
PIAD
Punts d’Informació i Atenció 
a les Dones

TALLERS GENER – MARÇ 2020
Us convidem a participar en els tallers que els Punts d’Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) hem organitzat de gener a març del 2020. Per participar en els tallers, 
heu de fer la inscripció prèvia trucant al telèfon 936 197 311. Tots els tallers són gratuïts.

Sant Martí
Taller d’Autocura 
Resignificant 
els nostres cossos
Del 14 de gener al 17 de març
Dimarts de 9:30 a 11:30 h
Centre Cívic Can Felipa
C/ de Pallars, 277
Abordarem temes com el 
control dels nostres cossos per 
medi del culte a la bellesa del 
cos i la publicitat sexista, entre 
d’altres, des d’una perspectiva 
artística com la fotografia, en un 
espai de confiança, cooperació 
i creativitat.

Ciutat Vella
Taller de Risoteràpia
Del 14 de gener al 17 de març
Dimarts de 10 a 12 h
Casal de Barri Folch i Torres
C/ Reina Amàlia, 31
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.

Sants-Montjuïc
Taller d’Autoestima
Del 15 de gener al 18 de març
Dimecres de 17 a 19 h
Casal de Gent Gran Sant Cristòfol
C/ Bronze, 5-7
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. Dirigit a dones grans 
prioritàriament.

Nou Barris
Taller d’Autodefensa
Del 16 de gener al 19 de març
Dijous de 10 a 12 h
Casal de Barri Verdun
C/ Luz Casanova, 4-6
A través de la presa de 
consciència de l’espai, la postura 
i la comunicació verbal i no 
verbal potenciarem la nostra 
seguretat física i emocional.

L’Eixample
Taller de Dansa 
Moviment conscient
Del 17 de gener al 20 de març
Divendres de 18 a 20 h
Biblioteca St. Antoni-Joan Oliver
C/ del Comte Borrell, 44
Un espai per estar amb nosaltres 
mateixes, per retrobar-nos, 
reconèixer i atendre les  
nostres demandes i necessitats.  
Un espai on sentir el cos 
i cuidar-lo per cuidar-se, 
compartir i reconnectar amb  
la nostra força interna.



Horta-Guinardó
Taller d’Autocura 
Desmuntant el mite 
de l’amor romàntic
Del 17 de gener al 20 de març
Divendres de 10 a 12 h
Biblioteca Montbau-Albert  
Pérez Baró
C/ de l’Arquitectura, 8
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.

Sant Andreu
Taller d’Autoestima 
Autoestima per a dones
Del 17 de gener al 20 de març
Divendres de 11 a 13 h
Casal de Barri Can Portabella
C/ Virgili, 18
Entendrem què és l’autoestima 
i com 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.

Les Corts
Taller de Risoteràpia
Del 18 de gener al 21 de març
Dissabtes de 17 a 19 h
Casal de Joves Les Corts 
(Centre Cívic Tomasa Cuevas)
C/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
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. Per a dones majors 
d’edat i menors de 35 anys 
prioritàriament.

Sarrià-Sant Gervasi
Taller d’Autodefensa
Del 24 de gener al 7 de març
Divendres d’11:30 a 13:30 h
Centre Cívic Sarrià
C/ Eduardo Conde, 22
Amb aquest taller es pretén 
potenciar la seguretat física  
i emocional a través de 
l’augment de la presa de 
consciència de l’espai, de la 
postura i de la comunicació 
verbal i no verbal.

Gràcia
Taller de Dansa: 
Dansa i feminitat
Del 31 de gener al 3 d’abril
Divendres d’11 a 13 h
CAP Cibeles
C/ Còrsega, 363
En aquest taller connectarem 
amb la nostra feminitat, tenint 
cura del nostre cos, aprenent 
a deixar anar allò que ja no 
volem per a la nostra vida.  
Ens apoderarem, gaudirem 
i ens divertirem en grup.
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Per a més informació del servei, visita el nostre web

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.

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/punts-dinformacio-i-atencio-les-dones-piad

