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MINUT ZERO: CUIDAR EN FAMILIA LA PRIMERÍSSIMA INFÀNCIA

Oferim suport, orientació i atenció precoç a

famílies vulnerables amb menors. Afrontem

la pobresa infantil apropant els serveis

socials, lliurant paquets d'alimentació per a

lactants, oferint planificació familiar,

formació ocupacional, atenció emocional i

jurídica i sortides en família.

TOTS ELS NOSTRES SERVEIS SÓN GRATUÏTS, SEGURS I DE QUALITAT.

TALLER 'ÉSSER DONA AL SEGLE XXI'

L'Associació Salut i  Família organitza el

Taller  'Ser  dona  en  el  segle  XXI'  amb

l'objectiu  de  brindar  coneixements

actualitzats  sobre:  a)  Com  operen  les

diverses influències familiars, educatives

i  culturals  en  el  procés  d'arribar  a  ser

dones, b) Com la migració pot accelerar

l'evolució de les dones feia un major grau

d'autonomia personal i  c) Quins són els

principals assoliments, resistències  i reptes del Segle XXI per a les dones.

Es celebraran els pròxims 10 i 17 de setembre d'11 a 13 h a la seu de l'Associació



PROJECTE TEMPS RETROBAT

L'Associació Salut i Família celebrarà cinc grups focals en el marc del

desenvolupament del projecte Temps Retrobat. Els grups reuniran a dones d'orígen

llatí, magrebí, africà, pakistanès i autòcton. Es celebraranels divendres del mes

d'octubre.

Jornada TRANSFORMANT

VULNERABILITAT Madrid

L'Associació Salut i Família organitza la

Jornada Transformant Vulnerabilitat a

Madrid, serà el dia 21 d'octubre en el

Caixaforum de Madrid de 9.30 a 13.30

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Jornada TRANSFORMANT

VULNERABILITAT Barcelona

L'Associació Salut i Família organitza la

Jornada Transformant Vulnerabilitat a

Barcelona, serà el dia 28 d'octubre al

Palau Macaya de 9.30 a 13.30

PROGRAMA I INSCRIPCIONS



DIA MUNDIAL DE LA SALUT SEXUAL (4 SETEMBRE)

La promoció de la salut sexual precisa d'entorns socials que fomentin relacions

íntimes lliures de coacció i violència on es respecti la diversitat d'orientació sexual.

La prevenció consisteix a evitar les conseqüències no desitjades de l'activitat sexual.

L'AVORTAMENT LEGAL SALVA VIDES DE DONES.

A Catalunya i Espanya, l'avortament és LEGAL I GRATUÏT a petició de les dones

fins a les catorze setmanes de gestació.



Atenem la teva petició d'interrupció voluntària de l'embaràs perquè el teu avortament

sigui GRATUÏT I LEGAL.

ET DONEM SUPORT EN LA TEVA LLIURE DECISIÓ. Truca'ns als telèfons

932683600 i /o 932682453 i et donarem una cita telefònica o presencial segons

t'estimis.

PROPERA SORTIDA  AL ZOO DE BARCELONA

L'Associació Salut i Família organitza una

sortida amb les famílies i nen@s al Zoo

de Barcelona

Serà el dissabte 18 de setembre de

10.30 a 13.00

Places limitades.

Inscripcions a

imendoza@saludyfamilia.es

Sortida realitzada en col·laboració amb el

programa Apropa Cultura.

PROPERA SORTIDA  AL PARC DEL TIBIDABO

L'Associació Salut i Família organitza una

sortida amb les famílies i niñ@s al Parc del

Tibidabo de Barcelona

Serà el dissabte 25 de setembre de

10.30 a 13.00

Places limitades.

Inscripcions i imendoza@saludyfamilia.es

Sortida realitzada en col·laboració amb el

programa Apropa Cultura.



CADA VIDA IMPORTA

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS

Informació pràctica:

Estem a: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Telèfon: 932682453

Horari:

dilluns      9:00–19:30

dimarts     9:00–18:00

dimecres   9:00–19:30

dijous      9:00–18:00

divendres     9:00–16:30

dissabte     tancat

diumenge  tancat

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.

SEGUEIX-NOS                                                                                             

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr

LinkedIn
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