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NOTÍCIES DESTACADES

DIA UNIVERSAL DEL/LA 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 per a poder desenvolupar les capacitats d'autoregulació
fisiològiques, emocionals i cognitives que sostenen la vida humana al llarg dels anys.
LES VEUS DELS INFANTS HAN DE SER ESCOLTADES perquè continuïn sent actius
enllaçant relacions familiars i també comunitats d'origen i destinació en un món en trànsit
cap a un futur on ells seran els guionistes principals.

DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
El rebuig social cap a les violències masclistes va en augment i cal que s’estengui a tots
els àmbits de la vida pública i privada. Una per una ens volem vives i amb els cinc sentits
posats a identificar i promoure els canvis necessaris per aturar les violències contra les
dones. Aquests canvis necessiten fer-se a moltes mans. Els homes que viuen al voltant
nostre s’han d’involucrar en primera persona en el reguitzell de transformacions que estan
en marxa. Us volem al nostre costat en la lluita per la igualtat i la regeneració de la vida
que es veu seriosament amenaçada per les violències masclistes.

PROPERES JORNADES DEL PROGRAMA MATERNITATS
VULNERABLES
L'Associació Salut i Família organitza les jornades de el programa
Maternitats Vulnerables a Madrid (el 26/XI) i Barcelona (16/XII)
corresponents a l'edició de 2020 amb les organitzacions
col·laboradores UNAF i ACESOP respectivament. També va
organitzar la jornada corresponent a Salamanca amb una participació de 83 assistents.
Enllaç als materials (clicant en aquest enllaç)
Programa e inscripció Madrid
Programa e inscripció Barcelona

JORNADA ELS BANCS DEL TEMPS I LA INNOVACIÓ COMUNITÀRIA
Comptarà amb la intervenció "Impuls a la innovació comunitària als Bancs del
Temps". Sra. Elvira Méndez. Directora de l'Associació Salut i Família, una taula
rodona 'Reinventant els Bancs del Temps durant la pandèmia de 'Covid-19', amb la
participació de la Sra. Leonina Grossi. Presidenta de l'Associació Nacional dels
Bancs del Temps d'Itàlia; la Sra. Eliana Madeira. Presidenta de l'Associació Nacional
dels Bancs del Temps de Portugal. i la Sra. Josefina Altés. Vicepresidenta de
l'Associació Iberoamericana dels Bancs del Temps.
PROGRAMA I INSCRIPCIÓ

JORNADA BRÚIXOLA: ORIENTACIÓ I SUPORT JURÍDIC I PSICOSOCIAL PER A
FAMÍLIES VULNERABLES
L'Associació Salut i Família organitza la Jornada Jornada Brúixola: Orientació i
suport jurídic i psicosocial per a famílies vulnerables, a través de zoom en la
que s'impartirà la ponència Programa BRÚIXOLA: Orientació, acompanyament i
suport psicosocial i jurídic per a famílies vulnerables i amb risc d’exclusió
social a càrrec de la Dra. Elvira Méndez. Directora General de l’Associació Salut i
Família, la ponència Maternitat subrogada a càrrec de la Sra. Assumpta Baig, ex
senadora i Presidenta de l'Associació Salut i Família, i la xerrada Experiències i
lliçons jurídiques i psicosocials, impartida per la Sra. Concha Par. Advocada
experta en immigració conjuntament amb la Sra. Silvia Martin. Psicòloga
Associació Salut i Família.
El 3 de desembre de 10h a 14h
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

CAMPANYA DELS PROGRAMES DE L'ASSOCIACIÓ EN ELS FERROCARRILS
CATALANS
Els programes assistencials de l'Associació Salut i Família es donaran a conèixer en els
vagons de les línies dels FGC dins de la cessió d'espais d'aquesta entitat a organitzacions
amb fins socials.
Estaran visibles durant tot el mes de desembre

TALLER DESENVOLUPAMENT
PSICOMOTOR INFANTIL
L'Associació Salut i Família organitza
dos tallers el mes de novembre; el 13
de novembre, Atenció i estimulació del
desenvolupament psicomotriu infantil.
Sra. Ángela Rourera. Infermera
Pediàtrica i la Dra. Elvira Méndez.
Metgessa especialista en medicina
preventiva i salut pública. Directora
General de l'Associació Salut i Família.

TALLERS BANC DEL TEMPS
L'Associació Salut i Família organitza
un taller per a Secretaries dels Bancs
del Temps en innovació comunitària en
teps de COVID-19 que serà el proper
24 de novembrea través de zoom.
INSCRIPCIÓ TALLER DE POSADA
EN MARXA D'UN BANC DEL TEMPS

PUBLICACIONS

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 i els perfils 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 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

EL TEU ESCUT DE SALUT

La pandèmia per COVID-19 posa a
prova la nostra fortalesa i la nostra
capacitat per a
distingir la informació amb fonament
científic dels rumors i rumors.
El que veritablement és a les
nostres mans és reduir la mobilitat
social, complir les normes
i reforçar les defenses naturals dels

nostres cossos.
Un sistema de defensa forta i eficaç
durant la PANDÈMIA consisteix en:
#Dormiu 7-8 hores cada nit.
#Obriu les finestres i gaudir de la
llum natural.
#Manteniu

els

horaris

el

més

estables possible.
#Esteu

en

connexió

amb

les

persones que t'importen.
#Mantenir la distància social en
qualsevol circumstància fins i tot
amb familiars no convivents i amics.
#Rentar-se les mans sovint.
#No fumeu
#No

consumiu

antibiòtics

sense

recepta.
#Consumiu

aliments

rics

en

vitamines i minerals.
Si necessites produir defenses de
forma

ràpida

has

de

consumir

Vitamines C i E, Zinc, Seleni,
Probiòtics i minerals.
Els aliments

que venen a les

botigues del teu barri i que contenen
aquests elements són:
+ Vitamina C: taronja

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS

Información práctica:
Horario:
Estamos en:
C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

lunes

9:00–19:30

martes

9:00–18:00

miércoles 9:00–19:30
Teléfono: 932682453

jueves

9:00–18:00

viernes

9:00–16:30

sábado

cerrado

domingo cerrado

Podeis consultar nuestras publicaciones en la agenda.

SÍGUENOS EN:

Facebook

Twitter

Instagram
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