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L' Associació Salut i Família intervé en els actes del 40è
aniversari de l'Escola Superior d'infermeria de l'Hospital
del Mar
La Dra. Elvira Méndez, directora de l' Associació Salut i Família, intervindrà en
l'acte "Impacte de la crisis en les desigualtats socials en salut" prevista per al 9
de març a les 15:30 a la Sala Marull del Campus Universitari Mar, en el que es farà
una ponència sobre les desigualtats socials en estrangers a Barcelona amb
exemples pràctics. Aquest acte es celebra en el context de la commemoració dels
40 anys de l`Escola Superior d'Infermeria del Mar

Publicacions dels informes sorgits del grup de treball
sobre Integració Socioeducativa dels joves fills i filles
de la immigració al barri del Raval promogut per
ACSAR i l'Associació Salut i Família en el marc del
programa ENTRE IGUALS

El professor de sociologia de la
Universitat de Barcelona, el Sr. Xavier
Martínez-Celorrio en el marc del
programa
'ENTRE
IGUALS'
ha
publicat
l'informe
'Potenciación
socioeducativa de niños y jóvenes
en un Raval intercultural'. Aquest
treball
analitza
les
condicions
d'escolarització i socialització dels
infants i joves, al barri del Raval, i
descriu com es desenvolupa la
integració soci en un entorn d'alta
complexitat, pobresa i diversitat i
proposa canvis específics de política
educativa.

El professor de la UPF Ricard Zapata
Barrero en el marc del programa
ENTRE
IGUALS
ha
publicat
l'informe 'La ciudadanía cultural
como enfoque para políticas de
inclusión: una Propuesta para
jóvenes del barrio del Raval
barcelonés',
en el que es es
desenvolupen els conceptes de
Ciutadania Cultural i Cultura de la
Diversitat fent un especial èmfasi en
els espais públics culturals d'interacció
entre joves com a espais de sociabilitat
i en la cultura com a mitjà bàsic
d'expressió dels joves.

L' Associació Salut i
Família, al think tank
'El paradigma en
Contracepción'
La Dra. Elvira Méndez, directora
de l'Associació Salut i Família,
formarà part del grup d'experts i
expertes del laboratori d'idees
sobre
'El
paradigma
en
Contracepció' al qual acudiran
professionals de tots els estaments i que es donaran cita a l'Escola Nacional de
Sanitat el dia 2 de març. Aquest acte l'organitza la Càtedra extraordinària de Salut,

Creixement i Sostenibilitat creada per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) i la companyia farmacèutica Merck Sharp & Dohme (MSD), observatori de
referència en l'àmbit europeu sobre polítiques i sistemes de salut.

Nou programa: 'REVALÚA'
L' Associació Salut i Família posa en
marxa un nou programa: 'Revalúa', amb
la finalitat de fer front a la pobresa
energètica. Centrat en revisar i ajustar els
consums de les llars, aquest nou
programa respon a una nova necessitat
social apressant.

VÍDEOS DEL BANC DEL TIEMPS
L'Associació Salut i Família ha produït dos vídeos de divulgació sobre els Bancs del
Temps amb l'objectiu que puguin ser utilitzats per la Xarxa dels Bancs del Temps. EL
TEMPS ENS IGUALA

Aquest vídeo d'animació reflecteix sintèticament la filosofia i l'intercanvi d'hores en el
que es basen els Bancs del Temps.
Produït per l'Associació Salut i Família i Hai-ku Media

En aquest vídeo es recullen els testimonis personals que mostren la varietat
d'intercanvis i la diversitat d'usuaris i usuàries dels Bancs del Temps com espais
inclusius i de cohesió social.
Produït per l'Associació Salut i Família i per Roger Lapuente

L'Associació Salut i Família, ha iniciat els tràmits necessaris per a acomplir amb les
exigències disposades en la modificació de la Llei 26/2015 de protecció jurídica del
menor, de recent aprovació. La protecció als col·lectius més vulnerables és la missió
de l'entitat i té prioritat en totes les seves línies d'actuació.

Podeu consultar les nostres activitats a la nostra agenda.
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