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Editorial
Nova presidenta:
“Som un equip”

A l’assemblea de socis i sòcies del
passat mes de juny, quan es va
acceptar la proposta de la Junta per
a la seva renovació, en la que se’m
proposava el relleu a la presidència,
i després d’un breu però intens
debat sobre l’estat del sistema
sanitari al nostre país, la Carme
Valls i tots els que hi érem a la sala
de reunions del CAPS, varem riure
al fer referència al meu nom,
Esperança, com l’esperança de
futur de la nostra associació. No ha
estat fàcil fer-se a un nom que
evoca un horitzó tan ampli - vaig dir
rient -, quan era petita m’anava gran
i ara que el porto còmodament no
voldria que a vosaltres us generés
falses expectatives.
Quan l’any 1998 vaig venir per
primera vegada al CAPS vaig trobar
el pensament ben estructurat i
construït que feia anys perseguia en
solitari. Vaig sentir l’alliberament
que et tranquil·litza al trobar el grup,
i la certesa contundent de que mai
més em sentiria sola davant les
inquietuds i les preguntes sense
resposta satisfactòria, a les que la
meva
professió
m’abocava
constantment. Des de llavors no he

deixat de creure en la nostra
capacitat d’anàlisi i reflexió conjunta
i multidisciplinària que es feia palesa
cada vegada que participava en un
dels nostres debats.
Com sabeu la meva implicació al
CAPS ha estat centrada a les
activitats del Programa Dona, Salut
i Qualitat de Vida (DSQ). Aquest
espai compartit m’ha permès créixer
com a persona i com a professional,
qüestionant la ciència androcèntrica
apresa i reconstruint de nou el saber
i
les
experiències
viscudes
analitzant-les des de la perspectiva
de gènere. La situació de la sanitat
pública al nostre país ens planteja
un munt d’interrogants i inquietuds.
Així que feina, de la que sabem fer
al CAPS, si volem no ens faltarà.
Però hi ha una que és interna, que
hem de fer entre els socis i les
sòcies, que a mi especialment se’m
dibuixa a l’horitzó com un repte. La
imatge va aparèixer amb força el
vespre de l’assemblea, mentre
anava escoltant als que estàveu allà
asseguts en rodona i ens posàveu
al dia de les activitats i projectes del
programa Dona, Salut i Qualitat de
Vida
(DSQ),
del
Grup
de
Participació i Salut (GPS) i del Grup
de Salut i Mediambient (GMA).
Quan em vau demanar unes
paraules, les primeres com a
presidenta, després de riure i
d’agrair us vaig parlar de la
necessitat que jo sentia d’estendre
ponts entre els tres programes. La
visió d’aquesta necessitat naixia de
la meva participació activa a alguns
projectes del DSQ i del coneixement
de les activitats dels grups GPS i
GMA per la meva presència a la
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Junta i, sobretot, de la convicció del
benefici
que
ens
reportaria
compartir les experiències i els
sabers.
Agafar el relleu de la presidència del
CAPS de la mà de la Carme Valls
Llobet m’omple de satisfacció. La
seva passió i dedicació al llarg
d’aquests anys és prou coneguda
per tothom i jo particularment he
après molt al seu costat. Vull
manifestar en aquestes breus línies
el meu agraïment, gràcies Carme, i
.
Esperanza Aguilà Ducet
Nova presidenta

també a la Junta, als membres que
renoven i a la Carme Catalàn que
ha volgut acceptar la secretaria, i a
l’Assemblea que ha confiat en mi.
La meva confiança descansa en la
idea de que vosaltres creieu amb
tanta fermesa com jo mateixa, que
som un equip.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOGUDA DE TARDOR
Josep Martí i Valls

Nois i noies, ens
hem de preparar per aquesta tardor.
No podem tolerar que alguns
vulguin sortir de la crisi, a la que ells
ens han portat, amb menys “estat
de benestar” (mira que sona
malament aquest terme, a mi em
sona a “món feliç”) però ja
m’enteneu, volen aprofitar la por per
aconseguir els seus objectius,
objectius que tenien des de fa
temps (des de sempre) i que ara
s’atreveixen
a
imposar:
més
neoliberalisme, menys solidaritat,
més beneficis, més negoci en
educació, sanitat, dependència,
urbanisme, vivenda, mitjans de
comunicació, medi ambient, etc, etc,

provocant d’aquesta manera més
desigualtats socials i econòmiques,
més injustícia i perpetuant les
causes de la crisi.
En sanitat també van maldades, tot
apunta que es vol seguir el mateix
camí, que està guanyant la minoria
dels interessos econòmics privats,
del negoci, la medicalització creixent
i perden els ciutadans i la seva
salut.
Es torna a insistir en la “necessitat”
del “repagament” (tornar a pagar
part del que ja hem pagat !) amb
molts arguments dels qui ho
defensen, però nosaltres en tenim
més d’arguments en contra i els
hem d’explicar (l’Olga, ànima de
ecriteriumes.wordpress.com ho està
preparant) En aquest tema i en
molts d’altres que compartim us
recomanem per aquest estiu que
llegiu els documents de dos Webs
amigues: la de Dempeus i la de la
FADSP dempeus.nireblog.com i la
www.nodo50.org/fadsp
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Per altra part, l’esperança (no la
nostra presidenta) posada en la
nova reforma de l’Atenció Primària a
Catalunya, el “Pla d’Innovació...” ha
estat truncada degut a l’oposició i
als interessos de la patronal dels
hospitals i els interessos econòmics
d’expectatives de negoci dels sector
salut. No els interessa una Primària
forta, independent (encara que ben
coordinada), resolutiva, que és més
eficient en salut i econòmicament, fa
el sistema sanitari més sostenible,
més estimat, més “desitjat” com diu
el Vicente Ortun) els interessa una
Primària captiva dels especialistes,
de l’hospital i de l’alta tecnologia, de
la medicalització, per porta-los-hi
clients. En aquest tema recomanem
el
lloc
Web
del
FOCAP:
forumatencioprimaria.webnode.com
També ens assabentem aquest any,
gràcies sobre tot al Síndic de
Comptes de Catalunya, i també del
Rei, d’allò que ja sospitàvem, que la
proliferació
de
fundacions,
Consorcis, Mutualitats, empreses
públiques i altres entitats jurídiques,
que formen part de la xarxa
d’utilització pública de sanitat (que
vol dir concertades i pagades pel
Servei Català de la Salut) pot ser un
bon sistema per encobrir situacions
econòmiques irregulars i eludir la
necessària transparència de la
utilització dels diners públics.
També
per
endeutar-se
desmesuradament per eludir els
dèficits pressupostaris anuals. És a
dir, un sistema pel negoci i no per la
sostenibilitat i la salut (com
exemples recents tenim l’afer de
l’hospital del Consorci del Baix
Llobregat i Igualada).
La defensa de la sanitat pública,
equitativa, de qualitat, al servei de la
salut dels ciutadans i sostenible, no
és fàcil, avui menys, per què ha de
fer front a la “cultura” imperant de
consumisme,
medicalització
i

disminució de l’autonomia i la
responsabilitat
personal.
Però
malgrat això, hem de continuar
insistint, i lluitant, és molt el que ens
juguem, nosaltres i les generacions
futures.
Potser em direu (un cop més) que
soc un somniador, però no soc l’únic
i hem de reclutar més gent a la
banda
dels
somniadors
i
somniadores per dur a terme
aquesta tasca.

IN MEMORIAM JOAN PRATS I
CATALÀ (1942-2010)

Acadèmic
i
politòleg. Als darrers anys de la seva vida
fou president de l'Associació Internacional
per a la Governança (AIGOB) i membre del
Grup de treball per a la simplificació de
l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Albert Ferrís i Pellicer
(Material sobrevingut per a discutir
en el procés del Llibre Verd de la
Qualitat democràtica)

1.

A la Casa del Mar, al Poble Sec,
em va semblar oportú en aquella
Jornada (4 de maig) organitzada per
la Direcció General de Participació i
pel
CAPS, recordar la darrera
entrevista que “El Temps” del
14/04/10 li va dedicar i que sota la
portada “Com es compra un partit”
el periodista li feia dir: “És molt difícil
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defugir les tentacions de corrupció”
El seu diagnòstic, sota l’impacte
(suposo) dels casos: Gürtel, Palma
Arena, Millet i Pretòria.. i afirma: “La
democràcia a Espanya, és molt
partitocràtica. L’eix del poder no és
el Parlament, sinó l’executiu. El
poder
executiu
treballa
amb
estructures i procediments que no
estan democratitzats. De vegades
es diu que la transició no ha arribat
al poder judicial, però és que
tampoc ha arribat a l’Administració
ni a la gestió del Govern” (1) Si
estem d’acord amb el paràgraf,
qualsevol Llibre Verd”” ho ha
d’encaixar i començar estirar el fil
per aquí i no titllar d’apocalíptic, com
allí es va insinuar aquest punt de
partença.
2.
Diu el mestre. “Com que la
societat s’ha fet molt dinàmica,
l’Administració
necessita
molta
flexibilitat en els gestors, però si la
discrecionalitat no queda equilibrada
amb la transparència, el resultat és
més d’oportunitats per la corrupció.
Tenim una administració pública
molt poc transparent, on els
mecanismes de control- que si
existeixen- no funcionen”(1)
3.
La concreció de la transparència,
és doncs, la porta d’entrada per
incidir en els mecanismes que no
funcionen i que cal desblocar?
Contesta el mestre: ”No només les
sindicatures
de
comptes,
la
intervenció general de l’Estat, els
interventors
dels
municipis,
sindicatures i coses semblants”(1).
Si féssim seguiment
de les
intervencions
de
la
nostra
sindicatura, no seria una bona
manera de concretar i que ens
ajudaria a la bona Governança?
4.
Escoltem al Joan: “Hi ha dues
versions, una és el govern relacional
que implica que el sector públic i el
privat es posen d’acord i fan coses.
Això és important, si els governs no

treballen amb les empreses, hi ha
coses que no es poden fer perquè la
tecnologia i el know-how i els
capitals són a les empreses i (l’altre
versió) és que aquesta relació és
perillosíssima si no es fa amb
transparència perquè els ciutadans i
els mitjans se n’assabentin i puguin
dir la seva”(1)
5.
Et pregunto, suposo que des del
cel t’has assabentat de com es
prenien les decisions a Santa
Coloma, al Palau, a les Illes i a la
nostra València?
(Sospira) “El risc que la política
acabi
sent
capturada
per
l’empresa –o l’empresa acabi
sent capturada per la política- és
molt alt. I ha passat això. La
Governança pot ser democràtica
o no democràtica. La no
democràtica és perquè el Govern
relacional
es
fa
sense
transparència, sense participació
de la ciutadania organitzadaaixò que en diem societat civil- i
sense retre comptes de debò” (1)
6.

Estaries, doncs d’acord en que
per millorar l’escassa qualitat
democràtica que ara tenim, caldria
afegir-se al procés de confecció del
Llibre Verd abans citat? Respon
l’oracle: “Tenim Governança, però
no tenim Governança democràtica.
Això implica un seguit de reformes
que des de la transició, no s’ha fet,
que serà difícil que es facin, perquè
hom no te consciència de la seva
necessitat” (1)
Pare la burra amic, ací discrepem
fins i tot el Centre d’Estudis d’Opinió
afirma (i vostè ho sap) que una
amplíssima majoria de ciutadans de
Catalunya, diuen, diem que no
creiem que els polítics governin
pensant en els interessos generals i
perquè això no quedi així farem
propostes i a través d’iniciatives
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ciutadanes
vàries,
d’accions
institucionals i mitjançant jornades,
manifestacions, sopars i consultes,
farem força per a que la iniciativa
ciutadana sigui considerada a l’hora
de prendre decisions.

coseta més, si hem acceptat que
juguem a una Governança poc
transparent i viciada per un
partidisme esterilitzant i excloent,
qui i com concretarà l’adequació
dels
estàndards
a
les
possibilitats/necessitats?

7. Replica l’estudiós:
“La democràcia del segle XXI (2)
necessita els aparells institucionals i
de gestió del segle XXI , ni
Beveridge ni nova gerència pública.
El bé no es produeix sinó que
creant-se en la coproducció (de la
salut), genera una nova visió que
traduiríem dient: Els resultats en
salut no són les prestacions de salut
que es donen, són l’estat de salut
de la població. I el ciutadà/na és un
agent molt important en la cura de la
seva salut i per tant en la millora
dels resultats de salut de la
comunitat (2). Ara si que m’has
agradat, no et sembla això més
encertat i humil que allò tant
campanut que deies en la teva
etapa de gran director? “El
gobernante debe tener un proyecto
de ciudad, un proyecto de país, y si
no lo tiene pierde la capacidad de
comunicación y de liderazgo?(3)
Amen
8.
Tornem a tocar de peus a terra,
aquest ciutadà perplex, en la fase
més agressiva del capitalisme
transnacional que pot esperar de
governs i reguladors capturats per la
tecnoestructura dels mercats?
Confessió del polític: “L’esclau
ben tractat no deixa de ser un
esclau, només la democràcia
genera condicions per una igual
qualitat de serveis. Però serveis
universals no vol dir que siguin
estandarditzats. Tanmateix es
poden estandarditzar perfils de
ciutadans” (2)
Si hem admès que la democràcia
necessita d’un Llibre Verd i alguna

9. Aporta el filòsof: “Governança
vol dir que no tenim tot el
coneixement”..(2)
Interrompo
emprenyat: Mol bé, però em
sembla que darrerament estàs
enlluernat per la capacitat de
l’empresa privada que sembla
tingui la clau que el sector públic
no sap fer rutllar. No s’ha
traspassat l’antiga arrogància
dels governs a les cúpules
empresarials amplificades per la
clientela de les escoles de
negocis i exhibides per l’orfeó
mediàtic i que ens ha portat al
present atzucac?
10. Continua
el
filòsof:
“El
coneixement està dispers i cal
relligar tots els caps, aconseguir
el conjunt
d’acords amb
capacitat
de
conjugar
i
consolidar l’encaix de les
circumstàncies
personals
i
col·lectives en la direcció de la
millora de la res publica” (2)
11. Bé, Joan, des d’aquí dalt i amb
la companyia de l’apòstol
Santiago, que t’ha facilitat el
viatge, què ens aconselleu per
sortir-nos-en de les malifetes
dels deixebles del Sr.Soros, i
que segons els grecs (4) són:
Moore
Capital,
Fidelit
Internacional, Paulson&Co i
Breven Howards. Què fer davant
els retalls de salut, alegria i
cartera que estem patint?
12. Contesta l’historiador; “Durante
el siglo XIX hasta hoy se ha
desarrollado un conflicto entre el
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“burgeois” y el “citoyen” entre el
ninguna organización basada en
que juzgaba y utilizaba todas las
el interés común, en los partidos
instituciones públicas por la
políticos, en la gobernación
medida
de
sus
intereses
municipal o en las organizacions
privados
y
el
ciudadano
profesionales y los sindicatos (5)
responsable que se sentía
preocupado por los asuntos
Gràcies professor i cavaller amb
públicos como tales, en otras
vergonya, per el toc d’alerta sobre
palabras, entre el liberalismo y la
les falses solucions populistes, no
democracia. Pero este conflicto
anirem darrera antics i desacreditats
tenía y tiene sentido dentro de
tambors, no ens convertirem en
sociedades
minimamente
massa! i serem llevat com tu!!
estrcturadas” (5).
13. Para comprender el populismo
(1) El Temps 13 de abril 2010. Entrevista
autoritario hay que comprender
Alex Millan
el concepto y la dinàmica de las
(2) Apuntes personales de la jornada :La
masas.
Los
movimientos
Gobernanza del sistema de salud
populistas autoritarios organizan
(3) Revista Medi Ambient, Governança i
a las masas, no a las clases ni a
desenvolupament sostenible
(4) El Temps 25 de maig. Georgios
los ciudadanos con intereses y
Papandreu
opiniones sobre la gobernación
(5) Los origenes del totalitarismo
de los asuntos públicos. Los
populismos autoritarios solo
Aquest article també el podeu trobar
pueden prosperar allí donde
a
existen masas que por una
:http://ecriteriumcat.wordpress.com/2
razón u otra han adquirido el
010/06/28/in-memoriam-joan-prats-iapetito del poder político. Masa o
catala-1942-2010/
multitud se refiere a personas
que no pueden ser integradas en
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT DE PREMSA 06/07/2010
SOM LO QUE SEMBREM DENUNCIA L’ACTUACIÓ DELS POLÍTICS EN
RELACIÓ A LES NOVES PROPOSTES DE LEGISLACIÓ EUROPEA EN
MATÈRIA DE TRANSGÈNICS
El govern d’Espanya - i entenem
també els partits catalans que van
vetar la ILP -rebutja la

proposta (1) de la Comissió Europea
que cada país puguin decidir si vol o
no conrear transgènics al seu
territori (2). La proposta és votarà al
juliol
Els partits majoritaris PSOE-PSC,
PP,CiU s’oposen així a l’ampli
consens que hi ha entre els països de
la UE, la gran majoria dels quals ja
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estan
aplicant
moratòries
als
transgènics des de fa anys. Catalunya i
l’Aragó són els productors principals a
Europa a causa de les politiques
negligents dels nostres dirigents, que
no han complert amb la normativa
europea (cas únic a Europa) en la
protecció dels productors ecològics de
la contaminació amb transgènics. A
més a més, els polítics continuen
insistint de manera desvergonyida, que
no ni ha hagut casos de contaminació a
Catalunya i l’Aragó, per no voler
assumir la seva responsabilitat en
aquests fets.
El govern d’Espanya - i entenem
també els partits catalans que van
vetar la ILP -recolza en canvi l’altra
proposta de la Comissió de
disminuir el control de seguretat
dels
transgènics
(3).
Aquesta
proposta és rebutjada per la majoria
dels països europeus però és
possible que s’aprovi si va lligada a
l’altre canvi legislatiu (4)

dels transgènics pels països que sí els
volen conrear, sigui menys segura, més
simple, rapida i flexible per les
empreses sol·licitants (3). La Comissió
Europea impulsa aquests canvis enlloc
d’acceptar els protocols que s’havien
acordat en la reunió del Consell de
Ministres del 4 de desembre del 2008
en relació a fer també estudis medi
ambientals i socioeconòmics d’un nou
cultiu transgènic prèviament a la seva
autorització. Som lo que Sembrem
demana la posició dels partits polítics
catalans envers aquests nous canvis a
la legislació europea previstos per
primers de juliol, i exigeix una vegada
més
responsabilitat
als
nostres
dirigents, en la protecció de la salut
dels ciutadans en el context d’uns
protocols futurs de seguretat encara
menys fiables i transparents, en relació
als drets dels pagesos ecològics i dels
consumidors, i envers la qualitat de la
democràcia, i del territori rural, al nostre
país.

Es repeteix una vegada més aquest
activisme dels partits polítics espanyols
i catalans a favor dels grans lobbies
dels transgènics agrícoles, sense
importar-los l’enfrontament diametral
amb els seus socis europeus, ni, en el
cas de Catalunya, amb l’opinió
majoritària de la població, encara
indignada amb la falta de consideració
envers la Iniciativa Legislativa Popular
per
una
Catalunya
Lliure
de
transgènics. Recordem que la proposta
va ser rebutjada en el debat a la
totalitat del Parlament del dia 2 de juliol
del 2009 (5), i que un dels arguments
era que el Parlament no tenia
competències en aquesta matèria. Com
s’ha vist, era qüestió de voluntat
política que aquesta legislació canviés,
com ho farà
properament per la voluntat de les
democràcies d’Europa.

Traducció
en
castellà
(1)
http://somloquesembrem.files.wordpress.co
m/2010/07/comision-ue.pdf
Original
http://www.gmocompass.org/eng/news/510.docu.html
(2)
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/
agricultura/26978/espana-se-opone-a-darmas-libertad-a-lospaisespara-vetar-lostransgenicos.aspx
(3) Traducció en català
http://somloquesembrem.files.wordpress.co
m/2010/07/cat_carta-protestacientifics.Pdf
Original en anglès
http://somloquesembrem.files.wordpress.co
m/2010/07/letter_scientist_omg.pdf
(4)
http://www.elfarodigital.es/index.php/portad
a/economia/127-el-mundo/9733-francia-seune-a-espana-enel-rechazo-a-la-propuestade-bruselas-sobre-ogm.html
(5) Debat a la totalitat al Parlament Català
sobre la ILP per una Catalunya Lliure de
Transgènics, on PP, CiU i PSC van rebutjar
el debat que demanava la ciutadania
http://www.somloquesembrem.org/index.ph
p?id=34&hover=15

La Comissió Europea, influenciada pels
lobbies dels OMG, no té més remei que
acceptar la voluntat dels països
europeus de decidir sobre el conreu
dels transgènics als seus camps, però
a canvi vol que la autorització europea
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Canvi de nom del GIE. Ara
“REDACTIVAS”
La
Xarxa
Actives
www.redactivas.org que fins ara la
coneixíem com a GIE: Grupo de
Interés Español en Población,
Desarrollo y Salud Reproductiva., és
una xarxa d’organitzacions que
promou la salut i els drets sexuals i
reproductius. El CAPS en forma part
des del seu inici l’any 1996,
participant activament a la Junta
com a vocals, primer la Carme Valls
i després l’Esperança Aguilà.
Enguany els altres membres
d’aquesta xarxa són: Médicos del
Mundo,
el
Centre
d’Estudis
Demogràfics, Mujeres por la Salud y
la Paz, Medicus Mundi, la
Federación de asociaciones de
Matronas de España (FAME),
Católicas por el derecho a Decidir,
Enfermeras para el Mundo, Fuden
Cooperación
Enfermera,
la
Federación de Mujeres Progresistas
y Creación Positiva.
Un dels objectius inicials de la
presència del CAPS en aquesta
xarxa ha estat aportar la nostra
particular manera d’entendre la
salut, integral i amb perspectiva de
gènere. Un altre no menys important
ha estat el que en el llenguatge de

les subvencions i els projectes de
cooperació
i
desenvolupament
s’anomena enfortir la societat civil.
Les línies de treball de la Xarxa
Actives són:
La recerca, informe periòdics sobre
l’Ajuda Oficial al Desenvolupament i
informes sobre l’estat de la salut
sexual i reproductiva de diferents
països, majoritàriament africans.
La formació i la sensibilització.
Diferents cursos, seminaris i tallers
realitzats al terreny i adreçats a
professionals i població interessada,
i altres aquí a l’Estat Espanyol i a
Catalunya, com els seminaris
Aprender para cooperar organitzats
pel CAPS. L’any 2009 s’ha posat en
funcionament el projecte VOZ.es
Jóvenes Construyendo el Desarrollo
Global que consta d’una exposició
itinerant adreçada a joves de 14 a
16 anys que te com objectiu
fomentar la participació i la
solidaritat entorn als drets sexuals i
reproductius.
La incidència política per a
col·locar els temes de salut a les
agendes de la cooperació, l’any
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2009
varem
promoure
una
Proposició no de Llei per a reduir la
mortalitat materna, amb el suport de
tots els partits polítics.
D’altra banda Xarxa Actives al llarg
del 2009 ha estat enxarxada en el
debat sobre l’avortament, en el Pla
estratègic sobre salut sexual i
reproductiva, en el Grup de treball
del part natural, en l’avaluació d’El
Cairo + 15, en el Grup de Gènere
de la Coordinadora d’ONG per al
Desenvolupament d’Espanya.

20 anys només s’han reduït les
morts maternes en un 5%. Més de
60 milions de dones de 20 a 24
anys s’han casat en tot el mon
abans d’acomplir els 18 anys i al
voltant de 70.000 nenes moren tots
els anys com a resultat de
complicacions
derivades
de
l’embaràs o del part.
No en sobren ni són fàcils de crear
els espais d’escolta i comprensió
mútua, però son necessaris, us
animo a tots i totes a participar
activament, d’això es tracta.

El passat 12 de juny en l’assemblea
anual vaig tenir el plaer de sentir dir
a Casilda Velasco (FAME): Escoltarse, aixó és enfortir la societat civil,
mentre feia l’avaluació del Foro
Internacional de salut sexual i
reproductiva,
organitzat
per
RedActivas, la Vicepresidencia del
Govern
Estatal,
el
Ministeri
d’Igualtat i el de Sanitat i Polítiques
Socials, la Agencia Espanyola de
Coooperació i desenvolupament i la
Red de Mujeres por un Mundo
Mejor, que tants esforços i recursos
va costar.
La mortalitat materna continua
essent la preocupació més punyent
de la Xarxa Actives, és l’Objectiu de
Desenvolupament
del
Mil·lenni
(ODM 5) més inadvertit de tots, en
---------------------------------------------------------------------------------------------------------El dia 3 de juny s'ha fet l'acte de constitució del FOCAP (Fòrum Atenció
Primària), en una associació amb entitat jurídica.

podeu trobar una referència i fotos al Web e-criterium
http://ecriteriumcat.wordpress.com/?s=FOCAP
i a Dempeus
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JORNADA DE DEBAT "Com Millorar la Qualitat Democrática en
l'àmbit de la salut i el sistema sanitari"
El 4 de Maig am organitzar aquesta Jornada de debat, la informació de la qual
podeu trobar a la nostra web.

--------------------------------------------------------------------------------------------------EL 9 i 10 D’ABRIL CURS A PROFESSIONALS DE LA SALUD
de la REDCAPS a la casa Orlandai
CURSO DE MANEJO CLÍNICO EN ATENCIÓN PRIMARIA
"Morbilidad de las mujeres por encima de los cincuenta años"

Ha estat un dels cursos més nombrosos, 60 persones (la meitat a la foto)
des que vam començar al 2004, subvencionat per l’Instituto de la Mujer.
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LLIBRES PER L’ESTIU

L‘obra presenta els riscos que les substàncies químiques suposen per a la
salut de les persones i explica de manera didàctica com la regulació jurídica pot
esdevenir la millor defensa el nostre benestar sanitari i pel medi ambient
Núria Sancho i Fortuny és doctora en dret per la UB i col·laboradora nostre en
molts temes relacionats amb el llibre
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemma Cánovas Sau, és psicòloga clínica i compte amb una àmplia experiència com
psicoterapeuta i psicoanalista incorporant un enfocament de gènere. Es sòcia del
CAPS
En el seu llibre de recent aparició, L'ofici de ser mare, ofereix una reflexió lúcida i
fonamental del paper de la maternitat en la societat dels nostres dies. Si bé les mares
ocupen un rol crucial en la societat, al llarg de la història les ha tractat d’alliçonar i
culpabilitzar sense considerar que en cada mare hi ha una dona amb les seves pròpies
necessitats.. La societat ha d'avançar procurant conciliar la vida familiar i laboral així
com modificar la consideració social de la maternitat.
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