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L'Associació Salut i Família manté
obertes l'atenció durant el mes d'agost
en els següents horaris:
* De dilluns a dijous de 9 a.m. a 17 h
* Divendres de 9 a 16: 30h
Com sempre, es pot demanar hora de
visita per als nostres programes al
93.268.30.45 i la atenció directa es
presta a la nostra seu, al carrer Vía
Laietana, 40 de Barcelona

JORNADA DESTACADA
JORNADA REFUGIATS: ELS NOUS EUROPEUS?
L'Associació Salut i Família i l'Associació per a les
Nacions Unides organitzen la Jornada '¿Refugiats:
els nous europeus?' amb el suport de l'Obra Social
La Caixa.
Es tracta d'una reflexió ciutadana imprescindible
davant els nous reptes de la immigració i de la
construcció d'una nova societat multicultural.
S'obrirà un diàleg sobre ¿Refugiats: Nous
Ciutadans a la Unió Europea? i es presentaran

diverses contribucions sobre els aspectes humanitaris, econòmics i de gènere
involucrats en l'acollida i la integració dels refugiats a Catalunya. Se celebrarà en el
Saló d'actes del Palau Macaya (Psg. Sant Joan, 108).

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

UN ESTIU PER A L'AVALUACIÓ

L'Associació Salut i Família ha publicat

La Memòria del programa Brúixola de

la Memòria d'activitats corresponent

l'exercici 2017 també es troba

a l'any 2017. En ella constEn l'evolució

disponible. Totes les dades sobre

i resultats de tots els projectes de

aquest programa que ofereix

l'entitat en les cinc àrees d'actuació:

l'Associació Salut i Família oferint

Programa d'Atenció a la maternitat en

orientació jurídica i suport psicosocial

risc, Àrea de suport a dones i famílies
vulnerables, Immigració i salut, Àrea de

per a la vida personal i familiar a dones

prevenció de la Violència de Gènere i
Bancs del Temps i la cohesió social.

de tots els orígens

L'Associació Salut i Família publica la

L'Associació Salut i Família ha fet

Memòria corresponent al Programa

pública la Memòria 2017 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
cartera de serveis i prestacions, la

tots els orígens. Aquest projecte
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

INFORMES
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.
PROJECTE TRIA

Publicació Informe Projecte
'Temps retrobat'
Aquest informe reflecteix com són
capaços les dones de pensar el
temps quan tenen un temps per ferho. 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.
INFORME TEMPS RETROBAT

PROPERES JORNADES MATERNITATS
VULNERABLES
JORNADA DE MATERNITATS
VULNERABLES A MÉRIDA
L'Associació Salut i Família programa la Jornada
Maternitats Vulnerables a Mèrida. Serà el 5
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 Vulnerables

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 E INSCRIPCIONES
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.

Assistència de l'Associació
Salut i Família a la trobada
'Europa en un món globalitzat'
La Directora de l'Associació Salut i
Família, la Dra. Elvira Méndez assistirà
a la Conferència 'Europa en un món
globalitzat' que tindrà lloc del 30
d'agost al 3 de setembre a Holanda,
organitzada per Partners in Confronting
Collective Atrocities (Socis per
enfrontar les atrocitats col·lectives) que
porta el avanttítol d'Exclusió,
Ressentiment, i el retorn del reprimit.

Els Bancs del Temps, als espais que cedeix Transports Metropolitans de
Barcelona. A partir d'aquest dilluns 16 i fins a final de juliol podeu trobar
les pantalles de les estacions de metro de Barcelona un vídeo divulgatiu
dels Bancs del Temps.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternidades vulnerables' és possible gràcies
al suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Podeu consultar les nostres activitats en l' agenda.
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