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Plataforma de participació ciutadana

'La Casa del diálogo y la convivencia'

El programa ‘EntreIguales’ de l'Associació

Salut i Família posa a disposició de la

ciutadania LA CASA DEL DIÁLOGO Y LA
CONVIVENCIA, una plataforma de

participació on impulsar debats, difondre

informació i fomentar el diàleg sobre

diversos temas d'abast social i interès

general.

La plataforma LA CASA DEL DIÁLOGO Y LA
CONVIVENCIA  és un medio digital de fàcil

accés i ús per a persones de tots els orígens

que fomentarà l'expressió i circulació

d'idees, opinions i debats en àmbits tals com

Integració, Sanitat, Educació i Equitat. 

Amb l'objectiu de construir coneixement col·lectiu i difondre les iniciatives

i oportunitats que afavoreixin la convivència i la barreja en el Bari del

Raval de Barcelona.

'XV Jornades Bancs del Temps i Ciutadania Activa' 



L'Associació  Salut  i  Família  a  través  del
programa  de  la  xarxa  de  Bancs  del  Temps
organitza la XV edició de les jornades del Banc
del  Temps  organitza  la  XV  edició  de  les
jornades del  Banc del Temps, que es celebren
el dissabte, dia 28 de novembre en al  Palau
Macaya, de 10h a 14h. La jornada començarà
amb una taula rodona a l'entorn als Bancs del
Temps i el foment de la Ciutadania Activa amb
la presència de representants dels Bancs del
Temps a Itàlia i Portugal. Durant la jornada es
farà 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 

JORNADA GRATUÏTA
PROGRAMA i INSCRIPCIONS

L' Associació Salut i Família participa a la
campanya de recolzament a la recomanació
de  la  Comissió  Europea  “Invertir  a  la
Infància  –  Trencar  el  cicle  de  la
Desigualtat" basant-se en la realitat de que la
infància es troba afectada de manera desproporcionada per la pobresa i l'exclusió
social. Malgrat els compromisos per resoldre la situació, més d'un de cada quatre
nens (27,7%) es troba en risc de pobresa o exclusió social a la Unió Europea. Amb
la ferma convicció per part de l'Associació de que els nens i les nenes que creixen
en  situació de pobresa o  exclusió social  tenen  menys possibilitats  que els  seus
iguals de tenir èxit a l'escola, gaudir de bona salut i desenvolupar tot el seu potencial
a la vida i de qye la forma en que Europa tracta als nens i nenes enel si de la Unió
Europea i en el món desenvoluparà el seu futur. 

Per això, s'ha instat als representats de l'Estat al Parlament Europeu a que signin la
Declaració escirta a invertir en la infància 42/2015 i prenguin les mesures oportunes
per dur-les a bon termini. 

Posada en marxa del I Concurs Escolar de còmic Entre Iguales 
"Jo, a Ciutat Vella, quan tingui 25 anys"



El Programa Entreiguals, de l'Associació Salut i
Família centrat al Barri del Raval i del  Banc del
Temps Escolar organitzen el Primer concurs de
còmic als centres educatius del cèntric barri de
Barcelona. 

El  concurs,  destinat als joves d'11 a 17 anys
dividit en quatre categories i sota el lema "Jo,
a  Ciutat  Vella,  quan tingui  25  anys",  amb  la
intenció  la d'introduir la perspectiva del pas del
temps per visualitzar per part de la juventut una
societat  amb una versemblança d'igualtat.  La
data límit d'admissió és el 30 de novembre de
2041; els guanyadors rebran un lot de còmics

valorats en 250 €.

BASES DEL CONCURS

Jornada Entre iguals 

La jornada final i de balanç del programa
'Entre  iguals'  serà  el  divendres  18  de
desembre  a  les  instalacions  del  Museu
Marítim  de  Barcelona  (Av.  Drassanes
num.1) en horari de matí.
Amb aquest acte es posa punt i final a un
projecte  de  l'Associació  Salut  i  Famíla
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 al Barri del Raval de  Barcelona.

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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