
Espai Social 
de Salut Comunitària 

Guineueta
Pg. Valldaura, 135 

(al costat del CAP Guineueta)

Equipament accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació amb llengua de 
signes o subtitulació prèvia sol·licitud 
amb set dies d’antelació

Impulsen:

Consorci Sanitari
de Barcelona

 BSC

Agència
de Salut Pública

de Valldaura

I també

Punt d’Informació 

sobre 

demències 

ESCOLA DE SALUT 
PER A TOTHOM
Espai d’aprenentatge dinàmic i partici-
patiu amb temes per a totes les edats, 
orientats a una vida activa i saludable

PROGRAMACIÓ 

DE FEBRER A JUNY 

DE 2019 

TALLERS 
I XERRADES 2019

De febrer a juny
Gratuïtes



Nom i cognoms:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Edat: .........................................    

Telèfon: ..................................................................

Correu electrònic 

................................................................................

Marqueu amb una X el taller/activitat a 
què us inscriviu:

  Dolor emocional

  Txi-Kung

  Salut i gènere

  Cuidem l’esquena amb gimnàstica 
 abdominal hipopressiva

  Reserva cognitiva, com estimular 
 el nostre cervell

  Canvi climàtic i salut

I també
Punt d’Informació sobre demències 
Amb cita prèvia al telèfon de la Fundació 
Uszheimer 93 418 65 65

TALLERS 

Dolor emocional
Grup de psicoteràpia per a dones
Divendres, de 17 a 19.30 h
15 i 22 de febrer, 1, 8, 15, 22 i 29 de març, 5 i 26 d’abril
3 i 10 de maig

• Les ferides emocionals. Els dols pendents. L’autoestima. 
El respecte a una mateixa

• El moviment i la relaxació. Contactar amb l’alegria i el 
benestar emocional

Requisits per participar-hi:
• Entrevista prèvia de selecció per tal d’ajustar el grup a un 

perfil que permeti la dinàmica grupal 
• Compromís d’assistència a les 11 sessions

Porteu roba i calçat còmodes
A càrrec de Roser Carré, psicòloga especialitzada en psico-
teràpia individual i grupal per a dones

Txi-Kung 
Dijous, de 18 a 19 h
14, 21 i 28 de febrer, 7, 14, 21 i 28 de març
4, 11 i 25 d’abril
Porteu roba i calçat còmodes
A càrrec de Marta Fernández, monitora de txi-kung i 
tai-txi-txuan

Memòria
Els divendres, de 12 a 13.30 h
Adreçat a persones amb deteriorament cognitiu lleu o en 
procés diagnòstic, sempre derivades per personal sanitari 
(puntuació a l’escala de MEC de Lobo compresa entre 26 i 
32 punts o amb queixes subjectives de memòria GDS 2 o 
objectives en fase inicial GDS 3)
A càrrec de la Fundació Uszheimer

Salut i gènere
Dijous, de 18 a 20 h
16, 23 i 30 de maig, 6, 13 i 20 de juny

• 16 de maig: Identitat sexual 
 Carme Valls Llobet, metgessa endocrina

• 23 de maig: Medicalització de la vida sexual i reproductiva 
 Margarita Lopez Carrillo., documentalista de salud

• 30 de maig: Els processos naturals: la menstruació
 Núria Beitia, psicòloga

• 6 de juny: Embaràs, part i postpart
 Montse Catalan, metgessa

• 13 de juny: Els processos naturals: menopausa i l’envelli-
ment saludable. Esperanza Aguilà, infermera      

• 20 de juny: Drets sexuals i reproductius i violència
 Aurora Rovira, metgessa AP

Professionals del  Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)

Cuidem l’esquena amb 
gimnàstica abdominal hipopressiva
Dimarts, de 18 a 19.30 h
12, 19 i 26 de febrer, 5, 12, 19 i 26 de març, 
2, 9, 16 i 30 d’abril, 7, 14, 21 i 28 de maig
Porteu roba i calçat còmodes
A càrrec de Montse Baños, fisioterapeuta

XERRADES
Reserva cognitiva, com estimular 
el nostre cervell
2 de maig, de 18 a 19.30 h
A càrrec de Fundació Uszheimer

Canvi climàtic i salut
9 de maig, de 18 a 19.30 h
A càrrec de Josep Cabayol, periodista i president de SICOM

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Inscripcions
• Lliurant la butlleta emplenada al CAP Guineueta
• Escrivint un correu electrònic a: 
 comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat
• Trucant al telèfon 675 213 996


