
 

 

Donada la situació sociosanitària actual causada per la covid-19, els Punts 
d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) es renoven per poder seguir oferint els 
seus serveis a totes les dones que ho necessitin i desitgin, ara més que mai amb 
una modalitat en línia. A causa d’aquest nou format, els tallers poden haver sofert 
algun canvi per poder-los adaptar. Heu de fer la inscripció prèvia trucant al 93 619 
73 11 o escrivint un correu electrònic al correu indicat en cada taller. 

 

Taller d’autoestima crítica: dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 hores, del 6 al 29 de 
juliol, mitjançant la plataforma Jitsi. 
 
Cal fer la inscripció trucant al 93 619 73 11 o escrivint un correu electrònic a 
piad_eixample @bcn.cat 

 
Taller d’autodefensa: dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 hores, del 7 al 30 de juliol 
mitjançant la plataforma Jitsi. 
 
Mitjançant la presa de consciència de l’espai, la postura i la comunicació verbal i no 
verbal potenciarem la nostra seguretat física i emocional (taller adaptat a la 
modalitat en línia) 
 
Cal fer la inscripció trucant al 93 619 73 11 o escrivint un correu electrònic a 
piad_sarriasantgervasi@bcn.cat 
 
Taller de mindfulness feminista: dimarts i divendres de 10.00 a 11.30 hores, del 7 
al 31 de juliol a través de la plataforma Jitsi.  
 
Cal fer la inscripció trucant al 93 619 73 11 o escrivint un correu electrònic  a 
piad_sarriasantgervasi@bcn.cat 
 



 

 

 
 
Taller d’autoestima per a dones grans: dilluns i  dimecres de 10.00 a 12.00 hores, 
del 6 al 29 de juliol mitjançant la plataforma Zoom. 
 
Cal fer la inscripció trucant al 93 619 73 11 o escrivint un correu electrònic al 
piad_gracia @bcn.cat 
 
 
Taller de gestió de l’ansietat i l’estrès: Recrea’t:  dilluns i dimecres de 16.30 a 
18.30 hores, del 6 al 29 de juliol, mitjançant la plataforma Jitsi. 
 
Cal fer la inscripció trucant al 93 619 73 11 o escrivint un correu electrònic a 
piad_lescorts@bcn.cat 

 
 

 

 

Per inscriure’s a un taller cal trucar al 93 619 73 11 de dilluns a divendres de 9 a 

14 hores i de dilluns a dijous de 16 a 19 hores, o escrivint un correu electrònic a 

l’adreça esmentada després de la descripció de cada taller 


