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NOTICÍES DESTACADES

DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES
2022
Davant dels milions de famílies en trànsit a
causa del conflicte armat a Ucraïna,
Europa està desplegant una resposta
solidària sense precedents acollint-les com
a refugiades en diversos països.
Preservar una vida digna per a les famílies
ucraïneses, integrades principalment per
mares i les seves criatures, és un repte de
primera

magnitud

que

mostra

la

importància de les famílies com a nucli
bàsic i imprescindible per a la convivència i
el desenvolupament humà.
Avui, més que mai, cal una governança migratòria basada en la protecció i la
defensa dels drets de les famílies en trànsit i en les societats d’acollida alhora que es
combat la xenofòbia i la discriminació.

JORNADA BUSCANDO EL
EQUILIBRIO
La Jornada BUSCANDO EL EQUILIBRIO que,
organitzada per l’Associació Salut i Família i la
Unión de Asociaciones Familiares, es celebrarà al
CaixaForum de Madrid el proper 10 de Juny 2022 i
abordarà la igualtat i la conciliació en els usos del
temps des de les perspectives de la
corresponsabilitat en família, la flexibilitat del treball
remunerat i l’equitat social. El Programa i l’enllaç
d’inscripció hi seran disponibles a
https://saludyfamilia.es/ca i https://unaf.org/
d’ençà el 10 de Maig 2022.

Editem un dossier de premsa digital recopilant les
principals notícies aparegudes a Espanya sobre els
riscos que corren i els recursos i la resiliència
desplegats per les dones i els nens i nenes des que
es va iniciar la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.
Donem compte de l'evolució de la crisi als països en
conflicte així com de les polítiques i accions
d'acollida cap als refugiats ucraïnesos a Europa,
Espanya i Catalunya. LA INFORMACIÓ VERAÇ ÉS
LA BASE DE LA SOLIDARITAT I LA RESILIÈNCIA
EN LES SOCIETATS DEMOCRÀTIQUES. ELS
DRETS DE LES DONES I DELS NENS SÓN
DRETS HUMANS
ENLLAÇ AL DOCUMENT

PARTICIPACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I
FAMÍLIA AL WEBINAR 'BREAKFAST BYTES'
La Directora General de l'Associació Salut i Família,
la Dra. Elvira Méndez impartirà el webinar que
organitza la xarxa de famílies europea COFACE
amb la conferència 'Compartint el temps per millorar
la salut mental i la cohesió social: l'exemple dels
bancs del temps'. Serà el dia 17 de maig

APORTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA
AL CICLE DE WEBINAR D'UNAF
La Directora General de l'Associació Salut i Família,
la Dra. Elvira Méndez participarà del cicle de
webinar que organitza la unió d'associacions
familiars (UNAF) amb la ponència 'Coresponsabilitat
i els usos del temps en família'. Serà el proper 19 de
maig

TALLER DRETS LABORALS
L’objectiu del Taller és brindar la informació
jurídica necessària sobre les normes i
procediments dels Drets en el Treball
principalment en el règim del servei domèstic
i de cures, regulació de la baixa maternal i
parental i conciliació de la vida familiar i
laboral. Així mateix, es facilitarà informació
sobre recursos per a dones demandants de formació i inserció laboral, informació
bàsica sobre els aspectes personals i familiars que faciliten l’empleabilitat i el
desenvolupament de les competències bàsiques i/o pre-laborals. Serà el proper
dijous, 5 de maig d'11h a 14h

TALLER ACOLLIDA A DONES I MARES IMMIGRANTS
L’objectiu del Taller és brindar la informació
jurídica necessària sobre les normes i
procediments per arribar a una situació
de regularització administrativa. Es tractarà:
a) orientació jurídica transversal per arribar a
una situació de regularització administrativa
de dones/mares i els seus/ves fills/es menors
al seu càrrec i b) Informació sobre la Cartera
de prestacions del Programa IMPULS i argumentació a favor de l'actualització de la
formació professional i la millora de les condicions d'empleabilitat de les
beneficiàries. Serà el 2 de juny d'11h a 12h

VIDEO DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA
Vídeo editat per UNAF en la tasca de difusió de les entitats membres que constituïm
aquesta plataforma nacional. En aquest vídeo conduït per la directora general, la
Dra. Elvira Méndez, es mostren els principals objectius i línies d'actuació.

L'AVORTAMENT LEGAL ÉS GRATUÏT
Si et trobes davant d'un embaràs no
desitjat o inesperat acudeix com més
aviat millor als nostres serveis. La
maternitat obligatòria o imposada no
és una opció. Et donem suport,
assessorem i facilitem l'avortament
legal i gratuït a Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona. T'ATENEM AMB
RAPIDESA, EFICÀCIA I RESPECTE

GUÍA 'GUANYAR TEMPS I SALUT'
La Guia Pràctica GUANYAR TEMPS I
SALUT ha estat possible gràcies als
testimonis en primera persona de 34
dones d'orígens diversos sobre l'ús del
seu temps a la vida diària. El resultat
més evident és la vigència de la divisió
sexual del treball i la manca de
coresponsabilitat a la vida familiar. Si
vols consultar els testimonis, les
conclusions i les recomanacions.
Enllaç a la guia

ESPAI ESCOLTA
Ens sentim inquietes davant de tants canvis i
incerteses que se'ns vénen a sobre a una
velocitat de vertigen. Les preocupacions per
nosaltres mateixes i els nostres fills i néts
ocupen cada vegada més el nostre dia a dia.
No esperis a tenir més símptomes de
nerviosisme, confusió i/o manca de ganes de
fer res. La teva salut mental és la base de la
teva vida i de les teves relacions. Vine a
l'ESPAI ESCOLTA on seràs tractada amb sensibilitat i respecte. Aquest servei d'alta
qualitat ofereix quatre visites individuals i gratuïtes de 45 minuts dedicades a tu.
RECUPERA LA TEVA CONFIANÇA I LA TEVA ENERGIA AMB NOSALTRES.

DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES DONES 2022
L’Associació Salut i Família es suma a aquesta celebració internacional i a favor
d’iniciatives que promoguin una millora substancial de les oportunitats de les que
disposen les dones per tenir cura i regenerar la seva salut. És imprescindible
combatre la pobresa de temps de les dones per a poder desenvolupar estils de vida
saludables en alimentació, activitat física, relacions igualitàries, absentisme del tabac
i altres tòxics i suficients hores de son.
L’EVA DEL SEGLE XXI MOSSEGAR TANTES POMES COM NECESSITA PER A
FER SALUT.

CANAL YOUTUBE DE L' ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA
L'Associació Salut i Família disposa del seu canal de youtube
on podeu trobar totes les jornades íntegres que hem
organitzat. Podeu consultar totes les edicions de les jornades
de Transformant Vulnerabilitat (Madrid, Salamanca,
Barcelona i Santander), la jornada Brúixola per als Drets
Humans; el desenvolupament i les conclusions relatives al
programa Diàleg intercultural entre Dones i Mares, la jornada internacional de la
Xarxa dels Bancs del Temps en què es van exposar a Premià de Mar les diferents
experiències dels Bancs del Temps davant la crisi de la COVID, la presentació de la
guia 'Guanyar Temps i Salut' i el Taller d'accions d'impuls de l'agenda 2030, La
Festa Multicultural de les Famílies Entra al canal
CANAL NOTICIES DE L' ASSOCIACIÓ SALUT I FAMILIA

L'Associació Salut i Família publica
diàriament una selecció de qualitat
d'articles d'interès sobre: Igualtat, Dones,
Famílies, Salut positiva, Immigració,
Canvis i crisis socials, Pandèmia COVID 19,
Estils de vida. ESTAR BEN INFORMATS ENS
FA MÉS LLIURES I ENS CONNECTA AMB ELS
ALTRES.
Entra a la secció de notícies...

MAIG SALUDABLE
L'alimentació del teu nadó ha de consistir
en les quantitats moderades de llet i
cereals que t'indicarà el teu pediatre. Quan
comencis a introduir-li altres aliments,
aquests han de ser FRUITES VERDURES
PEIX I/O CARN DE POLLASTRE . No
acostumis

al

teu

nadó

a

menjar

pastisseria, pizza, patates fregides, dolços,
carns vermelles ni tampoc begudes ensucrades.
Els adults hem d'imitar allò que fem pels nostres fills i néts. A qualsevol edat, una
alimentació saludable reforça el sistema immunitari, ens fa més resistents al contagi
d'infeccions i, si ens infectem, ens permet recuperar-nos abans.
LA BASE D'UNA ALIMENTACIÓ SANA ES CONSTRUEIX DURANT ELS 1.000
PRIMERS DIES DE LA VIDA.

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS

SEGUEIX-NOS

Facebook

Twitter

Instagram

Pàgina web

LinkedIn

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Cancela la suscripción Modifica les preferencias
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Flickr

