
ESPAI PER A
L’EMPODERAMENT I
L’AUTOCONEIXEMENT

Fes xarxa, 
vine a Sorotopia!

Ens trobaràs a:

@sorotopia
 info@sorotopia.org
www.sorotopia.org

Amb el suport de:

Col·labora:



Què fem?

Acollida 
El primer contacte amb la dona serveix per valorar  

conjuntament les inquietuds i preferències personals 

per poder oferir el grup que encaixi millor amb els 

seus interessos i necessitats. 

Converses entre dones 
La finalitat d’aquestes trobades és crear espais segurs 

d’interacció entre dones, per conèixer experiències i 

punts de vista diversos.

Vermuts i trobades lúdiques per establir vincles 

entre les dones de la xarxa.

Grups de suport emocional
Espai pensat per compartir inquietuds personals, 

angoixes, malestar psicològic..., on poder identificar i 

treballar aspectes clau de la situació viscuda.

Grups reduïts per a dones de totes les edats.

(Amb la col·laboració del Centre de Psicologia i 

Neuropsicologia APROP de Granollers)

Caminades i excursions 
Espai d’interacció allunyat de la ciutat, per adquirir 

l’hàbit de gaudir de la companyia sense pressa, en 

un entorn natural.

Grups de running  
Espai per anar a córrer o caminar acompanyada 

d’altres dones, en un entorn segur que permeti  

establir nous vincles de sororitat. Tant se val el nivell 

de forma física o l’edat: la idea és instaurar l’hàbit de 

l’exercici físic en les dones per millorar la salut.

Autodefensa feminista
L’autodefensa feminista és una eina per a 

l’autoconeixement i el descobriment de les habilitats 

que ja formen part de nosaltres, però que estan 

amagades sota capes i capes de socialització patriarcal.

La creació de grups d’autodefensa feminista ha de servir 

per generar un lligam de suport i sororitat entre dones, i 

per adquirir eines d’autoprotecció davant d’agressions 

tant físiques com psicològiques, de manera progressiva, 

conjuntament amb altres dones. 

Tallers de pràctica filosòfica feminista
La finalitat d’aquest espai és fomentar les habilitats 

d’expressió, de construcció de discurs i de pèrdua de la 

por a parlar en públic. Un lloc per al debat i l’aprenentatge 

de tècniques d’expressió oral i escrita.

Sortides d’àmbit lúdic i cultural
Pensades per gaudir de moments d’oci en companyia de 

dones que tenen aficions i inquietuds similars, per tal de 

compartir experiències i crear lligams. Sortides a museus, 

concerts, xerrades i altres tipus d’activitats culturals.

Qui som?

Som un grup de dones que volem generar espais 

d'interacció i participació, amb la intenció de 

desenvolupar habilitats socials i compartir inquietuds 

amb altres dones en un ambient segur, respectant 

sempre les situacions personals. L’objectiu del projecte 

és crear una xarxa relacional que creiem que és 

fonamental i necessària per possibilitar que les dones 

tinguem un paper actiu en la societat, a través de 

l’empoderament i l’autoconeixement, sobretot, d’aquelles  

que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat en 

l’àmbit social.

Sorotopia parteix del feminisme interseccional i s’adreça 

a totes les dones amb ganes de compartir vivències, 

temps, coneixements i experiències amb altres dones, 

independentment del seu origen, nacionalitat, creences 

religioses, orientació sexual o qualsevol altra 

característica personal.

També, volem donar continuïtat a la feina dels diversos 

serveis assistencials que acompanyen les dones en el 

procés de recuperació en situacions de violència  

masclista, una vegada la tasca assistencial ha finalitzat o 

és necessari ampliar-la incidint també en l'àmbit de les 

relacions socials.


