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SERVEIS GRATUÏTS

TALLERS  INSCRIPCIONS DEL 16 AL 25 DE SETEMBRE SERVEIS PUNT D’IGUALTAT
Taller de Memòria
Estimulació de la memòria a través 
de diferents tècniques, jocs i activi-
tats. 

Dijous de 9.30 a 10.30 h / Punt d’Igualtat.

Taller d’Introducció al Mindfulness
3 sessions per aprendre els elements 
principals de Mindfulness o Medita- 
ció Conscient.

A càrrec de Laura Mitrani Bernad, 
metgessa. 
Dimecres 2, 9 i 16 d’octubre de 17.45 a 
18.45 h / Punt d’Igualtat.

Taller de Mindfulness
Espai de meditació setmanal dirigit 
a persones que han cursat el curs 

d’Introducció al Mindfulness o bé, 
ja coneixen la pràctica de la medi-
tació.
Dimecres, a partir del 23 d’octubre, 
de 17.45 a 18.45 h  / Punt d’Igualtat.

Taller de Teatre Social
A través de diferents tècniques 
d’expressió dramàtica, jocs i dinàmi-
ques diverses es convida a la reflexió 
i presa de consciència sobre les 
diverses desigualtats (per raó de 
gènere, sexe, ètnia, cultura, diversi-
tat funcional, etc.) que existeixen en 
el nostre entorn proper; com a pas 
previ i necessari per a transfor-
mar-les. 
A càrrec de Geòrgia Bonell, actriu. 
Dijous de 19 a 21 h / Punt d’Igualtat.

Servei d’Atenció psicològica 
(individual, de parella i familiar)
Suport i orientació a persones que es 
troben en situacions de crisis vitals diver-
ses, manca d’autoestima, dificultats en 
les relacions de parella, vivències traumà-
tiques, problemes d’angoixa i/o estrès, 
necessitat de suport en l’elaboració del 
dol, detecció de situacions de violència o 
micromasclismes, sexualitat, acceptació 
de malalties cròniques, etc.   

Servei d’Informació i Mediació Familiar
Espai per a facilitar el diàleg i la comuni-
cació, i acompanyar les famílies en la 
cerca d’acords i/o solucions als conflictes 
familiars. Dirigit a famílies que es troben 
en situació de separació o divorci, custò-
dia de fills/es, dificultats de comunicació 
pares i fills/es, cura d’avis i àvies o perso-
nes dependents, conflictes entre ger-
mans, herències o negocis familiars, etc.  

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL O SAI
Servei comarcal en coordinació amb 
la Xarxa de Serveis d’atenció Integral 
LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals) de Cata- 
lunya que té com a objectius la pre-
venció de la LGBTifòbia, atenció a 
qualsevol tipus de discriminació i/o 
necessitat d'acompanyament, su-
port o informació en relació a la di-
versitat afectiva, sexual i/o de gènere.

Banc del Temps
Punt d’intercanvi gratuït de serveis 
entre persones del municipi i/o 
rodalies que ofereixen el seu temps a 
canvi de rebre també serveis per part 
d’altres persones que formen part 
del banc. Els intercanvis poden ser de 
molts tipus: assessorament sobre 
diferents temes, bricolatge, tasques 
domèstiques, cura del cos i salut, 
formació, temps social, idiomes, etc.

Preus trimestrals 
General 20€ / Persones empadronades a Santa Cristina d’Aro 10€ / Persones empadronades a Santa 
Cristina d’Aro, 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€

NOVETAT

NOVETAT



CURSOS DE CATALÀ  INSCRIPCIONS DEL 16 AL 25 DE SETEMBRE 

Xerrem Junts
Espai de conversa de català on es fomenta l’ús social de la llengua amb 
l’objectiu de millorar la seva comprensió i fluïdesa oral i facilitar la comu-
nicació entre persones d’orígens i/o cultures diverses. 
Dijous de 10.30 a 11.30 h / Punt d’Igualtat.

Taller d’Alfabetització
Espai formatiu dirigit a persones que volen millorar les seves habilitats de 
lectura i escriptura en llengua catalana. 
Dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h / Punt d’Igualtat.

CURSOS GRATUÏTS

ESPAIS FAMILIARS  INSCRIPCIONS DEL 16 AL 25 DE SETEMBRE 

Són espais de jocs i relació, on els 
infants poden explorar i relacionar-se 
entre ells i amb les persones adultes, 
i on les famílies poden compartir la 
seva experiència d'educar i fer créixer 
els seus fills i filles.
Espai conduït per una professional 
experta en l’atenció a la primera 
infància.

Espai Nadó
Dirigit a famílies des del darrer 
trimestre de l’embaràs fins l’any de 
vida del nadó.

Dilluns de 16 a 17.30 h / Punt d’Igualtat.

Espai Familiar
Dirigit a famílies amb nadons 
d’entre 1 i 2 anys

Dimecres de 16 a 17.30 h / Escola Bressol.

Espai de Joc en Família
Dirigit a famílies amb infants 
d’entre 2 i 3 anys.

Dimecres de 17.30 a 19 h / Escola Bressol.

Preus trimestrals 
General 20€
Famílies empadronades a Santa Cristina d’Aro 15€



CERCLES
Cercle de dones
Espai compartit per dones que cerquen connectar amb la seva essència 
a través de l’energia de la feminitat. 
(Primer dilluns de cada mes a les 18 h)

Cercle de famílies
Espai d’acompanyament i orientació a les famílies sobre temes diversos 
relacionats amb l’educació dels fills i filles. 
(Segon dilluns de cada mes a les 18 h) 
S’oferirà servei de ludoteca per infants majors de 4 anys a les famílies 
que ho sol·licitin prèviament.

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 a les 18 h)

Espais gratuïts. 
Cal inscriure’s prèviament al Punt d’Igualtat.

Campanyes de prevenció i sensibilització
Cada any des del Punt d’Igualtat 
s’organitzen diferents activitats 
dirigides a sensibilitzar i fomentar 
la presa de consciència envers les 
desigualtats existents a la nostra 
societat per raó de gènere, orient-
ació sexual, raça/ètnia, cultura, etc. 
Les activitats són diverses: cami-
nades, performance, tallers, obres 
de teatre social, exposicions, 
concursos literaris, etc.

DIA contra la violència masclista
25 de novembre

Dia Internacional de les Dones
8 de març

Dia contra la Homofòbia, Bifòbia, 
Lesbofòbia i Transfòbia
17 de maig

Més informació al Punt d’Igualtat
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