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Al llarg de la pandèmia per la COVID-19 ha sobresortit el talent de les dones a la
recerca mèdica i social, als treballs essencials i en la cura de pacients, persones
dependents, menors i famílies. L’Associació Salut i Família celebra aquest Dia

Internacional de les Dones 2022 honorant a les dones que han tingut i continuen
tenint cura de tothom des del sistema sanitari.

L'AVORTAMENT LEGAL ÉS GRATUÏT
Si et trobes davant d'un embaràs no
desitjat o inesperat acudeix com més
aviat millor als nostres serveis. La
maternitat obligatòria o imposada no
és una opció. Et donem suport,
assessorem i facilitem l'avortament
legal i gratuït a Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona. T'ATENEM AMB
RAPIDESA, EFICÀCIA I RESPECTE



GUÍA GUANYAR TEMPS I SALUT

La Guia Pràctica GUANYAR TEMPS I
SALUT ha estat possible gràcies als
testimonis en primera persona de
trenta i quatre dones d'orígens diversos
sobre l'ús del seu temps a la vida
diària. El resultat més evident és la
vigència de la divisió sexual del treball i
la manca de coresponsabilitat a la vida
familiar. Si voleu consultar les
conclusions i les recomanacions.
Enllaç a la guia

Sortida a l'Auditori de Barcelona 'Ulls Clucs'

Sortides  en  família  a  L'Auditori  a  veure
l'espectacle  'Ulls  Clucs'  dins  del  cicle
'Concerts en família' Serà el proper 12 de
març  a  les  12  del  matí.  Activitat  en
col·laboració  amb  el  programa  Apropa
Cultura

Sorlida al Laberint d'Horta

Sortida  en  família  al  parc  del  Laberint
d'Horta  que  inclou  el  jardí  més  antic
conservat a la ciutat. Nascut com un jardí
neoclàssic amb un toc de fesomia italiana,
va  acabar  com a jardí  romàntic.  Serà  el
proper  26  de  febrer  a  les  11  del  matí.
Activitat en col·laboració amb el programa
Apropa Cultura

MINUT ZERO: CUIDAR EN FAMILIA 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.

CANAL YOUTUBE DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

L'Associació Salut i Família disposa del seu canal de youtube
on podeu trobar totes les jornades íntegres que hem
organitzat. Podeu consultar totes les edicions de les jornades
de Transformant Vulnerabilitat (Madrid, Salamanca,
Barcelona i Santander), la jornada Brúixola per als Drets
Humans; el desenvolupament i les conclusions relatives al

programa Diàleg intercultural entre dones i mares, la jornada internacional de la
Xarxa dels Bancs del Temps en què es van exposar a Premià de Mar les diferents
experiències dels Bancs del Temps davant la crisi de la COVID, la presentació de la
guia 'Guanyar Temps i Salut' i el Taller d'accions d'impuls de l'agenda 2030, La
Festa Multicultural de les Famílies. Entra al canal

CANAL NOTÍCIES DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMILIA

L'Associació Salut i Família publica
diàriament una selecció de qualitat
d'articles d'interès sobre: Igualtat, Dones,
Famílies, Salut positiva, Immigració,
Canvis i crisis socials, Pandèmia COVID 19,
Estils de vida. ESTAR BEN INFORMATS ENS
FA MÉS LLIURES I ENS CONNECTA AMB ELS
ALTRES.

Entra a la secció de notícies...

MARÇ SALUDABLE

L'alimentació  rebuda  durant  els  1.000
primers  dies  de  vida  influeix  de  manera
decisiva  sobre  la  salut  i  la  tendència  a
l'obesitat a l'edat adulta.
L'alimentació del teu nadó 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 acostumis al teu nadó a menjar pastisseria,
pizza, patates fregides, dolços, carns vermelles ni tampoc begudes ensucrades.
Els adults hem d'imitar allò que fem pels nostres fills i néts. 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  1.000
PRIMERS DIES DE LA VIDA.



CONSULTEU LES  NOSTRES PUBLICACIONS
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