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Participació a la presentació de l'Estratègia d'inclusió i reducció de les
desigualtats socials de Barcelona
L'Associació Salut i Família, representada per la vocal de la Junta Directiva, la Sra. Mª Eugènia
Andreu Vendrell va participar a l’acte de presentació de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les
desigualtats socials de Barcelona 2017-2027, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Es va
convocar al conjunt de representants i organitzacions del Consell de la Governança de l’Acord per
signar el document de compromís amb l’Estratègia d’inclusió. I a més també es va participar a
l'acte en la lectura de les Fites de l'Estratègia. FOTO: Acord Ciutadà

JORNADA 'MATERNIDADES
VULNERABLES' - MÁLAGA
L'Associació Salut i Família organitza la II
Jornada del Programa Maternitats
Vulnerables, a Màlaga. Es tractarà la
temàtica de la Diversitat a les Maternitats
Vulnerables, a càrrec de la Sra. Isabel
Jiménez, de la Universitat de Màlaga i
amb la taula rodona la Maternitat en els
marges. Inaugura la jornada la Dra. Elvira
Méndez Méndez, Directora General de
l'Associació Salut i Família. Serà el
dimarts 5 de juny de 9:45 a 14:00 al
Museu del Patrimoni Municipal de
Màlaga.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Dia Internacional de les
Famílies 2018
L'Associació Salut i Família, amb el ferm
compromís d'ajudar les famílies i com
cada any, celebra el Dia Internacional
de les Famílies, fixat per l'ONU el 15 de
maig, per crear consciència sobre el
paper de les famílies en la promoció de
l'educació de la primera infància i les
oportunitats d'aprenentatge permanent
per a nens i joves. a celebració d'aquest
any ressalta el paper de les famílies i
les polítiques familiars com a element
important per al compliment de
l'objectiu de Desenvolupament
Sostenible 16, en termes de promoure
societats pacífiques i inclusives per al
desenvolupament sostenible.

Celebració de la Festa
Multicultural de les Famílies
L'Associació Salut i Família
organitza una festa amb motiu de la
celebració del Dia Internacional de
les Famílies, enguany serà al pati de
l'Institut Milà i Fontanals, a la Plaça
Folch i Torres, del barri del Raval de
Barcelona.
Serà el dissabte, dos de juny de
10:30 a 14:30

L'Associació Salut i Família, a l'Assemblea General de COFACE,
L'Associació assistirà a l'Assemblea General de COFACE, que es celebra el dia 16 de
maig a la seu de Brussel·les (Bèlgica). L'Associació estarà representada per la seva
Directora General, la Dra. Elvira Méndez. Aquesta celebració començarà el dia 15 de Maig
amb motiu del Dia internacional de les Famílies i hi serà present la Comisària europea de
Treball i d'afers socials, la Sra. Marianne Thyssen.

Tallers de Sensibilització
"Gènere i Sexualitat
Femenina"
L'Associació Salut i Família
programa dos tallers de Sensibilització
"Gènere i Sexualitat Femenina" els
dies 9 de maig i 13 de juliol en horari
de tarda.
Els tallers de sensibilització en
diferents aspectes són una de les
activitats recurrents.
PROGRAMA

Presentació Informe Projecte 'Temps
retrobat'a la Biblioteca Francesca
Bonnemaison
Presentació Informe Projecte Temps
Retrobat en el Marc de la Cinquena
Setmana dels Horaris de la Iniciativa
per la Reforma Horària Serà a l'espai
La Cuina de la Biblioteca Francesca
Bonnemaison. Hi han participat en
aquest estudi qualitatiu dones
vulnerables que viuen en condicions
adverses i retallen les seves
necessitats més bàsiques i dones
professionals que es mouen entre
temps i espais molt diversos i
contradictoris.

INSCRIPCIONS
.

MEMÒRIES PROGRAMES 2017

L'Associació Salut i Família publica la

L'Associació Salut i Família ha fet

Memòria corresponent al Programa

pública la Memòria 2016 dels Grups

d'Atenció a la Maternitat a Risc de

de Suport i Orientació a Mares de

l'any 2017. Contenen les dades de la

tots els orígens. Aquest projecte

cartera de serveis i prestacions, la

reuneix les mares residents a

detecció i prevenció de la Violència de

Catalunya que es troben en situació de

Parella, el perfil de les dones ateses,

vulnerabilitat o en risc d'exclusió social

etc

i tenen menors al seu càrrec. Les
dones són ateses en els Programes
Mares entre Dues Cultures i
Oportunitats per a Mares Adolescents i
Joves.

Per una assistència sanitària universal a Catalunya
Pel que fa al recurs d'inconstitucionalitat contra la
Llei d'universalització de l'assistència sanitària a
Catalunya.

Aquesta

decisió

comporta

greus

conseqüències per a la salut pública i,
especialment, per la dels col·lectius de població
més

vulnerables.

Des

de

fa

molts

anys,

l'Associació Salut i Família coopera amb el CatSalut per garantir de forma efectiva
l'accés universal a l'assistència sanitària de totes les persones residents a Catalunya
i, en les actuals circumstàncies hem renovat fermament el nostre compromís.
L'Associació Salut i Família forma part de la Xarxa REDER que combat l'exclusió
sanitària a Espanya.

Difusió de l'Informe Projecte TRIA
L'Associació Salut i Família està
difonent l'Informe del Projecte Tria,
que té com a objectiu prevenir la
descapitalització social i educativa
de les dones pakistanesas que
accepten matrimonis concertats.

Assistència a la reunió de COFACE a
París
La Directora de l'Associació Salut i Família, la
Doctora Elvira Méndez va participar en la darrera
reunió d'experts Work Life Balance sobre la
conciliació sobre la vida laboral i familiar convocada
per COFACE a Paris. La Confederació d'Organitzacions de Família a la UE
(COFACE) és una institució europea prestigiosa, promou el benestar, la salut i la
seguretat de les famílies i els seus membres en una societat canviant, una entitat
fiable per a la integració de la diversitat de famílies en Europa.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al
suport del Ministeri de Sanitat

Podeu consultar les nostras activitats a l'agenda.
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