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Dia Internacional de les
Famílies
L'Associació Salut i Família, amb el ferm
compromís d'ajudar a les families i com
cada any, celebrem el Dia Internacional
de les Families, fixat per l'ONU el 15 de
maig. El tema de la celebració del Dia
Internacional d'aquest any se centra en
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible
3: Garantir una vida sana i promoure el
benestar per a tothom en totes les edats.
El Dia Internacional de les Famílies és
l'ocasió propícia per a promoure la
conscienciació i un millor coneixement
dels processos socials, econòmics i
demogràfics que afecten aquest important
nucli de la societat.

Participació de la Dra. Méndez en la Reunió de les associacions
europees de les nacions unides
La Dra. Elvira Méndez participarà
en el decurs de la Reunió de les
associacions europees de les
Nacions
Unides
amb
una
intervenció el dia 5 de maig a les
9h dins el panell Objectius de
Desenvolupament
Sosteniible
(SDG en anglès) amb el títol de
"Model de la integració de les
dones immigrants a Barcelona

des d'una perspectiva dels ODS".
Aquest acte forma part de l'Agenda 2030: AVANÇOS EN L'APLICACIÓ I REPTES,
que es desenvolupa a Barcelona el 4 i 5 de maig

L'Associació Salut i Família, amb la 'X' Solidària
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 2016' 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 independents.

Taller de sensibilització. Millorant la planificació de la
teva família:Contracepció de llarga durada al teu abast
L'Associació Salut i Família a través del
programa 'Mares entre dues cultures'
organitza el Taller de Sensibilització.
"Millorant la planificació de la teva família:
Contracepció de llarga durada al teu
abast". Amb la intervenció del Dr. Manel
Honrado. Metge ginecòleg. President de la
Societat Catalana de Sexologia i la
Directora General de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez.
El Taller s'impartirà el dimecres dia 24 de maig de 15:30 a 19:30 a la seu de
l'Associació, C/Via Laietana, 40

Seminari de reflexió i diàleg intercultural entre
dones de cultura pakistanesa i dones autòctones

Seminari de reflexió i diàleg intercultural entre dones de cultura pakistanesa i dones
autòctones que es va celebrar el dimarts dia 25 d'abril al Palau Macaya dintre del
programa 'Evolucionant Juntes'.

Xerrada 'Cap a la Reforma Horària: Cultura i
Lleure"
La Directora de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira
Méndez va impartir la xerrada 'Cap a la Reforma Horària:
Cultura i Lleure' , en el marc de les Jornades Ciutadanes
Terrassa 2016-2017 i en l'àmbit del cafè networking.
Va ser el dimecres, 3 de maig de 18h a 19,30 a la Masia
Freixa
L'Associació Salut i Família forma part des dels inicis del
nucli impulsor d'aquesta iniciativa i la Dra.Elvira Méndez
forma part del Consell Assesor de la Presidència de la Generalitat per a la Reforma
Horària.

UNA PRIMAVERA DEDICADA A L'AVALUACIÓ

L'Associació Salut i Família ha
publicat la memòria d'activitats
corresponent a l'any 2016. En

ella consten l'evolució i resultats
de tots els projectes de l'entitat en
les
cinc
àrees
d'actuació: Programa d'Atenció a
la Maternitat a risc, Àrea de
suport a dones i amílies
vulnerables,
Immigració
i
salut, Àrea de Prevenció de la
Violència de Gènere i Bancs del
Temps i cohesió social. També
descriu l'impacte en famílies i
infants en situació de vulnerabilitat,
la
xarxa
de
les
entitats
col·laboradores
i
principals
finançadores,
els
plans
estructurals, així com publicacions
i events.

Memòria 2016 dels Grups de suport i
orientació a mares de tots els orígens
L'Associació Salut i Família ha fet pública la
Memòria 2016 dels Grups de Suport i
Orientació a Mares de tots els orígens. Aquest
projecte reuneix a les usuàries residents a
Catalunya que es troben en situació de
vulnerabilitat o en risc d'exclusió social i tenen
menors al seu càrrec. Les dones són ateses als
Programes
Mares
entre
Dos
Cultures i Oportunitats
Adolescents i Joves.

per

Memòria Atenció a la
Maternitat a Risc any 2016

a

Mares

Memòria del Programa
Brúixola any 2016

L'Associació Salut i Família publica
la
Memòria
corresponent
al
Programa d'Atenció a la Maternitat a
Risc de l'any 2016. Contenen les
dades de la cartera de serveis i
prestacions, la detecció i prevenció
de la Violència de Parella, el perfil
de les dones ateses, etc
La

Memòria

del

programa

Brúixola de l'exercici 2016 també
es troba disponible. Totes les
dades sobre aquest programa que
ofereix l'Associació Salut i Família
oferint orientació jurídica i suport
psicosocial per a la vida personal i
familiar a dones de tots els orígens

FINANÇADOR DESTACAT
El programa 'Diàleg intercultural entre
dones de tots els orígens: Evolucionant
Juntes' és possible gràcies a la confiança
i el suport de l'Obra Social "la Caixa".

Podeu consultar les nostres actividatats a l' agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web
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