
 

 

TALLER INTENSIU: AUTODEFENSA 

FÍSICA I CURA EMOCIONAL  

 

Generarem un espai de confiança per treballar la identificació de les 
diferents violències i generar estratègies d'autodefensa personal, 
emocional i col·lectiva. És important la desnaturalització dels diversos 
tipus de violències cap a les dones i l'enfortiment de capacitats per 
prevenir-les i eliminar-les. A través de trobades que combinaran exercicis 
d'autodefensa, dinàmiques artístiques, corporals i emocionals, les dones 
podran treballar el seu empoderament personal i col·lectiu, per enfortir 
límits que permetin contribuir a una vida digna i a la creació d’espais 
lliures de violències masclistes. 
 
Compartirem un procés on l'autodefensa no consisteix només en 
aprendre a defensar-se d'agressions físiques, sinó que també es tracta 
d'un exercici d'apropiació del nostre primer territori, el cos, i, per 
extensió, dels drets com a ciutadanes. 
 

Comença el dimarts 28 de juny i finalitza el dijous 21 de juliol. 

De 17 a 19h  

Els dimarts i dijous (8 sessions) 

Casal de Barri Espai 210. Carrer de Padilla, 210. 



 

 

 

TALLER INTENSIU: AUTOESTIMA I 

GESTIÓ EMOCIONAL  

 

Generarem un espai de confiança per treballar l'autoestima i la gestió 
d'emocions a partir de l'art expressiu, les dinàmiques grupals i l'expressió 
corporal. Reconeixerem les nostres qualitats i aprendrem a estar en 
contacte amb les nostres necessitats i a respectar-les.  
 
Coneixerem eines per potenciar l'autoestima i l'empoderament per 

afrontar i prevenir la violència de gènere. Ho farem amb una metodologia 

participativa, cooperativa i lúdica, que tindrà com a base promoure 

l'aprenentatge col·laboratiu per millorar la nostra salut integral. 

 

 

Comença el dimecres 29 de juny  i finalitza el divendres  29 de 

juliol.  

De 17 a 19h  

Els dimecres i divendres (10 sessions) 

Centre Cívic Casa del Rellotge.  Pg Zona Franca, 116 interior (Jardines de 

Can Farrero) 

 



 

 

 

TALLER INTENSIU: AUTODEFENSA 

FÍSICA I CURA EMOCIONAL  

 

Generarem un espai de confiança per treballar la identificació de les 
diferents violències i generar estratègies d'autodefensa personal, 
emocional i col·lectiva. És important desnaturalitzar els diversos tipus de 
violències cap a les dones i enfortir capacitats per prevenir-les i eliminar-
les. Per mitjà de trobades que combinaran exercicis d'autodefensa, 
dinàmiques artístiques, corporals i emocionals, les dones podran treballar 
pel seu empoderament personal i col·lectiu, per posar límits que permetin 
contribuir a una vida digna i a la creació d’espais lliures de violències 
masclistes. 
 
Compartirem un procés on l'autodefensa no consisteix només en 
aprendre a defensar-se d'agressions físiques, sinó que també es tracta 
d'un exercici d'apropiació del nostre primer territori, el cos, i, per 
extensió, dels drets com a ciutadanes. 
 

Comença el dimarts 5 de juliol i finalitza el dijous 28 de juliol. 

De 17 a 19h  

Els dimarts i dijous (8 sessions) 

Centre Cívic Parc Sandaru. C/ Buenaventura Muñoz, 21   

 

http://g.co/maps/swbqv


 

 

 
 

TALLER INTENSIU: Risoteràpia  

 

 
Per mitjà de la risoteràpia, generem benestar emocional, psicològic i es 
potencien efectes beneficiosos directes sobre la salut i qualitat de vida. 
Físicament, la risoteràpia ens servirà per augmentar la nostra oxigenació 
i per millorar la funció del nostre aparell respiratori, del cor i del sistema 
circulatori, ja que augmenta les defenses immunitàries i les endorfines 
que funcionen com a analgèsics. 

Aprendrem a sanar a través del riure i el moviment expressiu, que reduirà 
el nivell d'estrès i l'ansietat, atès que promou la sociabilitat, l'esperit crític, 
l'autoestima, l'autocura, la solidaritat i les capacitats intel·lectuals. A 
aquests beneficis, s’hi suma que prevé i redueix   els conflictes i els nivells 
d'agressivitat. Tot plegat, ens permet tenir relacions sanes basades en la 
confiança, la cooperació i el creixement col·lectiu. 

 
Comença el dissabte 2 de juliol i finalitza el dijous 28 de juliol.  

De 17  a 19 h   

Els dissabtes i dijous (8 sessions)  

Centre Cívic Can Verdaguer. Carrer Piferrer 94-100  

 



 

 

 

TALLER INTENSIU: AUTODEFENSA 

FÍSICA I CURA EMOCIONAL  

 

Generarem un espai de confiança per treballar la identificació de les 

diferents violències i generar estratègies d'autodefensa personal, 

emocional i col·lectiva. És important la desnaturalització dels diversos 

tipus de violències cap a les dones i l'enfortiment de capacitats per a 

prevenir-les i eliminar-les. Per mitjà de trobades que barrejaran exercicis 

d'autodefensa, dinàmiques artístiques, corporals i emocionals, les dones 

podran treballar entorn al seu empoderament personal i col·lectiu com a 

base per enfortir límits que permetin aportar a una vida digna i a la 

creació d’espais lliures de violències masclistes.  

 

 

Comença el dijous 23 de juny i finalitza el dijous 28 de juliol. 

De 17 a 19h  

Els dijous i dissabtes (9 sessions) 

El 25 de juny i el 16 de juliol no es faran sessions.  

Centre Cívic Drassanes. Carrer Nou de la Rambla, 43 

 



 

 

TALLER INTENSIU: IOGA 
TERAPÈUTIC. Alleujar l'estrès i l'ansietat 

 
 

El ioga amb enfocament terapèutic ens ajudarà a millorar el nostre 
desenvolupament personal, la nostra qualitat de vida, ens farà sentir 
autocuidades, lliures i sanes. Mitjançant el moviment i la respiració, 
trobarem l'equilibri entre força, estabilitat i flexibilitat en tots els aspectes 
de la vida: físics, psíquics i emocionals. 
 
En cada sessió, alliberarem tensions, buidarem preocupacions i 
generarem bona energia, treballant tècniques de respiració i postures de 
ioga que ajuden a revitalitzar el cos i a equilibrar el sistema nerviós, per 
expulsar tota l'ansietat i l'estrès acumulats durant la setmana. 

 

Comença el dilluns 27 de juny i finalitza el dijous 28 de juliol. 

De 16:30 a 18:30h  

Els dilluns i dijous (10 sessions) 

Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán. Carrer d`Elisa Moragas 

i Badia, 2 (edificio del Mercado Cultural de Vallvidrera) 

 


