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L'Associació  Salut  i  Família  manté

oberta 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

Sortida cultural a la Sagrada Familia

L'Associació Salut i Família la sortida

del mes d'agost del projecte Famílies

Hospitalàries serà una visita guiada el

temple de la llum de la Basílica de la

Sagrada Família. Serà el 6 d'agost a

les 11h gràcies al Programa Apropa

Cultura

Més informació:

gparedes@saludyfamilia.es

ACTIVITATS DE TARDOR



Participació de l'Associació Salut i

Família a les Festes de la Mercè

L'Associació Salut i Família, a través

de la Xarxa dels Bancs del Temps 

estaran presents a l'ASSOCIA'T de la

plaça de Catalunya durant les

Festes de La Mercè 2019, amb un tast

de tallers. També us convidem a

participar a la flashMOB In-PEACE que

tancarà les activitats el dia 22 a la

tarda, en la que hi participaran

persones de projectes tant diversos,

com corals, teatre, cooperació ... i

BANCS DEL

TEMPS. Hi poden participar adults,

joves i també infants.

L'Associació Salut i Família

participarà a la VIII Fira d'economia

solidària de Catalunya,

L'Associació Salut i Família participarà

a la VIII Fira d'economia solidària que

enguany s'organitza sota el lema

l’economia ha canviat. I tu, a què

aspires?” La Fira d’Economia Solidària

FESC2019 tindrà lloc els dies 26 i 27

d’octubre al recinte Fabra i Coats del

barri de Sant Andreu (Barcelona) i que,

un any més, organitza la Xarxa

d’Economia Solidària de

Catalunya (XES).



Jornades de tardor del programa

'Maternidades Vulnerables' 

Les properes jornades del porgrama

'Maternidades Vulnerables' seran a

l'octubre a Màlaga,  i Madrid i la de

Barcelona el 7 de novembre. Amb

aquests esdeveniments es tanca el

programa de l'Associació adreçat a

difondre la problemàtica de les mares

que es troben en situacions de

vulnerabilitat, pobresa i / o exclusió

social així com els models d'abordatge

més efectius per prevenir, atendre i

protegir integralment a aquestes

mares.

L'Associació Salut i Família edita el Dossier
Digital  'La  violència  sexual  contra  la
integritat i la llibertat de les dones'
L'Associació Salut i Família ha editat el dossier de

premsa digital titulat La violència sexual contra la

integritat  i  la  llibertat  de  les  dones  que

l'Associació Salut i Família  amb ocasió de la recent

resolució del  Tribunal  Suprem sobre el  cas de "la

Manada" i on s'han seleccionat els principals articles

d'informació i opinió sobre la temàtica.

Enllaç al document

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



Distintiu de l'Acord a
la Xarxa solidària dels
Bancs del Temps
L’Associació Salut i Família gràcies a la

Xarxa Solidària dels Bancs del Temps

és un de les sis entitats que van rebre

el passat divendres 7 de juny la

distinció ‘Actius de l’Acord’, un segell

atorgat per la Xarxa per una

Ciutadania Activa i

Compromesa(XCAC) en

reconeixement a la tasca dels projectes

més compromesos socialment de la

ciutat de Barcelona.

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.

CURSOS PROMOGUTS PER LES NOSTRES ENTITATS SÒCIES

Curso Online Teràpia Familiar
Sistèmica
Amb el Curs de Teràpia Familiar

Sistèmica, Nivell I, UNAF vol donar a

conèixer els fonaments teòrics propis

del model sistèmic i de la teràpia

familiar, ajudar a entendre els

símptomes que presenta un individu

Curs online Intervenció amb
dones grans per prevenir
maltractaments

El progressiu envelliment de la

població i la repercussió en les

situacions de dependència funcional i

emocional afavoreixen que les



com a part del context relacional en el

qual es desenvolupa i dotar de les

habilitats bàsiques per avaluar i

intervenir amb les famílies i les parelles

que es troben en situacions difícils.

Comença a l'octubre

Inscripcions i més informació

persones grans siguin un dels grups

socials més susceptibles de patir

situacions d'abús, maltractaments i / o

violencia.s difícils. Aquest curs

comença al setembre

Inscripcions i més 

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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