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MEMÒRIA d’ACTIVITATS
del CAPS 2016
"La Salut és aquella manera de viure que és autònoma, solidària i joiosa"

ENTITAT
CENTRE D'ANÀLISI I PROGRAMES SANITARIS (CAPS.),
Rambla santa Mónica 10. Barcelona,Telèfon: (93) 322.65.54.
NIF: G08830127.

Activitats 2016
Presentació. Entitat i Junta
Participació i salut
Medi Ambient
DSQ (Dones Salut I Qualitat de Vida)
Publicacions
.

Programa

Presentació. Entitat i Junta
La nostra entitat es fundà el a 21 d’abril de 1983, i està inscrita al Registre
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 6235 de la secció
1a.

del Registre de Barcelona, i al

Registre Nacional d’Associacions del

Ministerio de Justicia e Interior amb el protocol 52321b

El Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) és una organització no
governamental, una associació científica sense ànim de lucre que, des d'una
perspectiva sociosanitària i a través d'un plantejament pluridisciplinar, pretén
agrupar a professionals, ciutadans i ciutadanes interessats a contribuir a
l'intercanvi d’idees, a la reflexió i a la investigació, en torn els problemes
relacionats amb la salut.. Fou fundat l'abril de 1983 per un grup de
professionals de la medicina i les ciències socials.

La Nostra Junta que serà vigent fins el 4 de Juny de 2018està composada
per::
Presidencia:

Esperanza Aguila Ducet

Vicepresidencias:

Carme Valls Lllobet i Josep Marti Valls

Secretaria:

Carmen Catalan Piñol,

Tesorería

Albert Ferris Pellicer

Vocalies:

Merce Fuentes Pujol, Olga Fernandez Quiroga,
Santi

Cutura, Regina Bayo- Borras Falcon,

Carme Alemany Gómez
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ACTIVITATS 2016
PARTICIPACIÓ I SALUT

DEBATS:
1 Coincidint amb l’Assemblea de socis i sòcies vam organitzar aquests debat
al mes de juny
PRIORITATS POLÍTIQUES EN SALUT I SANITAT
Amb la Lucia Artazcoz i la Gemma Tarafa
Hem estat 25 persones i sobre aquests textos hem fet el debat
Privatització i mercantilització en l’assistència sanitària pública a la
ciutat de Barcelona: una primera aproximació
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.
.
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2.- El 15 de desembre ens vam reunir uns quants socis i sòcies del CAPS.
Per acomiadar juntes l’any i de moment vam detectar 34 punts de problemes
que volem seguir debatent i fent propostes. Al final podeu llegir alguns dels
textos que ens han semblat interessants

Problemes, riscos i oportunitats pel que hem de fer avui en
salut i sanitat
1.Perill de sostenibilitat del sistema sanitari públic. Per augment cronicitat, introducció
de noves tecnologies i prestacions sense evidència d’efectivitat (pressió d’interessos
econòmics, etc.)
2.Privatització i mercantilització del sistema. Donar recursos públics a interessos
privats amb afany de lucre (amb menys qualitat i beneficis econòmics accionistes i no
en salut)
3.Interessos econòmics de negoci, pressions i condicionaments sobre els interessos
de salut de la població
4.Definir quins equipaments necessitem per les necessitats de salut d’avui. Mes
hospitals ? o més primària i sociosanitària ?
5.Tenim encara un sistema basat en l’hospital d’aguts
6.Augment de l’envelliment, cronicitat. Dona un canvi de paradigma en l’atenció i la
cura
7.Costa passar de la teoria (coneixement i plans) a l’acció (transformació de la realitat)
8.Privatització del coneixement
9.Disminució i privatització de les pensions, problema de salut
10.Cal aplicar valors republicans: llibertat, igualtat i fraternitat
11.Augment interessat per beneficis econòmics de la medicalització, sobre tot en
dones i infants
12.Custodia compartida en fills de mares amb violència domèstica
13.Importancia creixent de la salut dels joves, amb la crisi està en perill
14.Importància de l’Atenció Primària en l’atenció a la cronicitat
15.Importància creixent del determinat qualitat del Medi Ambient sobre la salut
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16.La prevenció està molt “medicalitzada”
17.Com es promociona la salut. Valors
18.Cal més salut Comunitària, definir accions, continguts de districte saludables.
19.Tenim encara una sanitat amb molt biaix de gènere, desigualtats en salut entre
gèneres
20.La salut com a objecte de consum i de negoci, culte al cos
21.No més hospitals
22.Mes rol i competències d’infermeria
23.Més assistència psicològica i atenció a la salut comunitària
24.Més atenció, i formació professionals del Departament de Salut de la violència
masclista (epidèmia salut pública)
25.Millora de les condicions laborals dels professionals i treballadors/es del sistema ja
que l'empitjorament de les condicions de treball actua negativament sobre la salut.
26.Preparar als i les professionals sanitaris davant de molts d'aquests efectes perquè
puguin ser identificats com problemes derivats del treball.
27.Foment de la salut sexual i reproductiva
28.Formació en valors de salut (determinants) a estudiants i professionals
28.Bona atenció al final de la vida
30 .Atenció a persones cuidadores
31. Integració de salut i treball social
32.Assegurar la transparència i control per evitar corrupcions del sistema
33.Nova governança amb participació real de professionals i ciutadania
34.Oportunitats i perills de les noves tecnologies de la comunicació (TICS)

Textos per seguir pensant:
http://diarisanitat.cat/quins-deures-hem-de-fer/
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Amb-voluntat-reforcar-provisiosanitaria_6_543555646.html

5

http://www.bez.es/834128220/La-privatizacion-del-conocimiento-en-el-SistemaNacional-de-Salud.html
http://diarisanitat.cat/pren-te-el-pols-entre-la-bondat-del-proposit-levidencia-els-conflictesetics/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/22/catalunya/1477168028_204231.html?platform
=hootsuite
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/repensant-els-sistemes-sanitaris-5448426

CONTINUEM A LA MAREA BLANCA ( FONAMENTALEMT LA CARAME
Catalan i la Marta carrera )
Al mes de març vam participar en l’assemblea la Segona Assemblea General
de
la
Marea
Blanca
de
Catalunya
a
Mataró.
http://maresmesanitat.org/2016/02/21/defensem-el-sociosanitari

A la II Assemblea de la Marea Blanca es va presentar aquest document
per debatre, completar...que va preparar en Pep Martí
CINC ANYS DE LLUITES SANITÀRIES A CATALUNYA 2011-2015
Història de la indignació, la protesta, la desobediència i l’ocupació a la
proposta, la confluència i l’assalt a les institucions.
Pep Martí i Valls
I aqui l'streaming que va fer SICOM de la II Assemblea de la marea
Blanca perque el pugueu escoltar i veure
I seguim publicant articles al diari de Sanitat
I formem part de FOCAP Forum català d’Atencio Primària i
Pasucat : Plataforma per una Atencio Sanitària Unoversal a Catalunya
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MEDI AMBIENT I SALUT
Jornada de treball sobre tòxics i salut

Aquest projecte que ha tingut el suport de l’Ajuntam,ent ha ajudat tal com
estava previst a promoure la qualitat de vida i el suport a les persones
afectades de malalties emergents destacant en especial el biaix mediambiental
mitjançant les següents accions:
Jornada de treball i formació ,
coordinació entitats,
manteniment del blog i difusió de materials especifics per la prevenció
Aquest any s'ha concretat en la traducció, difusió i impressió de 6 guies
de prevencio de toxics a la vida quotidiana.
Des del blog com des de les jornades que hem realitzat hem fet propostes
concretes per evitar la reexposició de les persones afectades i pels nens i
nenes i per evitar que més persones de la població puguin quedar afectades
per malalties emergents.
Inclou la transversalitat entre la salut, l'activitat física i l'alimentació saludable,
amb les recomanacions a l'alimentació ecològica i perquè tots els seus
objectius estan dirigits a la promoció de la salut i promou la difusió i la
7

sensibilització de la ciutadania sobre les malalties emergents i dóna recursos
per la seva prevenció.
Hem tingut en compte la perspectiva de génere perque les malalties estan
relacionades especialment en dones perquè són les més afectades per l'acció
dels disruptors endocrins ambientals i perquè son les dones les que necessiten
més informació.
El projecte s'ha basat com sempre (ja fa tres anys seguits) en la coordinació
amb altres entitats que estan informades i col•laboren en la difusió de les
activitats i de l'informació entre els seus membres. La metodologia s'ha
contratast amb les activitats de suport de la xarxa europea de WECF
(Women',s European Comun Future) del que som el nodo per tot Espanya i
de la que compartim els seus objectius: la lluita contra la pobresa, per les
energies netes i per evitar les contaminacions quimiques .
Els nostres objectius:
 Seguir promovent la qualitat de vida i el suport a les persones afectades
per malalties emergents
 Obtenir més informació i formació de ciutadania, professionals, entitats
de persones afectades així com els Consell de Salut dels districtes
sobre les malalties cròniques emergents com la Fibromialgia, la
Síndrome de Fatiga Crònica, Sensibilitat Química múltiple, en relació a
medi ambient domèstic i laboral, des d'una perspectiva de salut integral
concebuda com autonomia personal, solidària i joiosa i integrada en
una societat determinada i amb perspectiva de gènere (morbilitat
diferencial), per tal de mitigar els afectes adversos que es poden evitar
per millorar la situació de les persones afectades i el seu entorn
difonent materials per a la prevenció.
 Enfortir la relacions amb l'administració local per promoure canvis
 Enfortir i extendre la relació entre les associacions de les diverses
malalties, així com difondre el seu coneixement a les plataformes de
sanitat en les que estem (PDS, Marea Blanca xarxa de dones per la
salut..
La traducció, edició de les guies ens ha permes tenir un material ja contrastat
anivell europeu per a la prevencio de tòxics a la vida quotidiana
La seva presentació i debat a una jormada dirigida a les persones més
sensibilitzades i afectades aixi com a responsables municipals ha estat una
bona eina que aquest any servira per divulgar-ho a tota la ciutat
Podeu llegir les guies a la nostra web
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Sustancias químicas disruptivas (EDC)
Juguetes seguros
Productos limpieza
Cuidado personal
Cuidado Bebé
Reformas y decoración hogar
I també les ponències de les Jornades
PRESENTACIÓ DE LES GUIES SOBRE MEDI AMBIENT I SALUT. Carme Valls
Llobet
COMUNICACIÓ D’ACTUACIONS MUNICIPALS I MALALTIES
AMBIENTALS. Anna M. Font i Coll
QUÍMICA I DISRUPTORS ENDOCRINS. M.Josep Ball

Hem participat amb Ecologistes en acció, APQUIRA i Som lo que sembrem en
una Jornada de presentació de la
Guia eliminacion de contaminantes hormonales

Seguim amb la col·labracio prioritària amb APQUIRA i fent xerrades i debats
sobre el tema
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PROGRAMA DONES SALUT I QUALITAT DE VIDA



INFORME PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA SOBRE SALUT I
GÈNERE

Ha estat un encàrrec de l’Ajuntament que vam finalitzat a finals de l’any preparat per la
Carme Valls Llobet i que aviat posarem a la nostra web.

PROJECTE REDCAPS COM A EINA FEMINISTA DE PARTICIPACIO que
vam presentar a l’Ajuntament de Barcelona i a la Diputació
La RedCAPS és una xarxa de dones professionals de las salut d'àmbit estatal.
Formada per diverses professionals relacionades o interessades en la salut de
les dones des de les seves disciplines, sobretot metgesses, infermeres i
psicòlogues, però també treballadores socials, sociòlogues, farmacèutiques…,
que treballen tant a la sanitat pública como privadament. En aquest moment
aplega al voltant de 400 professionals de la salut, i creix any darrera any.
L’activitat de la Red-Caps és fonamentalment d'ntercanvi d'informació entre les
membres, participació en campanyes públiques per visibilitzar els temes de
salut i dones amb perpectiva de gènere, generació de debats, ....
Funciona via on-line quotidianament i una vegada a l'any fa una reunió
presencial a Barcelona, en una jornada-seminari d'un dia de durada.
També nodreix de temes i autores a la revista MyS (Mujeres y Salut) que edita
CAPS i te un Centre de documentació sobre dones i salut
Tambe manté el curs on lines sobre cicle menstrual .
Els seus objectius s’han acomplert





Donar visibilitat i suport a les dones professionals de la salut.
Facilitar el contacte i la col.laboració entre elles.
Mantenir, impulsar i alimentar l’intercanvi d'experiències, d'informació,
opinions, convocatóries, novetats científiques útils per la seva feina.
Promoure la creació de grups de treball
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Fer una sistemàtica reflexió conjunta sobre el biaix de gènere de la
ciència mèdica a l'atenció sanitària, la investigació i la formació de
professionals
Promoure la reflexió sobre la pròpia pràctica professional
Fomentar les relacions amb altres grups i xarxes afins.

Resultats obtinguts
1.-Apoderament, relació i intercanvi:
L'apoderament de les professionals de la salut davant els seus companys de
feina i les intitucions, grácies a l'intercanvii d'informació i opinions entre les
membres de la xarxa, el suport mutu, la col•laboració mútua en projectes, la
redacció d'articles científics...
-Extensió de la xarxa a noves professionals i el contacte amb altres
professionals i entitats que sovint recorren a la Red-Caps per demanar
assesorament o participació en els seus projectes
2.-Visibilització de les professionals i Generació de sabers:
La visibilització del treball i els punts de vista de les dones professionals de la
salut, tant sobre la salut de les dones com sobre la pràctica professional a
través de la generació de coneixements per benefici de les professionals i de
les dones en general, la participació en altres xarxes cooperant en la redacció
de manifestos, la participació en congresos i jornades per donar a conèixer el
punt de vista de la Red-Caps...
3.-Formacio continuada.
Actualització de la formació de les membres en temes de morbilidad
difrerencial i l'extensió i divulgació dels continguts sobre salut i gènere
ACTIVITATS REALITZADES
Activitat 1- XVIII Seminari Autoformació de la RED-CAPS: trobada anual de
la RED-CAPS, moment de contacte personal i de donar-nos a conèixer a noves
professionals i als mitjans de comunicació
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Activitat 2 -Coordinació i dinamització de la REDCAPS on line diaria: intercanvi
entre les membres, cooperació per organitzar events, difusió d'informació,
relació amb altres xarxes a nivell de ciutat, de comunitat autónoma, estatal i
internacional...
Activitat 3 -Revista Mujeres y Salud, números 39 i 40 i preparació del 41

Activitat 4- Curs de maneig clínic "Cicle menstrual en atenció primària" (Online)
Activitat 5- Manteniment Centre de Documentació de Dona i Salut de CAPS
Activitat 6- Preparació de la publicació virtual de les ponències del seminari
12

Activitat 7- Alimentació de la Web de Caps i del Facebook de MyS
Activitat 8- Xerrades i tallers de divulgació i apoderament sobre dones i salut,
participació a Jornades i congressos.
Activitat 9- Accions conjuntes amb d'altres xarxes (Xarxa de dones per la salut,
Xarxa feminista, Entrepoples, Ecologistas en acción, Red de mujeres y salud
latinoamiricana y del Caribe, APQUIRA, SICOM, Colectivo del Libro de Boston
Our bodies Our Lifes )

PROJECTE ESCOLA
REPRODUCTIVA

DE

PROMOTORES

DE

SALUT

SEXUAL

I

L'Escola de promotores de salut sexual i reproductiva ha realitzat aquest nova
edició formativa de salut sexual i reproductiva entesa tant en la dimensió
emocional, social, biológica i de drets de les dones sobre el seu propi cos i la
seva salut sexual i reproductiva.
L'Escola ha realitzat el cursos de formació amb classes magistrals i tallers
particpatius i vivencials t amb materaials didàctics que s'han proporcionat a les
alumnes per aprofundir en un millor coneixement del seu cos i els
comportaments quotidians adequats per tenir una vida més saludable.
El model de promoció de la salut que proposem es basa en la metodologia del
Col·lectiu de salut de dones de Boston, que propou la participació activa i
l'aprenentatge a partir dels coneixements i experiències de les asssistents, per
tal d'empoderar les dones i aconseguir que siguin protagonistes de la seva
pròpia salut i puguin trasmetre després a col·lectius de dones.en al seva
pràctica professional, tal com ja vam dir hem ajustat al pressupost les hores de
classe a 30 hores en deu sessions
Les professionals de la salut que han participat al curs han tingut l'oportunitat
de reflexionar en grup sobre les noves informacions rebudes, l'escola de
promotores de salut sexual i reproductiva respon a la nostra mirada sobre la
salut integral de les dones, anant molt més enllà de la reproducció o les
malalties de transmisió sexual, entenem per salut sexual i reproductiva tant la
dimensió emocional, social, biológica i de drets de les dones sobre el seu propi
cos.

13

Les assistents han pogut elaborar l'impacte que podien tenir aquestes nou
coneixements en l'exercici de les seves professions, així com adquirir un major
grau d'autoconeixement i apoderament del propi cos i de la pròpia salut, el que
significa restituir a les dones el dret a la salut, el qual s'articula a través d'uns
drets que han estat progressivament alienats pels poders religiosos, polítics i
mèdics:
*dreta a decidir sobre el seu cos
*dret a la seva sexualitat i sensualitat
*dret al propi desig
*dret a ser o no ser mares
*dret a participar en les decisions relacionades amb la seva salut
*dret a participar en la organització dels serveis de salut
*dret a accedir als recursos de salut
Aquest curs ha creat l'espai necessari i dessitjat per moltes professionals per
aprofonfir en la salut sexual i reproductiva des d'una mirada integral i feminista .
La formació i informació rebuda en salut sexual i reproductiva, ha facilitat un
millor coneixement del cos i uns coneixements sobre els comportaments
quotidians adequats per tenir una vida més saludable, que revertirà també
sobre la resta de la població, especialment les dones.
S'han donat eines per l'apoderament de les dones, visualitzant i tenint en
compte les desigualtats per raó de gènere, social i altres, en aquests col•lectius
més desafavorits i vulnerables.
Les 10 sessions (3 hores cada 15 dies) del curs han abordat els següents
temes
1. LA PROMOCIÓ DE LA SALUT DE LES DONES
Concepte de gènere i salut
La salut integral
La salut per gaudir
La participació de les dones en la seva salut
2. FACTORS CONDICIONANTS DE LA SALUT DE LES DONES
Factors biològics i medi ambientals
Factors socio-culturals
3. GAUDIR DE LA SEXUALITAT
4. AUTOCONEIXAMENT DEL PROPI COS
5. SALUT REPRODUCTIVA
Els processos naturals: La Menstruació
6. SALUT REPRODUCTIVA
Els processos naturals: Embaràs i Part
.
Els processos naturals: La Menopausa
7. EDUCACIÓ AFECTIVO SEXUAL
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8. MEDICALITZACIÓ DE LA VIDA SEXUAL I REPRODUCTIVA DE LES
DONES
9. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS I VIOLÉNCIA
10. METODOLOGIA DE TREBALL AMB GRUPS DE DONES
S'ha facilitat documentació a les assistents, abans de les corresponents
sessions, sobre els diferents temes.
La facilitadora del grup exposa els seus coneixements a partir dels que el grup
ha pogut exposar abans sobre el tema a tractar, donant rellevància així a la
riquesa de l'escolta de les altres experiències viscudes i relatades
La metodologia del Col:lectiu de salut de dones de Boston està basada en el
poder del saber compartit i en l'impacte d'aquesta experiència, que com si fos
una llavor, germina i dona fruit. En aquests curs s'han combinat la informació
sobre els coneixements i les experiències amb el debat i les dinàmiques
participatives, i s'ha pogut observar, com en altres edicions de l'Escola de
Promotores, l'interès i la implicació de les assistens.
L'avaluació del curs realitzada per les assistents ha estat satisfactòria.
D'alguns comentaris de la mateixa, així com de la percepció de les docents es
desprèn la conveniència d'oferir en el futur cursos de formació continuada en
promoció de salut.

ALTRES ACCIONS
Aquest més d'abril ha fet 20 anys del I Congrés Internacional de Dones,
Treballs i Salut que va organitzar el CAPS i en el que van participar 616
persones de 54 països diferents (51 ponències de 21 països). Va ser un
projecte impulsat i liderat per la Carme Valls Llobet i el DSQ , que prèviament
va organitzar un Workshop d'expertes al 1993 i el Fòrum de grups de dones al
1995
A la web podeu trobar les ponències i el document de consens que continuen
essent plenament vigents i interessants

Ponències del I Congrés Dones, Treballs i Salut
Hem presentat i participat en el documental amb SICOM i Entre pobles PAPIL·LOMA.
LES DONES HEM DE DICIDIR .
Vam fer la presentació al Col·legi de Periodistes al mes d’Octubre i hem fet
presentacions arreu. Al cinema Girona amb un molt d’èxit i expectació
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Hem participat ales Jornades radicalment feministes amb una ponència i
com a Xarxa de dones per la salut
S’han promigaur dues taules. Podeu trobar elk libre de les Jornades
LLIBRE JORNADES RADICALMENT FEMINISTES 2016 – CAT



Segueix el curs on-line sobre cicle menstrual



La Carme Valls també ha estat assessorant sobre el tema al Govern de
les Illes balears i del país valencià.
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.. Seguim donant classe (Carme Valls) a diferents màsters i postgraus a la UAM,
Máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la UAM, a Lleida, màste violència
i projecte Gènere i salut) i una Jornada sobre salut a estudiants (Margarita i regina) i
també ha fet un curs de salut pública d’Astúries sobre químics ambientals i salut, que
es tornarà a repetir i també es farà a Madrid.
A Vic la Carme Valls i la Margarita participen al seminari Cultura Salut i Cine
presentant el documental Papil·loma i sobre medicalització (març 2017)
I la Carme va a inaugurar el Seminari de Gènere i salut ( 8 de novembre)
Margarita participa al màster de igualtat 2026-2017 de la Universitat del País Basc , en
el tema sexualitat.
I diverses xerrades als barris ... congressos...etc......
Participem a un projecte sobre salut a Palestina amb el grup Helia que ara esta
muntant un “Congres/Curs” a la UB Medecina on hi participen com a professores la
Carme Valls i La Pilar Babi i l’Aurora Rovira.

PARTICIPACIÓ EN LA XARXA DE DONES I SALUT DE CATALUNYA, que
pretén coordinar i establir relacions entre els grups de dones de Catalunya que
treballen en salut, potenciar la celebració del dia 28 de Maig, dia Internacional
d’acció per la salut de les dones, que celebrem plegades des de fa sis anys. Des
del 2002 s'ha constituït en Federació d’organitzacions i formem part de la Junta .
28 de maig que aquest any l’hem concentrat en una Jornada
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Manteniment de la relació amb la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
Participació al Consell Donesde l'Ajuntament de Barcelona
Participació al consell assessor sobre Violència contra les dones de l'ICD
Formem part de la RISG: Red de Investigación en salud y Género a nivell
estatal
I també formem part de la Red Activas http://www.redactivas.org/ que abans es
deia GIE.
I de la COMPI http://www.compi.org/ a nivell estatal a traves de la Xarxa de
Dones per la salut.
I de la Coordinadora feminista estatal amb qui mantenim relacions després de
les Jornades de Granada

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I WEB
- Ha incrementat el seu fons bibliogràfic amb d’incorporació al catàleg de 53
nous llibres.
- Ha portat a terme cerques bibliogràfiques d’articles científics a les bases de
dades biomèdiques, i s’han obtingut els articles més interessants, dels
següents temes:
o Polítiques mediambientals i salut
o Sensibilitat química múltiple (SQM) i Qualitat de Vida
o SQM i diagnòstic
o SQM i tractament
o SQM i etiopatogènia
o SQM i epidemiologia
o Depressió i anèmia
o Depressió i hipotiroïdisme
o Depressió i trastorns del cicle menstrual
o Depressió i hiperparatiroïdisme per dèficit de vitamina D
o Ansietat i dèficit de zinc
o Riscos de donació d’òvuls
o Fibromialgia i parathormona
o Deficiència de ferro i TDA
o Fibromialgia i vitamina D
o Progesterona natural
o Tractament hormonal substitutiu
o Dones i hipotiroïdisme
o Dones i dèficit de vitamina D
- S’ha participat a la realització de:
o Revista MyS número 27-18 i 29
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o Document sobre sensibilitat química múltiple del grupo de
expertas del Ministerio de Sanidad y Consumo (els capítols de
Fisiopatologia i Tractament i Calidad de Vida))
o Informe de Mediambient i Salut: Qualitat de l’aire, contaminació
química, soroll i radiacions. Propostes per Catalunya.
o Ha elaborat el dossier bibliogràfic pel curs “Manejo clínico de la
salud de las mujeres por encima de los 50 años” destinat a
professionals del a salut de la Red-Caps.
o Manteniment del web een els apartats de DSQ i red de
professionals de lasalut
Serveis del centre

Consulta en sala ( entre estudiants, investigadores i
persones interessades)

Préstec de llibres per una setmana

Préstec de material didàctic per a activitats docents com a
CAPS
 Cerques bibliogràfiques (bases de dades pròpies, Medline,
Inter

Barcelona 31 de desembre de 2016

amb el suport de
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