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Casa das mulleres

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011

outubro - novembro – decembro 

xornadas
obradoiros

relatorios
exposicións,.......

Estas actividades, enmárcanse nas actuacións do 
IV Plan Integral de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes 

do Concello de Vigo  (2009–2012).

A CASA DAS MULLERES é un servizo adscrito á Concellería de 
Igualdade, aberta ás iniciativas e intereses das mulleres da cidade e 
das asociacións e colectivos que as representan. Neste espazo 
realízanse xuntanzas, exposicións e relatorios, impártense cursos e 
outras actividades que promovan a igualdade, unhas veces organizadas 
pola propia Concellería de Igualdade e outras por mulleres, ben a 
título individual ou a través das súas organizacións.

Algúns servizos que se ofrecen son: sede do asociacionismo feminino 
local, asesoramento e información actualizada de subvencións a 
colectivos de mulleres, orientación para a creación e constitución de 
asociacións de mulleres, cesión de espazos ás asociacións de mulleres, 
fomento da participación sociocultural das mulleres, acceso gratuíto a 
internet,.. etc.

Horario : de luns a venres de 17.30 h a 21.30 h

CASA DAS MULLERES

R/ Romil, 20

36202 Vigo

Telf. 986 442 194 – Fax 986 442 195

casadasmulleres@vigo.org

mailto:centro.documentacion.feminista@vigo.org
http://www.igualdadevigo.org/
mailto:ofi.muller@vigo.org


Ciclo “ MULLER E SAÚDE INTEGRAL II “
Despois do éxito acadado no primeiro ciclo de Muller e Saude Integral, 
continúase incluíndo na programación deste trimestre un II Ciclo no eido 
da saúde, co obxectivo de promover a mellora da calidade de vida e 
a saúde integral das mulleres en todas as etapas das súas vidas.

A  participación en todas as actividades deste ciclo será gratuíta e 
non require inscrición previa.

Actividades Outubro 2011

Relatorio “ O traballo das Doulas ”
Colabora: Fundación EOMAIA (Espazo de atención integral á muller)
Intervén: Susana Iglesias, comadrona e a doula Luzía Titán
mércores, 19 de outubro ás 19.00 h

Relatorio “ A importancia da lactación materna ”
Colabora: Asociación pro-lactación materna DeLeite
Intervén: Iria Medranho e Xiana González 
mércores, 26 de outubro ás 19.00 h

Actividades Novembro 2011

Relatorio “ Os primeiros auxilios na vida cotiá ”
Colabora: Plan Saúde do Concello de Vigo
mércores, 9 de novembro ás 18.30 h

Relatorio “ O Alzheimer: concepto, evolución e tratamento ”
Colabora: Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer-AFAGA
Intervén:  Luz Pérez Pereira, Traballadora Social
mércores, 16 de novembro ás 19.00 h

Relatorio “ Hábitos alimenticios para unha vida saudable ”
Colabora: Plan Saúde do Concello de Vigo
mércores, 23 de novembro ás 18.30 h

Mesa Redonda: “Cómo afrontar a diagnose dunha enfermidade non común”
Colabora: Ela-España(Asociación española contra a Leucodistrofia) e ASEM-Galicia 
(Asociación galega contra as enfermidades Neuromusculares)
mércores, 30 de novembro ás 18.30 h

Ciclo “  MULLER e CIENCIA “ 
        Iníciase este ciclo co fin de difundir e visibilizar as achegas das mulleres científicas
        á nosa sociedade. 
        No mes de outubro estará adicado a: A muller na Astronomía.

A muller na Astronomía
Coloquio 

“ O papel das mulleres na astronomía”
Intervén: Josefina Ling, profesora de astronomía e astrofísica da 
Universidade de Santiago de Compostela
Venres, 21 de outubro ás 19.00 h

Vídeo-forum

Proxección da película “ ÁGORA ”
Dinamizado pola  astrónoma e 
astrofísica, Josefina Ling
Venres, 28 de outubro ás 18.30 h

Exposición “Con A de Astrónomas” 

Unha homenaxe ás mulleres que traballaron 
no campo da Astronomía 

Do  3 ao 31 de outubro

Actividades do movemento asociativo de mulleres 
Actividades do Colectivo Violeta.     

Exposición: “ Mulleres pintoras”. Do  1 ao 30 de novembro.
Exposición: “ Mulleres fotógrafas”. Do 1 ao 30 de decembro.

Actividades da Asociación Madres Latinas

Celebración Día da Hispanidade.Venres, 14 de outubro ás 19.00 h
Relatorios en novembro.Intervén: Ruth Ospina Salazar, psicóloga clínica 
“Ser adolescente latinoamericano/a migrante”. Xoves, 10 de novembro ás 19.30 h
“O rol da nai na familia migrante ”. Luns, 14 de novembro ás 19.30 h
“Os riscos de ser nai adolescente”. Xoves, 24 de novembro ás 19.30 h
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