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             Octubre 2020

NOTÍCIES DESTACADES                                                                                                      

L'Associació Salut i Família reivindica el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs

amb garanties en el marc de les iniciatives del dia d'acció global per l'avortament

legal i segur. Enllaç a la campanya



GRUPS DE MARES

L'Associació Salut i Família ha reprès

els grups de suport a mares d'altres

orígens en la modalitat presencial a la

seu de l'Associació.

S'organitzen grups reduïts de mares

d'altres cultures i seguint totes les

mesures  per tal de preservar la salut

de les usuàries i de les participants; per

motius de seguretat no està disponible

el servei de llar d'infants.

SORTIDA AL ZOO

L'Associació  Salut  i  Família  a  través

del  programa  Famílies  Hospitalàries

programa una sortida al zoo per a les

famílies. Serà el proper 31 d'octubre en

horari  de  matí.  Places  limitades.

Inscripcions  a

smagana@saludyfamilia.es  

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMILIA DENUNCIA LA VULNERACIÓ DELS DRETS

HUMANS DE LES DONES EMBARASSADES A EL SALVADOR

L'Associació Salut i Família ha engegat una campanya contra la

violència  obstètrica  i  per  l'alliberament  de  les  dones

empresonades amb motiu de les morts perinatals a El Salvador

en  col·laboració  amb  la  Agrupación  Ciudadana  por  la

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

es va celebrar  amb ple sentit  el  Dia  d'Acció Global  per  un Avortament legal  i  Segur el

propassat 28 de setembre.

TALLERS L'ASSOCIACIÓ A  GOOGLE



L'Associació Salut i Família organitza els tallers de

tardor  sobre  Gènere  i  Sexualitat  femenina  el

proper  30  de  setembre  i  14  d'octubre  de

Planificació  Familiar  el  9  d'ctubre  i  el  taller

d'alimentació  saludable  el  23  d'octubre.  Aquests

tallers  s'inclouen  dins  la  línia  de  proporcionar

informació necessària per el benestar de les dones

i els infants en diferents aspectes de la seva vida.

Els  tallers  són  impartits  per  professionals  de

reconegut prestigi als seus àmbits respectius.

APP MATERNIDADES

VULNERABLES

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.

PUBLICACIONS                                                                                                     

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

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                                                                                                            

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr
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