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L'Associació Salut i Família commemora el dia internacional de les dones que se

celebra el 8 de març. La nostra entitat està fermament compromesa en la lluita

contra la violència masclista i de manera específica en la detecció i atenció precoç

de la violència de parella. Així mateix és líder en l'atenció pro-elecció en salut

reproductiva a les dones vulnerables i / o en risc d'exclusió social i ofereix un ampli

ventall de serveis que donen suport a la seva emancipació.



L'Associació Salut i Familia recolza

la campanya #FemEU2019

L'Associació Salut i Famila ha expressat el

seu suport al Consell Nacional de Dones de

Catalunya perquè s'adhereixi a la iniciativa

#FemEU2019 d'incidència en les pròximes

eleccions europees, amb l'objectiu que la

futura agenda política europea incorpori com

a prioritat la garantia dels drets humans de

les dones i fer efectiva la igualtat de gènere

L'Associació Salut i Família s'adhereix i forma part de la
campanya 'Ni un pas enrere'  

L'Associació Salut i Família s'adhereix al

manifest feminista NIUNPASOATRÁS i

dóna suport activament totes les

manifestacions i iniciatives duguin a terme

les dones a Catalunya i Espanya per

defensar i afirmar els seus drets

fonamentals. Leer manifiesto

Més notícies:

El 8M se explica en mercados y tiendas: "Todavía hay gente que no sabe los

motivos de la huelga feminista"

El 8M refuerza sus reivindicaciones antirracistas: "Así nos enfrentamos a

quienes hacen su política desde el miedo"

Barcelona se alza contra el machismo en solidaridad con las mujeres

andaluzas

Manifest de suport del Consell de Dones de Catalunya a les dones andaluses

Nova web 'Maternidades
Vulnerables' El programa Maternitats

Vulnerables compta amb un nou web en la

qual es recullen les experiències de les

jornades que s'han desenvolupat en set

comunitats autònomes per tal de difondre i

conscienciar sobre les diferents



problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat

que poden afectar la maternitat.

Vídeo divulgatiu en el qual es mostren diversos tipus de maternitats vulnerables; en

el marc del programa Maternitats Vulnerables. Editat per Roger Lapuente

L'Associació Salut  i  Família  guanya el

concurs de l'ICS per proveir serveis de

mediació  intercultural  en  els  serveis

sanitaris de Barcelona

L'Associació Salut i Família ha guanyat el

concurs que convoca l'Institut Català de la

Salut  per  incorporar  mediadors

interculturals  en  els  serveis  d'atenció

sanitària  de  Barcelona,  consolidant  i

ampliant  així  les  prestacions  del  Programa  Mediació  Intercultural  en  Centres

Sanitaris.

L'actualitat a la web 'Madres entre dos culturas'

El web 'Mares entre dues cultures' disposa d'una

secció de Notícies d'Actualitat d'àmbits d'interès per

a les dones. Es tracta d'una selecció d'articles sobre

maternitat, sexualitat, igualtat, migracions, economia,



salut, desenvolupament infantil, estils de vida.

Taller 'Els beneficis fiscals per a les

famílies i les mares a Espanya'

L'Associació Salut i Família organitza

un taller sobre els beneficis fiscals per

a les famílies i les mares en el qual es

tractaran dos grans aspectes: Les

tributacions a la Hisenda Pública i les

Ajudes fiscals a les famílies i a les

mares.

El taller anirà a càrrec del Sr. Martí

Sistané, economista i expert en

fiscalitat pública.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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