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Jornada Propers
'Oportunitats i Espais de Convivència al Barri
del Raval'
12 de desembre
El Programa 'Propers' organitza la jornada
'Oportunitats i espais de convivència al
barri del Raval' el proper 12 de desembre.
En aquesta jornada s'exposaran les activitats
realitzades en el marc del Programa Propers
que s'han dut a terme en el transcurs de
2014, comptarem amb la participació de
diverses entitats nacionals i internacionals
que ens ajudaran a debatre sobre
experiències
comunitàries
d'integració
d'immigrants
en
barris.
Adreçada
a
responsables
de
polítiques
públiques
d'integració d'immigrants, famílies, igualtat
d'oportunitats i infància, professionals de
serveis
socials
i
treballadors/es
d'organitzacions socials i d'immigrants.
La jornada serà de 9 a 14:30 al Pati Maning (C/Montalegre, 7)
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Taller de governança
19 i 20 desembre
Dins del programa 'Ciutadania A parts Iguals',
l'Associació Salut i Família organitza un
'Taller de governança d'ús dels Bancs del
Temps' a l'espai Jove la Fontana - C / Gran
de Gràcia, 198 en què es tractaran temes
com el lideratge amb perspectiva de gènere,
societat civil i governança, la innovació i el
treball en xarxa. El divendres dia 19 de 16h
a 21:30h i el dissabte dia 20, de
9:45-14:45.

Més informació:
vmartinez@saludyfamilia.es
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Nova Junta Directiva
de l'Associació Salut i Família
La nova presidència de la Junta Directiva de
l'Associació Salut i Família queda a mans de la
Sra. Assumpta Baig, mestra amb divuit anys
de treball a l'Administració local, ha estat
Diputada al Parlament de Catalunya i
Senadora en representació de Catalunya; la
vicepresidència de la entitat recau en el Sr.
Eduard Sagarra Trias Doctor en Dret,
advocat, professor de Dret Internacional per la Universitat de Barcelona i ESADE.,
especialista en temes de Dret Internacional, Comunitari Nacionalitat Estrangera, Asil
i Dret Mercantil. La secretària és la Sra. M. Eugènia Andreu Vendrell, economista i
experta en Administració Pública, ha estat vicepresidenta de la Federació de Dones
per la Igualtat.
Les vocalies recauen en el Sr. Vicente Ortún Rubio, Carles Campuzano i
Canadés, Dra. Mercè Gascó Cano, Sra. Mercè Pigem Palmés, Sra. Anna Terrón
Cusí, Sra. Alba Lou Guillén
Dirigeix l'Associació Salut i Família la Dra. Elvira Méndez

Taller sobre la lluita contra la pobresa i atenció a
la vulnerabilitat de nens/es i joves
L'Associació Salut i Família va participar en
l'organització del Taller sobre la lluita
contra la pobresa i atenció a la
vulnerabilitat de nens i nenes i joves que
va impartir a Madrid la Fundació Atenea.
El taller s'inscriu en el marc del programa 'A
parts Iguals', un projecte d'ampli abast que
s'orienta al Foment de la Ciutadania Activa recolzant-se en la xarxa de Bancs del
Temps existents a Andalusia, Catalunya i Madrid. Les àrees prioritàries de
desenvolupament són la Inclusió social de joves vulnerables, Equitat de gènere, No
discriminació i diàleg intercultural.
L'objectiu d'aquest taller és reconèixer la situació de vulnerabilitat que afecta molts
joves a Espanya tot analitzant aquesta situació a la llum dels drets humans i
compartint alternatives d'economia social i ciutadana desenvolupades a Espanya i
altres parts del món que construeixin una societat més equitativa .

25 Novembre: dia internacional contra les violències de gènere

El 25 de novembre és la data escollida per l'Organització de les Nacions Unides per
a la denúncia i eradicació de la violència contra les dones pel fet de ser dona.
L'ONU va convidar a governs, organitzacions internacionals i organitzacions no
governamentals a organitzar activitats dirigides a sensibilitzar el públic respecte del
problema en aquest dia com una celebració internacional.
A Catalunya, va ser Carmen Riu, presidenta de l'Associació Dones No Estàndards
l'encarregada de llegir el manifest. En aquest document, la Generalitat de
Catalunya, les Diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació
Catalana de Municipis mostren el seu rebuig a la violència masclista i es
comprometen a seguir treballant fins eradicar-la.

“La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, és
una violació greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i
intolerable en el moment en què l’exerceix contra una dona afectada per una
discapacitat; i, això no obstant, és proporcionalment més freqüent. A la Unió
Europea existeixen aproximadament 40 milions de nenes i dones amb
discapacitat de les quals més del 40% sofreix o ha sofert alguna forma de
violència”.

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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