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L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA A LA CSW64 /NOVA YORK 2020

La presidenta i la directora general han rebut l'acreditació oficial de l'institut català de

les dones per assistir a la CSW64 / Beijing + 25 / que se celebrarà de l'9 a el 20 de

març de 2020 a New York i revisarà l'estat de la Igualtat de Gènere i l'Empoderament

de les Dones i les Joves al món. L'Associació Salut i Família s'ha adherit a la Xarxa

Global d'ONGs - NGO - CSW - per ampliar relacions i, alhora, participar en els

esdeveniments paral·lels a la CSW64.

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020

https://ngocsw.org



Propers 'app' de la web de Maternitats Vulnerables 

L'Associació Salut i Família presentarà en breu una versió app, del web Maternitats

vulnerables. Aquesta versió facilitarà la navegació i l'accés a través del mòbil dels

continguts més interessants del web del programa de l'Associació Salut i  Família

destinat a l'anàlisi a través de la casuística de les diferents formes de vulnerabilitat

en la maternitat.

Assistència a la Junta
Directiva d'UNAF 
L'Associació Salut i Família estarà

representada per la seva Directora

General, la Dra. Elvira Méndez a la

reunió de la Junta directiva de la Unió

d'Associacions Familiars (UNAF) de la

qual forma part activament. Serà el

proper 27 de gener

Especial Dossier sobre la
crisi política de Bolivia

L'Associació Salut i Família ha editat

un dossier especial sobre la crisi

política que es va desencadenar en el

mes d'octubre passat amb les

protestes al país de les acusacions

d'un frau electoral a Evo Morales a la

primera volta de les eleccions.

Un recull d'articles dels principals

mitjans de comunicació sobre el

conflicte.



La Dra. Elvira Méndez, nova presidenta del Consell Assesor per la
Reforma Horària
La directora general de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez ha estat

nomenada nova presidenta de el Consell Assessor per a la Reforma Horària per part

de Consell Executiu de Govern de la Generalitat. L'Associació Salut i Família forma

part de l'nucli impulsor de la iniciativa de la Reforma Horària des dels inicis i

contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones a través de les

polítiques públiques de racionalització de el temps en una implementació de canvis

dels horaris de les escoles, de la feina i que incideix directament en el progrés cap a

la igualtat de gènere i en la promoció de la salut.

L' Associació Salut i Familia

assisteix al lliurament del 40º Premio

por la Pau a Open Arms

L'Associació Salut i Família,

representada per la directora general,

la Dra. Elvira Méndez i en la seva

estreta col·laboració amb l'Associació

per a les Nacions Unides a Espanya

(ANUE), va acompanyar en l'acte de

lliurament a l'ONG OPEN ARMS,

representada per Oscar camps al 40

edició de el Premi per la Pau.

Festa Multicultural de les Famílies



 L'Associació Salut i Família va organitzar la festa multicultural de les famílies el

passat 14 de desembre a l'espai jove la Fontana. A la foto, el final de l' 'Ball de

l'Pavo' a càrrec de ACESOP. Va ser una trobada festiva amb l'objectiu de demostrar

la pràctica dels valors que impulsa l'Associació, el de la multiculturalitat, el de el

respecte i el de reforç dues de les xarxes socials més importants, el de la família i el

del veïnatge. Enllac a la galeria de fotos 

Posts de l'Associació Salut i
Familia a Google
El perfil de l'Associació Salut i Família

ha publicat diverses entrades al

cercador Google sobre les activitats,

serveis i cartera de prestacions,

ampliant així la informació sobre

l'entitat, mitjançant un esforç per fer-la

més propera i accessible

Accès als posts

Podeu consultar les nostres activitats a l' agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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