
ESPAI @

ens pots trobar al web: www.siadgava.cat 
i al facebook facebook.com/siad.gava

 Tria l’oferta que més t’agradi i participa-hi! 
T’hi esperem!

Al SIAD trobareu un espai on podreu compartir experiències, 
coneixements i també diversió i entreteniment.

Us proposem tres línies de participació:

Espai d’apoderament. 
Dedicat al treball i creixement personal.

Espai @, treu-li profit a la xarxa!  
Aquesta línia inclou totes les activitats relacionades amb les noves tecnologies.

Posa’t les piles amb la igualtat.  
Per aprendre, compartir i reflexionar entorn la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

6a edició

Ja tenim a punt  
la sisena edició dels 

Punts de Gavà! 

La programació dels cursos s’adreça a persones ma-
jors de 16 anys. Les persones menors de 18 anys 
hauran de fer la inscripció signada pel pare, mare o 
representant legal. Places limitades per ordre 
d’inscripció. 
Els tallers de pagament tenen descompte per a per-
sones en situació d’atur, jubilades i estudiants.

Consulteu els requisits en el moment de fer la inscripció. 
El centre es reserva el dret de suspendre les activi-
tats que no tinguin un nombre mínim de participants.
S’oferirà un servei d’acollida (guarderia) per a infants 
a partir de 3 anys. El cost serà d’1euro l’hora per in-
fant, i s’haurà d’abonar en el mateix moment de fer la 
inscripció. 

Més informació i inscripcions: Ajuntament de Gavà (planta baixa) · Àrea d’Igualtat i Ciutadania 
Plaça de Jaume Balmes, s/n · De dilluns a dijous de 10 a 14 h, i dijous de 17 a 18.30 h.
Telèfon: 93 263 91 00 ext. 93 15 · igualtat@gava.cat

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
C. de la Generalitat de Catalunya, 7 · 08850 Gavà
Telèfon 93 263 92 22 · siad@gava.cat · www.siadgava.cat

PUNTS

RECORDA QUE... 

Una nova oferta de tallers i activitats  
dins la programació estable del Servei 

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



Exposició virtual “Dones grans, grans dones”  
en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones.   
A partir del 17 de febrer, visiteu l’exposició virtual a la web del SIAD  
www.siadgava.cat i a la nostra pàgina de Facebook: 
http://www.facebook.com/siad.gava
Dilluns, 24 de març, a les 17 h, projecció de l’exposició virtual “Dones grans, 
grans dones” al SIAD i xerrada sobre “Dones i envelliment actiu”.

Exposició “Gavà per la igualtat”. 
Ets d’una entitat i vols organitzar alguna activitat per promoure la igualtat?
Organitza l’exposició “Gavà per la igualtat”!
Mitjançant pantalles enrotllables s’expliquen les activitats que es fan des de 
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania.
Per a més informació, truqueu al 93 263 91 00 ext. 9440 o escriviu-nos a 
igualtat@gava.cat

POSA’T 
LES PILES 
AMB LA IGUALTAT

TALLER DE RELAxACIó I BENESTAR GRUP DE CREIxEMENT PERSONAL
En aquest taller trobarem un espai per 
relaxar-nos, cuidar-nos i aturar el ritme i 
l’estrès diari. 
Durada: 10 hores 
Dies: dilluns, 17 i 24 de febrer, i 3, 10 i 17 
de març
Horari: de 17 a 19 h 
Lloc: SIAD 
Preu: 18 €
Adreçat a dones.
A càrrec de Francisca Plaza, infermera 
diplomada i risoterapeuta. 

Espai de coneixement i autoaprenentatge 
adreçat a dones per fomentar l’autonomia, la 
salut integral, relacional i l’autocura de forma 
amena i relaxada.
Dies: a partir del 4 de febrer 
Horari: els dimarts, de 17 a 19 h
Lloc: SIAD
Preu: gratuït
Adreçat a dones. A càrrec de l’Associació 
Des-cos-idas. Per a més informació i 
inscripcions, contacteu amb el SIAD. Cal 
entrevista prèvia.

CONNECTA’T 
AMB LA IGUALTAT! 

BUSQUEM fEINA 
AMB L’AJUDA D’INTERNET! 

Sessió en què es donarà informació sobre 
conceptes bàsics d’igualtat i recursos a la 
xarxa entorn la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.

Durada: 1.30 hores
Dia: dijous, 20 de febrer
Horari: de 17.30 a 19 h
Preu: gratuït
Lloc: SIAD
Adreçada a homes i dones. 
A càrrec de l’equip del SIAD.

Durada: 3 hores
Dia: dijous, 20 i 27 de març
Horari: 11.30 a 13 h
Lloc: SIAD
Preu: gratuït
Adreçada a dones.
A càrrec de l’equip del SIAD.

Aprendrem a navegar per internet, crear un 
compte de correu electrònic, adjuntar fitxers, 
compartir fotografies, etc. Participa del món 
digital!

Durada: 8 hores 
Dies: divendres, 21 i 28 de febrer i 7 i 14 
de març
Horari: d’10.30 a 12.30 h  
Preu: gratuït 
Lloc: SIAD
Adreçat a dones. A càrrec de Vilma Anahí, 
enginyera informàtica i formadora de 
persones adultes. Places limitades. Per 
ordre d’inscripció. Tindran prioritat les dones 
que no hagin assistit a les edicions anteriors.

INfORMÀTICA BÀSICA I NAvEGACIó.  
TRENQUEM LA BRETxA DIGITAL! 

 TREU-LI PROfIT  
A LA xARxA! 

E S P A I 


