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Fax.: 93 412 39 96

Ens pots escriure a:

Ca la Dona

Carrer Casp, 38, pral. 08010 Barcelona
o bé connectar amb nosaltres per mitjà de:

 
accio@xarxadedonesperlasalut.org

www.xarxadedonesperlasalut.org

Amb la col·laboració de:

La 
Xarxa de Dones 

per la Salut som entitats 
formades o participades per: 

Dones feministes motivades per 
la salut de les dones i del conjunt de 

la població, organitzades en diferents 
col·lectius i àmbits: d’usuàries, d’ajuda 

mútua, de professionals, d’activistes per la 
salut, creiem que hem de ser subjectes 
actius en el procés de salut i desitgem 

una millor qualitat i equitat 
en l’atenció sanitària i les 
polítiques potenciadores 

de salut.

· suport

· potenciar la informació sobre salut

· sanitat pública de qualitat

· treball en xarxa

· col·laboració i coordinació
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La nostra història

La Xarxa de Dones per la Salut neix 
l’any 1997 en el marc de les trobades 
per a la celebració del 28 de Maig: Dia 
Internacional d’Acció per la Salut de 
les Dones. Aquesta data, de referència 
internacional per a tots els grups de dones 
que treballen per la millora de la Salut, se 
celebra arreu del món des del 1987.

De manera regular la Xarxa de Dones 
per la Salut ha organitzat diversos actes, 
jornades, cursos, a la vegada que ha 
participat en activitats organitzades per 
grups de dones i / o Ajuntaments.

Al juny de 2002, la Xarxa de Dones per 
la Salut es constitueix legalment com 
a Federació, agrupant diverses Entitats 
de Dones i Entitats mixtes d’arreu de 
Catalunya interessades per la salut des 
d’una perspectiva de gènere.

Els nostres objectius

Donar visibilitat el 28 DE MAIG, DIA 
INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER LA SALUT 
DE LES DONES, amb l’organització de 
diversos actes i la difusió de manifestos 
que recullin els nostres valors.

Desenvolupar d’estratègies de 
comunicació per tal de millorar 
la visibilitat sobre les necessitats 
específiques en matèria de salut de totes 
les dones.

Potenciar la mútua col.laboració i 
coordinació, a través del treball en xarxa, 
per fer sentir la veu de les dones i treballar 
per la defensa dels seus drets.

Actuar més àmpliament i incidir en una 
millora de la salut de les dones des d’una 
perspectiva global de gènere.

Consolidar les associacions de dones i fer 
reconèixer les seves accions per part de 
les administracions públiques i la societat 
en general.

Esdevenir un punt de referència per a 
totes les dones al voltant de la salut des 
de la perspectiva de gènere.

Ser presents als llocs on es prenen les 
decisions que afecten la nostra salut i 
participar- hi de manera activa potenciant 
la formació i la informació sobre salut, 
gènere i sistema sanitari envers les dones 
i, especialment, els col.lectius que les 
representen.

Reivindicar una sanitat pública de qualitat 
i amb un tracte càlid i proper.

Grups en diversos àmbits de la salut

Salut afectiva, sexual i reproductiva. 
APFCB –Associació de Planificació familiar 
de Catalunya i Balears- | SALUT I FAMÍLIA | 
TITÀNIA | MIGJORN -Casa de naixements- 
| EL PART ÉS NOSTRE | ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE LLEVADORES | CREACIÓN 
POSITIVA -Persones amb HIV des de la 
Perspectiva de Gènere-

 Dones, salut i treball. FSC CCOO | UGT

Ajuda mútua davant el càncer de pit. 
AGATA | Grup d’Ajuda Mútua i Salut: gAmis

Ajuda mútua davant la SIDA. ACTUA DONA, 
CREACIÓN POSITIVA

Ajuda mútua davant de malalties 
produïdes per productes químics i 
radiacions. ADQUIRA

Suport per millorar la salut integral de 
les dones. CAPS -Programa “Dona Salut i 
qualitat de vida”-

Violència de gènere. TAMAIA -Dones contra 
la violència- | EL SAFAREIG

Informació sobre els efectes per a la 
salut de les mutilacions sexuals. AMAM

Salut i diversitat cultural. AMAM | SALUT I 
FAMÍLIA

Salut mental. SECCIÓ DE PSICOLOGIA 
DE LA DONA DEL COL.LEGI OFICIAL DE 
PSICÒLEGS DE CATALUNYA -Grup de treball 
dona i càncer- I -Grup de treball maternitat-

Salut i treball sexual. ÀMBIT DONA

Alletament matern. ALBA -Lactància 
Materna- | ACPAM

Millora de l’assistència sanitària amb 
perspectiva de gènere. FSC CCOO | ACDSP 
-Associació Catalana per la Defensa de la 
Sanitat Pública-
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