Divendres 4 de setembre
i fins a exhaurir les pl aces.
A partir de les 10 del matí.

Recordeu que l es pl aces són l imitades i
que el s cursos s'ompl iran per ordre
d'inscripció.
No s ’admetrà cap inscripció que es faci
per correu el ectrònic o presenci al ment
abans del di a i hora es tabl er ts.
No es podrà inscriure a al tres persones al s
tall ers, l es inscripcions són unipersonal s.

Servei d’Informació
i Atenció a les Dones (SIAD)

La programació del s cursos s'adreça a
persones més grans de 1 8 anys.

c/ de la Generalitat de Catalunya, 7

Cada persona es podrà inscriure en un
màxim de dos tall ers. El s tall ers són
gratuïts.

08850 Gavà

Només en cas de no poder fer-l a per correu
el ectrònic, l a inscripció es podrà formal itzar
presencial ment al SIAD (Servei d' Informació i
Atenció a l es Dones), carrer de l a General itat de
Catal unya 7, del 4 al 1 0 de setembre.

93 263 92 22 - www.siadgava.cat - igualtat@gava.cat

Les inscripcions es recolliran per
correu electrònic a rgarcia@gava.cat
i per telèfon al 93 263 91 00 ext. 9222

S E T E M B R E - DE S E M B R E 2 02 0

I N SC R IP CION S

TALLE RS
S E T E M B R E - DE S E M B R E 2 02 0
Els tallers es faran en format presencial o bé en format en línia en
funció de la situació sanitària del moment en que estigui previst fer
cada taller. Es prioritzarà presencial si és possible.

Conèixer i aplicar les noves
tecnologies en el món digital
I - Gaudeix d’una videotrucada
II - Aplicacions de videotrucada més utilitzades
El primer taller està adreçat a dones i s’hi mostraran els 7
passos principals per participar en una videoconferència. En
el segon es coneixeran les funcionalitats i usos de les
plataformes digitals més utilitzades.
Durada: 4 sessions (EN LÍNIA / PRESENCIAL)
Dies: 16, 18, 23 i 25 de setembre
Horari: de 10.30 a 12.30 h Lloc: SIAD
A càrrec de Vilma Bianchi, enginyera informàtica i formadora
de persones adultes. Es prioritzarà l’assistència de les dones
que no hagin fet mai un taller de noves tecnologies.

Cicle I: Autoconeixement, ciclicitat
i salut menstrual.
Cicle II: Plantes medicinals per a la
salut sexual i menstrual
Cicle de dos tallers, en el primer dels quals aprendrem a
identiﬁcar cada una de les fases del nostre cicle, reconeixent
energies i processos ﬁsiològics. En el segon, indagarem en
les principals plantes i formes en què podem aplicar les
medicines que ens ofereix la natura per autogestionar la
nostra salut menstrual i sexual. També aprendrem a fer una
neteja depurativa amb herbes i prepararem una tintura
mare.
Durada: 2 sessions (EN LÍNIA / PRESENCIAL)
Dies: 23 i 30 de setembre
Horari: de 17 a 19 h Lloc: SIAD
A càrrec de Pedagogías Menstruales.

Dansa deepdance

Com detectar les relacions tòxiques

Taller que utilitza la dansa com a eina per connectar amb el
cos de les dones i empoderar-les. Aporta beneﬁcis físics i
emocionals. Aborda la sensibilització, el moviment i la
consciència corporal com a eines per poder guanyar qualitat
de vida i recuperar l'equilibri amb l'organisme. Es farà a
través de la presa de consciència, la identiﬁcació i reapropiació de fortaleses i recursos, treballant els límits amb
l'entorn i amb les altres persones.

Sovint ens és difícil reconèixer què és sa i què ens perjudica
en una relació. Tenir una relació poc saludable ens treu
energia, ens limita...però a la vegada ens fa sentir que hem
de seguir allà. En aquest taller entendrem a què ens referim
quan parlem de relació tòxica, quines són les raons per les
quals podem tenir una relació tòxica i perquè no solem
adonar-nos que vivim una relació tòxica.

Durada: 4 sessions (EN LÍNIA / PRESENCIAL)
Dies: 21 i 28 de setembre i 5 i 14 d’octubre
Horari: de 17 a 19 h Lloc: SIAD
A càrrec de Carol Villalón, artterapeuta i terapeuta Gestalt.

Reforcem el sòl pelvià
En aquest taller coneixerem l’anatomia i el funcionament
del cos i la musculatura pelviana i farem exercicis per
cuidar-nos. També treballarem del sòl pelvià durant l’etapa
d’embaràs i menopausa, moments clau per a aquesta
musculatura.
Durada: 1 sessió (EN LÍNIA / PRESENCIAL)
Dia: 19 d’octubre
Horari: de 18 a 19.30 h Lloc: SIAD
A càrrec d’Ariadna Peralta, ﬁsioterapeuta, especialitzada en
sòl pelvià i Mireia Garcia, entrenadora especialitzada en sòl
pelvià i integradora social.

Durada: 1 sessió (EN LÍNIA / PRESENCIAL)
Dia: 9 de novembre
Horari: de 17 a 18.30 h Lloc: SIAD
A càrrec de Sara Caro, experta en coaching.

Relaxació i meditació per a dones
Aquest taller proposa fer un viatge a l’autoexploració i
creixement personal. Dona l’oportunitat d’experimentar
amb l’energia de cadascuna. Les dones aprendran a
gestionar les seves emocions, connectaran amb la seva pau
interior i aprendran a respirar i a relaxar-se.
Durada: 6 sessions (EN LÍNIA / PRESENCIAL)
Dies: 16, 23 i 30 de novembre i 2, 9 i 11 de desembre
Horari: de 10.30 a 12.30 h Lloc: SIAD
A càrrec de Sandra Lozano, terapeuta Gestalt.

Club de lectura feminista
Memòria i creativitat
Aquest taller va dirigit a dones que vulguin treballar la
memòria mitjançant la creativitat. En cada taller explorarem la nostra capacitat creativa alhora que desenvoluparem
tècniques per millorar o mantenir la nostra memòria.
Durada: 6 sessions (PRESENCIAL)
Dies: 21 i 28 d’octubre i 4, 11, 18 i 25 de novembre
Horari: de 17 a 18.30 h Lloc: SIAD
A càrrec de Marta Navarro, diplomada en Fisioteràpia i
Teràpia Ocupacional.

El club de lectura feminista és un espai de reﬂexió i
intercanvi d’idees i opinions que vol consolidar-se com a
grup i espai de trobada. Durant aquest temps de pandèmia
s’ha fet un esforç per adaptar-se al conﬁnament, però volem
arrencar al setembre amb noves propostes.
Si en vols formar part, farem una trobada presencial per
conèixer-nos i on decidirem plegades les lectures que llegirem
durant els trimestres així com les noves idees de funcionament.
La trobada serà el dimecres 30 de setembre de 17 a 18.30 h.
Informa-te'n a l’Ajuntament de Gavà,
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI.
Telèfon: 93 263 92 22 igualtat@gava.cat

