El Centre de Recursos i Documentació
de les Dones és un servei municipal
que potencia la promoció de les dones
a través de serveis especialitzats, del
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les
Dones), d’activitats en clau de gènere i
d’un fons documental.

FORMACIÓ EN LÍNIA

FORMACIÓ PRESENCIAL

Inscripció online a partir del 4 d’octubre

Inscripció online a partir del 5 de setembre

WEBINAR ASSETJAMENT
SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE
EN L’ÀMBIT LABORAL

TRANS*INLAB: JORNADA
D’OCUPABILITAT I
PERSONES TRANS

Dia: 16 de novembre

Dia: 18 d’octubre

Horari: 10.30 a 12.30 h

Horari: de 9.30 a 14.30 h

A càrrec de Noemí López Larroya.
Advocada laboralista

Organitza: Xarxa de Municipis LGTBI
de Catalunya

Informació i
assessorament
a dones

Activitats
i tallers
variats

Fons documental
especialitzat en
gènere i igualtat
d’oportunitats

Atenció
psicològica

Assessorament
jurídic

Suport a
la recerca

Can Jordana
C/Ebre, 27,
Sant Boi de Llobregat (08830)
T. 93 635 12 00 (ext. 156 / 436)
de dilluns a divendres de 10 h a 13 h
de dilluns a dijous de 17 h a 20 h

ACTIVITATS
i FORMACIÓ
SETEMBRE - DESEMBRE 2022

www.aixonoesamor.cat
www.santboiesdiversa.cat

900 900 120

Contra la violència
masclista Atenció 24 h

crdones@santboi.cat
www.igualtatsantboi.cat

Lloc: Foment de Terrassa
(Ctra. de Martorell, 95)
També es pot assistir en streaming.
Més informació a santboiesdiversa.cat’

Centre de Recursos i
Documentació de les Dones

“Surt i fes alguna
cosa. La teva
presó no és
la teva habitació:
ets tu.”

LLETRES EN CLAU DE GÈNERE
Inscripció online a partir del 6 de setembre

Sylvia Plath

EXPOSICIÓ

DONES TRENCANT
BARRERES.
TRANSFORMANT LES
CIUTATS MEDITERRÀNIES
Exposició per visibilitzar dones inspiradores
de la Mediterrània, que trenquen estereotips
de gènere en la seva vida diària, per tal de
promoure la igualtat a les seves ciutats i
comunitats.
Dia: del 17 al 31 d’octubre
Horari: en horari d’obertura del casal
Lloc: Can Massallera

HABILITATS SOCIALS
I CREIXEMENT PERSONAL

GRUP DE SUPORT A
L’ALLETAMENT MATERN I
CRIANÇA

OCTUBRE
Inscripció online a partir del 6 de
setembre.

Inscriu-t’hi!

• Mindfulness i emocions

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA

3 d’octubre de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/Ebre,27)

Mujeres de letras tomar neix de la necessitat
de reivindicar la veu de les dones escriptores
de tots els temps. És un club de lectura per
reunir-nos i debatre, per sentir-nos com a casa,
per reflexionar i fer-nos preguntes incòmodes i
per crear una família literària feminista.

• Recursos per al nostre benestar

A càrrec de Marta Grueso Coy, traductora i
lectora voraç.

• Relaxació

· 1a sessió 15 de setembre

Llibre “La señora March”, Virginia Feito

· 2a sessió 20 d’octubre

Llibre “El acontecimiento”, Annie Ernaux

· 3a sessió 17 de novembre

Llibre “Sensación térmica”, Mayte López

· 4a sessió 15 de desembre

Llibre “El consentimiento”, Vanessa
Springora

Lloc: Can Jordana, (c/Ebre, 27)
Horari: de 18 a 20 h
Si aquesta activitat per motiu de la pandèmia no
es pot fer presencialment, s’anul·larà.

5 d’octubre de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal de Camps Blancs
(C/Salvador Seguí, 2)
19 d’octubre 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal Ciutat Cooperativa
(C/Pau Casals, 7)
• El plaer sexual de les dones
26 d’octubre de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/Ebre, 27)

NOVEMBRE
Inscripció online a partir del 4 d’octubre
• Aprendre a deixar anar
2 de novembre de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Can Massallera
(C/Mallorca, 30)
• Mindfulness i emocions

DESEMBRE
Inscripció online a partir del 2 de
novembre
• L’autoamor és sanador
14 de desembre de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal de Camps Blancs
(C/ Salvador Seguí, 2)

7 de novembre de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/Ebre, 27)
• El trauma en la família amb violència
masclista: causes, conseqüències i
superació
8 i 15 de novembre de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/Ebre, 27)
• El poder del riure
16 de novembre de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal de Marianao (C/Miquel,2)
• Comunica la teva veritat
30 de novembre de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal Ciutat Cooperativa
(C/ Pau Casals, 7)

Al voltant del 25 de novembre, Dia
Internacional per la eliminació de
les violències contra les dones,
l’Ajuntament de Sant Boi i les
entitats de dones del municipi
organitzem una programació
especial d’activitats per
commemorar aquest dia.
La trobaràs a mitjans de
novembre al CRDD, al web
www.igualtatsantboi.cat, a
@igualtatstboi i a
@aixonoesamor_stboi

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.
Més informació al facebook.com/
areola.alletament.matern

Pots inscriure’t als cursos i activitats a
través del formulari d’inscripció digital que
trobaràs a www.igualtatsantboi.cat
Les inscripcions comencen a les 10 h del
dia establert per a cada activitat.
Les activitats compten amb 2 places reservades per a dones amb diversitat funcional
i un servei de guarda d’infants a partir de 3
anys.
Les activitats presencials es realitzaran
amb totes les mesures de seguretat
exigides per les autoritats sanitàries. Les
activitats presencials que no puguin dur-se
a terme per motius de la pandèmia es
faran online. S’avisarà a les persones una
vegada hi estiguin inscrites. Excepte el club
de lectura feminista que no es farà sinó és
possible fer-lo presencialment.
Les activitats online es duran a terme des
de diferents plataformes, les persones
inscrites rebran la informació dies abans de
l’inici de l’activitat.
El servei de guarda s’ofereix per a infants a partir de 3
anys. Cal fer una sol·licitud prèvia amb una antelació
mínima de 48 h correu electrònic: crdones@santboi.cat.
El servei s’oferirà només quan hi hagi un mínim de 4 infants. El servei es farà si és possible segons les mesures
sanitàries del moment.

www.igualtatsantboi.cat
@igualtatstboi

