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Informe 'Violencia de género en mujeres

embarazadas'

Aquest informe sobre VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN

DONES EMBARASSADES forma  part  de  la  sèrie

d'Informes  del  Programa  MATERNITATS

VULNERABLES.  Ofereix  una  panoràmica  de

l'ocurrència  de  la  violència  de  parella  durant

l'embaràs  revisant  els  grups  de  dones  més

exposats, les disfuncions que provoca en l'autocura i

la protecció de la vida fetal, les formes arquetípiques

en  què  s'exerceix  per  part  de  l'agressor  i  els

trastorns de salut sexual i reproductiva i de la salut

maternoinfantil que desencadena. Així mateix, contè

recomanacions  a  curt  i  mig  termini  per  prevenir,

detectar  i  abordar  aquest  tipus  de  violència  de

parella des dels àmbits sanitari i educatiu.

LLEGIR INFORME

Informe 'Maternidad de neonatos con bajo peso

y/o prematuros'

Aquest  Informe  sobre  MATERNITAT  D'NEONATS

AMB BAIX PES I / O PREMATURS forma part de la

sèrie  d'Informes  de  el  Programa  MATERNITATS

VULNERABLES.  Ofereix  una  panoràmica  social  i

sanitària  de  la  situació  actual  dels  desenllaços

adversos l'embaràs com són la prematuritat i / o el

baix  pes  al  néixer  revisant  les  oportunitats  per

prevenir  els  riscos  més  rellevants  i  per  millorar

l'atenció prenatal,  neonatal  i  primerenca disponible

així  com per atorgar un major  protagonisme a les



mares,  les  famílies  i  les  associacions  que  les

representen.  És  autora  la  Dra.  Elvira  Méndez.

LLEGIR INFORME

Nou informe 'Vulnerabilidad y necesidades de

las madres con discapacidad'

Aquest  informe,  de  qual  és  autora  la  Dra.  Elvira

Méndez  forma  part  de  la  sèrie  d'informes  del

programa  MATERNITATS  VULNERABLES.

L'informe recull les aportacions del grup d'expertes

convocat  per  a  l'anàlisi  de  les  necessitats  i

potencialitats de les mares amb discapacitat.

ACCÈS A L'INFORME

Informe 'Maternidad en situaciones de parto

múltiple'

Aquest Informe forma part de la sèrie d'informes del

Programa MATERNIDADES VULNERABLES i recull

les aportacions del grup d’expertes convocat per a

l’anàlisi de les vulnerabilitats i les necessitats de les

mares i  les famílies en situacions d’embaràs i  part

múltiple. L’autora és la Dra. Elvira Méndez.

Llegir més.

TALLER ACOLLIDA A DONES I

MARES IMMIGRANTS

L'objectiu del taller és brindar la

informació jurídica necessària sobre

les normes i procediments per a

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ. Drets

de les dones i les mares en la vida

de familia a Espanya: contrastos

interculturals

Amb aquest taller les persones

participants podran disposar d'



arribar a una situació de regularització

administrativa. Es tractarà: a)

Orientació jurídica transversal per

arribar a una situació de regularització

administrativa de dones/mares i els

seus fills/es menors al seu càrrec i b)

Informació sobre la cartera de

prestacions de el Programa IMPULS i

argumentació a favor de l'actualització

de la formació professional i la millora

de les condicions d'ocupabilitat de les

beneficiàries.

S'impartiran els dijous 1 i 8 de juliol

informació precisa i d'alta qualitat,

alhora que serà un espai idoni per a

plantejar i resoldre els dubtes sobre

l'aplicació efectiva de la igualtat de

drets entre dones i homes a la vida

familiar. Aquest Taller està adreçat a

dones i famílies en general i líders

d'associacions i organitzacions que

treballen amb dones i famílies d'origen

immigrant. Serà el 22 de juliol

#Actuemperlaigualtat. L’Associació Salut i Família participarà en els events del

Fòrum GENERATION EQUALITY

L’Associació  Salut  i  Família

participarà  en  els  events  del

Fòrum GENERATION EQUALITY

convocat  per  Nacions  Unides  i

especialmente a les àrees "Drets

sexuals  i  reproductius"  i

"Violència  de  Gènere",  aportant

així el coneixement i l’experiència

dels més de vint anys que l’entitat

 dedica  a  aquests  temes  i

representada per la coordinadora

la Sra. Marianella Botta. Aquest Fòrum promou les sinergies entre els principis dels drets

humans i la igualtat de gènere per tal d’impulsar la reivindicació per la igualtat entre dones i

de promoure la visibilització de les aportacions de les dones. El fòrum es celebrarà del 30

de Juny al 2 de Juliol 2021.

NOU PROGRAMA:MINUT ZERO

MINUT ZERO és el nou programa de l'Associació Salut i

Famíla de suport a la maternitat i especialment al  llarg dels

primers dies i anys de vida. Abastarà de manera tranversal

tots els àmbits de la cura d'aquest període de la vida:

alimentació, lactància, desenvolupament psicomotor,

formació ocupacional, planificació familiar, ajuts públics i

apropament als serveis socials.

Aquest Programa està cofinançat per la Fundació "la Caixa".



LINKEDIN DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

L'Associació Salut i Família ja té el seu espai a la

xarxa Linkedin. Es poden consultar les publicacions i

les jornades més interessants i la interacció amb la

xarxa de professionals de la salut, de serveis socials i

del tercer sector social

Podeu demanar l'admissó al següent enllaç:

https://www.linkedin.com/company/76972102/admin/

SORTIDA DE JULIOL AL ZOO

L'Associació Salut i Família organitza una sortida amb

les famílies i nen@s al Zoo de Barcelona.

Serà el dissabte 17 de juliol de 10:30 a 13:00

Places limitades.

Inscripcions a saludyfamilia@saludyfamilia.es

So�da realitzada en col·laboració amb el programa

Apropa Cultura.

SORTIDA DE JULIOL AL PARK GÜELL

L'Associació Salut i Família organitza una

sortida amb les famílies i nen@s al Park

Güell  de Barcelona.

Serà el dissabte 31 de juliol de 10:30 a 13:00

Places limitades.

Inscripcions a saludyfamilia@saludyfamilia.es

So�da realitzada en col·laboració amb el

programa Apropa Cultura.



Nou vídeo dels Bancs del Temps en el qual es posa de relleu el paper dels Bancs del

Temps en època de pandèmia en el reforç de les xarxes de suport i de veïnatge.

Enllaç al vídeo amb subtítols en anglès

Editat i produït per Roger La Puente

PUBLICACIONS                                                                                                     

INFORME 'Violència Obstètrica'

En  aquest  informe,  del  qual  n'és  autora  la  Sra.

Azucena  Manzanares  del  Olmo,  experta  en

Violència Obstètrica i membre de l'Observatori de la

Violència  Obstètrica,  s'analitzen  les  diferents

pràctiques  sanitàries  constitutives  de  violència

obstètrica,  el  seu  impacte  i  les  seves

conseqüències.

És una publicació que s'inscriu en la línea d'acció i

difusió del programa Maternidades Vulnerables

CONSULTEU LA PUBLICACIÓ

INFORME MATRIMONI FORÇAT O IMPOSAT PER TERCERS

ENTRE LES DONES JOVES D'ORÍGEN PAKISTANÈS

L'Associació  Salut  i  Família  conjuntament  amb  ACESOP  ha

elaborat un informe sobre els matrimonis forçats i imposats a la

comunitat  paquistanesa  a  Catalunya.  És  el  resultat  d'un  grup



focal, amb els perfils i les opinions de les dones entrevistades.

CONSULTEU L'INFORME

ESTUDI SORTIR A TEMPS

Aquest  estudi  qualitatiu,  del  què  són  autores  la  Dra.  Elvira

Méndez Méndez  i  la  Dra.  Cristina Sánchez Miret,  aborda com

actua  la  violència  de  parella  contra  les  dones  vulnerables

mitjançant un efecte cascada on a cada capa de control i violència

masclista  s'afegeix  una  de  nova  que  potencia  els  successius

abusos. Segons es va instal·lant, la violència de parella produeix

un efecte  sistèmic de llarga durada en la  vida de les víctimes

afectant tots els àmbits com el funcionament emocional i cognitiu,

la salut, la relació amb l@s fill@s el manteniment de les xarxes

familiars i socials, l'activitat laboral, domèstica i d'oci així com la cerca i l'obtenció d'ajuda.

CONSULTEU  LA PUBLICACIÓ

ESTUDI  'OPORTUNITATS  I  BARRERES  PER  A

L'EMPLEABILITAT DE LES DONES

Aquest estudi té com a finalitat fer una diagnòsi i unes

recomanacions  sobre  els  potencials  d'empleabilitat  de

les  dones  vulnerables  a  partir  del  coneixement  de  la

realitat  percebuda per  elles  mateixes.  La Sra.  Cristina

Sánchez Miret,  doctora  en sociologia,  n'és  l'autora  de

l'estudi  i  la  Dra.  Elvira  Méndez  Méndez,  ha  fet

aportacions  en  el  marc  del  projecte  IMPULS.

CONSULTEU  LA PUBLICACIÓ

INFORME 'IMPACTE DE LA SOSTRACCIÓ

INTERNACIONAL DE MENORS SOBRE LES

FAMÍLIES"

Aquest  informe,  del  que  és  autora   la  Sra.  Lídia

Santos  forma  part  de  la  línia  d'acció  i  difusió  del

programa  MATERNITATS  VULNERABLES.

L'informe realitza  una anàlisi  jurídica de l'aplicació

de l'Conveni de l'Haia, que és la regulació aplicable

a la sostracció internacional de menors i observa la

distància  existent  entre  el  marc jurídic  i  la  realitat

d'una gran part de dones víctimes de maltractament

de parella, que fugen amb l@s sev@s fill@s fora del

seu país de residència habitual.



CONSULTEU LA PUBLICACIÓ

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA  A GOOGLE

NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Les agressions físiques i els feminicidis s'estan multiplicant en

aquesta etapa de sortida de la pandèmia per la COVID-19.

Pels drets humans de les dones i dels i les infants, totes les

vides importen.

Si estàs patint qualsevol tipus de violència per part de la teva

parella acudeix a nosaltres, t'atendrem confidencialment. Tindràs accés immediat i

gratuït a serveis de suport psicològic i assessoria legal.

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS         

Informació pràctica:

Estem a: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Telèfon: 932682453

Horari:

dilluns      9:00–19:30

dimarts     9:00–18:00

dimecres   9:00–19:30

dijous      9:00–18:00

divendres     9:00–16:30

dissabte     tancat

diumenge   tancat

Podeu consultar les nostres publicacions a l' agenda.

SEGUEIX-NOS                                                                                                  

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr

LinkedIn
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