
CANDIDATURES - 2022 

METGES DEL MÓN – CATALUNYA 

 

Italia Mercedes Benítez Guevara 

Realitza un breu resum de la teva trajectòria a Metges del 

Món 

La meva trajectòria a Metges del Món començà amb un 

projecte de mentoria juvenil per reforçar els vincles des de la 

interculturalitat. En acabar vaig seguir col·laborant amb 

l'operatiu d'aliments i he continuat vinculada a l'associació 

mitjançant el voluntariat prenen part a altres projectes. 

Presenta’ns breument la teva candidatura 

Presento la meva candidatura per les pròximes eleccions del 19 de gener del 

2023 per formar part de la nova junta autonòmica de Metges del Món 

Catalunya, amb l´esperit de continuar col·laborant amb l´associació i amb 

voluntat de ser útil on calgui. Ho faig havent reunit les condicions establertes en 

l´estatut de Metges del Món, així com amb les dels reglaments autonòmic i 

electoral. 

Angels Camps Cervantes 

Realitza un breu resum de la teva trajectòria a Metges 

del Món 

El meu primer contacte va ser a 1985 amb Medecins du 

monde France a una missió a Nicaragua per formació de 

Residents d’Anestesiologia . Formo part de la 

Organització Metges del Mon des de 2015. El 2018 i el 

1219 vaig anar a una missió quirúrgica traumatológica de 

15 dies a Gaza El 2022 : missió oftalmológica a Repüblica 

Sahara occidental Al febrer 2023 està previst una altre missió a Sahara Durant 

la pandemia vaig participar al repartiment d’aliments organitzat per metges del 

mon a Barcelona . Des de la meva jubilació el 2021 participo com a voluntària a 

la Seu de metges del Mon Catalunya. 

Presenta’ns breument la teva candidatura 

Tinc interés a formar part de la Junta de la Seu de Metges del Mon Catalunya 

perque crec és una entitat molt potent que realitza projectes molt interessants . 

Des del mes de juny , he participat a les reunions de la junta i he anat coneixent 

els diversos projectes que es duen a terme a Barcelona i he participat en els 

acolliments de voluntaris. Crec que el voluntariat es una pessa clau en aquesta 

organització i com a voluntària i en la meva condició de jubilada que disposo de 



temps lliure puc aportar feina i ajudar en aquelles missions on es necessiti ajut. 

Al mateix temps segueixo participant a les missions humanitàries amb Médicos 

del Mundo . Properament al Sahara amb l’ equip oftalmològic amb el qual estic 

vinculada. 

Yvette Damas-Herrera 

Realitza un breu resum de la teva trajectòria a Metges 

del Món 

Soc Yvette Damas Herrera, activista, feminista i voluntària 

de la seu des de 2018, he col·laborat activament en 

projectes de sensibilització, investigació i incidència 

política relacionats amb el gènere, les violències de 

gènere, la interculturalitat i la prostitució. Soc ‘profe’ de 

joves i em considero una persona inconformista, compromesa i optimista. La 

meva tasca docent és per mi una font constant d'inspiració alhora que el meu 

camp d’incidència preferit, doncs estic convençuda que el futur de les nostres 

societats està a les aules. Actualment, formo part de la Junta Autonòmica de la 

seu amb el càrrec de vocal de violències masclistes i LGTB fòbies i sovint he 

estat la portaveu de la seu als mitjans de comunicació i altres espais. A més, 

estic vinculada a diferents projectes relacionats amb la intervenció de dones en 

contextos de prostitució i explotació sexual i formo part del Grup de Treball 

Estatal de Prostitució i Tràfic de Persones amb Finalitat d’Explotació Sexual, de 

Médicos del Mundo. 

Presenta’ns breument la teva candidatura 

Al llarg de la meva trajectòria a la seu he tingut l’oportunitat de formar-me en 

temes sobre gènere i les violències masclistes, concretament en explotació 

sexual i pornografia. Per això, en un moment sense precedents en matèria 

d’avenços en polítiques abolicionistes a l’estat espanyol, m’agradaria tenir 

l'oportunitat de consolidar el meu compromís polític amb la seu i poder aportar 

la meva experiència a la defensa d'un discurs que, tot i estar lluny de confrontar 

els discursos regulacionistes imperants al nostre territori, exposi de manera 

clara i sense fissures la urgència de què la societat civil i les administracions 

públiques defensin el posicionament abolicionista com a model per garantir els 

drets de les dones i les nenes en contextos de prostitució, i en definitiva de 

totes les dones. El repte que suposa per la nostra seu el Plan Camino del 

Ministeri d’Igualtat és, sense dubte, una oportunitat única per ferho possible. 

 



Andrea Joanna Prange 

 

Realitza un breu resum de la teva trajectòria a Metges 

del Món 

Vaig fer de voluntària en un projecte de reinserció socio-

laboral dirigit a dones en risc d’exclusió social durant un 

període de 6 mesos. 

Presenta’ns breument la teva candidatura 

Voldria participar activament dins l’estructura de l’associació perquè m’identifico 

amb els seus valors i com es desenvolupen a través dels seus projectes. 

Voldria ajudar a que es conegui més quina és la feina que realitza Metges del 

Món envers els col·lectius en risc d’exclusió. També participar activament dels 

grups, fomentar la xarxa d’interactuació entre les diferents seus i amb la 

central, amb l’objectiu de que l’associació creixi més. 

 

Diego Roncero García 

Realitza un breu resum de la teva trajectòria a Metges 

del Món 

Soc membre actual de la Junta de Metges del Món 

Catalunya. Voluntari des-de 2017. He participat en el grup 

de creació de la Política de Violències de Gènere de 

Médicos del Mundo España. Formo part del grup de 

Violències Masclistes y LGTBIfobies de Metges del Món. 

 

Presenta’ns breument la teva candidatura 

Vull renovar la meva candidatura a la Junta de Metges del Món Catalunya 

perquè ha sigut una experiència enriquidora i crec que puc aportar més 

coneixement i temps. 

 

 

 


