
Us presentem la vuitena edició del Formant Espais 
de Dones, projecte consolidat com una veritable 

escola de gènere. Aquesta proposta fruit de l’alt nivell 
d’exigència de moltes pratenques, i en especial del 
Consell de les Dones, s’alimenta i creix gràcies a 
la innovació del pensament feminista en la societat 
civil, al treball de recerca universitari i a les pràctiques 
transformadores que moltes de vosaltres porteu a 
terme en la vostra vida quotidiana.
Desitgem que els temes siguin del vostre interès, i que 
gaudiu de les diferents sessions.
Alba Bou Jordà
Regidora de les Dones. El Prat de Llobregat, 2015

Inscripcions 

A/e: dones@elprat.cat; tel. 93 379 00 50, extensions 
5600/5603, o personalment a les Cases d’en Puig (Programa 
Municipal de les Dones), pl. de l’Agricultura, núm. 4. Hi haurà 
servei de ludoteca per a infants de 3 a 12 anys, amb demanda 
prèvia. (http://www.casesdenpuig.cat) 

Il·lustració Tinta Fina. Disseny gràfic Domingo Recreativos



Cada seminari tindrà una durada de 4 hores ditribuides en 
dos tardes, excepte la proposta del mes de juliol que només 
durarà una tarda

GENER
Lideratges que vénen del Sud
Amb Marisela Montenegro, professora i coordinadora del 
Màster d’Investigació i Intervenció Psicosocial (UAB)
Dimarts 27 i dimecres 28 de gener. De 19 a 21 h.  
A Cases d’en Puig (pl. de l’Agricultura, núm. 4)

MARÇ
Cuidar, educar, netejar i cuinar... És treball!
Amb Yayo Herero, antropòloga, enginyera, educadora 
i activista social
Dilluns 16 i dimarts 17 de març. De 18 a  20 h. A la 
Biblioteca Antonio Martín (Cèntric Espai Cultural)

MAIG 
Cuidar-se, que no necessariament
és medicar-se 
Amb Margarita López Carrillo, de l’entitat CAPS
Dimarts 19 i dijous 21 de maig. De 17 a 19 h. Al Centre 
Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

JULIOL
Si no podem ballar, la teva revolució
no m’interessa*
Seminari per descobrir amb el cos, la dansa i el 
moviment, les transformacions físiques i emocionals 
que s’experimenten a través del ball i la música 
Amb el projecte de dansa del Centre Cívic Jardins 
de la Pau.
Dijous 2 juliol. De 18 a 20 h. Al Centre Cívic Jardins 
de la Pau

DESEMBRE
Les nenes a la literatura 
Amb Dolors Molas de Tàcita Muta (Grup d´Estudis de 
Dones a l’Antiguitat, UB) i Adina Mocanu, del Centre 
Dona i Literatura (UB)
Dimarts 1 i dimecres 2 de desembre. De 18 a 20 h. A 
la Biblioteca Antonio Martín (Cèntric Espai Cultural)

(*)Frase atribuïda a Emma Goldman (1869 –1940), d’origen 
lituà, pionera en la lluita pels drets de les dones


