
Afegeixi la direcció saludyfamilia@saludyfamilia.es als seus contacter
per tal de rebre correctament els nostres butlletins 

Cliqui aquí si no visualitza
correctament els nostres butlletins

           ABRIL 2021
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JORNADA MATERNITATS VULNERABLES/MÁLAGA

L'Associació Salut i Família organitza la Jornada Maternitas Vulnerables a Málaga

via Zoom. Es tractarà del tema de la Atención pro-elección a la Maternidad

Vulnerable a càrrec de la Directora General de l'Associació Salut i Família, la Dra.

Elvira Méndez. La Sra. Yolanda Segovia Segovia, presidenta de la Federación

COAMIFICOA exposarà la ponència Vulnerabilidad y necesidades de las Madres con

Discapacidad. També haurà la taula rodona 'La Maternidad en los márgenes'

Serà el 14 d'abril de 10:00 a 13:30

Programa i inscripcions



VÍDEO DEL WEBINAR: L'avortament a Llatinoamèrica. Avenços i
reptes

Vídeo de l'Associó Salut i Família del webinar que es va organitzar en col·laboració amb la

Unión de Asociaciones Familiares i Catòlicas por el Derecho a Decidir Argentina via zoom

sobre la situació de l'avortament a Llatinoamèrica. Es va dur a terme una anàlisi dels

avenços i els reptes que cal afrontar a través de tres països emblemàtics: Argentina, El

Salvador i Xile

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

SORTIDA D'ABRIL AL ZOO DE BARCELONA

L'Associació Salut i Família organitza una sortida amb

nens i nenes al zoo de Barcelona.

Serà el dissabte 24 d'abril de 10:30 a 13:00



Places limitades.

Inscripcions a iferrer@saludyfamilia.es
So da gràcies al programa Apropa Cultura

BALANÇ SOCIAL DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

L'Associació Salut i Família ha estat acreditada per la Xarxa d'Economia Solidària com a

organització que compleix el BALANÇ SOCIAL en termes d'equilibri en política salarial,

financera, mediambiental, de qualitat i voluntariat.

FEM EL QUE DIEM / DIEM EL QUE FEM.



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'

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

ESTUDI  '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.  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 els seus fills / es fora del

seu país de residència habitual.

CONSULTEU LA PUBLICACIÓ

L'ASSOCIACIÓ A GOOGLE

EQUITAT DE GÈNERE

L'Associació Salut i Família ha realitzat una aposta decisiva per

l'equitat de gènere aconseguint un 68,4% de participació de

dones en la seva Junta Directiva.

Així mateix ha reforçat l'accessibilitat de les dones vulnerables

a tots els seus programes i ampliarà el seu compromís de

gènere involucrandose socialment al llarg de 2021 en els reptes que planteja l'Estratègia

de la Unió Europea per a la Igualtat de Gènere (2019-2024) aprovada pel Parlament

Europeu el passat 21 de gener. EL MÓN NECESSITA DE L'IMPULS I DEL TALENT DE LES

DONES.



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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