
Programació  CRDD  setembre-desembre 2014 

 

Les inscripcions es podran realitzar presencialment, al telèfon 936351200 ext.156 i a través de la web 

www.igualtatsantboi.cat 

*Reserva de dues places a totes les activitats per a dones amb discapacitat. 

*Servei de guarda d’infants a partir de 3 anys. Cal sol·licitud prèvia amb un mínim de 48h d’antelació al 

telèfon 936351200 ext.156 El servei s’oferirà només quan hi hagi un mínim de 4 infants. 

NOVES TECNOLOGIES 
 

Coneix totes les eines que ofereix 
Google Drive  
Google és molt més que un cercador, en aquest curs 

presentarem les principals eines i com utilitzarles i 

integrar-les a la nostra vida quotidiana 

Dies:  25 de setembre i 2 d’octubre de 2014 

Horari: 18,30  a 20h 

Lloc:  Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer,  Baldiri 

Aleu, 6-8 

Inscripcions: a partir del 9 de setembre de 2014 

 

Encara no tens correu electrònic? 
Aprèn d’una vegada a fer servir el correu electrònic: 

com reenviar mails, respondre’ls, desar els 

documents importants, gestionar els contactes i 

molt més 

Dies:  6 i 20 de novembre de 2014 

Horari: 17,30  a 19,45h 

Lloc:  Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer,  Baldiri 

Aleu, 6-8 

Inscripcions: a partir del  7 d’octubre de 2014 
 

 

Treu el màxim profit del teu 
“smartphone”  
En aquest taller aprendrem a configurar el nostre 

smartphone i a descarregar i utilitzar les 

aplicacions més pràctiques 

Dies:  11 i 18 de desembre de 2014 

Horari: 17,30  a 19,30h 

Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions: a partir del 4 de novembre de 2014 

 
 

 

 

 

PUNT DE SUPORT INFORMÀTIC 
 

Tens dubtes amb l’ordinador, 

la tauleta o el “smartphone”? 

Cada primer dimarts i 
dimecres de mes, al CRDD 

trobaràs el Punt de Suport 
Informàtic, un servei gratuït 

en el que et 

donarem un cop de mà amb temes 

relacionats amb les noves 

tecnologies.  

 

Aquest és el calendari: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pots venir en qualsevol d’aquests torns: 

Torn I: de 17 a 18h 

Torn II: de 18 a 19h 

Torn III: de 19 a 20h 
 

 Inscripció: cal que reservis dia i hora per telèfon 

o directament al CRDD 

 

A més, recorda que tenim un 

Punt de Consulta a Internet 

a la teva disposició i que  el 

pots utilitzar dins l’horari del 

CRDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERS VARIATS 
 
Parlem de sexualitat 
femenina 
En aquest taller parlarem de 

sexualitat femenina amb 

naturalitat i sense pors ni tabús  

Dies:  7 i 21 d’octubre de 2014 

Horari:  18,15 a 19,45h  

Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions: a partir del 9 de 

setembre de 2014  
 

Risoteràpia 
Dies: 15, 22 i 29 d'octubre de 2014  
Horari: 18,30 a 20h 

Lloc: Casal de  Marianao, Miquel, 2 

Inscripcions:  a partir del 9 de setembre de 2014 

 

L’amor i el patiment no són sinònims 
Analitzem l'amor, les relacions, el romanticisme 

clàssic i els mites que alimenten la creença popular 

que l'amor sempre implica patiment.  

Dies:  4 i 18 de novembre del 

2014  

Horari: 17 a 18,30h  

Lloc: Can Jordana, Ebre, 27  

Inscripcions: a partir del 7 

d'octubre de 2014 

 

 
Relaxació 
Dies:  5, 12 i 19 de 

novembre de 2014  

Horari: 10 a 11,30h 

Lloc: Casal de Camps 

Blancs, Salvador Seguí,  2  

Inscripcions: a partir del 7 

d'octubre de 2014  
 

 

 
Risoteràpia 
Dies: 2, 9 i 16 de 

desembre de 2014  
Horari: 18,30 a 20h 

Lloc: Casal de la Gralla, 

Plaça dels Gegants, 1 
Inscripcions: a partir 

del 4 de novembre de 

2014 

 

 
 
Recorda, que al voltant del 25 de novembre, Dia 

Internacional contra la Violència Masclista, 

l’Ajuntament de Sant Boi i les diferents entitats de 

dones del municipi organitzen una programació 

especial d’activitats i actes per commemorar 

aquest dia. La podràs consultar a mitjans de  

novembre a la nostra web o recollir-la al CRDD   

FORMACIÓ ONLINE 
 

La prevenció de la violència masclista 
a la xarxa 
Les noves tecnologies han propiciat noves formes de 

violència masclista a través de canals no 

convencionals relacionats amb les xarxes i la 

connectivitat. com es donen i com les podem 

prevenir són temes que tractarem en aquest curs 

Sessió presencial:  9 d’octubre de 2014 

Horari: de 18 a 19,30h 

Durada: del 13 d’octubre al 2 de novembre 

Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions:   a partir del 16 de setembre 
 

GRUPS DE TREBALL 
 

Grup de suport a l’alletament matern 
i criança 

 

Espai per compartir l’experiència de la maternitat 

i la paternitat, els dubtes i els consells al voltant de 

temes diversos. A càrrec de l’entitat AREOLA.  

Horari: de 17 a 18,30h 

Lloc: CRDD, Ebre, 27  
 

Cada primer dilluns de mes 
 

1 de setembre           6 d'octubre 

3 de novembre         1 de desembre 
 

Més informació al blog areola.blog.cat 
 

 

Grup de lectura dramatitzada 
 

A partir de tècniques teatrals i dramatització de 

lectures donarem a conèixer la veu de les dones 

que deixen la seva empremta en la nostra historia.   

Dies:  dimarts a partir del 16 de setembre de 2014 

Horari: de 18 a 19,30h 

Lloc: Casal de Barri Marianao, Miquel, 2 

Inscripcions:  a partir del  9 de setembre 

 

Grup “Compartint sabers, 
superem la crisi” 

 
Sessió de tancament d'aquest grup que s'ha reunit 

al llarg d'aquest any amb l'objectiu d'esdevenir un 

espai per compartir sabers quotidians sobre 

diferents aspectes que esdevinguin un estalvi 

econòmic per a les famílies. 

En aquesta sessió presentarem els resultats dels 

sabers que s'han compartit a través d’una petita 

guia i gaudirem d'un espectacle a càrrec del Grup 

de Lectura Dramatitzada 

  

Dia: 9 de desembre de 2014 

Horari: 18 a 19,30h  

Lloc: Can Jordana, Ebre, 27  

 

 

 

 

 

Sant Boi participa al 4t Congrés de les Dones del 

Baix Llobregat organitzant una jornada de treball  

el dia 26 de setembre: El rol de les dones en els 

models empresarials de l'economia social: 

l'emprenedoria social i el cooperativisme. 

Podràs trobar més informació a 

www.igualtatsantboi.cat i a www.santboi.cat 

 

Dimarts 
16 de setembre 

7 d’octubre 

4 de novembre 

2 de desembre 

Dimecres 
17 de setembre 

1 d’octubre 

5 de novembre 

3 de desembre 


