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Sra. Soledad Murillo i el Sr. Miguel Lorente, en
les ponències d'obertura de la Conferència Final
Evolucionant en Igualtat: Diàleg intercultural
entre dones i homes de tots els orígens
Sra. Soledad Murillo de la Vega, secretària d'Estat i
Igualtat en funcions i el Sr. Miguel Lorente Acosta,
ex delegat del Govern per a la violència de gènere
realitzaran

les

ponències

d'obertura

de

la

Conferència Final del Programa Evolucionant en
Igualtat: Diàleg intercultural entre dones i home de
tots els orígens . Més informació
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

L'Associació Salut i Família organitza l'acte 'Les dones i la Reforma Horària: Temps
Retrobat' en el marc de la 6a setmana dels horaris. L'acte serà presidit per la Sra.
Assumpta Baig, presidenta de l'Associació Salut i Família i la Sra. Núria Ramon
directora executiva directora executiva de l'Institut Català de les Dones. Serà a la
sala la cuina de l'Espai Francesca Bonnemaison al carrer Sant Pere Més Baix el
dimecres 5 de juny a les 18h
INSCRIPCIONS

Participació de l'Associació Salut i Família a la Comissió de Seguiment de la
Reforma Horària
L'Associació Salut i Família representada
per la Directora General, la Sra. Elvira
Méndez i la Presidenta, la Sra. Assumpta
Baig van assistir a l'acte de la reforma
horària presidit pel president de la
Generalitat. En aquest acte, el Govern de
la Generalitat es va comprometre a
aprovar un seguit d'accions i recomancions
de reforma horària com "no convocar actes públics més tard de les sis de la tarda;
promoure el tancament d'edificis públics no més enllà de les vuit del vespre, i
garantir el dret a la desconnexió digital en assumptes laborals, entre altres"

Taller de sensibilització. Drets en
la vida de Familia
Amb aquest taller les persones
participants podran disposar
d'informació precisa i d'alta qualitat,
serà un espai idoni per a plantejar i
resoldre els dubtes sobre els diferents
processos de reagrupament familiar, de
filiació, de matrimoni, de divorci i de
guarda i custodia dels menors.
PROGRAMA

L'Associació Salut i Família
acomplint la seva missió reforça el
seu compromís social i ciutadà
subscribint els Codis Ètics de les
Associacions de Barcelona i de les
Entitats Catalanes d'Acció Social

Tallers d'educació per a la salut
'Gènero i sexualitat femenina'
L'Associació Salut i Família organitza
un taller de Sensibilització "Gènere i
Sexualitat Femenina" el 27 de juny.
Aquest taller de sensibilització aborda
els procesos socials mitjançant els
quals ens construim com a dones així
com aspectes de la nostra sexualitat i
de la cura del sol pèlvic.
Programa

L'Associació Salut i Família, amfitriona de la reunió europea d'expertes sobre
conciliació de la vida familiar i laboral
L'Associació Salut i Família juntament amb la Confederació Europea de Famílies va
organitzar el propassat 8 de maig al Pati Manning de Barcelona una Taula Rodona
sobre Polítiques familiars a Espanya des d'una perspectiva Europea. En
aquesta trobada es van desenvolupar els tres pilars de la Conciliació entre la vida
laboral i familiar com ara els recursos, els serveis i el temps. Així mateix es va
debatre la recent Directiva Europea sobre Conciliació de la Vida Laboral i Familiar i
les possibilitats de transposició a les legislacions de diferents països europeus.
GALERÍA FOTOGRÁFICA

L'Associació Salut i Família amb
la 'X' solidària #Renda2018
L'Associació Salut i Família convida a
la ciutadania a marcar la X a la casella
'Activitats d'interès social en la
Declaració de la Renda 2018' perquè
es destini el 0,7% dels impostos a
programes socials que desenvolupen
les ONG.
Per tant, amb aquest senzill gest

s'ajuda a l'Associació Salut i Família i
moltes altres entitats socials
independent
DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER
LA SALUT DE LES DONES 2019
L'Associació Salut i Família se suma a
aquesta celebració internacional ia
favor d'iniciatives que facilitin el
desenvolupament d'estils de vida
saludables en alimentació, activitat
física, absentisme del tabac i altres
tòxics, relacions regeneratives i
suficients hores de son per a totes les
dones sense oblidar a les que viuen en
condicions de major vulnerabilitat.
Aquest dia se celebra el 28 de maig

MEMÒRIES 2018

L'Associació Salut i Família ha fet
pública la Memòria 2018 dels Grups

'Associació Salut i Família publica la
Memòria corresponent al Programa

de Suport i Orientació a Mares de

d'Atenció a la Maternitat a Risc de

tots els orígens. Aquest projecte
reuneix les mares residents a
Catalunya que es troben en situació de

l'any 2018. Contenen les dades de la
cartera de serveis i prestacions, la
detecció i prevenció de la Violència de

vulnerabilitat o en risc d'exclusió social
i tenen menors al seu càrrec. Les

Parella, el perfil de les dones ateses,
etc

dones són ateses en els Programes
Mares entre Dues Cultures i
Oportunitats per a Mares Adolescents i
Joves.

La Memòria del programa Brúixola
de l'exercici 2018 també es troba
disponible. Totes les dades sobre
aquest programa que ofereix
l'Associació Salut i Família oferint
orientació jurídica i suport psicosocial
per a l'Atenció a la maternitat en risc,
Àrea de suport a dones i famílies
vulnerables, Immigració i salut, Àrea de
prevenció de la Violència de Gènere i
bancs del Temps i cohesió social.

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

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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