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La Sra. Josefina Altès i Campà, candidata
a la Medalla d' Honor 2016 de
l'Ajuntament de Barcelona
La coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps
de l’Associació Salut i Família ha estat proposada
per rebre la Medalla d’honor de la Ciutat de
Barcelona pel Districte de Gràcia, una iniciativa
que ha comptat amb el suport de tots els grups
municipals per “assentiment al reconeixement i a
la
militant
gracienca”,
segons
informa
l’Independent de Gràcia. La proposta serà
ratificada en el proper Plenari del Districte i
posteriorment pel plenari del Consell Municipal.

Nou programa: 'REVALÚA'
L'Associació Salut i Família posa en
marxa un nou programa: 'REVALUA', per
una economia familiar sostenible per tal
d'oferir a les famílies vulnerables
assessorament i ajuda en situacions de
pobresa energètica com informació i
pautes per a un consum bàsic de la llar
sostenible i responsable.

Presentació dels grupo de

suport a mares i d'atenció a la
maternitat a risc a l'Hospital
Clínic
La directora de l'Associació Salut i Família,
la Dra. Elvira Méndez Méndez presentarà
el proper dimarts, 3 de maig els grups de
suport a mares dintre del programa 'mares
a dues cultures' i l'atenció a la maternitat a
risc a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Ambdues activitats formen part central
dels serveis que ofereix i de la voluntat de
servei sòcio-sanitària

Visita comentada a CaixaFòrum
L'Associació Salut i Família a través de la xarxa dels
Bancs del Temps organitza una sortida comentada al
recinte que ocupa el centre cultural del
CaixaFòrum a Barcelona. Es tracta de l'edifici de
l'antiga
fábrica
Casaramona,
d'estil modernista i projectada per Josep Puig i Cadafalch,
Places limitades, inscripció: jaltes@saludyfamilia.es

La Dra. Elvira Méndez va assistir a la
conferència Gender Equality: the role
of family policies and exchange of good
practices amb una participació activa.
L'esdeveniment va estar organitzat per
COFACE i amb el suport i la
presidència holandesa de la Unió
Europea i del Grup de les Nacions
Unides sobre la Família

Grupo d'enfortiment de la Xarxa UNAF
La directora general de l'Associació Salut i Família,
Elvira Méndez, va coordinar la reunió del grup
d'enfortiment de la Xarxa UNAF
(Unió
d'Associacions Familiars) del mes d'abril
Aquestes reunions periòdiques, coordinades per la

directora general de la nostra entitat són una aposta de la UNAF per augmentar les
oportunitats d'actuació i les possibilitats d'èxit entre les organitzacions que la
integren, fomentant així el desenvolupament de capacitats i l'aprenentatge mutu.

L'Associació Salut i Família va
organitzar el taller 'Entendre al teu
nadó. Enfortint el vincle mare-fill'
en col·laboració amb l' Associació
d'Amics Mira Espanya. El taller es va
impartir al Centre Cívic Bon Pastor.
Van assistir una trentena de
persones. I va anar a càrrec de la
Sra. Isabel Laude. Psicòloga clínica.
Terapeuta de família. Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i de la Dra. Elvira
Méndez. Metgessa especialista en medicina preventiva i directora de l'Associació
Salut i Família.
Podeu consultar les nostres activitats a la nostra agenda.
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