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JORNADES DE TARDOR DEL
PROGRAMA 'MATERNITATS
VULNERABLES'
Les properes jornades del programa
'Maternitat Vulnerables' seran el 7 de
novembre a Barcelona, i la jornada de
Valencia, que serà l'11 de desembre.
Amb aquests esdeveniments es
desenvolupa el programa de
l'Associació dirigit a difondre la
problemàtica de les mares que es
troben en situacions de vulnerabilitat,
pobresa i / o exclusió social així com
els models d'abordatge més efectius
per prevenir, atendre i protegir
integralment a aquestes mares. Us
esperem el 7 de novembre a les 9:45 al
CaixaForum de Barcelona.
Inscripció Barcelona

25 DE NOVEMBRE

L'Associació Salut i Família se
suma als actes de denúncia,
protesta així com els actes de
reflexió i formació que es
celebren el dia internacional
contra les violències de gènere,
marcat per l'ONU el 25 de
Novembre, per denunciar la
violència que s'exerceix sobre
les dones a tot el món i reclamar
polítiques en tots els països per
la seva eradicació.

La xarxa dels Bancs del Temps organitza
una jornada commemorativa amb motiu
del XX aniversari. En aquest event es
tractaran els 'valors i objectius deks Bancs
del Temps en una societat canviant' en
una ponència de la Directora General, la
Dra. Elvira Méndez, seguida de
l'experiència dels Bancs del Temps
Internacionals al Sud d'Europa; una taula
rodona sobre els valors inspiradors del
Banc del Temps i el seu desenvolupament
pràctic i es clourà amb la Presentació de
l'Associació Iberoamericana dels Bancs
del Temps. S'ofereix la possibilitat de
visitar L'exposició "Òpera. Passió, poder i
política" Es farà el dissabte 30 en dos
torns, a les 11h ia les 12h. Pot inscriure's
a la mateix formulari.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA A
LA REUNIÓ D'EXPERTS SOBRE
CRIANÇA DIGITAL
L'Associació Salut i Família estarà
representada pere la Directora General
Executiva, la Dra. Elvira Méndez a
Atenes, a la reunió d'experts sobre
criança digital, amb l'ONG grega
KMOP (Dia Mundial dels Nens), del 20
al 21 de novembre.

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA I
BCN RESOL SIGNEN UN ACORD
PER A LA PREVENCIÓ DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN
ENTORNS FAMILIARS DE RISC
L'acord signat per les dues entitats
obre una via de col·laboració en
matèria de prevenció, resolució i
tractament de conflictes i situacions de
risc de famílies i adolescents.

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA,
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.
Enllaç als posts

JORNADA MADRES ENTRE
DOS CULTURAS
L'Associació Salut i Família organitza la
Jornada Madres entre dos culturas, en
el CaixaForum de Madrid el dia 18 de
novembre de 15:30h a 20:00h. Girarà
al voltant de les experiències i bones
pràctiques d'organitzacions i dones
líders immigrants en l'àmbit de la
cultura.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

L' ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA
EDITA EL DOSSIER DIGITAL 'ELS
DRETS HUMANS I LA CRISI
MIGRATÒRIA EN EL MEDITERRANI
CENTRAL'
L'Associació Salut i Família, juntament
amb ANUE ha editat el dossier de
premsa digital titulat 'Els drets humans i
la crisi migratòria a la Mediterrània
Central', un exhaustiu llistat dels
articles apareguts durant l'estiu en els
mitjans digitals sobre aquesta crisi
humanitària.
Enllaç al document

L' ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA EDITA EL
DOSSIER DIGITAL 'LA VIOLÈNCIA SEXUAL
CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD DE
LAS MUJERES'
L'Associació Salut i Família ha editat el dossier de
premsa digital titulat "La violència sexual contra la
integritat i la llibertat de les dones" en ocasió de la
recent resolució del Tribunal Suprem sobre el cas de
"la Manada" i on s'han seleccionat els principals
articles d'informació i opinió sobre aquesta temàtica.
Enllaç al document

Nova web 'Maternitats Vulnerables'
El programa Maternitats Vulnerables compta amb un nou web en la qual es recullen
les experiències de les jornades de 2018 i 2019 que s'han desenvolupat en set
comunitats autònomes per tal de difondre i sensibilitzar sobre les diferents
problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat que poden donar-se en la maternitat.

FINANÇADOR DESTACAT
El programa 'Maternitats Vulnerables' és possible gràcies al
suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

PodeU consultar les nostres activitats a l' agenda.
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