Setembre-desembre 2014
8a edició

Espai de recerca
i pensament
Dones del 36

L’Espai de Recerca i Pensament
“Dones del 36” s’adreça a la
comunitat educativa, a les
associacions i als grups de
dones que desenvolupen
accions i projectes dirigits a la
participació i a la millora de la
qualitat de vida de les dones de
Gavà i, en general, a qualsevol
persona que vulgui saber sobre
polítiques d’igualtat de gènere,
feminisme, etc.

D36

Periòdicament s’hi organitzen
exposicions, xerrades i debats, i
s’hi promouen accions de
recerca sobre la recuperació de
la memòria històrica de les
dones de Gavà.

RECORDA QUE...

Biblioteca “Dones del 36”
T’interessa l’àmbit social, el feminisme i la igualtat?
Has de preparar el teu treball de recerca sobre
gènere?
Vols conèixer les autores que han guanyat els
Dones del
premis Nobel de Literatura?
Vine a consultar, mirar i llegir el fons bibliogràfic de
la Biblioteca “Dones del 36”, especialitzada en
literatura i assaig sobre dones, feminisme i anàlisi
social!

Espai
i pens

Exposició
“[13]25 Al principi va ser la paraula”
Del fotògraf Dani Lagarto, en col·laboració amb el
Centre d’Informació i Recursos per a Dones de
l’Ajuntament de Barcelona.
Del 16 al 30 d’octubre, al SIAD.
Organitzada en el marc del Festival de Cinema i Drets
Humans GavàMón.
Inauguració dijous 16 d’octubre a les 18.30 h, amb la
presència d’una representant de l’Institut Internacional
per l’Acció Noviolenta (Novact).
En aquesta exposició, que pren el nom de la Resolució
[13]25 sobre Dones, Pau i Seguretat, del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides de l’any 2000, per
assegurar una major representació de les dones en els
processos de resolució de conflictes, us convidem a
apropar-vos a tretze dones que treballen per la pau a
Israel i Palestina i a trobar-vos amb les seves mirades i
les seves trajectòries vitals.

ens pots trobar al web: www.siadgava.cat
al Facebook: facebook.com/siad.gava
i a Twitter: twitter.com/SiadGava

Més informació i inscripcions: Ajuntament de Gavà (planta baixa) · Àmbit 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 92 22 · igualtat@gava.cat

La programació dels cursos s’adreça a persones majors 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 persones 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 activitats 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 infant, i s’haurà d’abonar en el mateix moment de fer la
inscripció.

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

espai

treu-li profit
a la xarxa!
Aula TIC del SIAD

Taller de biodansa
En aquest taller ens acostarem a
la biodansa com a eina per a la renovació
orgànica, reeducació afectiva i
reaprenentatge de les funcions originàries
de vida mitjançant la música, el cant, el
moviment i la relació amb el grup.
Durada: 5 sessions
Dies: dilluns 6, 13, 20 i 27 d’octubre,
i 3 de novembre
Horari: de 17 a 19h
Lloc: SIAD
Preu: 18€
Adreçat a dones.
A càrrec de Francisca Plaza, infermera
diplomada i risoterapeuta.

Taller de musicoteràpia
Vols connectar amb els teus propis recursos
en un entorn creatiu i de confiança?
En aquest taller promourem el benestar
integral a partir de la música i els seus
elements. Vine a expressar-te sonorament!
Dies: dijous 13, 20 i 27 de novembre, i 4,
11 i 18 de desembre
Horari: de 17 a 18.30h
Lloc: SIAD
Preu: 18€
Adreçat a dones.
A càrrec de Lara L. Ansorena, psicòloga i
musicoterapeuta.

Grup de creixement
personal
Espai de coneixement i autoaprenentatge
adreçat a dones per fomentar l’autonomia, la
salut integral, relacional i l’autocura de forma
amena i relaxada.
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.

Vols connectar-te una estona a internet
i no saps on anar?
Estàs cercant feina i necessites
internet?
Vols resoldre els teus dubtes sobre
com funciona el teu mòbil o
l’ordinador?
Vine a l’Aula TIC del SIAD, tots els
dimarts al matí!
Reserva la teva hora trucant al 93 263 92 22
o escriu-nos a igualtat@gava.cat
Càpsules formatives de l’Aula
TIC del SIAD
Per ampliar coneixements sobre el món de
les TIC i la informàtica. A càrrec de Vilma
Anahí. Activitats gratuïtes obertes a tothom.
“Connectades amb el mòbil: el mòbil
serveix per a alguna cosa més que per
parlar?”.
Dijous 23 d’octubre, a les 17 h.
“Quina és la meva contrasenya?
Consells de seguretat a la xarxa”.
Dijous 6 de novembre, a les 17 h.
Informàtica bàsica i navegació.
Trenquem la bretxa digital!
Aprendrem a navegar per internet, crear un
compte de correu electrònic, adjuntar
fitxers, compartir fotografies, etc. Participa
del món digital!
Durada: 4 sessions
Dies: divendres 19 i 26 de setembre, i 3 i
10 d’octubre. Horari: de 10.30 a 12.30h
Lloc: SIAD Preu: gratuït
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.
Taller “Piulem a Twitter!”
En aquest taller aprendrem a moure’ns per
la popular plataforma Twitter, a millorar la
nostra presència i a crear la nostra xarxa de
contactes!
Durada: 3 sessions
Dies: divendres 31 d’octubre, i 7 i 14 de
novembre. Horari: de 10.30 a 12.30 h
Lloc: SIAD. Preu: gratuït
Adreçat a dones.
A càrrec de l’equip del SIAD.
Places limitades. Per ordre d’inscripció.

