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VI JORNADA DEL DIA INTERNACIONAL 
D’ACCIÓ PER LA SALUT DE LA DONA 2019 

 
Ens va sobtar la negativa per part de la Inspectora Rosa Gubianes 
de poder assistir a les jornades d’un company masculí al·legant: 

“és un espai on exposar problemàtiques mèdiques 
que afecten a les dones en un entorn de confiança” 

Em costa de creure que a aquestes alçades, en ple Segle XXI, que 
la presència de companys masculins en una Jornada sobre la Salut 
de la Dona, on el primer ponent i el fotògraf eren HOMES, pugui 
generar un entorn de desconfiança. 

Precisament, si hi ha algun 
company interessat en assistir a 
aquestes xerrades és perquè 
diàriament patrullem dotacions 
mixtes i què millor manera 
d’entendre’ns que conèixer les 
problemàtiques que ens van 
sorgint al llarg de les diferents 
etapes de la vida, però 
evidentment ha de ser bidireccional, d’ambdós sexes. 

→ La ponència a càrrec del Sr.Edgar Barrionuevo Sobre “Hormones 
i salut física i emocional” va ser molt interessant en fer-nos saber la 
importància de menjar una dieta sana i equilibrada i com afecta això 
a la salut emocional. Un apunt a destacar va ser quan va afirmar 
que cada cop hi ha més homes que per causa d’un excés de 
greixos en la seva alimentació els hi creixien els pits i que cada cop 
es donen més casos de pòlips cancerígens en els pits dels homes.  
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Fóra bo que els companys de gènere masculí estiguin al cas 
dels canvis hormonals que també li poden sorgir en el seu cos. 

→ La ponència a càrrec de la Dra. Mercè Alsina “Parlem de coses 
que pensem i no en parlem” va resultar molt curiosa. Va exposar 
d’una manera molt amena com passen els estrògens i la 
progesterona per les diferents etapes: infància, adolescència, edat 
adulta i madura, menopausa, climateri... i donant consells de com 
acostar-nos a parlar de sexe amb els infants i adolescents i també 
consells per un entorn més íntim de parella. 

Potser seria interessant pels companys de gènere masculí tenir 
a l’abast aquestes eines pels seus mateixos fills i /o parella. 

 

I a tot això, us preguntareu QUÈ TÉ A VEURE AIXÒ AMB L’ÀMBIT 
POLICIAL I LA DONA POLICIA DINS EL COS DE MOSSOS 
D’ESQUADRA??? 

Doncs no us podem respondre.  

Ens va semblar més una troballa de col·legues i dones on van anar 
a escoltar uns professionals de la salut, mantenint al marge 
totalment el fet de ser policia i com això ens pot afectar en l’àmbit 
laboral. I evidentment desconeixem encara més el motiu d’excloure 
als companys HOMES que puguin estar interessats en assistir. 

Desconeixem el motiu d’impedir l’accés a persones per raó de sexe, 
a unes la xerrades d’àmbit sanitari, a càrrec de la Inspectora, Cap 
de l’ABP del Garraf, Rosa Gubianes amb la uniformitat del Cos de 
Mossos d’Esquadra i representat a la Institució de la mateixa.  


