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Conferència Final 'Evolucionant en Igualtat'
Sra.  Soledad Murillo  de la Vega, Secretària d'Estat  i  Igualtat  en funcions i  el  Sr.

Miguel Lorente Acosta, ex delegat del Govern per a la violència de gènere vàren fer

les  ponències  d'obertura  de  la  Conferència  Final  del  Programa  Evolucionant  en

Igualtat: Diàleg intercultural entre dones i home de tots els orígens. Al Palau Macaya

es van tractar els avenços i les resistències sorgides sobre la igualtat i la dignitat de

les dones en la presentació i debat dels resultats dels seminaris de diàleg i reflexió

intercultural anteriors amb dones i homes de cultura llatina, magribina i pakistanès.

GALERIA FOTOGRÀFICA



La Sra.  Soledad Murillo de la
Vega ha  estat  entrevistada  al
Diari Ara.
El  Diari  Ara  s'ha  fet  ressó  de  la

intervenció  de  l'actual  Secretària

d'Estat  per  la  Igualtat  en  funcions,  la

Sra.  Soledad  Murillo  de  la  Vega a la

Conferència  Final  'Evolucionant  en

Igualtat'. Una entrevista de la periodista

Lara Bonilla amb el títol "“Hi ha nois que

diuen:  «Jo no sabia  que l’estava forçant

perquè no em va dir ‘no’»

Enllaç

Participació de l'Associació Salut
i Família a l'Assemblea General
d'UNAF
L'Associació Salut i Família

representada per la seva Directora

General, la Dra. Elvira Méndez va estar

present a l'assemblea General de la

Unión de Asociaciones Familiares

(UNAF) de la que en forma part

activament.

L'Associació  Salut  i  Família  participa  al
Parlament de les Dones
La Directora General de l’Associació Salut i Família

va participar al Parlament de les Dones que es va

celebrar l’1 de juliol i en el que van ser-hi 156 dones

representants del moviments socials organitzats on

es va aprovar una Declaració final per reivindicar

que les dones siguin al centre de les polítiques

públiques , en la que es va posar la igualtat en el

centre  de  l’agenda  política  liderada  per  dones,  la

Directora de l’Associació Salut i Família valora com

“un goig” haver estat present en un ‘ple’ inspirat pel

consens i l’afany de col·laboració. Més informació



TALLER DE
SENSIBILITZACIÓ: Drets
en el Treball i
Integració Social i
Empleabilitat
L'Associació Salut i Família organitza

el taller de sensibilització: Drets en en

Treball i Integració Social i

Empleabilitat amb l'objectiu del Taller

de brindar la informació jurídica

necessària sobre les normes i

procediments dels Drets en el Treball

principalment en el règim de servei

domèstic, regulació baixa material i

conciliació de la vida familiar i

laboral. 

PROGRAMA

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.
PROGRAMA



Campanya dels programes de
l'Associació Salut i Família als
FGC
L'Associació Salut i Família ha triat els

programes 'Mares entre dues cultures' i

'Brúixola' per fer-ne difussió als vagons

de la línia Vallès-Barcelona dels FGC

L'Associació Salut i Família

acomplint la seva missió reforça el

seu compromís social i ciutadà

subscribint els Codis Ètics de les

Associacions de Barcelona i de les

Entitats Catalanes d'Acció Social

Nova web 'Maternidades 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 a fi de difondre i conscienciar de

les diferents problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat que poden esdevenir

en la maternitat.

MEMÒRIES 2018



L'Associació Salut i Família ha publicat

la Memòria d'activitats corresponent

a l'any 2018. 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 en

risc, Àrea de suport a dones i famílies

vulnerables, Immigració i salut, Àrea de

prevenció de la Violència de Gènere i

Bancs del Temps i cohesió social.

L'Associació Salut i Família ha fet

pública la Memòria 2018 dels Grups

de Suport i Orientació a Mares de

tots els orígens. Aquest projecte

reuneix les mares residents a

Catalunya que es troben en situació de

vulnerabilitat o en risc d'exclusió social

i tenen menors al seu càrrec. Les

'Associació Salut i Família publica la

Memòria corresponent al Programa

d'Atenció a la Maternitat a Risc de

l'any 2018. 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



dones són ateses en els Programes

Mares entre Dues Cultures i

Oportunitats per a Mares Adolescents i

Joves.

La Memòria del programa Brúixola

de l'exercici 2018 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 l'Atenció a la maternitat en risc,

Àrea de suport a dones i famílies

vulnerables, Immigració i salut, Àrea de

prevenció de la Violència de Gènere i

bancs del Temps i cohesió social.

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.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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