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L'Associació Salut i Família se suma als actes de denúncia i protesta que es

celebren el dia internacional contra les violències de gènere, marcat per l'ONU

el 25 de Novembre, per denunciar la violència que s'exerceix sobre les dones a

tot el món i reclamar polítiques en tots els països per la seva eradicació.



La Asociación Salud y Familia conmemora el Día Internacional de los Derechos

Humanos. En este día, fijado el 10 de diciembre se celebra la necesidad de

garantizar en todos los países los Derechos Humanos como un fundamento

irrenunciable del respeto básico a las libertades de las personas, un aval para la

conviviencia democrática y la base jurídica de los Estados de derecho.



Com cada any, l'Associació Salut i Família commemora el Dia Internacional dels Drets Humans. En

aquest dia, fixat el 10 de desembre, se celebra la necessitat de garantir en tots els països els drets

humans com un fonament irrenunciable del respecte bàsic a les llibertats de les persones, un aval

per a la convivència democràtica i la base jurídica dels Estats de dret.

Declaració Universal dels Drets Humans



PRÒXIMA JORNADA MATERNITATS
VULNERABLES

 JORNADA DE MATERNITATS

VULNERABLES A PALMA DE

MALLORCA

L'Associació Salut i Família organitza la

Jornada Maternidades Vulnerables a

Palma de Mallorca amb la

col·laboraació de la Universitat de les

Illes Balears, serà el dia 19 de

desembre al Caixa Forum de

Palma. S'exposarà la temàtica Atenció

pro-elecció a la Maternitat a RIsc a

càrrec de la Directora General de

l'Associació Salut i Família, la Dra.

Elvira Méndez i la violència obstètrica

de la  Sra. Andrea Yupanqui, terapeuta

ocupacional.



PROGRAMA IINSCRIPCIONS

A totes les jornades estaran disponibles els informes "Impacte d'una reforma

legal restrictiva de l'avortament a Espanya sobre la salut pública i els Drets

bàsics", "Maternitat  a  l'adolescència  i  el  seu  impacte  intergeneracional"  i

"Memòria 2017. Programa Atenció a la Maternitat a risc"de l'Associació Salut i

Família.

El programa 'Maternitats Vulnerables' posarà en marxa pròximament una nova

plataforma informàtica amb el material de les jornades i recursos per a

aquestes situacions de vulnerabilitat i un vídeo divulgatiu del programa que

mostri les diferents vulnerabilitats a les que es pot enfrontar la maternitat.

JORNADA BRÚIXOLA: ORIENTACIÓ I SUPORT

JURÍDIC I PSICOSOCIAL PER A FAMÍLIES

VULNERABLES

La jornada constarà de la presentació del Programa

a càrrec de la directora general de l'entitat, la Dra.

Elvira Méndez. També es tractarà la temàtica de la

sostracció internacional de menors amb la Sra.

Lídia Santos, advocada i experta en Dret

Internacional Privat i,. finalment s'exposaran les

experiències i lliçons jurídiques de la Sra. Concha

Par, advocada experta en immigració de

l'Associació Salut i Família i la Sra. Maria Helena

Bedoya Advocada i experta en immigració CITE -

Comissions Obreres de Catalunya.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS



Jornada Mares entre dues
cultures - Madrid
L'Associació Salut i Família organitza la

jornada Mares entre dues cultures el

dimarts 27 de novembre al Caixa

Fòrum de Madrid, en aquest

esdeveniment, a més de presentar-se

el programa, es tractarà de la

problemàtica soci laboral del treball

domèstic i de cura i les Experiències i

Bones Pràctiques d'organitzacions i

dones líders d'origen immigrant.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Tallers d' educació per a la
salut. Gènere i Sexualitat
Femenina
L'Associació Salut i Família programa

el taller d'educació per a la salut.

Gènere i Sexualitat Femenina. Aquest

Taller està adreçat a dones i famílies

en general i lidereses d'associacions i

organitzacions que treballen amb

dones i famílies d'origen immigrant.

Serà un espai idoni per expressa i

resoldre dubtes i debatre les qüestions

més rellevants per a les participants.



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

participarà  la Fira de

l'Associacionisme d' UNAF 

L'Associació Salut i Família participarà amb

un estand propi a la Fira d'Associacionisme

Familiar que organitza la Unió d'Associacions

Familiars (UNAF). Serà un espai de trobada

per celebrar 30 anys i visibilitzar la

convivència, la diversitat familiar, la igualtat i

els drets de totes les famílies en plural. 2 DE

DESEMBRE de 10 a 14h a Madrid Rio -

Esplanada Multiusos

Participació a la jornada de Coface

'Economia al servei de la societat'

L'Associació Salut i Família participarà

al seminari d'experts 'Economia al

servei de la societat', el 22 i 23 de

novembre a Brussel·les.



Primer seminari del Programa
Evolucionant en Igualtat 
El proper seminari del programa

Evoucionando en Igualtat serà el dia 23

de novembre al Palau Macaya. Serà un

seminari de reflexió intercultural dins el

programa Evolucionant en Igualtat,

aquest ainiciativa afavorirà la llibertat

de pensament i reflexió i enfortirà la

voluntat de trobar reptes evolutius i

instruments de canvi en els àmbits

familiar, jurídic, educatiu, social i

econòmic per part de les dones i

homes d'origen pakistanès i autòctons /

es.

L'Associació Salut i Família fa una crida per participar en la Campanya

#welcomingeurope, impulsada per European Citizens Initiative (ECI) a Brussel·les;

aquesta és una iniciativa creada per protegir el nostre dret a acollir-se als

Immigrants i exigir a la UE que deixi de criminalització de la Solidaritat a Europa.

SIGNA EL  MANIFEST

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.



Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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