ACTA DE L’ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA
DE LA XARXA DE DONES PER LA SALUT
Data: 23 gener de 2008

Assistents:
ACPAM:
Inma Marcos

MIGJORN:
MªJesús

ALBA, LACTÀNCIA MATERNA:
Eulàlia Torras

SAFEREIG:
Lídia Vaquero

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES
Glòria Miralpeix

TAMAIA:
Lucie Foissin

CAPS:
Esperança Aguilà
Montse Cervera

SUPORT XARXA:
Montserrat Rovira
Dolors Rodríguez

CCOO:
Carme Catalán
Silvia Espinosa
Isabel Aguilar
Montserrat Seró

Altres Assistents:
Mireia (Escola de la Dona)
Amparo

COL·LEGI DE PSICOLEGS:
Graciela Traba

AMAM

S’excusen:

GAMIS
CREACIÓN POSITIVA:
Montserrat Pineda

TITÀNIA

DONA I SALUT:
Julia Ojuel

RESUM DE LA REUNIÓ

1.

Ponència i debat:

- Eulàlia Torras (Alba lactància materna): Estructura de l’ICD.
- Carme Catalan (CCOO): Participació de la Xarxa de Dones per la Salut al CNDC (Consell
Nacional de Dones de Catalunya).

DEBAT:
L’Esperança Aguilà fa èmfasi en la importància de la formació per avançar i que s’hauria
d’incidir en l’Eix 5 sobre dotacions econòmiques per formació.
Es pregunta que com està el protocol de participació amb les Institucions, la Carme

1

Català comenta que sí s’estan respectant alguns punts d’aquest.
La Montserrat Pineda comenta que es podria treballar més via email, que estaria bé
reforçar la base (a la Xarxa) per així portar els temes a tractar al CNDC més treballats. Un
altre apunt que fa es que hauríem de començar a generar més discursos i no sempre
actuar com assessores.
L’Eulàlia Torras comenta que per fer això que es comenta, seria necessari crear un
departament de comunicació. Si volem passar als mitjans de comunicació es necessita
algú com a gabinet de comunicació. En aquest sentit es pensa de enllestir el tema de la
web, objectiu prioritari per aquest 2009 i que hi hagi algú que estigui al cas de les notes
de premsa i mitjans que podria ser la Dolors.
La Lucie Foissin pensa que també hauríem de ser creatives de com cuidar-nos i com
incidir de manera que seguir un ritme que el puguem seguir.
La MªJesús de Mitjorn, com a llevadora de PASSIR, comenta com han anat evolucionant
aquests serveis i com avui en dia es treballa ja en alguns d’aquests centres d’una manera
que intenta no medicalitzar (en tota la cartera de serveis).

2.

Confirmació de la Junta:

Es confirma la Junta per unanimitat, i la seva composició queda igual:
PRESIDENCIA: Margarita Lopez Carrillo (CAPS)
VICEPRESIDENCIA: Carme Catalán i Piñol (CCOO)
SECRETARIA: Luci Foissin (TAMAIA)
TRESORERIA: Montse Rovira i Gob (Suport Xarxa)
VOCALS:
Graciela Traba Benavidez (Col·legi de Psicòlegs)
Xus Peñaranda Borrego (Dona i Salut)
Eulàlia Torras i Ribas (Alba, Làctancia Materna)
Montse Pineda Lorenzo (Creación Positiva)
Glòria Miralpeix i Pomar (Associació Catalana de Llevadores)
Lídia Vaquero Merediz (Safareig)
Montse Cervera Rodón (CAPS)
Esther Folch (Suport Xarxa)
Cristina Silvente Troncoso (Titània)
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3.

Balanç 2008 i pressupost pel 2009:
Es presenten el Balanç del 2008 i el pressupost pel 2009 i s’aproven.

4.

Propostes pel 2009:

De cara al 2009 es proposa fer una primera trobada amb grups rellevants de salut i dona
de tot l’Estat amb l’objectiu de treballar conjuntament per a la creació d’unes jornades pel
2010 ó bé 2011. Aquestes jornades, després de debatre sobre les dates es va proposar
que fos pel juny. Per poder preparar aquesta primera jornada haurem de fer un llistat
d’aquests grups estatals i es proposa que cada grup de la Xarxa vagi aportant noms de
grups que ja conegui (del seu àmbit de treball) per poder fer una base de dades per
posteriorment fer un contacte i selecció dels mateixos. Un cop es seleccionin els grups,
s’haurà d’elaborar una carta de presentació de la Xarxa i del motiu del nostre contacte.

Un altre proposta és el tema que tractarem aquest any pel 28 de maig. Es proposa que es
faci un binomi de Vacuna del Papilomavius Humà més teràpia hormonal substitutiva.
S’hauria de buscar un títol per parlar sobre desmedicalització.

Per la propera reunió de la Xarxeta ja hauríem de portar alguna llista de grups de salut i
dona, a més de pensar ja en les temes per desenvolupar tant la jornada de treball com la
jornada del 28 de maig de cara a demanar les subvencions del 2009.

Finalitza l’Assemblea Anual essent les 20:30h
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