
 

 
 

La Conferència "Vida Saludable i menopausa" aborda aquesta etapa de la 
vida de la dona des d'un enfocament multidisciplinari 
 
El Centre Cívic Jaume Oller de Granollers va acollir una interessant conferència sobre els canvis 
físics i emocionals durant la menopausa, els factors en joc i consells per millorar la qualitat de 
vida de la dona durant aquest temps 

Sant Cugat del Vallès, 28 de setembre de 2018. 
El dimecres passat, 26 de setembre, la Fundació Agrupació va organitzar la xerrada "Vida saludable i 
Menopausa", amb un enfocament multidisciplinari, a la Sala Polivalent del Centre Cívic Jaume Oller de 
Granollers. En ella, 54 dones van escoltar les intervencions i consells de tres destacades ponents 
especialistes en la matèria, cada una des del seu àmbit d'especialització. 
 
La doctora Mariona Violán, metge 
especialista en medicina de l'esport, va obrir 
la taula rodona explicant la influència de 
l'esport en aquesta etapa de la vida i quin 
pot ser el més adequat en casos 
d'osteoporosi. La dietista-nutiricionista 
Dolors Borau, va assenyalar la necessitat de 
reduir la ingesta d'aliments rics en greixos, 
ja que durant aquesta època es tendeix a 
guanyar pes, mentre va aconsellar el 
consum d’aliments que ajuden a reduir la 
inflamació, el cansament i la depressió. 
Finalment, la doctora i ginecòloga Maribel 
Pons, per la seva part, va intervenir a 
continuació per parlar sobre sexualitat i 
explicar els canvis que es produeixen al cos de la dona durant aquesta etapa. 
 
A tots aquests consells útils i a la interrelació de tots els factors esmentats, se li va unir una important 
constatació: el fet que no estem davant d'una malaltia, sinó davant d'una etapa més del cicle vital de tota 
dona. 
Conèixer els canvis que es produeixen durant aquest període és fonamental per abordar aquesta etapa 
de la vida de les dones, que ja és la més llarga de totes, segons la previsió d'envelliment poblacional fixat 
per l'Organització Mundial de la Salut (l'OMS). El 2030 hi haurà 1.200 milions de dones que se situaran 
entre els 40 i els 60 anys d'edat, franja que l'Institut Nacional d'Estadística associa a la menopausa. 
 
Al finalitzar la conferència es va fer entrega, a tots els assistents, d’un fulletó sobre Hàbits saludables, on 
es parla de 10 consells sobre alimentació saludable i de 10 consells per ser més actius. 
 
Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la seva 
sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb els 
majors, la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la Fundació 
Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física 
o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació treballa sobre 
l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a través de la 
realització de cursos i activitats formatives, mentre recolza projectes d'investigació sobre els col·lectius 
amb els que treballa. 

 

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml
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