ACTA ASSEMBLEA DE LA XARXA DE DONES PER LA SALUT
28 DE GENER DE 2017

Asistents:
Montse Cervera Dona i Salut, Margarita Lòpez i Carme Valls, Red Caps, M. Rosa Pous APFCiB;
Marta Busquests i Judit reyes de Dona LLum, Lidia Vaquero de El Safareig , Marta Carrera
ACDSP i Carme Catalán S. Dona CCOO,
Disculpades
ACLlevadores ( resposta preguntes per escrit), Titania, Agata, Matters, Migjorn, Tamaia
L’ordre del dia era:
Ordre del dia

9.30 h Recepció i Xocolatada
10 h Assemblea ( Adjuntem document per debat)
Roda sobre les reflexions i propostes de " Document Memòria i Propostes Gener 2017 "

11 h Memòria Econòmica
11.30h Què fer 28 de maig 2017 ( 20 anys de l'existència de la Xarxa de dones per la salut)

12h. Acte Obert "Reflexions sobre la Violència contra les Dones i el Sistema Sanitari" (
adjuntem programa

Desenvolupament de la reunió
- Roda sobre les reflexions i propostes de " Document Memòria i Propostes Gener 2017 "
Idees Fortes que es varem expressar:
-Hi ha molt poques dones de la Xarxa implicades en el seu funcionament, cal que s’impliquin
més dones i més grups.
-Importància de promoure la relació entre nosaltres – grups de la Xarxa- o altres grups com els
de Ca la Dona, forma part de la sensibilització.
-Per donar a conèixer i compartir informació cal donar més atenció a la comunicació.
-Necessitat de implicar els nostres grups amb la Xarxa de Dones per la Salut per exemple amb
l’explicitació de la Xarxa als blogs i webs de les nostres associacions
-El més fàcil és obrir un Facebook de la Xarxa. Algunes trobem el manteniment de la web
farragós.
-Necessitat de continuar fent Incidència política però més coordinades. Donar més
importància a aspectes que no estan tant contemplats al Pla de Salut (ACLlevadores)Fer un

grup de Treball, i cercar prioritats en cada moment per intervenir com a Xarxa, sense
menystenir les prioritats dels grups.
- Tenim que donar més impuls, i tenim experiències molt positives, veure taules de Jornades
Feministes, això ens pot fer tirar endavant projectes conjunts, si posem més força potser
podrem tenir millors resultats i més implicació.
-Continuar treballant la sensibilització al moviment de Salut (Marea Blanca).
-- Caldria tenir algú per tasques administratives, però en aquest moment no podem, denegació
subvenció ajuntament de Barna per temes burocràtics. Per la mateixa raó ens resulta difícil
poder pagar persona que alimenti la web.
-Fer difusió de les reivindicacions de la Xarxa participant en altres foros, exemple Trobada de
dones de la FAVB pel Maig. I altres
- Crear interès col.lectiu pel tema de la salut de la dona, i també estar connectades amb el
“mon” Exemple valorar les org de dones, algunes ens resulta difícil participar com la COMPI,
potser millor no formar-hi part però si mantenir contactes i altres noves que comencen a
funcionar a nivell de Catalunya, com CEDAW ombra , donat que ja ens varem adherir
Propòsits:

-Fer i publicar “declaracions” sobre aconteixements d’actualitat
-Publicar la Memòria anual (Transparència)
-Enviar informació de la Xarxa a les Associacions de dones migrants de Ca la Dona: (Montse i
Marta). S’ha parlat de la necessitat de formació i informació a Dones Migrants (Dona Llum, que
no sé si ja fan o volen fer tallers de informació per a aquestes dones .. a comprovar amb elles).
Cercar relació amb altres org que es mou la immigració i han fet projectes amb dones com
instruments (CITE) i possibilitats de projectes col.lectius Carme C.
-Obrir Facebook de la Xarxa que farà i seguirà la Marta Busquets
-La Marta B s’ofereix a investigar si pot encarregar-se d’alimentar la web i també de fer un
pressupost
-Grup de treball per debat d’incidència política s’implica la Montse Pineda
-Continuar cercant possibilitats de mes finançament, doncs lo ideal es poder pagar alguna
persona per fer tasques tècniques.
-Treball intern sobre continguts per reforçar els nostres discursos. Nuestros Cuerpos és un
llibre encara vigent. No concretem cap acció en aquest sentit i queda pendent per a treballarho a la xarxeta
-Parlar amb COMPI, per canviar forma d’adhesió i seguir CEDAW ombra i debatre el manifest
(Carme C:)
Memòria Econòmica
Es passa el balanç que s’adjunta i s’aprova:
-Disminuir les nostres despeses
-El problema de les subvencions per grups tan petits, es pensa que es podria resoldre per
començar ,amb una aportació anual de 50 Euros. Queda pendent mirar els estatuts per veure
si podem demanar una quota als grups.

Què fer 28 de maig 2017 ( 20 anys de l'existència de la Xarxa de dones per la salut)

Fa 20 anys de la creació de la Xarxa es pot aprofitar el 28 de Maig per fer una “refundació” de
la Xarxa en el sentit de “actualització, S’ha de treballar en les properes reunions.

Acte Obert "Reflexions sobre la Violència contra les Dones i el Sistema Sanitari"
Molta participació de dones i grups de la Xarxa i també d’altres organitzacions, unes ponències
i un debat molt ric (adjuntem programa) Carme Valls en farà un resum que difondrem.

