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Les Franqueses del Vallès

Inscripcions als tallers i xerrades
Telèfon: 938 466 618 / Whatsapp: 670 311 604
Correu electrònic: siad@lesfranqueses.cat

Bellavista Activa
Carrer Rosselló, 39 - Bellavista
Espai Can Prat
Carrer Verge de Montserrat, 21
Corró d’Avall
L’horari d’atenció
és de dilluns a dijous,
de 9.30 a 13.30 h
Telèfon: 938 466 618
Whatsapp: 670 311 604
Correu electrònic: siad@lesfranqueses.cat
Cal cita prèvia

Defensa personal per a dones
10-04-22
La regla mola (si saps com funciona)
19-04-22 i 17-06-22
Compartint miralls
30-04-22
La dansa com a expressió d’empoderament:
flamenc i ball en línia
22-05-22
Aprenent a ser cícliques
07-06-22
Com ho fem, amb el porno?
21-06-22
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El Servei d’Informació i Atenció a les Dones
de les Franqueses del Vallès és un servei
públic, gratuït i confidencial que ofereix
informació, formació, assessorment i atenció
a dones en totes aquelles qüestions que
puguin ser del seu interès: àmbit laboral,
social, personal, familiar, recursos públics
i, especialment, en
la detecció i l’atenció
de la violència masclista.

Informació a les dones sobre recursos, actes i
activitats relacionades amb el feminisme i la igualtat.
Espai d’escolta activa, suport i acompanyament on
es dona una primera orientació personalitzada.
Atenció, suport i acompanyament psicològic
per desenvolupar estratègies i recursos personals
per fer front a situacions de desigualtat de gènere
ja siguin en l’àmbit familiar, laboral o social.

ABRIL

una especialitat que ha ajudat a moltes persones, especialment dones, a
trobar-se a si mateixes i a crear entre elles xarxes de sororitat.

Taller pràctic “Defensa personal per a dones”
Amb José Manuel Guisado Castro a l’Espai Can Prat
Diumenge 10 d’abril, de 10.00 a 12.00 h

JUNY

Destinat a dones majors de 15 anys per aprendre a defensar-se en situacions d’assetjament masclista; conèixer les tècniques de prevenció d’una
manera fàcil i en un ambient proper i, desenvolupar la capacitat de reacció, l’autoconfiança i l’autocontrol.
Xerrada “La regla mola (si saps com funciona)”
Amb Anna Salvia Ribera al Centre Cultural de Bellavista
Dimarts 19 d’abril, de 17.30 a 19.30 h
Quins són els canvis físics que t’avisaran que ja s’apropa la primera regla? De què està feta la menstruació i en quin òrgan es forma? Què és
el cicle menstrual i com et transforma? Amb l’objectiu de facilitar els coneixements necessaris per poder experimentar totes les etapes vitals i els
cicles de les dones amb benestar i confiança, l’activitat està destinada a
nenes i adolescents amb les seves mares.
Taller “Compartint miralls”
Amb Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social al Centre Cultural de
Bellavista
Dissabte 30 d’abril, de 10.30 a 12.30 h

Assessorament jurídic i legal especialitzat en
dona i col·lectiu LGTBI (separacions, divorcis,
maltractaments, violència masclista, relacions
laborals, discriminacions, etc.)

Taller vivencial, dirigit per Maria José Ribadeneira López de Alda, on dones, mares i joves d’entre 12 i 18 anys explorarem les diferents visions sobre la nostra imatge corporal per generar una relació més sana amb el
cos, identificarem visions distorsionades en relació a la imatge corporal,
generarem un espai de trobada i utilitzarem tècniques projectives per a
expressar la percepció de la nostra imatge corporal.

Grups de suport i tallers de creixement personal
en un espai de formació i sensibilització per
fomentar l’autonomia i l’empoderament
de les dones.

MAIG

Grup d’acompanyament al dol perinatal,
gestacional i neonatal que es reuneix l’últim
dissabte de cada mes amb l’objectiu d’oferir a les
famílies un espai segur on compartir experiències,
validar i normalitzar emocions, i trobar i donar suport
en moments difícils.

Taller “La dansa com a expressió d’empoderament: flamenc i ball en línia”
Amb EnDansa i Assoc. Llar d’Avis de Bellavista a la pl. Major de Bellavista
Diumenge 22 de maig, d’11 a 13 h
Taller, dirigit per Montse Moreno Virola, on el flamenc es posa a l’abast
de les dones perquè puguem fer-lo servir com a eina de reivindicació,
d’expressió i d’exploració de nosaltres mateixes. Ho farem a través de les
dimensions flamenques femenines, on conflueixen les dones i el flamenc,
en el sentit més ampli, mitjançant exercicis molt bàsics i senzills de la
dansa flamenca. Abans del taller hi haurà una exhibició de ball en línia,

Taller “Aprenent a ser cícliques”
Amb Anna Salvia Ribera a l’Espai Can Prat
Dimarts 7 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Per què les dones som tan canviants? Com podem cooperar i fluir amb els
nostres cicles? Què tenen en comú l’adolescència i el climateri? I la infància i
la maduresa? És possible gaudir de la regla, el part i la menopausa? Les respostes les trobareu en aquest taller on es facilitaran els coneixements necessaris per poder experimentar totes les etapes vitals i els cicles de les dones
amb benestar i confiança.
Xerrada “La regla mola (si saps com funciona)”
Amb Anna Salvia Ribera al Centre Cultural de Bellavista
Divendres 17 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Quins són els canvis físics que t’avisaran que ja s’apropa la primera regla? De què està feta la menstruació i en quin òrgan es forma? Què és
el cicle menstrual i com et transforma? Amb l’objectiu de facilitar els coneixements necessaris per poder experimentar totes les etapes vitals i els
cicles de les dones amb benestar i confiança, l’activitat està destinada a
nenes i adolescents amb les seves mares.
Taller “Com ho fem, amb el porno?”
Amb Anna Salvia Ribera a l’Espai Can Prat
Dimarts 21 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Com els afecta veure porno als infants i adolescents? A quina edat cal
parlar-ne i què cal dir? Què pots fer si has descobert que n’ha vist? En
aquest taller descobrirem com ho podem fer aconseguir que el porno
no es converteixi en el principal educador sexual dels nostres infants i
adolescents.
PONENTS I COL·LABORACIONS:
Anna Salvia Ribera
Psicòloga en educació sexual
José Manuel Guisado
Mestre nacional de judo, jujutsu i defensa personal de la Federació Catalana de Judo
Associació Mirall - Feminisme d’Acció Social
Maria José Ribadeneira López de Ada
Psicodramatista
Montse Moreno Virola
Professora i coreògrafa de Dansa Espanyola i Flamenc, i codirectora de l’Escola EnDansa
Assoc. Llar d’Avis de Bellavista

