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Publicació de la Memòria 2013 del Programa
Atenció a la Maternitat a Risc
L’Associació Salut i Família ha publicat la
Memòria 2013 del Programa Atenció a la
Maternitat a Risc.

El Programa és un punt de referència per
l’atenció a la salut reproductiva i materno-infantil
de les dones i les famílies vulnerables o en risc
d’exclusió social a Catalunya. Podeu descarregar
la Memòria en el següent enllaç.

Reunió d'experts de la iniciativa "Ara és l'hora"

L'Associació Salut i Família ha acollit la primera reunió d'experts de la iniciativa "Ara és l'hora", un
projecte que vol incidir en la reforma dels horaris a Catalunya. Assumpta Baig, vocal de la Junta

Directiva de l'Associació Salut i Família, i Elvira Méndez, Directora General de l'Associació, són dues de
les impulsores d’aquesta reforma. Per saber més sobre la iniciativa "Ara és l'Hora" pots consultar
l'enllaç.

Per Sant Jordi serem a la Rambla del Raval
23 d'abril de 14:00 a 20:00h
L’Associació Salut i Família serà a la Rambla del Raval
durant la Diada de Sant Jordi, juntament amb les entitats
del barri fent difusió dels nostres programes i projectes.
Un any més, la Rambla del Raval esdevindrà el centre
neuràlgic del barri per la Diada, amb la programació de
tallers oberts, espectacles i la participació de més 70
entitats.

Conferència Internacional d'Hospitals Promotors
de Salut i Serveis de Salut
24 d'abril
Barcelona celebra la Conferència Internacional de
Promoció de la Salut del 2014 “Canviant la
cultura dels serveis de salut per a una millor
promoció de la salut” del 23 al 25 d’abril. La
senyora Elvira Méndez, Directora General de
l’Associació Salut i Família, participarà com a
conferenciant.
Més informació.

Participació a la Conferència "Families in the
crisis" a Atenes
29 d'abril
La Directora General de l'Associació Salut i Família participarà a la conferència “The Families in the

Crisis”, organitzada per COFACE a la ciutat
d'Atenes, amb la ponència “Atenuant l'impacte a
llarg termini de la crisi sobre les

dones

espanyoles: Mosaic dels Serveis de l'Associació
Salut i Família”.
Més informació.

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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