ACTA DE GRUPS PARTICIPANTS DE LA XARXA DE DONES PER LA SALUT
10 I 11 DESEMBRE DE 2004
Dia 10 de desembre

Assistència
Creació Positiva. M. José i Montse Pineda
Dona i Salut- C. pel Dret a l’Avortament. Vicent Laguna
TAMAIA.- A. Dones contra la violència familiar. Luci Foissin
CAPS –Dona i Qualitat de Vida Montse Cervera
COPC- C. Dona – Graciela Traba
ADQUIRA – 4 companyes
CLADEM C. Derechos Salud Mujeres A. Latina i el Caribe. M. Elena Reyes
El Safareig- Laia Rosich
Associacio Catalana de Llevadores. Fermina Casas
Marissa
Alba- Lactància Materna- Eulàlia
FSC- CCOO Carme Catalán
Dona i Salut i Secretaria de la Xarza – M. Jesús Peñaranda.
Disculpades
Migjorn
1- Presentació i Posada en comú de les activitats dels grups del darrer període.
2- Montse Cervera presenta el Memorandum de les Activitats de la Xarza de l’Any
2004 i propostes de treball del 2005-01-10
•
•

•
•

S’ha donat continuïtat al procés de visibilització de la Xarxa i de
contacte amb els grups fonamentalment a través de difondre les activitats
ofertes dels grups que ens arriben i de les activitats pròpies de la Xarxa
Acte de la Xarxa entorn del 28 de maig a la Bonmaison. Presentació de
la Campanya “ La salut es un plaer” Díptic i Taller- Debat de Promoció
de la Salut a càrrec de Enma Rosero i Gia Bernini del Col·lectiu de
dones de Boston “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas”
Participació en altres actes entorn el 28 de Maig. Acte Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Aj. De Reus.
Procés actual de Elaboració de la Pag. Web de la Xarxa.

Es fa una valoració bastant positiva de la nostra evolució, tant de més visibilització,
d’assistència als actes com d’anar poc a poc guanyant espais de reflexió en la jornada

28 de maig “ Dia internacional d’acció per a la salut de les dones”. També hem
començat al poder tenir una secretaria estable, encara que amb poques hores.

Propostes 2005
Continuar treballant en els procés d’ampliació, adhesió, consolidació i visibilització de
la Xarxa.
Donar continuïtat en la Campanya. I actuar com a grup de pressió davant les polítiques
de salut ( demà en el curs de la trobada discutirem algunes estratègies )
Preparar la participació l’any 2006, (2, 3 i 4 de juny )en les Jornades que planteja el
Moviment de Dones.

Continuar participant en altres accions que es plantegen des de els grups
fonamentalment en dades com 28 de maig, 25 de novembre i 8 de març.

3- Memòria Econòmica
Marisa i Xus van plantejar la memòria econòmica de l’any 2003-2004 i previsió 20042005 que s’adjunta.

4- Proposta de renovació de la nova junta. Es planteja la necessitat de renovació de
la nova junta i s’obre la possibilitat de nova candidatura.
Donat el correcte funcionament de la junta existent fins ara es proposa la
continuació en el càrrecs de totes les persones actuals i solament s’accepta noves
vocals.
Per tant la junta quedaria :
Lucie Foissin,Associació de dones contra la violència familiar
(TAMAIA) Presidenta
Montse Cervera. Centre d´Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)
Secretària
M.Jesus Peñaranda, Dona I Salut- Comisió pel Dret a l´Avortament
Tresorera
Eulàlia
Torras
i
Ribas,
ALBA.
Lactància
Materna
Vocal
Inmaculada Marcos, ACPAM- Associació Catalana Pro Alletament
Matern Vocal
Graciela
Troba,
Dones
i
Càncer
Vocal
Montse
Pineda,
Creació
Positiva
Vocal

Carmen Catalan ,
Vocal

Sec. De la Dona, Fed. Sanitat. de CC.OO

