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Plataforma de participació ciutadana



Nou consultori de la Dra. Elvira Méndez

La  directora  de  l'Associació  Salut  i  Família

i especialista en Salut pública, la Dra Elvira Méndez

obre un espai de consultes sobre salut i benestar.

Es  tractarà  d'  un  consultori  especialitzat  en

planificació  familiar,

anticoncepció,  desenvolupament  del  nadó,

alimentació  en  família  i  d'altres  temàtiques

relacionades amb la salut i la família, d'acord amb l'esperit de l'Associació impulsora

de  la  plataforma.  Serà  el  principal  debat  del  forum de  'Família'  i  es  mantindrà

destacat per al seu fàcil accés. 

Jornada Entre Iguals 

La  jornada  final  i  de  balanç
del  programa  'Entre  iguals'  serà  el
divendres  18  de  desembre  a  les
instal·lacions  del  Museo  Marítim  de
Barcelona  (Av.  Drassanes  num.1)  de
9:30h a 14h.
Amb aquest acte finalitza un projecte de
l'Associació  Salut  i  Família  destinat  a
promoure  el  diàleg  i  la  convivència
ciutadana,  la  integració  dels  nacionals
de tercers països, la inclusió social i  la
gestió  de  la  diversitat  en  el  barri  del
Raval de Barcelona. 

PROGRAMA I INSCRIPCIONS 

Lliurament de premis del 1r concurs escolar
de còmic 'Entre Iguals'

"Jo, a Ciutat Vella, quan tingui 25 anys"

El lliurament de premis del 1r concurs escolar

de còmic 'Entre Iguals' serà el dimarts, dia 15
de desembre a les 19h a la Sala d'cte de la
5ª planta de la Facultat de Geografia i Història



de  la  Universitat  de  Barcelona  (C  /
Montalegre, 6 de Barcelona). 

Els  treballs  romandran  exposats  a  la  segona
planta de la mateixa facultat. 
El concurs, destinat als joves d'11 a 17 anys i
dividit en quatre categories i sota el lema "Jo,
a Ciutat Vella, quan tingui 25 anys" ,  amb  la
intenció d'introducir la perspectiva del pas del

temps per visualitzar per part de la joventut en una societat amb una aparença
d'igualtat. 

Taller Entendre al teu nadó. Enfortint el vincle mare-nadó.

L' Associació Salut i Família va organitzar el taller 'Entendre al

teu nadó' dintre de la programació del projecte 'Entre iguals',

es  va  realitzar  a  la  seu  de  l'Associació  Salut  i  Família.  La

directora de l'Associació, la Dra. Elvira Méndez  va impartir la

xerrada 'el desenvolupament psicomotor del nadó de 0 a 24

mesos  i  la  Sra.  Isabel  Laudo,  psicologa  clínica  va tractar el

tema 'Construir i enfortir el vincle entre la mare i el nadó'.



TALLER D'ALIMENTACIÓ MULTICULTURAL

L' Associació Salut i Família, a través del programa Entreiguals, va organitzar el
Taller d'Alimentació Multicultural. Dinar en família de forma saludable, amb les
xerrades 'Els aliments bàsics i saludables a totes les cultures'. Sra. Angela
Rourera Roca. Enfermera Pediàtrica. Línia Pediàtrica Drassanes. Institut Català de
la Salut, i "Dinar en família: un temps de qualitat per a les relacions", a càrrec de
la  Dra. Elvira Méndez Méndez. Metgessa especialista en medecina preventiva, i
directora de l'Associació Salut i Família. En el taller es va fer una visita guiada al
Mercat de Santa Caterina a càrrec de Ferran Castrillo, cuiner. 
Enllaç a l' àlbum fotogràfic

'XV Jornades Bancs del Temps i Ciutadania Activa' 



L' Associació Salut i Família a través del programa de la xarxa dels Bancs del
Temps va organitzar la  XV edició de les jornades del Bancs del Temps, que se
van celebrar el dissabte dia 28 de novembre al Palau Macaya. Les jornades
vàren  començar  el  divendres  amb  els  tallers  vacuna't  contra  els  rumors  i
economia  del  bé  comú.  La  jornada  pròpiament  va  ser  dissabte  amb  la
inauguració  de  la  Sra.  Tona  Calvo,  Directora  del  Programa  del  Temps  i
economia de les cures. Posteriorment es va desenvolupar una taula rodona a
l'entorn dels Bancs del Temps i  Ciutadania Activa amb la pressència de la
Sra.Maria Luisa Petrucci representant dels Bancs del Temps a Itàlia i de la Sra
Margarida  Amélia  Santos,  de  Portugal.  El  Banc  del  Temps  del  Raval  va
presentar  la  cançó  del  Banc del  Temps.  La  darrera  intervenció van  ser  la
presentació de les tres guies editades sota el programa de Ciutadania A parts
iguals: No discriminación y combate del racismo y la xenofobia, la guía de
gobernanza  de  los  Bancos  del  Tiempo  y  la  Guía  contra  la  pobreza  y
atención a la vulnerabilidad de niños/as y jóvenes 

ENLLAÇ A LES FOTOGRAFIES 
ENLLAÇ ALS MATERIALS 
ENLLAÇ AL VIDEO DE PRESENTACIÓ DELS BANCS DEL TEMPS

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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