
Espai Social 
de Salut Comunitària 

Guineueta
Pg. Valldaura, 135 

(al costat del CAP Guineueta)

Equipament accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació amb llengua de 
signes o subtitulació prèvia sol·licitud 
amb set dies d’antelació

Impulsen:

Consorci Sanitari
de Barcelona

 BSC

Agència
de Salut Pública

de Valldaura

I també

Punt d’Informació 

sobre 

demències 

ESCOLA DE SALUT 
PER A TOTHOM
Espai d’aprenentatge dinàmic i partici-
patiu amb temes per a totes les edats, 
orientats a una vida activa i saludable

PROGRAMACIÓ 

SETEMBRE - DESEMBRE 

2018

TALLERS 
I XERRADES 2018

De setembre a desembre
Gratuïtes



Nom i cognoms:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Edat: .........................................    

Telèfon: ..................................................................

Correu electrònic 

................................................................................

Marqueu amb una X el taller/activitat a 
què us inscriviu:

  Dolor emocional. Grup de psicoteràpia 
per a dones

  Txikung

  Polls i cucs: aneu amb compte que co-
mença el curs

  Càncer de còlon

  Estrès

I també
Punt d’Informació sobre demències 
Amb cita prèvia al telèfon de la Fundació 
Uszheimer 93 418 65 65

TALLERS

 Memòria
Els divendres, d’11.30 a 13 h
Adreçat a persones amb deteriorament cognitiu 
lleu o en procés diagnòstic, sempre derivades per 
personal sanitari (puntuació a l’escala de MEC de 
Lobo compresa entre 26 i 32 punts o amb queixes 
subjectives de memòria GDS 2 o objectives en 
fase inicial GDS 3)
A càrrec de Fundació Uszheimer

 Dolor emocional. Grup de psicoteràpia
 per a dones
Els divendres 19 i 26 d’octubre; 9, 16, 23 i 30 de 
novembre, i 14 i 21 de desembre, de 17 a 19.30 h
• Les ferides emocionals. Els dols. L’autoestima
El respecte a una mateixa
• El moviment i la relaxació. Contactar amb l’ale-
gria i el benestar emocional

Requisits per participar-hi:
Disposició a tenir una entrevista prèvia de 
selecció per tal d’ajustar el grup a un perfil que 
permeti la dinàmica grupal i dins d’una franja 
d’edat equilibrada
Compromís d’assistència a les vuit sessions

Porteu roba i calçat còmodes
Màxim 15 persones
A càrrec de Roser Carré, psicòloga especialitzada en 
psicoteràpia individual i grupal per a dones 

 Txikung
Els dijous 8, 15 i 22 de novembre, de 18 a 19 h
Porteu roba i calçat còmodes
A càrrec de Marta Fernández, monitora de txikung i 
taitxitxuan

XERRADES 

 Polls i cucs: aneu amb compte
 que comença el curs
Dijous 25 de octubre, de 18 a 19.30 h
A càrrec del CAP Guineueta i Farmàcia Boncompte

 Càncer de còlon
Dijous 29 de novembre, de 18 a 19.30 h 
A càrrec d’Eva Abril i Jaume Grau, membres del Pro-
grama de detecció precoç del càncer de còlon i recte 
de Barcelona

 Estrès
Dijous 13 de desembre, de 18 a 19.30 h 
A càrrec de Maria Emilia Dip, metgessa del Servei 
de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Inscripcions
• Lliurant la butlleta emplenada al 
  CAP Guineueta

• Escrivint un correu a
 comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat 

• Trucant al telèfon 675213996


