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1QUI SOM

L’Associació Salut i Família és una entitat privada 

independent i sense ànim de lucre. La seva missió és 

assistir a les persones d’acord amb el principi 

d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, 

ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió i treballar 

a favor de l’interés general.

L’assistència i els serveis que desplega l’Associació Salut 

i Família abasten:

• Les necessitats bàsiques de salut.

• L’atenció de planificació familiar i a la salut reproductiva i 

materno-infantil.

• L’orientació jurídica i psicosocial a l’àmbit de la vida familiar.

• El suport a les relacions interculturals.

• El suport a les necessitats socials bàsiques i a l’assentament.

Les famílies objecte de la finalitat de l’Associació Salut i Família són totes aquelles estructures 

primàries de suport per a la vida que cristal·litzen en formes plurals de convivència i, en 

conseqüència, inclouen, entre d’altres:

a) Diversitat d’origen, ètnia i nacionalitat: famílies natives, famílies immigrants, famílies 

de minories ètniques, famílies transnacionals.

b) Diversitat de composició sexual i generacional: famílies heterosexuals, famílies 

monoparentals, famílies reconstituïdes, famílies homosexuals, famílies reagrupades.

Els programes i serveis desenvolupats per l’Associació Salut i Família s’adrecen 

principalment a garantir l’equitat d’accés als bens públics, com ara la salut, l’educació, 

l’habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable ó en risc 

d’exclusió social.

L’Associació Salut i Família manté relacions actives de col·laboració amb les diverses 

administracions públiques i alhora desplega una activitat sostinguda d’advocacia a favor de 

que les necessitats de les persones i les famílies vulnerables siguin objecte d’interès general 

i d’inversions econòmiques per part dels poders públics.
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Els tres eixos estratègics del treball que desenvolupa 
l'Associació Salut i Família són:

• Oferir una atenció directa i de qualitat a les 
famílies i dones vulnerables.
• Desenvolupar programes que fomenten la 
cohesió social, el diàleg intercultural i la ciutadania 
activa.
• Mantenir una activitat sostinguda d'advocacia 
pública independent a favor de les necessitats de les 
famílies i dones vulnerables.

Els programes que ofereixen una atenció directa i de qualitat a les 
famílies i dones vulnerables estan estretament interconnectats de tal 
forma que les beneficiàries tenen un accés i una circulació interna fluïda amb objecte 
d'aconseguir satisfer consistentment necessitats bàsiques socials i de salut, atenció en 
planificació familiar i salut materno-infantil, orientació jurídica i suport psicosocial i atenció per 
a un consum familiar responsable.

El mosaic de serveis de l'Associació Salut i Família obre una vasta finestra d'oportunitats a 
les beneficiàries i es basa en principis comuns com ara el respecte intercultural, l'atenció 
centrada a les beneficiàries, la coproducció i el treball en xarxa amb organitzacions públiques 
i privades.

L'Associació Salut i Família disposa d'una estructura matricial que hi facilita una gran 
capacitat d'adaptació a nous perfils de vulnerabilitat, afavoreix l'actualització permanent de 
la cartera de prestacions i redueix les despeses generals de funcionament.

La nostra activitat d'advocacia pública independent es nodreix de l'observació directa de les 
necessitats insatisfetes de les famílies i dones vulnerables, del valor afegit que es genera 
mitjançant el treball col·laboratiu amb organitzacions públiques i privades i del capital de 
coneixement interdisciplinar de les/els nostres sòcies/is.

La participació activa i el diàleg intercultural amb les nostres beneficiàries són el fil conductor 
dels programes de foment de la cohesió social i de la ciutadania activa alhora que també hi 
són molt presents als programes d'atenció directa a les famílies i dones vulnerables. De fet, 
38 de cada 100 de les noves beneficiàries han arribat als nostres serveis per recomanació de 
familiars i amigues que els han utilitzat prèviament.

L'Associació Salut i Família forma part de la cadena de valor dels serveis sanitaris i socials 
públics que ens han derivat el 55% de les nostres beneficiàries i, a banda, col·labora de 
forma lleial i responsable amb organitzacions socials, associacions de dones i associacions 
d'immigrants que han recomanat els nostres serveis al 7% de les nostres beneficiàries.
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L'Associació Salut i Família compta amb un nombre reduït de socis/es que es caracteritzen 
per la seva pluralitat política, la seva independència de criteri i el seu lideratge professional en 
sectors com la salut comunitària, els serveis sanitaris, els serveis socials, l’administració 
pública, la cooperació internacional per al desenvolupament, la docència i la investigació en 
ciències socials i polítiques. 

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Sra. Assumpta Baig i Torras
Mestra. Divuit anys de treball a l'Administració local en temes educatius i de gènere. Ha estat 
Diputada al Parlament de Catalunya i Senadora en representació de Catalunya.

Vicepresident: Sr. Eduard Sagarra Trias
Doctor en Dret. Advocat. Professor de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona i 
d'ESADE. Ha estat membre de la Junta del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Soci Fundador 
de Roca & Junyent Advocats; President de l'Associació de les Nacions Unides a Espanya.

Secretària:  Sra. Àngels Martínez de Castilla
Psicòloga. Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. 
CAP Drassanes. Ciutat Vella. Parc de Salut Mar de Barcelona.

Tresorera: Dra. Mercè Gascó Cano
Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona. Experta 
en Programes de Salut Reproductiva i Cooperació per al 
Desenvolupament. Consultora de l'OMS-Europa. Ha estat 
Presidenta de la Federació de Planificació Familiar 
d'Espanya i  Assessora Tècnica de la Divisió Internacional 
de JSI Research & Training  Institute Inc. Actualment 
consultora tècnica per diferents organitzacions 
internacionals.

Vocals:

Sr. Vicente Ortún Rubio
Catedràtic Emèrit i ex-degà de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). Fundador, ex-director i investigador principal del Centre de 
Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF), premi a la transferència de 
coneixement. Codirector del MADS a Madrid, editor de Gestió Clínica i Sanitària, membre de 
Consell Rector del Parc de Salut Mar, delegat de la UPF en TecnoCampus, autor de més de 
450 publicacions, ex-president d'AES i SESPAS.

Sra. Mª Eugènia Andreu Vendrell
Economista i experta en Administració Pública. Ha estat Vicepresidenta de la Federació de 
Dones per a la igualtat. Ha desenvolupat tasques directives en l’àmbit de la Sanitat, la 
Cooperació amb els Ajuntaments, la Vivenda, la Comunicació Corporativa i l’Avaluació a la 
Diputació de Barcelona.
              
Sr. Carles Campuzano i Canadés
Llicenciat en Dret per la UB. Director de Dincat des de 2019.President de la Fundació Acsar. 
Secretari de la Taula del Tercer Sector. Ha estat regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(1987-1992), diputat al Parlament de Catalunya ( 1992-1995) Diputat al Congrés ( 
1996-2019), secretari general ( 1989-1994) i president (1994-1996) de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya i President del Consell Nacional de Convergència Democràtica de 
Catalunya (2003-2007). Col·labora en diversos mitjans de comunicació i és membre dels 
òrgans de govern i consells assessors de diverses entitats del sector social i empresarial. 
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Sr. Miquel Inglés Pedrero
És Perit Industrial per l'ETPI de l'UPC i Economista per la Universitat de Barcelona. Expert en: 
Formació Professional; Inserció Laboral de joves; Cooperació Tècnica Internacional i 
Avaluació de Projectes.

Sra. Lidia Santos Arnau
Professora titular de Dret Internacional Privat a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
actualment jubilada. Diputada en la VII i VIII legislatura al Parlament de Catalunya pel Grup 
Socialista. Ponent de l'Estatut de Catalunya de 2006. Actualment Presidenta de l'Associació 
Amunt-acció per a la Justícia Social.

Sra. Alba Lou Guillén
Llicenciada en Dret i en Investigació Privada. Procuradora dels Tribunals. Advocada sense 
exercici. Vinculada a diverses associacions de dones, va éssser membre del Consell de 
Dones de la Ciutat de Cornellà de Llobregat. Ha estat vinculada al món associatiu  i del lleure 
com a monitora i directora, on va ser membre de la Junta Directiva del CIJ Mowgli.

Sr. Fabian Mohedano Morales
Llicenciat en Ciències del Treball i Màster MBA-Executive a la Universitat de Barcelona. 
Màster en Mediació i Gestió de Conflictes en el Treball a la UCA. Postgrau de Consultoria de 
Negocis a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Diputat al Parlament de Catalunya a la 
XI Legislatura. President de l’Associació Parlamentària Escolta de Catalunya. President del 
Consell Català de la Formació Professional. Promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària 
a Catalunya i de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society.

Sra. Carmen de Rivera Pla
Diputada des de 2009 fins a l'actualitat al Parlament de Catalunya. Advocada en exercici 
especialitzada en dret laboral i seguretat social. Ha estat professora de la càtedra de Dret i 
Seguretat Social de l'Escola d'Empresarials de la Universitat de Barcelona. Ha esta membre 
de l'Executiva de Ciutadans fins 2015.

Sr. Joan Lluís Piqué Sánchez
Diplomat en Infermeria i funcionari del Cos d’Inspecció Sanitària del Ministeri de Sanitat, 
actualment en situació de jubilat.  Ha estat Cap de Secció de les Regions Sanitàries de 
Barcelona Ciutat i Barcelonès Nord i Maresme, Cap de Servei d’Atenció al Ciutadà de la 
Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme; a nivell internacional, ha estat consultor de 

diversos programes i director de Programes Sanitaris i Gestió Sanitària a 
Brasil. Director del Programa d’Avaluació Sanitària de l’Atenció Primària 

del Banc Mundial a Panamà, Director de Programa de Millora de 
l’alimentació en comunitats en risc del Banc Mundial a San 

Salvador, Director del Programa d’avaluació dels serveis de Salut 
de la Caixa d’Assegurances pública de Nicaragua.

Sra. Blanca Victoria Navarro Pacheco
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universidad de 
Salamanca. Especialista en Psiquiatria. Actualment és 
diputada per Ciudadanos al Parlament de Catalunya. Ha estat 
professora associada de la Universidad Internacional de 
Catalunya fins 2016, Coordinadora del Centre de Salut Mental 

de Granollers i assessora del Pla Director de Salut Mental i 
Addiccions de Catalunya. És autora de nombroses publicacions 

en l’àmbit de la psiquiatria i la salut mental.
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Sra. Cristina Iniesta Blasco
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Actualment és adjunta a la 
Gerència del Parc de Salut Mar, coordina l’Aliança Estratègica C-17, Presidenta de la Xarxa 
Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya, Vocal del Directori 
Internacional d’Hospitals Promotors de la Salut i Membre del Consell Provincial Catalunya 
contra el Càncer AECC.

Sra. Sonia Guerra López
Manresa, 1977. Llicenciada en Història per la UB, Màster en Estudis de Dones per la UB, 
Postgrau en Polítiques Socials i Comunitàries per la UAB, Postgrau en Direcció de Serveis 
Socials i Màster en Gestió Pública per Esade. Ha impartit classes a diferents mestratges i 
postgraus sobre polítiques feministes i sobre polítiques socials. També és autora de diferents 
articles i llibres sobre aquests àmbits de treball. A l’actualitat es diputada i portaveu de Drets 
Socials pel Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats i Diputades. A nivell 
orgànic, és la Secretaria de Polítiques Feministes del PSC i la Secretaria de Política Municipal 
de la Federació del PSC del Baix Llobregat.

Sra. Huma Jamshed Bashir
Doctora en Ciències Químiques per la Universidad Complutense de Madrid. Actualment és 
Presidenta de l’Associació Cultural Educativa y Operativa de Mujeres Pakistanís (ACESOP), 
Emprenedora social i econòmica en el sector turístic entre España i el sud-est asiàtic. Premi 
dels Mossos d’Esquadra, de Drets Civils de la Dona, del Consell Municipal d’Immigració i 
Certificat de Mèrit del Govern del Pakistan.

Sra. Gemma Espigares i Tribó
Graduada en Infermeria per la Universitat de Lleida. Doctora amb la tesi doctoral sobre estils 
de vida saludables per l'INEFC-UdL. Ha estat presidenta del Consell de l'estudiantat de les 
Universitats catalanes (CEUCAT). Voluntària en diferents associacions com Creu Roja. Ha 
participat en diferents processos d'avaluació de la Qualitat universitària. El 2015 va optar a 
un contracte d'investigació predoctoral de l'Agència de Gestió d'ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) per fer la tesi doctoral. Ha impartit docència en diferents graus relacionats 
amb la salut a la Universitat. Ha estat diputada de la XII legislatura del Parlament de 
Catalunya i portaveu de Salut del Grup d'Esquerra Republicana.

Sra. Aissatou Diallo Bah
Educadora de menors, mediadora cultural i intèrpret de llengües africanes. Ha treballat al 
govern de la República de Guinea i va arribar a Espanya al 2005 com agent consular. 
Activista contra les violències de gènere, especialment en els àmbits de la mutilació genital 
femenina i el matrimoni forçat. Fundadora de l’Asociación Humanitaria Contra la Ablación de 
la Mujer Africana, Impulsora de les xarxes de coordinació de l’associacionisme de la dona 
africana, membre de la Xarxa Libres de MGF, Presidenta de l’Association pour le 
Développement de Donguel Sigon.  

Directora General: Dra. Elvira Méndez Méndez
Metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Ha estat Professora de 
Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat adjunta a la Gerència de 
l'Hospital del Mar de Barcelona. Ha estat Col·laboradora tècnica de l'Institut Català 
d'Oncologia i del Programa CRONICAT del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. Ha estat Subdirectora de Programes i Promoció de la Salut del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Presidenta del Consell Assessor per a la Reforma Horària de la 
Generalitat de Catalunya i Vocal de la Junta Directiva de l’Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya.
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Programa d’Atenció 
a la Maternitat a Risc 

Aquest Programa ofereix serveis a les dones i famílies 

vulnerables arreu de Catalunya a l’àmbit de la prevenció 

de la interrupció voluntària de l’embaràs i de la promoció 

de la salut reproductiva i materna. El Programa es basa en 

els principis pro-elecció i compta amb la següent cartera de 

prestacions:

• Informació i acompanyament individual gratuït a les dones de tots els orígens que 

es troben en situació d’embaràs no desitjat. Aquesta prestació es basa en els 

principis pro-elecció i aplica les opcions previstes a la llei de salut sexual i reproductiva 

i de la interrupció voluntària de l’embaràs 2/2010 de 3 de març.

• Contracepció immediata de llarga durada amb un dels següents mètodes:

- Implantació d’un DISPOSITIU INTRAUTERÍ de cinc anys de durada.  

- Col·locació d’un implant hormonal subdèrmic IMPLANON de tres anys de 

durada. 

• Tramitació immediata de la targeta sanitària. 

• Test d’embaràs immediat i fiable.

• Tallers d’educació per a la salut sexual i reproductiva.

• Tallers de Planificació Familiar.

Aquest Programa ha atès durant l’any 2020 a 3.584 beneficiàries presencials i 959 

beneficiaries virtuals. El 75,3% han estat ateses per contracepció de llarga durada i alt 

impacte.
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3ÀREA D’ATENCIÓ A LA
MATERNITAT A RISC 

Contribució als ODS:



Programa Maternitats Vulnerables

El Programa MATERNITATS VULNERABLES 

desenvolupa un conjunt d’actuacions entrellaçades en 

les que col·laboren activament les ONG’s socials i els 

col·lectius de mares vulnerables de tal forma que cada 

acció encaixa i reforça el Programa en el seu conjunt. Al 

llarg del  desenvolupament del Programa, l’impuls de les 

dones professionals i voluntàries d’ONG’s socials i de dones, 

així com de les dones pertanyents als grups vulnerables de 

població és constant. Es combina una perspectiva de gènere inclusiva cap 

a les dones de tots els orígens i l’aportació acurada de les dones professionals que tenen 

molt properes les necessitats i contextos de vida de les dones vulnerables.

En el marc del Programa s'han desenvolupat Jornades d'Intercanvi de Bones Pràctiques 

sobre experiències d'atenció integral a les Maternitats Vulnerables en les CCAA de Madrid, 

Castella i Lleó i Catalunya. En aquestes Jornades s’ha promogut la participació de les ONG's 

socials que han col·laborat aportant el coneixement i l’experiència sobre el seu territori i s'ha 

convidat a participar en primera persona a mares en situació de vulnerabilitat.

A més es va dissenyar i s’utilitza una pàgina web i una App sobre les Maternitats Vulnerables 

que conté i facilita l'accessibilitat als principals recursos normalitzats per a les mares 

vulnerables i als professionals i voluntaris/as que els atenguin en les CCAA participants.

S’han celebrat 3 Jornades sobre MATERNITATS VULNERABLES a les ciutats de Salamanca, 

Madrid i Barcelona amb un impacte de 4.062 persones.

Les visites a la Plataforma Informàtica, el vídeo i la difusió del Programa han tingut un 

impacte sobre 35.023 persones.
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3ÀREA D’ATENCIÓ A LA
MATERNITAT A RISC 

Contribució als ODS:



Programa Brúixola 

Orientació jurídica a l’àmbit personal i familiar

Quan les dones de tots els orígens i nivells 

socioeconòmics coneixen els seus drets i saben com 

utilitzar-los poden escollir millor:

• Quins aspectes de la seva vida familiar poden canviar si 

ho desitgen.

• Com fer-se respectar en situacions de conflicte familiar.

• Com resoldre les situacions de conflicte familiar de forma favorable per a elles i els 

seus fills i filles.

Oferim orientació i suport a dones que es troben en: 

Situacions de canvi:

• Reagrupació familiar: Tràmits administratius i requisits.

• Drets de les dones.

• Circulació transnacional de menors.

• Processos de reconeixement de paternitat i filiació.

• Prestacions per fill/a a càrrec.

Situacions de conflicte:

• Separació, divorci i guarda i custòdia.

• Règim de visites i pensions per aliments per a menors.

• Violència de parella.
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4ÀREA DE SUPORT A DONES
I FAMÍLIES VULNERABLES 



Suport psicosocial per a la vida personal i familiar

Quan les dones de tots els orígens i nivells 

socioeconòmics reben suport psicològic per a poder 

aclarir i ordenar-se les seves pròpies idees i pensar en el 

que més els hi convé, poden afrontar millor:

• Molts dels canvis que succeeixen a les seves 

vides.

• Com negociar amb la seva parella i/o famílies les 

diverses formes de combinar treball i vida familiar.

• Els conflictes familiars i de parella evitant aïllar-se, culpar-se o bloquejar-se.

Oferim suport i orientació psicosocial a dones que es troben en:

Situacions de canvi:

• Criança dels fills/es menors de tres anys.

• Convivència amb fills/es adolescents.

• Mares soles.

• Reagrupació familiar de parella i/o fills/es.

• Conciliació de la vida familiar i laboral.

Situacions de conflicte:

• Separació i divorci.

• Abandonaments i ruptures de parella.

• Violència de parella.

Tots/es els/les usuaris/es del Programa “Brúixola” poden utilitzar gratuïtament fins a un 

màxim de tres visites d’orientació i suport jurídic i/o psicosocial.

Aquest Programa ha donat suport jurídic a 747 famílies i 770 casos i suport psicosocial a 

136 famílies i 250 casos durant l’any 2020. El total de famílies ateses han estat de 883. 
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4ÀREA DE SUPORT A DONES
I FAMÍLIES VULNERABLES 

Contribució als ODS:



Programa Revalua  

Per a una economia familiar sostenible

Es tracta d'un servei gratuït d'informació, orientació i 

formació sobre consum energètic sostenible de 

l'habitatge, consum responsable de productes bàsics i 

utilització informada de productes financers. S'adreça 

principalment a famílies vulnerables amb menors al seu càrrec 

amb objecte de que puguin mantenir equilibrat el seu pressupost 

familiar.

El Programa inclou un Banc Virtual de Recursos per a una economia familiar sostenible que 

es va actualitzant i ampliant progressivament i serveix de suport i consulta per mantenir al dia 

els ajuts i les prestacions del Programa. 

La cartera de prestacions inclou:

• Informació i facilitació d'accés a recursos alimentaris bàsics a famílies en situació 

d'extrema vulnerabilitat.

• Informació i suport per a la tramitació del bono social als subministres energètics per 

a les famílies amb baixos ingressos.

• Informació i suport per a la tramitació dels ajuts públics disponibles per donar 

cobertura temporal a les despeses del lloguer de la vivenda en famílies amb baixos 

ingressos.

• Formació adreçada a famílies vulnerables i ONGs sobre les estratègies i opcions 

disponibles per aconseguir una economia domèstica equilibrada i duradora.

Aquest Programa ha donat assessorament i suport a 212 famílies i ha facilitat ajuts 

alimentaris i energètics a  122 famílies en situació d’extrema vulnerabilitat, arribant a 848 

persones durant l’any 2020.
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4ÀREA DE SUPORT A DONES
I FAMÍLIES VULNERABLES 

Contribució als ODS:



Línia La infància és essencial 

Es tracta d’una línia de prestacions que estan 

disponibles als diversos programes de l’Associació Salut 

i Família i què pretenen prevenir i lluitar contra la pobresa 

i la privació infantil.

La cartera de prestacions inclou:

• Facilitació de l’accés de menors i dones embarassades d’origen estranger als serveis 

sanitaris públics. S’informa i es tramita la targeta sanitària individual.

• Ajudes a la nutrició de lactants entre els quatre i els divuit mesos d’edat. Aquestes 

ajudes estan dirigides a mares adolescents i adultes de tots els orígens que participen 

als grups d’orientació i suport a la maternitat.

• Informació específica i orientació sobre les ajudes públiques a famílies amb fills/es 

menors de divuit anys. L’orientació que es dóna a les mares i les famílies vulnerables 

s’intenta ajustar al màxim al seu perfil individual.

• Informació específica, orientació i acompanyament a les mares i famílies vulnerables 

amb fills/es menors de tres anys pel que fa al procés de preinscripció i accés a les 

guarderies públiques.

Aquest Programa ha atès a 254 lactants i ha lliurat 653 ajuts nutricionals durant l’any 2020. 
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4ÀREA DE SUPORT A DONES
I FAMÍLIES VULNERABLES 

Contribució als ODS:



Salut 1000 primers dies de 
vida 

Aquest és un Projecte de prevenció i promoció de la 
salut materno-infantil i, per tant, assumeix que la 
promoció de la salut suposa l’augment de control de les 
persones i de les comunitats sobre la seva salut per tal 
de millorar-la.

El Projecte s’adreça principalment al col·lectiu de mares i 
criatures menors de tres anys que reuneixen un entramat de 
factors que els fan més vulnerables. Entre aquests factors 
desfavorables destaquen la pobresa i les privacions materials, les barreres culturals i la 
immigració, l’habitatge en condicions molt precàries i l’aïllament social. Entre les oportunitats 
compten que les criatures es troben en els seus 1000 primers dies de vida i que el vincle 
mare-fill/a és estret.

Les actuacions estratègiques de promoció de la salut que són sostenibles al llarg del temps, 
tant per a les mares com per l’Associació Salut i Família són les següents:

• Línia ELS PARCS SÓN LA TEVA SEGONA CASA consistent en lliurar a cada mare 
opuscles breus on es descriuen els parcs i els espais verds més propers a casa seva.
• Línia FAMÍLIES A L’AIRE LLIURE consistent en promoure sortides grupals amb mares 
i infants vulnerables d’origen immigrant a espais emblemàtics d’oci a l’aire lliure en la 
ciutat de Barcelona.
• Línia INFORMACIÓ SOBRE ALIMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR 
INFANTIL consistent en lliurar a cada mare opuscles sobre aquesta temàtica i realitzar 
Tallers d’aprenentatge.
• Línia SORTIR DE L’AÏLLAMENT I SOCIALITZAR consistent en aprofitar totes les 
activitats presencials i telemàtiques per estimular la necessitat i les possibilitats de 
contacte intercultural entre mares i famílies per aconseguir una criança saludable dels 
menors.

Aquest Projecte ha donat cobertura durant l’any 2020 a 680 mares i 578 fills/es que s’han 
beneficiat de les actuacions estratègiques de promoció de la salut.
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4ÀREA DE SUPORT A DONES
I FAMÍLIES VULNERABLES 

Contribució als ODS:



Programa IMPULS 

Les principals finalitats d’aquest Programa són:

1. Contribuir al desenvolupament de les competències 

professionals i les capacitats i circumstàncies bàsiques 

per l’ocupabilitat.

2. Millorar les possibilitats reals de trobar feina de cada 

dona.

3. Donar suport a cada dona en el seu trajecte de recerca 

formativa i/o laboral.

Cartera de serveis

•  Anàlisi de l’ocupabilitat de cada dona i recerca d’alternatives per a la conciliació de 

la vida familiar i laboral.

• Orientació i estímul de la motivació per a la formació acadèmica i professional.

•  Acompanyament personalitzat en la recerca de feina i/o formació. 

• Informació sobre recursos necessària per a dones demandants d’ocupació.

• Ajuda en la creació d’un bon currículum: redacció, correcció i/o consells.

Recursos d'inserció laboral

•  Organitzacions d’Inserció Laboral a Barcelona.

• Empreses dedicades a la captació de personal per al servei domèstic

•  Llistat Web de recerca de feina generalistes (infojobs, infoempleo,...)

•  Llistat Web de recerca de feina segons sector: alimentació, hostaleria, sector sanitari, 

etc.

S’han atès a 376 dones que van accedir a itineraris de formació ocupacional i inserció 

laboral. S’han celebrat 2 Tallers d’Integració Social i Empleabilitat on va participar 15 dones 

migrades i 3 Tallers d’Acollida adreçats a mares immigrants en situació irregular on van 

participar 34 dones. Cobertura total: 425 dones durant l’any 2020. 
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4ÀREA DE SUPORT A DONES
I FAMÍLIES VULNERABLES 

Contribució als ODS:



Programa De Compatriota a 
Compatriota  

Aquest Programa s’orienta principalment a les dones, 

homes, nens/es i famílies immigrades en situació 

d’extrema vulnerabilitat i risc d’exclusió social. La finalitat 

principal és aconseguir l’accés normalitzat d’aquestes 

persones al sistema sanitari públic, prioritzant la seva atenció a 

càrrec dels serveis públics d’assistència primària de salut i l’atenció 

sanitària a dones embarassades i menors.

La cartera de prestacions inclou:

• Facilitació de l’accés de menors, dones embarassades i població estrangera de tots 

els orígens als serveis sanitaris públics. S’informa sobre empadronament, requisits 

d’obtenció i es tramita la targeta sanitària individual.

• Prestació d’assistència sanitària i farmacèutica durant el procés d’espera per a la 

tramitació de la targeta sanitària individual. 

• Informació a mida per a resoldre necessitats socials en situacions d’extrema 

vulnerabilitat. 

• Accés gratuït als serveis de planificació familiar, orientació jurídica, psicosocial i 

laboral de l’Associació Salut i Família.

Aquest Programa es desenvolupa en col·laboració amb diversos Centres d’Assistència 

Primària de Salut i amb la Xarxa de Punts Informatius i d’Atenció per als Immigrants existents 

a la ciutat de Barcelona.

Aquest Programa ha atès durant l’any 2020 a 226 persones i 736 casos.
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5ÀREA D’IMMIGRACIÓ
I SALUT 

Contribució als ODS:



Programa Mediació 
Intercultural als Centres 
Sanitaris 

Aquest Programa compta amb mediadors/es 

interculturals que treballen directament a  diversos centres 

sanitaris de Catalunya. Amb això es pretén facilitar 

l’enteniment idiomàtic i cultural entre els pacients estrangers i el 

personal sanitari, contribuint d’aquesta manera a una atenció sanitària de qualitat pels 

pacients estrangers i natius i facilitant el desenvolupament de les tasques assistencials de 

tots els professionals. 

El Programa s’orienta a facilitar la integració de les persones estrangeres en la cultura de la 

societat d’acollida alhora que contribueix a la necessària transformació de les nostres 

institucions per tal de que els centres sanitaris s’adaptin a la diversitat cultural. 

L’equip de mediadors/es interculturals ofereix serveis permanents de mediació als següents 

centres sanitaris: Hospital del Mar, Centre d’Urgències Pere Camps, CAP Drassanes, CAP 

Besòs Mar, Cap Raval Nord. A més aquests/es mediadors/es interculturals col·laboren 

activament en tots els Programes de l’Associació Salut i Família que ofereixen activitats i 

serveis específics per a població estrangera.

Aquest Programa ha atès durant l’any 2020 a 5.761 immigrants efectuant 38.891 accions.
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5ÀREA D’IMMIGRACIÓ
I SALUT 

Contribució als ODS:



Programa Mares entre dues 
cultures   

La salut materno-infantil de les mares immigrants i els 
seus fills i filles menors de tres anys presenta un ventall 
de necessitats insatisfetes en salut reproductiva, 
cobertura vacunal, alimentació infantil, estimulació del 
desenvolupament psicomotor dels nens/es i xarxes de 
suport social a la maternitat.
 
El Programa Mares entre dos cultures en col·laboració activa 
amb hospitals públics de Catalunya, ofereix activitats grupals 
d’educació sanitària intercultural adreçades a mares immigrants de 
diversos orígens amb fills i filles menors de tres anys.

L’objectiu és millorar la cobertura de necessitats insatisfetes en l’àmbit de la prevenció i 
promoció de la salut materno-infantil, enfortir les competències maternes i les xarxes de 
suport social funcionals per a les mares.

La cartera de prestacions és la següent:

• Els grups són un punt de trobada per a que les mares expressin i comparteixin amb 
altres mares els seus projectes, dubtes i dificultats.
• Orientació sobre recursos públics de planificació familiar, suport per a millorar la 
formació i recursos per a trobar feina i ajudes socials.
• Orientació i informació útil per a criar als filles i filles d’una manera saludable.
• Suport per a fer créixer les aspiracions vitals de les mares i afrontar els reptes i les 
dificultats socials i personals.

Es garanteix comunicació honesta, respecte cap a les decisions i valors de les mares i 
confidencialitat absoluta.

La participació als grups és gratuïta i en horaris que faciliten l’assistència. Durant les sessions 
es disposa de servei gratuït de guarderia.

Aquest Programa ha atès durant l’any 2020 a 391 mares de tots els orígens i 549 casos i ha 
tingut contacte directe amb 4.194 mares.
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Famílies Hospitalàries per als 
Immigrants  

La Xarxa de Famílies Hospitalàries per als Immigrants 

contribueix a que els ciutadans i les ciutadanes residents 

a Catalunya desenvolupin experiències de comprensió 

directa de la diversitat cultural. Cada família hospitalària viu 

l’experiència d’afrontar i respondre a les necessitats d’informació i 

diàleg entre cultures portant a terme l’acompanyament d’una família nouvinguda o en procés 

de reagrupament familiar.

Què és una família hospitalària?

Qualsevol família que de forma voluntària i durant un període de tres mesos desitgi 

acompanyar i respondre a les necessitats d’informació i diàleg intercultural d’una altra família 

immigrant nouvinguda o en procés de reagrupament familiar.

Una família hospitalària és una família arrelada a Catalunya que aprèn amb els immigrants i 

s’obre al món.

Qui pot arribar a ésser una família hospitalària?

Tota mena de famílies residents a Catalunya siguin quines siguin les seves creences 

religioses, les seves opcions polítiques, la seva composició o el seu nivell socioeconòmic. 

L’únic requisit és donar-se d’alta al registre de la Xarxa de Famílies Hospitalàries per als 

Immigrants i acceptar les bases del treball voluntari a desenvolupar.
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Quin suport reben les famílies hospitalàries?

Cada família disposarà d’una guia bàsica d’informació 

sobre els serveis i tramitacions que més freqüentment 

necessiten les famílies immigrants. Amb ocasió de les 

trobades entre la família hospitalària i la família immigrant 

es podrà comptar amb el servei d’atenció directa d’una 

mediadora intercultural que facilitarà la comunicació lingüística, 

la comprensió cultural i la utilització d’alguns serveis de suport per als 

immigrants.

La Xarxa de Famílies Hospitalàries per als Immigrants està formada per 985 nacionals de 

famílies autòctones i 2.820 immigrants de famílies estrangeres. D’aquesta Xarxa, 212 

persones han participat a les 9 activitats del Programa.
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La violència contra les dones consisteix a qualsevol acte 
o intenció que origini dany o patiment físic, sexual o 
psicològic a les dones i inclou amenaces, coerció o 
privació arbitrària de llibertat tant a la vida privada com a 
la vida pública. Aquesta violència es perpetra contra les 
dones principalment en raó del seu gènere i condició 
personal.

La gran magnitud de la violència contra les dones va 
portar que l’Organització Mundial de la Salut, la Comissió 
Europea i els governs nacionals, regionals i locals la 
considerin un problema prioritari de salut pública i una 
amenaça pel progrés de la igualtat i la no discriminació entre 
dones i homes.

La violència contra les dones es manifesta a totes les classes socials, nivells econòmics i 
educatius i tant a l’àmbit urbà com rural. Tanmateix, les dones amb pocs recursos educatius 
i econòmics refereixen patir violència familiar i de parella més freqüentment que les dones 
pertanyents a sectors socials menys desfavorits.

L’Associació Salut i Família està fermament compromesa en la recerca operativa, en la 
prevenció i detecció precoç de la violència de parella contra les dones vulnerables i en 
l’atenció immediata a les víctimes.

La cartera de prestacions i activitats inclou:

• Detecció i cribatge actiu de l’existència o no de violència de parella en la vida de totes 
les dones ateses als diversos programes i serveis.
• Oferta d’atenció i orientació immediata de tipus jurídic i psicològic a les dones 
víctimes de violència.
• Treball en xarxa amb recursos públics d’atenció a les dones víctimes de violència.
• Estudis sobre les bases socials i culturals de la violència de parella contra les dones 
migrades i espanyoles. Aquest any s’ha elaborat i publicat l’estudi SORTIR A TEMPS.
• Celebració de la Conferència Intersectorial i Interdisciplinar sobre ELS BENEFICIS 
DEL CRIBATGE DE LA VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
el dia 23 d’Octubre de 2020.

Aquest Programa ha fet un cribatge durant l’any 2020 a 4.546 dones, evidenciant-se una 
prevalença de violència de parella en un 13,3% de les beneficiàries.
A la Conferència van participar 71 participants directes, va tenir una audiència virtual de 139 
persones i una difusió sobre 3.100 professionals.
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6ÀREA DE PREVENCIÓ DE
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Contribució als ODS:



Bancs del Temps   
L’Associació Salut i Família promou des de fa setze anys 
la creació de xarxes d’intercanvi de serveis gratuïts entre 
persones que resideixen i/o treballen en un mateix barri, 
poble o ciutat. Aquestes xarxes d’intercanvi de serveis, 
habilitats, coneixements i relacions entre persones 
prenen l’hora de temps com a unitat de valor i de canvi.

Els Bancs del Temps són una nova institució social oberta 
a tothom que vulgui millorar la qualitat de la seva vida 
diària donant, rebent i compartint el seu temps amb 
respecte cap els altres i afany de reciprocitat. Els Bancs del 
Temps fomenten la cohesió social, la confiança, l’amistat, la 
solidaritat i el bon tracte entre les persones que se’n fan socis/es.

Els Bancs del Temps posen a l’abast dels seus socis/es un gran ventall de serveis i 
possibilitats. Així els/les socis/es en poden intercanviar coneixements i aficions, ajut per 
tasques de la vida diària, atenció a animals i plantes, acompanyament de persones, petites 
reparacions domèstiques i també poden compartir tota mena d’activitats en grup.

Els Bancs del Temps són una eina d’inclusió social pels nouvinguts, potencien l’intercanvi 
intergeneracional i milloren la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en condicions 
d’igualtat entre homes i dones.

L’Associació Salut i Família ofereix assessorament i formació a associacions no 
governamentals i governs locals per a la posta en marxa i la sostenibilitat dels Bancs del 
Temps.

L’Associació Salut i Família manté relacions internacionals actives amb el moviment dels 
Banc del Temps a Portugal, Itàlia, França, Anglaterra, Estats Units i Xile.

Durant l’any 2019 es van celebrar el XX anys del Projecte Bancs del Temps a Barcelona i 
Madrid.

Durant l’any 2020 s’ha celebrat la Jornada Els Bancs del Temps i la Innovació Comunitària 
a Sant Cugat del Vallès i 6 Tallers de Formació adreçats a les Secretaries i socis/es dels Bancs 
del Temps amb les temàtiques de “Els Bancs del Temps i la Innovació Comunitària en temps 
de Covid-19”,  “Dinamització de Facebook, Twitter i Instagram”, “Gestió de la Plataforma Bancs 
del Temps”, “Utilització Plataforma Zoom” i “Posta en marxa d’un Banc del Temps”.

La Xarxa de Bancs del Temps coordinada per l’Associació Salut i Família compta amb 59 
Bancs del Temps arreu de Barcelona, Catalunya i Espanya que inclouen 12.038 membres i 
42.547 beneficiaris indirectes. Totes les secretaries es regeixen per unes mateixes normes 
de funcionament, que els/les socis/es subscriuen activament.
Durant l’any 2020 van assistir a la Jornada 52 participants directes i va tenir una audiència 
virtual de 282 persones, el total de participants als 6 Tallers de Formació va ésser de 101 
participants.
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7ÀREA DE BANCS DEL TEMPS
I COHESIÓ SOCIAL 

Contribució als ODS:



Programa Multicultura   

És un Programa transversal d'accés als bens culturals i 

al coneixement directe dels barris de Barcelona adreçat 

a les dones i famílies vulnerables o en risc d'exclusió 

social de tots els orígens.

El Programa MULTICULTURA afavoreix la sortida de l'aïllament 

de les dones i famílies vulnerables, reforça la creació de nous vincles i 

interessos, i més en general, la cohesió social.

El Programa MULTICULTURA enten l’accés de les dones i famílies vulnerables als diversos 

bens culturals i manifestacions artístiques com a una peça clau de la integració social.

El Programa MULTICULTURA ofereix oportunitats de mescla intercultural entre persones de 

tots els orígens podent participar en el mateix, socis/es dels Bancs del Temps, usuaris/es 

del Programa Famílies Hospitalàries pels Immigrants i usuaris/es del Programa Mares 

entre dues cultures.

S’han organitzat 16 activitats culturals amb una participació de 277 persones dels que 112 

varen ésser nens/es. S’han realitzat 6 activitats artístiques, 4 visites i rutes culturals i 6 

activitats familiars a l’aire lliure.
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7ÀREA DE BANCS DEL TEMPS
I COHESIÓ SOCIAL 

Contribució als ODS:



Interseccions  

L’Associació Salut i Família ha participat 

activament a l’acte de commemoració del 72è 

aniversari de la Declaració Universal dels Drets 

Humans celebrat per l’Associació per a les 

Nacions Unides a Espanya al Palau Macaya de 

Barcelona.

El nostre compromís amb el procés per  a la Reforma 

Horària a Catalunya ha estat sostingut. A l’any 2020 

la Directora General de l’Associació Salut i Família, 

Dra. Elvira Méndez, com a presidenta del Consell 

Assessor per a la Reforma Horària de la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya ha 

participat en els diversos actes connectats amb el 

Pla Viure Millor de l’Oficina per a la Reforma Horària 

i en les reunions del Consell Assessor.

L’Associació Salut i Família va presentar un Amicus 

Curiae a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el cas Manuela y familiares Vs El 

Salvador sumant-se a les accions liderades pel 

Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva de 

Mujeres para el Desarrollo Local i la Agrupación 

Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El 

Salvador.

8INTERSECCIONS

24



La missió principal de l’Associació Salut i Família és promoure l’equitat social en l’accés als 

bens públics bàsics com ara la salut, l’educació, la vivenda i la feina. Els programes de 

l’entitat estan especialment adreçats a famílies vulnerables per tal de millorar la seva salut 

reproductiva i materno-infantil com és el cas dels Programes Atenció a la Maternitat a Risc, 

Grups de Suport i Orientació a la Maternitat i el coneixement pràctic dels drets per a la 

vida en família mitjançant el Programa Brúixola. Aquets programes es complementen amb 

la línea de treball constant de l’entitat a favor de la cohesió social mitjançant els Programes 

Bancs del Temps i Multicultura.

FAMÍLIES ATESES EN PROGRAMES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS:

Número de famílies sense infants ateses al 2020: 4.071 famílies.

Número de famílies amb infants ateses al 2020: 11.441 famílies.

Número total de famílies ateses al 2020: 15.512 famílies.

Número de persones majors de 18 anys ateses al 2020: 13.989 persones.

Número de persones menors de 18 anys ateses al 2020: 4.288 persones.

Número total de persones ateses al 2020: 18.277 persones.

El Programes que presten serveis directes a les famílies de tots els orígens són:

• Programa Atenció a la Maternitat a Risc.

• Programa Brúixola.
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• Programa De compatriota a compatriota.

• Programa Mares entre dues cultures.

• Programa Impuls.

• Programa Famílies Hospitalàries pels Immigrants.

• Programa Revalua.

• Programa La Infància és Essencial.

• Programa Salut 1000 Primers Dies de Vida.

FAMÍLIES BENEFICIÀRIES DELS PROGRAMES DE COHESIÓ SOCIAL.

Els Programes que afavoreixen la cohesió social adreçant-se a famílies de tots els orígens 

són:

• La Xarxa de Bancs del Temps de l’Associació Salut i Família està composta per 59 

Bancs del Temps arreu Barcelona, Catalunya i Espanya que compten amb 12.038 

usuaris/es dels que se’n deriven 42.547 beneficiaris indirectes de la Xarxa.

• El Programa Multicultura que ofereix accés als bens culturals i al coneixement 

directe dels barris de Barcelona a les dones i famílies vulnerables o en risc d’exclusió 

social ha organitzat 16 activitats culturals (6 activitats artístiques, 4 visites i rutes 

culturals i 6 activitats familiars) amb una participació de 277 persones de les quals 112 

varen ésser nens/es.

Nou programes permanents que presten serveis directes a les famílies vulnerables de 

tots els orígens (15.512 famílies ateses al 2020) i dos programes de cohesió social 

(12.315 ciutadans/es actius/ves directes amb impacte sobre 76.353 ciutadans al 

2020).
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L'Associació Salut i Família és membre actiu de:

• Consell Assessor per a la Reforma Horària, Generalitat de Catalunya.

• Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) i participa a la Comissió de Famílies.

• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i és membre del Consell de Govern i de 

la Comissió d'Acció. Participa als Projectes Tractors "Créixer a Barcelona" i 

"Ciutadania Activa i Intel·ligent"

• Observatori Català de la Família.

• Consell Municipal de les Dones de Barcelona i Consell Nacional de les Dones de 

Catalunya.

• Xarxa XESAJE i Antirumors de Barcelona.

• Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

• Societat Catalana de Mediació en Salut i és membre de la Junta Directiva.

• Associació de Centres Promotors de la Salut en Catalunya que pertany a 

International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services.

• Unión Nacional de Asociaciones Familiares de España (UNAF) i és membre de la 

Junta Directiva.

• Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE).

• Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) i és 

membre dels grups de treball "Accés a la Salut d'Immigrants Irregulars" i “Fronteres i 

Detenció”.

27

10XARXA D’ENTITATS
COL·LABORADORES I
PRINCIPALS FINANÇADORS



ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES FINANÇADORES
 

 

INSTITUCIONS PRIVADES FINANÇADORES

Generalitat de Catalunya
Departament

de Salut

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Dones

Servei Català
de la Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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UNIÓN EUROPEA

FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

Por una Europa plural



• Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 

Homes 2019-2022. 

http://saludyfamilia.es/sites/default/files/Pla%20Igualtat%20d%27oportunitats%202019-2022.pdf

• Pla de Sistemes d’Avaluació i Qualitat 2019-2022.  

http://saludyfamilia.es/sites/default/files/Pla%20sistemes%20avaluaci%C3%B3%20i%20qualitat%202019-2022.pdf

• Pla de Sistemes de Transparència i Rendició de Comptes 2019-2022.  

http://saludyfamilia.es/sites/default/files/Pla%20sistemes%20de%20transparencia%20i%20rendici%C3%B3%20de%20comptes%202019-2022.pdf

•  Pla de Sistema de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del

Terrorisme 2019-2022.  

http://saludyfamilia.es/sites/default/files/Plan%20Sistemes%20Prevenci%C3%B3%20BLANQUEIG%20CAPITALS%202019-2022.pdf

• Balanç Social 2020. 

https://saludyfamilia.es/sites/default/files/Infografia%20Associaci%C3%B3%20Salut%20i%20Fam%C3%ADlia_0.pdf
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PUBLICACIONS
• Informe Maternidad en la Adolescencia y su Impacto 
Intergeneracional de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó  
que ha estat consultat per 1.393 persones. 

• La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres 
inmigrantes de la Dra. Elvira Méndez consultada per 1.209 
persones. 

• Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en 
España sobre la salud pública y los derechos básicos de 
les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó ha estat consultat 
per 803 persones. 

• Informe TEMPS RETROBAT: Les Dones i la Reforma Horària 
de la Dra. Elvira Méndez i la Sra. Cristina Sánchez Miret consultat 
per 343 persones.

• Informe TRIA: Evolució Intercultural de les Dones Joves 
Pakisatneses i les Seves Famílies de la Dra. Elvira Méndez i 
col·laboradors consultat per 396 persones.

• Informe Aportacions del Grup Focal de Persones amb Trastorn Mental de la Dra. Elvira 
Méndez consultat per 233 persones.

• Vídeo d'animació sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 2.414 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 750 persones.

• Vídeo Els Bancs del Temps i la Innovació Comunitària produït amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i distribuït a 448 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Madres entre Dos Culturas produït amb el suport del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i distribuït a 2.881 persones.

• Vídeo Maternitats Vulnerables produït amb el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad distribuït a 13.885 persones.

• Dossier La violència sexual contra la integridad y la libertad de las mujeres, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 149 persones.

• Dossier Los derechos humanos y la crisis migratòria en el Mediterráneo central, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 266 persones.

• Dossier Crisis política a Bolívia, editat per l’Associació Salut i Família i consultat per 158 
persones.

• Informe Impacto de la Sustracción Internaiconal de Menores sobre las Familias de la Dra. 
Lídia Santos que ha estat consultat per 491 persones.

• Estudi SORTIR A TEMPS de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Cristina Sánchez Miret que ha estat 
consultat per 759 persones.

• Informe Violència Obstètrica que ha estat consultat per 75 persones.

• Informe Matrimoni Forçat o Imposat per Tercers entre les Dones Joves d’Origen 
Pakistanès que ha estat consultat per 17 persones.

•  Informe La Generositat dels Bancs del Temps que ha estat consultat per 96 persones.

• Estudi Oportunitats i Barreres per a l’Empleabilitat de les Dones Vulnerables que ha estat 
consultat per 66 persones.

FORMACIÓ D’ADULTS PROMOGUDA PER L’ENTITAT
• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
de Febrer de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 28 de Febrer de 2020, amb la participació de 17 assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ SOCIAL I EMPLEABILITAT 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 de Juny de 2020, amb la participació de 5 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 2 de Juliol de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 7 
de Juliol de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 17 
de Juliol de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 23 de Juliol de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 31 
de Juliol de 2020, amb la participació de 9 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 30 
de Setembre de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller MEJORANDO LA PLANIFICACIÓN DE TU FAMILIA: 
CONTRACEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN A TU ALCANCE que va tenir lloc a Barcelona el 
9 d’Octubre 2020, amb la participació de 4 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
d’Octubre de 2020, amb la participació de 6 assistents.

• Celebració del Taller ALIMENTACIÓ SALUDABLE: menjar en família de forma saludable 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 d’Octubre de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR INFANTIL: atenció materna 
necessària que va tenir lloc a Barcelona el 13 de Novembre de 2020, amb la participació de 8 
assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ 
SOCIAL I EMPLEABILITAT que va tenir lloc a Barcelona el 20 de 
Novembre de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració Taller de Formació, Nivell I, adreçat a les secretaries 
dels Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 21 de Novembre 
de 2020, amb la participació de 21 assistents.  

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels 
Bancs del Temps sobre Els Bancs del Temps i la Innovació 
Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 
24 de Novembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Informàtica Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 26 de Novembre de 2020, amb la 
participació de 6 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Zoom celebrat a Barcelona el 9 de Desembre de 2020, amb la participació de 14 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre 
Dinamització Facebook celebrat a Barcelona el 11 de Desembre 2020, amb la participació de 
10 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Els Bancs 
del Temps i la Innovació Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 16 de 
Desembre de 2020 amb la participació de 16 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Los 
Bancos del Tiempo y la Innovación Comunitaria en Tiempos de Covid-19 celebrat a 
Barcelona el 18 de Desembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

ACTIVITATS A LES XARXES SOCIALS
• Distribució d’informació via Mailchimp: 53.056 enviaments.

• Visites al Web de l’Associació Salut i Família: 67.016.        

• Visites a la Plataforma Web de Bancs del Temps: 59.072.

• Visites a la Plataforma Madres entre dos Culturas: 4.777.

• Visites a la Plataforma Maternidades Vulnerables: 6.849.

• Activitat Twitter Associació Salut i Família: 564 tweets i 
239.900 impressions.

• Activitat Facebook Associació Salut i Família: 1.250 seguidors/es.

• Activitat Facebook Bancs del Temps: 915 seguidors/es.

• Activitat Facebook Xarxa de Famílies Hospitalàries per als Immigrants: 320 seguidors/es.

• Activitat Facebook Oportunitats per a Mares Adolescents i Joves: 2.270 seguidors/es. 

• Activitat Instagram: 225 seguidors/es. 

• Activitat Google Business: 46.470 usuaris/es i 109.611 visualitzacions.

• Visites rebudes al canal del notícies del Web Madres entre dos culturas: 3.243 visites.

• Visites rebudes al canal de notícies del Web Maternidades Vulnerables: 5.466 visites.

• Exposició a la línia del Vallés-Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb un abast a 92.942 persones.

• Divulgació del vídeo Temps per a Compartir en les andanes del Transport Metropolità de 
Barcelona amb un abast a 9.746.651 persones.

EVENTS PROMOGUTS PER L’ENTITAT
• Commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de Març de 2020 amb un abast de 
9.566 persones.

• Celebració del Grupo Focal amb dones joves pakistaneses sobre MATRIMONI FORÇAT O 
IMPOSAT que va tenir lloc a Barcelona el 15 de Maig de 2020 amb la participació de 9 
persones.

• Commemoració del Dia Internacional de les Famílies el 15 de Maig de 2020 amb un abast 
de 3.560 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció per a la Salut de la Dona el 28 de Maig de 2020 amb un 
abast de 3.568 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció Global per un Avortament Legal i 
Segur el 28 de Setembre de 2020 amb un abast de 6.571 persones.

• Celebració de la Jornada BENEFICIS DEL CRIBATGE DE LA 
VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I 
SOCIALS  el dia 23 d’Octubre de 2020 a Barcelona amb una 
audiència virtual de 139 persones, 71 participants directes i 
un impacte total sobre 3.100 persones. 

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES 
VULNERABLES a Salamanca  el dia 4 de Novembre de 2020 
amb una audiència virtual de 941 persones, 29 participants 
directes i un impacte total sobre 1.606 persones. 

• Commemoració del Dia Universal del Nen el 20 de 
Novembre de 2020 amb un abast de 4.087 persones.

• Commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones el 23 de Novembre de 2020 amb un 
abast de 7.008 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Madrid el dia 26 de Novembre 
de 2020 amb una audiència virtual de 574 persones, 55 participants directes i un impacte total 
sobre 1.829 persones. 

• Celebració de la Jornada ELS BANCS DEL TEMPS I LA INNOVACIÓ COMUNITÀRIA el dia 
2 de Desembre de 2020 a Sant Cugat del Vallès amb una audiència virtual de 282 persones, 
54 participants directes i un impacte total sobre 2.431 persones. 

• Celebració de la Jornada BRÚIXOLA a Barcelona el dia 4 de Desembre de 2020 amb una 
audiència virtual de 137 persones, 19 participants directes i un impacte total sobre 6.012 
persones. 

• Celebració de la Jornada MADRES ENTRE DOS CULTURAS a Madrid el dia 10 de Desembre 
de amb una audiència virtual de 608 persones, 40 participants directes i un impacte total sobre 
4.224 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans el 10 de Desembre de 2020 amb 
un abast de 3.999 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Barcelona el dia 16 de 
Desembre de 2020 amb una audiència virtual de 301 persones, 19 participants directes i un 
impacte total sobre 1.350 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrants el 18 de Desembre de 2020 
amb un abast de 3.999 persones.
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PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT A EVENTS NACIONALS I 
INTERNACIONALS
Jornades a Catalunya i Espanya:

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que 
va tenir lloc a Madrid el dia 27 de Gener de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària que va tenir 
lloc a Barcelona el dia 31 de Gener de 2020.

• Participació de la Directora General al 15è Aniversari del 
Banc del Temps de Sant Cugat del Vallès que va tenir lloc a 
Sant Cugat del Vallès l’1 de Febrer de 2020. 

• Participació de la Directora General a la reunió amb l’Institut 
Català de les Dones amb motiu de la participació al CSW64 – 
Nova York, que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Febrer de 
2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 3 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la presentació de la Signatura de Conveni entre Time Use 
Initiative, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona que 
va tenir lloc a Barcelona el dia 5 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Taula Quadrangular sobre Serveis Sanitaris i Reforma 
Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 19 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Juliol de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la presentació del Pla Viure Millor de 
l’Oficina per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Juliol de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Setembre 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 6 d’Octubre de 2020.

Jornades Europees:

• Participació de l’entitat al Seminari sobre Comunicació impartit per la Confederació Europea 
de Famílies (COFACE) a Paris el 26 de Febrer de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació Expertlab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 22 de Juliol de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on the rights of undocumented migrants and 
asylum-seekers in times of crisis” organitzat per PICUM el 23 d’Abril de 2020.

• Participació a l’Assemblea General de PICUM el dia 24 d’Abril de 2020.  

• Participació de l’entitat al Seminari “Exchange on WLB Matters” 
organitzat per COFACE el dia 27 d’Abril 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “What is Money” 
organitzat per COFACE el dia 25 de Setembre 2020.

• Participació de la Directora General al grup de 
coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative que va 
tenir lloc a Barcelona el dia 9 d’Octubre de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on migrants rights 
and COVID-19” organitzat per PICUM el 13 d’Octubre 
de 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “Women in focus: 
Coronavirus and gener equality in Europe” per PICUM el 19 
de Novembre de 2020.

• Participació de la Directora General a l’acte de Cloenda de la Time 
Use Week que va tenir lloc a Barcelona el dia 27 de Novembre de 
Desembre de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 18 de Desembre de 2020.

 

 



PUBLICACIONS
• Informe Maternidad en la Adolescencia y su Impacto 
Intergeneracional de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó  
que ha estat consultat per 1.393 persones. 

• La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres 
inmigrantes de la Dra. Elvira Méndez consultada per 1.209 
persones. 

• Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en 
España sobre la salud pública y los derechos básicos de 
les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó ha estat consultat 
per 803 persones. 

• Informe TEMPS RETROBAT: Les Dones i la Reforma Horària 
de la Dra. Elvira Méndez i la Sra. Cristina Sánchez Miret consultat 
per 343 persones.

• Informe TRIA: Evolució Intercultural de les Dones Joves 
Pakisatneses i les Seves Famílies de la Dra. Elvira Méndez i 
col·laboradors consultat per 396 persones.

• Informe Aportacions del Grup Focal de Persones amb Trastorn Mental de la Dra. Elvira 
Méndez consultat per 233 persones.

• Vídeo d'animació sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 2.414 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 750 persones.

• Vídeo Els Bancs del Temps i la Innovació Comunitària produït amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i distribuït a 448 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Madres entre Dos Culturas produït amb el suport del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i distribuït a 2.881 persones.

• Vídeo Maternitats Vulnerables produït amb el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad distribuït a 13.885 persones.

• Dossier La violència sexual contra la integridad y la libertad de las mujeres, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 149 persones.

• Dossier Los derechos humanos y la crisis migratòria en el Mediterráneo central, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 266 persones.

• Dossier Crisis política a Bolívia, editat per l’Associació Salut i Família i consultat per 158 
persones.

• Informe Impacto de la Sustracción Internaiconal de Menores sobre las Familias de la Dra. 
Lídia Santos que ha estat consultat per 491 persones.

• Estudi SORTIR A TEMPS de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Cristina Sánchez Miret que ha estat 
consultat per 759 persones.

• Informe Violència Obstètrica que ha estat consultat per 75 persones.

• Informe Matrimoni Forçat o Imposat per Tercers entre les Dones Joves d’Origen 
Pakistanès que ha estat consultat per 17 persones.

•  Informe La Generositat dels Bancs del Temps que ha estat consultat per 96 persones.

• Estudi Oportunitats i Barreres per a l’Empleabilitat de les Dones Vulnerables que ha estat 
consultat per 66 persones.

FORMACIÓ D’ADULTS PROMOGUDA PER L’ENTITAT
• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
de Febrer de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 28 de Febrer de 2020, amb la participació de 17 assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ SOCIAL I EMPLEABILITAT 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 de Juny de 2020, amb la participació de 5 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 2 de Juliol de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 7 
de Juliol de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 17 
de Juliol de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 23 de Juliol de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 31 
de Juliol de 2020, amb la participació de 9 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 30 
de Setembre de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller MEJORANDO LA PLANIFICACIÓN DE TU FAMILIA: 
CONTRACEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN A TU ALCANCE que va tenir lloc a Barcelona el 
9 d’Octubre 2020, amb la participació de 4 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
d’Octubre de 2020, amb la participació de 6 assistents.

• Celebració del Taller ALIMENTACIÓ SALUDABLE: menjar en família de forma saludable 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 d’Octubre de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR INFANTIL: atenció materna 
necessària que va tenir lloc a Barcelona el 13 de Novembre de 2020, amb la participació de 8 
assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ 
SOCIAL I EMPLEABILITAT que va tenir lloc a Barcelona el 20 de 
Novembre de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració Taller de Formació, Nivell I, adreçat a les secretaries 
dels Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 21 de Novembre 
de 2020, amb la participació de 21 assistents.  

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels 
Bancs del Temps sobre Els Bancs del Temps i la Innovació 
Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 
24 de Novembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Informàtica Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 26 de Novembre de 2020, amb la 
participació de 6 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Zoom celebrat a Barcelona el 9 de Desembre de 2020, amb la participació de 14 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre 
Dinamització Facebook celebrat a Barcelona el 11 de Desembre 2020, amb la participació de 
10 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Els Bancs 
del Temps i la Innovació Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 16 de 
Desembre de 2020 amb la participació de 16 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Los 
Bancos del Tiempo y la Innovación Comunitaria en Tiempos de Covid-19 celebrat a 
Barcelona el 18 de Desembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

ACTIVITATS A LES XARXES SOCIALS
• Distribució d’informació via Mailchimp: 53.056 enviaments.

• Visites al Web de l’Associació Salut i Família: 67.016.        

• Visites a la Plataforma Web de Bancs del Temps: 59.072.

• Visites a la Plataforma Madres entre dos Culturas: 4.777.

• Visites a la Plataforma Maternidades Vulnerables: 6.849.

• Activitat Twitter Associació Salut i Família: 564 tweets i 
239.900 impressions.

• Activitat Facebook Associació Salut i Família: 1.250 seguidors/es.

• Activitat Facebook Bancs del Temps: 915 seguidors/es.

• Activitat Facebook Xarxa de Famílies Hospitalàries per als Immigrants: 320 seguidors/es.

• Activitat Facebook Oportunitats per a Mares Adolescents i Joves: 2.270 seguidors/es. 

• Activitat Instagram: 225 seguidors/es. 

• Activitat Google Business: 46.470 usuaris/es i 109.611 visualitzacions.

• Visites rebudes al canal del notícies del Web Madres entre dos culturas: 3.243 visites.

• Visites rebudes al canal de notícies del Web Maternidades Vulnerables: 5.466 visites.

• Exposició a la línia del Vallés-Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb un abast a 92.942 persones.

• Divulgació del vídeo Temps per a Compartir en les andanes del Transport Metropolità de 
Barcelona amb un abast a 9.746.651 persones.

EVENTS PROMOGUTS PER L’ENTITAT
• Commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de Març de 2020 amb un abast de 
9.566 persones.

• Celebració del Grupo Focal amb dones joves pakistaneses sobre MATRIMONI FORÇAT O 
IMPOSAT que va tenir lloc a Barcelona el 15 de Maig de 2020 amb la participació de 9 
persones.

• Commemoració del Dia Internacional de les Famílies el 15 de Maig de 2020 amb un abast 
de 3.560 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció per a la Salut de la Dona el 28 de Maig de 2020 amb un 
abast de 3.568 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció Global per un Avortament Legal i 
Segur el 28 de Setembre de 2020 amb un abast de 6.571 persones.

• Celebració de la Jornada BENEFICIS DEL CRIBATGE DE LA 
VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I 
SOCIALS  el dia 23 d’Octubre de 2020 a Barcelona amb una 
audiència virtual de 139 persones, 71 participants directes i 
un impacte total sobre 3.100 persones. 

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES 
VULNERABLES a Salamanca  el dia 4 de Novembre de 2020 
amb una audiència virtual de 941 persones, 29 participants 
directes i un impacte total sobre 1.606 persones. 

• Commemoració del Dia Universal del Nen el 20 de 
Novembre de 2020 amb un abast de 4.087 persones.

• Commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones el 23 de Novembre de 2020 amb un 
abast de 7.008 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Madrid el dia 26 de Novembre 
de 2020 amb una audiència virtual de 574 persones, 55 participants directes i un impacte total 
sobre 1.829 persones. 

• Celebració de la Jornada ELS BANCS DEL TEMPS I LA INNOVACIÓ COMUNITÀRIA el dia 
2 de Desembre de 2020 a Sant Cugat del Vallès amb una audiència virtual de 282 persones, 
54 participants directes i un impacte total sobre 2.431 persones. 

• Celebració de la Jornada BRÚIXOLA a Barcelona el dia 4 de Desembre de 2020 amb una 
audiència virtual de 137 persones, 19 participants directes i un impacte total sobre 6.012 
persones. 

• Celebració de la Jornada MADRES ENTRE DOS CULTURAS a Madrid el dia 10 de Desembre 
de amb una audiència virtual de 608 persones, 40 participants directes i un impacte total sobre 
4.224 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans el 10 de Desembre de 2020 amb 
un abast de 3.999 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Barcelona el dia 16 de 
Desembre de 2020 amb una audiència virtual de 301 persones, 19 participants directes i un 
impacte total sobre 1.350 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrants el 18 de Desembre de 2020 
amb un abast de 3.999 persones.

DIA INTERNACIONAL 
DE L'ELIMINACIÓ DE 

LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LES DONES 2020

Una × Una: Ens volem vives
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12PUBLICACIONS
I EVENTS

PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT A EVENTS NACIONALS I 
INTERNACIONALS
Jornades a Catalunya i Espanya:

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que 
va tenir lloc a Madrid el dia 27 de Gener de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària que va tenir 
lloc a Barcelona el dia 31 de Gener de 2020.

• Participació de la Directora General al 15è Aniversari del 
Banc del Temps de Sant Cugat del Vallès que va tenir lloc a 
Sant Cugat del Vallès l’1 de Febrer de 2020. 

• Participació de la Directora General a la reunió amb l’Institut 
Català de les Dones amb motiu de la participació al CSW64 – 
Nova York, que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Febrer de 
2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 3 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la presentació de la Signatura de Conveni entre Time Use 
Initiative, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona que 
va tenir lloc a Barcelona el dia 5 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Taula Quadrangular sobre Serveis Sanitaris i Reforma 
Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 19 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Juliol de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la presentació del Pla Viure Millor de 
l’Oficina per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Juliol de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Setembre 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 6 d’Octubre de 2020.

Jornades Europees:

• Participació de l’entitat al Seminari sobre Comunicació impartit per la Confederació Europea 
de Famílies (COFACE) a Paris el 26 de Febrer de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació Expertlab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 22 de Juliol de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on the rights of undocumented migrants and 
asylum-seekers in times of crisis” organitzat per PICUM el 23 d’Abril de 2020.

• Participació a l’Assemblea General de PICUM el dia 24 d’Abril de 2020.  

• Participació de l’entitat al Seminari “Exchange on WLB Matters” 
organitzat per COFACE el dia 27 d’Abril 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “What is Money” 
organitzat per COFACE el dia 25 de Setembre 2020.

• Participació de la Directora General al grup de 
coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative que va 
tenir lloc a Barcelona el dia 9 d’Octubre de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on migrants rights 
and COVID-19” organitzat per PICUM el 13 d’Octubre 
de 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “Women in focus: 
Coronavirus and gener equality in Europe” per PICUM el 19 
de Novembre de 2020.

• Participació de la Directora General a l’acte de Cloenda de la Time 
Use Week que va tenir lloc a Barcelona el dia 27 de Novembre de 
Desembre de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 18 de Desembre de 2020.
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PUBLICACIONS
• Informe Maternidad en la Adolescencia y su Impacto 
Intergeneracional de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó  
que ha estat consultat per 1.393 persones. 

• La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres 
inmigrantes de la Dra. Elvira Méndez consultada per 1.209 
persones. 

• Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en 
España sobre la salud pública y los derechos básicos de 
les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó ha estat consultat 
per 803 persones. 

• Informe TEMPS RETROBAT: Les Dones i la Reforma Horària 
de la Dra. Elvira Méndez i la Sra. Cristina Sánchez Miret consultat 
per 343 persones.

• Informe TRIA: Evolució Intercultural de les Dones Joves 
Pakisatneses i les Seves Famílies de la Dra. Elvira Méndez i 
col·laboradors consultat per 396 persones.

• Informe Aportacions del Grup Focal de Persones amb Trastorn Mental de la Dra. Elvira 
Méndez consultat per 233 persones.

• Vídeo d'animació sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 2.414 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 750 persones.

• Vídeo Els Bancs del Temps i la Innovació Comunitària produït amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i distribuït a 448 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Madres entre Dos Culturas produït amb el suport del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i distribuït a 2.881 persones.

• Vídeo Maternitats Vulnerables produït amb el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad distribuït a 13.885 persones.

• Dossier La violència sexual contra la integridad y la libertad de las mujeres, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 149 persones.

• Dossier Los derechos humanos y la crisis migratòria en el Mediterráneo central, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 266 persones.

• Dossier Crisis política a Bolívia, editat per l’Associació Salut i Família i consultat per 158 
persones.

• Informe Impacto de la Sustracción Internaiconal de Menores sobre las Familias de la Dra. 
Lídia Santos que ha estat consultat per 491 persones.

• Estudi SORTIR A TEMPS de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Cristina Sánchez Miret que ha estat 
consultat per 759 persones.

• Informe Violència Obstètrica que ha estat consultat per 75 persones.

• Informe Matrimoni Forçat o Imposat per Tercers entre les Dones Joves d’Origen 
Pakistanès que ha estat consultat per 17 persones.

•  Informe La Generositat dels Bancs del Temps que ha estat consultat per 96 persones.

• Estudi Oportunitats i Barreres per a l’Empleabilitat de les Dones Vulnerables que ha estat 
consultat per 66 persones.

FORMACIÓ D’ADULTS PROMOGUDA PER L’ENTITAT
• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
de Febrer de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 28 de Febrer de 2020, amb la participació de 17 assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ SOCIAL I EMPLEABILITAT 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 de Juny de 2020, amb la participació de 5 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 2 de Juliol de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 7 
de Juliol de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 17 
de Juliol de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 23 de Juliol de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 31 
de Juliol de 2020, amb la participació de 9 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 30 
de Setembre de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller MEJORANDO LA PLANIFICACIÓN DE TU FAMILIA: 
CONTRACEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN A TU ALCANCE que va tenir lloc a Barcelona el 
9 d’Octubre 2020, amb la participació de 4 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
d’Octubre de 2020, amb la participació de 6 assistents.

• Celebració del Taller ALIMENTACIÓ SALUDABLE: menjar en família de forma saludable 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 d’Octubre de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR INFANTIL: atenció materna 
necessària que va tenir lloc a Barcelona el 13 de Novembre de 2020, amb la participació de 8 
assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ 
SOCIAL I EMPLEABILITAT que va tenir lloc a Barcelona el 20 de 
Novembre de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració Taller de Formació, Nivell I, adreçat a les secretaries 
dels Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 21 de Novembre 
de 2020, amb la participació de 21 assistents.  

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels 
Bancs del Temps sobre Els Bancs del Temps i la Innovació 
Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 
24 de Novembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Informàtica Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 26 de Novembre de 2020, amb la 
participació de 6 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Zoom celebrat a Barcelona el 9 de Desembre de 2020, amb la participació de 14 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre 
Dinamització Facebook celebrat a Barcelona el 11 de Desembre 2020, amb la participació de 
10 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Els Bancs 
del Temps i la Innovació Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 16 de 
Desembre de 2020 amb la participació de 16 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Los 
Bancos del Tiempo y la Innovación Comunitaria en Tiempos de Covid-19 celebrat a 
Barcelona el 18 de Desembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

ACTIVITATS A LES XARXES SOCIALS
• Distribució d’informació via Mailchimp: 53.056 enviaments.

• Visites al Web de l’Associació Salut i Família: 67.016.        

• Visites a la Plataforma Web de Bancs del Temps: 59.072.

• Visites a la Plataforma Madres entre dos Culturas: 4.777.

• Visites a la Plataforma Maternidades Vulnerables: 6.849.

• Activitat Twitter Associació Salut i Família: 564 tweets i 
239.900 impressions.

• Activitat Facebook Associació Salut i Família: 1.250 seguidors/es.

• Activitat Facebook Bancs del Temps: 915 seguidors/es.

• Activitat Facebook Xarxa de Famílies Hospitalàries per als Immigrants: 320 seguidors/es.

• Activitat Facebook Oportunitats per a Mares Adolescents i Joves: 2.270 seguidors/es. 

• Activitat Instagram: 225 seguidors/es. 

• Activitat Google Business: 46.470 usuaris/es i 109.611 visualitzacions.

• Visites rebudes al canal del notícies del Web Madres entre dos culturas: 3.243 visites.

• Visites rebudes al canal de notícies del Web Maternidades Vulnerables: 5.466 visites.

• Exposició a la línia del Vallés-Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb un abast a 92.942 persones.

• Divulgació del vídeo Temps per a Compartir en les andanes del Transport Metropolità de 
Barcelona amb un abast a 9.746.651 persones.

EVENTS PROMOGUTS PER L’ENTITAT
• Commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de Març de 2020 amb un abast de 
9.566 persones.

• Celebració del Grupo Focal amb dones joves pakistaneses sobre MATRIMONI FORÇAT O 
IMPOSAT que va tenir lloc a Barcelona el 15 de Maig de 2020 amb la participació de 9 
persones.

• Commemoració del Dia Internacional de les Famílies el 15 de Maig de 2020 amb un abast 
de 3.560 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció per a la Salut de la Dona el 28 de Maig de 2020 amb un 
abast de 3.568 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció Global per un Avortament Legal i 
Segur el 28 de Setembre de 2020 amb un abast de 6.571 persones.

• Celebració de la Jornada BENEFICIS DEL CRIBATGE DE LA 
VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I 
SOCIALS  el dia 23 d’Octubre de 2020 a Barcelona amb una 
audiència virtual de 139 persones, 71 participants directes i 
un impacte total sobre 3.100 persones. 

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES 
VULNERABLES a Salamanca  el dia 4 de Novembre de 2020 
amb una audiència virtual de 941 persones, 29 participants 
directes i un impacte total sobre 1.606 persones. 

• Commemoració del Dia Universal del Nen el 20 de 
Novembre de 2020 amb un abast de 4.087 persones.

• Commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones el 23 de Novembre de 2020 amb un 
abast de 7.008 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Madrid el dia 26 de Novembre 
de 2020 amb una audiència virtual de 574 persones, 55 participants directes i un impacte total 
sobre 1.829 persones. 

• Celebració de la Jornada ELS BANCS DEL TEMPS I LA INNOVACIÓ COMUNITÀRIA el dia 
2 de Desembre de 2020 a Sant Cugat del Vallès amb una audiència virtual de 282 persones, 
54 participants directes i un impacte total sobre 2.431 persones. 

• Celebració de la Jornada BRÚIXOLA a Barcelona el dia 4 de Desembre de 2020 amb una 
audiència virtual de 137 persones, 19 participants directes i un impacte total sobre 6.012 
persones. 

• Celebració de la Jornada MADRES ENTRE DOS CULTURAS a Madrid el dia 10 de Desembre 
de amb una audiència virtual de 608 persones, 40 participants directes i un impacte total sobre 
4.224 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans el 10 de Desembre de 2020 amb 
un abast de 3.999 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Barcelona el dia 16 de 
Desembre de 2020 amb una audiència virtual de 301 persones, 19 participants directes i un 
impacte total sobre 1.350 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrants el 18 de Desembre de 2020 
amb un abast de 3.999 persones.
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PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT A EVENTS NACIONALS I 
INTERNACIONALS
Jornades a Catalunya i Espanya:

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que 
va tenir lloc a Madrid el dia 27 de Gener de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària que va tenir 
lloc a Barcelona el dia 31 de Gener de 2020.

• Participació de la Directora General al 15è Aniversari del 
Banc del Temps de Sant Cugat del Vallès que va tenir lloc a 
Sant Cugat del Vallès l’1 de Febrer de 2020. 

• Participació de la Directora General a la reunió amb l’Institut 
Català de les Dones amb motiu de la participació al CSW64 – 
Nova York, que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Febrer de 
2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 3 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la presentació de la Signatura de Conveni entre Time Use 
Initiative, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona que 
va tenir lloc a Barcelona el dia 5 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Taula Quadrangular sobre Serveis Sanitaris i Reforma 
Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 19 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Juliol de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la presentació del Pla Viure Millor de 
l’Oficina per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Juliol de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Setembre 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 6 d’Octubre de 2020.

Jornades Europees:

• Participació de l’entitat al Seminari sobre Comunicació impartit per la Confederació Europea 
de Famílies (COFACE) a Paris el 26 de Febrer de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació Expertlab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 22 de Juliol de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on the rights of undocumented migrants and 
asylum-seekers in times of crisis” organitzat per PICUM el 23 d’Abril de 2020.

• Participació a l’Assemblea General de PICUM el dia 24 d’Abril de 2020.  

• Participació de l’entitat al Seminari “Exchange on WLB Matters” 
organitzat per COFACE el dia 27 d’Abril 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “What is Money” 
organitzat per COFACE el dia 25 de Setembre 2020.

• Participació de la Directora General al grup de 
coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative que va 
tenir lloc a Barcelona el dia 9 d’Octubre de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on migrants rights 
and COVID-19” organitzat per PICUM el 13 d’Octubre 
de 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “Women in focus: 
Coronavirus and gener equality in Europe” per PICUM el 19 
de Novembre de 2020.

• Participació de la Directora General a l’acte de Cloenda de la Time 
Use Week que va tenir lloc a Barcelona el dia 27 de Novembre de 
Desembre de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 18 de Desembre de 2020.

 

 



PUBLICACIONS
• Informe Maternidad en la Adolescencia y su Impacto 
Intergeneracional de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó  
que ha estat consultat per 1.393 persones. 

• La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres 
inmigrantes de la Dra. Elvira Méndez consultada per 1.209 
persones. 

• Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en 
España sobre la salud pública y los derechos básicos de 
les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó ha estat consultat 
per 803 persones. 

• Informe TEMPS RETROBAT: Les Dones i la Reforma Horària 
de la Dra. Elvira Méndez i la Sra. Cristina Sánchez Miret consultat 
per 343 persones.

• Informe TRIA: Evolució Intercultural de les Dones Joves 
Pakisatneses i les Seves Famílies de la Dra. Elvira Méndez i 
col·laboradors consultat per 396 persones.

• Informe Aportacions del Grup Focal de Persones amb Trastorn Mental de la Dra. Elvira 
Méndez consultat per 233 persones.

• Vídeo d'animació sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 2.414 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 750 persones.

• Vídeo Els Bancs del Temps i la Innovació Comunitària produït amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i distribuït a 448 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Madres entre Dos Culturas produït amb el suport del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i distribuït a 2.881 persones.

• Vídeo Maternitats Vulnerables produït amb el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad distribuït a 13.885 persones.

• Dossier La violència sexual contra la integridad y la libertad de las mujeres, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 149 persones.

• Dossier Los derechos humanos y la crisis migratòria en el Mediterráneo central, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 266 persones.

• Dossier Crisis política a Bolívia, editat per l’Associació Salut i Família i consultat per 158 
persones.

• Informe Impacto de la Sustracción Internaiconal de Menores sobre las Familias de la Dra. 
Lídia Santos que ha estat consultat per 491 persones.

• Estudi SORTIR A TEMPS de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Cristina Sánchez Miret que ha estat 
consultat per 759 persones.

• Informe Violència Obstètrica que ha estat consultat per 75 persones.

• Informe Matrimoni Forçat o Imposat per Tercers entre les Dones Joves d’Origen 
Pakistanès que ha estat consultat per 17 persones.

•  Informe La Generositat dels Bancs del Temps que ha estat consultat per 96 persones.

• Estudi Oportunitats i Barreres per a l’Empleabilitat de les Dones Vulnerables que ha estat 
consultat per 66 persones.

FORMACIÓ D’ADULTS PROMOGUDA PER L’ENTITAT
• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
de Febrer de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 28 de Febrer de 2020, amb la participació de 17 assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ SOCIAL I EMPLEABILITAT 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 de Juny de 2020, amb la participació de 5 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 2 de Juliol de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 7 
de Juliol de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 17 
de Juliol de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 23 de Juliol de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 31 
de Juliol de 2020, amb la participació de 9 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 30 
de Setembre de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller MEJORANDO LA PLANIFICACIÓN DE TU FAMILIA: 
CONTRACEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN A TU ALCANCE que va tenir lloc a Barcelona el 
9 d’Octubre 2020, amb la participació de 4 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
d’Octubre de 2020, amb la participació de 6 assistents.

• Celebració del Taller ALIMENTACIÓ SALUDABLE: menjar en família de forma saludable 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 d’Octubre de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR INFANTIL: atenció materna 
necessària que va tenir lloc a Barcelona el 13 de Novembre de 2020, amb la participació de 8 
assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ 
SOCIAL I EMPLEABILITAT que va tenir lloc a Barcelona el 20 de 
Novembre de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració Taller de Formació, Nivell I, adreçat a les secretaries 
dels Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 21 de Novembre 
de 2020, amb la participació de 21 assistents.  

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels 
Bancs del Temps sobre Els Bancs del Temps i la Innovació 
Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 
24 de Novembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Informàtica Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 26 de Novembre de 2020, amb la 
participació de 6 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Zoom celebrat a Barcelona el 9 de Desembre de 2020, amb la participació de 14 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre 
Dinamització Facebook celebrat a Barcelona el 11 de Desembre 2020, amb la participació de 
10 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Els Bancs 
del Temps i la Innovació Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 16 de 
Desembre de 2020 amb la participació de 16 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Los 
Bancos del Tiempo y la Innovación Comunitaria en Tiempos de Covid-19 celebrat a 
Barcelona el 18 de Desembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

ACTIVITATS A LES XARXES SOCIALS
• Distribució d’informació via Mailchimp: 53.056 enviaments.

• Visites al Web de l’Associació Salut i Família: 67.016.        

• Visites a la Plataforma Web de Bancs del Temps: 59.072.

• Visites a la Plataforma Madres entre dos Culturas: 4.777.

• Visites a la Plataforma Maternidades Vulnerables: 6.849.

• Activitat Twitter Associació Salut i Família: 564 tweets i 
239.900 impressions.

• Activitat Facebook Associació Salut i Família: 1.250 seguidors/es.

• Activitat Facebook Bancs del Temps: 915 seguidors/es.

• Activitat Facebook Xarxa de Famílies Hospitalàries per als Immigrants: 320 seguidors/es.

• Activitat Facebook Oportunitats per a Mares Adolescents i Joves: 2.270 seguidors/es. 

• Activitat Instagram: 225 seguidors/es. 

• Activitat Google Business: 46.470 usuaris/es i 109.611 visualitzacions.

• Visites rebudes al canal del notícies del Web Madres entre dos culturas: 3.243 visites.

• Visites rebudes al canal de notícies del Web Maternidades Vulnerables: 5.466 visites.

• Exposició a la línia del Vallés-Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb un abast a 92.942 persones.

• Divulgació del vídeo Temps per a Compartir en les andanes del Transport Metropolità de 
Barcelona amb un abast a 9.746.651 persones.

EVENTS PROMOGUTS PER L’ENTITAT
• Commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de Març de 2020 amb un abast de 
9.566 persones.

• Celebració del Grupo Focal amb dones joves pakistaneses sobre MATRIMONI FORÇAT O 
IMPOSAT que va tenir lloc a Barcelona el 15 de Maig de 2020 amb la participació de 9 
persones.

• Commemoració del Dia Internacional de les Famílies el 15 de Maig de 2020 amb un abast 
de 3.560 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció per a la Salut de la Dona el 28 de Maig de 2020 amb un 
abast de 3.568 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció Global per un Avortament Legal i 
Segur el 28 de Setembre de 2020 amb un abast de 6.571 persones.

• Celebració de la Jornada BENEFICIS DEL CRIBATGE DE LA 
VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I 
SOCIALS  el dia 23 d’Octubre de 2020 a Barcelona amb una 
audiència virtual de 139 persones, 71 participants directes i 
un impacte total sobre 3.100 persones. 

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES 
VULNERABLES a Salamanca  el dia 4 de Novembre de 2020 
amb una audiència virtual de 941 persones, 29 participants 
directes i un impacte total sobre 1.606 persones. 

• Commemoració del Dia Universal del Nen el 20 de 
Novembre de 2020 amb un abast de 4.087 persones.

• Commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones el 23 de Novembre de 2020 amb un 
abast de 7.008 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Madrid el dia 26 de Novembre 
de 2020 amb una audiència virtual de 574 persones, 55 participants directes i un impacte total 
sobre 1.829 persones. 

• Celebració de la Jornada ELS BANCS DEL TEMPS I LA INNOVACIÓ COMUNITÀRIA el dia 
2 de Desembre de 2020 a Sant Cugat del Vallès amb una audiència virtual de 282 persones, 
54 participants directes i un impacte total sobre 2.431 persones. 

• Celebració de la Jornada BRÚIXOLA a Barcelona el dia 4 de Desembre de 2020 amb una 
audiència virtual de 137 persones, 19 participants directes i un impacte total sobre 6.012 
persones. 

• Celebració de la Jornada MADRES ENTRE DOS CULTURAS a Madrid el dia 10 de Desembre 
de amb una audiència virtual de 608 persones, 40 participants directes i un impacte total sobre 
4.224 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans el 10 de Desembre de 2020 amb 
un abast de 3.999 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Barcelona el dia 16 de 
Desembre de 2020 amb una audiència virtual de 301 persones, 19 participants directes i un 
impacte total sobre 1.350 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrants el 18 de Desembre de 2020 
amb un abast de 3.999 persones.
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PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT A EVENTS NACIONALS I 
INTERNACIONALS
Jornades a Catalunya i Espanya:

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que 
va tenir lloc a Madrid el dia 27 de Gener de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària que va tenir 
lloc a Barcelona el dia 31 de Gener de 2020.

• Participació de la Directora General al 15è Aniversari del 
Banc del Temps de Sant Cugat del Vallès que va tenir lloc a 
Sant Cugat del Vallès l’1 de Febrer de 2020. 

• Participació de la Directora General a la reunió amb l’Institut 
Català de les Dones amb motiu de la participació al CSW64 – 
Nova York, que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Febrer de 
2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 3 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la presentació de la Signatura de Conveni entre Time Use 
Initiative, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona que 
va tenir lloc a Barcelona el dia 5 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Taula Quadrangular sobre Serveis Sanitaris i Reforma 
Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 19 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Juliol de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la presentació del Pla Viure Millor de 
l’Oficina per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Juliol de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Setembre 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 6 d’Octubre de 2020.

Jornades Europees:

• Participació de l’entitat al Seminari sobre Comunicació impartit per la Confederació Europea 
de Famílies (COFACE) a Paris el 26 de Febrer de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació Expertlab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 22 de Juliol de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on the rights of undocumented migrants and 
asylum-seekers in times of crisis” organitzat per PICUM el 23 d’Abril de 2020.

• Participació a l’Assemblea General de PICUM el dia 24 d’Abril de 2020.  

• Participació de l’entitat al Seminari “Exchange on WLB Matters” 
organitzat per COFACE el dia 27 d’Abril 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “What is Money” 
organitzat per COFACE el dia 25 de Setembre 2020.

• Participació de la Directora General al grup de 
coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative que va 
tenir lloc a Barcelona el dia 9 d’Octubre de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on migrants rights 
and COVID-19” organitzat per PICUM el 13 d’Octubre 
de 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “Women in focus: 
Coronavirus and gener equality in Europe” per PICUM el 19 
de Novembre de 2020.

• Participació de la Directora General a l’acte de Cloenda de la Time 
Use Week que va tenir lloc a Barcelona el dia 27 de Novembre de 
Desembre de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 18 de Desembre de 2020.

 

 



PUBLICACIONS
• Informe Maternidad en la Adolescencia y su Impacto 
Intergeneracional de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó  
que ha estat consultat per 1.393 persones. 

• La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres 
inmigrantes de la Dra. Elvira Méndez consultada per 1.209 
persones. 

• Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en 
España sobre la salud pública y los derechos básicos de 
les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó ha estat consultat 
per 803 persones. 

• Informe TEMPS RETROBAT: Les Dones i la Reforma Horària 
de la Dra. Elvira Méndez i la Sra. Cristina Sánchez Miret consultat 
per 343 persones.

• Informe TRIA: Evolució Intercultural de les Dones Joves 
Pakisatneses i les Seves Famílies de la Dra. Elvira Méndez i 
col·laboradors consultat per 396 persones.

• Informe Aportacions del Grup Focal de Persones amb Trastorn Mental de la Dra. Elvira 
Méndez consultat per 233 persones.

• Vídeo d'animació sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 2.414 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 750 persones.

• Vídeo Els Bancs del Temps i la Innovació Comunitària produït amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i distribuït a 448 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Madres entre Dos Culturas produït amb el suport del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i distribuït a 2.881 persones.

• Vídeo Maternitats Vulnerables produït amb el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad distribuït a 13.885 persones.

• Dossier La violència sexual contra la integridad y la libertad de las mujeres, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 149 persones.

• Dossier Los derechos humanos y la crisis migratòria en el Mediterráneo central, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 266 persones.

• Dossier Crisis política a Bolívia, editat per l’Associació Salut i Família i consultat per 158 
persones.

• Informe Impacto de la Sustracción Internaiconal de Menores sobre las Familias de la Dra. 
Lídia Santos que ha estat consultat per 491 persones.

• Estudi SORTIR A TEMPS de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Cristina Sánchez Miret que ha estat 
consultat per 759 persones.

• Informe Violència Obstètrica que ha estat consultat per 75 persones.

• Informe Matrimoni Forçat o Imposat per Tercers entre les Dones Joves d’Origen 
Pakistanès que ha estat consultat per 17 persones.

•  Informe La Generositat dels Bancs del Temps que ha estat consultat per 96 persones.

• Estudi Oportunitats i Barreres per a l’Empleabilitat de les Dones Vulnerables que ha estat 
consultat per 66 persones.

FORMACIÓ D’ADULTS PROMOGUDA PER L’ENTITAT
• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
de Febrer de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 28 de Febrer de 2020, amb la participació de 17 assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ SOCIAL I EMPLEABILITAT 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 de Juny de 2020, amb la participació de 5 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 2 de Juliol de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 7 
de Juliol de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 17 
de Juliol de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 23 de Juliol de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 31 
de Juliol de 2020, amb la participació de 9 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 30 
de Setembre de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller MEJORANDO LA PLANIFICACIÓN DE TU FAMILIA: 
CONTRACEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN A TU ALCANCE que va tenir lloc a Barcelona el 
9 d’Octubre 2020, amb la participació de 4 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
d’Octubre de 2020, amb la participació de 6 assistents.

• Celebració del Taller ALIMENTACIÓ SALUDABLE: menjar en família de forma saludable 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 d’Octubre de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR INFANTIL: atenció materna 
necessària que va tenir lloc a Barcelona el 13 de Novembre de 2020, amb la participació de 8 
assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ 
SOCIAL I EMPLEABILITAT que va tenir lloc a Barcelona el 20 de 
Novembre de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració Taller de Formació, Nivell I, adreçat a les secretaries 
dels Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 21 de Novembre 
de 2020, amb la participació de 21 assistents.  

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels 
Bancs del Temps sobre Els Bancs del Temps i la Innovació 
Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 
24 de Novembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Informàtica Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 26 de Novembre de 2020, amb la 
participació de 6 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Zoom celebrat a Barcelona el 9 de Desembre de 2020, amb la participació de 14 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre 
Dinamització Facebook celebrat a Barcelona el 11 de Desembre 2020, amb la participació de 
10 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Els Bancs 
del Temps i la Innovació Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 16 de 
Desembre de 2020 amb la participació de 16 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Los 
Bancos del Tiempo y la Innovación Comunitaria en Tiempos de Covid-19 celebrat a 
Barcelona el 18 de Desembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

ACTIVITATS A LES XARXES SOCIALS
• Distribució d’informació via Mailchimp: 53.056 enviaments.

• Visites al Web de l’Associació Salut i Família: 67.016.        

• Visites a la Plataforma Web de Bancs del Temps: 59.072.

• Visites a la Plataforma Madres entre dos Culturas: 4.777.

• Visites a la Plataforma Maternidades Vulnerables: 6.849.

• Activitat Twitter Associació Salut i Família: 564 tweets i 
239.900 impressions.

• Activitat Facebook Associació Salut i Família: 1.250 seguidors/es.

• Activitat Facebook Bancs del Temps: 915 seguidors/es.

• Activitat Facebook Xarxa de Famílies Hospitalàries per als Immigrants: 320 seguidors/es.

• Activitat Facebook Oportunitats per a Mares Adolescents i Joves: 2.270 seguidors/es. 

• Activitat Instagram: 225 seguidors/es. 

• Activitat Google Business: 46.470 usuaris/es i 109.611 visualitzacions.

• Visites rebudes al canal del notícies del Web Madres entre dos culturas: 3.243 visites.

• Visites rebudes al canal de notícies del Web Maternidades Vulnerables: 5.466 visites.

• Exposició a la línia del Vallés-Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb un abast a 92.942 persones.

• Divulgació del vídeo Temps per a Compartir en les andanes del Transport Metropolità de 
Barcelona amb un abast a 9.746.651 persones.

EVENTS PROMOGUTS PER L’ENTITAT
• Commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de Març de 2020 amb un abast de 
9.566 persones.

• Celebració del Grupo Focal amb dones joves pakistaneses sobre MATRIMONI FORÇAT O 
IMPOSAT que va tenir lloc a Barcelona el 15 de Maig de 2020 amb la participació de 9 
persones.

• Commemoració del Dia Internacional de les Famílies el 15 de Maig de 2020 amb un abast 
de 3.560 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció per a la Salut de la Dona el 28 de Maig de 2020 amb un 
abast de 3.568 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció Global per un Avortament Legal i 
Segur el 28 de Setembre de 2020 amb un abast de 6.571 persones.

• Celebració de la Jornada BENEFICIS DEL CRIBATGE DE LA 
VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I 
SOCIALS  el dia 23 d’Octubre de 2020 a Barcelona amb una 
audiència virtual de 139 persones, 71 participants directes i 
un impacte total sobre 3.100 persones. 

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES 
VULNERABLES a Salamanca  el dia 4 de Novembre de 2020 
amb una audiència virtual de 941 persones, 29 participants 
directes i un impacte total sobre 1.606 persones. 

• Commemoració del Dia Universal del Nen el 20 de 
Novembre de 2020 amb un abast de 4.087 persones.

• Commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones el 23 de Novembre de 2020 amb un 
abast de 7.008 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Madrid el dia 26 de Novembre 
de 2020 amb una audiència virtual de 574 persones, 55 participants directes i un impacte total 
sobre 1.829 persones. 

• Celebració de la Jornada ELS BANCS DEL TEMPS I LA INNOVACIÓ COMUNITÀRIA el dia 
2 de Desembre de 2020 a Sant Cugat del Vallès amb una audiència virtual de 282 persones, 
54 participants directes i un impacte total sobre 2.431 persones. 

• Celebració de la Jornada BRÚIXOLA a Barcelona el dia 4 de Desembre de 2020 amb una 
audiència virtual de 137 persones, 19 participants directes i un impacte total sobre 6.012 
persones. 

• Celebració de la Jornada MADRES ENTRE DOS CULTURAS a Madrid el dia 10 de Desembre 
de amb una audiència virtual de 608 persones, 40 participants directes i un impacte total sobre 
4.224 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans el 10 de Desembre de 2020 amb 
un abast de 3.999 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Barcelona el dia 16 de 
Desembre de 2020 amb una audiència virtual de 301 persones, 19 participants directes i un 
impacte total sobre 1.350 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrants el 18 de Desembre de 2020 
amb un abast de 3.999 persones.
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D'ACCIÓ PER LA SALUT 

DE LA DONA 2020

PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT A EVENTS NACIONALS I 
INTERNACIONALS
Jornades a Catalunya i Espanya:

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que 
va tenir lloc a Madrid el dia 27 de Gener de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària que va tenir 
lloc a Barcelona el dia 31 de Gener de 2020.

• Participació de la Directora General al 15è Aniversari del 
Banc del Temps de Sant Cugat del Vallès que va tenir lloc a 
Sant Cugat del Vallès l’1 de Febrer de 2020. 

• Participació de la Directora General a la reunió amb l’Institut 
Català de les Dones amb motiu de la participació al CSW64 – 
Nova York, que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Febrer de 
2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 3 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la presentació de la Signatura de Conveni entre Time Use 
Initiative, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona que 
va tenir lloc a Barcelona el dia 5 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Taula Quadrangular sobre Serveis Sanitaris i Reforma 
Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 19 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Juliol de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la presentació del Pla Viure Millor de 
l’Oficina per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Juliol de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Setembre 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 6 d’Octubre de 2020.

Jornades Europees:

• Participació de l’entitat al Seminari sobre Comunicació impartit per la Confederació Europea 
de Famílies (COFACE) a Paris el 26 de Febrer de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació Expertlab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 22 de Juliol de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on the rights of undocumented migrants and 
asylum-seekers in times of crisis” organitzat per PICUM el 23 d’Abril de 2020.

• Participació a l’Assemblea General de PICUM el dia 24 d’Abril de 2020.  

• Participació de l’entitat al Seminari “Exchange on WLB Matters” 
organitzat per COFACE el dia 27 d’Abril 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “What is Money” 
organitzat per COFACE el dia 25 de Setembre 2020.

• Participació de la Directora General al grup de 
coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative que va 
tenir lloc a Barcelona el dia 9 d’Octubre de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on migrants rights 
and COVID-19” organitzat per PICUM el 13 d’Octubre 
de 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “Women in focus: 
Coronavirus and gener equality in Europe” per PICUM el 19 
de Novembre de 2020.

• Participació de la Directora General a l’acte de Cloenda de la Time 
Use Week que va tenir lloc a Barcelona el dia 27 de Novembre de 
Desembre de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 18 de Desembre de 2020.
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• Informe Maternidad en la Adolescencia y su Impacto 
Intergeneracional de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó  
que ha estat consultat per 1.393 persones. 

• La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres 
inmigrantes de la Dra. Elvira Méndez consultada per 1.209 
persones. 

• Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en 
España sobre la salud pública y los derechos básicos de 
les Dra. Elvira Méndez i Dra. Mercè Gascó ha estat consultat 
per 803 persones. 

• Informe TEMPS RETROBAT: Les Dones i la Reforma Horària 
de la Dra. Elvira Méndez i la Sra. Cristina Sánchez Miret consultat 
per 343 persones.

• Informe TRIA: Evolució Intercultural de les Dones Joves 
Pakisatneses i les Seves Famílies de la Dra. Elvira Méndez i 
col·laboradors consultat per 396 persones.

• Informe Aportacions del Grup Focal de Persones amb Trastorn Mental de la Dra. Elvira 
Méndez consultat per 233 persones.

• Vídeo d'animació sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 2.414 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Bancs del Temps produït amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i distribuït a 750 persones.

• Vídeo Els Bancs del Temps i la Innovació Comunitària produït amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i distribuït a 448 persones.

• Vídeo de testimonis sobre Madres entre Dos Culturas produït amb el suport del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i distribuït a 2.881 persones.

• Vídeo Maternitats Vulnerables produït amb el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad distribuït a 13.885 persones.

• Dossier La violència sexual contra la integridad y la libertad de las mujeres, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 149 persones.

• Dossier Los derechos humanos y la crisis migratòria en el Mediterráneo central, editat per 
l’Associació Salut i Família i consultat per 266 persones.

• Dossier Crisis política a Bolívia, editat per l’Associació Salut i Família i consultat per 158 
persones.

• Informe Impacto de la Sustracción Internaiconal de Menores sobre las Familias de la Dra. 
Lídia Santos que ha estat consultat per 491 persones.

• Estudi SORTIR A TEMPS de les Dra. Elvira Méndez i Dra. Cristina Sánchez Miret que ha estat 
consultat per 759 persones.

• Informe Violència Obstètrica que ha estat consultat per 75 persones.

• Informe Matrimoni Forçat o Imposat per Tercers entre les Dones Joves d’Origen 
Pakistanès que ha estat consultat per 17 persones.

•  Informe La Generositat dels Bancs del Temps que ha estat consultat per 96 persones.

• Estudi Oportunitats i Barreres per a l’Empleabilitat de les Dones Vulnerables que ha estat 
consultat per 66 persones.

FORMACIÓ D’ADULTS PROMOGUDA PER L’ENTITAT
• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
de Febrer de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 28 de Febrer de 2020, amb la participació de 17 assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ SOCIAL I EMPLEABILITAT 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 de Juny de 2020, amb la participació de 5 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 2 de Juliol de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració del Taller DERECHOS EN LA VIDA DE FAMILIA que va tenir lloc a Barcelona el 7 
de Juliol de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 17 
de Juliol de 2020, amb la participació de 11 assistents.

• Celebració del Taller d’ACOLLIDA a mares immigrants de tots els orígens que va tenir lloc a 
Barcelona el 23 de Juliol de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 31 
de Juliol de 2020, amb la participació de 9 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 30 
de Setembre de 2020, amb la participació de 7 assistents.

• Celebració del Taller MEJORANDO LA PLANIFICACIÓN DE TU FAMILIA: 
CONTRACEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN A TU ALCANCE que va tenir lloc a Barcelona el 
9 d’Octubre 2020, amb la participació de 4 assistents.

• Celebració del Taller GÈNERE I SEXUALITAT FEMENINA que va tenir lloc a Barcelona el 14 
d’Octubre de 2020, amb la participació de 6 assistents.

• Celebració del Taller ALIMENTACIÓ SALUDABLE: menjar en família de forma saludable 
que va tenir lloc a Barcelona el 30 d’Octubre de 2020, amb la participació de 8 assistents.

• Celebració del Taller DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR INFANTIL: atenció materna 
necessària que va tenir lloc a Barcelona el 13 de Novembre de 2020, amb la participació de 8 
assistents.

• Celebració del Taller DRETS EN EL TREBALL I INTEGRACIÓ 
SOCIAL I EMPLEABILITAT que va tenir lloc a Barcelona el 20 de 
Novembre de 2020, amb la participació de 10 assistents.

• Celebració Taller de Formació, Nivell I, adreçat a les secretaries 
dels Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 21 de Novembre 
de 2020, amb la participació de 21 assistents.  

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels 
Bancs del Temps sobre Els Bancs del Temps i la Innovació 
Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 
24 de Novembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Informàtica Bancs del Temps celebrat a Barcelona el 26 de Novembre de 2020, amb la 
participació de 6 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Plataforma 
Zoom celebrat a Barcelona el 9 de Desembre de 2020, amb la participació de 14 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre 
Dinamització Facebook celebrat a Barcelona el 11 de Desembre 2020, amb la participació de 
10 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Els Bancs 
del Temps i la Innovació Comunitària en Temps de Covid-19 celebrat a Barcelona el 16 de 
Desembre de 2020 amb la participació de 16 assistents.

• Celebració Taller de Formació adreçat a les secretaries dels Bancs del Temps sobre Los 
Bancos del Tiempo y la Innovación Comunitaria en Tiempos de Covid-19 celebrat a 
Barcelona el 18 de Desembre de 2020 amb la participació de 17 assistents.

ACTIVITATS A LES XARXES SOCIALS
• Distribució d’informació via Mailchimp: 53.056 enviaments.

• Visites al Web de l’Associació Salut i Família: 67.016.        

• Visites a la Plataforma Web de Bancs del Temps: 59.072.

• Visites a la Plataforma Madres entre dos Culturas: 4.777.

• Visites a la Plataforma Maternidades Vulnerables: 6.849.

• Activitat Twitter Associació Salut i Família: 564 tweets i 
239.900 impressions.

• Activitat Facebook Associació Salut i Família: 1.250 seguidors/es.

• Activitat Facebook Bancs del Temps: 915 seguidors/es.

• Activitat Facebook Xarxa de Famílies Hospitalàries per als Immigrants: 320 seguidors/es.

• Activitat Facebook Oportunitats per a Mares Adolescents i Joves: 2.270 seguidors/es. 

• Activitat Instagram: 225 seguidors/es. 

• Activitat Google Business: 46.470 usuaris/es i 109.611 visualitzacions.

• Visites rebudes al canal del notícies del Web Madres entre dos culturas: 3.243 visites.

• Visites rebudes al canal de notícies del Web Maternidades Vulnerables: 5.466 visites.

• Exposició a la línia del Vallés-Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb un abast a 92.942 persones.

• Divulgació del vídeo Temps per a Compartir en les andanes del Transport Metropolità de 
Barcelona amb un abast a 9.746.651 persones.

EVENTS PROMOGUTS PER L’ENTITAT
• Commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de Març de 2020 amb un abast de 
9.566 persones.

• Celebració del Grupo Focal amb dones joves pakistaneses sobre MATRIMONI FORÇAT O 
IMPOSAT que va tenir lloc a Barcelona el 15 de Maig de 2020 amb la participació de 9 
persones.

• Commemoració del Dia Internacional de les Famílies el 15 de Maig de 2020 amb un abast 
de 3.560 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció per a la Salut de la Dona el 28 de Maig de 2020 amb un 
abast de 3.568 persones.

• Commemoració del Dia d’Acció Global per un Avortament Legal i 
Segur el 28 de Setembre de 2020 amb un abast de 6.571 persones.

• Celebració de la Jornada BENEFICIS DEL CRIBATGE DE LA 
VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I 
SOCIALS  el dia 23 d’Octubre de 2020 a Barcelona amb una 
audiència virtual de 139 persones, 71 participants directes i 
un impacte total sobre 3.100 persones. 

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES 
VULNERABLES a Salamanca  el dia 4 de Novembre de 2020 
amb una audiència virtual de 941 persones, 29 participants 
directes i un impacte total sobre 1.606 persones. 

• Commemoració del Dia Universal del Nen el 20 de 
Novembre de 2020 amb un abast de 4.087 persones.

• Commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones el 23 de Novembre de 2020 amb un 
abast de 7.008 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Madrid el dia 26 de Novembre 
de 2020 amb una audiència virtual de 574 persones, 55 participants directes i un impacte total 
sobre 1.829 persones. 

• Celebració de la Jornada ELS BANCS DEL TEMPS I LA INNOVACIÓ COMUNITÀRIA el dia 
2 de Desembre de 2020 a Sant Cugat del Vallès amb una audiència virtual de 282 persones, 
54 participants directes i un impacte total sobre 2.431 persones. 

• Celebració de la Jornada BRÚIXOLA a Barcelona el dia 4 de Desembre de 2020 amb una 
audiència virtual de 137 persones, 19 participants directes i un impacte total sobre 6.012 
persones. 

• Celebració de la Jornada MADRES ENTRE DOS CULTURAS a Madrid el dia 10 de Desembre 
de amb una audiència virtual de 608 persones, 40 participants directes i un impacte total sobre 
4.224 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans el 10 de Desembre de 2020 amb 
un abast de 3.999 persones.

• Celebració de la Jornada MATERNIDADES VULNERABLES a Barcelona el dia 16 de 
Desembre de 2020 amb una audiència virtual de 301 persones, 19 participants directes i un 
impacte total sobre 1.350 persones. 

• Commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrants el 18 de Desembre de 2020 
amb un abast de 3.999 persones.

PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT A EVENTS NACIONALS I 
INTERNACIONALS
Jornades a Catalunya i Espanya:

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que 
va tenir lloc a Madrid el dia 27 de Gener de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària que va tenir 
lloc a Barcelona el dia 31 de Gener de 2020.

• Participació de la Directora General al 15è Aniversari del 
Banc del Temps de Sant Cugat del Vallès que va tenir lloc a 
Sant Cugat del Vallès l’1 de Febrer de 2020. 

• Participació de la Directora General a la reunió amb l’Institut 
Català de les Dones amb motiu de la participació al CSW64 – 
Nova York, que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Febrer de 
2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 3 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la presentació de la Signatura de Conveni entre Time Use 
Initiative, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona que 
va tenir lloc a Barcelona el dia 5 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Taula Quadrangular sobre Serveis Sanitaris i Reforma 
Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 19 de Juny de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Juliol de 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la presentació del Pla Viure Millor de 
l’Oficina per a la Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 de Juliol de 2020.

• Participació de la Directora General a la Junta Directiva d’UNAF que va tenir lloc a Madrid el 
dia 16 de Setembre 2020.

• Participació de la Presidenta i la Directora General a la sessió del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària que va tenir lloc a Barcelona el dia 6 d’Octubre de 2020.

Jornades Europees:

• Participació de l’entitat al Seminari sobre Comunicació impartit per la Confederació Europea 
de Famílies (COFACE) a Paris el 26 de Febrer de 2020.
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Els teus fill@s abans de tot. 
Permís de paternitat intransferible.

DIA INTERNACIONAL DE 
LES FAMÍLIES 2020

• Participació de la Directora General al grup de coordinació Expertlab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 22 de Juliol de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on the rights of undocumented migrants and 
asylum-seekers in times of crisis” organitzat per PICUM el 23 d’Abril de 2020.

• Participació a l’Assemblea General de PICUM el dia 24 d’Abril de 2020.  

• Participació de l’entitat al Seminari “Exchange on WLB Matters” 
organitzat per COFACE el dia 27 d’Abril 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “What is Money” 
organitzat per COFACE el dia 25 de Setembre 2020.

• Participació de la Directora General al grup de 
coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative que va 
tenir lloc a Barcelona el dia 9 d’Octubre de 2020.

• Participació de l’entitat al “Webminar on migrants rights 
and COVID-19” organitzat per PICUM el 13 d’Octubre 
de 2020.

• Participació de l’entitat a la sessió “Women in focus: 
Coronavirus and gener equality in Europe” per PICUM el 19 
de Novembre de 2020.

• Participació de la Directora General a l’acte de Cloenda de la Time 
Use Week que va tenir lloc a Barcelona el dia 27 de Novembre de 
Desembre de 2020.

• Participació de la Directora General al grup de coordinació ExpertLab de la Time Use Initiative 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 18 de Desembre de 2020.
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13ADAPTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
SALUT I FAMÍLIA A LA 
PANDÈMIA PER LA COVID-19

Es va dissenyar i desplegar un Pla específic de Salut Pública de tal manera que cada mòdul/local 

de l’entitat va esdevenir un grup bombolla i es van activar de forma permanent les mesures de 

distància social, ús de mascaretes i gel desinfectant i ventilació/neteja d’espais. El resultat ha 

estat zero casos de COVID-19 entre els/les treballadores de l’entitat i un únic cas de quarantena 

a causa de la infecció per la COVID-19 del fill d’una treballadora.

La pandèmia per la COVID-19 ha accelerat la digitalització de 

l’Associació Salut i Família i el reforç de l’atenció telefònica. 

Des del punt de vista de l’accessibilitat de les dones als 

serveis d’atenció directa, un cop finalitzat el període de 

confinament estricte, es va instaurar un sistema d’atenció 

híbrida de tal manera que les dones en situació de vulnerabilitat 

han pogut triar el canal d’atenció telefònic o presencial d’acord amb 

les seves condicions de vida excepte per aquelles prestacions que 

inevitablement requereixen una atenció presencial.

La combinació de tecnologia i tracte personalitzat per part de l’entitat, la intensificació de la 

col·laboració i la implicació dels Programes per a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIRs) de 

Catalunya i la demanda sostinguda de les dones vulnerables per a protegir la seva salut 

reproductiva i cobrir les seves necessitats personals i familiars, han estimulat l’atenció immediata 

i han permès assolir uns bons resultats malgrat les múltiples adversitats derivades de la 

pandèmia per la COVID-19.

A l’àmbit dels programes de Bancs del Temps i Cohesió Social s’han pogut celebrar totes les 

sortides familiars i culturals previstes acomplint les normes de prevenció de la COVID-19 i s’han 

intensificat les activitats de formació adreçades als voluntaris/es dels Bancs del Temps i als 

beneficiaris/es en general.




