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El Fòrum Dona i Menopausa, l’únic esdeveniment d’aquestes característiques dirigit 
a dones en edat de menopausa que es realitza a l’Estat espanyol, torna a cel·lebrar-se 
el proper octubre a Barcelona. Durant els dies 18, 19  i 20 d’octubre l’ Auditori “Casa 
del Mar“ serà  l’espai on s’abordarà de manera integral una de les etapes més 
llargues de la vida de les dones, però que continua sent encara una gran 
desconeguda, plena d’estereotips i d’incomprensions. 

ella y el abanico, un projecte ideat per l’emprenedora Montse Roura, vol contribuir al 
fet que la menopausa s’abordi de manera pública, oberta i optimista, que deixi de ser 
considerada una malaltia i es valori com una etapa més de la vida de les dones. Amb 
aquesta intenció es va organitzar al 2010 el I Saló de la Menopausa 
(http://www.ellayelabanico.com/index.php/salon) que va ser tot un èxit 
d’assistència.  

A la ciutat de Barcelona, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) prop de 400.000 
dones, d’entre 40 i 55 anys, tenen la menopausa. A Catalunya, la xifra augmenta a 
gairebé 600.000, i a l’Estat espanyol en són gairebé 3.400.000. 

Va ser després de viure en la seva pròpia pell la desinformació sobre la menopausa, 
que Montse Roura va decidir engegar el projecte i fer així més fácil el camí d’altres 
dones.  Actualment, http://www.ellayelabanico.com és un portal de referencia per la 
dona que vulgui conèixer a fons el procés de la menopausa a Espanya. 

El Fòrum Dona i Menopausa que s’inaugurarà el proper 18 d’octubre amb una 

pasarel·la de dones reals, és a dir dones comunes, compta amb el recolzament de 

l’Institut Català de les Dones , la Regidoria de Dones i Drets Civils de l’Ajuntament 

de Barcelona,  la Fundació Teknon, la Fundación Somdex-Dr Santiago Dexeus i la 

secció de menopausia de la  Societat Catalana d’Obstetricia i Ginecologia (SCOG). 



Tenim també la col·laboració de mitjans com l’Associació de Dones Periodistes de 

Catalunya, les revistes Mía i Introversión i el Grupo Bayard. 

L’esdeveniment serà retransmés en videostreaming a través de 
http://www.ellayelabanico.com garantint la seva difusió per internet. També podreu 
seguir la informació del Fòrum per twitter a través del hashtag #mujerymenopausia. 

Fem una crida a tots els mitjans de comunicació per ajudar a fer la máxima divulgació 
possible a través de premsa, revistes, ràdios i televisions.  

Des del Servei de Premsa i Comunicació del Fòrum Dona i Menopausa posem a la 
vostra disposició tota la informació necessària i us facilitarem les entrevistes que 
considereu oportunes. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 
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