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CAMPANYA DELS PROGRAMES DE L'ASSOCIACIÓ EN ELS FERROCARRILS

CATALANS DE LA GENERALITAT

Els programes assistencials de l'Associació Salut i Família es van poder veure als vagons

de les línies dels FGC dins de la cessió d'espais d'aquesta entitat a organitzacions amb fins

socials durant tot el mes de desembre



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.

LES JORNADES DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA AL CANAL DE YOUTUBE

Podeu consultar i revisar les gravacions en directe de les jornades organitzades a través de

zoom per l'Associació Salut i Família al nostre de canal de youtube:

https://www.youtube.com/user/asaludyfamilia/videos

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

SORTIDES A L'AIRE LLIURE

L'Associació Salut i Família ha reprès les sortides GRATUÏTES en

família per gaudir junts d'activitats culturals i visitar els parcs,

el zoo i els llocs a l'aire lliure més bonics de la ciutat de



Barcelona.

Cal sortir de casa amb les màscares posades i guardant la

distància social. Aprofitar aquestes ocasions que ens proporcionen satisfacció, benestar

familiar i possibilitat de connectar en primera persona amb altres famílies és una forma

alegre i senzilla de cuidar la nostra salut mental i física i la de nostres fills i totes.

COMPARTEIX I GAUDEIX DE L'EXPERIÈNCIA DE LES SORTIDES A L'AIRE LLIURE A FAMÍLIA.

https://saludyfamilia.es

https://madresentredosculturas.es

CAMPANYES ANTERIORS

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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