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DIA  INTERNACIONAL  DE  L'ELIMINACIÓ  DE  LA  VIOLÈNCIA  CONTRA  LES

DONES.

 La violència masclista  actua de forma invisible  en entorns socials on la  coacció

EMBOLICA la vida diària de les dones de manera que el control, les amenaces, les

privacions de llibertat i les agressions són percebudes com a la normalitat.

 A Catalunya i Espanya, qualsevol forma de violència masclista és un delicte que

suposa la intervenció policial i judicial i qualsevol ciutadan@ pot denunciar-la.

 LA  VIOLÈNCIA  MASCLISTA ARRUÏNA  LES VIDES DE LES DONES.  JUNTES

PODEM ENCARAR-LA I SORTIR A TEMPS.



DIA UNIVERSAL DEL NEN@

Els infants estan creixent en una amplíssima varietat de circumstàncies socials i de

contextos  culturals.  Els  infants  són  participants  actius  del  seu  propi

desenvolupament,  reflectint  un impuls  humà intrínsec a explorar  i  apropiar-se de

l'ambient que els envolta.

Els  infants  necessiten  ser  cuidats  i  respectats  per  a  poder  desenvolupar  les

capacitats d'autoregulació fisiològiques, emocionals i cognitives que sostenen la vida

humana al llarg dels anys.

LES VEUS I LES EXPECTATIVES DELS INFANTS HAN DE SER ESCOLTADES

perquè continuïn sent actius enllaçant relacions familiars i també comunitats d'origen

i  destinació  en  un  món en  transició  cap  a  un  futur  on  ells  seran  els  guionistes

principals.

JORNADES NOVEMBRE TRANSFORMANT VULNERABILITAT



Jornada TRANSFORMANT

VULNERABILITAT Salamanca

L'Associació Salut i Família organitza la

Jornada Transformant Vulnerabilitat a

Salamanca, serà el dia 4 de novembre

a través de la plataforma Zoom. Amb el

suport de Plaza Mayor; intervenidran la

Dra. Elvira Méndez, la Sra. Soledad

Murillo, la Sra Maria Garcia i Eva

Picado.

INSCRIPCIONS

Jornada TRANSFORMANDO

VULNERABILIDAD Santander

La Asociación Salud y Familia

organiza la Jornada Transformando

Vulnerabilidad en Santander, será el

día 11 de noviembre en el Instituto

Cántabro de Servicios Sociales

INSCRIPCIONS

JORNADA DONES I

MARES EN DIÀLEG

INTERCULTURAL
L'Associació Salut i

Família organitza la

jornada corrresponent al

programa Dones i Mares

en Diàleg Intercultural que

es celebrarà a Madrid el

dia 24 de novembre al

CaixaFòrum de Madrid de

16:30 a 20:30

INSCRIPCIONS

TALLERS DE NOVEMBRE



TALLER  ALIMENTACIÓ

SALUDABLE

L'Associació Salut i Família organitza el

taller d'alimentació saludable en el qual

es tractaran els temes de Els aliments

bàsics  i  saludables  durant  la  infància

en totes les cultures. En el marc de el

programa Minut zero.

Serà  el  proper  divendres,  cinc  de

novembre.

TALLER CAMINS ENLLAÇATS:

TREBALL I INTEGRACIÓ SOCIAL

L'objectiu del Taller és la de brindar

informació jurídica essencial sobre els

drets en l'àmbit laboral a Espanya, fent

especial èmfasi en el règim de la feina

domèstica i de cura, en el dret a la

baixa remunerada per maternitat i

paternitat i en les deduccions fiscals

per mare treballadora. Serà l'11 de

novembre en horari de matí.

TALLER CRIANÇA POSITIVA

L'Associació Salut i Família organitza el

taller  de criança positiva  enfocat  a  al

correcte  desenvolupament  de  la  salut

física  i  mental  dels  nadons.  Conduïts

per  expertes  en  els  temes  de  la

criança.  Seran  els  dies  12  i  18  de

novembre en horari de matí

MINUT ZERO: TENIR CURA EN FAMÍLIA DE LA PRIMERÍSSIMA INFÀNCIA

Oferim suport, orientació i atenció precoç a

famílies vulnerables amb menors. Afrontem

la pobresa infantil apropant els serveis

socials, lliurant paquets d'alimentació per a

lactants, oferint planificació familiar,

formació ocupacional, atenció emocional i

jurídica i sortides en família.

TOTS ELS NOSTRES SERVEIS SÓN GRATUÏTS, ASSEGURANCES I DE

QUALITAT.



PRÒXIMA SORTIDA  AL MUSEU DE LA MÚSICA 'ORPHEUS'

L'Associació Salut i Família a través de el

programa Famílies Hospitalàries organitza

la  sortida  a  l'MUSEU  DE  LA  MÚSICA

Orpheus.  "Visita  a  l'exposició  permanent

amb  el  programa  audiovisual  Orpheus,

que permet contextualitzar  l'època i  l'estil

musical  dels  instruments  exposats  en

diferents àmbits temàtics. Acaba el recorregut a la Sala d'interactius, on els alumnes

poden experimentar i fins i tot interpretar"

Serà el proper 27 de novembre. Sortida en col·laboració amb el programa Apropa

Cultura

LA RESISTÈNCIA DEL COLOR

Les dones afganeses es resisteixen a la vida fosca

imposada pels talibans. Elles llueixen els seus

vestits tradicionals plens de color i usen les xarxes

per fer-se visibles. LA RESISTÈNCIA EL COLOR

ATORGA PRESÈNCIA I VISIBILITAT A LES DONES

AFGANESES.

CONSULTEU  NOSTRES PUBLICACIONS



Podéis consultar nuestras actividades en la agenda.

SÍGUENOS                                                                                      

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr

LinkedIn
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