
TALLERS SETMANA SANTA 2022 
 

Amics i amigues, com cada any us preguem us apunteu en tres tallers per ordre de preferència. S'escollirà el 

primer de la llista fins a arribar al número òptim de participants. A mesura que els tallers s’omplin, 

s'aplicarà el segon de la llista i així successivament. Es respectarà estrictament l'ordre d'inscripció. Podeu 

comunicar les vostres preferències per telèfon al 93 505 86 86 o per mail a coordinacio@acocat.org. 

1- Consum conscient en el nostre dia a dia, a càrrec de Josep Anton Cordero i Laia Garcia, militants 
d'ACO de Rubí 
No sé on comprar roba feta a prop!... És possible estalviar sense anar al súper? .... 
Us proposem fer una aturada per a reflexionar entorn com organitzem el nostre temps,  a quines 
accions donem prioritat, quins són els nostres criteris de compra, quin impacte social i/o ambiental 
tenen les nostres decisions.  Segur que  molts us heu plantejat aquestes i altres qüestions i podem 
escoltar i compartir experiències concretes que ens ajudin a avançar. 
 

2- Taller sobre salut mental a càrrec de Roser Batalla, especialista en Psicologia Clínica 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut mental és un estat de benestar en el qual la 
persona és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot 
treballar de forma fructífera i fer una contribució a la seva comunitat. En aquest taller buscarem eines, a 
través d’exercicis experiencials i de reflexió personal, per a propiciar-la i com accedir a una forma de 
viure que la mantingui i la propiciï.  

 

3- Recuperem la BELLESA de la VELLESA: Tenir cura  de les nostres persones grans, a càrrec de 
Quico Manyós, educador social, director de Dignetik (Dignitat i ètica) i president del Centre 
Obert Heura per a persones sense llar 

Aquest taller pretén oferir un espai de reflexió per a les persones que n’estigueu interessades per a 
pensar com tenim cura de les persones grans de casa quan són vulnerables, dependents, amb o sense 
problemes de deteriorament cognitiu. Ens plantejarem què vol dir tenir cura tant del benestar físic com 
emocional, com podem respectar  el seu projecte de vida, les seves decisions. Pensarem estratègies per 
a preservar la seva identitat i la seva intimitat, el seu projecte vital. 
 

4- Acompanyar les joves d'avui; créixer en militància obrera i cristiana! a càrrec de la Isa Moreno, 
consiliària de la JOC des del 2012 

Si ets dels qui pensa que sense la JOC i l’acompanyament de molts consiliaris/es, la teva vida segur 
hauria anat per un altre camí. Si ets de qui sent la crida a compartir la vida, el camí cristià, amb algú que 
vol fer experiència de militància. Si vols dedicar el teu temps als moviments, perquè són una escola per 
la vida, una eina de transformació. Si creus que has rebut molt i ara és l'hora de donar-ho a d’altres, 
t’espero al meu taller. Descobriràs que fent aquesta tasca tan important, també creixes en fe i confiança. 

 

5- Les dones de l’Antic Testament, tot un estímul, a càrrec de Josep Lligadas, teòleg i escriptor, 
exconsiliari del MUEC, la JOBAC, la JOC i l’ACO.  

En aquest taller, ens aturarem a conèixer i a descobrir què ens ensenyen algunes dones rellevants de 
l’Antic Testament: Eva, la mare de tots; Jael i Judit, les heroïnes que van fer morir els tirans; Tamar, la 
dona que no té por de fer de prostituta per reparar una injustícia; Rut, l’estrangera empoderada que 
sap estimar i que és estimada.... 

 

6- Consciència de l’ús de pantalles en les famílies amb infants (entre els 0 i els 12 anys), a càrrec de 
l’Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga, impulsora de la campanya #de0a3PantallesRES 

Aquest taller pretén oferir un espai de reflexió per a mares i pares, sobre l’ús que nosaltres fem de les 
pantalles (smartphones, tablets, ordinadors, televisor, videoconsoles...) per situar-nos el millor possible 
com a models educatius davant dels fills i filles. 
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