
Programació  CRDD  setembre-desembre 2012 

 

 
ESCOLA DE PARTICIPACIÓ 
 

Programació destinada a professionals i a 

entitats del Consell Municipal de les Dones.  

 
Xarxes Socials per a dones emprenedores 
L’objectiu d’aquest taller és donar eines per 

utilitzar les xarxes socials especialitzades en la 

promoció de les empreses i els perfils 

professionals.  

Dies: 18 i 25 d’octubre de 2012 

Horari: 17,30  a 19,30h 

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Baldiri 

Aleu, 6-8 

Inscripcions: a partir del 17 de setembre  
 
Introducció a la navegació per Internet 
L’objectiu d’aquest taller és donar eines per 

utilitzar internet en el dia a dia de la nostra 

entitat. 

Dies: 15 i 22 de novembre de 2012 

Horari: 17,30  a 20,00h 

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Baldiri 

Aleu, 6-8 

Inscripcions: a partir del 9 d’octubre  

 

 

TALLERS VARIATS 
 

Com superar una pèrdua? 
El dol és la resposta natural a una pèrdua o 

separació. En aquest taller veurem de quina 

manera podrem superar-lo.  

Dies: 8 i 22 d’octubre de 2012 

Horari: 17 a 18,30h 

Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions: a partir del 17 de setembre 

 

 

Risoteràpia 
Dies: 9, 16 i 23 d’octubre de 2012 

Horari: 18,30  a 20,00h 

Lloc: Can Massallera, Mallorca, 30 

Inscripcions: a partir del 17 de setembre 

 
La violència Psicològica 
Què és? Com la podem identificar? Quines són les 

conseqüències? Analitzarem tots aquests 

aspectes per tal de comprendre millor el seu 

impacte social.  

Dies:  5 i 19 de novembre de 2012 

Horari: 17,30 a 19h 

Lloc: Casal de Barri de Camps Blancs, Salvador 

Seguí, 2 

Inscripcions: a partir del 9 d’octubre 
 

Relaxació 
Dies: 6, 13 i 20 de novembre de 2012 

Horari: 18,30 a 20,00h 

Lloc: Casal de Barri de Casablanca, Badajoz, 2  
Inscripcions: a partir del 9 d’octubre  

 

Relaxació   
Dies:  4, 11 i 18 de desembre de 2012  
Horari: de 18,30 a 20,00h 

Lloc: Casal de Barri   Marianao, Miquel, 2 
Inscripcions: des del 6 de novembre  

 

De compres per internet! 
Coneix els  avantatges que ofereix la xarxa a 

l’hora de comprar. Descobrirem les pàgines més 

interessants i aquells elements que hem de tenir 

en compte per tal de fer una compra segura. 

Atreveix-te! 

Dies: 13 de desembre de 2012 

Horari: 17,30  a 20,00h 

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Baldiri 

Aleu, 6-8 

Inscripcions: a partir del 6 de novembre  

 

GRUPS DE TREBALL 
 
Grup de lectura dramatitzada 
A partir de tècniques teatrals i dramatització de 

lectures donarem a conèixer la veu de les dones 

que han deixat  la seva empremta en la nostra 

història.   

Dies:  dimecres des del 17 d’octubre al 5 de 

desembre 

Horari: de 18 a 19,30h 

Lloc: Casal de Barri Marianao, Miquel, 2 

Per participar, contacteu amb el Centre de 
Recursos i Documentació de les Dones 

 

 

 

25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 

Per commemorar aquesta diada internacional ,  

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el CRDD 

en col·laboració amb entitats del municipi i 

altres organismes organitzen diverses activitats. 

 

Les podreu consultar al CRDD  durant el  més de 

novembre.  

  

 

 

 

 

 

 

 
EXPOSICIÓ 
 

 “La igualtat de gènere en cartell” 
 
L'exposició mostra a partir d'imatges gràfiques les propostes promogudes durant aquests anys 

des dels municipis per assolir la igualtat en l'àmbit de la participació social i política, la 

coeducació, la cultura, la salut o el disseny de ciutats i territoris, i per prevenir la violència de 

gènere, que és l'expressió més punyent de la desigualtat entre dones i homes. 

 

Dies: del 19 de novembre al 3 de desembre de 2012 , ambdós inclosos.  

Horari: dilluns de 15 a 21h; de dimarts a divendres de 9 a 21 h;  

dissabtes d'11 a 19h 

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Baldiri Aleu, 6-8 

Organitza: CRDD i Diputació de Barcelona 

 

PUNT DE SUPORT INFORMÀTIC 
 

Tens dubtes informàtics? Vols passar les fotografies de la 

camera a l’ordinador? T’has quedat encallada en alguna 

cosa? No recordes com havies de... Cada últim dimecres 
de mes, al CRDD trobaràs el Punt de Suport Informàtic, 

un servei gratuït on et donarem un cop de mà amb temes 

relacionats amb la informàtica. Pots venir amb el teu 

propi ordinador o utilitzar els que tenim aquí.  

Dies: 26 de setembre, 24 d’octubre, 28 de novembre, 19 

de desembre.  

Horari: de 17 a 20h 

*Per assistir-hi heu de trucar per telèfon i se us assignarà 

un dels torns disponibles.  

 

 

A més a més, recorda que tenim un Punt de Consulta a Internet a la teva disposició i que pots 

utilitzar dins l’horari del CRDD. 
 

 

-Les inscripcions es podran realitzar 

presencialment al CRDD,  Ebre, 27, 

mitjançant el telèfon 936351200 ext. 156 

i a través de l’e-mail 

crdones@santboi.cat 

 

-Reserva de dues places a totes les 

activitats per a dones amb diversitat 

funcional.  

 

-En el cas que necessiteu servei de 

guarderia feu-nos-ho saber. 

 

-En cas d’impossibilitat per assistir a una

activitat a la que estigueu  inscrites 

caldrà la seva justificació, en cas contrari, 

es tindrà en compte a l'hora de fer 

inscripcions a properes activitats. 
 

 


