Exposició “Si vols t’ho
explico” d’Yvonne
Fuster i Rat Cebrián
Lʼànim i el positivisme són
fonamentals per superar una
malaltia com el càncer. Lʼexposició que es presenta forma
part dʼun projecte solidari que
pretén donar suport anímic a
les persones que pateixen o
han patit aquesta malaltia o
han passat per un moment dur
a la seva vida.

DONES
I SALUT
2017

¤ Església Vella de Mont-roig del Camp
*Es podrà visitar fins al 3 de desembre

Exposició “Violència
masclista en la parella:
desmuntem mites?”
Aquesta exposició proposa
una revisió dʼalguns mites
associats a lʼamor romàntic i a
la violència masclista. Alhora,
ofereix idees i elements de
reflexió per transformar
aquests mites i creences i
avançar, així, vers unes relacions lliures.
¤ A la Biblioteca de Miami Platja
*Es podrà visitar fins al 16 de desembre
Cedida per l'Institut Català de les Dones

www.mont-roig.cat

Alimentació de les
dones: col·lagen,
magnesi,
antioxidants...
imprescindibles?
Xerrada a càrrec de la
nutricionista Rosa Albaladejo.
% 10 dʼoctubre
¸ 17.30 h
¤ Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig

Risoteràpia
Taller consistent en crear
situacions que ajudin a
alliberar les tensions físiques o
emocionals, per aconseguir
riure de manera natural.
% 17 dʼoctubre
¸ 18.00 h
¤ Centre Polivalent de Miami Platja

Inauguració de
l’exposició “Si vols
t’ho explico” amb
Rat Cebrián i
Yvonne Fuster
Acte amb motiu del Dia Contra
el Càncer de Mama
% 19 dʼoctubre
¸ 20.00 h
¤ Església Vella de Mont-roig del Camp

Alimentació i dones a
la tercera edat
Xerrada a càrrec de la
nutricionista Rosa Albaladejo.
% 7 de novembre
¸ 18.00 h
¤ Centre Polivalent de Miami Platja

Positivitat i bon humor
Taller sobre com afrontar la
vida amb una mirada positiva.
% 14 de novembre
¸ 17.30 h
¤ Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig

Violències quotidianes
Taller per reflexionar sobre les
activitats del dia a dia
socialment acceptades i les
diferències existents en els
patrons de comportament
dʼambdós sexes.
% 17 de novembre
¸ 18.00 h
¤ Casal de Joves K2 de Miami Platja

Lectura del manifest
institucional
Amb motiu del Dia Internacional
contra la Violència de Gènere i
activitat infantil amb Superdones
de la història.
% 25 de novembre
¸ 10.30 h
¤ Biblioteca de Mont-roig

Lectura del manifest
institucional
Amb motiu del Dia Internacional
contra la Violència de Gènere,
inauguració de l’exposició
"Violència masclista en la
parella: Desmuntem mites?" i
contacontes per la igualtat de
gènere amb Sílvia Palazón.
% 25 de novembre
¸ 11.30 h
¤ Biblioteca de Miami Platja

