DIA DE LA SALUT DE LES DONES, 28 DE MAIG
L’Ajuntament de Gavà, mitjançant la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania, ha organitzat els següents actes:

“LA MIRADA ARDENT”. Exposició.

Data i horari: del 27 de maig al 13 de juny. Inauguració el dia 27 de maig, a les 19.30 hores.
Sala: sala d’exposicions de la Biblioteca Josep Soler Vidal
L’exposició tracta el tema des de tres punts de vista diferents: la mirada atenta al problema físic i tècnic, amb els dibuixos tecnicoquirúrgics fets per un cirurgià
plàstic, el Dr. Jaime Monner; la mirada poètica i enyorant de l'artista, en la bellesa del cos i la seva possible mutilació, en els dibuixos de Carmen Marcos, també
afectada; i la mirada de la fotògrafa, Ariadna Salvador, que en una sessió fotogràfica, espontània i dinàmica, recull aquesta experiència de dones afectades que
transmeten positivisme.

“ASPECTES PSICOLÒGICS DEL CÀNCER DE MAMA. DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA”. Conferència.

A càrrec de l’Associació Ginesta, grup d’autoajuda per a dones amb càncer de pit.
Data i hora: dijous 4 de juny, a les 18 hores.
Espai: Casal Sant Jordi
Ginesta és un grup d’autoajuda per a dones amb càncer de pit, format per un grup de persones, moltes d’elles dones, que han patit un càncer de mama, així com
familiars o altres simpatitzants sensibilitzats pel tema. La xerrada girarà al voltant dels aspectes psicològics del càncer de mama.
Col·laboren les entitats:

“LA INCIDÈNCIA DE L’ESCLEROSI EN LES DONES” DE L’ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DEL BAIX LLOBREGAT.
Conferència.

Ponents: professionals de l’AEMBAIX
Data i horari: 27 de maig, a les 18.30 hores.
Espai: sala de conferències de l’Espai Maragall.
L’esclerosi múltiple, és una malaltia neurodegenerativa que produeix múltiples lesions axonals en àrees del sistema nerviós central (SNC). És la major causa
d’invalidesa després dels accidents de tràfic entre la població jove mundial. L’Associació d’Esclerosis Múltiple del Baix Llobregat considera de vital importància
donar a conèixer aquesta malaltia a través d’aquesta conferència.

“AVENÇOS EN LA INVESTIGACIÓ DE LES CAUSES I DETECCIÓ DE LA FIBROMIÀLGIA”. Conferència.
A càrrec del Dr. Antonio Collado, coordinador de la Unitat de Fibromiàlgia de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Col·laboració: Associació Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Gavà (AFGA).
Data i horari: 1 de juny, a les 19 hores.
Espai: IES Calamot. Sala d’Actes.

La fibriomiàlgia, és una malaltia que ha estat amagada fins fa relativament pocs anys. Avui en dia, segueix considerant-se una patologia molt desconeguda.És una malaltia
reumatològica caracteritzada pel dolor crònic generalitzat, que afecta el 2,4 % de la població. El 95 % de les persones malaltes de fibriomiàlgia són dones i el risc de patir-la és
vuit vegades superior quan es té un/a familiar afectat/da.
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