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JORNADA DESTACADA

JORNADA REFUGIATS, ELS NOUS EUROPEUS? 

L'Associació Salut i Família i l'Associació per a les

Nacions Unides organitzen la Jornada '¿Refugiats:

els nous europeus?' amb el suport de l'Obra Social

La Caixa.

Es tracta d'una reflexió ciutadana imprescindible

davant els nous reptes de la immigració i de la

construcció d'una nova societat multicultural.

S'obrirà un diàleg sobre ¿Refugiats: Nous

Ciutadans a la Unió Europea? i es presentaran

diverses contribucions sobre els aspectes

humanitaris, econòmics i de gènere involucrats en

l'acollida i la integració dels refugiats a Catalunya.

Se celebrarà en el Saló d'actes del Palau Macaya

(Psg. Sant Joan, 108).

PROGRAMA I INSCRIPCIONS



Informe Drets i llibertats dels
refugiats a la Unió Europea
El vicepresident de l'Associació

Salut i Família i president de

l'Associació de Nacions Unides a

Espanya, el Sr. Eduard Sagarra ha

redactat l'informe DRETS I

LLIBERTATS DELS REFUGIATS A

LA UNIÓ EUROPEA en què s'analitza

la política comunitària respecte a la

crisi dels refugiats i asilats. També

està disponible en la seva versió en

anglès

L'Associació Salut i Família va participar en la festa del Pakistan que va organitzar

ACESOP el 14 d'agost a la Plaça Folch i Torres de Barcelona, va comptar amb la

presència del Consul de Bangla Desh Sr. Ramon Pedró Bernaus i els representant

de comunitat Bengalí amb col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i la presència

de la Sra. Lola Lopez Comissionada d'immigració de l'ajuntament de Barcelona,



PRÒXIMES JORNADES MATERNITATS

 JORNADA DE MATERNITATS

VULNERABLES A MADRID

L'Associació Salut i Família programa la Jornada

Maternitats Vulnerables a Madrid. Serà a

CaixaForum (Passeig del Prado, 36) el dimecres

dia 30 d'octubre. Coorganitzada per la Unió

d'Associacions Familiars (UNAF). La conferència

inaugural, Atenció pro-elecció a la Maternitat

Vulnerable a càrrec de la directora general de

l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira

Méndez. Hi participarà el Sr. Gregorio Gullón,

cap del Servei de Mediació per a Famílies amb

Fills / es adolescents de UNAF amb la seva

aportació 'Mediació per a mares i pares amb fills

adolescents en situació de risc'.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

 JORNADA DE MATERNITATS

VULNERABLES A MÉRIDA

L'Associació Salut i Família programa

la Jornada Maternitats Vulnerables a

Mèrida. Serà el 5 d'octubre,

coorganitzada amb Fundació Atenea.

Intervindrà la directora general de

l'Associació Salut i Família, la Dra.

Elvira Méndez amb la conferència

inaugural, Atenció pro-elecció a la

Maternitat Vulnerable

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

El programa 'Maternitats Vulnerables' posarà en marxa molt properament una

nova plataforma informàtica amb el material de les jornades i recursos per a

aquestes situacions de vulnerabilitat i un vídeo divulgatiu del programa que



mostri les diferents vulnerabilitats a les que es pot enfrontar la maternitat.

Tallers de Sensibilització
Drets a la feina i integració
social i ocupabilitat
L'Associació Salut i Família

programa dos tallers de Sensibilització

"Drets a la feina i integració social i

ocupabilitat" el 19 de setembre.

Els tallers de sensibilització en

diferents aspectes són una de les

activitats recurrents.

Taller de Mediació
intercultural

L'Associació Salut i Família prepara el

Taller Formatiu de Mediació

Intercultural en els centres sanitaris, el

dilluns 17 de setembre desembre dirigit

als mediadors / es interculturals i

personal de primera línia responsable

de l'atenció directa als / les usuaris /

es.



El 13 de setembre l'Associació Salut i Família participarà en el projecte NO

ACCEPTO, impulsat per la Federació de Dones Progressistes. Estudi i

visibilització dels matrimonis forçats a Espanya és un projecte orientat a l'estudi del

fenomen dels matrimonis forçats a casa nostra, amb l'objectiu de poder visibilitzar

aquesta manifestació de violència de gènere cap a la mujer.Dicho projecte pretén

aprofundir en la realitat que existeix al nostre país sobre matrimonis forçats

mitjançant la coordinació amb entitats i organitzacions que treballen en les

comunitats de Catalunya i Madrid.

MEMÒRIES DELS PROGRAMES

L'Associació Salut i Família ha publicat

la Memòria d'activitats corresponent

a l'any 2017. En ella consten l'evolució

i resultats de tots els projectes de

l'entitat en les cinc àrees d'actuació

La Memòria del programa Brúixola

de l'exercici 2017 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



ESTUDIS

Difusió de l'Estudi Projecte TRIA

L'Associació Salut i Família difon

l'estudi del Projecte TRIA, que té

com a objectiu prevenir la

descapitalització social i educativa

de les dones pakistanesas que

accepten matrimonis concertats.

PROJECTE TRIA

Publicació Estudi Projecte

'Temps retrobat'

Aquest estudi reflecteix com són

capaços les dones de pensar el

temps quan tenen un temps per fer-

ho. Hi han participat en aquest

estudi 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.

ESTUDI TEMPS RETROBAT



Assistència de l'Associació
Salut i Família a la trobada
'Europa en un món
globalitzat' 
La Directora de l'Associació Salut i

Família, la Dra. Elvira Méndez va

participar en la la Conferència 'Europa

en un món globalitzat' que s'ha celebrat

del 30 d'agost al 3 de setembre a

Holanda, organitzada per Partners in

Confronting Collective Atrocities (Socis

per enfrontar les atrocitats col·lectives)

que porta el avanttítol d'Exclusió,

Ressentiment, i el retorn del reprimit

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Podeu consultar les nostres activitats en l' agenda.
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