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PLA COMARCAL DE POLÍTIQUES DE DONES

Dijijiojoj uouo s 13 d’ous 13 d’ou cs 13 d’ocs 13 d’o tctc utut bubu rbrb erer
18.30 h / Teatre Comarcal de Solsona

Col·loqui sobre “Maternitat, criança i vincle afec-
tiu” amb el pediatre i escriptor Carlos González

Un dels aspectes més decisius dels primers anys 
dels infants és la construcció del vincle afectiu. El 
reconegut pediatre Carlos González ens parlarà 
de què és el vincle, dels diferents tipus que po-
den desenvolupar els infants i de quins aspectes 
depèn que construeixin vincles segurs o no.

Dijijiojoj uouo s 27 d’ous 27 d’ou cs 27 d’ocs 27 d’o tctc utut bubu rbrb erer
19 h / Casal Cívic Xavier Jounou 

Projecció del documental La luna en ti (2010), de 
Diana Fabianova, i col·loqui amb la doula Berta 
Obon

La luna en ti és un emotiu viatge cap a les arrels 
més profundes de la feminitat i la vida. Una mira-
da neta sobre el tabú de la menstruació que 
qüestiona la realitat social de les dones i els ho-
mes d'una manera més profunda del que la so-
cietat està disposada a admetre.

Dijijiojoj uouo s 10 dus 10 du e ns 10 de ns 10 d oe noe n vovo evev meme bmbm rbrb erer
19 h / Casal Cívic Xavier Jounou 

Col·loqui “Sexualitat femenina. El plaer de viure 
en un cos de dona” amb la sexòloga Lara Castro

La sexualitat es troba immersa en la nostra vida i 
ens acompanya al llarg de les diferents etapes, 
canviant i modicant la nostra forma de viure-la i 
inuint-nos constantment. Des d'una visió femeni-
na, veurem com incrementar la nostra satisfacció 
sexual i viure lliurement el nostre plaer.

Arriba la segona edició del cicle 
“Viure en un cos de dona” amb 

noves propostes per a aquesta tar-
dor. Maternitat i vincle afectiu, 
menstruació i sexualitat són els tres 
temes als quals ens aproximarem 
amb conferències i projeccions. 
Perquè volem que viure en un cos 
de dona sigui un plaer.




