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AGOST 2021

NOTÍCIES DESTACADES

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2020

L'Associació Salut i Família ret comptes públicament
sobre els programes desenvolupats i els resultats
obtinguts durant l'any pandèmic 2020. Les nostres
activitats han contribuït a sostenir i cobrir necessitats
estructurals molt diverses de milers de famílies
vulnerables (llegiu més)…

Informe 'Violència de gènero en mujeres
embarazadas'
Aquest informe sobre VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN
DONES EMBARASSADES forma part de la sèrie
d'Informes

de

el

VULNERABLES.

Programa

Ofereix

una

MATERNITATS
panoràmica

de

l'ocurrència de la violència de parella durant
l'embaràs

revisant

els

grups

de

dones

més

exposats, les disfuncions que provoca en l'autocura i
la

protecció

de

salut

maternoinfantil

que

desencadena. Així mateix, conté recomanacions a
curt i mig termini per prevenir, detectar i abordar
aquest tipus de violència de parella des dels àmbits
sanitari i educatiu.
LLEGIR INFORME

Informe 'Maternidad de neonatos con bajo peso
y/o prematuros'
Aquest Informe sobre MATERNITAT D'NEONATS
AMB BAIX PES I / O PREMATURS forma part de la
sèrie d'Informes de el Programa MATERNITATS
VULNERABLES. Ofereix una panoràmica social i
sanitària de la situació actual dels desenllaços
adversos l'embaràs com són la prematuritat i / o el
baix pes a l'néixer revisant les oportunitats per
prevenir els riscos més rellevants i per millorar
l'atenció prenatal, neonatal i primerenca disponible
així com per atorgar un major protagonisme a les
mares, les famílies i les associacions que els
representen. És autora la Dra. Elvira Méndez
LLEGIR INFORME

Informe 'Vulnerabilidad y necesidades de las
madres con discapacidad'
Aquest informe, que és autora la Dra. Elvira
Méndez forma part de la sèrie d'informes d'el
programa

MATERNITATS

VULNERABLES.

L'informe recull les aportacions de el grup
d'expertes convocat per a l'anàlisi de les
necessitats i potencialitats de les mares amb
discapacitat.
LLEGIR INFORME

Informe 'Maternidad en situaciones de parto
múltiple'
Aquest informe forma part de la sèrie d'informes del
Programa Maternitat VULNERABLES i recull les
aportacions de el grup d'expertes convocat per a
l'anàlisi de les vulnerabilitats i les necessitats de les
mares i les famílies en situacions d'embaràs i part
múltiple. L'autora és la Dra. Elvira Méndez. LLEGIR
INFORME

JORNADA "DIÀLEG INTERCULTURAL ENTRE DONES I MARES"
El proper 24 de Novembre de 2021 en el CaixaForum Madrid es celebrarà la
Jornada Diàleg Intercultural entre Dones i Mares organitzada per l’Associació
Salut i Família en col·laboració amb la Unión de Asociaciones Familiares i la
Federación de Asociaciones de Madres Solteras. T’esperem.

TRANSFORMANT VULNERABILITAT
Al llarg de la propera tardor, l’Associació Salut i
Família organitzarà Jornades a Barcelona, Madrid,
Santander i Salamanca en col·laboració amb la
Unión de Asociaciones Familiares, la Asociación de
Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” de Salamanca i la
Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas
y/o Divorciadas de Cantabria.
Aquests events es dedicaran a l’anàlisi i l’intercanvi
de models de Bones Pràctiques per atendre les
famílies

i

disminuir

vulnerabilitat.

els

principals

factors

de

SORTIDA D'AGOST A LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA
L'Associació Salut i Família organitza una sortida
amb les famílies a la Festa Major de Gràcia
Serà el dissabte 14 d'agost de 10:30 a 13:00
Places limitades.
Inscripcions a: saludyfamilia@saludyfamilia.es

SORTIDA D' AGOST AL CASTELL DE MONTJUÏC
L'Associació Salut i Família organitza una
sortida amb les famílies al castell de
Montjuïc
Serà el dissabte 28 d'agost de 10:30 a
13:00
Places limitades.
Inscripcions:
saludyfamilia@saludyfamilia.es
Sortida realitzada en col·laboració amb el programa Apropa Cultura.

PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA PÚBLICA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE
DIVERSITAT FAMILIAR I SUPORT A LES FAMÍLIES
L'Associació Salut i Família ha estat convidada pel Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030 a participar en la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de Llei de
Diversitat Familiar i Suport a les Famílies. Aquí pots llegir la nostra Aportació

PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA PÚBLICA DE L'OBSERVATORI ESTATAL DE
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
L’Associació Salut i Família ha estat convidada per l' 'Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer' a participar a la consulta pública relativa a com reformar
i actualitzar les iniciatives públiques contra la violència de gènere. Aquí pots llegir
la nostra aportació.

OBERT PER VACANCES
L'Associació Salut i Família manté
oberta l'atenció durant el mes d'agost
en el següent horari: De dilluns a
divendres de 9h a 17h. Com sempre,
es pot demanar hora de visita per als
nostres programes al 93.268.30.45 i
l'atenció directa es presta a la nostra
seu, al carrer Via Laietana, 40 de

Barcelona

L'Associació Salut i Família a Google Business

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS

Informació pràctica:
Horari:
Estem a:
C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

dilluns

9:00–19:30

dimarts

9:00–18:00

dimecres 9:00–19:30
Telèfon: 932682453

dijpus

9:00–18:00

divendres
dissabte

9:00–16:30
tancat

dimenge tancat

Podeu consulteu les nostres activitats a l' agenda.

SEGUEIX-NOS

Facebook

LinkedIn

Twitter

Instagram

Pàgina web

Flickr
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