
PROGRAMA D’ACTIVITATS ANY 2019

del 27 al 29 de maig

ESPAI MONTSERRAT ROIG 
(Centre Cívic Canyars) 
C/ Església, 117, bxs.

Telèfons de contacte: 
Ajuntament: 936 6511 150 (ext. 504)
Directe: 667 871 709 
igualtat@castelldefels.org 

Horari d’atenció personalitzada: 
de dilluns a dijous de 8 a 13.30 h 
divendres de 8 a 13.30 h

Juliol, agost, Nadal i Setmana Santa: 
de dilluns a divendres de 8 a 13.30 h

logo ICD

logo 
CAP el Castell

Amb la col.laboració de DIA INTERNACIONAL 
D’ACCIÓ PER LA SALUT 

DE LES DONES

CONSulTeS I INSCRIPCIONS A leS ACTIVITATS 



Caminada Saludable 
Amb motiu de les Jornades per la salut de les dones, farem una caminada per la 
ciutat. 

Per participar-hi cal inscriure’s trucant al telèfon: 93 6366660 
Dia: 28 de maig
Hora inici caminada: 9.30 h
Punt de sortida: porta de l’ABS
Durada: 2 hores (aproximadament) 
Organitza: CAP Castell

Xerrada: Introducció al Mindfulness
De forma periòdica l’Espai Montserrat Roig programa tallers de mindfulness, per això 
volem apropar aquesta tècnica a les dones de la ciutat. En aquesta xerrada la talleris-
ta ens explicarà com l’exercici mental de consciència plena té a veure amb estar atent, 
lúcid i adoptar una disposició lliure de crítica amb l’objectiu d’estar més al corrent 
dels teus pensaments per a evitar sentir-te aclaparat per ells, i així poder gestionar-los 
millor. En definitiva, ens dirà en què consisteix i quin són els beneficis per a la salut de 
les dones. 

entrada lliure, no cal inscripció. 
Dia: 28 de maig
Hora: 16 h
Lloc: Grup de Dones de Castelldefels 
Adreça: Rambla Blas Infante, 13 

Presentació del llibre: Yo no soy como tú. 
Efectes de l’escriptura en la salut
Parlarem del càncer de mama amb la presència d’Eva Miñana Márquez, veïna de 
Castelldefels, qui compartirà amb nosaltres la seva pròpia experiència amb aquesta 
malaltia: Què va sentir? Com ho va afrontar? Què la va ajudar a superar-ho? I, què 
passa després?
La presentació inclourà la lectura de passatges del llibre en relació a la salut de les 
dones i la seva sexualitat.

entrada lliure, no cal inscripció. 
Dia: 28 de maig
Hora: 18:30 h. 
Lloc: Grup de Dones de Castelldefels 
Adreça: Rambla Blas Infante, 13 

Tertúlies de dones: Tècniques per a superar els símptomes de 
l’ansietat
Taller a càrrec d’Ana Sánchez, psicòloga del SIAD – Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones, de Castelldefels.

Cal inscripció prèvia. 
Dia: 29 de maig
Hora: de 17 a 18 h 
Lloc: Sala Polivalent. Espai Montserrat Roig
Adreça: c/ Església, 117, bxs

La Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) 
va proposar de crear un dia d’acció mundial per la salut de les dones. 
D’aquesta manera s’establí que cada 28 de maig es commemorés 
aquest fet a cada país, amb mobilitzacions i demandes per a la nos-
tra salut. 

Històricament s’ha accedit a l’avenç mèdic a través d’un model mas-
culí, posteriorment generalitzat al femení. Des de fa anys, l’evidència 
científica demostra que existeixen diferències de gènere entre els 
homes i les dones pel que fa a la salut, i que cal fer estudis tenint en 
compte aquesta variable per tal de garantir la prevenció, la precisió 
més ajustada en el diagnòstic i la igualtat de drets de les dones a ser 
ateses i tractades eficientment per les seves problemàtiques. 

Els biaixos de gènere, per exemple, han fet que falti investigació cien-
tífica respecte a temes com el dolor o que s’acceptin amb poc rigor 
casualitats no provades, sense tenir en compte tots els factors dife-
rencials: genètics, biològics, fisiològics, endocrins, psicològics, etc.

Per aquest motiu a Castelldefels des de fa anys cada 28 de maig 
commemorem el DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER LA SALUT DE 
LES DONES.

PROGRAMA D’ACTIVITATS 

Xerrada: “Dolors d’esquena en les Dones”
Especialistes del CAP El Castell ens explicaran els motius de per què el dolor d’es-
quena afecta més a les dones al voltant dels 50 anys. També ens donaran consells 
sobre com evitar-lo, reduir-lo, etc.

Dia: 27 de maig
Hora: de 11:30 a 13:30 h
Lloc: Sala Polivalent. Espai Montserrat Roig
Adreça: c/ Església, 117, bxs


