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B u t llet í n º 11 -

ag o st 2014

Obert per vacances
Agost
L’Associació Salut i Família
mantindrà tots els seus
Serveis oberts durant el mes
d’agost amb el següent
horari:
De dilluns a dijous de 9.00 h
a 17.00 h
Divendres de 9.00 h a 16.30 h

Publiquem la memòria 2013 del programa
Brúixola
Ja podeu consultar al nostre
web

la memòria

2013

del

pro grama Brúixola, a través del
q u a l oferim

orientació i
suport a dones que es
troben en situacions de
canvi o de conflicte.
La teniu disponible a
aquest enllaç.
Aquest
programa
compta
amb
el
finançament del Ministeri
de
Sanitat,
Serveis
Socials i Igualtat, el
Departament
de
Benestar
Social
i
Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona. Totes les seves usuàries poden utilitzar
gratuï tament fins a un màxim de tres visites d'orientació i
suport jurídic i/o psicosocial.

Exposició del programa A Resguard als
vagons dels FGC
Del 16
d'agost

de

juliol

al

16

Una sèrie de cartells ubicats als
vagons de la línia Barcelona-Vallés
dels Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya (FGC) informen, del 16 de
juliol al 16 d'agost, sobre el programa
"A Resguard: Atenció i Orientació per
una Vivenda Digna" de l'Associació
Salut i Família.

Trobada d'amistat de Famílies
Hospitalàries
5 de setembre
Ja podeu anar reservant
data i practicant la vostra
creativitat gastronòmica per
a assistir a la propera
trobada d'amistat del
programa Famílies
Hospitalàries: serà el 5 de
setembre i estarà dedicada als menjars del món.
Tothom que vulgui podrà portar un plat del seu lloc d'origen
per a compartir a través de la gastronomia amb els i les
participants que assisteixin aquell dia a la seu de
l'Associació Salut i Família, on ens reunirem aquell dia per
a reprendre amb molta empenta les activitats després de
les vacances.
Us podeu apuntar a través del formulari disponible aquí.

Al setembre més conexions amb Europa
Setembre
A l'Associació Salut i
Família ens activarem molt
aviat després de les

aviat després de les
vacances. Ens preparem
per a assitir al setembre a
dues trobades europees de
les quals portarem
experiències molt positives.
Elvira Méndez, directora general de l’Associació Salut i
Família, representarà l’entitat els dies 8 i 9 de setembre a
Helsinki en la conferència “European Employer’s Forum for
Work-Life Balance”, organitzada per la Confederació
d’Organitzacions Familiars de la Unió Europea (COFACE).
A finals de mes, l'entitat estarà representada per Concha
Par, advocada de l'associació, en l'Assemblea General
Anual de la Plataforma per a la Cooperació Internacional
sobre Migrants Indocumentats PICUM 2014, que es
celebrarà a Brussel·les el 23 de setembre. La trobada
reunirà els grups de treball sobre accés a la justícia i
estratègies legals.

Visita als carrers guarnits i concert a la
Festa Major de Gràcia
15 d'agost
Aquest any fem doble
sessió a la Festa Major
de Gràcia!
Divendres 15 d'agost
reunirem participants
del programa Famílies
Hospitalàries i usuaris

Hospitalàries i usuaris
de Bancs del Temps
en una visita guiada
pels carrers guarnits
del barri barcelonès.
En acabar, gaudirem
de bona música i
ambient amb el concert
"Dona Cançó", amb
l'Alícia Martel i les
dones de Dona Cançó
a la Plaça de les

Dones del 36.

Data: Divendres 15 d'agost
Hora: 20.00
Punt de trobada: Estació de metro línia 3 Lesseps.
Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es

Presentem el Banc del Temps Escolar a la
mostra d'entitats del Palau Güell
8 de setembre
Coneixements, habilitats i
competències a canvi de
temps. Això és el que
ofereix el Banc del Temps
Escolar, el projecte de
l'Associació Salut i Família que porta la dinàmica dels
Bancs del Temps a l'àmbit escolar. El presentarem a la
mostra d'entitats que tindrà lloc al Palau Güell el proper 8
de setembre.
Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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