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Per una assistència sanitària universal a Catalunya
Pel que fa al recurs d'inconstitucionalitat contra la
Llei d'universalització de l'assistència sanitària a
Catalunya. Aquesta decisió comporta greus
conseqüències

per

a

la

salut

pública

i,

especialment, per la dels col·lectius de població
més vulnerables. Des de fa molts anys,
l'Associació Salut i Família coopera amb el
CatSalut per garantir de forma efectiva l'accés
universal a l'assistència sanitària de totes les
persones residents a Catalunya i, en les actuals
circumstàncies hem renovat fermament el nostre compromís.
L'Associació Salut i Família forma part de la Xarxa REDER que combat l'exclusió
sanitària a Espanya.

Publicació Informe Projecte TRIA

Publicació Informe Projecte 'Temps
retrobat'

L'Associació Salut i Família ha

Aquest informe reflecteix com són

publicat l'Informe del Projecte Tria,

capaces les dones de pensar el temps

que té com a objectiu prevenir la

quan tenen un temps per fer-ho. Hi

descapitalització social i educativa

han participat en aquest estudi

de les dones pakistanesas que
accepten matrimonis concertats.

qualitatiu dones vulnerables que viuen
en condicions adverses i retallen les
seves necessitats més bàsiques i
dones professionals que es mouen
entre temps i espais molt diversos i
contradictoris.

Assistència a la reunió de COFACE a
París
La Directora de l'Associació Salut i Família, la Doctora
Elvira Méndez participarà en la pròxima reunió
d'experts sobre la conciliació sobre la vida laboral i
familiar convocada per COFACE que tindrà lloc els propers 12 i 13 d'abril a Paris. La
Confederació d'Organitzacions de Família a la UE (COFACE) és una institució
europea prestigiosa, promou el benestar, la salut i la seguretat de les famílies i els
seus membres en una societat canviant, una entitat fiable per a la integració de la

diversitat de famílies en Europa.

Visita de la delegació italiana
de ‘Iomiattivo’
La delegació italiana de GEA CoopSociale ConsorzioComunitàSolidale, en el marc del
Programa Erasmus plus i el Projecte 'IO MI
ATTIVO' ha visitat l'Associació Salut i Família per
conèixer de prop els projectes que conformen
l'entitat. Especialment en l'àmbit de la mediació
intercultural com el Servei de Compatriota a
Compatriota, la Mediació en els centres
sanitaris, la Xarxa de Famílies Hospitalàries per
als Immigrants i el Programa Mares entre dues
cultures.

Assistència a la II Jornada de Bones Pràctiques de la Xarxa Catalana
d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut

La Dra. Elvira Méndez, directora de l'Associació Salut i Família assistirà a la II Jornada de Bones
Pràctiques de la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut, que serà el proper 20
d'abril. La Jornada vol posar en valor les experiències i els projectes de futur que fomenten els
estils de vida saludables.

Tallers de Sensibilització
"Gènere i Sexualitat"
L'Associació Salut i Família
programa dos tallers de Sensibilització
"Gènere i Sexualitat" els dies 9 de maig
i 13 de juliol en horari de tarda.
Els tallers de sensibilització en
diferents aspectes són una de les
activitats recurrents.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al
suport del Ministeri de Sanitat

Podeu consultar les nostras activitats a l'agenda.
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