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Presentació a Madrid de l'informe 'Maternitat a l'adolescència &
el seu impacte intergeneracional' 

L'informe 'Maternidad en la adolescencia & su

impacto intergeneracional. Consecuencias de

las  restricciones  legales  del  aborto'  es

presentarà  a  les  comunicacions  del  III

Congrès Internacional de Ciutats Amigues de

la Infància (CAI) que es celebrarà a Madrid els

propers  10 i  11 de  setembre  al  CaixaFòrum de

Madrid que organitza UNICEF.

Aquest  informe és una  publicació  de l'Associació  Salut i  Família,  redactat  per  la seva

directora, la Dra. Elvira Méndez i la Dra. Mercè Gascó; en el que s'analitzen de manera

rigorosa quines serien les conseqüències d'exigir el permís parental a les menors per tal

de poder interrompre un embaràs no desitjat, tal i com figura a la proposta de modificació

de la Llei orgànica de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs. 

L'  Associació  Salut  i  Família  estarà
present  a  la  XX  Mostra  d'Associacions
de  Barcelona   en  un  estand  a  la  Plaça
Catalunya dels dies 20 al  24 de setembre
amb   motiu  de  les  festes  de  la  Mercè
d'enguany. L'Associació participarà amb una
xerrada  en  torn  als  diferents  models  dels
Bancs  del  Temps  a  càrrec  de  la  seva
coordinadora, la Sra. Josefina Altés.



El Vicepresident de l'Associació Salut i Família, el Sr. Eduard
Sagarra, asistirà a la reunió sobre les polítiques d'asil a Brussel·les  

El Sr Eduard Sagarra, vicepresident de l'Associació Salut i

família i president de l'Associació per les Nacions Unides a

Espanya (ANUE), assistirà al simposi que es celebra el 15

de  setembre  a  Brussel·les  sota  el  títol   'Rethinking

Europe’s  Asylum  System:Towards  Better  Protection

and Equal Standard' . El Sr. Sagarra és un gran defensor

dels drets humans i ha deixat clara la seva postura de denúncia del drama dels refugiats com así

consta en els seus  articles "Mi fa vergonya" a eldiario.es o "Calais y el  Mediterráneo, dos

formas de tratar la inmigración" al periodico.es

Posada en marxa del I Concurs Escolar de
còmic Entre Iguals 

"Jo, a Ciutat Vella, quan tinguio 25 anys"

El  Programa  Entreiguales,  de  l'Associació
Salut  i  Família  centrat  al  barri  del  Raval  i
el   Banco  del  Tiempo  Escolar  organitzen  el
Primer  concurs  de  còmics  als  centrtes

educatius del cèntric barri de Barcelona. 

El concurs destinat als jovers d'11 a 17 anys i dividit en quatre categories amb
el tema "Jo, a Ciutat Vella, quan tingui 25 anys",  amb la intenció d'introduir la
perspectiva  del  pas  del  temps  per  visualitzar  per  part  del  jovent   en  una
societat d'aparença d'igualtat. La data límit d'admissió és el 20 de novembre
de 2015; els guanydors rebràn un lot de còmics valorat en  250€.
BASES DEL CONCURS

Jornada de Maternitats Vulnerables a Madrid

El  2  de  octubre,  l'Associació  Salut  i  Família,



conjuntament  amb  UNAF  (Unió  d'Associacions
Familiars)  organitzen  la  jornada  dedicada  a
'Maternitats  Vulnerables'  dirigida
especialment  al  personal  tècnic  i  d'orientació  de
famílies de vulnerabilitat. 
La jornada es farà al recinte de Caixa Fòrum a Madrid
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