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TALLER “SI L’AMOR ÉS UN EMBOLIC... POTS DESEMBOLICAR-TE!”

Desmitificant l’amor romàntic
Dimecres 2 de novembre, de 17.30 a 19 hores,  
a l’Espai Jove La Capella. 

Què entenem per amor? L’amor romàntic és ple de mites que se’ns 
transmeten des de petits i petites... Identificarem aquests mites i les 
seves conseqüències amb l’objectiu principal d’aprendre a desmitificar 
l’amor romàntic per poder construir relacions afectives sanes! 

A càrrec de CANDELA – Cooperativa d’Acció Comunitària i Feminista   

CONCURS DE VÍDEOS PER INSTAGRAM: 
“TARONGES SENCERES! TRENQUEM AMB ELS MITES  
DE L’AMOR ROMÀNTIC” 

Aquest taller et servirà per reflexionar sobre l’amor romàntic i per presentar-te 
al concurs de vídeos “TARONGES SENCERES! TRENQUEM AMB ELS MITES DE 
L’AMOR ROMÀNTIC” 

Dimarts 8 de novembre, de 18 a 19.30 hores,  
a l’Espai Jove La Capella. 

T’ensenyarem a mantenir la calma i gestionar una situació de risc  
amb comunicació i autodefensa física.     

AUTODEFENSA PER A DONES I PERSONES LGTBI

A càrrec de Clarissa Fontana, entrenadora de defensa personal  
amb perspectiva feminista. 

Dimarts 15 de de novembre, de 18 a 19.30 hores,  
a l’Espai Jove La Capella.  

MÉS INFORMACIONS I INSCRIPCIONS  
ESPAI JOVE LA CAPELLA

www.joves.svh.cat

Espai Jove La Capella 
C. d’Albacete, 1-9 / Tel. 93 6 76 9 7 80  
a/e: espailacapella@gmail.com  
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h 

Important: Si vols presentar-te al concurs, et recomanem assistir al taller  
“SI L’AMOR ÉS UN EMBOLIC... POTS DESEMBOLICAR-TE!” 

@espailacapella espaicapella@gmail.com

“Taronges senceres! Trenquem amb els mites de l’amor romàntic”

630 76 09 63 
espailacapella@gmail.com    

Els vídeos seran publicats al perfil públic d’Instagram de l’Espai Jove La Capella  
       @espailacapella el 24 de novembre.  

Votacions: Els vídeos es podran votar el 25 de novembre, de 10 a 20 hores, entrant a les 
històries d’Instagram         @espailacapella Només has de dir quin és el teu vídeo preferit! 

Premi: 200 € en xecs de La Unió de Botiguers. 
Hi haurà un premi per a cada categoria de 12 a 16 anys i de 17 a 30 anys. 
Els premis es lliuraran el dia 28 de novembre.  

1. Pensa una idea de vídeo on parlis dels mites de l’amor romàntic. 
Pots fer-lo individualment o en grup. 
2. Fes el teu vídeo: grava’l en format vertical i d’una durada  
no superior a 2 minuts. 

3. Entra a la web         joves.svh.cat i emplena la fitxa  
d’inscripció del concurs.        

4. Ja pots enviar-nos el vídeo! Ports enviar-lo, abans del 23 de novembre,  
al Whatsapp o correu electrònic de La Capella                


