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Publicació de la Memòria 2013 del Programa De
Compatriota a Compatriota
L’Associació Salut i Família ha publicat la
Memòria 2013 del Programa De Compatriota a
Compatriota.

El Servei De Compatriota a Compatriota facilita
atenció sanitària immediata i accés normalitzat al
sistema sanitari públic a dones, infants, homes i
famílies

immigrades

en

situació

d’extrema

vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Podeu descarregar la Memòria aquí.

Reunió d’experts sobre Famílies Vulnerables

14 i 15 de maig
Com a membre de COFACE (Confederation of Family
Organitzations in the European Union), l’Associació Salut i
Família participarà aquest mes a la reunió d’experts sobre
Famílies Vulnerables, que tindrà lloc a Brussel·les. Entre
altres iniciatives, aquest grup de treball va impulsar el
programa de conferències “Famílies vulnerables - Què pot
fer Europa?” el febrer de 2013 a Dublín. Podeu saber-ne
més aquí.

Participació a la Conferència sobre la Directiva
europea de Reagrupació Familiar
19 i 20 de maig
Viatjarem a Brussel·les per participar en la
Conferència d’experts que organitza la ONG
European Platform on EU Asylum and Migration
Policy (EPAM) per debatre sobre les noves línies
de treball de la Comissió Europea sobre el dret a
la reagrupació familiar.

La Diada al Raval
23 d'abril
Per Sant Jordi vam poder gaudir de l’ambient únic
que es viu a la Rambla del Raval de Barcelona.
Juntament amb les entitats del barri, l’Associació
Salut i Família va fer difusió dels seus programes i
projectes. Moltes gràcies a tots per ser-hi!

Taller "Drets de la vida diària"

13 de maig
Us esperem al taller "Drets de
la vida diària", organitzat per
l'Associació Salut i Família i
que

tractarà

relacionats

aspectes

amb

els

drets

d’accés a la salut i la vivenda.
Comptarà amb la participació
de Laia Costa, advocada del
Programa

“Brúixola”

de

l’Associació Salut i Família i
Joan

Ferrer,

advocat

del

Programa “A Resguard”. Podeu
consultar

el

programa

aquí i fer-ne la inscripció en
aquest formulari.

Celebrem la Festa Multicultural de les Famílies!

17 de maig
L’Associació Salut i Família celebrarà la Festa Multicultural de les Famílies el proper dissabte 17 de
maig a l’Institut Milà i Fontanals, amb motiu del Dia Internacional de la Família.

Volem celebrar i gaudir plegats d'aquest dia amb activitats per a adults i infants. Hem convidat

als usuaris de l’Associació i a diverses entitats del Raval. Us hi esperem! Més informació al telèfon: 93
268 24 53, a saludyfamilia@saludyfamilia.es i a la nostra pàgina web.

Participa al concurs fotogràfic!
Fins el 25 de maig
L'Associació Salut i Família ha convocat el concurs fotogràfic
"La vida al Raval", que preten reflectir la vida del barri amb
fotografies que promoguin el foment de la igualtat de gènere,
de tracte i d'oportunitats. Les fotografies seleccionades
s'exhibiran en una exposició itinerant en els mesos de juny a
desembre de 2014. Podeu consultar les bases aquí. Us
animem a tots a participar!

Promovem l'educació sanitària intercultural en
grups de suport a mares de tots els orígens
En el marc dels programes "Propers" i "Mares
entre dues cultures", l'Associació Salut i Família
fomenta, a través d'activitats grupals, l'educació
sanitària

intercultural

adreçada

a

mares

immigrants de diversos orígens, en col·laboració
amb les entitats del barri del Raval Asociació
Socio-Cultural IBN BATUTA i L'Associació Cultural
Educativa

i

Social

Operativa

Pakistaneses (ACESOP).

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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