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ACTA DE L’ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA  

DE LA XARXA DE DONES PER LA SALUT 

Data: 29 gener de 2010 

 
 
Assistents:  
 
ACDSP:  
Marta Carrera 
 
AMAM: 
Mama Semateh 
 
APFCB: 
Carlota Lara 
Caty 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES 
Glòria Miralpeix 
 
CAPS: 
Esperança Aguilà 
Montse Cervera  
Margarita López 
 
CCOO: 
Carme Catalán  
Silvia Espinosa 
 
CREACIÓN POSITIVA: 
Montserrat Pineda 
 
DONA LLUM: 
Evarista García-Peña 
 
COL·LEGI DE PSICOLEGS: 
Graciela Traba 
  
 
 

 
 
 
SAFEREIG: 
Lídia Vaquero 
 
TITÀNIA I ALBA, LACTÀNCIA MATERNA: 
Cristina Silvente 
 
UGT: 
Anna Meregalli 
 
 
SUPORT XARXA: 
Montserrat Rovira 
Dolors Rodríguez 
 
 
 
Altres Assistents: 
 
Simone (Psiccologa social) 
 
 

 
 

RESUM DE LA REUNIÓ 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior: 

 

 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior, Assemblea General 23 de gener de 2009. 

 

2. Presentació i aprovació de la gestió econòmica de l’exercici del 2009: 

 
 

Es presenta la gestió econòmica de l’exercici del 2009 i s’aprova. 
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3. Presentació i aprovació de les  activitats de l’exercici del 2009: 

 

 

Es presenten i s’aproven les activitats de l’exercici del 2009: 

- Jornada 28 de Maig: Propostes de resistència de les dones a les agressions 
de la indústria farmacèutica. Amb la intervenció, a la ponència principal, de 
Teresa Forcades. 

- Trobada amb grups estatals dona i salut: no va ser possible fer-ho ni al 
juny ni al setembre, però a les Jornades Estatals Feministes de Granada 
ens vam trobar. 

- Van presentar una taula a les Jornades Estatals Feministes de Granada, 
sobre el tema de  la medicalització. 

- Van redissenyar la web. 

 

4. Presentació i aprovació del pressupost i activitats 2010: 

 

 

Presentació de les activitats pel 2010: 

- Acabar d’actualitzar el continguts de la nova Web. Que aquesta esdevingui una eina per 

donar-nos a conèixer a la resta de l’estat i poder aprofitar aquesta plataforma per a la 

comunicació i posada en comú dels coneixements dels grups que conformen la nostra 

Federació. 

- Jornada 28 de maig: per aquest any es proposa d’organitzar una jornada per tot el dia 

que tracti el tema de Dona, Salut i Immigració. També es pensa que d’aquestes jornades 

es treguin unes conclusions per posteriorment fer-ne difusió. Es mirarà de fer propostes 

per part dels grups en el marc dels drets i de l’experiència. Es formarà una comissió per a 

la Jornada. 

- Realitzar un manifest pel 28 de maig, dirigit a les Associacions Feministes tant del 

territori nacional com estatal, amb l’objectiu de que el tema de la salut estigui a les seves 

agendes i que plantegin aquests temes a debatre a les seves associacions. 

- Sobre el tema de la Jornada amb grups estatals, es veu poc viable poder organitzar-les 

pel 2010, però a mig termini pensem que sí, però hem de començar a buscar recursos. 

 

5. Presentació de la candidatura i elecció de la nova composició de la Junta: 

 

 

Composició de la nova Junta: 

PRESIDÈNCIA: Margarita Lopez Carrillo (CAPS) 
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SECRETÀRIA: Carme Catalán i Piñol  (CCOO) 
TRESORERIA: Graciela Traba Benavidez (Col·legi de Psicòlegs de Barcelona) 
 
VOCALS:  
 
Eulàlia Torras i Ribas (Alba, Lactància Materna) 
Montse Pineda Lorenzo (Creación Positiva) 
Glòria Miralpeix i Pomar (Associació Catalana de Llevadores) 
Lídia Vaquero Merediz  (Safareig) 
Montse Cervera Rodón (CAPS) 
Evarista García-Peña (Dona Llum) 
Cristina Silvente Troncoso (Titània) 

 

6. Altes i baixes de noves Associacions. 

 

 

Per a posar en ordre la regularització de la situació de les entitats, tornarem a fer i 

actualitzar els documents d’adhesió, així com les representats que cada entitat nomenarà 

per a la Federació Xarxa de Dones per la Salut. 

 

7. 28 de maig: proposta de treball. 

 

 
Com ja hem comentat a l’apartat 4: 
 
Jornada 28 de maig: per aquest any es proposa d’organitzar una jornada per tot el dia 

que tracti el tema de Dona, Salut i Immigració. També es pensa que d’aquestes jornades 

es treguin unes conclusions per posteriorment fer-ne difusió. Es mirarà de fer propostes 

per part dels grups en el marc dels drets i de l’experiència. Es formarà una comissió per a 

la Jornada. 

 

8. 
Granada: el que va ser i el que volem que sigui... experiència i propostes de 
futur. 

 

 
La Margarita López ens va fer un resum del que van ser les Jornades Estatals Feministes 
portades a terme a Granada al Desembre i ens va mostrar uns vídeos de la mateixa. Va 
comentar que la taula que vam organitzar va ser un èxit tant d’audiència com de l’interés 
suscitat pel tema. 
  

9. Precs i preguntes: 

 

 

- Es proposa fer una crida per recollir diners per la tragèdia d’Haití. En aquesta 

col·lecta decidim fer una donació de 300 € que ajuntàrem al que recollim d’altres 
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entitats i persones. Aquest enviament el farem a la RSMLAC que va perdre 

companyes al terratrèmol i que ha muntat 2 campaments amb la frontera amb 

República Dominicana. La Dolors farà un mail als grups per fer la difusió. 

 

Sobre temes institucionals: 

 

- Ja formen part d’una federació de nivell Estatal: Coordinadora de Organizaciones 

de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI). 

 

- La setmana vinent la Montse Pineda anirà a Cadis en representació de la Xarxa, ja 

que se la va seleccionar des del CNDC. Allà es durà a terme el Fòrum Europeu 

Beijing+15, els dies 4 i 5 de febrer. El Fòrum consisteix en una reunió en la qual 

participen diferents ministres i representants de tots els governs de la UE, del 

Parlament Europeu, UNIFEM i de les principals organitzacions de dones de l’estat 

Espanyol i de la Unió Europea. Es debatrà un document i es faran grups de treball, 

la Montse Pineda anirà als grups de treball de Salut i violència. 

 

- Pel mes de març (1-12), la Montse Pineda, anirà a Nova York amb motiu de la 54 

sessió de la CSW (Comissió per la Condició Jurídica i Social de la Dona ) de 

Nacions Unides, com a representant del CNDC.  

 

 


