
MEMÒRIA ORGANIZATIVA  I  D’ ACTIVITATS XARXA DONES PER LA SALUT 2018 I 
PROPOSTES 2019 

Balanç 2018 

A la darrera Assemblea, que vàrem  realitzar  per millorar la nostra situació 
organitzativa i renovar i ampliar consensos  ens vam proposar uns objectius que hem 
pogut complir parcialment: ampliar el grup impulsor de la Xarxa, en el darrer temps hi 
ha hagut algunes companyes que estan participant d’una manera més regular  i 
millorar la política comunicativa (Grup WhatsApp per la gent que segueix les reunions 
de treball i Google Groups per tota la Xarxa), renovar la web integrant les altres eines 
comunicatives ,  fer un butlletí informatiu. Gràcies al manteniment del blog de la 
xarxa http://xarxadedonesperlasalut.org/category/blog-xarxa/  si hem pogut tenir una 
informació del que ha anat succeint (Montse Cervera), i també mantenint el Facebook  
i Twiter (Montse C., Marta Busquets i Carme C.) però tenim pendent la millora de la 
web. El tema de les subvencions el treballen la Margarita Lòpez i la Montse Cervera. 

També hem de demanar que el grup de gènere de Farmamundi ha entrat a la Xarxa. 

En quan als consensos vàrem aprovar uns documents  per assentar les bases de la 
nostra intervenció que ja varem enviar i que ara recordem en comunicat que varem fer 
pública a través del blog. 

http://xarxadedonesperlasalut.org/comunicat-de-la-xarxa-despres-de-lassemblea/ 

Com ha estat la nostra trajectòria la Xarxa hem tingut diverses línies de treballa que 
podríem resumir: Activitats pròpies, activitats de recolzament a activitats d’altres 
grups propis o  altres  del moviment feminista. Recolzament a activitats del Moviment 
de lluita per la millora de la salut . 

El més destacat a aquest any per part de la Xarxa ha sigut: 

28 de Maig Dia Internacional per la Salut de les Dones Participació en els tallers i en el 
debat sobre les Ciutats Vivibles. 

Crida al 28 de Setembre en el dia internacional per la despenalització de l’avortament. 

Una activitat de la xarxa de dones per la Salut compartint amb altres xarxes ha seguit 
molts esdeveniments a Amèrica llatina, des de la campanya per l’avortament a 
l’Argentina fins a Nicaragua, la situació i Hondures. També totes les lluites contra les 
violències masclistes i les respostes de l’Estat aquí al nostre país. 

La vaga feminista del 8 de Març va donar un to lleugerament diferent, potser més 
obert a tots els esdeveniments feministes que s’ha donat al llarg de l’any i també als 
moviments socials en general. 

Recolzament a la Jornada Europea contra la mercantilització de la Salut del 7 d’Abril. 

També hem fet difusió interna de la  Campanya per la millora de l’Atenció Primària, 
que ja vàrem introduir fa uns anys i que ara que es realitza la Campanya “Donem Vida 
a l’Atenció Primària” i que realitzarem un debat promogut per nosaltres i obert al 
Moviment Feminista així com fer una seguiment al retorn de la Universalització de la 
sanitat Pública. 

http://xarxadedonesperlasalut.org/category/blog-xarxa/
http://xarxadedonesperlasalut.org/comunicat-de-la-xarxa-despres-de-lassemblea/


Hem signat alguns manifestos unitaris. Manifest 343, Manifest contra les polítiques 
regressives a Andalucia... 

En quan al tema d’incidència política continuem participant al CNDC i al CNDB i al Grup 
de Salut del Consell de Benestar de Barcelona. 

Al CNDC, hi ha una nova etapa doncs la Vicepresidenta es la Montse Pineda que es de 
Creacion Positiva i que pertany a la Xarxa  hi  ha la Marta Busquets que ha començat a 
liderar el grup de salut.  

Al CDB hi ha la Margarita López, i hem pogut fer propostes de millores de dona i salut 
en aquests darrers anys algunes estan començant a visibilitzar-se , i també varem fer 
una proposta de llençar un lema el darrer 28 de maig com Ajuntament, que es va 
realitzar encara que amb poca visibilització ”Més curar i menys medicalitzar”. 

Al Grup de Salut del Consell de Benestar (Marta Carreras i Carme Catalán)  també 
estem fent propostes per que es visibilitzi totes les desigualtats de salut de les dones i 
perquè es milloren les polítiques. 

Aquest any no hi ha hagut cap contacte amb el Departament de Salut- 

Que passa amb les nostres propostes? Son suficients,  són recollides? Malgrat que 
alguna es recollida que fa que no s’avanci... crec que són temes a debatre a 
l’assemblea. 

Serà que tot el referent a la Salut de les Dones travessa tot el feminisme i que la Xarxa 
és simplement un recolzament especialitzat?  la Salut Sexual i Reproductiva i evitar  la 
violència en el tractament de la Salut no estan assegurades a la nostra societat i que no 
és superflu mantenir una Xarxa com la nostra però amb consciència dels nostres límits 

També cal veure que malgrat el Moviment Feminista és més fort la reacció també ho 
és la reacció social i política contra les dones, no podem obviar que representa el que 
està passant a Andalucia amb les propostes del nou govern, que s’estan plegant a les 
veus més reaccionaries. 

Tampoc podem obviar que continuen i s’accentuen les polítiques antidemocràtiques i  
d’exclusió de la Unió Europea bloquejant la lliure circulació de persones i negant els 
drets més elemental d’exili cap a les persones que fugen de les guerres i altres 
situacions greus, sent les responsables de greus situacions de violència en el trajecte 
agreujades per violències masclistes i de milers de persones mortes en el Mediterrani. 

Propostes 2019 

Continuar treballant amb temes organitzatius, potser finament tindrem que mirar de 
pagar a alguna persona perquè pugui acabar de fer les modificacions adients a la web. 

Aquest 28 de maig. Fer un acte propi sobre els excessos d’intervenció, invitant a les 
afectades per l’ESSURE, Situació Vacuna Papil·loma Humà (hi ha noves dades), i també 
efectes dels disruptors endocrins, Associació de Llevadores ha fet recerca i guia. 

També Volem plantejar una campanya recolzant algunes veus que plantegen canviar la 
Situació orientació lluita contra el Càncer de pit, i mirar si des de l’Ajuntament de 



Barcelona li donés suport. Hem pensat quelcom com: Del Rosa al Lila, la Lluita contra el 
Càncer de Pit. 

Altres temes serien: hi ha unes dones  que volen fer un debat sobre la regla i pensem 
que el millor es donar-li suport. També es parla de les companyes organitzades en la 
Xarxa de dones migrants de Ca la Dona que volen contacte, i mirarem si volen fer 
quelcom conjunt. 

Continuar fent incidència on ho estem fent, doncs no tenim recursos per fer més. 
Cal també veure com ens posicionem davant de la Vaga de Dones que s’organitza  pel 
proper 8 de març. 

 
 
 
 

 


