ASSEMBLEA XARXA DE DONES PER LA SALUT
6 de febrer de 2016 a Ca la Dona, C/ Ripoll 28 Barcelona

Ordre del dia

Assistència: Teresa Gonzalo (Titania), Lidia Vaquero( El Safareig), Margarita
Lopez C. ( Caps, Red Caps), Marta Carrera (ACDSP), Montse Cervera ( Dona i
Salut, Ca la Dona), Carme Catalán ( S. Dona CCOO), Consuelo Espejo ( S. Dona
F. Sanitat CCOO), Vicent Laguna ( Dona i Salut, Cala Dona), Esperança Aguilar (
Capsm Red Caps), Leticia ( Tamaia ).

Disculpades: Montse Domenech ( Agata), Silvia Aldavert (APFCiB), Montse
Pineda ( Creación Positiva), Gemma Serrahima

(Col.laboradora), Mama

Sabather, (AMAM).

10-

Xocolatada ( per començar a entrar en calor)

10.30 Situació i Roda d’activitats de les organitzacions

Han parlat de la

feina que es realitza a less diverses assosciacions

les dificultats (

econòmiques, de participació, de model, el incrementde demanda en pocs
recursos etc). per tirar endavant les organitzacions
11.15 Propostes unitàries de la Xarxa a presentar a les Jornades “"Radicalment feministes", “del Juny de 2016 i propostes de grups.

Es proposa realitzar de manera unitària:

1- Un Panel gràfic sobre les activitats de la Xarxa de dones per la Salut
2- Una taula rodona ” Deteriorar Serveis Sanitaris per privatitzar. Efectes
sobre les dones“
Participarien: ( Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública),
AMAM, TITANIA, S. Dona COOO, Visió Territori, Marea Blanca Lleida)
3- Mòdels feministes d’atenció en salut. Cap on anem.
Participarien: El Safareg, Red CAPS, Tamaia, Dona i Salut, Ca la Dona
Els grups presents i els que hem tingut contacte proposen realitzar:
Red Caps Película Vacuna HPV, Titania dinamitzar algún espai, Tamaia,
farà algún taller o taula i demanarà participació a alguna companya de
la Xarxa, Creació Positiva i APFCiB, faran algun acte sobre ODS (
observatoria de drets sexuals)

Aquest llista de propostes de grups no està tancada, però aquestes
propostes i si ni ha més cal que es presentin abans del 15 de febrer a la
Comissió de les jornades “Radicalment Feministes”que finalment les
acceptarà o farà propostes de fusió, sobretot per veure espais i temps.
ATENCIÓ A LA WEB DE LES JORNADES HI HA UN APLICATIU QUE CAL
OMPLIR PELS GRUPS QUE PROPOSIN ACTIVITATS.
12.15- Propostes d’intervencions i activitats de la « Xarxa de dones per la
salut » pel 2016
Es parlà què malgrat les dificultats de temps no podem deixar
completament de banda altres aspectes com la participació, tant a les
organitzacions de dones que formem part o

a les mobilitzacions

feministes que hi estem d’acord. També a les

mobilitzacions i

l’assemblea de la Marea Blanca, - hi haurà assemblea anual el 12 de
març que informarem_ o continuar treballant la incidència

a les

institucions, i veure on i com. Potser els grups esteu en contacte amb
algun altre ajuntament com a grup i també s’hi podria portar propostes
més globals de la Xarxa de dones per la salut que ja estem treballant.

Formem

parts del CNDC i estem a la Permanent, ara Comissió

Coordinació des del 2003 fins al darrer Plenari, Octubre 2011Vam assistir com oients al Consell de Dones de Barcelona. I ara entrem
a

formar-hi

part, tot hi que ja assistim a un grup de treball sobre

pobresa i salut
També des del Consell de Benestar de Barcelona hem estat invitades a
participar a un grup de treball sobre salut. Hi va de moment la Marta
Carrera.
Aquí comentem la importància d’incidir en altres Ajuntaments, on
puguin tenir ressò les nostres propostes.

Es molt importats que des dels grups, tot i les dificultats que tenim
decidim posar alguna força al dia a dia de la Xarxa de dones per la salut.

13.15 Presentació i

aprovació memòria econòmica 2015 i pressupost

2016.
S’aprova però pendents de subvencions per desenvolupar millor les nostres
activitats.
13. 30. Renovació de Junta, s’aprova proposta, incorporant nova secretària i
vocals amb les dones de les organitzacions presents.
13.30 Precs i preguntes ( ja està tot comentat).

!3.35 Es tanca l’assemblea.

