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- Nota de premsa -

La 2a edició dels Tallers en Femení s’acaba aquest mes
de maig
Aquests tallers tenen com a objectiu oferir una proposta específica sobre
temes que interessen a les dones. Els organitza l’Àmbit de Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i es volen potenciar en el
primer any de vigència del III Pla d’Igualtat de Gènere de la ciutat. El tallers
s’han fet al Centre d’Informació i Recursos per a Dones Joana Barcala
(CIRD) i a altres centres cívics de Mollet.
Els tallers comprenen quatre facetes bàsiques del femení: la dinàmica, que
s’orienta a la part resolutiva i planificadora; la maternal, orientada a allò relacional
i a la cura pròpia i la dels altres; la intuïtiva i creativa, que té a veure amb l’enginy
i la producció imaginativa i innovadora; i la sexual i eròtica, que té a veure amb
la sensualitat i la intimitat.
Dins d’aquestes quatre facetes s’han realitzat propostes molt diverses, algunes
de les quals han inspirat altres incitatives més enllà del taller. Per exemple, des
del taller de Coaching laboral per a dones aturades, a càrrec de la coach Maren
Rodríguez i la psicoterapeuta Maria José Navarro, es va enregistrar un vídeo
sobre el procés de les dones en el taller i el canvi en la seva actitud vers la
recerca de feina.
Un altre exemple és el taller escènic Amb cos de dona, a càrrec de la creadora
Esther Freixa, que ha consistit en un espai de trobada a partir del qual es va
treballar una performance col·lectiva, que es va representar amb motiu del Dia
Internacional de les Dones.
La difusió del programa dels tallers es va portar a comerços i a centres de salut
per arribar a més dones, cosa que s’ha valorat positivament i que es tindrà en
compte per a la propera edició.
Tallers en Femení 2017-2018
Arran de la bona acceptació entre les dones de Mollet, de cara el proper curs es
proposa continuar estenent l’oferta a través dels centres cívics per a arribar a un
major nombre de dones; introduir nous temes d’interès, com la sexualitat i la
gestió de les pròpies finances, i ampliar les quatre facetes del femení a la resta
de la programació del CIRD Joana Barcala.
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