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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 (??) de 17 a 18.30 h. 

Informa-te'n a l’Ajuntament de Gavà, 
Departament de Feminismes i Igualtat.                                                                                                                  

Telèfon:  93 263 92 22  igualtat@gava.cat  

INSCRIPCIONS

Dimarts 22 de  desembre
i fins a exhaurir les places.
A partir de les 10 del matí.

Les inscripcions es recolliran per 
correu electrònic a rgarcia@gava.cat 

i per telèfon al 93 263 92 22

Només en cas de no poder fer-la per correu 
electrònic, la inscripció es podrà formalitzar 
presencialment al SIAD (Servei d' Informació i 

Atenció a les Dones), carrer de la Generalitat de 
Catalunya 7, del 22  al  31 de desembre.

Cada persona es podrà inscriure en un 
màxim de dos tal lers. Els tal lers són 
gratuïts.

La programació dels cursos s'adreça a 
persones més grans de 18 anys. 

Recordeu que les places són l imitades i 
que els cursos s'ompliran per ordre 
d'inscripció.

No s ’admetrà cap inscripció que es faci 
per correu electrònic o presencialment 
abans del dia i hora establerts.



Taller:  Moviment conscient 

El taller ofereix un espai d’exploració i auto coneixement, 
partint del cos com a seu de vivències. Des del reconeixe-
ment del lligam estret entre la ment, les emocions i el cos 
físic, es faciliten camins que permeten integrar i 
harmonitzar els diferents aspectes que habiten en cadascu-
na de nosaltres. Utilitzant diferents eines d’autoconeixe-
ment -atenció plena (mindfulness), consciència sensorial, 
reconeixement d’emocions i patrons de relació-, juntament 
amb dinàmiques expressives i relacionals, emprenem un 
viatge personal i col·lectiu de transformació i creixement.

Durada:  5 sessions (presencial amb opció de fer-ho en línia)
Dies: 5, 12, 19 i 26 de febrer, i 5 de març 
Horari: de 10 a 12 h     Lloc: SIAD

A càrrec d’ Ina Dunkel

Càpsula: Com gestionem la ràbia 

La socialització de gènere que hem rebut les dones ens ha 
negat l’expressió de la ràbia, dificultant-ne el reconeixe-
ment, i, per tant, la possibilitat de donar-li l’espai que li 
correspon en funció de cada situació.  A causa d’aquesta 
educació desigual, és comú que la reprimim i que no 
sapiguem ni que l’estem vivint, de manera que es manifesta 
en frustració, bloqueig i molts malestars (estereotip de la 
dama conciliadora), o si no, l’expressem de forma explosiva 
i poc eficaç per aconseguir allò que preteníem (estereotip de 
la bruixa). Una gestió de la ràbia més satisfactòria pot ser un 
recurs important per prevenir les violències masclistes, 
enfrontar-s’hi i, fins i tot, recuperar-se’n. 

Durada: 1 sessió (presencial amb opció de fer-ho en línia)
Dia: 8 de febrer 
Horari: de 10 a 12 h     Lloc: SIAD

A càrrec d’ Enruta’t

Taller: Memòria i creativitat 

Aquest taller va dirigit a dones que vulguin treballar la 
memòria mitjançant la creativitat. En cada taller explorar-
em la nostra capacitat creativa  alhora que desenvoluparem 
tècniques per millorar o mantenir la nostra memòria.

Durada: 6 sessions (Presencial)
Dies: 13, 20 i 27 de gener, i 3, 10, 17 de febrer
Horari: de 17 a 18.30 h     Lloc: SIAD

A càrrec de Marta Navarro, diplomada en Fisioteràpia
i Teràpia Ocupacional.

Càpsula: Com detectar les
relacions tòxiques

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 d’aquest tipus i perquè no solem adonar-nos que hi 
vivim en una d’elles. També donarem eines de detecció, com és 
la fase de superació, i algunes recomanacions.

Durada:  2 sessions (presencial amb opció de fer-ho en línia)
Dies: 11 i 18 de gener
Horari: de 16.30 a 18.30 h     Lloc: SIAD

A càrrec de Gogara.

Taller: Alquímia creativa 

Aquest taller vol compartir eines d’autoconeixement i 
sanació, promoure pràctiques d’autocura, salut i benestar, 
estimular la creativitat a partir de diverses dinàmiques 
lúdiques i artístiques, així com facilitar un espai que permeti 
enfortir els vincles comunitaris dintre del grup. Tot es durà a 
terme mitjançant diferents activitats com les visualitzacions 
i meditacions, cercles de paraules, artteràpia, diari íntim i 
bitàcola lunar, entre altres. 

Durada: 6 sessions (presencial amb opció de fer-ho en línia)
Dies: 17, i 24 de febrer, i 3, 10, 17 i 24 de març 
Horari: de 16.30 a 18.30 h (17 de febrer, de 10 a 12 h)
Lloc: SIAD      

A càrrec de Pedagogías Menstruales.

Taller: Parlem per videoconferència
amb amics i familiars 

En aquest taller aprendrem els elements necessaris per fer 
una videoconferència, com crear una reunió, com convi-
dar-hi els participants i com unir-s’hi quan ens conviden. Serà 
un taller molt pràctic, amb una sessió presencial per explic-
ar-ne les principals claus, i dues de virtuals, per posar en 
pràctica el que hàgim après. 

Durada: 3 sessions (en línia i presencial)
Dia: 15, i 22 de febrer, i 1 de març
Horari: de 10.30 a 12.30 h     Lloc: SIAD

A càrrec de Vilma Bianchi, enginyera informàtica i 
formadora de persones adultes. 

TALLERS
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