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Nou projecte '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 orígens:
Evolucionant Juntes', orientat a afavorir un
sòlida base de diàleg intercultural. Es
contempa celebrar tres seminaris centrats en

les dones de cultura llatina, magribina i
pakistanesa respectivament i una conferència
final.

El nou programa 'Revalua' als vagons dels FGC
L'Associació Salut i Família posa en
marxa una campanya de difusió del seu
nou projecte 'REVALUA', per una
economia familiar sostenible, basada en
l'assessorament i ajuda a les famílies
més vulnerables davant situacions com la
pobresa energètica. La informació
d'aquest programa estarà visible a
l'interior dels vagons de la línia
Llobregat-Anoia durant el mes de juny, en
un espai per a la promoció social cedit
per l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'Associació Salut i Família, en la 24a Conferència
internacional sobre hospitals promotors de la Salut i Serveis
Sanitaris

La directora de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez Méndez
participarà en la 24a Conferència Internacional sobre Hospitals promotors de
salut i serveis sanitaris - Creació d'una cultura de la salut a través de la
innovació i l'associació. La conferència serà del 8 al 10 de juny a la Universitat
de Yale (Connecticut- EUA) I compten amb el Centre Col·laborador per a la
Promoció de la Salut als Hospitals i Cura de la Salut, pertanyent a l'OMS.

Memòria de l'Associació Salut i Família 2015
L'Associació Salut i Família ultima l'edició i
publicació de la memòria d'activitats
corresponent a l'any 2015.
En ella consten l'evolució i resultats de tots
els projectes de l'entitat en les cinc àrees
d'actuació: Maternitat a risc, suport a dones i
famílies vulnerables, immigració i salut,
prevenció en violència de gènere i en Bancs
del Temps i cohesió social. També
contempla l'impacte en famílies i infants en
situació de vulnerabilitat, la xarxa de les
entitats
col·laboradores
i
principals
finançadores i els plans estructurals.

Visita 'Nits d'astronomia'
L'Associació Salut i Família a través de la xarxa de
Bancs del Temps organitza una sortida al Parc de
Collserola el proper divendres dia 10 de juny a les
22h per assistir a les 'Nits d'astronomia'. Són
sessions d'iniciació a l'observació d'estels i altres
cossos celestes. L'activitat combina explicacions
teòriques: què són les estrelles, diferències amb els
planetes, mitologia associada; amb observacions a

l'exterior: identificació de constel·lacions a simple
vista i observació amb telescopi.
Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es
Places limitades

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.
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