
Xornadas
“Lingua, xénero e comunicación”
4 e 5 de abril de 18.00 a 21.30 h.

Obxectivo: promover a utilización dunha linguaxe e imaxe non sexista, 
que visibilice e represente ao conxunto da cidadanía dun xeito igualitario 
e non estereotipado. Máis información en www.igualdadevigo.org

Prazas limitadas.Inscrición previa na Concellería de Igualdade.T 986 810 284 

Ciclo “MULLER E SAÚDE INTEGRAL“
Obxectivo: promover a mellora da calidade de vida e a saúde integral das 
mulleres potenciando o seu benestar físico e psíquico en todas as  etapas das 
súas vidas.

Obradoiro “ Alimentación saudable ”
mércores, 13 de abril de 18.30 a 20.30 h.

Obradoiro “ Trastornos da alimentación ”
mércores, 27 de abril de 18.30 a 20.30 h.

Relatorio “ Muller e cancro: como afrontar o reto ”
Colabora: AECC (Asociación española contra o cancro)
martes, 3 de maio ás 20.00 h.

Relatorio “ Convivir coa fibromialxia e a fatiga crónica ”
Colabora: AFIBROPO
mércores, 4 de maio ás 20.00 h.

Obradoiro “ Erros e mitos da alimentación ”
mércores, 11 de maio de 18.30 a 20.30 h.

Relatorio “ Prevención das enfermidades xinecolóxicas ”
mércores, 18 de maio ás 20.00 h.

Relatorio “ Muller e deporte: beneficios para a saúde ”
Colabora: Fundación VIDE
mércores, 25 de maio ás 20.00 h.

Exposicións
Obxectivo: difundir e visibilizar a través de mostras e exposicións o papel das 
mulleres nos distintos eidos.  

De luns a venres de 17.30 a 21.30 h poderanse visitar as seguintes exposicións:

“Descubrindo a pintura” de Rosa Pitart Parrondo
Do  7 ao 20 de abril

“Expresión natural”, de Nieves Saco Alvarez
Do  25 de abril ao 6 de maio

“Nais do Mundo”, da Asociación “Madres Latinas”
Do  9 ao 30 de maio

“ A Paz, cuestión de fondo”, do Fondo Galego de     
Cooperación e Solidariedade

Do 23 de maio ao 3 de xuño

Actividades do movemento asociativo de mulleres 
III Semana contra a Homofobia, a Bifobia e a Transfobia 

Organiza: Asociación Nós Mesmas do 16 ao 20 de maio

VIDEOFORUM:
“Normal” de Jane Anderson. Luns, 16 de maio ás 19.00 h.
“Plegarias para Bobby” de Russell Mulcahy. Mércores,18 de maio ás 19.00 h.
“Aimée y Jaguar” de Max Färberböck.Venres, 20 de maio ás 19.00 h.

I Escola feminista: “Centros e Periferias”
Organiza: Implicadas no Desenvolvemento. Do 11 ao 14 de abril
Coste da matrícula: 30€ e 20€ para estudantes
Máis información en www.implicadas.com

Relatorio: “Coach Ontolóxico”
Organiza: Asociación “Madres Latinas”
Intervén Mariana Vertiz, psicóloga.
Xoves, 7 de abril ás 20.00 h.

http://www.implicadas.com/
http://www.igualdadevigo.org/
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