Memòria del PADI 2019

Taller de mindfulness i relaxació
Practicarem el Mindfulness i algunes tècniques de relaxació per desprendre’ns del
estrès diari i regular les nostres emocions. Assolir un augment del nostre benestar físic i
emocional “calmant la nostra ment per veure amb claretat”.
12/02/19: 8 sesiones 7 usuàries. Imparteix psicòloga PADI.

Taller consciència corporal
Potencia la seguretat física i emocional a través de l’augment de la presa de consciència
de l’espai, de la postura i de la comunicació verbal i no verbal.
17/01/19 8 sesiones: 14 usuàries.

Club de lectura feminista
En aquest espai de conversa i debat informal arran de la lectura d’un llibre, article...
reflexionarem sobre les construccions culturals de gènere, tan de dones com d’homes.
La maternitat, les relacions personals, la família, els rols socials, etc. seran qüestions
que afloraran amb la lectura.

Inici 1 de març 5 usuàries. Imparteix psicòloga PADI.

Dia internacional de les Dones 8 març

I Certamen de microrrelats 8 març
Aquest certamen té com a objectiu oferir un espai on poder reflexionar sobre la igualtat entre
dones i homes. On poder transmetre i promoure els valors, esforços i les bones pràctiques per
aconseguir i seguir treballant per la igualtat de gènere.
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ALGO INCOMPRENSIBLE:
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És inexplicable com a dies d’ara, en una món tan evolucionat, hi hagi una involució
social i cultural de dimensions gegantines.
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segons el gènere.
Eric Rodríguez Santoyo

Taller de risoteràpia 6 març
Ens donarem permís per gaudir del present a través del riure. Espai on podrem alliberar
tensions, experimentar, sentir i expressar-nos generant positivitat.

Caminada Sentida a la Ermita de Sant Baldiri 8 març
Caminada Sentida a la Ermita de Sant Baldiri. “Caminem juntes cap a la igualtat”

Presentació llibre machistadas de Rocio Vidal 8 març
PRESENTACIÓ del llibre Il.lustrat Machistadas a càrrec de la seva autora Rocío
Vidal.

Recital poesia musicada Dones al Vent 8 de març
Dones al Vent, RECITAL DE POESIA MUSICADA a càrrec de Xavier Marí i
Alfons Bertran.

Exposició Imatges per pensar: la representació de la dona als mitjans
de comunicació

Bicicletada i Butifarrada 9 març
“Pedalejem junts per la igualtat”

28 DE MAIG. DIA INTERNACIONAL
D'ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES
DONES
Taller d’educació afectiva i sexualitat 27 de Maig
Aquest taller té com a objectiu la millora del benestar i la qualitat de vida. Se’ns
facilitaran estratègies de suport per millorar la nostra salut sexual, suport a la
menopausia, reeducació del sòl pelvià, prevenció del càncer de mama, promoció d’
hàbits i conductes saludables, etc.
Col.laboració del PADI a través del Pla D’igualtat Dona-Home amb el Centre d’Atenció
Primària la Cruïlla.

Caminada per el dia d’acció per la salut de les dones 28 de
Maig
Caminada a la Bassa de Can Dunyó. Potenciem l’autocura i els hàbits saludables.

Campanya sensibilización FEMP 28
de Maig

...

Visita de Lina Galan, escriptora de
Lliçà d’Amunt al club de lectura
feminista del PADI.

Convocatòria Vídeo dracmagic 1
minut: No sigamos tragando
Participació a la convocatòria del vídeo del minut de l’Observatori de les Dones a través
del Club de lectura feminista del PADI.

28 Juny, Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI+

Punt lila per la Festa Major de Lliçà
d’Amunt
El punt Lila tornarà a estar present aquest any a la Festa Major de Lliçà d’Amunt.
Seguim treballant en la prevenció, sensibilització, detecció i intervenció de les
agressions sexistes a les festes del nostre municipi. Perquè Només SÍ es un SÍ. L’estand
estarà present durant els dies de Festa Major a la zona del Pinar en horari de 23:00 a
04:00 i serà un espai d’informació i sensibilització a tota la població, també es facilitarà
assessorament i/o acompanyament a qualsevol persona que visualitzi o pateixi una
agressió masclista i/o LGTBIfòbica.

Taller de consciencia emocional,
corporal i energética:

Taller de comunicació i espai públic:
Observatori de les dones.

Contacontes i taller creatiu per la
coeducació i l'atenció a la diversitat a
la Biblioteca Ca l’Oliveres

“Una cosa o l’altra. Blanc o negre. Carn o peix. Nen o nena, humà o sirena… Com si
només hi hagués dues opcions! No pot ser que una decisió sigui també que no vols
prendre una decisió?”

Col.laboració del PADI a través del Pla d’igualtat de gènere amb la Biblioteca Ca
l’Oliveres.

25 de Novembre, Dia Internacional
per l’eliminació de la violència contra
les Dones

