
III JORNADA 
PIADS 2016
Feminismes: intervenció en la 
comunitat i el territori

Data: dimecres 15 de juny de 2016

Lloc: Palau Macaya 
Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona



Matí
9 – 9.15 h: Acreditacions 

9.15 – 9.30 h: Inauguració de 
la jornada a càrrec de la regidora 
Laura Pérez.

9.30 – 11.30 h: Diàlegs entre 
dones. “Com detectem i treballem 
des de l’àmbit comunitari la 
violència masclista”.

11.30 – 12 h: Descans

12 – 13.30 h: Activitats 
simultànies
• Bones pràctiques comunitàries 

per la participació de les dones 
Presentacions dels diferents 
projectes i experiències que 
s’estan realitzant per a promoure 
la participació de les dones als 
seus barris, i als districtes de 
Barcelona.

• Assessorament Jurídic dels 
PIADs
Presentació del fulletó: 
“Sóc dona, i vull viure sense 
assetjament”.

13.30 – 14 h: Conclusions,  
en clau d’humor a càrrec  
de les Clownclusions.

Tarda
15.30 – 18 h: Tastet dels tallers:
• Prevenció de les violències 

masclistes amb perspectiva 
comunitària. Associació Candela.

• Creixement personal amb 
perspectiva de gènere. PIAD.

• “Presència i atenció plenes” 
Una manera diferent de ser 
i estar a la relació professional. 
Institut Carl Rogers.

• Dolor i culpa en les relacions 
entre homes i dones. Projecte 
Canviem-ho.

18 – 19 h: Ponència  
de clausura, i presentació  
de la Jornada 2017.
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barcelona.cat/dones
telèfon: 010 (24h)

Com arribar-hi: 

Metro: L4  i L5  parada Verdaguer

Bus: 555150196

Inscripcions:
bcn.cat/jornadapiad

Les persones amb discapacitat 
auditiva podeu contactar amb 
nosaltres, a través de l’adreça 
jornadapiads@bcn.cat per 
comunicar-nos les vostres 

necessitats

Recordeu fer-ho 10 dies abans 
de la Jornada.


