
Enguany, les Jornades de Salut de les
Dones 2014, organitzades per l'Àmbit
d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de
Gavà, tenen com a objectiu oferir a les
dones de la ciutat espais de sensibilització,
de promoció i de cura de la salut i del seu
benestar.
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La fotografia de la portada és obra de Carme Rosa
Pertusa Pascual, membre de la Comissió Violeta per la
Igualtat.

Amb el lema “Em cuido i m'estimo!”
volem posar en valor que la salut ha de
tenir el seu espai i temps i que és la
base del benestar de les dones.



“Caminada saludable”

Dissabte 31 de maig, a les 8.00 h
Sortida des del peu de l'Home del Mil·leni fins a
les barbacoes de Can Llong.
Cal portar roba còmoda, beguda i esmorzar.
Organitza: Banc del Temps de Gavà.

Taller de tai-txi
Dilluns 26 maig, a les 18 h
Lloc: Barnasud
Organitza: Club de Bàsquet Gavà

Dia Internacional de la 
Salut de les Dones

Dimecres 28 de maig
Disfusió a través de les xarxes socials del
SIAD d'informació sobre els drets sexuals i
reproductius de les dones i sexualitat
saludable.

Exposició “Cuidem-nos el cor”
A càrrec de l'artista Núria Moreno
Del 28 de maig al 14 de juny 
Inauguració dimecres 28 de maig, a les 18.30 h
Lloc: sala d’exposicions de la Biblioteca Josep
Soler Vidal

Xerrada “Ja sóc mare: el primer mes”

Fa poc que heu estat mares? 
Veniu a conèixer com cuidar-vos en aquesta
nova etapa.
Dijous 29 de maig, a les 18 h
Lloc: SIAD
A càrrec de Núria Masó, psicòloga d'Areola.

Taller de musicoteràpia

En aquest taller promourem dinàmiques d'autocura i
salut integral a través de la música.
Dies: els divendres 30 de maig, 6, 13 i 20 de juny
Horari: de 16.30 a 18 h
Lloc: SIAD
Per a més informació i inscripcions contacteu amb el
SIAD, siad@gava.cat, o al 93 263 92 22

Xerrada sobre salut i  alimentació
saludable
Dijous 5 de juny, a les 10 h
Lloc: SIAD
A càrrec de Núria Guiu, farmacèutica i nutricionista
Col·labora: Associació Germans del Món
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S’oferirà un servei d’acollida (guarderia) per a infants a partir
de 3 anys. El cost serà d’1 euro l’hora per infant i s’haurà
d’abonar en el mateix moment.
Cal sol·licitar el servei amb un mínim de 3 dies d’antelació al
telèfon 93 263 91 00 ext. 9440.


