
Afegiu la direcció saludyfamilia@saludyfamilia.es als seus contactes per

rebre correctament els nostres butlletins

Cliqui aquí si no veu correctament

els nostres butlletins

Associació Salut i Família                  Butlletí Gener - Núm. 61

L'Associació Salut i Família s'adhereix i forma part de la
campanya 'Ni un paso atrás'  

L'Associació Salut i Família s'adhereix al

manifest feminista NIUNPASOATRÁS i

recolza activament a totes les

manifestacions i iniciatives que duguin a

terme les dones a Catalunya i Espanya per

a defensar i afirmar els seus drets

fonamentals. Llegiu  Manifest

Més notícies:

Manifiest de suport del Consell de Dones de Catalunya a les dones andaluses

Barcelona s'alça contra el masclisme en solidaritat amb les dones andaluses

L'Associació Salut i  Família guanya el

concurs de l'ICS per proveir serveis de

mediació intercultural  en  els serveis

sanitaris de Barcelona

L'Associació Salut i Família ha guanyat el

concurs que convoca l'Institut Català de la

Salut per  incorporar mediadors

interculturals en  els serveis d'atenció

sanitària de  Barcelona, consolidant i

ampliant així les prestacions del  Programa Mediació Intercultural en  Centres



Sanitaris. 

Seminari de reflexió i diàleg

intercultural entre dones i homes de

cultura llatina i dones i homes

autòctons /nes

L'Associació Salut i Família organitza el seminari

de reflexió intercultural dins el programa

Evolucionant en Igualtat, aquesta iniciativa

afavorirà la llibertat de pensament i reflexió i

enfortirà la voluntat de trobar reptes evolutius i

instruments de canvi en els àmbits familiar,

jurídic, educatiu, social i econòmic per part de les

dones i homes d'origen llatí i autòctons / es.

Amb la participació de Fedelatina i Networking

Woman.

Nova web 'Maternidades
Vulnerables' 
El programa Maternitats Vulnerables

compta amb un nou web en la qual es

recullen les experiències de les jornades

que s'han desenvolupat en set comunitats

autònomes a fi de difondre i conscienciar

de les diferents problemàtiques i escenaris

de vulnerabilitat que poden esdevenir en la

maternitat.



Vídeo divulgatiu en el qual es mostren diversos tipus de maternitats vulnerables; en

el marc del programa Maternitats Vulnerables. Editat per Roger Lapuente

Sortida a l'Auditori 'Handel & Friends'  
L'any 2019 començarà amb una sortida a

L'Auditori a l'espectacle 'Handel & Friends'

dins de la programació 'Concerts en Família' i

en el marc del programa 'Famílies

Hospitlarias'. Serà el 27 de gener de 2019 de

12h a 16h. Gràcies al Programa Apropa

Cultura

CAMPANYES RECENTS DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

L' Associació Salut i Família recolza

la campanya #FemEU2019

L'Associació Salut i Famila ha expressat el

seu suport al Consell Nacional de Dones de

Catalunya perquè s'adhereixi a la iniciativa

#FemEU2019 d'incidència en les pròximes

eleccions europees, amb l'objectiu que la

futura agenda política europea incorpori com

a prioritat la garantia dels drets humans de

les dones i fer efectiva la igualtat de gènere



FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Podeu consultar les nostres ativitats a l' agenda.
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