
28 DE MAIG 2017

Dimarts 23 de maig / 18 h / Biblioteca Pompeu Fabra
Pl. d’Occitània s/n

L’HORA DEL CONTE: “UN CONTE ENCANTAT”
A càrrec de Laura Tamayo
Organitzat conjuntament amb: Biblioteques de Mataró

Dimecres 24 maig / 19 h / Biblioteca Antoni Comas
C. d’Enric Prat de la Riba, 110

TAULA RODONA: “LA MATERNITAT 
PER SUBROGACIÓ, UN DEBAT OBERT”
Intervindran: Anna Morero, professora del Departament de 
Sociologia de la UB i membre de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears; Carla Vidal de l’associació 
Son Nuestos Hijos i Gemma Cánovas, psicòloga clínica, 
consultora en adopció i reproducció assistida.
Modera: Meritxell Puyané, de l’associació L’Hora Violeta
Organitzat conjuntament amb: L’Hora Violeta

Del 25 de maig al 29 de juny / de 10 a 12 h / CIRD
C. de Cosme Churruca, 88

TALLER: “CRÉIXER EN FAMÍLIA”
Adreçat a pares i mares amb criatures de 0 a 3 anys.
Espai per reflexionar i intercanviar vivències sobre
l’educació de fills i filles.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al
telèfon 93 702 28 12 o al correu cird@ajmataro.cat

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
la salut no és només l’absència de malaltia, 
sinó que és el complet benestar físic, mental 
i social. Per tant, s’ha de treballar per 
aconseguir proporcionar a les persones la millor 
qualitat de vida a què puguin aspirar.

Des de l’Ajuntament de Mataró, a través del Centre 
per a la Igualtat i Recursos a les Dones (CIRD) i amb 
la col·laboració d’altres entitats i organismes hem 
preparat aquest any un programa d’activitats per 
reflexionar sobre diferents aspectes de la maternitat.

www.mataro.cat
Tel. d’atenció ciutadana*: 010

Facebook: Ajuntament de 
Mataró Twitter: @matarocat
*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. El preu 
depen de les tarifes estipulades per cada operador.

Amb el suport de:

Ho organitzen:


