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NOTÍCIES DESTACADES

SORTIDES EN FAMÍLIA

L'ASSOCIACIÓ A GOOGLE

L'Associació Salut i Família ha reprès les sortides

APP MATERNITATS

GRATUÏTES en família per participar junts en les
activitats culturals i visitar els parcs i els llocs a

VULNERABLES

l'aire lliure més bonics de la ciutat de Barcelona.
Cal SORTIR DE CASA amb les màscaretes
posades i respectant la distància social. Gaudir
d'ocasions que ens donen satisfacció, benestar
familiar i possibilitats de connectar i relacionar-nos
amb altres famílies és una forma alegre i eficaç de
cuidar la nostra salut mental i física i la de nostres
fills

i

totes.

L'EXPERIÈNCIA
FAMÍLIA.

COMPARTEIX
DE

LES

I

GAUDEIX

SORTIDES

CALENDARI DE LES NOSTRES SORTIDES

EN

GRUPS DE MARES

NOTÍCIES DESTACADES

Els grups de suport a mares organitzats per
l'Associació Salut i Família continuen celebrant-se
cada SETMANA. L'epidèmia pel COVID-19 ens
obliga a respectar el confinament i la distància
social. Per aquest motiu estem celebrant els grups
a través de videotrucada per WhatsApp.

TALLERS JULIOL

L'Associació Salut i Família organitza els tallers de sensibilització de drets en el treball i en
la vida de família; que s'impartiran els dies 30 de juny i 7 de juliol; el taller d'acollida a
dones i mares immigrants el 2 i el 23 de juliol. Els tallers d'educació per a la salut. Gènere i
sexualitat femenina el 17 i 31 de juliol. Tots a la seu de l'Associació i amb totes les
mesures de prevenció necessàries.

NECESSITATS ESSENCIALS
Si has estat beneficiària de l'Associació Salut i
Família et trucarem per telèfon per preguntar-te
per oferir-te els nostres serveis d'assistència
després d'aquest període de confinament. Més
informació al site de l'Associació Salut i Família a
Google business

PUBLICACIONS

L'Associació Salut i Família ha publicat lal Memòria d'Acitivitats
corresponent a l'any 2019. En ella hi consten l'evolució i els resultats de
tots els projectes corresponents a l'any 2019; l'evolució i els resultats de
tots els projectes en les cinc gran àrees d'actuació: Programa d'Atenció
a la Maternitat a 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

CONSULTEU PUBLICACIÓ
Aquest estudi qualitatiu, de què són autores la Dra. Elvira Méndez
Méndez i la Dra. Cristina Sánchez Miret, aborda com actua la
violència de parella contra les dones vulnerables mitjançant un
efecte cascada on a cada capa de control i violència masclista
s'afegeix una nova que potencia els successius abusos. Segons
es va instal·lant, la violència de parella produeix un efecte
sistèmic de llarga durada en la vida de les víctimes afectant tots
els àmbits com són el funcionament emocional i cognitiu, la salut,
relació amb els i fills, el manteniment de les xarxes familiars i
socials, l'activitat laboral, domèstica i d'oci així com la recerca i
l'obtenció d'ajuda. . CONSULTEU PUBLICACIÓ

INFORME 'Impacte de la sostracció internacional
de menors sobre les famílies'
Aquest informe, del qual és autora la Dra. Lídia
Santos forma part de el programa MATERNITATS
VULNERABLES.

L'informe

realitza

una

anàlisi

jurídica de l'aplicació de l'Conveni de l'Haia, que és
la regulació aplicable a la sostracció internacional de
menors i observa la distància existent entre el marc
jurídic i la realitat d'una gran part de dones víctimes
de maltractament de parella, que fugen amb els
seus fills/es.
CONSULTEU PUBLICACIÓ

LA GENEROSITAT DELS BANCS DEL TEMPS

L'Associació Salut i Família publica en aquest informe les
experiències de connexió dels Bancs del Temps de Sant
Cugat i Mira-sol, Dreta de l'Eixample i Fort Pienc, Sitges i
Bon Pastor amb socis i sòcies i les seves comunitats
durant el període de confinament
CONSULTEU PUBLICACIÓ

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS

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

dilluns

9:00–19:30

dimarts

9:00–18:00

dimecres 9:00–19:30
Telèfono: 932682453

dijous

9:00–18:00

divendres

9:00–16:30

dissabte

Tancat

diumenge

Tancat

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.

SEGUEIX-NOS A:

Facebook

Twitter

Instagram
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