
Afegeixi la direcció saludyfamilia@saludyfamilia.es als seus contacter
per tal de rebre correctament els nostres butlletins 

Clique aquí si no visualiza
correctamente nuestros boletines

            Febrer 2021
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L'Associació Salut i Família intervindrà a les X

Jornades Internacionals contra la Mutilació

Genital Femenina

Les X Jornades Internacionals contra la Mutilació

Genital Femenina organitzades per la Unión de

Asociaciones Familiares (UNAF) via online els propers 8 i 9 de Febrer de 2021 tractaran

sobre l'Agenda urgent davant la mutilació genital femenina en la seva doble condició de

violació dels drets humans i violència de gènere. La Directora General de l'Associació

Salut i Família obrirà la Jornada el 9 de Febrer de 2021 dedicada a "la garantia de l'Atenció

Integral: una necessitat urgent". Per veure  el programa i inscriure's: https://unaf.org

/eventos/x-jornadas-internacionales-contra-la-mgf-un-paso-mas-alla-agenda-

urgente-ante-la-mutilacion-genital-femenina/

TRANSPARÈNCIA I SOSTENIBILITAT



 L’Associació Salut i Família ha estat acreditada en 2020 per la Xarxa d’Economia

Solidària com a una organització que acompleix el BALANÇ SOCIAL en termes

d’equilibri, en termes de política salarial, financera, de qualitat i voluntariat.

L’Associació Salut i Família disposa d’un Pla de Sistemes de Transparència i

Rendició de Comptes (2019-2022) i d’un Pla de Sistemes d’Avaluació i Qualitat

(2019-2022).

 Durant 2020 hem desenvolupat un Pla Mediambiental amb els següents

assoliments:

Energia elèctrica de fons 100% renovables.

Assegurances contractades amb empreses de Xarxes d’Economia Social.

Consum de paper mínim en un 90% reciclat.

Residus orgànics zero.

  FEM EL QUE DIEM / DIEM EL QUE FEM

https://saludyfamilia.es/sites/default/files/Infografia%20Associaci%C3%B3

%20Salut%20i%20Fam%C3%ADlia_0.pdf

BALANÇ SOCIAL DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

CANAL YOUTUBE DE L'ASSOCIACIÓ
SALUT I FAMÍLIA

L’Associació Salut i Família diposa del seu canal de

youtube en el que podeu trobar totes les jornades

íntegres que hem organitzat. Es poden consultar

totes les edicions de les jornades de Maternitats

Vulnerables (Madrid, Salamanca i Barcelona), la

jornada Brúixola, dedicada a l’orientació i

assessorament del programa de l’Associació Salut i

Família; el desenvolupament i les conclusions



relatives al programa Mares entre dues cultures, la jornada internacional de la Xarxa

dels Bancs del Temps en la que es van exposar les diferents experiències dels Bancs

del Temps davant la crisi de la COVID  i la jornada 'Els beneficis de l'cribratge de la

violència de parella en els serveis sanitaris i socials'.

Enllaç al canal

PUBLICACIÓ 'Oportunitats i

Barreres per a l'Empleabilitat de les

Dones Vulnerables'

L'Associació Salut i Família difon la

publicació 'Oportunitats i barreres per a

l'empleabilitat de les dones

vulnerables'; un estudi que té com a

finalitat fer una diagnòsi i unes

recomanacions sobre els potencials

d'empleabilitat de les dones

vulnerables a partir del coneixement de

la realitat percebuda per les mateixes

dones. La Sra. Crisitina Sánchez Miret,

doctora en sociologia, n'és l'autora de

l'estudi  i la Dra. Elvira Méndez

Méndez, ha fet aportacions en el marc

del projecte IMPULS.

L'Associació Salut i Família

s'adhereix al Manifest Professionals

per la Igualtat i contra la Violència

de Gènere

L'Associació Salut i Família

s'adhereix al Manifest professionals

per la igualtat i contra la violència de

gènere, impulsat per prestigioses

associacions de l’àmbit jurídic i

periodístic estatal. Es tracta d'una crida

i una reivindicació per tal d’aplicar la

perspectiva de gènere en totes les

dimensions de la vida social, política,

jurídica i periodística com a dret humà

fonamental i segons marquen els

estàndards internacionals. L’Associació

dona suport activament a totes les

manifestacions i iniciatives que duguin



a terme les dones a Catalunya i

Espanya per a defensar i afirmar els

seus drets fonamentals. Accediu al

Manifest

PUBLICACIONS                                                                                                     

INFORME 'Violència Obstètrica'

D'aquest  informe,  n'és  autora  la  Sra.  Azucena

Manzanares  del  Olmo,  experta  en  Violència

Obstètrica i membre de l'Observatori de la Violència

Obstètrica.  En  aquest  informe  s'analitzen  les

diferents  pràctiques  sanitàries  constitutives  de

violència  obstètrica,  el  seu  impacte  i  les  seves

conseqüències.

És una publicació que s'inscriu en la línea d'acció i

difusió del programa Maternidades Vulnerables

CONSULTEU LA PUBLICACIÓ

INFORME MATRIMONI FORÇAT O IMPOSAT PER TERCERS

ENTRE LES DONES JOVES D'ORÍGEN PAKISTANÈS

L'Associació  Salut  i  Família  conjuntament  amb  ACESOP  ha

elaborat un informe sobre els matrimonis forçats a la comunitat

paquistanesa a Catalunya. És el resultat d'un grup focal, amb les

dades,  els perfils i les opinions de les dones entrevistades.

CONSULTEU L'INFORME

ESTUDI SORTIR A TEMPS

Aquest  estudi  qualitatiu,  del  què  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 cada capa de control i violència

masclista s'afegeix una 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 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 families"

Aquest  informe,  del  que  és  autora   la  Sra.  Lídia

Santos  forma  part  de  la  línia  d'acció  i  difusió  del

programa  MATERNITATS  VULNERABLES.

L'informe realitza una anàlisi  jurídica de l'aplicació

de l'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

L'ASSOCIACIÓ A GOOGLE

FEBRER SALUDABLE

L'alimentació rebuda durant els 1.000 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 fins als sis mesos d'edat ha de

consistir en quantitats moderades de llet i cereals.

Després podràs anar donant-li de mica en mica

aliments saludables que t'indicarà el teu pediatre.

Quan comencis a introduir-li nous aliments, aquests

han de ser FRUITES , VERDURES, PEIX  I / O CARN DE POLLASTRE. No hi acostumeu

teu nadó a menjar brioixeria, pizza, patates fregides, dolços ni tampoc begudes

ensucrades. Els adults hem d'imitar el que fem amb els nostres fills i totes i nets i netes. A

qualsevol edat una alimentació saludable reforça el sistema immunitari, ens fa més

resistents a el 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. https://saludyfamilia.es https://madresentredosculturas.es

EQUITAT DE GÈNERE

L’Associació Salut i Família ha realitzat una aposta

decisiva per l’equitat de gènere assolint un 68,4%

de participació de dones en la seva Junta

Directiva. Així mateix ha reforçat l’accessibilitat

de les dones vulnerables a tots els seus programes

i estendrà el seu compromís de gènere

involucrant-se socialment al llarg de 2021 en els reptes que presenta l’Estratègia de la



Unió Europea per a la Igualtat de Gènere (2019-2021) aprovada pel Parlament Europeu el

proppassat 21 de Gener.

https://saludyfamilia.es/ca/qui-som/junta-directiva-i-equip

IMPULS PER SORTIR ENDAVANT

Oferim el servei IMPULS adreçat a totes les dones

immigrants i especialment a aquelles que únicament

disposen d'un passaport. Centenars de dones SENSE

permís de residència i de treball viuen a Catalunya des

de fa gairebé tres anys. Un cop transcorreguts tres anys

d'EMPADRONAMENT continuat a Catalunya és possible

aconseguir un contracte legal de treball si es disposa de

FORMACIÓ RECENT. Aquest és el camí obert per obtenir un permís de residència legal.

Facilitem orientació i accés a FORMACIÓ PROFESSIONAL GRATUÏTA de curta durada

compatible amb la vostra vida personal i familiar. Truca'ns als telèfons 932683600 i/o

932682453 i et donarem una cita personal complint totes les mesures de seguretat

COVID-19. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL RECENT ÉS LA PASSAREL·LA PER ACONSEGUIR UN

TREBALL I EL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS         

Informació pràctica:

Estem a: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Telèfon: 932682453

Horario:

dilluns      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 publicacions a l' agenda.



SEGUEIX-NOS                                                                                                  
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