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NOTÍCIES DESTACADES                                                                                                      

Durant el cribratge PCR realitzat pels serveis sanitaris

públics al barri de Besòs de Barcelona, les mediadores

interculturals Pakistanesos de l'Associació Salut i Família

ha col·laborat activament per fer accessible la prova PCR a

els i les veïnes d'origen pakistanès. Les mediadores

interculturals han evitat la confusió i la circulació de falses

informacions i han ajudat a apropar la població vulnerable als serveis sanitaris amb la

finalitat de protegir la salut individual i col·lectiva de tots i totes els i les residents al barri.

Durant els tres dies que ha durat la campanya de cribratge PCR s'han practicat 1.551

proves.

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMILIA DENUNCIA LA VULNERACIÓ DELS DRETS

HUMANS DE LES DONES EMBARASSADES A EL SALVADOR

L'Associació Salut i Família engegarà una campanya contra la

violència  obstètrica  i  per  l'alliberament  de  les  dones

empresonades amb motiu d'una mort perinatal a El Salvador en

col·laboració  amb  l'Agrupación  Ciudadana  por  la

Despenalización del Aborto en El Salvador. D'aquesta manera,

celebrem amb ple sentit el Dia d'Acció Global per un Avortament legal i Segur el proper 28

de setembre.



SETEMBRE SALUDABLE

L'alimentació rebuda durant els 1000 primers dies

de vida influeix de forma decisiva sobre la salut i la

tendència a l'obesitat en l'edat adulta.

L'alimentació del  teu bebè ha de consistir  en les

quantitats  moderades  de  llet  i  cereals  que

t'indicarà  el  teu  pediatra.  Quan  comencis  a

introduir  altres  aliments,  aquests  han  de  ser

FRUITES,  VERDURES,  PEIX  I  /  O  CARN  DE

POLLASTRE.

No hi acostumis el  teu nadó a menjar brioixeria,

pizza, patates fregides, dolços, carns vermelles ni

tampoc begudes ensucrades.

Els adults  hem d'imitar  el  que fem pels nostres 

fills/es i néts/es.A qualsevol edat, una alimentació

saludable  reforça  el  sistema  immunitari,  ens  fa

més  resistents  al  contagi  d'infeccions  i,  si  ens

infectem, ens permet recuperar-nos abans.

LA  BASE  D'UNA  ALIMENTACIÓ  SANA  ES

CONSTRUEIX  DURANT  ELS  1000  PRIMERS

DIES DE LA VIDA.

L'ASSOCIACIÓ A  GOOGLE

APP MATERNIDADES

VULNERABLES

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA COL·LABORA EN LA DIFUSIÓ DE LES MESURES

DE PREVENCIÓ SOBRE LA COVID-19



Mesures de prevenció, l'ús de sabó i les mascaretes

PROPERES JORNADES DEL PROGRAMA MATERNITATS

VULNERABLES

L'Associació Salut i Família es troba en la fase de preparació de

les jornades del programa Maternidades Vulnerables a Madrid i

Salamanca corresponents a l'edició del 2020 amb les

organitzacions col·laboradores UNAF i Asociación de Ayuda a la

Mujer 'Plaza Mayor' respectivament.

ELS PARCS SÓN LA TEVA SEGONA CASA

L'Associació Salut i Família proporciona a les mares i

famílies beneficiàries dels nostres serveis, una o diverses

fitxes amb la ubicació i les característiques dels parcs i

espais verds més propers als seus domicilis a la ciutat de

Barcelona.

Passejar amb els teus fills i filles des de nadons i durant l'etapa escolar pels parcs de

Barcelona amb les màscares posades i guardant la distància social és una ACTIVITAT

IMPRESCINDIBLE per mantenir i millorar la salut de tots i totes.

Anant als parcs regales als teus fills i filles un temps molt valuós a l'aire lliure i tu gaudeixes

d'una estona més calmat. Ara que l'estiu s'acaba podreu viure el pas a una nova estació

DÓNA'T UN RESPIR I TINGUES CURA DE LA TEVA SALUT FÍSICA I MENTAL.

ANAR A PARC ÉS UNA ACTIVITAT SENZILLA A L'ABAST DE TOTHOM.

LA BASE DE L'ENERGIA VITAL ES CONSTRUEIX DURANT ELS 1000 PRIMERS DIES

DE LA VIDA.

https://saludyfamilia.es

https://madresentredosculturas.es



PUBLICACIONS                                                                                                     

L'Associació Salut i Família ha publicat la Memòria d'Activitats

corresponent a l'any 2019. En ella consten l'evolució i els resultats

de tots els projectes en les cinc grans àrees d'actuació: Programa

d'Atenció a la Maternitat a Risc, Àrea de suport a Dones i Famílies

vulnerables; Immigració i Salut; Àrea de prevenció de la Violència

de Gènere i Bancs de el temps i Cohesió social

CONSULTEU PUBLICACIÓ

Aquest  estudi  qualitatiu,  del  qual  són  autores  la  Dra.  Elvira

Méndez Méndez i  la  Dra.  Cristina  Sánchez Miret,  aborda  com

actua  la  violència  de  parella  contra  les  dones  vulnerables

mitjançant un efecte cascada on a cada capa de control i violència

masclista  s'afegeix  una  de  nova  que  potencia  els  successius

abusos. Segons es va instal·lant, la violència de parella produeix

un  efecte sistèmic de llarga durada  en  la  vida  de  les víctimes

afectant  tots  els  àmbits  com  ara  el  funcionament  emocional  i

cognitiu, la salut, la relació amb els/les fills/es, el manteniment de

les xarxes familiars i  socials, l'activitat laboral, domèstica i  d'oci

així com la recerca i l'obtenció d'ajuda. CONSULTEU LA PUBLICACIÓ

INFORME 'Impacte de la sostracció internacional

de menors sobre les famílies"

Aquest  informe,  del  qual  és  autora  la  Dra.  Lídia

Santos  forma  part  del  programa  MATERNITATS

VULNERABLES.  L'informe  realitza  una  anàlisi

jurídica de l'aplicació del Conveni de l'Haia, que és

la regulació aplicable a la sostracció internacional de

menors i observa la distància existent entre el marc

jurídic i la realitat d'una gran part de dones víctimes

de  maltractament  de  parella,  que  fugen  amb  els

seus fills/es fora del seu país de residència habitual.

CONSULTEU PUBLICACIÓ



LA GENEROSITAT DELS BANCS DEL TEMPS

L'Associació Salut i Família publica en aquest informe les

experiències de connexió dels Bancs del Temps de Sant

Cugat i Mira-sol, Dreta de l'Eixample i Fort Pienc, Sitges i

Bon Pastor amb socis i sòcies i les seves comunitats

durant el període de confinament

CONSULTEU PUBLICACIÓ

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS         

Informació pràctica:

Estem a: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Telèfon: 932682453

Horari:

dillluns      9:00–19:30

dimarts     9:00–18:00

dimecres   9:00–19:30

dijous      9:00–18:00

divendres     9:00–16:30

dissabte     tancat

diumenge   tancat

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.

SEGUEIX-NOS A                                                                                                            
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