
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Salt organitza cursos d’autodefensa per a dones  
 

L’Àrea d’Acció Social i el SIAD Gironès-Salt impulsen tres cursos de defensa personal 
femenina adreçats a dones saltenques de totes les edats  
 
L’objectiu d’aquesta activitat, segons la primera tinenta d’alcaldia i regidora d’Acció Social, 

Margarita de Arquer, “és oferir a les dones del nostre municipi un instrument de 

formació sobre tècniques i habilitats corporals que els hi permeti preveure i avaluar a 

temps situacions d’amenaça a la via pública”.  
 

Durant el mes de novembre, l’Àrea d’Acció Social va iniciar un desplegament d’iniciatives 

relacionades amb la prevenció, la identificació i la visibilització de les diferents violències 

envers les dones. És en aquest sentit que, segons de Arquer, el consistori, conjuntament 

amb el SIAD Gironès-Salt i l’Àrea d’Integració i Convivència, “han endegat una aposta 

clara per la millora de l’abordatge de les violències en l’espai públic, amb l’aplicació 

de mesures de control, campanyes de sensibilització i un sistema d’atenció a la 

víctima coordinat i integral”.  
 

Aquesta activitat formativa, a càrrec de la mestra de MuayThai, Yolanda Paradas, es portarà 

a terme en dies, espais i horaris diferents, amb la voluntat que les dones del municipi 

escollin l’opció que més els hi pugui interessar. 

 Dimarts i dijous, matí 

Dies: 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de maig - (6 sessions) 

Horari: de 10.00 a 11.00 hores  

Lloc: Centre de Recursos de Gent Gran 

 Dimarts, tarda 

Dies: 19 i 26 d’abril, 3, 10, 17, 24 i 31 de maig i 7 juny – (8 sessions) 

Horari: de 18.00 a 19.00 hores  

Lloc: Aula 4 - Factoria Cultural Coma Cros 

 Dilluns, vespre 

Dies: 25 d'abril i 2, 9, 16, 23 i 30 de maig – (6 sessions) 

Horari: de 19.30 a 20.30 hores 

           Lloc: Sala Polivalent - Pavelló Municipal d'Esports de Salt  
 

Els cursos d’autodefensa per a dones són un instrument de formació adreçat a obtenir els 

coneixements, actituds, habilitats i tècniques corporals necessàries per a preveure i avaluar 

situacions d’amenaça a la via pública. És per això que es treballaran tècniques de diferents 

arts marcials, simplificades i de senzilla aplicació, perquè qualsevol dona pugui adoptar de 

forma ràpida i eficaç, independentment de la seva edat o condició física. 

 

L’activitat és adreçada a dones de Salt a partir de sis anys i caldrà inscripció prèvia 

mitjançant una trucada al 972249191 (extensió 3040). 

 



No a les agressions sexistes 

A banda de la instal·lació al mes de març de senyals a les entrades de Salt sota el lema ‘Salt 

no tolera les agressions sexistes’, enguany el municipi comptarà amb un protocol de 

prevenció i d’actuació de violències sexuals en l’espai públic i d’oci, que actualment estan 

treballant de forma conjunta professionals de l’àmbit social, educatiu, policial i judicial de 

Salt.  

 
 


