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Els vídeos dels Bancs del Temps superen les 3.000
visualitzacions
Els vídeos produïts per l'Associació Salut i Família comptabilitzen 3.035
visualitzacions a través de les quatre plataformes de divulgació. El vídeo que
registra més visitants és l'interpretat en català i castellà, amb 1.300 registres,
seguit del d'animació en castellà amb 786 visitants, molt a prop el d'animació
en català (633) i en darrer terme l'interpretat en anglès (280). La plataforma
preferida és youtube, seguida de la pàgina de facebook de la xarxa dels Bancs
del Temps, la de l'Associació Salut i Família, i finalment, vímeo.
Aquests són uns vídeos divulgatius sobre els Bancs del Temps editats per
l'Associació Salut i Família en dues versions, un d'animació i un interpretat, i
alhora en català i castellà (i en el cas del que és interpretat, a més subitulat en
anglès).

Memòria de l'Associació Salut i Família 2015
L'Associació Salut i Família ha publicat la

memòria d'activitats corresponent a l'any
2015.
En ella consten l'evolució i resultats de tots
els projectes de l'entitat en les cinc àrees
d'actuació: Maternitat a risc, suport a dones i
famílies vulnerables, immigració i salut,
prevenció en violència de gènere i en Bancs
del Temps i cohesió social. També
contempla l'impacte en famílies i infants en
situació de vulnerabilitat, la xarxa de les
entitats
col·laboradores
i
principals
finançadores i els plans estructurals.

Taller de la Reforma Horària
La seu de l'Associació Salut i Família al carrer

Via Laietana, 40 acollirà el taller 'Taller
Reforma

Horària

per

l'enfortiment

de

l'Associacionisme i el tercer sector' els propers

dies 1 i 2 de juliol (divendres tarda i dissabte

tot el dia). Aquesta és una iniciativa que
s'inscriu

dintre

dels

cursos

d'estiu

del

voluntariat 2016 i de la Reforma Horària de la
qual l'Associació és impulsora
Més informació

Taller de contracepció de
llarga durada al teu abast
L'Associació Salut i Família organitza un Taller de
sensibilització. Millorant la planificació de la família:
Contracepció de llarga durada al teu abast. Adreçat
a dones i famílies en general i líders d'associacions
i organitzacions que treballen amb dones i famílies
d'origen immigrant. Amb aquest taller les persones
participants comptaran amb les eines necessàries
per la presa de decisions sobre la planificació de les
seves famílies.
El taller serà el dimecres, 13 de juliol de 15:30 a

19:30 a la seu de l'Associació C/Via Laietana, 40
entl.
Places limitades
Programa i inscripcions

El nou programa 'REVALUA' als vagons dels FGC

L'Associació Salut i Família porta la informació del projecte 'REVALUA' als
vagons de la línia Llobregat-Anoia durant el mes de juny, en un espai per a la
promoció social cedit per l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Aquest projecte 'REVALUA', per una economia familiar sostenible, basada en
l'assessorament i ajuda a les famílies més vulnerables davant situacions com la
pobresa energètica.

FINANÇADOR DESTACAT
L'Associació Salut i Família compta amb el suport
de l'Obra Social "la Caixa" per tal de poder dur a
terme el projecte 'REVALUA', destinat a
assessorar a les famílies en situació de
vulnerabilitat.

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.
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