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Decembre 2020

NOTÍCIES DESTACADES

L'Associació Salut i Família commemora el dia internacional de les persones migrants, dia
internacional fixat per l'Assemblea General de l'ONU el 18 de desembre davant l'augment dels
fluxos migratoris en el món, va proclamar el Dia Internacional del Migrant a celebrar el 18 de
desembre. Fa tres dècades, en aquest mateix dia el 1990, l'Assemblea ja havia adoptat la
Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels
seus familiars.

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 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 de
l'Associació Salut i Família.
El 4 de desembre de 10h a 14h
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

JORNADA MARES ENTRE DUES CULTURES

L'Associació Salut i Família organitza la Jornada corresponent al programa Mares entre
dues cultures, que serà a través de la plataforma zoom el 10 de desembre. Es tractarà el
tema de les mares immigrants monomarentals per Carmen Flores. Presidenta de la
Federació de Asociaciones de Madres Solteras, i una taula rodona d'experiències i bones
pràctiques d'atenció a mares immigrants a Espanya.
Inscripcions

BARCELONA-PROPERA JORNADA DEL PROGRAMA
MATERNIDADES VULNERABLES
La propera jornada del programa Maternidades Vulnerables és la
de Barcelona, que es celebrarà el 16 de desembre. En aquesta
ocasió es posarà el focus en l'atenció psicològica a les dones
embarassades a risc i la mort neonatal, per la psicòloga Lola
Cabrera i les iniciatives amb les dones pakistaneses a càrrec de la presidenta de
l'Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses, la Sra. Huma
Jamshed. A més de la presentació de l'atenció pro-elecció a la Maternitat Vulnerable
per la directora general de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez.
Programa e inscripció Barcelona
Enllaç als materials de les anteriors jornades de Salamanca i Madrid (clicant en
aquest enllaç)

L'Associació Salut i Família, als mitjans de comunicació amb
ocasió de la 7a setmana dels horaris
La Directora General de l'Associació
Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez ha
estat present a diversos mitjans en
qualitat de Presidenta del Consell
Assessor per a la Reforma Horària amb
motiu de la #7asetmana dels horaris.

"Enormes canvis en minuts" al
nacional.cat, article de la Directora
General de l'Associació Salut i Familia
Elvira Méndez: “Canviant els horaris millorem radicalment la nostra salut”, entrevista
a la Directora General de l'Associació Saluti Familia a vilaweb
Intervenció de la Dra Elvira Méndez a BadalonaTv, programa Badalona Tres60 [a
partir de 1h:25]

CAMPANYA DELS PROGRAMES DE L'ASSOCIACIÓ EN ELS FERROCARRILS
CATALANS DE LA GENERALITAT
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

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
INFORME 'Violència Obstètrica'
Aquest informe, del que 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 dins el desenvolupament del
programa Maternidades Vulnerables
CONSULTEU LA PUBLICACIÓ

L'ASSOCIACIÓ A GOOGLE

SORTIDES A L'AIRE LLIURE
L'Associació Salut i Família ha reprès les sortides GRATUÏTES
en família

DESEMBRE 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

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS

Informació pràctica:
Horario:
Estem a:
C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

dilluns

9:00–19:30

dimarts

9:00–18:00

dimecres 9:00–19:30
Telèfon: 932682453

dijous

9:00–18:00

divendres
dissabte

9:00–16:30
tancat

diumenge tancat

Podeu consultar les nostres publicacions a l' agenda.
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