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Espai d’aprenentatge dinàmic i participatiu, amb temes per a totes les edats
orientats a una vida activa i saludable
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Espai Social
de Salut Comunitària
Guineueta

TALLERS
I XERRADES 2020
De febrer a juny
Gratuïtes

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
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Consorci Sanitari
de Barcelona
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

TALLERS

XERRADES

Memòria

Com recuperar les ganes de viure després
d’una relació tòxica

Nom i cognoms:

A càrrec de Àngels Córcoles, metgessa psicoterapeuta
i coach transpersonal que es dedica a ajudar les dones a
recuperar-se de relacions tòxiques

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

Reaprofitament segur dels aliments

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

Conèixer iniciatives que es fan a la nostra ciutat per evitar el
malbaratament alimentari
A càrrec de Conxita Malgrat, del servei de control alimentari
i programes. ASPB

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

Divendres, de 12 a 13.30 h

Adreçat a persones derivades per personal sanitari amb deteriorament cognitiu lleu o en procés diagnòstic (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

Transformant el dolor emocional
Taller psicoterapèutic de dones
Divendres, de 17 a 19.30 h

Dates de les sessions: 21 i 28 de febrer; 6, 13, 20 i 27 de
març; 3, 17 i 24 d´abril; 8, 15 i 22 de maig
Espai psicoterapèutic on les dones puguin:
• Expressar i reflexionar sobre el patiment, les seves emocions, valors, capacitats i rols des d’una perspectiva dels
gèneres.
• Reflexionar al voltant de les situacions que han viscut i
detectar els efectes en la pròpia subjectivitat.
• Ésser reconegudes i reconèixer-se en la pròpia capacitat
de significar la seva autoritat femenina.
Requisits per participar-hi:
• Ser derivada des de serveis i entitats que atenen dones
(CAP, PIAD, SERVEIS SOCIALS...)
• Entrevista prèvia de selecció per tal d´ajustar el grup a un
perfil que permeti la dinàmica grupal
• Compromís d´assistència a les 12 sessions
A càrrec de Roser Carré, psicòloga especialitzada en psicoteràpia individual i grupal per a dones

Txikung

Dijous, de 18 a 19 h

Dates de les sessions: 6, 13, 20 i 27 de febrer; 5, 12, 19 i 26
de març, i 2 d’abril, de 18 a 19 h (1r trimestre); 16 i 30 d’abril;
7, 14, 21 i 28 de maig, i 4, 11 i 18 de juny (2n trimestre)
Apuntar-se una mateixa persona a tots dos trimestres no és
possible
Porteu roba i calçat còmodes
A càrrec de Marta Fernández, monitora de txikung i
taitxitxuan

Dimarts 3 de març, de 18 a 19.30 h

Dimarts 5 de maig de 18 a 19.30 h

Tastet d’autodefensa

Dimarts 19 de maig, de 18 a 19.30 h

Potenciar 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, com a eines de les dones
A càrrec de Karin Konkle, especialista en l’autodefensa per a
dones. PIAD

Com inscriure’s a
tallers i xerrades:
• Lliureu la butlleta emplenada al CAP Guineueta
• Escrivint un correu electrònic a:
comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat
• Truqueu al telèfon 675213996
• Inscriure’s a una activitat no en suposa l’admissió. L’organització contactarà amb els
admesos per ordre d’inscripció i en funció de
les places ofertes

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

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

Correu electrònic
................................................................................
CLÀUSULA INFORMATIVA
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, en
tramitar aquest document consentiu que les vostres dades
personals siguin tractades per l’Espai Social de Salut Comunitària Guineueta amb la finalitat de participar en la seva
programació d’activitats.
Tret d’obligació legal, no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades
de la gestió sol·licitada. Teniu dret a accedir-hi, rectificar-les i
suprimir-les, així com altres drets establerts per la normativa,
mitjançant comunicació escrita a d’adreça:
comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat.

Marqueu amb una X el taller/activitat a
què us inscriviu:
Txikung 1r trimestre
Txikung 2n trimestre
Com recuperar les ganes de viure després
d’una relació tòxica
Reaprofitament segur dels aliments

I també
Punt d’informació sobre demències

Amb cita prèvia al telèfon de la Fundació
Uszheimer 93 418 65 65

Tastet d’autodefensa

