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Butlletí d'Informació  núm.49                                                   Desembre 2013    
 

Nova seu: Rambla Santa Mónica 10, 1 . 08002  Barcelona. Tel/fax 93 3226554 
www.caps.cat   a/e: caps@pangea.org 

 

 

us convidem a fer una copa de cava el proper  

dia 19 de desembre a les 7 de la tarda 

per donar-nos ànims, compartir que seguim  resistint i actuant per canviar el 

món... i el 26 de febrer 2015 ACTE DE 30 ANYS del CAPS  

 

 

Índex 
 

Editorial 
 

 Grup Polítiques Salut del CAPS (GPS) informa: 
 

o Verkami i recerca sobre privatització sanitat 
o Article sobre la corrupció a sanitat 

                      

 DSQ (Programa Dones Salut i Qualitat de Vida) informa 
 

o Seminari Redcaps 
o Revista Mys 34-35 

 

     GMAS (Grup mediambient i Salut ) informa 
 

o Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero 
o Presentació del Quadern de Bona Praxi en castellà 
o Jornades APQUIRA 

  

BBUUTTLLLLEETTÍÍ  CCAAPPSS  

http://www.caps.cat/
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Editorial 
 
Després de 30 anys 

En el CAPS estem fent 

d’activistes, més que mai 

Al 1983 vàrem crear el CAPS (fruit 

de l’experiència dels anys anteriors 

del GAPS del Col·legi de metges de 

Barcelona i fruit ambdós de 

l’experiència col·lectiva del Congrés 

de Metges i Biòlegs de Perpinyà (La 

funció social de la medicina) i del 

Congrés de Cultura Catalana en el 

seu àmbit de Sanitat. El CAPS 

naixia com una entitat científica, 

sense ànim de lucre, al servei de la 

societat i dels professionals de la 

salut, per ajudar a millorar les 

condicions de vida, la salut i el 

sistema sanitari de casa nostra. 

Citem aquí només dos paràgrafs de 

la nostra declaració fundacional de 

l’any 1983: 

Creiem que la salut és influïda 

directament per les condicions de 

vida i de treball, i que, en 

conseqüència, l'estratificació de la 

societat incideix en les expectatives 

de salut i també de malaltia. 

Considerem que la llibertat i la 

tolerància són condicions bàsiques 

per al desenvolupament de la salut. 

Entenem que la qualitat de l'atenció 

primària és fonamental per a 

l'eficiència dels serveis sanitaris 

Com que considerem determinant la 

participació dels ciutadans i 

ciutadanes en la definició dels 

objectius i de les prioritats 

sanitàries, el CAPS es proposa, a 

més, oferir a la comunitat la 

informació i els instruments al seu 

abast que puguin ajudar-la a ésser 

protagonista de la pròpia salut. 

En aquests 30 anys hem generat 

molta informació, sensibilització, 

formació, publicacions  i accions, 

treballant per aquests objectius. 

Però darrerament les condicions 

socials, polítiques, econòmiques i 

ambientals han empitjorat molt 

ràpidament, de manera que avui 

ens trobem en un moment de crisi 

profunda del model de societat, de 

desenvolupament, de poder, que 

ens ha portat fins aquí. Per això 

creiem que ha arribat el moment de 

que cal canviar radicalment aquest 

model i es per això que hem 

incrementat el nostre treball en 

fomentar l’apoderament dels 

ciutadans i ciutadanes i treballar per 

l’autèntic professionalisme en sentit 

social dels que treballen per la salut. 

Es per això que veureu a la gent del 
CAPS més compromesos amb les 
xarxes socials: de dones per la 
salut, pel medi ambient saludable, 
pel dret a la salut, contra les 
retallades, en defensa i millora dels 
serveis sanitaris públics, equitatius i 
universals (l’autèntic Servei 
Nacional de Salut que volíem als 
anys  80) No us estranyeu, ara toca 
fer això, son temps convulsos i de 
canvis ràpids i cal respondre-hi amb   
claredat, rigor i fermesa, per que 
d’aquí a 30 anys pugem dir 
nosaltres hi érem.  
 
 
 
 
 
Josep Martí 
Barcelona, 5 de desembre de 2013 
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GPS INFORMA I 
COMENTA 

 

 
“Estem fent un Anàlisi de la 
implicació en l’àmbit de la salut dels 

grups de suport  a la ciutadania a la 
ciutat de Barcelona” 

 
Hem donat suport a aquest 
projecte en el que participem
  
tp://www.verkami.com/locale/es/projects/69
45-privatitzant-la-sanitat-impacte-a-la-salut-
de-la-privatitzacio-de-la-sanitat-a-catalunya 
 
 

Projecte: privatitzant la Sanitat 
Som persones i col·lectius vinculats a 
diferents àmbits (acadèmia, moviments 
socials, etc.,) que portem molt temps 
en la lluita per una sanitat pública, 
gratuïta, universal i de qualitat,  
 
 
 
 
 

participant activament (organ... Leer 
más 
Projecte: privatitzant la Sanitat tiene 0 
proyectos más en verkami. Puedes 
encontrar más información 
en http://www.youtube.com/watch?v=7
SjwFgs1vn8 
  

 

El GPS del CAPS seguim d'activistes en 

dos plataformes:  

 

  
 
 
 

 

  

http://www.verkami.com/locale/es/projects/6945-privatitzant-la-sanitat-impacte-a-la-salut-de-la-privatitzacio-de-la-sanitat-a-catalunya
http://www.verkami.com/locale/es/projects/6945-privatitzant-la-sanitat-impacte-a-la-salut-de-la-privatitzacio-de-la-sanitat-a-catalunya
http://www.verkami.com/locale/es/projects/6945-privatitzant-la-sanitat-impacte-a-la-salut-de-la-privatitzacio-de-la-sanitat-a-catalunya
http://www.verkami.com/users/154254
http://www.verkami.com/users/154254
http://www.verkami.com/users/154254
http://www.verkami.com/users/154254
http://www.youtube.com/watch?v=7SjwFgs1vn8
http://www.youtube.com/watch?v=7SjwFgs1vn8
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ARTICLE 
 
Perquè la corrupció ha estat més 
intensa a l’àmbit de Sanitat 
Pep Martí   
La percepció de la corrupció està 
augmentant darrerament: aprofitar-se 
d’estar a un lloc de poder per benefici 
propi il·legítim, abús de poder, 
utilització d’informació privilegiada, 
suborns, tràfic d’influències, frau, 
malversació de fons, etc, generalment 
secreta. Segons el diari el Pais de 3 de 
desembre de 2013, Espanya ha estat el 
segon país on més augmenta la 
percepció de corrupció entre la 
població, hem passat del lloc número 
30 (el millor es Dinamarca) al número 
40 en un any (segons l’enquesta entre 
175 països que fa Transparency 
International . 
Les causes que afavoreixen la 
corrupció són múltiples i variades, una i 
principal és la pèrdua social de 
determinats valors com creure i 
practicar la igualtat, la solidaritat, la 
equitat (justícia), l’ètica, el respecte a la 
natura, etc, canviats avui en moltes 
persones (i socialment) per 
d’individualisme, el consumisme (afany 
de bens materials), el lucre (el diner per 
sobre de tot altre valor) etc.  
També perquè la nostra societat ha 
mamat de la “moral” catòlica, pecar es 
humà però sempre podem confessar-
nos l’endemà i seguir pecant. També la 
sensació d’impunitat, molt important en 
aquest sentit el que en la transició no 
es va fer pagar a ningú els danys que 
havien causat, si no es va castigar als 
que varen enderrocar per les armes i 
varen matar l’estat democràtic, varen 
torturar i matar als vençuts, facilita molt 
aquesta sensació o creença 
d’immunitat, per això ho han seguit 
fent. 
La debilitat democràtica i debilitat 
estructural de les institucions: la 
reforma encara pendent de la justícia 
junt amb la seva lentitud. Lleis molt 
permissives, poc controlades 
(corruptes). Permissivitat del frau fiscal 

i els paradisos fiscals dels que tenen 
més recursos. Opacitat total de la “cosa 
Pública”, manca de transparència, 
mediatització d’organismes de control, 
impunitat, (aquí no dimiteix ningú), etc. 
Partits polítics, sindicats, ajuntaments i 
parlaments, burocratitzats, funcionant 
com a meres agències de col·locació 
de socis, portes giratòries, recordem en 
aquest sentit el vergonyós tancament 
de la comissió del Parlament de 
Catalunya que “investigava” la 
corrupció en sanitat, era d’esperar ja 
que la majoria de la comissió era 
políticament jutge i part  (del tripartit 
d’abans i el d’ara) 
Però a més de tot això, en Sanitat, a 
Catalunya, la “presumpta” corrupció ha 
estat pitjor, estan pendents de judici: 
Josep Prats, Carles Manté, Ramón 
Bagó, Xavier Crespo i Sra., i 
denunciats forces altres casos. Ja hem 
dit en altres ocasions que aquesta 
corrupció no és un accident del 
Sistema Sanitari, la corrupció ha estat 
propiciada pel “model” de Sistema 
Sanitari Català, s’ha dit que és un 
model dual: serveis de propietat de la 
Generalitat i altres serveis  concertats, 
però en realitat és un model “magma”, 
complex, difícil d’explicar, sotmès a 
interessos privats i corporatius, fruit 
d’un mercat de relacions i amiguisme 
(corrupció) més que d’una planificació 
de necessitats del territori, no avaluat, 
opac, sense transparència ni control de 
resultats. 
Aquest Sistema Sanitari Català, molts 
cops inclús il·legal segons les lleis 
vigents (Llei General de Sanitat, LOSC, 
normativa Europea) ha estat un camp 
molt ben abonat (amb matèria 
orgànica) perquè la corrupció de tot 
tipus fos més  propicia. S’han utilitzat,  
de totes les maneres conegudes i a tots 
els nivells: polítics, gestors i 
professionals, totes les formes 
conegudes d’apropiar-se  de diners 
públics  en benefici propi il·legítim. 
Caldrà canviar el Sistema, però això 
serà un altre capítol. 

 

 



DSQ informa i comenta 
 

 
 
Ha sortit el número 34-35 de MYS 

 
Ja som al facebook, cliqueu que us 
agrada ....  
 
http://www.facebook.com/pages/Rev
ista-MYS/ i feu subscriptores i 
 
regals de subscripcions per un any 
(15 euros)  per Nadal a les vostres 
amigues...

 

 
 

 
Seminari ReDCAPS 2013 

 
CÓMO COMBATIMOS LA MEDICALIZACIÓN EN LA 

RED-CAPS. Intercambiando información, ideas, recursos 
y experiencias 

 
 

 
Programa 

http://www.facebook.com/pages/Revista-MYS/
http://www.facebook.com/pages/Revista-MYS/
http://www.caps.cat/redcaps/seminaris/396-xv-seminario-redcaps.html
http://www.caps.cat/images/stories/PROGRAMA_8_nov_2013_definitivo_2.pdf
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El dia 9 de novembre vam celebrar el XV Seminario d’Autoformación de la Red-CAPS 
(Red de Mujeres Profesionales de la Salud) que, com sabeu, aglutina mes de 300 sòcies 
arreu de l’Estat.  
La jornada es va celebrar al saló d’actes de la Residència d’Investigadors. Va durar tot 
el dia, dinar inclòs, i va aglutinar a 120 participants de les diverses professions presents 
a la Red-Caps: metgesses (40), psicòlogues (35), infermeres (20) i la resta repartides 
entre sociòlogues, farmacèutiques, treballadores socials, etc., procedents de 10 
comunitats autònomes.  
 
El programa va tenir el títol genèric de “CÓMO COMBATIMOS LA MEDICALIZACIÓN EN 
LA RED-CAPS. Intercambiando información, ideas, recursos y experiencias”. Y va 
constar de una conferència inaugural a càrrec de la Carme Valls sobre la medicalització 
de la salut mental de les dones, dues taules rodones, la primera titulada “La escucha y 
atención del malestar como estrategia  desmedicalizadora” on es van exposar diversos 
plantejaments terapèutics psicològics, i la segona “Algunas intervenciones médicas 
cuestionables”, on es van denunciar determinades actuacions mèdiques  
considerades excessives o poc fonamentades. Per acabar, es van desenvolupar dos 
tallers de salut sexual i autoconeixement.  
 

 

http://www.caps.cat/images/stories/PROGRAMA_8_nov_2013_definitivo_2.pdf
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GMAS Informa i comenta 
 

Ara també podeu llegir i difondre 

el l  Quaderns de la Bona Praxi  

núm. 30 “Medio ambiente y 

Salud” en castellà. Properament 

es farà en anglés. 

l’Associació Fòrum Estratègia 
Catalana Residu Zero.  

 

Com ja sabeu formem part com a 
sòcia fundadora d’aquesta entitat 
que ha estrenat  web  

http://estrategiaresiduzero.cat/ 

 i ha organitzat el III Fòrum 

 

 

3r Fòrum ECRZ (19 de novembre, 
2013) 

El tercer Fòrum celebrat a l'edifici 

Vèrtex de la UPC ha esdevingut, un 

any més, el punt de trobada de les 

diferents Xarxes que constitueixen 

l'Estratègia Catalana Residu Zero. 

Així representants del món local, 

empreses, universitats i entitats han 

debatut de forma conjunta sobre les 

línies principals del nou Programa 

de Gestió de Residus i Recursos 

2013-2020 i del Pla territorial 

sectorial d'infraestructures 2013-

2020 presentats al Fòrum per part 

de l'Agència de Residus de 

Catalunya. 

 

La trobada es va focalitzar, 
mitjançant l’organització de diferents 
grups de treball, cap al debat i la 
formulació de noves idees que 
impulsin l'acció de les 
administracions i la voluntat de la 
ciutadania en una direcció conjunta 
cap   a l'objectiu del Residu Zero-
Emissió Zero.  

22 municipis de Catalunya han 

rebut un reconeixement a la 
tasca que desenvolupen en 

recollida selectiva de deixalles. 
Es tracta d'un dels premis al 

reciclatge que anualment 
concedeix el Fòrum de 

l'Estratègia Catalana Residu 
Zero. La tercera edició va tenir 

lloc el passat 19 de novembre a 
la UPC. Matadepera (75,82%), 

Miravet (80,94%), Tiana 
(47,56%) i Girona (29,07%) 

han obtingut els millors 

resultats globals. Folgueroles 

../../../Users/usuario/AppData/Local/Microsoft/CAPS%20GENERAL/CAPS%202013/GMAS/CBP30castella.PDF
http://www.comb.cat/cast/actualitat/publicacions/bonapraxi/praxi30_cast.pdf
http://www.comb.cat/cast/actualitat/publicacions/bonapraxi/praxi30_cast.pdf
http://estrategiaresiduzero.cat/
http://estrategiaresiduzero.cat/index.php/empreses-residu-zero/forums-residu-zero/106-iii-forum-ecrz-19-de-novembre-2013
http://estrategiaresiduzero.cat/index.php/empreses-residu-zero/forums-residu-zero/106-iii-forum-ecrz-19-de-novembre-2013
http://estrategiaresiduzero.cat/index.php/empreses-residu-zero/forums-residu-zero/106-iii-forum-ecrz-19-de-novembre-2013
http://estrategiaresiduzero.cat/
http://estrategiaresiduzero.cat/
http://estrategiaresiduzero.cat/
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(78,17%)   Seva (74,61%)   

Rasquera (70,75%)   i Sant 

Martí de Centelles (70,28%) 

estan entre els 10 millors 
resultats de municipis inferiors 

a 5.000 habitants. Taradell 

(74,49%)   Roda de Ter 

(70,72%)   i Tona (69,11%) al 

capdavant dels 10 municipis 
d'entre 5.000 i 50.000 

habitants. Teniu aquí el llistat 
complert. 

  

 
Seguim fent xerrades  i participant en 
xerrades sobre biomassa, pesticides... 
 
L’associació APQUiRA ha organitzat 
una Jornada sobre Medi ambient i salut  
on ha participat la Carme Valls  

Podeu escoltar el vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZPE_f

UWTOi8&feature=youtu.be 
 

 
Cambios fisiopatológicos y posibles 

terapias frente al 
electromagnetismo. 

 
 
 
Jornada APQUIRA. 23 Noviembre 2013 
 
Mides practiques que es poden 
prendre per evitar l’impacte amb que 
conclou  la ponència: 
 

 Allunyar-se de camps 

electromagnètics a les cases i 

centres de treball . 

• Vigilar la presència d'antenes de 

telefonia mòbil a menys de 100 metres 

del seu domicili . 

 

• Vigilar la presència de torres d'alta 

tensió a menys de 100 metres del seu 

domicili . 

 

• Que els nens i nenes no utilitzin els 

telèfons mòbils fins als 14 anys . 

• No utilitzar els ordinadors portàtils 

sobre del cos sinó separats del cos 

amb una taula . 

 

• No utilitzar Wifi en els domicilis sinó 

connexió per cable , i en cas de tenir 

tancar a la nit . Tancar també el router 

en els domicilis durant la nit . 

 

• Allunyar els telèfons sense fil dels 

dormitoris i dels llocs en què s'està 

treballant durant molt de temps , o on 

es té el lloc d'oci i relaxació . 

 

• No utilitzar pantalles d'ordinador, ni 

mòbils, dues hores abans d'anar a 

dormir . 

 

• En el cas que el seu lloc de treball 

estigui en contacte amb wifi i a 

l'habitació del costat encara que no 

sigui el seu lloc de treball hi hagi 

centrals de connexions , consultar amb 

un professional de salut si sent alguns 

dels símptomes descrits en aquest 

capítol . 

http://estrategiaresiduzero.cat/index.php/documents/doc_download/34-3er-forum-criteris-de-reconeixement-i-municipis-reconeguts
http://associacioapquira.org/
http://www.youtube.com/watch?v=ZPE_fUWTOi8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZPE_fUWTOi8&feature=youtu.be
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 “Potser Nadal” 

 Miquel Martí i Pol 

Potser Nadal és que tothom es digui 

a si mateix i en veu molt baixa el 

nom 

de cada cosa, mastegant els mots 

amb molta cura, per tal de 

percebre’n 

tot el sabor, tota la consistència. 

Potser és reposar els ulls en els 

objectes 

quotidians, per descobrir amb 

sorpresa 

que ni sabem com són de tant 

mirar-los. 

Potser és un sentiment, una 

tendresa 

que s’empara de tot; potser un 

somriure 

inesperat en una cantonada. 

I potser és tot això i, a més, la força 

per reprendre el camí de cada dia 

quan el misteri s’ha esvanit, i tot 

torna a ser trist, i llunyà, i difícil. 

 

EL PESSEBRE 

(Joana Raspall) 

 

 

Ning, nang, ning, nang! 

Les campanes de Nadal 

han despertat el pessebre.  

 

Fan trip, trap, patrip, patrap, 

tres camells. Ningú no sap 

de quines dreceres vénen.  

 

Xup, xup, xup... 

Al tupí fumat i brut, 

la sopa bull tant, que vessa.  

 

Tric, catroc, catric, catroc, 

els pastors van amb esclops 

i samarres ben calentes.  

 

Be, be, be!, 

l’ovella no sap per què 

tot és suro i no pas herba.  

 

Una dona està rentant 

i no fa pim, pam, pim, pam. 

Té el picador sempre enlaire 

perquè el riu és un mirall 

i no vol trencar el cristall! 

 

 

 


