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Seminari de
reflexió i diàleg intercultural
entre dones de cultura
pakistaní i dones autòctones

L'Associació  Salut  i  Família
prepara  el  proper  setmanari
del  projecte,  'Diàleg
intercultural  entre  dones  de
tots  els orígens:  Evolucionant

Juntes' que serà un Seminari de reflexió i diàleg intercultural entre dones de cultura
pakistanesa i dones autòctones, previst per al 25 d'abril de 2017, al Palau Macaya.

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  a  les  usuàries  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 als
Programes  Mares  entre  Dos
Cultures  i  Oportunitats  per  a  Mares
Adolescents i Joves.

Memòria Atenció a la Memòria del Programa



Maternitat a Risc 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

Brúixola any 2016

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

Participació en el Pacte Nacional de 'La
iniciativa per a la Reforma Horària'

La directora general de l'Associació Salut
i Família, la Dra. Elvira Méndez serà a la
presentació  de  les  "Conclusions  de  les
Taules  Quadrangulars.  Bases  per  a  un
Pacte Nacional per a la Reforma Horària"
el  proper  31  de  març  (de  9  a 11:00  ).
Amb la consellera Munté i els 200 actors
que  han  participat  en  les  taules
quadrangulars. Al Palau de la Generalitat.
L'Associació Salut i Família forma part des dels inicis del nucli impulsor d'aquesta
iniciativa.

Nou programa 'Multicultura'

L'Associació  Salut  i  Família  promou  un
Programa  transversal  d'accés  als  béns
culturals  i  coneixement  dels  barris  de
Barcelona  dirigit  a  les  dones  i  famílies
vulnerables o en risc d'exclusió social  de



tots  els  orígens,  amb  l'objectiu  d'afavorir
nous vincles  i  reforçar  la  cohesió  social.

Els  interessats  poden  apuntar-se  trucant  932682453  i  consultat  el  Facebook
Oportunitats i Famílies Hospitalàries.

L'Associació Salut i Família signa el manifest
'Porteu-los aquí' 

L'Associació Salut i Família s'adhereix al manifest que impulsa Save the Children, 'Porteu-los aquí' pel

qual es interpel·la els caps d'Estat i de Govern dels països membres de la Unió Europea amb la finalitat

de "defensar els Drets i valors que han constituït els principis fundadors de la UE", aquest text reclama

dels governs la "responsabilitat de gestionar la immigració d'una manera més justa i que abordi les

preocupacions legítimes dels ciutadans. d'una forma que estigui basada en principis i fets i no en

la retòrica populista".

FINANÇADOR DESTACAT

El  programa  'Diàleg  intercultural  entre
dones de tots els orígens:  Evolucionant
Juntes' és possible gràcies a la confiança
de l'Obra Social "la Caixa".

Podeu consultar les nostres actividatats a l' agenda.
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