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Punts d’Informació i Atenció 
a les Dones

TALLERS 2n TRIMESTRE 2019
Us convidem a participar en els tallers que els Punts d’Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) hem organitzat d’abril a juliol de 2019. Per participar en els tallers, heu de fer la 
inscripció prèvia trucant al telèfon 936 197 311. Tots els tallers són gratuïts.

Nou Barris
Taller d’Autodefensa
Del 9 d’abril a l’11 de juny
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Casal Trinitat Nova- SomLaPera
C/Garbí,3
Amb aquest taller es pretén 
potenciar la seguretat física 
i emocional a través de la presa 
de consciència de l’espai, la 
postura i la comunicació verbal 
i no verbal.

Sarrià-Sant Gervasi
Taller d’autocura per a 
dones que volen millorar 
les seves relacions: 
Adiós amores perros
Del 29 d’abril al 15 de juliol 
Dilluns de 19 a 21 h
Centre Jove Casa Sagnier
C/ Brusi, 51-61
Taller de coaching grupal per a 
millorar les relacions amoroses. 
Un espai per repensar, 
desconstruir i tornar a construir 
l’amor en un ambient segur 
i agradable. (taller adreçat a 
dones menors de 35 anys).

Horta-Guinardó
Taller d’Autoestima: 
Recrea’t
Del 30 d’abril al 2 de juliol
Dimarts de 10.30 a 12.30 h
Biblioteca Can Mariner
C/Santuari, 27
Aquest taller pretén crear un 
espai on les dones puguin 
redescobrir el propi potencial 
i el puguin expressar a través 
del moviment, l’expressió 
i la presa de consciència.

Gràcia
Taller d’Autoestima: 
Autoestima i dona
Del 30 d’abril al 2 de juliol
Dimarts de 17 a 19 h
CAP Pare Claret
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19-21
En aquest taller entendrem què 
és l’autoestima i com podem 
millorar-la. El taller consta d’una 
metodologia activa-participativa 
en la qual s’alternen l’exposició 
de conceptes teòrics amb 
dinàmiques i exercicis que 
contribueixen a la reflexió 
personal i a la interiorització 
dels conceptes.

Sant Martí
Taller de Risoteràpia
Del 2 de maig al 4 de juliol
Dijous de 9.30 a 11.30 h
Centre Cívic Sant Martí
C/ Selva de Mar, 215
El taller combina eficaçment 
recursos expressius del cos, 
jocs i danses com a mitjà 
per alliberar la tensió i gaudir 
del contacte amb les altres 
persones.

Les Corts
Taller de Risoteràpia
Del 2 de maig al 4 de juliol
Dijous de 10 a 12 h
Casal de Gent Gran Novell
C/ Caballero, 29
El taller combina eficaçment 
recursos expressius del cos, 
jocs i danses com a mitjà 
per alliberar la tensió i gaudir 
del contacte amb les altres 
persones.
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Sant Andreu
Taller de dansa: 
Flamencoteràpia
Del 3 de maig al 5 de juliol
Divendres d’11.30 a 13.30 h
Centre Cívic Baró de Viver
C/Quito, 10
En aquest taller aprofitarem la 
riquesa dels moviments de la 
dansa flamenca per obtenir 
un major autoconeixement 
psicocorporal. El taller 
no té l’objectiu d’adquirir 
coneixements tècnics de la 
dansa, sinó d’apropiar-se del 
ball per convertir-lo en una 
eina per a prendre consciència 
de les dificultats en diverses 
àrees de la vida, que també 
es reflecteixen en el cos i en 
el moviment.

Eixample
Taller d’Autodefensa
Del 3 de maig al 5 de juliol 
Divendres de 15 a 17 h
Centre Cívic Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, 4
Amb aquest taller es pretén 
potenciar la seguretat física 
i emocional a través de la 
presa de consciència de l’espai, 
la postura i la comunicació 
verbal i no verbal.

Sants-Montjuïc
Taller d’autocura per a 
dones que volen millorar 
les seves relacions: 
Desmuntant el mite 
de l’amor romàntic
Del 8 de maig al 10 de juliol
Dimecres de 10 a 12 h
Biblioteca Artur Martorell
Plaça Espanya, 5.
Taller vivencial on podrem 
reflexionar i compartir 
sentiments i experiències, 
així com desenvolupar 
individualment i col·lectiva 
recursos i estratègies que 
permetin elaborar alternatives 
per a transformar les relacions 
i com entenem l’amor.

Ciutat Vella
Taller d’Autoestima: 
Autoestima crítica
Del 16 de maig al 18 de juliol
Dijous de 10 a 12 h
Centre Cívic Barceloneta
C/ Conreria, 1
En aquest taller construirem 
un espai per a que les dones 
escoltin les seves veus, 
qüestionin, aprenguin a 
acceptar-se, valorar-se, cuidar-
se, compartint experiències i 
vivències des del suport mutu, 
com a estratègia per treballar 
les discriminacions i desigualtats 
que vivim en funció del gènere.

Amb possibilitat de servei de cura d’infants durant el 
taller, prèvia sol·licitud al PIAD on s’ha fet la inscripció.

Per inscriure’s a un taller, 
cal demanar cita al PIAD trucant al 936 197 311. 

En horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i de dilluns a dijous de 16 a 19 h.

Per a més informació del servei, visita el nostre web
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https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/punts-dinformacio-i-atencio-les-dones-piad

