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NOTICÍES DESTACADES

JORNADA BRÚIXOLA
L'Associació Salut i Família organitza la
Jornada Brúixola per als Drets Humans
conjuntament amb l'Associació per a les
Nacions Unides i en la qual es tractaran els
Drets Humans des de diferents perspectives;
la presentació del Programa Brúixola:
Orientació i acompanyament i suport
psicosocial i jurídic per a famílies vulnerables
i amb risc d'exclusió social a càrrec de la
directora general de l'Associació Salut i
Família, la Dra. Elvira Méndez. La Presidenta
de l'Associació per a les Nacions Unides a
Espanya, Dra. Eulàlia Pascual exposa la
ponència "Els drets humans en acció:
protecció de les dones i famílies vulnerables"
i tancarà la jornada la taula rodona
"Experiències i lliçons jurídiques i
psicosocials" moderada pel Director de l'Associació per a les Nacions Unides a
Espanya, el Sr. Xavier Guerrero i integrada per la Sra. Concha Par, advocada
experta en immigració i Sra. Silvia Martín, psicòloga; totes dues professionals de
l'Associació Salut i Família.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

L'Associació Salut i Família organitza la Jornada Internacional dels Bancs del Temps
'Reiventant els Bancs del Temps durant la pandèmia de la COVID-19' Una jornada
internacional a través de Zoom. La Jornada comptarà amb la intervenció inaugural
de la Dra. Elvira Méndez amb la xerrada 'Els Bancs del Temps i les xarxes
comunitàries inclusives'. També hi haurà una taula rodona que tractarà el tema
d'Experiències de les xarxes comunitàries durant la COVID-19 a diferents països,
moderada per la Sra. Rosa Girós. Coordinadora del Banc del Temps de Premià de
Mar.Sr. Edgar Cahn. Representant dels Bancs del Temps als EUA; Sra. Leonina
Grossi. Presidenta de l'Associació Nacional de Bancs del Temps a Itàlia, Sra. Eliana
Madeira. Presidenta de l'Associació Nacional del Banc del Temps a Portugal, amb
les experiències de Sr. Xavier Suñer. Coordinador del Banc del Temps de Sant
Cugat del Vallès i de la Sra. Josefina Altés. Vicepresidenta de l´Associació
Iberoamericana dels Bancs del Temps. Es tractarà el tema de les Xarxes
comunitàries locals: L'experiència del Banc del Temps a Premià de Mar a càrrec del
Dr. Pere Beat. Soci del Banc del Temps de Premià de Mar i President de Semergen
Catalunya, Societat de Metges d´atenció primària de Catalunya.
PROGRAMA I INSCRIPCIONES ZOOM
INSCRIPCIONS PRESENCIALS (PREMIÀ DE MAR)

PRESENTACIÓ DE LA GUÍA
'GUANYAR TEMPS I SALUT'
L'Associació Salut i Família presentarà
la guia ''GUANYAR TEMPS I SALUt:
Corresponsabilitat i organització del
temps' a través de l'aplicació zoom
divendres, 17 de desembre.

L'Associació Salut i Família organitza la festa multicultural de les famílies, que
aquest any serà 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, 18 de
desembre. Volem celebrar i gaudir plegats aquest dia amb activitats per a adults i
nens.

CAMPANYES DE DESEMBRE

TALLERS

TALLER D'ALIMENTACIÓ
SALUDABLE
L'Associació Salut i Família organitza el
taller d'alimentació saludable on es
tractaran els temes de Els aliments

TALLER SER DONA AL SEGLE XXI

bàsics i saludables durant la infància a
totes les cultures. En el marc del
programa Minut zero.
Serà dimecres que ve, 15 de
desembre.

Serà un espai idoni per expressar i
resoldre dubtes i debatre els temes
més rellevants per a les participants.
Es celebrarà els propers 3 i 29 de
desembre

Aquest Taller s'adreça a dones en
general i a líderesses d'associacions i
organitzacions que treballen amb
dones i famílies d'origen immigrant.

