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Dia de la Salut de les Dones

Diverses activitats commemoraran el Dia de la Salut de les Dones,
que se celebra el 28 de maig

Dimarts 26 de maig de 2009
Programes| Dia de la Salut de les Dones 2009

Els actes previstos els organitza l’Ajuntament, en col·laboració amb
l’Associació AVAN i el CAP de Castellar del Vallès

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, amb la col·laboració de l’associació AVAN i
el CAP de la vila, han organitzat diverses activitats entre el 27 de maig i el 8 de juny
per commemorar el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, que se
celebra arreu del món el 28 de maig.

Entre les activitats previstes destaca l’exposició Dones grans, grans dones, que es
podrà visitar al Mercat municipal entre el 27 de maig i el 8 de juny. També el 27 de
maig, professionals de l’associació AVAN oferiran una xerrada a partir de les 17
hores, al Punt d’Informació per a persones amb discapacitat (plaça Major, s/n), que
porta per títol Dones cuidadores, necessitats i sentiments.

D’altra banda, en una activitat conjunta per celebrar el Dia Mundial contra el Tabac
(que se celebra el 31 de maig), el Mercat municipal acollirà el 28 de maig una taula
informativa titulada D’esquena al tabac, respirem fons, on les persones que s’hi
acostin podran registrar la seva capacitat respiratòria i rebre consells específics
sobre el tabac, a càrrec de professionals de l’Àrea Bàsica de Salut.

L’esport també tindrà cabuda en la programació d’actes, amb una torneig de futbol
sala femení que tindrà lloc a la plaça de la Fàbrica Nova i que inclourà un berenar
saludable. Serà el 28 de maig, a partir de les 17.30 hores.

Finalment, el 3 de juny, a partir de les 18 hores, s’ha previst a Ca l’Alberola la
celebració d’una taula rodona sota el títol Salut i dona. En l’acte hi participaran
Jesús Cobo (psiquiatra CSM Parc Taulí), M. Teresa Codina (ginecòloga ASSIR del
CAP de Castellar del Vallès) i Maite Diestre (metgessa de família del CAP de
Castellar del Vallès). La directora de l’ABS Castellar del Vallès, Isabel Martínez,
serà la moderadora de la taula rodona.
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