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JORNADA 'MATERNIDADES
VULNERABLES' - MÁLAGA 

L'Associació Salut i Família organitza la II

Jornada del Programa Maternitats

Vulnerables, a Màlaga. Es tractarà la

temàtica de la Diversitat a les Maternitats

Vulnerables, a càrrec de la Sra. Isabel

Jiménez, de la Universitat de Màlaga i

amb la taula rodona la Maternitat en els

marges. Inaugura la jornada la Dra. Elvira

Méndez Méndez, directora general de

l'Associació Salut i Família. Serà el

dimarts 5 de juny de 9:45 a 14:00 al

Museu del Patrimoni Municipal de

Màlaga.

PROGRAMA i INSCRIPCIONS



Celebració de la Festa
Multicultural de les Famílies

L'Associació Salut i Família
organitza una festa amb motiu de la
celebració del Dia Internacional de
les Famílies, aquest any serà al pati
de l'Institut Milà i Fontanals, a la
Plaça Folch i Torres, del barri del
Raval de Barcelona.

Serà el dissabte, dos de juny de
10:30 a 14:30

Presentació Informe Projecte 'Temps

Retrobat' a la Biblioteca Francesca

Bonnemaison

Presentació Informe Projecte Temps

Retrobat en el Marc de la Cinquena

Setmana dels Horaris de la Iniciativa

per a la Reforma Horària Serà a l'espai

La Cuina de la Biblioteca Francesca

Bonnemaison. Hi han participat en

aquest estudi qualitatiu dones

vulnerables que viuen en condicions

adverses i retallen les seves

necessitats més bàsiques i dones

professionals que es mouen entre

temps i espais molt diversos i

contradictoris.

INSCRIPCIONS

.



Difusió de l'Informe Projecte TRIA

L'Associació Salut i Família està

difonent l'Informe del Projecte Tria,

que té com a objectiu prevenir la

descapitalització social i educativa

de les dones pakistanesas que

accepten matrimonis concertats.

Els programes de l'Associació

Salut i Família, als vestíbuls de

FGC

L'Associació Salut i Família

desenvolupa una campanya de difusió

d'en vestíbuls dels Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya (FGC), el

Programa d'Atenció a la Maternitat a

Risc a Plaça Catalunya, el programa

Bruxola, a Provença. El vestíbul

d'Europa-Fira acull el de 'La infància

és essencial' i el de Sant Cugat, la

Xarxa dels Bancs del Temps



L'Associació Salut i Família, a la

reunió d'experts de COFACE

L'Associació, representada per la

directora general, la Dra. Elvira Méndez,

assistirà a la reunió d'experts de COFACE

en discapacitat, serà el 25-26 de juny,

Sitges,

Assistència a la Conferència Internacional de la Xarxa
Internacional d'Hospitals i Serveis Promotors de la Salut

La Dra, Elvira Méndez, Directora General de

l'Associació Salut i Família, assistirà a la

Conferència Internacional anual sobre

hospitals i serveis de salut promotors de la

salut (HPH). Aquest és l'esdeveniment principal de la xarxa internacional HPH, un

fòrum per aprendre i intercanviar coneixements i experiències sobre la promoció de

la salut en els hospitals i els serveis de salut. A la Conferència anual de HPH

assisteixen una àmplia gamma de professionals, des de professionals de la salut

fins consultors, científics i polítics. 



PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Taller Drets a la Vida de
Família 

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

VISITA A LA COOPERATIVA SOCIAL

'GEA' A ITALIA

L'Associació Salut i Família,

representada per la vocal de la Junta

Directiva, la Sra. Maria Eugènia Andreu Vendrell i la mediadora llatina, la

Sra. Griselda Parets Franco, visitarà la Cooperativa Social GEA en el marc

del Programa Erasmus plus i el Projecte ' IO MI ATTIVO ', a la seu de

Treviso (Itàlia), com a reconeixement a la visita d'aquesta institució a

l'Associació en el passat mes d'abril.



Asamblea General de la Unió
d'Associacions Familiares (UNAF)

L'Associació Salut i Família assistirà a

l'Assemblea General que amb caràcter

anual convoca l'Associació General de

la Unió d'Associacions Familiars

(UNAF) que tindrà lloc el 15 de juny.

L'Associació Salut i Família és membre

actiu de la Junta Directiva.

MEMÒRIES PROGRAMES 2017

L'Associació Salut i Família publica la

Memòria corresponent al Programa

d'Atenció a la Maternitat a Risc de

l'any 2017. Contenen les dades de la

cartera de serveis i prestacions, la

detecció i prevenció de la Violència de

Parella, el perfil de les dones ateses,

etc

L'Associació Salut i Família ha fet

pública la Memòria 2017 dels Grups

de Suport i Orientació a Mares de

tots els orígens. Aquest projecte

reuneix les mares residents a

Catalunya que es troben en situació de

vulnerabilitat o en risc d'exclusió social

i tenen menors al seu càrrec. Les



dones són ateses en els Programes

Mares entre Dues Cultures i

Oportunitats per a Mares Adolescents i

Joves.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat

Podeu consultar les nostres activitats en l' agenda.
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