
ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES DEL CAPS 
16 de Juny de 2016 
 
Persones assistents: Esperança Aguilà, Josep Martí, Carme Valls, Margarita López, 
Olga Fernández Quiroga, Montse Cervera, Carme Catalan,  M Helena Cuyás, Santi 
Cutura,  Santi Marimon, Josep Soler Amigó, Maria Cané, Carme Alemany, Encarna 
Laza (redcaps) Carme Borrell, Lucia Artazcoz,  
 
Excusen l’assistència, , Mercè Fuentes, Anna Brossa, Corina Hourcade Bellocq,  
Joaquim Ramis, Toni Tuà, Gemma Canovas, Eduard Rodriguez, Albert, Pilar 
Arrizabalaga, Regina Bayo, Marius Morlans, Vicente Ortun, Gemma Canovas, Vicen 
 
 
ORDRE DEL DIA 
Debat  prioritats polítiques en salut i sanitat Lucia Artazcoz i Gemma Tarafa 
Hem estat 25 persones al debat del que que ja us hem passt dos textos  La salud en 
todas las políticas, un reto para la salud pública en España. Informe SESPAS 
2010  
 

Aprovació de l’Acta de l’assemblea anterior 
Memòria d’activitats 2015 i propostes 2016 
Balanç econòmic i pressupost 
Noves sòcies  RedCaps   
 
1-S’aprova l’acta de l’assemblea anterior sense esmenes.  
A l’informe sobre la memòria 2015  podeu seguir els dos butlletins que expliquen les 
activitats des de la darrera assemblea 
Memòria activitats 2015 i Programa d’activitats 2016 
i propostes 2016, destaquem:: 
 
 
PARTICIPACIÓ I POLÍTIQUES DE SALUT (GPS)  
 
El grup com a tal no existeix , però alguna gent del CAPs segueix a la Marea Blanca, 
I seguim amb l’idea de l’any passat de aprofundir els debats sobre els temes de 
polítiques sanitàries. A finals de l’any passat vam fer les Jornades de Participació i 
Salut. Avui hem fet aquest debat sobre prioritats en salut i seguirem compartint sobre 
aquests temes. 
S’assenyala que donat el canvi a l’Ajuntament de Barcelona i altres Ajuntaments, 
alguns membres del CAPS estan fent debat i assessorament a les polítiques públiques 
de salut  
alguna socis sòcies hem escrit al Diari de sanitat de diario.es   Ara ens donen la 
possibilitat de tenir un bloc com a CAPs que coordinaria l’Olga F Quiroga 
 
 
PROGRAMA DONES SALUT I QUALITAT DE VIDA (DSQ)  S’assenyala la bona salut 
i amplitud de la Red CAPS de professionals sanitàries, que continua creixent amb 22 
noves incorporacions, i noves subscriptores de la revista MYS. Hem fet des de la 

Privatització i mercantilització en l’assistència sanitària  pública a la ciutat de 

Barcelona: una primera aproximació  

 I que ens van ajudar a visibilitzar i valorar la feina que s’està fent tant des de salut 

comunitària als barris (us passem el power point de la Lucia) com dels esforços per 

revertir privatitzacions i avançar en drets i participació de la ciutadania en un nou 

model sanitari des de l’Ajuntament.  

 

http://www.gacetasanitaria.org/es/la-salud-todas-las-politicas/articulo/S0213911110002633/
http://www.gacetasanitaria.org/es/la-salud-todas-las-politicas/articulo/S0213911110002633/
http://www.gacetasanitaria.org/es/la-salud-todas-las-politicas/articulo/S0213911110002633/
file:///C:/Users/MONTSE/Documents/MONTSECAPS2/butcaps/2015/butcaps54juliol.pdf
file:///C:/Users/MONTSE/Documents/MONTSECAPS2/butcaps/2015/butcaps55desembre.pdf
http://diarisanitat.cat/
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/
file:///C:/Users/MONTSE/Documents/MONTSECAPS2/CAPS%20GENERAL/2016%20CAPS/junta%20assemblea/Privatització%20i%20mercantilització%20Sanitaria%20a%20BCN_%20Conclusions.pdf
file:///C:/Users/MONTSE/Documents/MONTSECAPS2/CAPS%20GENERAL/2016%20CAPS/junta%20assemblea/Privatització%20i%20mercantilització%20Sanitaria%20a%20BCN_%20Conclusions.pdf


darrera assemblea la revista un MyS 38 i el Mys 39 que estan penjats a Internet i 
estem preparant la num. 40 per aquest Juliol i la 41 a finals d’any. 
Al 2015 vam participar amb Entrepobles a les Jornades Els nostres cossos les 
nostres vides que podeu veure a la seva web les ponències i vídeos. 
Al 2015 vam fer el seminari de la Red  sobre” LAS MÉDICAS DE FAMILIA SE 
REBELAN. Análisis de la situación de la especialidad. Reflexiones y experiencias.al : 
LAS PROFESIONALES DE LA RED-CAPS INVESTIGAN que van assistir  90 dones  i  
Que podeu veure les ponències a la nostra web. I per aquest any  11 de novembre 
farem el XVIII Seminari sobre els plans de formació a Medecina, Infermeria...i sbre 
activisme feminista i salut.   
El Curs on line sobre  El cicle menstrual segueix estant actiu. 
Aquest any fa 20 anys del Primer  CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE DONES, 
TREBALLS I SALUT i el VI s’està preparant a la India però encara sense data pel 
2017.  Podem veure a la web algunes de les ponències del 1996 que estan encara 
molt vigents. 
I aquest any ens han concedit una subvenció per tornar a fer l’Escola de promotores 
de Salut que començarem al setembre (30 hores ) 
 
Estem a diverses xarxes, especialment a la Xarxa de dones per la Salut (que també 
estem a Prou retallades i a la Marea Blanca) i http://xarxadedonesperlasalut.org/ 
 
Hem participat a les Jornades radicalment feministes del mes de juny on hem 
presentat una taula debat com a CAPS :Un medi ambient tòxic per a les dones amb la 
Carme Valls i la Dolores Romano i amb la Xarxa de dones per la salut a dues taules . 
Amb Entrepobles i SICOM  s’ha fet un documental molt interessant ”Papil·loma” sobre 
la vacuna, del qual vam fer una estrena al cine Bailèn a les Jornades feministes. Aviat 
estaré al link a la web i al setembre farem un petit seminari d’autoformació al tema per 
poder ajudar a les presentacions del documental.  
 
 
GRUP DE MEDI AMBIENT (GMAS)  
 
Al 2015 hem presentat la segona part del projecte Malalties cróniques emergents: 
Informació i prevenció,. 
Podeu veure el blog les conclusions i aportacions de els Jornades 
http://alertesmediambientals.blog.pangea.org/2016/03/01/ponencies-ii-jornada-de-
malalties-mediambientals-2016/ 
 
Aquest any la tercera fase del projecte sera la traducció, edicio i presentació de 
cinc guies sobre medi ambient i salut de WICF Women International for a 
Common Future i seguir el manteniment del bloc alertes ambientals i la relacio 
amb les diverses entitats  
 
Diversos ajuntaments (a més del  Barcelona)  ens han fet arribar les seves mocions 
sobre la no utilització de glisifat  (Constantí,Pallaresos i Tàrrega...) 
 
Seguirem amb xerrades i participacions e en actes sobre salut i medi ambient., en 

especial amb  APQUIRA amb qui seguim col·laborant intensament .i que ha 
estrenat nova web amb molta informació, vídeos...  

Hem participat amb Ecologistes en acció, APQUIRA i Som lo que sembrem en una 
Jornada de presentació de la  
Guia eliminacion de contaminantes hormonales  
 
Hem editat 2 nous butlletins el 54 i el 55 
 
 

http://mys.matriz.net/mys38/38_portada.htm
http://mys.matriz.net/mys39/39_sumario.htm
https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/les-ponencies-de-les-jornades/
https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/les-ponencies-de-les-jornades/
http://www.caps.cat/redcaps/seminaris/428-xvii-seminario-de-autoformacion-red-caps-2015.html
http://www.caps.cat/dones-i-salut/activitats/442-xx-anys-del-i-congres-dones-ttreballs-i-salut.html
http://www.caps.cat/dones-i-salut/activitats/442-xx-anys-del-i-congres-dones-ttreballs-i-salut.html
http://xarxadedonesperlasalut.org/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
https://entrepoblesbarcelona.wordpress.com/
http://www.sicom.cat/
http://www.sicom.cat/blog/papil%E2%80%A2loma-les-dones-hem-de-decidir-31316-estrena-documental/
http://alertesmediambientals.blog.pangea.org/2016/03/01/ponencies-ii-jornada-de-malalties-mediambientals-2016/
http://alertesmediambientals.blog.pangea.org/2016/03/01/ponencies-ii-jornada-de-malalties-mediambientals-2016/
http://www.wecf.eu/francais/publications/2011/guide-cosmetiques.php
http://www.wecf.eu/
http://www.wecf.eu/
http://associacioapquira.org/
https://libresdecontaminanteshormonales.files.wordpress.com/2016/05/guia-eliminacic3b3n-de-contaminantes-hormonales-guc3ada-para-administraciones-locales1.pdf


 
 
Informe de tresoreria: balanç econòmic 
Es presenta i s’aprova un document de l’estat de comptes i balanç del 2015  així com 
el pressupost del 2016. Es constata que el 2015 hem estat capaces de recuperar les 
pèrdues de l’any passat ( 5277,06 €) que aquest any han estat de guanys (5454,59) 
gràcies a que al 2016 nomes tenim una treballadora i ens hem ajustat molt en els 
projectes. 
Es presenta un pressupost equilibrat de 52.315 euros  que ens permetrà anar una 
mica més tranquil·les en el desenvolupament dels projectes. Els nostre finançament ve 
sobre tot de les quotes de redcaps i les socis i sòcies i de la revista MYS i formació i 
xerrades.. Les subvencions representen un 30% del nostre pressupost. 
 
 
 
Noves sòcies RECAPS 
S’informa de les  noves sòcies de la RedCaps. Una d’elles Encarna Laza assisteix a 
l’assemblea i li podem donar la benvinguda. Aquest any  24 de noves. Ara són 353 
Es dona de baixa la Maria Moron que s’ha jubilat, donant les gracies pels anys 
compartits..  
 
Barcelona. 17 de Juny de 2016 
 
 
 
 
 

        
 
 
Carme Catalan i Piñol    amb el vist i plau de  

Esperanza Aguilà Ducet 
presidenta 

Secretaria  
 
 


