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28 DE MAIG.
DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ
PER LA SALUT DE LES DONES
El 28 de maig es proclama com a Dia
Internacional d'Acció per la Salut de les Dones
arran d’una reunió de les integrants de la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y
Reproductivos (RMDSR) que es va portar a terme
a la finalització de la V Trobada Internacional sobre
la Salut de la Dona i que es va celebrar a Costa
Rica el maig de 1987. Va ser la Red de Salud
de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
(RSMLAC) la que va fer la proposta d’instaurar
aquest dia com a dia d’acció global a favor de la
salut de les dones.
La salut de les persones depèn de les condicions
de vida i de treball. Dones i homes emmalaltim
diferent; les dones viuen més anys però amb
menys qualitat de vida que els homes perquè
pateixen més malalties cròniques. Les diferències
biològiques en salut entre les dones i els homes, no
només les relacionades amb la salut reproductiva,
expliquen les diferències en la vulnerabilitat a
algunes malalties, en els patrons de morbiditat i
mortalitat, els símptomes, la resposta al tractament
i el pronòstic.
Des de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
volem donar a conèixer aquesta data organitzant i
coordinant actes dedicats a la promoció de la salut
de les dones en diferents franges d’edat, i enfocats
tant a professionals de la salut com a la població
en general.
Us convidem a participar-hi.
Regidories d’Igualtat dels municipis d’Igualada,
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui,
Òdena i la Pobla de Claramunt

PROGRAMA D’ACTES
Presentació del llibre Nacidas para el placer,
instinto y sexualidad en la mujer (2014) de
Mireia Darder Giménez.

La doctora en psicologia i terapeuta Mireia Darder sosté
que tota la força de la dona rau en el seu poder sexual,
que supera el de l’home, una tesi que sosté en el seu
assaig “Nascudes per al plaer”, en què reivindica gaudir
al màxim de totes les sensacions, sense cap tipus de
tabú. Mireia Darder respondrà les preguntes, dubtes o
curiositats que vulgui plantejar el públic assistent.
Presentat i conduït per Aurora Garriga, directora i
metgessa del CAP Nord d’Igualada.
Dia: dimecres 4 de juny
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Espai Cívic Centre

Conferència: “Mortalitat i morbiditat
diferencial en la salut de les dones” per a
professionals de l’àmbit de la salut.

A càrrec de Carme Valls i Llobet, llicenciada en Medicina
i Cirurgia, metgessa i investigadora de professió. S’ha
especialitzat en salut pública, feminismes, salut i dones
i polítiques de dones.
Dia: dijous 5 de juny
Hora: 2 del migdia
Lloc: Sala d’actes de l’Hospital d’Igualada

Dubtes sobre sexualitat? Parlem-ne!

Xerrada-taller per a noies destinat a resoldre tota
mena de dubtes que ens poden sorgir sobre aspectes
relacionats amb la sexualitat i l’afectivitat.
A càrrec d’Eva Martínez, llevadora del Programa
d’Atenció de Salut Sexual i Reproductiva de l’Anoia, i de
Carme Castelló, infermera de Salut i Escola d’Igualada.
Dia: dissabte 7 de juny
Hora: de 2/4 de 6 a 7 de la tarda
Lloc: Espai La Galleda. Plaça de Sant Miquel (Igualada)

