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L’objectiu del Taller és tractar la forma en que
ens construïm com a dones, les diferents
expressions de la sexualitat femenina i la cura
imprescindible del sòl pèlvic. Les participants
disposaran d' algunes eines útils per a decidir
sobre la seva posició com a dones a la societat
actual, per a viure sense culpa el desig sexual i
les diverses manifestacions de la sexualitat
femenina. PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Celebració de la Festa Multicultural de les Famílies
L'Associació Salut i Família en el marc del Programa Famílies Hospitalàries va organitzar
la Festa Multicultural de les Famílies, va ser a l'IES Milà i Fontanals. Una trobada festiva,
relaxada i divertida amb l'objectiu de demostrar la pràctica dels valors que impulsa
l'Associació Salut i Família. GALERIA FOTOGRÀFICA

COFACE, la xarxa europea de famílies, s'ha fet
ressò de les campanyes que ha desenvolupat

l'Associació Salut i Família al voltant de la
celebració del Dia Internacional de les Famílies, la
difusió del cartell i la Festa Multicultural de les
Famílies a la seva web.

JORNADA 'MATERNIDADES VULNERABLES' - MÁLAGA
L'Associació Salut i Família va
organitzar la II Jornada del
Programa Maternitats Vulnerables,
que correspon a la ciutat de
Màlaga. Es va tractar la temàtica
de la Diversitat a les Maternitats
Vulnerables, a càrrec de la Sra.
Isabel Jiménez, de la Universitat
de Màlaga i amb la taula rodona la
Maternitat en els marges. Es va
inaugurar la jornada amb la
ponència de la Dra. Elvira Méndez Méndez, directora general de l'Associació Salut i
Família, l'Atenció pro-elecció a la maternitat vulnerable.

Presentació Informe Projecte 'Temps
Retrobat'
L'estudi TEMPS RETROBAT:Les Dones i la
Reforma Horària són coautores les
senyores Elvira Méndez i Cristina Sánchez
- Miret. A la seva presentació, es va
comptar amb la presència i el suport de la
Presidenta de l'Associació Salut i Família i
de la Presidenta de l'Institut Català de les
Dones. Aquest acte va reunir una
audiència virtual de 5.763 persones.

Els programes de l'Associació
Salut i Família, als vestíbuls de
FGC
L'Associació Salut i Família desenvolupa una
campanya de difusió d'en vestíbuls dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC), el Programa d'Atenció a la Maternitat
a Risc a Plaça Catalunya, el programa
Bruxola, a Provença. El vestíbul d'Europa-Fira
acull el de 'La infància és essencial' i el de
Sant Cugat, la Xarxa dels Bancs del Temps

L'Associació Salut i Família, a
l'Assemblea General d'UNAF i a la
Jornada d'intercanvi d'experiències
La Directora de l'Associació Salut i
Família, la Dra. Elvira Méndez va
participar en l'Assemblea General
Ordinària 2018 de la Unió d'Associacions
Familiars i en la Jornada d'Intercanvis i
Experiències que es van celebrar el
divendres 15 de juny. L'Associació forma
part de la Junta Directiva d'aquesta
entitat. Fotografia d' Ángel Moreno

Assistència a la Conferència Internacional de la Xarxa
Internacional d'Hospitals i Serveis Promotors de la Salut
La Directora General de l’Associació
Salut i Família, la Doctora Elvira
Méndez va asistir a la Conferència
Internacional de la Xarxa
Internacional d'Hospitals i Serveis
Promotors de la Salut. Una
Conferència Internacional anual sobre
hospitals i serveis de salut promotors
de la salut (HPH). Aquest és
l'esdeveniment principal de la xarxa
internacional HPH, un fòrum per

aprendre i intercanviar coneixements i experiències sobre la promoció de la salut en
els hospitals i els serveis de salut. A la Conferència anual de HPH van asistir una
àmplia gamma de professionals, des de professionals de la salut fins consultors,
científics i polítics.

L'Associació Salut i Família, a la
reunió d'experts de COFACE
L'Associació, va ser representada per la
directora general, la Dra. Elvira Méndez,
a la reunió d'experts de COFACE en
discapacitat, que va ser el 25 de juny a
Sitges,

MEMÒRIES PROGRAMES 2017

L'Associació Salut i Família ha publicat

La Memòria del programa Brúixola

la Memòria d'activitats corresponent

de l'exercici 2017 també es troba

a l'any 2017. En ella consten l'evolució
i resultats de tots els projectes de

disponible. Totes les dades sobre
aquest programa que ofereix

l'entitat en les cinc àrees d'actuació:

l'Associació Salut i Família oferint

Programa d'Atenció a la maternitat en

orientació jurídica i suport psicosocial

risc, Àrea de suport a dones i famílies

per a la vida personal i familiar a dones

vulnerables, Immigració i salut, Àrea de

de tots els orígens

prevenció de la Violència de Gènere i
Bancs del Temps i cohesió social.

L'Associació Salut i Família publica la

L'Associació Salut i Família ha fet

Memòria corresponent al Programa

pública la Memòria 2017 dels Grups

d'Atenció a la Maternitat a Risc de

de Suport i Orientació a Mares de

l'any 2017. Contenen les dades de la

tots els orígens. Aquest projecte

cartera de serveis i prestacions, la

reuneix les mares residents a

detecció i prevenció de la Violència de

Catalunya que es troben en situació de

Parella, el perfil de les dones ateses,

vulnerabilitat o en risc d'exclusió social

etc

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.

INFORMES

Difusió de l'Informe Projecte TRIA
L'Associació Salut i Família està
difonent l'Informe del Projecte Tria,
que té com a objectiu prevenir la
descapitalització social i educativa
de les dones pakistanesas que
accepten matrimonis concertats.
INFORME TRIA
Publicació Informe Projecte
'Temps retrobat'
Aquest informe reflecteix com són
capaces les dones de pensar el
temps quan tenen un temps per ferho. 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.
INFORME TEMPS RETROBAT

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al
suport del Ministeri de Sanitat

Podeu consultar les nostres activitats en l' agenda.
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