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Jornada Maternitats Vulnerables a

Salamanca

La primera Jornada sobre MATERNITATS

VULNERABLES 2019 se celebrarà el 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, la

Sra Carmen Delgado, catedràtica de

Psicometria farà la seva intervenció, l'ideal

normatiu de la maternitat en la realitat

psicològica de les dones mares.

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

Seminari de reflexió

i diàleg intercultural entre dones i

homes de cultura magribí i dones i

homes autòctons/nes

L'Associació Salut i Família organitza el

seminari de reflexió intercultural dins el

programa Evolucionant en Igualtat, aquest

iniciativa afavorirà la llibertat de pensament i

reflexió i enfortirà la voluntat de trobar

reptes evolutius i instruments de canvi en els

àmbits familiar, jurídic, educatiu, social i

econòmic per part de les dones i homes

d'origen magribí i autòctons/ es. Serà el

dijous 25 de Abril de 2019 de10h a 14h al

Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108)

08037 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, els

dies 6 i 7 de maig

L'Associació Salut i Família dóna

suport a  la campanya #FemEU2019

L'Associació Salut i Família 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

L'Associació Salut i Família,
amb la 'X' solidària #Renda2018
L'Associació Salut i Família convida a la

ciutadania a marcar la X a la casella 'Activitats

d'interès social en la Declaració de la Renda

2018' perquè es destini el 0,7% dels impostos a

programes socials que desenvolupen les ONG.

Per tant, amb aquest senzill gest s'ajuda a

l'Associació Salut i Família i moltes altres

entitats socials independent



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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