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Nou programa 'Diàleg intercultural entre dones de tots
els orígens: Evolucionant Juntes'

L'Associació Salut i Família en la seva vocació social posa en marxa un nou projecte
'Diàleg intercultural entre dones de tots els orígens: Evolucionant Juntes', orientat a
afavorir un sòlida base de diàleg intercultural.
El primer dels seminaris serà el 15 de novembre al Palau Macaya de Barelona sota
el títol 'Seminari de reflexió i diàleg intercultural entre dones de cultura llatina i
dones autòctones'
PROGRAMA

Participació en la conferència 'L'impacte de la
digitalizació a les famílies en el S.XXI'
L'Associació Salut i Família, representada per la directora,
la  Dra.  Elvira  Méndez  va  assistir  a  la  conferència
organitzada  per  COFACE sota  el  nom 'L'impacte  de  la



digitalització en les famílies del segle XXI'. Al voltant de
100 actors clau es van reunir per discutir aquest tema, amb l'objectiu d'estimular el
debat, posar alguns exemples pràctics, i fer una ullada al que portarà el futur. La
conferència  es  va  centrar  en  les  famílies  com  a  nous  consumidors  i  nous
treballadors, però en última instància avaluar en quina mesura aquestes tendències
estan creant noves famílies (impacte social).

Participació a la campanya 'Giving Tuesday'

L'Associació  Salut  i  Família  participa  a  la
campanya  universal  de  'Crowdfunding'
#GivingTuesday és un moviment global que
vol incentivar i multiplicar les bones accions
de les persones. L'objectiu és dedicar un dia
a tot  el  món a celebrar l'acció de donar,  ja
siguin  aliments,  diners,  temps  (voluntariat),
objectes de segona mà, etc.

En aquesta ocasió, l'entitat ha triat per a tal fi
els Grups de suport  a mares de tots els
orígens per recaptar finançament. L'objectiu
fixat són 2.000 €

La Sra. Josefina Altés rebrà
la Medalla d'Honor el 22 de
novembre

La  coordinadora  de  la  Xarxa  dels  Bancs  del
Temps,  la  Sra.  Josefina  Altés  i  Campà rebrà  la
Medalla  d'Honor  de  l'Ajuntament  de  Barcelona
dimarts  que  ve,  22 de novembre a  les  18:30 al
Saló  de  Cent  del  consistori  de  Barcelona.  Se  li
lliura  aquest  reconeixement  per  iniciativa  del
districte de Gràcia.

XVI Jornada Internacional 'Els Bancs del



Temps i el Bé Comú'

L'Associació Salut i Família prepara la Jornada
anual internacional sobre els Bancs del Temps 'Els
Bancs del Temps i el Bé Comú' que serà els dies 1
i 2 de desembre, a Santa Coloma de Gramenet,
al Museu Torre Balldovina - Plaça de Pau
Casals, s / núm. Santa Coloma de Gramenet.
Hi participaran la Sra. Grazia Pratella, presidenta
de l'Associació Nacional Banc del Temps d'Itàlia i
la Sra. Eliana Madeira en representació dels
Bancs del Temps de Portugal. Associació GRAAL

Començarà la jornada amb una visita comentada
al recinte
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

FINANÇADOR DESTACAT
L'Associació Salut i Família compta amb el suport i el

finançament del Parc de Salut de l'Hospital del Mar per
desenvolupar el programa de Mediació Intercultural en
Centres Sanitaris.

Podeu consultar les nostres activitats a l' agenda.
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