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PRÒXIMES JORNADES MATERNITATS
VULNERABLES
JORNADA DE MATERNITATS
VULNERABLES A MÉRIDA
L'Associació Salut i Família programa
la Jornada Maternitats Vulnerables a
Mèrida. Serà el 26 d'octubre,
coorganitzada amb Fundació Atenea.
Intervindrà la directora general de
l'Associació Salut i Família, la Dra.
Elvira Méndez amb la conferència
inaugural, Atenció pro-elecció a la
Maternitat Vulnerable
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

JORNADA DE MATERNITATS
VULNERABLES A MADRID
L'Associació Salut i Família programa la Jornada
Maternitats Vulnerables a Madrid. Serà a
CaixaForum (Passeig del Prado, 36) el dimecres
dia 30 d'octubre. Coorganitzada per la Unió
d'Associacions Familiars (UNAF). La conferència
inaugural, Atenció pro-elecció a la Maternitat
Vulnerable a càrrec de la directora general de
l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira
Méndez. Hi participarà el Sr. Gregorio Gullón,
cap del Servei de Mediació per a Famílies amb
Fills / es adolescents de UNAF amb la seva
aportació 'Mediació per a mares i pares amb fills
adolescents en situació de risc'.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

JORNADA DE MATERNITATS
VULNERABLES A BARCELONA
La Jornada Maternitats Vulnerables a Barcelona
serà el divendres 9 de novembre 2018 el Caixa
Fòrum de Barcelona. La conferència inaugural,
Atenció pro-elecció a la Maternitat Vulnerables
anirà a càrrec de la directora general de
l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira
Méndez. Hi participarà la Responsable
corporativa ASSIR de Catalunya, la Sra. Cristina
Martínez amb la xerrada La promoció de la salut
maternoinfantil: situació actual i perspectives. I la
presentació del Programa Mares entre Dos
Cultures, a càrrec de la Mediadora Intercultural
de l'Associació Salut i Família, la Sra. Griselda
Paredes

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

JORNADA DE MATERNITATS
VULNERABLES A VALENCIA
L' Associació Salut i
Família programa la Jornada
Maternitats Vulnerables a València. Es
tractarà del tema del ventres de lloguer.
Greu violació dels drets i la dignitat de
les dones i els menors a càrrec de
Teresa Blat Gimeno, de Federació de
Dones Progressistes de la Comunitat
de València i Alicia Miyares Fernández,
portaveu de la Plataforma 'No somos
vasijas' i RECAV Serà el dimecres 14
de Novembre 2018 al Col·legi Major
Rector Peset de la Universitat de
València, Plaça Forn de Sant Nicolau,
4, és una jornada coorganitzada
per Federació Dones Progressistes
Comunitat Valenciana.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

A totes les jornades estaran disponibles els informes 'Impacto de una reforma
legal restrictiva del aborto en España sobre la salud pública y los derechos
básicos", "Maternidad en la adolescencia y su impacto intergeneracional" i
"Memòria 2017. Programa Atenció a la Maternitat a Risc" de l'Associació Salut
i Família

El programa 'Maternitats Vulnerables' posarà en marxa molt properament una
nova plataforma informàtica amb el material de les jornades i recursos per a
aquestes situacions de vulnerabilitat i un vídeo divulgatiu del programa que
mostri les diferents vulnerabilitats a les que es pot enfrontar la maternitat.

JORNADA FORMATIVA BANCS DEL TEMPS A
MADRID
L'Associació Salut i Familia organitza el taller de
formació del Banc del Temps a Madrid. Aquesta
formació està orientada a identificar potencialitats
d'inclusió i desenvolupar elements de millora en la
gestió diària que afavoreixen la participació i

l'intercanvi entre persones de diferents orígens
culturals i diverses edats, entre d'altres. El treball de
formació serà reflexiu i participatiu per tal de
construir idees compartides. Els valors del Banc del
Temps en una societat canviant anirà a càrrec de
Josefina Altès i Elvira Méndez.

L'Associació Salut i Familia, al
Consell Assessor per a la Reforma
Horària
L’Associació Salut i Família va assistir a la
reunió del Consell Assessor per a la Reforma
Horària en el que es va acordar el dictamen al
que el Govern de la Generalitat ha donat suport
per mantenir l’horari d’hivern tot l’any degut a
què afavoreix la salut de les persones i l'ús social
del temps.

Tallers d'educació per a la
salut. Gènere i Sexualitat
Femenina
L'Associació Salut i Família programa
el taller d'educació per a la salut.
Gènere i Sexualitat Femenina. Aquest
Taller està adreçat a dones i famílies
en general i lideresses d’associacions i
organitzacions que treballen amb
dones i famílies d’origen immigrant.
Serà un espai idoni per a expressa i
resoldre dubtes i debatre les qüestions
més rellevants per a les participants.

Assistència al grup
d'enfortiment d'UNAF i
reunió del dia 19 de
novembre
L'Associació Salut i Família assisitirà
en el grup d'enfortiment d'UNAF i a la
reunió de la Junta Directiva d'aquesta
entitat, de la que en forma part com a
vocal.

Participació a la jornada de Coface
'Economia al servei de la societat'
L'Associació Salut i Família participarà
a la jornada 'Economia al servei de la
societat', el 22 i 23 de novembre a
Brusel·les

Proper seminari del programa
Evolucionant en Igualtat.

El proper seminari del programa
Evolucionant en Igualtat serà el dia 23
de novembre al Palau Macaya. Serà un
diàleg profitós i obert centrat en el
Pakistán i participat per ambdòs
gèneres.

Jornada Mares entre dues
cultures - Madrid
L'Associació Salut i Família organitza la
jornada Madres entre dos culturas que
serà a Madrid el dia 27 de novembre.
El programa madres entre dos culturas
se centra en la salud materno-infantil
de las madres inmigrantes y sus
hijos/as menores de tres años.

L'Associació Salut i Família s'afegeix als actes de denúncia i protesta que
s'abasten en 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.

FINANÇADOR DESTACAT

Podeu consultar les nostres activitats en l' agenda.
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