Jornades per la salut
de les dones
Celebrem el 28 de maig
Dia Internacional d’Acció per a la Salut
de les Dones i la Higiene Menstrual

2022

De dimarts 31 de maig a divendres 3 de juny

17h a 19h Tallers virtuals sobre SEXUALITAT FEMENINA: Nascudes per al plaer
En aquests tallers introductoris et presentarem, des de l’àmbit corporal, mental, energètic, social i espiritual,
una nova manera de mirar-te i entendre la sexualitat que ens imposa la societat envers la que tu realment voldries gaudir.
Sessió 1: Ideologia patriarcal i creences limitants.
Sessió 2: Anatomia fisiològica i energètica.
Sessió 3: Pràctica corporal.
Sessió 4: Arquetips i cicles de la dona.

A càrrec de Mireia Darder, Dra. en Psicologia. Terapeuta Gestalt i Corporal. Experta en Sexualitat Femenina i treball
amb somnis, i Luana Salvadó, Psicòloga sanitària especialitzada en sexualitat, consciència corporal i dansa.
Inscripcions a www.cambrils.cat/igualtat
A través de Zoom

Divendres 10 de juny

18h a 19.30h Taller VIU SER DONA: Connecta amb la teva feminitat

En cercle sanem, juntes ens obrim a reconnectar i dansar la nostra feminitat, integrant en nosaltres, el seu poder sanador
i transmutador.
Es recomana portar: roba còmoda, pareo o mocador gran, manteta i ampolla d’aigua petita.
A càrrec de Montse Martí, Terapeuta holística, coaching lúdic corporal i facilitadora de cercles de dones.
Adreçat a dones. Places limitades. Inscripcions a www.cambrils.cat/igualtat
Ateneu Juvenil. Sala de miralls (1a planta)

Dissabte 11 de juny

10.30h a 12h Taller de benestar emocional: DANSA ALQUÍMICA
A través de la música sorgeix una dansa espontània i profunda, on és fàcil connectar amb la teva verdadera essència.
Tot flueix de forma fàcil i subtil: et descobreixes, alliberes, equilibres, entrant en un estat de benestar, abundància i plenitud.
Es recomana portar: roba còmoda, esterilla o tovallola de platja i ampolla d’aigua petita.
A càrrec de Montse Martí, Terapeuta holística, coaching lúdic corporal i facilitadora de cercles de dones.
Obert a tot el públic. Places limitades. Inscripcions a www.cambrils.cat/igualtat
Zona verda al costat Vil·la Romana de la Llosa

Diumenge 12 de juny
CURSA DE LES DONES

Cursa 5km. Caminada 5km. Curses infantils. Zumba. Cursa oberta a tothom!
Inscripcions online a www.naturetime.es.
Inscripcions presencials al Decathlon (Tarragona / Reus / Vila-Seca)
+ info a www.naturetime.es i www.cambrils.cat/esports
Organitza: Departament d’Esports

Mireia Chaos, Il·lustradora
Maite Carbonell, Dissenyadora

