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Nou seminari 'Diàleg intercultural entre dones de tots
els orígens: Evolucionant Juntes', dones magrebines

El 31 de gener es celebra el proper seminari del programa 'Diàleg intercultural entre
dones de tots els orígens: Evolucionant Juntes' al Palau Macaya de Barcelona, en
aquesta ocasió entre dones de cultura magrebina i dones autòctones.
Aquest és el segon d'un total de quatre seminaris, el primer ja celebrat al mes de
novembre, dedicat a les dones llatines, i els propers centrats en la dona pakistanesa,
i la conferència final.

NOUS PROJECTES DE L'ASSOCIACIÓ - 2017

Suma igualtat: Oportunitats i espais per a la convivència
ciutadana
El Projecte integral SUMA IGUALTAT desenvoluparà el
treball en xarxa i activarà sinergies entre les
administracions i serveis públics, les organitzacions socials
i les associacions d'immigrants a totes i cadascuna de les
àrees d'intervenció als barris del Fondo, Santa Rosa i
Raval de Santa Coloma de Gramenet

Reforç per als Grups de Suport i enfortiment a la Maternitat
Durant el proper any 2017 es disposarà de finançament
procedent del Fons Europeu per a l'Asil, Migració i Integració.
Això permetrà redoblar els esforços de captació de mares de
tots els orígens en situació de vulnerabilitat.

La Reforma Horària i el temps de les nostres vides,
article de la Dra. Elvira Méndez en 'El Periódico'
La directora general de l'Associació Salut i
Família, la Dra Elvira Méndez és l'autora
de l'article La reforma horària i el Temps de
les nostres vides; publicat a El Periódico,
que dedica un monogràfic complet de la
campanya del Govern "Trobar temps dins

el Temps"
Un article en el qual queda palès el ferm compromís de l'Associació amb la Iniciativa
de la Reforma Horària:
"L'organització actual dels temps socials perjudica les nostres vides, no

ens permet agafar perspectiva del món que ens envolta, obstaculitza
l'aprenentatge en la infància i al llarg de la vida, soscava la participació
democràtica i cultural i assigna l'última fila alhora per les relacions i
l'atenció mútua "

Lliurament de la Medalla d'Honor de l'Ajuntament de Barcelona a
la Sra. Josefina Altès i Campà
La directora general de l'Associació Salut i Família va assistir al lliurament de la
Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona a la coordinadora de la Xarxa dels Bancs
del Temps, la Sra. Josefina Altès. A la foto, durant la celebració amb la Síndica de
Greuges de Barcelona, la Sra. Maria Assumpció Vilà.

L'Associació Salut i Família, en el Dia
internacional contra la violència de gènere
L'Associació Salut i Família ha estat
convidada a la jornada institucional
Polítiques estratègiques del Govern contra
la violència masclista, al Palau de la
Generalitat. Una jornada institucional

s'organitza en el marc del Dia internacional
per a l'eliminació de la violència cap a les
dones (que és el dia 25 de novembre) i vol
reafirmar el compromís del Govern amb la
consecució de l'Objectiu 5 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides:
aconseguir la igualtat de gènere i l'autonomia de totes les dones i nenes i posar fi a
totes les formes de discriminació i violència.

XVI Jornada Internacional
'Els Bancs del Temps i el Bé Comú'
L'Associació Salut i Família va celebrar 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 Participaron 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

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.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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