
  Punt informatiu sobre la fibromiàlgia i 
  fatiga crònica a càrrec d’Afibromon
  Tot el dia. 

  Centre d’Atenció Primària de Montornès.
  Organitza: Afibromon

 Dimarts 12 de maig

MAIG
 

MES DE
LA SALUT 
DE LES
DONES

 Dilluns 11 de maig

  Dia  mundial de la Fibromiàlgia i 
  síndrome de fatiga crònica 
  17 h. Davant de l’Ajuntament
  Lectura del manifest
  Demostració de dansa del ventre a càrrec de   
  membres d’Afibromon.

  18 h. Caminada fins a la font de Santa 
           Caterina 
  Organitza: Afibromon 
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  Cinema: Las mujeres de verdad tienen   
  curvas 
  20 h. Espai Cultural Montbarri

  Basada en l’obra de teatre autobiogràfi ca de 
Josefi na López, la pel·lícula relata la historia 
d’una jove llatinoamericana, fi lla d’immigrants 
mexicans, que viu a Los Angeles i que lluita per 
mantenir un equilibri entre les seves ambicions 
personals i les tradicions mentre intenta obrir-se 
camí en la vida.
(Activitat inclosa en el programa Montbarri aixeca el teló)

  Exhibició de Gimnàstica per part dels   
  Casals de Gent Gran 
  De 10 a 11 h. Plaça Pau Picasso
   Organitza: Deparment de Gent Gran

  Caminada pels voltants de Montornès        
  9.30 h. Sortida des del davant l’Ajuntament
   Organitza: Deparment de Gent Gran

  Les pèrdues i el dol en les relacions
  18 h. Gimnàs de l’Escola Sant Sadurni
 
  Artur Román i Lola Borràs mediadors i experts 
en gestió emocional del confl icte, ens parlaran 
d’afrontar positivament els canvis i les pèrdues en 
les relacions.
Organitza: Ofi cina del Barri

Col·labora:

Amb el suport

 Dijous 28 de maig

Divendres 29 de maig

 Dimarts 2 de juny

Divendres 22 de maig
EXPOSICIONS

Organitza:

Exposició: “Sex o no sex” 
(Coitus interruptus)
Del dimarts 12 de maig al dissabte 23 de maig
Lloc: Can Xerracan 
Accés lliure de 18 a 20.30 h (tret de visites 
concertades) 
Programa: Salut sexual i afectiva 
Amb el suport de la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya i del 
Centre d’Atenció Primària, unitat ABS de 
Montornès. 
Adreçada a l’alumnat de secundària, a joves i a 
públic en general.
Organitza: Departament de Joventut

Exposició: “Dones grans, grans dones”        
Del dijous 21 de maig al dijous 11 de juny
Lloc: Espai Cultural Montbarri 
Inauguració dijous 21 de maig a les 18 h
Entrada lliure coincidint amb les activitats 
de l’equipament.
Organitza: Ofi cina del barri 


