ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA XARXA DE DONES PER LA
SALUT
16 de desembre de 2006
Assistència
Grups
Alba Lactància Materna
Eulàlia Torras
Grup Dones del COPC
Graciela Traba
Dona i Salut C. pel dret a l’avortament
Vicenta Laguna i Xus
Peñaranda
A. Catalana per la Defensa de la Sanitat Pública Marta Carrera
Associació Catalana de Llevadores
Gloria Miralpeix
F. Sanitat de CCOO
S. Dona M. Angeles Bravo i Carme Catalán
CAPS Dona i qualitat de vida
Carme Valls i Margarita Lopez
Tamaia
Luci Foissin i Raquel
El Safareig
Lidia Vaquero
AGATA
Esther Folch
Suport Xarxa

Montse Rovira
Annie
Olga

Grups i persones disculpats
ACPFCB Maria Ferreiro
Creació Positiva Montse Pineda
Montse Cervera

Les principals conclusions dels punts que vàrem tocar son :

Presentació i Balanç dels Actes de la Xarxa a les Jornades
feministes “Sabem fer i fem saber”. Els punts positius vàrem
estar la quantitat i qualitat de les ponències, i de les altres
activitats com exposició, pel·lícula, homenatge a les primeres
treballadores de planning.... Molt bé d’assistència encara que
molt diversa, es remarca també l’assistència de dones joves
en algun espai...Punts negatius massa concentració d’actes en
poc temps donat també que l’espai era dins d’unes jornades
amb altres eixos.

Es proposa poder repetir alguna de les activitats que es van
realitzar aquest any, sota demanda d’algún dels grups.
Publicacions. Hem presentat la majoria de les ponències per
publicar-les en el llibre de les jornades feministes, així com
estem començant a fer una publicació pròpia, que volem
acabar a meitats de l’any que bé, en que juntament amb
aquestes ponències, publicaríem altres activitats que hem
realitzat darrerament la Xarxa de dones per la Salut,
juntament amb una memòria d’activitats des de els
començaments.
Treball amb
Barcelona.

l’ICD, Departament de Salut

i la Diputació de

Es presenten els documents de les propostes que hem presentat
aquests darrer any, hi ha un debat sobre com realitzar un dels eixos
de la nostra Xarxa que es el de ser un lobby per millorar l’atenció
sanitària e incorporar la perspectiva de gènere.
Es planteja les diferents formes de participació que tenim en
aquest moment, una més formal amb l’ICD i altres més informals
amb el
Departament de salut si són instruments vàlids i com
continuar, també les propostes a realitzar amb la Diputació de
Barcelona. Es crea un grup de treball, per veure la possibilitat de
realitzar altres estratègies d’intervenció i de visibilització de la
nostra tasca.

Debat i propostes document organitzatiu. S’aprova les línies
del document organitzatiu (que també adjuntem ) Es crea un
debat de la necessitat de dotar a la Xarxa de més suport per
les seves tasques i es renova els càrrecs. Es proposa Margarita
López presidenta, Carme Catalán vice-presidenta, Luci Foissin
secretària, Montse Rovira Tesorera, i vocals: Graciela Traba,
Xus Peñaranda, Eulàlia Torras, Montse Pineda, Montserrat
Cervera, Gloria Miralpeix, Lidia Vaquero, Esther Folch, Cristina
Silvente. S’accepten els canvis.
Propostes de dinamització de la pag Web. Mirar de continuar
actualitzant la pagina, també de veure com fer-la un
instrument més útil pels nostres objectius.
Activitats 2007. Actes 28 de maig Fer la publicació prevista,
veure si la podem presentar pel 28 de maig i també realitzar
una jornada un dissabte al matí amb els eixos Dona, salut i
medi ambient, i dona i salut mental ( realitzar dos taules
rodones. També quan tinguem la publicació llesta treballar
amb el taller que per mig de la Diputació de Barcelona ,
realitzaríem per dones de diferents poblacions finançat pels
ajuntaments
Balanç econòmic 2006 i pressupost 2007 . S’aproven

Es convoca la reunió del C. Organitzatiu ( Xarxeta ) el dia 10 de
gener de 17 a 19h

