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Poema de José Ángel Valente
Material Memoria

ALEPPO
He visto a una madre tumbada sobre la tierra y la sangre
y a un bebé sentado a su lado cubierto de polvo
sentado junto a ella sin moverse ni hablar
mirando a su mamá esperando a que despìerte
la que era su marido hermoso y joven
y lo sostenga entre sus brazos como hacía
un momento antes del derrumbe del cielo
y el exterminio del amor
"El libro de Laura Laurel"
Nieves Chillón

La Dra. Elvira Méndez, directora general de l'Associació Salut i Família va participar activament
dels actes en commemoració del setantè aniversari de la Declaració dels Drets Humans que va
organitzar al Parlament de Catalunya i l'Associació de Nacions Unides a Espanya. La Dra. Elvira
Méndez va llegir l'article 25 de l'esmentada Declaració:
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, així com a la seva família, la salut i el
benestar, i especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, l'assistència mèdica i els
serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia,
invalidesa, viduïtat, vellesa o altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència
independent de la seva voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda ia una assistència especials. Tots els infants,
nascuts de matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social.

PRÒXIMA JORNADA MATERNITATS
VULNERABLES
JORNADA DE MATERNITATS
VULNERABLES A PALMA DE
MALLORCA
L'Associació Salut i Família organitza la
Jornada maternitat Vulnerables a
Palma de Mallorca amb la col·laboració
de la Universitat de les Illes Balears,
serà el dia 19 de desembre al Caixa
Fòrum de Palma de Mallorca.Se
exposarà la temàtica Atenció proelecció a la maternitat a risc a càrrec
de la directora general de l'Associació
Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez i
les esterilitzacions forçades a dones
vulnerables, per la Sra. Andrea
Yupanqui, terapeuta ocupacional.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

A totes les jornades estaran disponibles els informes "Impacto de una reforma
legal restrictiva del aborto en España sobre la salud pública y los Derechos
básicos","Maternidad en la adolescencia y su impacto intergeneracional"
i "Memoria 2017. Programa Atención a la Maternidad a Riesgo" de la
Asociación Salud y Familia.

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 i amb l'objecte de difondre i conscienciar de les
diferents problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat que poden esdevenir en
la maternitat.

JORNADA BRÚIXOLA: ORIENTACIÓ I SUPORT
JURÍDICO I PSICOSOCIAL PER A FAMILIES
VULNERABLES
La jornada va constar de la presentació del
Programa a càrrec de la directora general de
l'entitat, la Dra. Elvira Méndez. Es va tractar la
temàtica de la sostracció internacional de menors
amb la Sra. Lídia Santos, advocada i experta en Dret
Internacional Privat i, finalment s'exposaren 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.

L'Associació Salut i Família, a la fira
d'Associacionisme Familiar de
UNAF
L'Associació Salut i Família va
participar amb un estand propi a la Fira
d'Associacionisme Familiar que va
organitzar la Unió d'Associacions
Familiars (UNAF). Va ser un espai de
trobada per celebrar 30 anys i
visibilitzar la convivència, la diversitat
familiar, la igualtat i els drets de Totes
els familias en plural.

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.

Video divulgatiu en el que es mostren diversos tipus de maternitats vulnerables; en
el marc del programa Maternitats Vulnerables. Editat per Roger Lapuente

CAMPANYES RECIENTS DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

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 en l'agenda.
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