
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acta  Assemblea  Anual  XarXa  de  Dones  per  la  Salut 
 

17 de desembre de 2005 
 
 
 
Assistents:  
 
Carme Catalán, M .Angeles Bravo, Secret de la Dona. Fed. Sanitat de CC.OO, Graciela Traba,  
Secció de la Dona del  Col·legi de Psicòlegs, Montse Cervera, CAPS, Vicen Laguna, Xus 
Peñaranda, Dona i Salut, Marta Carreras, ACDSP, (Associació Catalana Defensa Salut Pública), 
Lucie Fossin, Tamaia, Eulàlia Torras, Alba, Lactància Materna, Àngels Pujols, Les Webis.     
 
 
Excusades:   
 
Marisa Ponte, Montse Pineda, Creació Positiva, Montse Rovira, A.P.F.C.B, Migjorn,  ACPAM,   
 
 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Presentació dels grups assistents. 
2. Presentació de la pàgina Web.  
3. Trobada de Dones 2006. 
4. Propostes de la Xarxa a les Institucions. 
5. Informe Econòmic i Organitzatiu.  

 
 
Propostes i Acords: 
 
Presentació dels grups assistents.-  Hi ha un petita intervenció per cada representant dels grups 
assistents explicant les activitats del seu respectiu grup o associació. 
 
Presentació de la pàgina web.- Àngels Pujol(Les Webis) presenta la pàgina Web que ha anat 
elaborant para la xarxa durant aquest darrers mesos. És molt important que els grups de la xarxa 
aportin informació d´activitats que vagi a realitzar, així com informació genèrica del grup per anar 
recollint-la a la Web.  
Cada 3 mesos s´enviarà un mailing electrònic per anar recordant els actes i recollir  altres actes 
prevists. 
 
Trobada de Dones 2006.-  Montse Cervera explica el contingut de la trobada . 
 
Hi ha data límit: 28 de març, per a presentar propostes dels grups  que vulguin participar a la 
trobada de dones.    
 
Des de la Secretaria de la Xarxa de Dones es centralitzarà las activitats dels grups que vulguin 
participar amb qualsevol activitat a la Trobada de Dones. 
 
Per el moment hi ha tres grups: Migjorn, Titania, P.D.N  que presenten activitats a la trobada. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Encetem un pluja d´idees de les activitats que presentarem a la Trobada de Dones, com Xarxa. 
 
Dins del Bloc de Sensibilització sorgeix unes quantes propostes molt interessants:   
 
1.- Montse Rovira i Graciela Traba han contactat amb Drac Màgic per a través d´un muntatge 
audiovisual ( pel·lícula )...etc. de durada mig hora (aprox.) fer un recorregut de les distintes etapes 
de la vida d´una dona (naixement, adolescència, etapa adulta, treball, menopausa... recollint el 
malestar que sentim alhora de fer-nos viure aquestes etapes per part dels estaments mèdics i 
també com vivim els espais de dones com alternatives d´informació, acolliment  i comprensió. 
 
2.- Graciela Traba ens proposa la participació d´una dona, psicòloga social, actriu, escenògraf i 
escultora que a través d´una perfomance representarà a una dona atrapada en una xarxa, i la 
seva lluita per sortir, és important parlar amb ella i passar-li un guió més concret sobretot pensant 
en com s´aborda en salut. 
 
3.-  Montse Cervera proposa que també fem una exposició de cartells dels diferents grups de la 
xarxa per visibilitzar la nostra riquesa i alhora que els grups intercanviïn material entre si .  
 
4.- Acte Central: hi han molts temes importants i moltes idees, per la Taula Central, Sanitat Pública, 
política de fàrmacs, atenció a les dones en l´embaraç, al part, post-part.. etc.   però hem d´anar 
concretant més com ho enfoquem.  
 
Ens recordem que tenim un Power Point amb actes i cartells de la Xarxa que ho podem anar 
passant-lo a la trobada. 
 
El proper dimecres 25 de gener a les 17h, a Ca la Dona,  quedem per  reunir-nos tots els grups de 
la xarxa de nou, amb un monogràfic especial per lligar-ho tot. Trobada de Dones, Acte 28 maig,... 
etc.   
 
Propostes de la Xarxa a les Institucions.- Montse Catalán informa sobre la participació de la xarxa 
al Consell de Dones i a la Permanent. Cal recordar que hi ha companyes que també participen al 
Consell de Dones com representants dels seus grups. 
Participem a l´Eix 5, aquest eix és el calaix de sastre, hi ha una mica de tot...(salut, habitatge, 
prostitució )...etc.  Actualment estan treballant un document amb altres grups sobre salut. Quines 
coses s´han de modificar en Salut Pública, en els temes d´avortament, Violència a les Dones, 
Atenció a les dones, preparació als cursos de parts, post-parts, alletament, embarassos.   
 
Informe econòmic i organitzatiu.-  Xus Peñaranda  presenta l´informe anual econòmic amb les 
dades dels ingressos que hem tingut per part de diferents institucions, les despeses que hem tingut i 
el saldo del qual disposem actualment. Ens recordem que les subvencions que vulguem demanar 
aquest any han d´anar pensades amb tot el procés de participació a la Trobada de Dones. 
( recordem que l´informe està disponible per qualsevol companya o grup que vulgui consultar-lo). 
D´altra banda informar que disposem de documents per els grups, associacions i persones que a 
títol individual vulguin col·laborar amb la Xarxa.     
      


