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SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Suport, acompanyament i orientació psicològica 
individualitzada. Dirigit a persones que es troben en 
situacions de crisis vitals diverses, manca d’autoesti-
ma, dificultats en les relacions de parella, vivències 
traumàtiques, problemes d’angoixa i/o estrès, neces-
sitat de suport en l’elaboració del dol, detecció de 
situacions de violència o micromasclismes, sexualitat, 
acceptació de malalties cròniques, etc.

SERVEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR
Acompanyament a famílies que es troben en si-
tuacions de conflicte, facilitant eines i recursos per tal 
de poder resoldre’ls de forma pacífica i dialogada. 
Uns conflictes que es poden donar a nivell de parella 
(separacions i divorcis), com també entre germans o 
a nivell intergeneracional (progenitors i fills/es, néts/
es, etc.) . Els temes que s’hi tracten són diversos: pare-
lla, cura dels fills/es o cura de persones dependents, 
herències, malalties, empreses familiars, etc.

ESPAI LGBTIAQ*
Servei d’Atenció Integral adreçat a tota la població i 
molt especialment a aquelles persones que han patit, 
pateixin o siguin susceptibles de patir qualsevol situa-
ció de discriminació per LGTBIfòbia. Es treballa per a 
la prevenció de la LGBTI-fòbia i s’ofereix atenció, 
informació, assessorament i/o acompanyament 
per qualsevol tipus de discriminació i/o situació rela-
cionada amb la diversitat afectivosexual i de gènere.

SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
Espai d’atenció individualitzada on s’ofereix suport, 
acompanyament i orientació a les famílies en tot 
allò relacionat amb la criança i l’educació de fills i 
filles d’entre 0 i 18 anys.
S’hi poden consultar temes com: la comunicació amb 
els fills/es, la gestió d’emocions, l’autoestima, la ges-
tió positiva de conflictes, les normes a casa, els hàbits 
d’estudi, la responsabilitat, les rebequeries, premis i 
càstigs, etc.

CERCLE DE DOL
Grup de suport i acompanyament a persones que 
han patit pèrdues i/o es troben en processos de 
dol. 

Darrer dilluns de cada mes de 18 a 19.30 h.

PUNT DONA’T TEMPS
El projecte “Dona’t temps” té com a objectiu facilitar 
la conciliació del treball, descans, lleure i cura, està 
gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. 
S’ofereix un servei de canguratge dirigit a famílies 
amb infants de 3 a 12 anys, residents en municipis 
amb menys de 20.000 habitants de la comarca. 

Divendres de 16 a 20 h. 

Cal reservar prèviament a:  
donatemps@baixemporda.cat 

SERVEIS

TOTS ELS SERVEIS SON GRATUÏTS
CAL SOL·LICITAR CITA PRÈVIA AL PUNT D’IGUALTAT: 637 889 203 - igualtat@santacristina.cat 

NOVETAT !
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Espais de trobada entre famílies on es facilita l’intercanvi, orientació i acom-
panyament en la tasca de criança i educació dels fills i filles.

Les activitats que s’hi porten a terme es basen en l’educació respectuosa i giren al 
voltant del joc lliure, sempre tenint en compte les necessitats evolutives de cada 
grup i cada infant. Es complementen amb tallers artístics, jocs musicals, xerrades, 
tallers, dinàmiques de grup, etc. Les sessions de joc estan vinculades al ritme anual 
i les seves festivitats. Un espai per gaudir, infants i famílies, conjuntament.

Consten de dos espais: 

• ESPAI NEIX: Per a famílies des del darrer trimestre de l’embaràs fins a l’any 
de vida del nadó. Dimecres de 16 a 17.30 h

• ESPAI CREIX: Per a famílies amb infants d’entre 1 i 2 anys. Dimecres de 
17.30 a 19 h 

A càrrec d’Anabel Rico Vicente. 

Lloc: Escola Bressol El Guirigall

Des del Punt d’Igualtat es desenvolupa el projecte “Benvingut nadó” a través del 
qual es felicita la família i es dona la benvinguda al municipi al fill o filla que 
acaba de néixer.

BENVINGUT NADÓ

ESPAIS 
FAMILIARS

PREUS TRIMESTRALS: 15€
• Tenen prioritat d’inscripció les persones/famílies empadronades a 

Santa Cristina d’Aro i/o que han participat prèviament a l’Espai Neix.
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TALLERS

Espai de meditació dirigit a persones que volen desenvolupar la seva capacitat 
d’atenció plena. 

Dimecres de 19 a 20 h / Gimnàs de l’Escola Pedralta

Del 5 d’octubre al 21 de desembre del 2022. 2n i 3r trimestre, dates a concretar.

A càrrec de Laura Mitrani Bernad

Sessions vivencials on conèixer i practicar eines per a la criança positiva i 
compartir temes com: expressar i gestionar sentiments i emocions, l’escolta activa, 
fomentar la col·laboració familiar, resoldre problemes quotidians de manera 
positiva, alternatives al càstig i l’autoestima i com fugir de les etiquetes.

Dirigit a famílies amb infants des de P3 fins a 6è de Primària

Basat en el llibre “Com hem de parlar perquè els fills escoltin i escoltar perquè els fills 
parlin” de les autores americanes A. Faber i E. Mazlish.

Dimecres de 17 a 18.30h / Punt d’Igualtat
Del 28 de setembre al 9 de novembre del 2022

A càrrec de DIPSALUT

IMPORTANT: Es facilita espai lúdic complementari (canguratge) pels fills/es

Un espai on connectar amb si mateix/a, deixar-se anar, crear, descobrir-se, 
compartir, explorar, gaudir...i sobretot, EMPODERAR-SE. 

1r trimestre: Dilluns 17, 24 d’octubre i 7, 14 de novembre del 2022 de 17 a 19h.                          
El taller constarà de dos activitats complementàries:

•Descobrint-me creant: construeix la teva llibreta creativa 
•Descobrint-me en moviment: Flueix lliurement
A càrrec de Laia Estremeiro Martínez, Mònica Sánchez Segura i Isabel Albertí Serra

2n i 3r trimestre: Dates i horaris a concretar

SIGUES TU EN FAMÍLIA: “Com parlar als infants”

EMPODERA’T

MINDFULNESS
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INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ AL PUNT D’IGUALTAT  
637 889 203 – igualtat@santacristina.cat 

Un espai per a conèixer-nos millor, valorar quina autoimatge tenim i com són les nostres dinàmiques de 
relació per tal de poder potenciar totes aquelles habilitats que ens ajudaran a construir i/o enfortir unes 
relacions sanes. 

Dilluns de 10.30 a 12h / Punt d’Igualtat 

Del 10 d’octubre al 12 de desembre del 2022 

A càrrec de Mònica Sánchez Segura

Estimulació de la memòria a través de diferents tècniques, jocs i activitats. Dirigit a persones de totes les 
edats.

Dimecres de 10 a 11 h / Punt d’Igualtat

1r trimestre: Del 5 d’octubre al 21 de desembre 2022. 2n i 3r trimestre, dates a concretar

A càrrec de Nuria Pérez Deulofeu

APRÈN A CONSTRUIR RELACIONS SANES

ACTIVA LA MENT 

PREUS TALLERS:
Preu del taller o trimestre:

• General: 10€
• Persones en situació d’atur, pensionistes, carnet jove de Santa Cristina d’Aro, persones amb 

reconeixement de discapacitat (grau superior al 33%), famílies que acreditin la condició de 
nombroses o monoparentals: 5€

Nota:  El taller “Sigues tu en família” i el taller “Reconstruim-nos” són gratuïts. 
Tenen prioritat d’inscripció les persones empadronades a Santa Cristina d’Aro

Un espai de trobada feminista entre dones, trans, no binàries en el qual a través de la improvisació i el 
moviment corporal detectarem possibles violències estructurals que ens afecten i buscarem, conjuntament, 
possibles camins que ens retornin als nostres cossos des de la seguretat, el benestar, la confiança i la cura.

Divendres 25 de novembre de 17.30 a 19h a la Sala d’exposicions de la Caixa.
A càrrec de Tania Libertad.

RECONSTRUIM-NOS



PROJECTES DE PREVENCIÓ  
I SENSIBILITZACIÓ
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GRUP TRENQUEM DESIGUALTATS

Ets una persona sensible envers les injustícies socials i ¡/o discriminacions per raó de sexe, gènere, 
orientació sexual, ètnia, cultura, diversitat funcional?

Tens ganes de participar en alguna de les accions (contes teatralitzats) que es faran al municipi amb 
l’objectiu de mostrar la riquesa d’aquesta diversitat?

Busquem persones de qualsevol edat, situació i realitat amb ganes d’aportar el seu granet de sorra 
a aquesta causa, implicant-se en allò que es sentin més còmodes en cada moment (actuant, suport 
logístic, música, vestuari, gravació...)

T’hi apuntes? No t’ho pensis més. Vine, escriu-nos o truca al Punt d’Igualtat i t’explicarem de què va 
la història!!!

Punt de trobada: Dimecres de 20 a 22h (i en altres horaris depenent de la disponibilitat del grup). / 
Gimnàs de l’Escola Pedralta

A càrrec de Geòrgia Bonell i Sala

ACTIVITAT GRATUÏTA I OBERTA A TOTHOM
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PROJECTE “A SANTA CRISTINA D’ARO APRENEM DE  
LES DIVERSITATS”

El mes de juny del 2021, fruit d’una proposta de l’AFA de l’Escola Pedralta i amb la 
participació d’una comissió formada per diferents agents educatius del municipi, 
el Punt d’Igualtat va endegar el projecte “A Santa Cristina d’Aro, aprenem de les 
diversitats”.

L’objectiu del mateix és afavorir la reflexió i sensibilització envers els molts models 
de família que existeixen i la riquesa que implica tota aquesta diversitat familiar.

Durant el curs escolar 2021-22 s’han desenvolupat diverses accions i es preveu 
organitzar noves propostes durant el curs 2022-23. 

Més informació a: https://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat/423-cam-
panyes-de-sensibilitzacio.html

Anualment, des del Punt d’Igualtat es commemoren:  

• DIA INTERNACIONAL DEL DOL PERINATAL – 15 d’octubre

• DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA - 25 de novembre

• DIA INTERNACIONAL DE LES DONES - 8 de març

• DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES – 15 de maig

• DIA CONTRA LA LGBTIFòbia - 17 de maig

• DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI – 28 de juny



PUNT D’IGUALTAT

igualtat@santacristina.cat

T. 637 889 203

@ puntdigualtatsantacristina/

Passatge Pompeu Fabra, 2
17246 – Santa Cristina d’Aro


