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L'Associació Salut i Família amb
les V jornades internacionals
sobre mutilació genital femenina
L'Associació Salut i Família a través de la seva
directora, la Dra. Elvira Méndez assistirà a les V
Jornades Internacionals contra la Mutilació
Genital Femenina que organitza UNAF (Unión de
asociaciones familiares) al Museu Nacional
Reina Sofia de Madrid els dies 5 i 6 de febrer, amb
motiu del Dia Internacional contra la Mutilació
Genital Femenina (MGF).
La MGF afecta 133 milions de dones i nenes al
món, segons UNICEF. A Europa la xifra ronda el
mig milió, segons dades del Parlament Europeu,
mentre al nostre país gairebé 17.000 nenes corren
el risc de ser víctimes de la MGF, segons La
Fundació Wassu - UAB.

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

El professor de sociologia de la
Universitat de Barcelona, el Sr. Xavier
Martínez-Celorrio
en el marc del
programa 'ENTRE IGUALES' ha
publicat
l'informe
'Potenciación
socioeducativa de niños y jóvenes
en un Raval intercultural'. Aquest
treball
analitza
les
condicions
d'escolarització i socialització dels nens
i joves, al barri del Raval, descriu com
es
desenvolupa
la
integració
socioeducativa 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 IGUALES ha publicat l'informe
'La ciudadanía cultural como
enfoque para políticas de inclusión:
una propuesta para jóvenes del
barrio del Raval barcelonés', on es
desenvolupen els conceptes de
Ciutadania Cultural i Cultura de la
Diversitat fent un especial èmfasi als
espais públics culturals d'interacció
entre joves com espais de sociabilitat i
en la cultura com a mitjà bàsic
d'expressió dels joves.

Calendari dels Grup de Mares
Ja es pot consultar el calendari dels grups de
mares que organitza l'Associació Salut i Família
dins del programa "Mares entre dues cultures" en
col·laboració activa amb hospitals públics de
Catalunya ofereix activitats grupals d'educació
intercultural adreçades a mares immigrants de
diverses procedències amb fills /es menors de tres
anys,
Podeu consultar el calendari dels grups a la pàgina de l'Associació, a la pàgina de
facebook del Programa Oportunidades, o a la Plataforma 'Casa del diálogo y la
convivencia'

Programa d'Atenció a la Maternitat a Risc
En el curs entrant, l'Associació Salut i Família ofereix la
cartera de prestacions del 'Programa d'Atenció a la
Maternitat a Risc', una iniciativa d'atenció integral a les
dones i famílies vulnerables de tot Catalunya en els àmbits de
la prevenció de la interrupció voluntària de l'embaràs i de la
promoció de la salut reproductiva i materna, d'acord amb els
motius fundacionals de l'Associació i amb la mateixa cartera
de prestacions que en anys anteriors.

PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
'LA CASA DEL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA'

Nou consultori de la Dra. Elvira Méndez
La directora de l'Associació Salut i Família i especialista en
Medicina Preventiva, la Dra Elvira Méndez obre un espai de
consultes sobre salut i benestar. Es tractarà d' un consultori
especialitzat

en

planificació

familiar,

anticoncepció, desenvolupament del nadó, alimentació en
família i d'altres temàtiques relacionades amb la salut i la
família, d'acord amb l'esperit de l'Associació impulsora de la
plataforma. Serà el principal debat del fòrum de 'Família' i es
mantindrà destacat per al seu fàcil accés.

Pot consultar totes les nostres activitats a l' agenda.
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