens presenta el Pla de Treball que es basa en el 28 de maig i
una campanya per enguany.
Sobre la campanya parla de la idea de fer uns cartells i uns díptics- manifest, on es
recollirà l´eix principal en el qual volem treballar: L´empoderament de les dones, el
foment de la seva autonomia personal, criteri per decidir i capacitat d´elecció i decisió,
com marc de prevenció i promoció per gaudir de la seva salut amb plaer... ( recerca,
divulgació, informació, associacionisme...) acordem que sobre aquestes idees les
desenvoluparem una mica per així elaborar el manifest. Els cartells aniran acompanyats
de fotografies de dones...
La Montse Pineda proposa pel 28 de maig d´enguany fer un video-fòrum de la pel·lícula
“Amar la vida” seguit d´un debat.
Volem aprofitar aquesta data per presentar la nostra campanya.
Prenem el compromís de fer un taller als voltants de la tardor on discutir sobre la qualitat
d´atenció i la violència del sistema sanitari entorn dels professionals i les dones, tras un
procés previ de discussió cada grup.
Finalment passem a seguir xerrant més relaxadament acompanyades d´un vermut.

