
PIAD
Punts d’Informació i Atenció 
a les Dones

TALLERS 2n TRIMESTRE 2019
Us convidem a participar en els tallers que els Punts d’Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) hem organitzat de març a maig de 2019. Per participar en els tallers, heu de fer la 
inscripció prèvia trucant al telèfon 936 197 311. Tots els tallers són gratuïts.

Sants-Montjuïc
Taller de dansa: 
Dansa i Feminitat
Del 20 de febrer al 24 d’abril
Dimecres de 10 a 12 h
Centre Cívic Font de la Guatlla
C/ Rabí Rubén, 23
En aquest taller connectarem 
amb la nostra feminitat, tenint 
cura del nostre cos, aprenent 
a deixar anar allò que ja no 
volem per a la nostra vida. 
Ens apoderarem, gaudirem 
i ens divertirem en grup.

Sant Martí
Taller d’autocura per a 
dones que volen millorar 
les seves relacions
Del 4 de març al 13 de maig
Dilluns de 17 a 19 h 
Casal de Barri Verneda Alta
C/ Santander, 6
Aquest taller està enfocat 
cap a la millora de l´autoestima 
i l’assertivitat, amb la finalitat 
d´acompanyar un procés 
d´apoderament capaç de 
retornar o augmentar el control 
sobre les pròpies vides 
i decisions.

Les Corts
Taller d’autocura per a 
dones que volen millorar 
les seves relacions: 
Dones apoderades
Del 4 de març al 13 de maig
Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Biblioteca Montserrat Abelló
C/ Comtes de Bell-Lloc, 192-200
Té com objectiu principal 
augmentar la nostra autoestima 
i benestar, i la presa de 
consciència de nosaltres 
mateixes, del què volem ser. 
Identificarem algunes de les 
violències naturalitzades que 
rebem les dones, qüestionarem 
creences i actituds que ens 
fan infelices i dependents 
i generarem eines que faciliten 
la prevenció d’aquestes 
violències.

Nou Barris
Taller d’autocura per 
a dones que volen millorar 
les seves relacions: 
Micromasclisme, taller 
de dansa-teatre i gènere
Del 5 de març al 7 de maig
Dimarts de 18 a 20 h
Casal de Joves de Prosperitat
Av. de Rio de Janeiro, 100
Aquest taller vol aportar eines 
i tècnica de dansa-teatre 
i improvisació per investigar 
el tema dels micromasclismes 
en el nostre entorn quotidià.

Eixample
Taller de Risoteràpia
Del 9 de març al 18 de maig
Dissabtes de 16 a 18 h
Centre Cívic Casa Elizalde
C/ València, 302
El taller combina recursos 
expressius del cos amb jocs 
i danses com a mitjà per alliberar 
la tensió i gaudir del contacte 
amb les altres persones.



Gràcia
Taller de Risoteràpia
Del 9 de març al 18 de maig
Dissabtes d’11 a 13 h
Espai Jove la Fontana
C/ Gran de Gràcia, 190
El taller combina recursos 
expressius del cos amb jocs 
i danses com a mitjà per alliberar 
la tensió i gaudir del contacte 
amb les altres persones.

Sant Andreu
Taller de Risoteràpia
Del 19 de març al 28 de maig
Dimarts de 16 a 18 h
Casal de Gent Gran Bon Pastor
C/ Ardèvol s/n
El taller combina recursos 
expressius del cos amb jocs 
i danses com a mitjà per alliberar 
la tensió i gaudir del contacte 
amb les altres persones.

Horta-Guinardó
Taller de dansa: 
Moviment conscient
Del 26 març al 28 de maig
Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Casal de Gent Gran Sant Genís
C/Naïm, 10-12
Un espai per estar amb 
nosaltres mateixes, per 
retrobar-se, reconèixer 
i atendre les nostres demandes 
i necessitats. Un espai on 
sentir el cos i cuidar-lo per 
cuidar-se, on permetre’s ser 
nosaltres mateixes, compartir 
i reconnectar amb la nostra 
força interna.

Ciutat Vella
Taller d’Autodefensa
Del 27 de març al 5 de juny
Dimecres de 16 a 18 h
Casal de Barri Folch i Torres
C/ Reina Amàlia, 31
Amb aquest taller es pretén 
potenciar la seguretat física 
i emocional a través de la presa 
de consciència de l’espai, la 
postura i la comunicació verbal 
i no verbal.

Sarrià-Sant Gervasi
Taller d’Autodefensa
Del 5 d’abril al 14 de juny
Divendres de 18 a 20 h
Centre Cívic Vil·la Florida
C/Muntaner, 544
Amb aquest taller es pretén 
potenciar la seguretat física 
i emocional a través de la presa 
de consciència de l’espai, la 
postura i la comunicació verbal 
i no verbal.

Amb possibilitat de servei de cura d’infants durant el taller, 
prèvia sol·licitud al PIAD on s’ha fet la inscripció.

Per inscriure’s a un taller, cal demanar cita al PIAD trucant al 936 197 311. 
En horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 16 a 19 h.

Per a més informació del servei, visita el nostre web
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