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Manifest de l'Associació Salut i Família amb motiu del
#8Març

L'Associació Salut i Família publica un manifest amb motiu del dia internacional
de les dones treballadores.
Un text en el qual es ressalta la diversitat de les dones i l'atenció a "els drets de les
dones de tots els orígens a la igualtat de tracte i al reconeixement en tots els
àmbits de la vida, al respecte ia la dignitat com a éssers humans complets ",
d'acord amb el que motius fundacionals de la mateixa associació: el ferm compromís
contra la  violència masclista i  el  lideratge  en n l'atenció pro-elecció  en salut
reproductiva a les dones vulnerables i / o en risc d'exclusió social.



Nou programa 'Multicultura'

L'Associació Salut i  Família promou un
Programa transversal d'accés  als béns
culturals i coneixement  dels barris de
Barcelona  dirigit a les dones i famílies
vulnerables o en risc d'exclusió social  de
tots  els orígens, amb l'objectiu  d'afavorir
nous vincles  i reforçar  la cohesió social.

Els  interessats poden apuntar-se trucant 932682453 i consultat  el Facebook
Oportunitats i Famílies Hospitalàries.

Nova imatge del
programa 'mares
entre dos cultures' 

El programa 'Mares a dues cultures' en
la  seva nova  etapa renova  la  seva
imatge. Una fase en què es redoblaran
els esforços de captació de mares de
tots els orígens en  situació de
vulnerabilitat.

Propera publicació de la
memòria d'activitats 2016
de l'Associació Salut i
Família

L'Associació Salut i Família ultima la
memòria d'activitats corresponent a
l'exercici 2016, en ella es faran constar
l'evolució i resultats de tots els
projectes de l'entitat en les cinc àrees
d'actuació: Maternitat en risc, suport
dones i famílies vulnerables,
immigració i salut prevenció en
violència de gènere i en Bancs del
Temps i cohesió social.



Participació en el desenvolupament de la
'iniciativa per a la Reforma Horària'

La directora general de l'Associació Salut
i  Família,  la  Dra. Elvira Méndez
participarà en  la  pròxima taula
quadrangular de  la  Iniciativa de  la
Reforma Horària, corresponent 'Salut'
que serà el 3 de març.
L'Associació forma part del nucli impulsor
d'aquest projecte.

Suma igualtat: Oportunitats i espais per a la convivència
ciutadana

L'Associació  Salut  i  Família  contribuirà  a  la  III
Diada  de  la  primavera  amb  una  carpa
informativa,  una festa que  tindrà  lloc  el  dia de
Sant  Jordi,  23  d'abril  a  la  localitat  de  Santa
Coloma de Gramenet. Aquesta activitat s'inscriu
dins el Projecte 'Suma Igualtat', que desenvolupa
el  treball  en  xarxa  entre  les  administracions  i
serveis públics, les organitzacions socials i les associacions d'immigrants a totes i
cadascuna de les àrees d'intervenció als barris del Fondo, Santa Rosa i Raval de
Santa Coloma de Gramenet.

FINANÇADOR DESTACAT

El  Fons d'Asil,  Migració i  Integració
(FAMI) de la Unió Europea finança part
del  programa 'Mares  entre  dues
cultures' .

Podeis consultar nuestras actividades en  la agenda.

Facebook Twitter Pàgina web
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