
 

 
 

 

Fotografia amb el teu smartphone  
Dia: 29 de gener de 2015 
Horari: de 17.30  a 19.30h 
Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 
Inscripcions: a partir del 13 de gener 

 

Recerca de feina a través d'Internet 
Dies:  19 i 26 de febrer de 2015 
Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Baldiri 

Aleu, 6-8 
Inscripcions: a partir del 13 de gener 
 

Com organitzar-te amb el teu 
smartphone 
Dia:  26 de març de 2015 
Horari: de 17.30 a 19.30h 
Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 
Inscripcions: a partir del 10 de febrer 
 

Internet avançat 
Dies:  11 i 18 de juny de 2015 
Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Baldiri 

Aleu, 6-8 
Inscripcions: a partir del 19 de maig 

 

FORMACIÓ ONLINE 
 

La xarxa com a eina d'apoderament 
Les TIC ens donen una oportunitat per a fer-nos 

visibles en els diferents espais socials. Analitzarem 

quin ús de la xarxa en fem les dones, les dificultats i 

els beneficis que ens reporta.  

Durada: de l’11 al 31 de maig de 2015 
Sessió presencial: 7 de maig de 2015 

Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 
Inscripcions: a partir del 7 d'abril 
 

 

PUNT DE SUPORT INFORMÀTIC 

 

Si tens dubtes amb l’ordinador, la tauleta o el 

smartphone vine al Punt de Suport Informàtic del 

CRDD,  un servei gratuït on et donarem un cop de 

mà amb temes relacionats amb les noves 

tecnologies.  

Aquest és el calendari: 
Gener: 13, 14 i 15 

Febrer: 3, 4 i 5 

Març: 10, 11 i 12 

Abril: 7, 8 i 9 

Maig: 5, 6 i 7 

Juny: 2, 3, 4 i 30 

Juliol: 1 i 2 

 

Pots venir en qualsevol d’aquests torns: 
Torn I: de 17 a 18h 
Torn II: de 18 a 19h 

 
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 pots utilitzar 

dins l’horari del CRDD 

 

********INSCRIPCIONS********* 

Al CRDD, al telèfon 936351200 ext.156 o a 

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 

 

 

 

Com afrontar una nova etapa vital? 

Els canvis i les noves etapes sovint ens desgasten, 

aprèn a encarar aquestes noves situacions. 

Dies:  10 i 24 de febrer de 2015  
Horari:  de 17 a 18.30h 
Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions: a partir del 13 de gener 
 

Relaxació 
Dies:  4, 11 i 18 de febrer de 2015 
Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Casal de Marianao, Miquel, 2 
Inscripcions: a partir del 13 de gener 

 

La recerca de feina, un repte 
emocional 
Buscar feina davant la situació actual del mercat 

laboral sovint pot afectar la nostra salut emocional. 

En aquest taller aprendrem a suportar aquesta 

càrrega.  

Dies:  17 i 24 de març de 2015  
Horari: de 17 a 18.30h 
Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 
Inscripcions:  a partir del 10 de febrer 
 
Risoteràpia 
Dies:  11, 18 i 25 de març de 2015 
Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Casal de Gent Gran de barri Centre, Lluís 

Castells 23-25 
Inscripcions: a partir del 10 de febrer 

 

Control de les emocions a través del 
moviment del cos 
Dies:  15, 22 i 29 d'abril de 2015 
Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Casal de Marianao, Miquel, 2 
Inscripcions: a partir del 17 de març 
 
 

 

 

 
 

Presentació del llibre “Maldita sea” 
De la Sonia Martín Albà. Obra guanyadora de la VII 

edició del Premi Literari Delta.  

Dia: 4 de febrer de 2015 
Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Baldiri 

Aleu, 6-8 

Entrada lliure i gratuïta 

 

Sant Jordi: Contes per la Coeducació 
Per a la Diada de Sant Jordi impulsem els contes no 

sexistes per tal de promoure la igualtat entre homes 

i dones.  

Dia: 23 d’abril de 2015 

Horari:  de 10 a 20h 

Taller infantil a partir de les 17h 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament 

 

Taller d’Escriptura DELTA 
Si t’agrada escriure, tens l’oportunitat de participar 

en aquest taller que s’organitza a diferents 

municipis de la comarca del Baix Llobregat en el 

marc del Premi Literari Delta. 

Dies: 30 d’abril, 7, 14, 21 i 28 de maig  i 4 de juny 

de 2015 

Horari: de 17.30 a 19.30h 

Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions: a partir del 31 de març 

 

Al voltant del 8 de març, 
Dia Internacional  

de les Dones, es publicarà 

una programació especial 

d'activitats.  

Vine a buscar-la!

 
 

 

Conviure amb l'estrès i l'ansietat 

El ritme de vida frenètic de la societat provoca en 

moltes persones estrès i ansietat, aprendre a reduir-

lo és possible.  

Dies:  14 i 28 d’abril de 2015 

Horari:  de 17 a 18.30h  
Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions: a partir del 17 de març 
 

Com afrontar una entrevista de feina 

En aquest taller compartirem els neguits que 

comporta encarar una entrevista de feina i les 

actituds que ens poden ajudar a l’hora de parlar 

amb la persona que ens entrevista.  

Dies:  12 i 26 de maig de 2015 
Horari:  de 17 a 18.30h 
Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions: a partir del 14 d'abril 
 

El poder de ser tu mateixa 
Dies:  6, 13 i 27 de maig de 2015 
Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Casal de Camps Blancs, Salvador Seguí, 2 

Inscripcions: a partir de l’14 d’abril 

 

Sí als límits! El dret a dir que no 

A vegades ens costa expressar la nostra opinió i 

marcar límits, apodera’t! 

Dies:  16 i 30 de juny de 2015 
Horari: de 17 a 18.30h 
Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 

Inscripcions: a partir del 19 de maig 
 

Relaxació 
Dies:  3, 10 i 17 de juny de 2015 
Horari: de 18.30 a 20h 
Lloc: Casal de Gent Gran de barri Centre, Lluís 

Castells 23-25 
Inscripcions: a partir del 5 de maig 

 
 
 

 
Adolescències: emocions, relacions i 

sexualitat 
 Formació per a pares i mares amb fills o filles 

adolescents en la que es  treballaran els aspectes 

clau per acompanyar l'adolescència (comunicació 

 positiva, bons tractes, etc.), fent una especial 

atenció a les relacions  emocionals, afectives i 

sexuals. 

Dies: 18 de febrer, 18 de març i 15 d'abril de 2015 
 Horari: de 17 a 19h 
 Lloc: Can Jordana, Ebre, 27 
Inscripcions:  a partir del 20 de gener 

 
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.  

Dies: 2 de febrer, 2 de març, 4 de maig, 1 de juny, 

de 2015  

Horari: de 17 a 18.30h 

Lloc: CRDD, Ebre, 27  
 

Més informació al bloc 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 història.   

Dies: els dimecres a partir del 21 de gener de 

2015 

Horari: de 18 a 19.30h 

Lloc: Casal de Barri Marianao, Miquel, 2 

Inscripcions:  a partir del 13 de gener 

TALLERS VARIATS 

 

NOVES TECNOLOGIES 

 

LLETRES EN CLAU DE GÈNERE 

 

GRUPS DE TREBALL 

 


