
Afegeixi la direcció comunicacio@saludyfamilia.es  als seus contactes per tal de rebre correctament els
nostres butlletins

Cliqui aquí si no visualitza correctament els nostres butlletins 

Associació Salut i Familia                                  Desembre 2022

L'Associació Salut i Família organitza la festa multicultural de les famílies, que

aquest any se celebrarà a l'Espai Jove La Fontana (C/ Gran de Gràcia 190-192) on

les famílies podran passar un bon matí de dissabte de 10h a 14h. És una trobada

festiva amb l'objectiu de demostrar la pràctica dels valors que impulsa l'Associació,

la de la multiculturalitat, la del respecte i la de reforç dues de les xarxes socials més

importants, la de la família i la del veïnatge. Serà el proper dissabte, 17 de

desembre. Volem celebrar i gaudir plegats aquest dia amb activitats per a adults i
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LA VIOLÈNCIA ENVOLTA LA VIDA

DE LES DONES

La violència masclista actúa de forma

invisible en entorns socials on la

coacció ENVOLTA la vida diària de les

dones de forma que el control, les

amenaces, les privacions de llibertat i

les agressions són percebudes com a

la normalitat. A Catalunya i Espanya,

qualsevol forma de violència masclista

n'és un delicte que suposa la

intervenció policial i judicial i qualsevol

ciutadan@ pot denunciar-la. LA

VIOLÈNCIA MASCLISTA ARRUÏNA LA

VIDA DE LES DONES. JUNTES

PODEM ENCARAR-LA I SORTIR A

TEMPS.

DIGNITAT, IGUALTAT I LLIBERTAT són els drets fonamentals que sostenen i donen

valor a la vida humana. Avui, l'aspiració de les dones de l'Iran pels seus drets,

sorprèn el món. La seva claredat de pensament i valentia en l'acció impulsen el

canvi social a favor d'una vida democràtica.



EL MOTIVO ES QUERER LA VIDA

Vosotros os levantasteis hacia el aire

como bandada de aves indefensas.

Todas las manos juntas representan

el nuevo nacimiento,el vuestro, el nuestro

si aún nos fuese posible

nacer a vuestro lado

en la tierra sin mal.

José Ángel Valente

SORTIDES DE DESEMBRE



Sortida al Museu de la Música

Situat a la segona planta de l'Auditori,

el Museu de la Música és un espai

únic. Les sales conviden a descobrir el

patrimoni musical de la ciutat i donen

un ambient elegant i exclusiu a

qualsevol acte que se celebri. Places

limitades; inscripcions a

rmendoza@saludyfamilia.es   Una

sortida en col·laboració amb el

programa Apropa Cultura

DESEMBRE SALUDABLE

L'alimentació rebuda durant els 1000

primers dies de vida influeix de forma

decisiva sobre la salut i la tendència a

l'obesitat a l'edat adulta. L'alimentació del

nadó ha de consistir en les quantitats

moderades de llet i cereals que t'indicarà

el teu pediatre.

Quan comencis a introduir altres aliments aquests han de ser FRUITES,

VERDURES, PEIX I/O CARN DE POLLASTRE. No acostumis al teu nadó a menjar

pastisseria, pizza, patates fregides, dolços, carns vermelles ni tampoc begudes

ensucrades. Els adults hem d'imitar el que fem pels nostres fills i néts. A qualsevol

edat, una alimentació saludable reforça el sistema immunitari, ens fa més resistents

al contagi d'infeccions i, si ens infectem, ens permet recuperar-nos abans.

LA BASE D'UNA ALIMENTACIÓ SANA ES CONSTRUEIX DURANT ELS 1000

PRIMERS DIES DE LA VIDA

RESTABLIR LA CONFIANÇA
La situació crítica que estem vivint

contribueix a distanciar-nos les unes de les

altres ia que ens esforcem més i més a tirar

endavant les nostres famílies. Les relacions

de confiança entre dones i mares de tots els

orígens són un recurs fonamental per fer

front a l'adversitat i aconseguir informació

molt valuosa per prendre decisions a favor

nostre. A principis de tardor celebrarem

noves Trobades Democràtiques per fer-nos

càrrec amb forces renovades de l'educació dels nostres fills i filles i d'impulsar la



igualtat de tracte i d'oportunitats. T'ESPEREM

NORMES DE RESERVA DE PLACES PER A SORTIDES I ESDEVENIMETS

CULTURALS A CÀRREC DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

Les persones interessades comunicaran la voluntat d'assistir adreçant-se al correu

electrònic rmendoza@saludyfamilia.es.

Se'ls confirmarà telefònicament si són admeses. En cas de no poder fer la

confirmació a causa de l'absència de resposta de la persona interessada, es passarà

a la següent persona inscrita i s'enviarà un correu electrònic avisant la persona no

trobada que no ha estat admesa.

Inscripcions a les activitats

Totes les nostres activitats són gratuïtes. Cal inscriure's a través dels

formularis corresponents o bé enviant un correu a

saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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Facebook Twitter Página web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Cancela la suscripción Modifica la subscrición

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

https://www.facebook.com/SalutiFamilia
https://www.facebook.com/SalutiFamilia
https://www.facebook.com/SalutiFamilia
https://www.facebook.com/SalutiFamilia
https://www.twitter.com/ASalutiFamilia/
https://www.twitter.com/ASalutiFamilia/
https://www.twitter.com/ASalutiFamilia/
https://www.twitter.com/ASalutiFamilia/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
https://us7.admin.mailchimp.com/templates/*|UNSUB|*
https://us7.admin.mailchimp.com/templates/*|UNSUB|*
https://us7.admin.mailchimp.com/templates/*|UPDATE_PROFILE|*
https://us7.admin.mailchimp.com/templates/*|UPDATE_PROFILE|*



