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Us convidem de nou a gaudir de les propostes formatives 
en clau de gènere que organitzem amb l'objectiu de reflexionar
sobre els reptes i fites que tenim com a societat, en un 
moment clau com l'actual. I per això, reunim sabers col·lectius 
del món acadèmic, institucional i dels moviments socials en un
conjunt de formacions innovadores que intentaran plasmar els 
pensaments i valors feministes, com a punts clau per repensar
el nostre present. 

Esperem que sigui del vostre interès i us convertiu en part 
activa de la transformació i la reivindicació de la plena igualtat
de gènere!

Regidora d'Igualtat, Joventut i Solidaritat
2017

Anna Martín CuelloAnna Martín CuelloAnna Martín Cuello

Gènere, treball i salut 
Amb Lucía Artazcoz, doctora en medicina
Cases d'en Puig

Maig Dijous 18, de 17 a 19 h

Fem nostre el carrer
Amb el col·lectiu d'arquitectes Punt 6
Marxa exploratòria amb l'objetiu de fer un recorregut per l'espai 
urbà amb perspectiva de gènere, per fer visibles aquells aspectes
que ens generen inquietud i els indrets que ens donen seguretat.  
Punt de trobada: El Lloro. Serveis de Joventut.

Novembre Dijous 16, de 17 a 19 h

Què ens quedarà de pensió?
Amb Núria Pumar, doctora en dret laboral 
Equipament Delta del Llobregat 

Dimarts 7, de 17 a 19 hMarç

Les dones i el poder polític. Entre la igualtat i la llibertat
Amb Fina Birulés, filòsofa
Cèntric Espai Cultural 
 

Dimecres 25, de 19.00 a 20.30 hGener

L'estrès i l'ansietat com a símptoma 
Amb Sílvia Elgarrista, dansaterapeuta i Corina Hourcade, psicòloga
Taller d’autoconeixement a través  del moviment: de consciència, 
retrobada i estima del nostre cos, del dolor i les emocions.
Centre Cívic Jardins de la Pau

Dijous 6, de 18 a 20 hJuliol

Inscripcions: dones@elprat.cat o tel. 93 379 00 50, extensions 5600 / 5603,
o personalment a les Cases d'en Puig (Igualtat), pl. de l'Agricultura, núm. 4. 

Hi haurà servei de ludoteca per a infants de 3 a 12 anys, amb demanda prèvia. 
Més informació a: www.elprat.cat/dones 
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