
ACTIVITATS  
i FORMACIÓ

Centre de Recursos i 
Documentació de les Dones

GENER - JULIOL 2023

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

www.aixonoesamor.cat
www.santboiesdiversa.cat

Aquest projecte compta amb  
el suport del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en el marc del 
Programa Comarcal de Suport per 
un nou impuls social i econòmic

Contra la violència
masclista900 900 120 Atenció 24 h

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

crdones@santboi.cat
www.igualtatsantboi.cat

FORMACIÓ EN LÍNIA
Inscripció exclusiva en línia a partir de 
l’1 de març 

ABORDATGE DE LA 
VIOLÈNCIA SEXUAL 
INFANTIL: PREVENCIÓ- 
SOSPITA-ACTUACIÓ 
Dies: 12, 19 i 26 d’abril, 3, 10 i 17 de maig
Horari: de 9.30 a 11.30 h
Total: 12 hores lectives
Places limitades. Accés per ordre 
d’inscripció. 
Formació en línia a càrrec de: 

Inscripció en línia a partir del 13 d’abril

CICLITAT MENSTRUAL. SALUT 
MENSTRUAL INTEGRAL  
En aquest taller s’abordaran els pilars bàsics 
per a viure el cicle menstrual des del benestar 
tenint en compte els factors biopsicosocials 
que influeixen en els nostres cicles hormonals. 
Aprendrem quins són els pilars principals del 
benestar menstrual i com integrar-los en els 
nostres hàbits de vida.

Taller destinat a dones d’entre 16 i 35 anys.

Dia: 23 de maig
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (c/Ebre, 27)

Taller presencial a càrrec de: La Vida en Rojo. 
Asociación de cultura menstrual.

FORMACIÓ PRESENCIAL
Inscripcions en línia a partir del 15 de 
febrer

MASCULINITATS I 
EMOCIONS  
*Taller per a nois i homes a partir de 16
anys

Dia: 30 de març
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: La Gralla (Plaça dels Gegants, 1)
Seguiu-nos a @igualtatsantboi per a més 
informació
Taller a càrrec de: 

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.

Inscripció en línia a partir del 15 de maig

EL PLAER ESTÀ A LES TEVES 
MANS  
Aquest és un taller per a totes les noies i dones 
que vulguin gaudir de la seva sexualitat. Que 
s’atreveixin a estar més en contacte amb el seu 
propi desig, el plaer i amb l’autoconeixement 
que això requereix. 
Taller destinat a dones d’entre 16 i 35 anys.
Dia: 6 de juny
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (c/Ebre, 27)
Taller a càrrec de: 



LLETRES EN CLAU 
DE GÈNERE  
Inscripció online a partir del 9 de 
gener

CLUB DE LECTURA 
FEMINISTA
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.

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

· 1a sessió 19 de gener
Llibre “La sala de los espejos”
de Liv Stromquist

· 2a sessió 16 de febrer
Llibre “Pornoburka”
de Brigitte Vasallo

· 3a sessió 16 de març
Llibre “Fóllame”
de Virginie Despentes

· 4a sessió 20 d’abril
Llibre “Se acabó el pastel”
de Nora Ephron

· 5a sessió 18 de maig
Llibre “Nuez de coco”
de Kopano Matlwa

· 6a sessió 15 de juny
Llibre “La madre de todas las
preguntas” de Rebecca Solnit

· 7a sessió 20 de juliol
Llibre “Yo que nunca supe de los
hombres” de Jacqueline Harpman

Lloc: Can Jordana, (c/Ebre, 27)
Horari: de 18 a 20 h

HABILITATS SOCIALS  
I CREIXEMENT PERSONAL

MARÇ
Inscripció en línia a partir del 15 de febrer 

• Autocura i càrregues mentals

15 de març de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal de Camps Blancs
(c/ Salvador Seguí, 2)

• L’impacte de la violència masclista
en els i les menors: Els sistemes de
lleialtats i de còpia a la família

21 i 28 de març de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/ Ebre, 27)

• Més riure i menys presses

22 de març de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal Ciutat Cooperativa -
Molí Nou (c/ Pau Casals, 7)

ABRIL
Inscripció en línia a partir del 15 de març 

• Els 7 centres d’energia

12 d’abril de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal Ciutat Cooperativa - Molí
Nou (c/ Pau Casals, 7)

• Una mirada al passat per estar més
present

18 i 25 d’abril i 2 de maig de 17.30 a
19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/ Ebre, 27)

• Les 5 habitacions de l’ésser humà

26 d’abril de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Can Massallera (c/ Mallorca, 30)

Inscriu-t’hi!
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 reser-
vades per a dones amb discapacitat.

www.igualtatsantboi.cat

 @igualtatstboi

Al voltant del 8 de març, Dia 
Internacional de 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 i a @igualtatstboi 

GENER      
Inscripció en línia a partir del 9 de gener

• Comprendre la nostra ment és
conèixer-nos

25 de gener de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal Ciutat Cooperativa - Molí
Nou (c/ Pau Casals, 7)

FEBRER        
Inscripció en línia a partir del 9 de gener

• Cicle mindfulness i gestió emocional

30 de gener, 6, 13 i 27 de febrer de 
17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/ Ebre,27)

• Respectar els propis ritmes

8 de febrer de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal Ciutat Cooperativa -
Molí Nou (c/ Pau Casals, 7)

• L’abordatge del trauma, la superació
i l’apoderament en les víctimes de
violències masclistes

21 i 28 de febrer de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/Ebre, 27)

• Connectar amb la vida

22 de febrer de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Can Massallera (c/ Mallorca, 30)

EXPOSICIÓ

EN ESCENA
Mirades femenines sobre la representació de les 
sexualitats a la cultura audiovisual.

Dia: del 23 de maig al 9 de juny (ambdòs inclosos)
Horari: horari d’obertura de la Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (C/ Baldiri Aleu, 6)

CONFERÈNCIA INAUGURAL

LA TECNÒLOGA 23. ACTUEM 
CONTRA LA BRETXA DIGITAL DE 
GÈNERE 
Inscripció en línia a partir del 16 de gener

Dia: 6 de febrer
Horari: 18 h
Lloc: Cal Ninyo (c/Major, 43)

MAIG
Inscripció en línia a partir del 13 d’abril 

• Cicle de mindfulness: calma la ment i
descansa

8, 15, 22 i 29 de maig de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana (C/ Ebre, 27)

• Tips per a relaxar-nos

10 de maig de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal de Camps Blancs
(c/ Salvador Seguí, 2)

• Una pausa per  viure ara i aquí

24 de maig de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal de Camps Blancs
(c/ Salvador Seguí, 2)

JUNY
Inscripció en línia a partir del 15 de maig 

• El poder de la gratitud

7 de juny de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal de Camps Blancs
(c/ Salvador Seguí, 2)

• El llenguatge del cor

21 de juny de 18.15 a 20.15 h
Lloc: Casal Ciutat Cooperativa - Molí
Nou (c/ Pau Casals, 7)

JULIOL
Inscripció en línia a partir 15 de juny

• Mindfulness i alimentació

3 de juliol de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana, (c/ Ebre, 27)

• Mindfulness i alimentació

10 de juliol de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jordana, (c/ Ebre, 27)

Hi haurà un servei de guarda d’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. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“L’ABOCADOR”
de l’Eva M.Garrigosa Sola, obra guanyadora 
de l’11a edició del Premi Literari Delta. 
2 de març a les 18.30 h
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
(c/Baldiri Aleu, 6-8)

SANT JORDI. CONTES  
PER LA COEDUCACIÓ 
23 d’abril de 10 a 20 h
Lloc: Pl. de l’Ajuntament
Activitats variades durant la jornada.
Consulta la nostra guia anual  
de contes a www.igualtatsantboi.cat  


