Berenar amb història
Història d’una discriminació.
Les dones metge
Presentació
Les tradicions orals de les primeres societats ja ens parlen que la
dona va participar en la pràctica de la "ciència de curar". Primer
com a cuidadora i recol·lectora de plantes de les que coneixia
totes les seves propietats i aplicacions i molt posteriorment com a
metge tal com l'entenem en l'actualitat. Però arribar a aquest fi
no sempre ha estat un camí fàcil, sinó tot el contrari. En general
la dona al llarg dels segles i amb alguna excepció ha estat
exclosa de la pràctica de la medicina, havent de lluitar per fer-se
valer en les societats masclistes i excloents amb les que havia de
conviure. Moltes branques de la Ciència (la Medicina és una
d'elles), han estat vetades a les dones, però gràcies al seu esforç
i al seu professionalitat han aconseguit fer-se amb un paper en la
història.
En aquesta xerrada, ens permetrem un recorregut històric per
conèixer les dificultats que va haver de superar i algunes dones
més emblemàtiques, que van permetre arribar a ser una
metgessa.

Professor
Dr Santos Liñán
Metge Pneumòleg-pediàtric

Accessibilitat
Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Data i hora
Dimecres, 13 de desembre de 2017
De 19,30h a 21h
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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