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25 DE NOVEMBRE

L'Associació Salut i Família se
suma als actes de denúncia,
protesta així com els actes de
reflexió i formació que es
celebren el dia internacional
contra les violències de gènere,
marcat per l'ONU el 25 de
Novembre, per denunciar la
violència que s'exerceix sobre
les dones a tot el món i reclamar
polítiques en tots els països per
la seva eradicació.

L' ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA EDITA EL
DOSSIER DIGITAL 'LA VIOLÈNCIA SEXUAL
CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD DE
LAS MUJERES'
L'Associació Salut i Família ha editat el dossier de
premsa digital titulat "La violència sexual contra la
integritat i la llibertat de les dones" en ocasió de la
resolució del Tribunal Suprem sobre el cas de "la
Manada" i on s'han seleccionat els principals articles
d'informació i opinió sobre aquesta temàtica.
Enllaç al document

TALLER DE PREVENCIÓ DE
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
L'Associació Salut i Família en el dia
internacional contra les violències de
gènere organitza un seminari de
prevenció de la violència masclista per
tal de conèixer i debatre en què
consisteixen i com funcionen les
relacions de parella basades en l'abús i
la violència a fi de prevenir-les,
d'abandonar-a temps o bé, si no
repetir-les. Impartit per la Sra. Rosalía
Caballero. Psicòloga del programa
Brúixola

'MATERNITATS VULNERABLES' A
VALÈNCIA
L'Associació Salut i Família organitza la
Jornada Maternitats Vulnerables a
València, serà el dimecres 11 de
desembre de 16h a 19:30h al Col·legi
Major Rector Preset, juntament amb la
Federació d'Associacions de Mares
Solteres (fams). Comptarà amb la
conferència inaugural a càrrec de la Dra.
Elvira Méndez, Directora General de
l'Associació Salut i Família, 'Atenció
proelecció a la Maternitat Vulnerable' ,
seguida de la presentació de l'informe
'Anàlisi de la situació de les Famílies
Monoparentals' i clourà la jornada una
presentació d'experiències de suport i
orientació a mares.

PROGRAMA I INSCRIPCIÓ

CAMPANYES DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

L’Associació Salut i Família organitza la festa multicultural de les famílies,
que enguany serà a l'Espai Jove La Fontana (C/Gran de Gracia
190-192) on les famílies podran passar un bon matí de dissabte de 10h a
14h. És una trobada festiva amb l’objectiu de demostrar la pràctica dels
valors que impulsa l'Associació, el de la multiculturalitat, el del respecte i
el de reforç de les xarxes socials més importants: família i veïnatge. Serà
el proper dissabte, 14 de desembre

JORNADA BRÚIXOLA:
Orientació i suport jurídic i
psicosocial per a famílies
vulnerables
L'Associació Salut i Família organitza la
Jornada Brúixola: Orientació i suport
jurídic i psicosocial per a famílies
vulnerables i amb risc d'exclusió social.
Amb les aportacions de la Sra. Lidia
Santos, advocada experta en Dret
Internacional Privat i les experiències i
lliçons jurídiques i psicosocials; amb
les aportacions de la Sra. Concha Par,
advocada experta en immigració i la
Sra. Rosalia Caballero, psicòloga. Serà
el 17 de desembre a CaixaFòrum
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

La xarxa dels Bancs del Temps organitza
una jornada commemorativa amb motiu
del XX aniversari, el proper divendres 29
de

novembre

de

15:30

a

20h

al

CaixaFòrum de Barcelona. Es tractaran
els 'valors i objectius dels Bancs del
Temps en una societat canviant' en una
ponència de la Directora General, la Dra.
Elvira Méndez, seguida de l'experiència
dels Bancs del Temps Internacionals al
Sud d'Europa; una taula rodona sobre els
valors inspiradors del Banc del Temps i el
seu desenvolupament pràctic i es clourà
amb

la

Presentació

de

l'Associació

Iberoamericana dels Bancs del Temps.
S'ofereix
L'exposició

la

possibilitat

"Òpera.

de

Passió,

visitar
poder

i

política" Es farà el divendres 29 o
dissabte 30 en dos torns, a les 11h ia les
12h. Pot inscriure's a la mateix formulari.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA,
A GOOGLE
El perfil de l'Associació Salut i Família
ha publicat diverses entrades al
cercador Google sobre les activitats,
serveis i cartera de prestacions,
ampliant així la informació sobre
l'entitat, mitjançant un esforç per fer-la
més propera i accessible.
Enllaç als posts

L' ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA
EDITA EL DOSSIER DIGITAL 'ELS
DRETS HUMANS I LA CRISI
MIGRATÒRIA EN EL MEDITERRANI
CENTRAL'
L'Associació Salut i Família, juntament
amb ANUE ha editat el dossier de
premsa digital titulat 'Els drets humans i
la crisi migratòria a la Mediterrània
Central', un exhaustiu llistat dels
articles apareguts durant l'estiu en els
mitjans digitals sobre aquesta crisi
humanitària.
Enllaç al document

Nova web 'Maternitats Vulnerables'
El programa Maternitats Vulnerables compta amb un nou web en la qual es recullen
les experiències de les jornades de 2018 i 2019 que s'han desenvolupat en set
comunitats autònomes per tal de difondre i sensibilitzar sobre les diferents
problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat que poden donar-se en la maternitat.

FINANÇADOR DESTACAT
El programa 'Maternitats Vulnerables' és possible gràcies al
suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

PodeU consultar les nostres activitats a l' agenda.
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