
Mas Pintat (Carrer de l'Abat Escarré, 11 / Reus)

Activitats gratuïtes / Cal inscripció prèvia / Aforament limitat
Per inscriure's ens haureu de facilitar nom i cognoms dels assistents,

un telèfon de contacte i una adreça electrònica.

+ INFO i INSCRIPCIONS:

www.reus.cat/familiaiciutat
www.maspintat.reus.cat
familiaiciutat@reus.cat

Regidoria de Salut i Ciutadania

TALLERS i XERRADES a Mas Pintat
Programació d’octubre de 2019 a gener de 2020

Dimecres 9 d’octubre a les 17.30 h 
Les emocions i les implicacions sistèmiques 
en els processos de desenvolupament d’infants
i adolescents.

Xerrada-trobada on es podran exposar aquells dubtes, preguntes i 
reflexions que es tinguin sobre l’afectació que poden tenir en els 
infants i adolescents fets que han ocorregut al sistema familiar. 
Com hi ha emocions heretades, implicacions sistèmiques, rols que 
es reprodueixen, fidelitats… que afecten de manera inconscient 
als infants i adolescents.

A càrrec de Carles Parellada, 
mestre, psicomotricista i terapeuta familiar.

Dilluns 28 d’octubre a les 17.30 h 
Salut pulmonar en la primera infància, 
higiene respiratòria, prevenció de refredats.

Una xerrada que ens parlarà de com prevenir l'aparició d'algunes 
malalties respiratòries més comunes que afecten als petits de la 
casa, com l’asma o les bronquitis, i de què es pot fer per gestionar-
les millor.

A càrrec d’Anna Ferran, fisioterapeuta respiratòria.

Dijous 14 de novembre a les 19.00 h 
Mares, pares, educadores i educadors influencers.

Orientacions, eines i recursos per convertir-nos en la millor 
influència per als fills, filles i alumnes.

Amb la col·laboració del casal de joves de la Palma dins del 
grup de Facebook #tincunadolescentacasa

A càrrec d’Eva Bach, mestre, formadora i escriptora.
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20 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL
DE LA INFÀNCIA

Dimecres
20 de novembre a les 17.30 h 
Celebració del Dia Internacional de la Infància.

Amb Genovesa Narratives teatrals i Joan Rioné i el seu espectacle 
poètic «el carrer del mar» que busca la relació directa amb el públic 
més petit i que combina actor i teatre d’objectes. L’espectador 
coneixerà, tot passejant, un món farcit d’històries en les que partici-
parà activament.

Dilluns 2 de desembre a les 17.30 h 
L’osteopatia pediàtrica, 
què és i com ens pot ajudar?

Amb l’osteopatia podem ajudar als nostres fills en el passatge de 
l’embaràs, el part i la criança perquè aquests processos siguin més 
saludables, amorosos i respectuosos i ens ajudarà a conèixer millor 
el/s nostre/s fill/s i filla/es.

A càrrec d’Alicia Escardó, osteòpata i fisioterapeuta.

Dimarts 28 de gener a les 17.30 h 
Micro teatre: «Helena».

Helena és un espectacle teatral amb dos actrius que amb un rol 
player, passen d’adolescent a mare d’edat madura i viceversa i 
amb diverses temàtiques ens parlen de relacions tòxiques, 
masclisme, orientació sexual, addiccions, etc. Una vegada finalit-
zada l’escenificació, es realitzarà una tertúlia entre els assistents.

A càrrec de Leopolda Olda (Clara Moraleda), 
actriu i YouTuber.

Dimarts 10 de desembre a les 17.00 h 
Salut i dona: la menopausa, una nova etapa.

Conèixer el seguit de canvis fisiològics que es produeixen durant 
aquesta etapa ens ha d’ajudar a entendre la resposta que es dóna 
en l’organisme tant a nivell físic com emocional, i per tant, a 
viure-ho no pas com un «final» sinó com «l’inici d’una etapa».

A càrrec d’una llevadora ASSIR 
(Atenció Salut Sexual i Reproductiva) Reus Altebrat.

Dijous 16 de gener a les 17.30 h 
Com parlar de les pèrdues als nostres fills?

En aquesta xerrada ens oferiran eines de com parlar als nostres 
fills i filles de les pèrdues en el cas de familiars, amics i/o masco-
tes, que durant un temps han suposat una estima molt especial 
i ens hem de despendre.

A càrrec de Maria del Mar Pérez, 
psicòloga, psicoterapeuta i conductora d’acompanyament al 
dol dels Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp.


