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Editorial 
 
 
 
SALUT: AUTÒNOMA, SOLIDÀRIA I 
JOIOSA 
 
El final del 2010, ha estat un moment 
que de forma indirecta s’ha reconegut 
la llarga trajectòria del  CAPS  i dels 
seus fundadors. El dia 29 de Novembre 
la Junta del Col·legi de Metges de 
Barcelona va organitzar un homenatge 
al Jordi Gol i Gorina,  metge de 
profunda implicació humanista i que va 
revitalitzar el paper de l'atenció primària 
i del metge de capçalera, i va ser 
cofundador del CAPS, a l'any 1983. 
Precisament minuts abans de la seva 
mort va telefonar-nos per unes 
precisions a un document. Ell va definir 
la salut  com una manera de viure 
"autònoma, solidària i joiosa" i aquesta 
definició ha estat una divisa per la feina 
del CAPS i de totes les seves línees i 
publicacions.   
 

 
 
 
En el mateix acte es va fer un 
homenatge també a la primera Junta 
elegida democràticament  a l ‘Estat 
Espanyol "després de la mort del 
Dictador" com molt bé va ressaltar 
l’Antoni Mirada i Canals, que va fer una 
glosa en el mateix Acte de les feines de 
la primera Junta implicada amb els 
problemes socials de Catalunya, amb 
la normalització de l’ús del català en les  
 
 

activitats i en la dignificació de les 
tasques dels professionals i en especial 
dels metges i metgesses joves i que va 
fundar el primer GAPS  per anàlisi i 
programes sanitaris, embrió posterior 
del que ha estat el CAPS en els últims 
vint i set anys.  
L’Antoni Mirada junt amb  en Nolasc 
Acarín, en Josep Ma Antò, en Ramon 
Bacardí, en Joan Clos, el José Cuervo  
en Jordi Gol Gurina, en Josep M Jaen, 
en Jesús A. Marcos, en Josep Martí 
Valls, l’Elvira Méndez., en Joaquim 
Ramis i l’Andreu Segura  van ser 
fundadors del CAPS i van donar lloc a 
la producció de reflexió publicada en 
els Quaderns del CAPS,  que 
mostraven tots els aspectes en que es 
pot manifestar la solidaritat BIO-
PSICO-SOCIAL. La publicació de 
l’estudi sobre la possible contaminació 
de les dues bombes termonuclears que 
el 17 de Gener de 1966 van caure a 
Palomares, va ser molt valent, 
controvertit i silenciat per la dictadura.  
 
Aquest mateix Desembre el 
coneixement dels documents  per 
Wikileaks dels papers que demostren 
que Estats Units  no ha reconegut la 
seva responsabilitat de que 50.000 
metres cúbics de la zona han quedat 
contaminats amb Plutoni (amb vida de 
48.000 anys) quan des del 2004 el 
Govern espanyol volia descontaminar 
la zona. Una clara confirmació del que 
havia afirmat el Quadern del 
CAPS....només uns vint anys abans. 
 
Volem donar les gràcies a totes les 
persones que han fet possible que 
existís una entitat crítica, independent i 
compromesa amb tots els aspectes bio-
psico-socials de la nostra societat, a 
tots els socis i sòcies, i a totes les 
persones que ens donen suport cada 
dia, incloent també la lluita per la 
transparència de Julian Assange que 
ens ha acabat donant la raó. És ben 
segur que a nosaltres acostar-nos a la 
veritat ens ha fet més lliures. 
Carme Valls Llobet
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GPS informa i 
comenta 
 
PROPOSTA DE DINAMITZACIÓ 
DELS CONSELLS DE SALUT  
 
Dels Consells com a instruments del 
CatSalut a les Comissions de Salut  
d’Àrees Bàsiques com a instruments 
de millora de l’Atenció Primària i la 
salut Comunitària  
 
Els Consells de Salut de districte de 
Barcelona han funcionat com a òrgans 
formals (reglament, ordres del dia, 
actes, permanents, etc) d’informació, 
generalment de dalt a baix, de 
polítiques, plans i programes de 
l’administració. 
De composició molt heterogènia i 
generalment poc representativa del 
teixit social (per altre banda molt poc 
motivat i representatiu) i més presencia 
d’entitats proveïdores de serveis. S’han 
donat inclús negatives a participar 
d’entitats representatives veïnals. 
En aquests moments podem dir, que 
en general, els Consells són 
instruments funcionals i formals del 
Servei Català de la Salut que és qui 
porta la iniciativa dels districtes. No 
lideren ni coordinen i en prou feina 
informen d’activitats de salut 
comunitàries dutes a terme en el seu 
territori, ni els problemes molt concrets 
de l’assistència més propera. 
PROPOSTA. Caldria que els òrgans de 
participació de ciutadans, professionals 
i entitats proveïdores, fossin 
instruments de treball útils del sistema, 
tant exposant necessitats i demandes, 
com participant en la programació i 
coordinació de les accions de salut 
comunitària de tots els actors implicats 
en un territori, millorant també la 
qualitat i sostenibilitat del sistema de 
salut. 
Per a què això sigui real i operatiu s’ha 
de donar en un nivell territorial inferior a 
l’actual (A Barcelona hi ha districtes 
amb més de 100.000 habitants) per la  
qual cosa es proposa constituir 
Comissions de Salut  de ABS o CAPs, 

que després s’integrin en els Consells 
de Salut de districte i aquests enviïn els 
seus representants al Consell de Salut 
de ciutat. 
Aquestes Comissions de Salut han de 
ser instruments de treball a nivell de 
l’atenció primària i la salut comunitària, 
de lideratge compartit: administració, 
professionals i ciutadans i dinamització 
per part dels responsables de salut 
comunitària del territori. Si en un 
territori ja existeix una Comissió de 
Salut semblant a nivell de plans de 
desenvolupament comunitari, llei de 
barris, etc, evidentment no caldrà crear-
ne una altra  de nova. 
En aquesta Comissió hi ha d’haver-hi 
tots els actors que actuen en salut en 
un territori (de 15.000 a 25.000 
habitants) i representants potents del 
teixit social (Primària, ASPB, serveis 
socials, salut mental, farmàcia, centre 
cívic, casals, geriàtrics i sociosanitaris, 
associacions cíviques importants i 
associacions de veïns) 
Seran funcions i tasques d’aquestes 
Comissions tot el referent a la salut del 
seu territori: millora de la qualitat i 
sostenibilitat del sistema; vehicle de 
demandes, necessitats, reclamacions; 
participar activament en tasques de 
salut comunitària; implicació dels 
ciutadans i ciutadanes en la cura de la 
seva salut i la salut de la comunitat; ús 
racional del sistema; millora de les 
condicions de treball dels professionals 
i l’atenció i satisfacció dels usuaris, etc. 
Seran funcions dels Consells de Salut 
de districte el recollir, treball i fer 
propostes tant de les aportacions de les 
Comissions de Salut del territori ja 
esmentades, com de l’administració 
responsable (CatSalut, ASPB, 
Ajuntament) Deliberar, acordar, portar a 
terme o proposar a nivells superiors, 
els acords i retornar les respostes a les 
Comissions de Salut. 
Pensem que una implicació i 
corresponsabilitat del ciutadà, aliat amb 
els bons professionals de l’Atenció 
Primària i Salut Comunitària i de Salut 
Pública, a aquest nivell, pot ser un bon 
instrument d’ajuda a la millora de la 
salut, de la qualitat i de la sostenibilitat 
del sistema púbic de salut. 
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 2010  
DOCUMENT:SINTESIS DE LES 
PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES 
DELS PARTITS PARLAMENTARIS 
RESPECTE AL SISTEMA DE SALUT    
Com a coordinadora d’aquest treball, 
vull expressar que estem molt contents 
i contentes tant dels resultats com 
sobretot d’haver-ho fet de manera 
col·laborativa, i haver-nos coordinat per 
la seva publicació. Hem demostrat que 
aquesta manera de treballar no sols és 
possible, sinó molt  desitjable, útil, 
profitosa i necessària. I el tema, la 
salut, s’ho val, per a que el nostre 
Sistema de Salut, sigui aquesta 
construcció col•lectiva en la qual tots 
estem implicats, i en la qual tots podem 
aportar.  
Hem treballat:- Organitzacions de 
professionals de la salut: CAPS, i  
FOCAP  
- Associació ciutadana, DEMPEUS per 
a la salut pública,;  
Organització acadèmica: el grup 
GREDS-EMCONET de la Universitat 
Pompeu Fabra – Organització de 
participación e-CRITERIUM 
- Organitzacions adherides - El sindicat 
CCOO - La Coordinadora d’Usuaris de 
la Sanitat, CUS.  

 

Publicacions en les Webs/blocs de 
les Entitats autores de l'anàlisi  

CAPS http://www.caps.cat/participacio-
ciutadana/documents/292-document-
politiques-salut-partits-eleccions-
2010.html 
DEMPEUS  
http://dempeus.nireblog.com/post/2010/
11/19/que-diuen-partits-i-coalicions-a-
catalunya-sobre-temes-de-salut 
 e-CRITERIUM 
http://ecriteriumcat.wordpress.com/201
0/11/19/sistema-de-salut-partits-
politics-i-eleccions-al-parlament-de-
catalunya-2010/ 
 
FOCAP 
http://forumatencioprimaria.webnode.co
m/ 

GREDS-EMCONET 
http://www.upf.edu/greds-emconet/ 
http://www.upf.edu/greds-
emconet/actualitat/not_11.html 
  
 Publicacions en les Webs/blocs de 
les Entitats adherides  
 CCOO http://www.ccoo.cat/sanitat/   
http://www.ccoo.cat/sanitat/aspnet/notic
ia.aspx?id=130823 
CUS http://www.cus-
usuaris.org/index.html 
http://www.cus-usuaris.org/propostes-
partits-salut-catalunya-2010.pdf 
  
Publicacions en altres llocs webs 
 Clic-Autral: solucions de formació i 
comunicació en línea 
http://www.clic-
austral.com/blog/2010/11/25/propostes-
sobre-el-sistema-de-salut-dels-partits-
politics-a-les-eleccions-a-catalunya-
2010/ 
  
 Altres llocs a la xarxa  
-Slideshare: 
http://www.slideshare.net/Olfequir 
- Twitter: sota el hastag: #28N 
  
 
Observatori Polítiques de Salut  
 
Desprès de l’èxit i la satisfacció que 
van tenir al realitzar el treball 
col·laboratiu “eleccions al parlament de 
Catalunya 2010: síntesis de les 
propostes programàtiques dels partits 
parlamentaris respecte al Sistema de 
Salut”, estem pensant en aprofitar les 
sinèrgies d’aquesta experiència de 
col·laboració per continuar treballant, 
ampliant les Entitats i Organitzacions 
que vulguin participar i constituir un 
grup permanent a modus d’Observatori 
per fer seguiment de les polítiques de 
salut dels partits polítics. 
 
Si coneixeu o formeu part d’alguna 
Entitat que pugui estar interessada, ens 
ho feu saber. Olga Fernández Quiroga 
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e-Criterium , 
el web de participació en el Sistema de 
Salut,  ja està online. 
Des de el 21 de setembre, ja podeu 
compartir les vostres històries  respecte 
al Sistema de Salut al Web e-Criterium. 
Podeu relatar les vostres experiències, 
queixes, felicitacions, idees, 
suggeriments, històries… el que 
desitgeu, tant si sou pacients, familiars, 
amics, usuaris, professionals sanitaris, 
personal no sanitari. Nosaltres les 
farem arribar als Serveis corresponents 
perquè puguin respondre pública i 
transparentment i tots ens puguem 
beneficiar de les millores que es puguin 
realitzar  gràcies al coneixement 
col·lectiu que aportem. 
També podeu fer cerques per centres, 
per paraules clau, comparar les 
valoracions entre diversos centres 
hospitalaris i Caps, buscar les històries 
dels altres, comentar enviant la vostra 
opinió i moltes més utilitats que anem 
implementant 
Recordeu que al bloc e-Criterium 
notícies,  
http://ecriteriumcat.wordpress.com/ 
podreu llegir i aprofundir en els temes.   
Ara, e-Criterium  també us pertany.  
Olga Fernández Quiroga 
------------------------------------------------ 
Projecte de dinamització i 
formació per la participació 
responsable en Consells de Salut 
 
El GPS està desenvolupant a Badalona 
aquest projecte  que es ha finançat la 
Diputació de Barcelona que té com 
objectius: 
• Enfortir els  valors de: salut, 

responsabilitat personal i col·lectiva 
i equitat 

• Adquirir coneixements sobre 
aspectes bàsics de salut i sistema 
sanitari 

• Proposta d’objectius i programes 
d’acció en els Consells de Salut  i a 

ciutadans per avançar  cap els 
valors proposats. 

Amb la regidoria de salut de 
l’Ajuntament  hem reunit a totes les 
parts: Entitats (de salut del territori) i 
associacions cíviques, Professionals 
ABS (responsable ABS i responsable 
de salut comunitària)i Tècnics de salut 
municipals 
La proposta de temes a tractar a nivell 
central es centraran en:a Salut 
Comunitària i  La nova Governança  i  
després seguir a diversos barris de 
Badalona 
 
La primera sessió ja s’ha  s’ha 
celebrat : 
El dia 15 de desembre a les 17h., a 
l’edifici ESPAIS, al Carrer Arnús, 64 de 
Badalona, varem fer la primera de les 
dues xerrades programades en el 
programa de dinamització dels 
Consells de Salut a Badalona 
El tema : La Salut Comunitària : Salut i 
malaltia, determinants de salut, 
promoció i prevenció, actors i tasques 
de salut, el lideratge de l’atenció 
primària, diagnòstic, plans i programes, 
avaluació.  
El ponent va ser l’Andreu Segura 
Benedicto   L’acte el va presentar 
l’Olga Fernández Quiroga, en nom dels 
organitzadors: el Caps i l’Ajuntament de 
Badalona representat per la Cap del 
Servei de Salut, Purificació Leal 
Fernández. Una reunió molt profitosa 
en la que el ponent va fer una xerrada 
excel·lent pedagògica i didàctica,que 
les persones assistents van seguir amb 
molt interès i sobretot amb un alt nivell 
de participació i diàleg . Farem una 
crònica-resum per publicar al proper 
Quadern, juntament amb el PPS. de 
l’Andreu que ens l’ha cedit. 
 
I la següent al mes de gener 
La nova governança  del sistema de 
salut, la implicació, la participació i la 
corresponsabilitat de tots els actors, la 
organització en el territori, els Consells i 
comissions de salut com a instruments 
de treball de salut comunitària i millora 
del sistema. Gener 2011. Ponents Olga 
Fernández i Albert Ferris 
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DSQ informa i 
comenta 
 
 
XII SEMINARIO DE 
AUTOFORMACIÓ DE LA RED 
CAPS.  2010 
 

 
 
El passat 29 d’octubre, vam 
celebrar el “XII Seminario de 
Autoformación de la Red-
Caps”. Varem assistir 127 
dones professionals de la 
salut, provinents de 42 
localitats pertanyents a 10 
Comunitats Autònomes; 54 
metgesses, 27 psicòlogues, 19 
infermeres, i altes 
professionals com ara 
sociòlogues, treballadores 
socials, farmacèutiques, 
biòlogues, etc.  La jornada d’un 
dia de durada es va organitza 
en torn a dues taules rodones, 

una al matí i una altra a la 
tarda, titulades: “La salud del 
medioambiente y la salud de 
las mujeres”  amb aportacions 
sobre la situació del risc químic 
actual a Espanya, els efectes 
dels tòxics ambientals en la 
salut o l’estat de la qüestió dels 
transgènics, i “Las 
profesionales de la Red-Caps 
investigan” on les ponents ens 
van explicar diversos projectes 
d’investigació que havien 
portat a terme sobre temes 
sociosanitaris i de gènere. 
Com es habitual en aquesta 
trobada anual de la Red-Caps 
(que ja te dotze anys de vida!) 
per la seva qualitat d’autèntic 
fòrum multidisciplinari,  la 
jornada va ser força 
interessant, tan pel contingut 
de les ponències com per 
l’ampli debat que es va 
generar darrera cada taula.  
 
Ja ha sortit el llibre de l’Instituto de 
la Mujer amb les ponències dels  
seminaris anteriors  
 
X i XI Jornadas de la Red de  Mujeres 
Profesionales de la Salud  Debates. 
2010 
 
Està a punt d’arribar a la seu del 
CAPS on el podrem recollir  

 

. 
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La revista MyS ha rebut un premi 
Dulce (Miel)  pel seu treball a favor 
de la salut de les dones i, 
especialment, per la seva denúncia 
permanent de la medicalització de la 
vida i la salut.  
Li ha estat concedit per la 
plataforma Nogracias i el grup 
Farmacriticxs que han instituït els 
premis Amargos i Dulces (Acibar i 
Miel), per primera vegada aquest 
any, per premiar les activitats de 
medicalització de la societat per un 
cantó (premis Acíbar) i les de 
resistència, per l’altre.  

La plataforma Nogracias està 
impulsada per professionals de la 
medecina i té com objectiu incidir i 
canviar les relacions entre la 
Indústria Farmacèutica, 
l’Administració pública i els 
Professionals de la salut 
(www.nogracias.eu). Farmacriticxs, 
per la seva banda, és un projecte de 
IFMSA-Spain (Federación española 
de estudiantes de medicina para la 
cooperación internacional)  i està 
constituït per estudiants de ciències 
de la salut de diferents Universitats 
espanyoles interessats en promoure 
l’ètica i la transparència en les 
relacions amb la Indústria 
Farmacèutica com a requisit 
necessari per la millora de la salut  
www.farmacriticxa.org.  

 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
 
La primera Enquesta de Violència 
Masclista de Catalunya destapa la 
necessitat d'un canvi cultural i de 
més mesures socials per lluitar 
contra una xacra més estesa del 
que es veu  
 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsv
p/AppJava/notapremsavw/detall.d
o?id=59469&idioma=0  
 
La Conselleria d’Interior a través del 
seu programa contra la violència 
masclista, ha fet públics els resultats 
d’una macroenquesta sobre la violència 
masclista (un sondeig telefònic fet a 
14.000 dones i a 1.500 homes) de la 
que els mitjans de comunicació han fet 
ressò aquests dies. Les principals 
conclusions reafirmen que la violència 
envers les dones és una plaga social i 
la violació de drets humans més 
tolerada. El 26,6% de les catalanes han 
patit almenys una agressió d’especial 
gravetat, i en el 24,2% dels casos els 
autors de les agressions més greus 

han estat familiars que no són ni els 
marits, ni els ex-marits, ni els nòvios, ni 
les exparelles. El col·lectiu dels 
agressors exmarits o exparelles 
representen el 19,6%. Són totes xifres 
esfereïdores i preocupants. 
A CAPS tots i totes sabem que la 
violència masclista ha de ser una 
prioritat en la salut pública. Des del 
programa Dona, salut i qualitat de vida 
hem organitzats debats, seminaris i 
cursos des d’una perspectiva de 
gènere i pluridisciplinar, amb l’objectiu 
d’entendre millor aquest fenomen i 
aprendre a abordar-lo en la nostra 
pràctica. Com a exemples d’aquest 
treball hi ha el Grup de Maltractaments 
a la Dona i Atenció Primària i els 
articles publicats a la revista MyS que 
recullen la visió de metgesses i 
psicòlogues, sobre els efectes de la 
violència masclista a la salut i com 
afrontar-la. Però som conscients de 
què queda molt per fer.  
En un article publicat a El Periódico de 
Catalunya, es recullen les opinions 
d’alguns experts. Diuen que les dades 
publicades faran pensar a les víctimes 
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que el que els hi passa a elles no és 
tan estrany, que s’ha millorat el rebuig 
social envers la violència masclista, 
que hi ha més homes que perceben 
com a violentes certes actituds 
controladores i que el que cal ara és 
canviar les seves conductes. Per 
aconseguir-ho tots i totes ens hem de 
conscienciar, en les nostres pràctiques 
professionals i en la nostra vida 
personal, i no perdre de vista al nou 
govern de Catalunya i al partit polític 
que el liderarà en el futur que ens va 
demostrar en el passat abastament el 
seu enfocament paternalista cap 
aquest tema i qualsevol altre considerat 
social.  
Esperanza Aguilà 
 
 
En breu rebreu a casa la  
 

 
 

revista Mys 29, que conté un 
dossier sobre salut mental 
“El trasfondo del malestar” 

 
I ja podeu consultar el numero 27 i 

28 a la nostra web 
 

http://mys.matriz.net/mys2728/272
8_portada.htm  
 
 

 
CCOO DE CATALUNYA LAMENTA 
EL REBUIG DEL CONSELL DE 
MINISTRES DE TREBALL 
EUROPEUS A L’AMPLIACIÓ DE LA 
BAIXA MATERNAL 
 
 
CCOO de Catalunya rebutja la postura 
del Consell de Ministres de Treball 
europeus de no acceptar l’ampliació de 
la baixa maternal de 14 a 20 setmanes 
en tota la Unió Europea, tal i com havia 
estat aprovat pel Parlament europeu, 
al·legant que aquesta mesura tindria un 
cost excessiu en l’actual context 
econòmic. 
 
La negativa a ratificar una proposta 
sortida del Parlament, que és l’única 
institució europea elegida directament 
per la ciutadania, deixa de nou patent 
les mesures antidemocràtiques que, 
amb l’excusa de la crisi econòmica, ens 
volen imposar; cal recordar que 
aquesta proposta no és nova, ja 
portava anys intentant tirar endavant. 
 
 A més, els costos econòmics que 
comportaria es contraresten amb 
guanys en la salut dels nadons, que 
rebrien una millor atenció (els dèficits 
d’atenció també tenen cost econòmic).  
CCOO també vol posar en primer pla 
les contradiccions del govern espanyol 
que, després de fomentar lleis a favor 
de les dones, en molt poc temps 
congela el permís paternal i ara es 
nega a implementar la baixa maternal. 
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GMAS Informa i comenta  
 
 
 
El 4 de Novembre hem presentat l’informe   El medi ambient i la 
salut: Qualitat de l’aire, contaminació química, soroll i radiacions  
Anàlisi de la legislació i les experiències de bones pràctiques de 
millora del medi i la salut  elaborat pel Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris  
amb el suport del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya .  
Presentació curta de l'informe  

 
 
Autoria: 
Josep Martí Valls. Coordinador de l’informe 
Núria Sancho Fortuny. Legislació 
Clara Mestres Miserachs i Marc Homs Vallès.  
Experiències de Bones Pràctiques  
. 
L’objectiu ha estat sensibilitzar sobre la importància de la relació Medi i Salut , donar 
instruments per legislar i gestionar millor en relació a aquestes temàtiques, així com 
corresponsabilitzar als ciutadans de la seva salut, entesa com autonomia personal i 
prevenció 
 
Ha  tingut força repercussió entre els mitjans:  
 
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1
&seccio=6&num_noticia=445062 
http://www.ecodiari.cat/noticia/4086/contaminacio/antropogenica/epidemia/mortal/invisi
ble 
http://www.lavanguardia.mobi/mobi/noticia/54066266619/El-aire-contaminado-mata-
mas-que-la-carretera.html 
http://www.tv3.cat/elsmatins/videos/ramonfolch 
Hi ha també un enllaç directe des de la pàgina del CADS: 
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_events&task=view_deta
il&agid=1046&Itemid=43&ModulActualitat=0
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INFORME SESPAS 2010 I RISCOS 
AMBIENTALS PER LA SALUT 
J. Martí Valls (CAPS)1 
 
S’ha publicat a la Gaceta Sanitaria 
vol.24 - Monogràfic 1 – desembre 2010. 
L’Informe SESPAS 2010 “La Salud 
Pública en la sociedad española: Hacia 
la salud en todas las políticas  
http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servl
et?_f=7064&ip=83.50.67.155&articuloid
=13188254&revistaid=138 
 
L’Informe es fonamenta, acertadament, 
en que la salut té múltiples 
determinants que estan fora del 
sistema sanitari i per tant calen 
polítiques de salut pública  transversals 
en totes les polítiques governamentals.  
 
Hi ha tres articles dedicats als riscos 
ambientals per la salut, l’epidèmia 
invisible: l’article de Maria Cristina 
Tirado, des de l’Escola de Salut Pública 
de los Angeles (Califòrnia) que és una 
revisió bibliogràfica sobre Cambio 
climático y salud, un altre article, més 
genèric, de Santiago Esnaola i 
col·laboradors,  del Departament de 
Sanitat del Govern Basc, sobre La 
evaluación del impacto en la salud:  
una vía para introducir la salud en 
todas las políticas, en el qual fan una 
crida a que l’avaluació d’impacte sobre 
la salut ha de ser integral (social, 
d’equitat, etc, a més d’ambiental en el 
seu cas) i finalment un article de la 
Mireia Pecurul (Leeds) i Josep Lluis de 
Peray (ASPC) Trabajando hacia una 
salud pública sostenible mediante la 
interrelación de la ambiental y lo social, 
en el qual ja s’entra una mica més en el 
tema de riscos ambientals. 
 
Des de el CAPS, ens oferim a 
col·laborar amb l’Informe de la 
Sociedad Española  de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (SESPAS), en 
aquest tema de la salut en totes les 
polítiques, donat l’important i creixent 
àmbit dels riscos i danys per la salut de 

                                                 
1 Agraïm les suggerències de la companya Lucia 
Artazcoz a aquesta nota 
 

les condicions ambientals, com ja 
manifestàvem des de l’Informe sobre el 
medi ambient i la salut, que varem 
presentar el passat mes de novembre,  
 
Els riscos i danys de la contaminació 
atmosfèrica, de la contaminació 
química tant en el medi laboral com a la 
llar, de la contaminació física per soroll 
i radiacions, etc,  són invisibles, 
sobretot per la població, la  qual cosa 
dificulta la presa de decisions de 
polítiques de salut de vegades poc 
populars, però també és força oblidada 
pels serveis de salut i pels polítics 
responsables, degut a  la “cultura” 
sanitària biomèdica dominant i per 
alguns serveis de salut pública  que per 
ells el medi encara és perseguir el 
mosquit tigre i ocupar-se de les onades 
de  calor, com en el segle passat. 
 
Ens cal una Agència Catalana de 
Qualitat Ambiental i Salut, amb 
competències transversals i de 
coordinació entre Departaments, al 
igual que hi ha una Agència de 
Seguretat Alimentària, dins de 
l’Agència de Salut Pública i fer molta 
pedagogia sobre el tema. 
Possiblement pot explicar en part la 
encara dèbil atenció al factors 
ambientals que influeixen sobre la 
salut, per part dels serveis de salut 
pública (exceptuant el control 
alimentari), la manca de recursos 
que son necessaris per  aquestes 
tasques d'informació, avaluació 
d'impacte, vigilància, sanció, etc.,   
vegis en aquest sentit a la taula adjunta 
el percentatge de la despesa en 
polítiques de salut pública en relació a 
la despesa general en salut a 
Catalunya comparat amb la mitjana 
dels països de la OCDE. Catalunya, fa 
uns anys (esperem que ara, amb la 
creació de l'Agencia de Protecció de la 
Salut aquestes dades millorin ja que 
estem amb una despesa de  menys del 
50% de la mitjana de la OCDE) 
Són dades publicades per la Cambra 
de Comerç de Barcelona en un Informe 
sobre El sector salut a Catalunya 2009. 
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NOTICIES CAPS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premis a l’excel·lència professional  2010 
 
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va premiar a 42 metges que durant 
l’any 2010 han destacat per l’excel·lència i qualitat en la seva activitats 
professionals Els premis es concedeixen a metges i metgesses que han 
destacat per la seva “honestedat, compromís, altruisme, integritat, excel·ència i 
per fer la feina ben feta”. Un jurat constituït per metges de reconegut prestigi 
han resolt els premis. 
La secretària del COMB, la nostra sòcia i amiga Pilar Arrizabalaga, va ser 
l’encarregada de lliurar aquests guardons que s’atorguen segons diferents 
àmbits assistencials: recerca biomèdica, educació mèdica i humanitats 
mèdiques.L’acte es va celebrar el passat dia 29 de novembre al Teatre Romea. 
 
Moltes felicitats als nostres socis i sòcies premiats!! Carme Valls ; Alexandre 
Darnell i Ramon Bacardí 
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LLIBRES … i textos…  
 

 

EL SECRET DEL MEU TURBANT.   
Rotger, Agnes; Ghulam, Nadia . Columna 2010  
 
Premi Prudenci Bertrana 2010  explica la història apassionant de la vida de la 
seva coautora la Nàdia Ghulam .  
“Nadia només té vuit anys però se li ha acabat la infància. Una bomba a Kabul 
ha destruït la seva casa i amb ella la seva vida, el seu rostre i la situació 
econòmica acomodada en la qual vivia. Una nena que als deu anys decideix 
canviar el vel blanc pel turbant, adoptar la identitat del seu germà mort i 
treballar sense descans per la supervivència dels seus.” 
 
I a més la Nàdia és una noia que alguns i algunes coneixem personalment  
ja que ara viu a Badalona i és la filla afganesa de ls nostre socis i amics 
Josep Soler Amigó i Maria Cané. Gràcies per la vost ra solidària acollida i 
pel merescut premi al llibre. Felicitats  !!! 
 
Les nostres sòcies, socis ens ha enviat: 
 

• DRET A LA SALUT EN EL COL·LECTIU GAI, LESBIÀ I 
TRANSSEXUAL Estat de la qüestió, anàlisi crítica i recull bibliogràfic 
Montserrat Pîneda Lorenzo 

 
http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/08Publicacions/Ambit
s%20tematics/LGTB/12salut/salut.pdf 
 

• Quadern de Psicologia  Vol 12, No 2 (2010) 
Desigualdades de género en "tiempos de igualdad". Aproximaciones 
desde dentro y fuera de la/s psicología/s" 

          http://www.quadernsdepsicologia.cat 
 
i el Dicionari biogràfic de dones de Catalunya (on-line) 
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EL CAGANER DEL PESSEBRE 
   A la Lucia Artazcoz, que per al seu sant l’espera i  
    A l’Albert Oriol i l’Àngels Elies que en fan col·lecció.  
 

 

Ni al de casa, ni tampoc al pessebre  
dels amics del col·legi hi era. Potser  
per la por d’ésser irreverent, qui sap 
si fora només per desconeixement.  
 
(Perquè feia segles que es plantaven  
caganers als betlems, des del barroc 
quan menys, naturalista tripijoc  
volgut pels artesans d’aquell temps)  

 
Anys més tard però, ja el trobaves   
mig amagat entre el suro i la molsa,  
a la gatzoneta, les calces baixades  
abillat de pagès, postura poc airosa  

 
però tanmateix la més convenient 
per evacuar de cop l’ofrena rural; 
l’adob, auguri per a la collita estival. 
Nogensmenys, el diorama nadalenc   

 
esdevenia aquella mena de pregària, 
per dir-la amb intenció profilàctica 
davant temuts infortunis. Artística  
parafernàlia per conjurar la malària.  

 
Ara, tal vegada més que un amulet 
és figureta banal, amb la que riure’ns  
adés, d’algun personatge distret, 
bisbe de Roma o ballarí de claqué. 

 
Tot i que, si li guaitem bé els ulls 
sembla com si volgués, allà palplantat,  
compartir un manat d’higiènics fulls 
per netejar el que tots hem empastifat.  

Andreu  Segura (amb la col·laboració sensible de la Júlia) 
Per Santa Llúcia, quan es bastien els pessebres, 
prop del solstici d’hivern de 2010. 


