
PELÍCULA “CORBES GRACIOSES”  
Dir.: Kiti Luostarinen 
Finlàndia, 1997 
Duració: 52 minuts 
V.O   francesa, subtitulada en català 
 
Una quinzena de dones de totes les edats i talles cedeixen la seva imatge 
convertint-se en objectes d’estudi d’aquest  particular assaig fílmic. La 
directora expressa les seves idees sobre la convivència de les dones amb 
el seu cos. Oferint una reflexió crítica sobre els canons de bellesa vigents 
a la nostra societat 
 
 
 
Debat  Presentació i Moderació a càrrec de Graciela Traba,  
Xus Peñaranda i Montserrat Rovira. 
 
VISIBILITZEM LA XARXA I ELS SEUS GRUPS . ( 1997-2006 )  
Power Point i  EXPOSICIÓ DEL CARTELLS I MATERIALS. 
                    
                                  
 
                     
 
Com connectar amb nosaltres: 
 

Casp 38 pral 
08010 Barcelona 
www.xarxadedonesperlasalut.org 

accio@xarxadedonesperlasalut.org 

 
amb el suport  

 

28 DE MAIG,  DIA INTERNACIONAL 
D’ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES 

 
 
 

 
 
 
 

Aquest  any la xarxa de dones per la salut us convida a participar  
als actes que hem preparat a la  TROBADA DE 30 anys de 

feminisme a Catalunya els dies  2, 3  i 4  de JUNY DE 2006. ”Les 
dones sabem fer i fem saber, a les  Llars Mundet (Metro Linia 3)  

 
 

Cal inscriure’s a les Jornades on hi trobareu moltes més coses 
interessants. Xarxa feminista tel . 933026545 
http://www.xarxafeminista.org/trobada2006/ 

http://www.xarxafeminista.org/trobada2006/


ACTES DE LA XARXA A LES JORNADES 
 
 
 
L’ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA I SOCIOSANITÀRIA I 
LA REPERCUSIÓ SOBRE LA SALUT DE LES  DONES.  
 
Dissabte Matí dia 3 
 
L’objectiu d’aquesta taula rodona és esbrinar i reflexionar  quina influència 
té  en la salut de les dones usuàries i en les treballadores dels sistemes 
d’atenció les diverses formes d’organització i gestió, en quin punt 
afavoreixen l’equitat i la millora dels serveis. 
 
 Taula Rodona amb la participació de: 
 

 Carme Valls-Llobet .  Programa Dona i Qualitat de Vida del CAPS,    

 Marta Carrera   de  l’Associació de Defensa de la Sanitat Publica i  

 Lluïsa Montes de la Federació de Sanitat de CCOO.  
 
Modera : Esperança Aguilà.  
 
 
 
 
L’ATENCIÓ A LA SEXUALITAT I A LA REPRODUCCIÓ  
 
Dissabte tarda dia 3 
 
 
L’atenció a la  salut reproductiva incideix en la  discriminació de les dones 
y està en relació amb les dificultats que, històricament han tingut per 
disposar lliurement del propi cos, l’atenció actual , si bé ha millorat alguns 
indicadors el fet  tenir dèficits i d’estar sobremedicalitzada y tecnificada 
produeix efectes perversos. 
 

 
 

 Les rutines que fan mal, l’Atenció al Part i la Lactància.  

 Imma  Marcos  de ACPAM i Eulàlia Torres de ALBA, 
 

 La situació dels PASSIR. (Prog. Atenció a la Salut Sexual i 
reproductiva) Maria Ferreiro, Associació de Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears.  

 

 Polítiques i dèficits en Salut Reproductiva  
      Carme Catalán de la Secretaria de la Dona de la Federació de     
 Sanitat de CCOO.  

 
Modera :Ma Lluisa Garcia  
 
 
SER DONA NO ÉS CAP MALALTIA!! 
Taula rodona  
SOBRE LA MEDICALITZACIÓ DE LA SALUT DE LES DONES 
 
Diumenge al matí dia 4 
 
Aquesta taula rodona aborda l’ofensiva medicalitzadora del discurs mèdic i 
de la industria farmacèutica en vers la salut de les dones  i planteja la  
necessitat de recuperar el tema de la salut  per part del moviment 
feminista per fer-li front 
 

 “El negoci de la Salut de les dones”  Leonor Taboada”. Directora 
de la Revista  Mujeres y Salud .  MyS 

 “La panacea dels psicofàrmacs”  M. Jesús Soriano de la Com. de 
la Dona del C.Of. Psicòlogues de BCN”  

 “L’altra cara de la medicalització”, Montse Pineda de Creación  
Positiva     

 
Modera: Margarita López Carrillo  . 


