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Obrim per vacances
Durant el mes d'agost L'Associació Salut i
Família mantindrà el servei d'atenció a usuaris i
usuàries en el següent horari:
De dilluns a dijous de 9h a 17h i divendres de
9h a 16:30h, com sempre a la nostra seu de
Via Laietana, 40.
I a més seguim amb els grups de mares, estan
programats en total quatre grups de mares, dos
a la primera setmana, els dies 2 i 3 d'agost de
mares llatines i adolescents llatines,
respectivament, un tercer el dimecres 30 de
dones llatines i el 31 d'agost de mares
xineses.
Teniu al calendari a la web de l'Associació o als events de Facebook

Materials del projecte Evolucionant Juntes, ja disponibles
Els materials dels tres seminaris
del projecte Diàleg intercultural
entre dones de tots els orígens:
evolucionant juntes, ja estan
disponibles a la web del programa.
Són les aportacions de totes les

assistents i ponents als seminaris
de dones llatines, magribines i
pakistaneses (i dones autòctones). Unes publicacions que conformen les reflexions,
el veritable contingut del projecte.
Seminari Llatines
Seminari Magrebines
Seminari Pakistaneses
Seminari Final

Signatura del Pacte per la Reforma Horària
L'Associació Salut i Família,
promotora
des
del
seu
començament i una de les més de
cent entitats que dóna suport, es
va adherir juntament amb el
govern de la Generalitat al Pacte
per a la Reforma Horària.
L'Associació està representada
per la seva directora. La doctora
Elvira Méndez Méndez i la
presidenta de la Junta Directiva, la
Sra. Assumpta Baig i Torras
La signatura va ser el 18 de juliol al Palau de la Generalitat.

vídeo

Resultat del Grup Focal del
projecte 'Finestres de la
ment'
L'Associació Salut i Família ja ha editat els
resultats del Grup Focal 'Finestres de la
Ment', i així acomplir amb l'objectiu de
donar a conèixer els comportaments i
actituds estigmatitzants més freqüents als
propis professionals de salut i compartir
amb ells un procés formatiu de reflexió i
autovaloració sobre la seva pràctica real
en relació a les persones amb trastorn
mental.

Un estiu per construir noves eines de
comunicació intercultural adreçades a Mares de
Tots els Orígens
El programa 'Mares de tots els orígens comptarà
ben aviat amb noves eines de comunicació
intercultural. Properament farem un vídeo divulgatiu
del programa i la creació de la Plataforma sobre
drets, recursos i participació de dones i mares
immigrants. Ambdues iniciatives, d'aparició
imminent.

Famílies Hospitalàries, al
cicle de musica 'Nits
d'estiu' al CaixaForum
El projecte Famílies Hospitalàries
s'apunta a una sortida a les 'Nits
d'estiu' al CaixaFòrum. Una fusió
multidisciplinari de música jazz, pintura, poesia i dansa. Un repertori compost per
Ignasi Terraza i inspirat en les pintures de l'artista Joan Miró. Interpretat per Ignasi
Terraza Trio amb una imaginativa posada en escena. Llums, imatges i moviment
convergeixen en l'escenari creant un joc de complicitats entre el públic i els artistes.
Serà el dia 2 d'agost a les 19:30
Places limitades a gparedes@saludyfamilia.es

UN ESTIU DEDICAT A L'AVALUACIÓ

L'Associació Salut i Família ha publicat la
Memòria d'activitats corresponent a
l'any 2016. En ella consten l'evolució i
resultats de tots els projectes de l'entitat en
les cinc àrees d'actuació: Programa
d'Atenció a la maternitat en risc, Àrea de
suport a dones i famílies vulnerables,
Immigració i salut, Àrea de prevenciónde
la Violència de Gènere i Bancs del Temps i
cohesió social. També descriu l'impacte en
famílies i infants en situació de

vulnerabilitat, la xarxa de les entitats
col·laboradores
i
els
principals
finançadors, els plans estructurals així com
publicacions i esdeveniments.

Memòria 2016 dels Grups de suport i orientació a mares de tots els
orígens
L'Associació Salut i Família ha fet pública la
Memòria 2016 dels Grups de Suport i
Orientació a Mares de tots els orígens. Aquest
projecte reuneix les mares residents a Catalunya
que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc
d'exclusió social i tenen menors al seu càrrec. Les
dones són ateses en els Programes Mares
entre Dues Cultures i Oportunitats per a Mares
Adolescents i Joves.

Memòria Atenció a la
Maternitat a Risc any 2016

Memòria del Programa
Brúixola any 2016

L'Associació Salut i Família publica
la Memòria corresponent al
Programa
d'Atenció
a
la
Maternitat a Risc de l'any 2016.
Contenen les dades de la cartera de
serveis i prestacions, la detecció i
prevenció de la Violència de Parella,
el perfil de les dones ateses, etc

La
Memòria
del
programa
Brúixola de l'exercici 2016 també
es troba disponible. Totes les
dades sobre aquest programa que
ofereix l'Associació Salut i Família
oferint orientació jurídica i suport
psicosocial per a la vida personal i
familiar a dones de tots els orígens

FINANÇADOR DESTACAT
El programa 'Dones de tots els orígens.
Evolucionant Juntes' ha estat possible gràcies a la
confiança i el suport de l'entitat 'de l'obra social "la
Ciaxa" i al seu programa de col·laboració amb el
Palau Macaya

Podeu consultar les nostres activitats a l' agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web
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