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LA VIOLÈNCIA ENVOLTA LA VIDA DE LES DONES

La violència masclista actúa de forma invisible en entorns socials on la coacció

ENVOLTA la vida diària de les dones de forma que el control, les amenaces, les

privacions de llibertat i les agressions són percebudes com a la normalitat. A

Catalunya i Espanya, qualsevol forma de violència masclista n'és un delicte que

suposa la intervenció policial i judicial i qualsevol ciutadan@ pot denunciar-la. LA
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VIOLÈNCIA MASCLISTA ARRUÏNA LA VIDA DE LES DONES. JUNTES PODEM

ENCARAR-LA I SORTIR A TEMPS.

DIA UNIVERSAL DEL/LA

NEN@

Els infants estan creixent en

una amplíssima varietat de

circumstàncies socials i de

contextos culturals. Els infants

són participants actius del seu

propi desenvolupament,

reflectint un impuls humà

intrínsec a explorar i apropiar-

se de l'ambient que els

envolta.

Els infants necessiten ser

cuidats i respectats per a

poder desenvolupar les

capacitats d'autoregulació

fisiològiques, emocionals i

cognitives que sostenen la

vida humana al llarg dels anys.

LES VEUS I LES

EXPECTATIVES DELS INFANTS HAN DE SER ESCOLTADES perquè continuïn

sent actius enllaçant relacions familiars i també comunitats d'origen i destinació en

un món en transició cap a un futur on ells seran els guionistes principals.

SORTIDES DE NOVEMBRE

Sortida al Castell de Montjuïc

Sortida en família al Castell de

Montjuïc; una visita en familia a visitar

l'antiga fortalessa de Barcelona. Será

el dissabte 12 de novembre en horari

de matí.. Places limitades; inscripcions

a rmendoza@saludyfamilia.es   Una

sortida en col·laboració amb el

programa Apropa Cultura



Sortida al Zoològic

La segona sortida del mes de novembre és al

Zoològic de Barcelona, serà el dissabte dia 19 de

novembre en horari de matí. 

En col·laboració amb el programa Apropa

Cultura.Places limitades. Inscripció a: 

rmendoza@saludyfamilia.es

NOVEMBRE SALUDABLE

L'alimentació rebuda durant els 1000

primers dies de vida influeix de forma

decisiva sobre la salut i la tendència a

l'obesitat a l'edat adulta. L'alimentació del

nadó ha de consistir en les quantitats

moderades de llet i cereals que t'indicarà

el teu pediatre.

Quan comencis a introduir 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 el 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 1000

PRIMERS DIES DE LA VIDA



APERALLAMENTS DEL MES

D'OCTUBRE

El programa Famílies Hospitalàries va

posar en contacte a tres famílies durant

el mes d'octubre.

Enfortint les finalitats del programa

reforçant les xarxes socials i el suport

mutu.

RESTABLIR LA CONFIANÇA
La situació crítica que estem vivint

contribueix a distanciar-nos les unes de les

altres ia que ens esforcem més i més a tirar

endavant les nostres famílies. Les relacions

de confiança entre dones i mares de tots els

orígens són un recurs fonamental per fer

front a l'adversitat i aconseguir informació

molt valuosa per prendre decisions a favor

nostre. A principis de tardor celebrarem

noves Trobades Democràtiques per fer-nos

càrrec amb forces renovades de l'educació dels nostres fills i filles i d'impulsar la

igualtat de tracte i d'oportunitats. T'ESPEREM

NORMES DE RESERVA DE PLACES PER A SORTIDES I ESDEVENIMETS

CULTURALS A CÀRREC DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

Les persones interessades comunicaran la voluntat d'assistir adreçant-se al correu

electrònic rmendoza@saludyfamilia.es.

Se'ls confirmarà telefònicament si són admeses. En cas de no poder fer la

confirmació a causa de l'absència de resposta de la persona interessada, es passarà

a la següent persona inscrita i s'enviarà un correu electrònic avisant la persona no

trobada que no ha estat admesa.



Inscripcions a les activitats

Totes les nostres activitats són gratuïtes. Cal inscriure's a través dels

formularis corresponents o bé enviant un correu a

saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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