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L' Associació Salut i Família manté
els seus serveis habituals en
horaris de dilluns a dijous de:

9 a 17h i els divendres de  9 a
16:30h.

Recordem la nostra direcció a Via
Laietana, 40 i el nostre telèfon:

93.268.24.53

PUBLICACIÓ DE LES TRES GUIES DEL PROGRAMA
'Ciutadania a parts Iguals' 



Publicació de l'Informe
Maternidad en la adolescencia & su impacto intergeneracional

L'  Associació Salut  i  Familia  ha redactat  l'informe
'Maternidad en  la  adolescencia & su impacto

intergeneracional - Consecuencias  de las
restricciones legales del aborto' 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 aquesta iniciativa es pretén contribuir

a  una comprensió  racional  de  les  greus  conseqüències  que es  derivarien
d'aquesta restricció legal.

L' Associació Salut i Família, part integrant del Consell Assessor
per a la Reforma Horària

L' Associació Salut i Família referma el seu compromís amb la Iniciativa per a
la Reforma Horària amb la incorporació de la Presidenta de la Junta Directiva
de l'Associació la Sra. Assumpta Baig Torras i de la Directora General, la Dra.
Elvira  Méndez  al  Consell  Assessor  per  a  la  Reforma  Horària.  D'aquesta
manera es manté el compromís de l'Associació Salut i Família en els usos i la
distribució del temps recolzant una normativa que impulsa una europeïtzació
dels horaris per tal de guanyar qualitat de vida per a tothom.- Entre aquestes
mesures es recull, per exemple, avançar l'hora de l'esmorzar i del sopar. 

L'Associació Salut i Família estarà
present a la XX Mostra d'Associacions
de Barcelona  en un estand a la
Plaça de Catalunya dels dies 20 al 24 de
setembre amb motiu de les festes de la
Mercè d'enguany. L'Associació participarà
amb una xerrada en torn als diferents



models dels Bancs del Temps en una data
encara per determinar. 

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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