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Solo quiero deciros que

estamos todos juntos.

A veces, al hablar, alguno

olvida

su brazo sobre el mío,

y yo aunque esté callado

doy las gracias,

porque haz paz en los

cuerpos y en nosotros

"Amistad a lo largo"

Jaime Gil de Biedma

GUÍA 'GUANYAR TEMPS I SALUT'

La Guia Pràctica GUANYAR TEMPS I

SALUT ha estat possible gràcies als

testimonis en primera persona de

trenta quatre dones d’orígens diversos

sobre l’ús del seu temps a la vida

diària. El resultat més palès és la

vigència de la divisió sexual del

treball i la manca de

corresponsabilitat a la vida familiar. Si

vols consultar els testimonis, les

conclusions i les recomanacions.

Enllaç a la guia
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L'Associació  Salut  i  Família  a  través  del

programa Famílies Hospitalàries organitza la

sortida al Park Güell. Visita i passeig. Serà

el  proper  22  de  gener  a  les  11  del  matí.

Activitat  en  col·laboració  amb el  programa

Apropa Cultura

Sortida al Zoo de Barcelona

L'Associació  Salut  i  Família  a  través  del

programa  Famílies  Hospitalàries  organitza

una  sortida  al  Zoo  de  Barcelona   Visita  i

passeig. Serà el proper 29 de gener a les 11

del  matí.  Activitat  en  col·laboració  amb  el

programa Apropa Cultura

MINUT ZERO: TENIR CURA EN FAMÍLIA DE LA PRIMERÍSSIMA INFÀNCIA

Oferim suport, orientació i atenció precoç a

famílies vulnerables amb menors. Afrontem

la pobresa infantil apropant els serveis

socials, lliurant paquets d'alimentació per a

lactants, oferint planificació familiar,

formació ocupacional, atenció emocional i

jurídica i sortides en família.

TOTS ELS NOSTRES SERVEIS SÓN GRATUÏTS, ASSEGURANCES I DE

QUALITAT.

CANAL YOUTUBE DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

L’Associació Salut i Família diposa del seu canal de youtube

en el que podeu trobar totes les jornades íntegres que hem

organitzat. Es poden consultar totes les edicions de les

jornades de Transformant Vulnerabilitat (Madrid,

Salamanca, Barcelona i Santander), la jornada Brúixola per

als Drets Humans; el desenvolupament i les conclusions

relatives al programa Dones i Mares en diàleg intercultural, la jornada

internacional de la Xarxa dels Bancs del Temps en la que es van exposar les

diferents experiències dels Bancs del Temps davant la crisi de la COVID a Premià



de Mar, la presentació de la guia 'Guanyar Temps i Salut' i el Taller d'accions

d'impuls de l'agenda 2030, La Festa Multicultural de les Famílies. Entra al canal

CANAL NOTÍCIES DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

L'Associació Salut i Família publica

diàriament una selecció de qualitat

d'articles d'interès sobre: Igualtat, Dones,

Famílies, Salut positiva, Immigració,

Canvis i crisis socials, Pandèmia COVID 19,

Estils de vida. ESTAR BEN INFORMATS ENS

FA MÉS LLIURES I ENS CONNECTA AMB ELS

ALTRES.

Entra a la secció de notícies...

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

aquest any fou a l'Espai Jove La Fontana on les famílies vàren passar un bon matí

de dissabte de 10h a 14h.Fou 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.

Balls de Perú i del Paraguai i del Pakistan, màgia i un taller de Henna. Enllaç al

vídeo i a les fotos

https://www.youtube.com/channel/UCOA1myAsz5VMffB7lNHnRVw
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ELOGI DE LA CALMA

#Doneu-nos el do de la FIDELITAT AL

MOMENT per aconseguir centrar-nos en

una cosa cada vegada i sentir-nos en

calma. Perquè estant quiets avancem els

que corren.

#Doneu-nos el do de la SENZILLESA per

ajustar les nostres pretensions a la realitat

i així poder encertar sobre el que és

necessari i suficient.

#Doneu-nos el do de l'ENERGIA justament per acceptar que necessitem calma i

temps per descansar, dormir i continuar somiant. Perquè la vida no es fa sense

nosaltres

NOMÉS SÓN ALGUNS DONS PER ESTAR CONTENTS

GENER SALUDABLE

L'alimentació  rebuda  durant  els  1.000

primers  dies  de  vida  influeix  de  manera

decisiva  sobre  la  salut  i  la  tendència  a

l'obesitat a l'edat adulta.

L'alimentació del teu nadó ha de consistir

en  les  quantitats  moderades  de  llet  i

cereals que t'indicarà el teu pediatre. Quan

comencis  a  introduir-li  altres  aliments,

aquests  han  de  ser  FRUITES  

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

menjarbrioixeria, 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  1.000

PRIMERS DIES DE LA VIDA.

CAMPANYES DE DESEMBRE



CONSULTEU LES  NOSTRES PUBLICACIONS

SÍGUENOS                                                                                      

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr

LinkedIn

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

CONTACTE:

https://saludyfamilia.es/es/publicacions/estudis
https://saludyfamilia.es/es/publicacions/estudis
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/
https://www.instagram.com/salutifamilia/
https://www.instagram.com/salutifamilia/
https://www.instagram.com/salutifamilia/
https://www.instagram.com/salutifamilia/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
https://www.flickr.com/photos/associaciosalutifamilia/
https://www.flickr.com/photos/associaciosalutifamilia/
https://www.flickr.com/photos/associaciosalutifamilia/
https://www.flickr.com/photos/associaciosalutifamilia/
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-salud-y-familia/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-salud-y-familia/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-salud-y-familia/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-salud-y-familia/?viewAsMember=true


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

Cancela la suscripción Modifica les preferencias

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

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|*

