Ser Dona. Avui
Del 25 d’octubre al 13 de gener de 2013
Port de Tarragona, Museu del Port de Tarragona
De dimarts a dissabte 10.00 - 13.00 h. i de 16.00 - 19.00 h.
Diumenges i festius 11.00 - 14 h.
Dilluns tancat

Museu del Port de Tarragona
Refugi 2, Moll de Costa
43004 Tarragona
Tel. 977 259 400
www.porttarragona.cat
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Ser Dona. Avui

Una exposició en què s’aborda la salut de la dona
en el sentit més ampli: presenta un recorregut
pels canvis que es van produint en la vida de
la dona, ofereix una visió contemporània de
la posició social de la dona i explica com les
innovacions científiques i mèdiques han contribuït
a l’assumpció per part de la dona dels nous reptes
personals i els nous rols socials.
Conèixer la fisiologia és el primer pas per
comprendre’s millor. Per cuidar-se. Per prendre
decisions.
Una posada en escena acurada, moderna i
de qualitat gràcies a l’aplicació d’innovadors
recursos expositius multimèdia.
Per què una exposició sobre la dona?
Des de la Fundació Dexeus Salut de la Dona podem
donar més de 4.000.000.000 de motius per promoure
una exposició sobre la dona; tants com dones hi ha al
món actualment. Perquè cadascuna d’elles amaga una
història única que mereix ser explicada com a prova de
la seva capacitat d’adaptació als canvis i d’assumpció
de reptes més que destacables.
Pensar en la dona ens atorga la capacitat de buscar
l’impossible. Ens en sentim part i volem mostrar com
són les dones, quina és la seva força i el seu camí. Un
camí que construïm tots els qui creiem i lluitem per un
món mes humà, més igualitari i més possible.
“Ser Dona. Avui” és un homenatge a totes les dones a
través d’un compendi de realitats exposades de viva
veu per testimonis de dones reals. Una exposició en
què les dones reflexionen sobre els canvis socials i
sobre com les noves possibilitats científico-mèdiques els
obren noves oportunitats.
Aquesta exposició planteja algunes de les preguntes
que sempre ens hem fet sobre la dona i la seva salut,
i moltes de les respostes que al llarg dels anys hem
aconseguit obtenir. Avui, la dona continua essent la
nostra raó de ser i tenir cura de la seva salut en totes
les facetes de la seva vida, el nostre objectiu.
L’exposició “Ser Dona. Avui” és la nostra gran aposta
per la socialització de la ciència, la nostra aposta pel
coneixement compartit i l’accés a la informació.
És un plaer per a nosaltres invitar-vos a compartir
aquest viatge a través de la vida i la salut de la dona.
Avui.
Dr. Pedro N. Barri
President de la Fundació Dexeus Salut de la Dona

Un retrat de la salut de la dona
a partir de 40 testimonis directes

