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Publicació de l'Informe
Maternitat en l'adolescència & el seu impacte intergeneracional

L'Associació Salut i Família ha redactat l'informe
'Maternitat en l'adolescència & el seu impacte
intergeneracional - Conseqüències de les
restriccions legals de l'avortament' amb l'objectiu
de posar a disposició de la societat informació
contrastada i actualitzada sobre l'impacte en un
conjunt de causes i efectes sanitaris i socials
intergeneracionals de les restriccions a la capacitat
de les adolescents per decidir sobre l'avortament
voluntari. Amb això, es pretén contribuir a una
comprensió racional de les greus conseqüències

que es derivarien d'aquesta restricció legal.

MEMÒRIES 2014



L'Associació Salut i Família ha
publicat la memòria corresponent
a l'any 2014 del Programa
Atenció a la Maternitat a Risc. El
programa que compta amb el
suport del Catsalut, ofereix
serveis a les dones i famílies
vulnerables arreu de Catalunya
als àmbits de la prevenció de la
interrupció voluntària de
l’embaràs i de la promoció de la
salut reproductiva i materna.

Un  programa  que  s’orienta
principalment  a  les  dones,
homes,  nens/es  i  famílies
immigrades en situació d’extrema
vulnerabilitat  i  risc  d’exclusió
social.  La finalitat  és aconseguir
l’accés  normalitzat  d’aquestes
persones  al  sistema  sanitari
públic, prioritzant la seva atenció
a  càrrec  dels  serveis  públics
d’assistència  i l’atenció sanitària
a dones embarassades i menors.
Totes les dades de 2014

El programa s'adreça a mares
estrangeres i ofereix grups de
suport i orientació a les seves

Els grups de suport i orientació a
mares de tots els orígens
funciona des de 2009 oferint



beneficiàries. La memòria relativa
al 2014 contempla el perfil de les
dones ateses, la prevalença de la
violència de gènere i altres dades
d'interès.

orientació jurídica i suport
psicosocial per a la vida personal
i familiar a dones de tots els
orígens. Aqui teniu la memòria de
2014, s'inclouen les dades de la
detecció i prevenció de la
violència de parella.

Tallers d'iniciativa per a la Reforma Horària, el 23 i 24 de juliol

El domicili de l'Associació Salut
i  Família,  al  c/Via Laietana, 40
serà la seu dels dos cursos que
organitza  la  iniciativa  per  a  la
Reforma  Horària.  Tots  dos  els
impartiran  els  impulsors  de  la
iniciativa,  Fabián  Mohedano  i

Javi Peralta.

Els tallers estan dirigits a gestors del Banc del Temps, persones voluntàries,
coordinadors i coordinadores de voluntariat i dirigents d'associacions. Es tracta
d'una activitat dirigida, per una banda a conscienciar sobre la Reforma Horària
i la iniciativa que la promou (història, agents implicats, beneficis) i de l'altra,
sensibilitzar sobre la necessitat d'un canvi sistèmic en els horaris de la societat
i aportar eines i recursos concrets per a la millora de l'organització i la gestió
del temps.
Més informació: info@reformahoraria.cat



L'Associació Salut i Família a les jornades sobre immigració del projecte
Sh.are, a Pàdua

L'Associació  Salut  i  Família,  en  qualitat  de  partner  del  projecte  Sha.re
(Sh.A.R.E.  Sharing Acceptance’s Results and Experiences)  va assistir  a les
jornades del 29 i 30 de juny a Pàdua sobre la pràctica de l'acollida i integració
de  menors  estrangers  a  l'escola  i  al  servei  sòcio  sanitari,  juntament
amb representants del soci italià  (Cooperativa GEA,  Xarxa de molts colors
Verona,  Treviso i USSL 9 USSL 6 Vicenza)  i  europea (ASI - Porto i
INTERKULTUR - Colònia)

L'Associació Salut i Família estarà present a la XX Mostra
d'Associacions de Barcelona en un estànd a la Plaça Catalunya dels dies
20 al 24 de setembre amb motius de les festes de la Mercè d'enguany.
L'Associació participarà amb un xerrada al voltant dels diferents models dels
Bancs del Temps, en una data per determinar.

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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