
ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES DEL CAPS 
31 de maig de 2011 
 
Persones assistents:, Carme Valls, Esperança Aguilà, Josep Martí , Margarita López,   
Montse Cervera, Toni Tuà,  Olga Fernández Quiroga, Cristina Domingo, Rosalina 
Sicart, ,Mercè Fuentes, Antoni Mirada, Jordi Pujol, Santi Marimon, Mercè Martí 
 
Excusen l’assistència, Carme Catalan, Josep Soler Amigó, Albert Ferrís, Regina 
Bayo-Borrás, Joaquim Ramis, Mercè Canet, Anna Brossa, Gemma Canovas, Andreu 
Segura, Dolors Marín, Gloria Borràs-Boneu 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’Acta de l’assemblea anterior 
2. Memòria d’activitats 2010 i propostes 2011 
3. Balanç econòmic i pressupost 
4. Noves sòcies CAPS i a RedCaps   
5. Debat 

 
1-S’aprova l’acta de l’assemblea anterior sense esmenes 

2.- A l’informe sobre la memòria 2010 s’assenyala  la  bona a tasca del Grup de 
Participació (GPS) i l’esforç en fer xarxa amb d’altres grups de salut (Dempeus, 
FAVB, FOCAP, UB, ADSP...). Es celebrà al mes de març la Jornada “Com millorar la 
Qualitat democràtica i el sistema sanitari (108 participants) i un debat amb 
professionals de la salut sobre el mateix tema i s va dir a terme el projecte de 
dinamització i formació als consells de salut de Badalona. Han sortit també els 
butlletins 39, 40 i 41. 

Per aquest any el GPS que ara es diu Grup de Polítiques de Salut, ja que està 
abordant més temes que els de participació, seguirà amb el tema  dels consells de 
salut  a Barcelona, on vam  participar en un text que  no sabem en que quedarà.  I esta  
dedicant mols esforços  a elaborar un text de mínims sobre el sistema públic de salut . 
Vam començar amb un debat DIAGNÒSTIC I PROPOSTA DE TRACTAMENT DE LA 
SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA  PÚBLIC DE SALUT,  amb la participació també 
de JR Laporte i de la Montse Figuerola i ara estànt treballant en concretar les 
propostes d’aquest text en diversos debats.   

Sobre medi ambient  Grup de Medi ambient (GMAS) ha fet la recerca i edició del 
l’Informe sobre el Medi ambient i Salut informe sencer) que va finançar el CADS i que 
va tenir i te força repercussió i utilitat. Aquest any esperem que el puguin editar en 
paper i hem  demanat subvenció per fer un  ANUARI  sobre MEDI I SALUT 2011 que 
doni compte del que s’ha et aquest any. 

Hem fet un article sobre L’ACCIDENT NUCLEAR DE FUKUSHIMA I LA 

SALUT i donat xerrades, participarem a la mani antinuclear i fem una crida a reforçar 

aquest grup ja que és un tema molt important. 
Estem participant com a CAPs a la Plataforma Prou retallades (estem a la 
comissió permanent) i hem tingut contactes amb les comissions de les 
acampades sobre salut. 
Es segueix constatant la gran dinàmica i activitat del Programa Dona  on destaca al 
2010l Curs de la red CAPS a professionals sanitàries: sobre Morbiditat diferencial per 
sobre dels 50 on han assistit més de 50 metgesses de tot l’Estat de  la RedCAPS i la 
celebració del XII Seminari de la Red de Profesionales sanitarias també a Barcelona. 

http://www.caps.cat/images/stories/Diagnstic_causes_del_colapse_sanitari_8abril.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Diagnstic_causes_del_colapse_sanitari_8abril.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Diagnstic_causes_del_colapse_sanitari_8abril.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/INFORMECAPSmediamb.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Accident_Nuclear_de_Fukushima.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Accident_Nuclear_de_Fukushima.pdf


L’edició dels núm de la revista MYS 27-28 i 29 i l’escola de promotores salut des de 
la perspectiva de les dones. Seguim incrementant l’apartat de formació amb tallers als 
PIAD de Barcelona i a tot el territori de Catalunya, així com cursos: xerrades arreu de 
Catalunya i de l’Estat espanyol (algunes sòcies) per el 2011 seguim  amb la dinàmica 
de formació i tallers amb dues novetats:els tallers de ICD segurament no es faran però 
en canvi del Curs de professionals  sobre salut i gènere finançat per l’Instituto de la 
Mujer se’n faran 3 a més del seminari 
Arribem al núm. 30 de la revista MYS amb presentació pública a Madrid i intentarem 
fer el 31. Estem a diverses xarxes, especialment a la Xarxa de dones per la Salut (que 
també estem a Prou retallades)  i a la Red Activas 
 
Informe de tresoreria: balanç econòmic 
Es presenta i s’aprova un document de l’estat de comptes i balanç del 2010  així com 
el pressupost del 201q. Es constata que aquest any el balanç ha estat amb  dèficit més 
gran que l’any passat (5889,01 €) . I per a 2011 amb el canvi de govern i la “crisi” no 
sabem com anirà. Això ha fet que a la Junta es prengués la decisió de fer un 
seguiment molt acurat i que del fons del CAPS (que a 31 de desembre suposa 92.121 
E) es fes una previsió de quan hauríem de pagar de retenció de plusvàlua i 
d’indemnització de les dues treballadores en cas de que no fos viable seguir i que la 
resta servis pel funcionament de l’associació on no arribem amb les subvencions i 
contractes. S’aprova  el balanç econòmic 
 
 
Noves sòcies  
Es presenten i són acceptades com a sòcies les dues persones proposades. 
Santi Marimon i Luisa Montes 
. 
S’informa de les  noves sòcies de la RedCaps. Aquest any 17 de noves. Ara són 216  
 
Debat 
Ja en poc temps seguim amb el debat que havíem començat al CAPS i discutint les 
propostes de com seguir per part del GPS, que aviat us enviarem. Es proposa a les 
seves propostes reagrupar-les i fer que els temes de formació, transparència i gènere 
hi siguin de manera permanent.. 
 
S’acaba amb una copa de cava per donar ànims i suport a tots i totes contra les 
retallades i per una salut autònoma. joiosa solidària i amb perspectiva de gènere. 
 

 
 
 
Carme Catalan 
Secretària de la Junta 

amb el vist-i- plau de la presidenta 

   
 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.redactivas.org%2F&ei=AjLmTeiPHYq88gOjmr38Cg&usg=AFQjCNFdkK5PR3wuMDFpVQWjMOAS0y5N9w

