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Jornada 'Diversitat Familiar'
4 de novembre
L'Associació Salut i Família, en col·laboració amb
l'Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja Espanyola
organitzem una Jornada sobre Diversitat Familiar.
Centrada en l'evolució i actualitat de les famílies (xerrada a
càrrec de la sra. Teresa Castro) i en una taula rodona sobre
Conciliació de la vida familiar i laboral en un entorn de
diversitat familiar, moderada per la Directora General de
l'Associació, la Sra. Elvira Méndez, i participada per la
Sra. Sara Berbel, Doctora en psicologia i experta en polítiques de gènere, la Sra.
Cristina Sánchez-Miret, professora de la Universitat de Girona i el Sr. Juanjo
Compairé, fundador de l'Associació d'Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE).
La jornada es farà al Palau Macaya, dimarts 4 de novembre de 9:30 a 14h
Entrada gratuïta
Inscripcions en el següent formulari

Informe 'El impacto de una reforma legal
restrictiva del aborto en España sobre la salud
pública y los derechos básicos'
Després de l'anunci de l'ex ministre de Justícia
Alberto Ruíz-Gallardón de modificació de la llei de
l'avortament (Llei de Salut sexual i reproductiva) en
una normativa molt més restrictiva, l'Associació

Salut i Família treu a la llum un informe sobre les
conseqüències de la seva aplicació.
Aquesta
publicació
analitza
l'impacte
d'una legislació restrictiva especialment sobre les
víctimes de la violència de gènere, sobre la salut de
les dones, sobre el dret a la salut reproductiva i en
la prevenció de l'avortament, i en definitiva en els
drets bàsics i en la igualtat efectiva.
Informe 'El impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en España sobre la
salud pública y los derechos básicos'

Jornades 'Maternidades Vulnerables'
El 24 d'octubre es va celebrar al recinte de Caixa
Fòrum de Madrid la jornada "Maternidades
Vulnerables" organitzada per l'Associació Salut i
Família i la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).
L'activitat va posar de relleu diferents aspectes de
l'atenció a la maternitat en risc, a més de facilitar
informació i recursos sobre la mediació per a mares i pares amb fills adolescents en
situació de risc. També es van tractar experiències en tasques de suport i orientació a
pares i mares.

Exposició 'Per la igualtat de tracte i oportunitats'
Emmarcada en el programa 'Propers' es presenta
l'exposició 'Per la igualtat de tracte i oportunitats'.
Aquesta és una mostra itinerant que mostra la
igualtat de tracte a través de diversos eixos, el del
barri multicultural, el de les dones i les famílies, el
de la convivència ciutadana i l'associacionisme, el de
la igualtat d'oportunitats, la igualtat de tracte.
El programa 'Propers' s’inspira en una idea oberta del
futur del barri del Raval de Barcelona i per això es
plantegen reptes davant les desigualtats en l’accés
als béns públics. Aquest programa suposa un esforç
col·lectiu per a transformar la realitat mitjançant la

responsabilitat compartida.

Presentació de 'Les 67 propostes del Consell
Municipal d'Immigració de Barcelona'

L'Associació Salut i Família representada per l'advocada Concha Par del programa
Brúixola, ha col·laborat en la redacció de les 67 propostes del Consell Municipal
d'Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió de les persones
immigrades dins el marc de la Llei d'estrangeria, que l'Ajuntament de Barcelona
presentarà al Govern espanyol.
Les propostes han estat redactades pel Consell Municipal d'Immigració, format per
entitats i associacions de col·lectius immigrants, i són el resultat de que després que
el desembre passat, en un plenari d'aquest òrgan, s’aprovés un comunicat de
denúncia de la situació d’indefensió que pateixen les persones que es troben en
situació irregular. El text ha estat elaborat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona i per
entitats de l’àmbit de la immigració.

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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