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NOTÍCIES DESTACADES                                                                                                    

L’Associació  Salut  i  Família  es  suma  a

aquesta celebració internacional i a favor

d’iniciatives  que  promoguin  una  millora

substancial  del  temps  propi  del  que

disposen  les  dones  per  tenir  cura  i

regenerar la seva salut. És imprescindible

combatre  la  pobresa  de  temps  de  les

dones per a poder desenvolupar estils de

vida  saludables  en  alimentació,  activitat

física,  relacions  igualitàries,  absentisme

del tabac i altres tòxics i suficients hores

de son. TEMPS PROPI: FONT DE SALUT

Nou informe 'Vulnerabilidad y necesidades de

las madres con discapacidad'

Aquest  informe,  de  què  és  autora  la  Dra.  Elvira

Méndez Méndez,  directora  general  de l'Associació

Salut  i  Família,  forma  part  de  el  programa

MATERNITATS VULNERABLES. L'informe recull les

aportacions  de  el  grup  d'expertes  convocat  per  a

l'anàlisi  de  les  necessitats  i  potencialitats  de  les

mares amb discapacitat.

ACCÈS A L'INFORME



Informe 'Maternidad en situaciones de parto

múltiple'

Aquest  Informe  forma  part  del  Programa

MATERNIDADES  VULNERABLES  i  recull  les

aportacions  del  grup  d’expertes  convocat  per  a

l’anàlisi de les vulnerabilitats i les necessitats de les

mares i  les famílies en situacions d’embaràs i  part

múltiple. L’autora és la Dra. Elvira Méndez Méndez...

Llegir més.

Taller de sensibilització. Drets de les dones i les mares en la vida de família a

Espanya: contrastos interculturals

L'Associació Salut i Família organitza el taller de

sensibilització. Drets de les dones i les mares en la

vida de família a Espanya: contrastos culturals el

proper dia 3 de juny i impartit per la directora

general de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira

Méndez Méndez i l'advocada especialitzada de

l'entitat, la Sra. Concha Par López-Pinto. L'objectiu

d'aquest taller és el de brindar la informació jurídica

necessària per comprendre la igualtat de drets entre dones i homes en la vida familiar així

com la prioritat que té la protecció dels menors en qualsevol forma de convivència familiar.

NOU PROGRAMA:MINUT ZERO

MINUT ZERO és el nou programa de l'Associació Salut i

Famíla de suport a la maternitat i especialment al  llarg dels

primers dies i anys de vida. Abastarà de manera tranversal

tots els àmbits de la cura d'aquest període de la vida:

alimentació, lactància, desenvolupament psicomotor,

formació ocupacional, planificació familiar, ajuts públics i apropament als serveis

socials.

Aquest Programa està cofinançat per la Fundació "la Caixa".

LINKEDIN DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

L'Associació Salut i Família ja té el seu espai a la

xarxa Linkedin. Es poden consultar les publicacions i

les jornades més interessants i la interacció amb la



xarxa de professionals de la salut, de serveis socials i

del tercer sector social

Podeu demanar la admissó al següent enllaç:

https://www.linkedin.com/company/76972102/admin/

CAMPANYA X SOLIDARIA A LA RENDA

2020

L'Associació Salut i  Família convida a la

ciutadania a marcar la X a la casella 106

destinada a Activitats d'interès social en la

Declaració de la Renda 2020 perquè es

destini el 0,7% dels impostos a programes

socials  que  desenvolupen  les

organitzacions  no  governamentals.  Amb

aquest  senzill  gest  ajudes a l'Associació

Salut i Família i als altres moltes entitats

socials Independents.

CAS MANUELA i FAMILIARS VS EL

SALVADOR

L’Associació Salut i Família ha

presentat a la Corte Interamericana

de Derechos Humanos una al·legació

en el cas Manuela y familiares Vs El

Salvador sumant-se a les accions

liderades pel Centro de Derechos

Reproductivos, la Colectiva de Mujeres

para el Desarrollo Local i la

Agrupación Ciudadana por la

Despenalización del Aborto en El

Salvador.

Informe Final

Amicus Curiae

INFORMES CSW65

L'Associació Salut i Família ha elaborat uns informes

del 65è període de sessions de la Comissió de la

Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW65), la

major reunió internacional sobre igualtat de gènere i

apoderament de les dones, sota el tema: "la



participació de les dones i l'adopció de decisions per

elles de forma plena i efectiva en la vida pública ".

Enllaç als informes

SORTIDA DE JUNY AL CASTELL DE MONTJUÏC

L'Associació Salut i Família organitza una sortida amb

les famílies i nen@s al Castell de Montjuïc Barcelona.

Serà el dissabte 26 de juny de 10:30 a 13:00

Places limitades.

Inscripcions a saludyfamilia@saludyfamilia.es
So da realitzada en col·laboració amb el programa

Apropa Cultura.

Nou vídeo dels Bancs del Temps en el qual es posa en relleu el paper dels Bancs del

Temps en època de pandèmia en el reforç de les xarxes de suport i de veïnatge.

Enllaç al vídeo amb subtítols en anglès

Editat i produït per Roger La Puente

PUBLICACIONS                                                                                                     



INFORME 'Violència Obstètrica'

En  aquest  informe,  del  qual  n'és  autora  la  Sra.

Azucena  Manzanares  del  Olmo,  experta  en

Violència Obstètrica i membre de l'Observatori de la

Violència  Obstètrica,  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 i imposats a la

comunitat  paquistanesa  a  Catalunya.  És  el  resultat  d'un  grup

focal, amb 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 a cada capa de control i violència

masclista  s'afegeix  una  de  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 l@s fill@s el manteniment de les xarxes

familiars i socials, l'activitat laboral, domèstica i d'oci així com la cerca i l'obtenció d'ajuda.

CONSULTEU  LA PUBLICACIÓ

ESTUDI  'OPORTUNITATS  I  BARRERES  PER  A

L'EMPLEABILITAT DE LES DONES

Aquest estudi 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  elles  mateixes.  La Sra.  Cristina

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.



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 l@s sev@s fill@s fora del

seu país de residència habitual.

CONSULTEU LA PUBLICACIÓ

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA  A GOOGLE

MAIG 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 ha de consistir en les quantitats

moderades de llet i cereals que t'indicarà el teu pediatre. Quan

comencis a introduir-li altres aliments, aquests han de ser FRUITES, VERDURES, PEIX  I/O

CARN DE POLLASTRE. No hi acostumis el teu nadó a menjar brioixeria, pizza, patates

fregides, dolços, carns vermelles ni tampoc begudes ensucrades.

Els adults hem d'imitar el que fem pels nostr@s fill@s i net@s. A qualsevol edat, una

alimentació saludable reforça el sistema immunitari, ens fa més resistents al 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.

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS         

Informació pràctica:



Estem a: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Telèfon: 932682453

Horari:

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                                                                                                  

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr

LinkedIn
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