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Jornada Maternidades Vulnerables a

Salamanca

La primera Jornada sobre MATERNITATS

VULNERABLES 2019 se celebrarà dimarts 9

d'abril a la sala de graus Minor de la Facultat

de Dret de la Universitat de Salamanca. Les

entitats col·laboradores són l'Associació

d'Ajuda a la Dona "Plaça Major" i el Màster en

Estudis Disciplinars de Gènere de la

Universitat de Salamanca. La Dra. Elvira

Méndez Méndez pronunciarà la conferència

inaugural amb el títol Atenció pro-elecció a

la Maternitat Vulnerable, posteriorment, Sra

Carmen Delgado, catedràtica de Psicometria

farà la seva intervenció, Del ideal normativo

de la maternidad a la realidad psicológica

de las mujeres madres.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS



Jornada 'XX anys dels  Bancs
del Temps a Espanya'

La Xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació

Salut i Família organitza conjuntament amb

l'Associació per al Desenvolupament dels Bancs

del Temps una jornada internacional per

commemorar les dues dècades de la Xarxa

del Banc del Temps a Espanya. Porta l'epígraf

'Passat, present i futur dels bancs del Temps'

Es celebrarà al MediaLab Madrid; hi haurà una

jornada de portes obertes el divendres dia 5 i la

de ponències el dissabte dia 6. La jornada

comptarà amb experts internacionals dels Bancs

del Temps.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

L'Associació Salut i Familia

participarà al I Congrés

internacional sobre intervenció

socioeducativa amb famílies i

infància en situació de

vulnerabilitat.

L'Associació Salut i Família ha estat

seleccionada per participar al 1r

Congrés internacional sobre

intervenció socioeducativa amb famílies i infància en situació de vulnerabilitat, que

organitza la Fundació Pere Tarres hi estarà representada per la Directora General, la

Dra. Elvira Méndez. Aquest Congrés es celebrarà els dies 1 i 2 d'abril al Caixa

Fòrum de Barcelona.



L'Associació Salut i Família,

amfitriona de la reunió d'expertes

sobre la conciliació familiar

L'Associació Salut i Família acollirà la

reunió d'expertes sobre la conciliació

de la vida familiar i laboral que

organitza Coface, una organització

d'incidència europea. La conciliació és

un dels pilars de les polítiques

europees de l'eix dels drets socials.

Serà a Barcelona el dia 8 de maig. 

La nostra entitat també acollirà

l'Assemblea General de COFACE, que

seran els dies 6 i 7 de maig

L'Associació Salut i Familia recolza

la campanya #FemEU2019

L'Associació Salut i Familia ha expressat el

seu suport al Consell Nacional de Dones de

Catalunya perquè s'adhereixi a la iniciativa

#FemEU2019 d'incidència en les pròximes

eleccions europees, amb l'objectiu que la

futura agenda política europea incorpori com

a prioritat la garantia dels drets humans de

les dones i fer efectiva la igualtat de gènere

Nova web 'Maternidades
Vulnerables' El programa Maternitats

Vulnerables compta amb un nou web en la

qual es recullen les experiències de les

jornades que s'han desenvolupat en set

comunitats autònomes per tal de difondre i

conscienciar sobre les diferents

problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat

que poden afectar la maternitat.



Vídeo divulgatiu en el qual es mostren diversos tipus de maternitats vulnerables; en

el marc del programa Maternitats Vulnerables. Editat per Roger Lapuente

L'actualitat a la web 'Madres entre dos culturas'

El web 'Mares entre dues cultures' disposa d'una

secció de Notícies d'Actualitat d'àmbits d'interès per

a les dones. Es tracta d'una selecció d'articles sobre

maternitat, sexualitat, igualtat, migracions, economia,

salut, desenvolupament infantil, estils de vida.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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