
Afegeix l'adreça saludyfamilia@saludyfamilia.es als teus contactes per
rebre correctament els nostres butlletins

Clica aqui si no veus correctament
el butlletí

Associació Salut i Família                                                                             Butlletí nº 13 - octubre 2014

Taller a Madrid de Bones Pràctiques en l'accés
de dones i famílies vulnerables als recursos
socials, sanitaris i de suport familiar 

23 d'octubre
L'Associació Salut i Família i la Creu
Roja Espanyola organitzen a Madrid
el Taller de Bones Pràctiques Acceso
de Mujeres y Familias Vulnerables a
Recursos Sociales, Sanitarios y de
Apoyo Familiar", que es realitzarà el
proper 23 d'octubre a la seu
madrilenya de la Creu Roja (Avgda.
Reina Victoria, 26).

La Directora General de l'Associació
Salut i Família, Elvira Méndez, obrirà el taller de Bones Pràctiques amb el programa
"De compatriota a compatriota" de l'Associació Salut i Família i el Centre de Dia
Infantil promogut per la Creu Roja Espanyola de Salamanca. També es presenta en
aquest taller, el programa 'Brúixola',amb la intervenció de Laia Costa, juntament
amb el projecte "Intervenció amb Dones Migrants amb Bebés", dins les Bones
Pràctiques "Apoyo y Orientación Social y Jurídica dirigida a Mujeres y Familias
Vulnerables".
L'activitat s'adreça a tots els professionals de l'àmbit de la salut, serveis socials i
jurídics que treballen a ONG i serveis públics.

Inscripcions gratuïtes a través del formulari disponible aquí.

Consulteu aquí el programa de l'activitat.



'Maternidades vulnerables', jornada a Madrid
sobre la maternitat en risc

24 d'octubre
Madrid acollirà el dissabte 24 d'octubre
la jornada 'Maternidades Vulnerables'
que organitza l'Associació Salut i
Família, conjuntament amb la Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF).

L'activitat analitzarà diferents aspectes
de l'atenció a la maternitat en risc, a més
de facilitar informació i recursos sobre la
mediació per a mares i pares amb fills
adolescents en situació de risc. També
s'analitzaran experiències en tasques de
suport i orientació a pares i mares.

La directora general de l'Associació
Salut i Família, la senyora Elvira
Méndez, és una de les ponents en la
inauguració i a més, impartirà la xerrada 'Atención Pro-elección a la Maternidad a
Riesgo'.
Altres dels temes a analitzar seran la 'Mediación para Madres y Padres con Hijos
Adolescentes en Situación de Riesgo', i 'Experiencias de Apoyo y Orientación a
Madres y Padres'.

Aquest esdeveniment es celebrarà al CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36 de
Madrid) de 9:45h a 14h.
Activitat grauïta. Cal inscripció a través d'aquest formulari
Programa de la jornada

 

XIV Jornades Internacionals "Bancs del Temps x
Conciliació de la Vida Familiar i Laboral"

16 i 17 d'octubre

Els propers 16 i 17 d'octubre celebrarem  les
XIV Jornades Internacionals dels Bancs del
Temps "x Conciliació de la Vida Familiar i
Laboral", organitzades per l'Associació Salut
i Família amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Barcelona, l'Instituto de la



Mujer i l'Obra Social la Caixa.

Impartiran el tallers del dia 16 per part de
l'entitat, la Sra. Josefina Altés i el Sr. Josep
Maria Llampallas i a les jornades del
divendres 17 intervindran, la Directora
General, la Sra. Elvira Méndez; la
presidenta, la Sra Judith Ibáñez Vives i la
Sra. Verònica Martínez, coordinadora del

programa 'Ciutadania a parts iguals'

Ens trobarem al Caixa Fòrum de Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8) i
farem tutories i tallers sobre eines de millora de la gestió de les secretaries,
dinamització dels Bancs dels Temps i estratègies de comunicació de les seves
activitats.

La participació és gratuïta però cal formalitzar la inscripció a través del següent
enllaç:
http://bit.ly/JornadesBdT 

Podeu consultar el programa aquí.

Us hi esperem!

Publicació de l'informe 'El impacto de una
reforma legal restrictiva del aborto en España
sobre la salud pública y los derechos básicos'
30 de setembre
Després de  l'anunci  de  l'ex  ministre  de  Justícia  Alberto
Ruíz-Gallardón de  modificació  de  la  llei  de  l'avortament
(Llei de Salut sexual i reproductiva) en una normativa molt
més restrictiva, l'Associació Salut i Família treu a la llum un
informe sobre les conseqüències de la seva aplicació.

Una publicació de profund i rigorós anàlisi, imprescindible
per entendre la vulneració de drets i  la  casuística social
que pot generar una normativa tan restrictiva com la que
s'anunciava. Les conseqüències a la salut de les dones, a la salut reproductiva i la
prevenció de l'avortament, a les víctimes de la violència de parella, les oportunitats
de vida per a les adolescents, la pobresa infantil i familiar, els serveis sanitaris i en
els drets bàsics i la igualtat efectiva.

Informe 'El impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en España sobre la
salud pública y los derechos básicos'



Jornada Diversitat Familiar

 

4 de novembre
El proper dimarts, 4 de novembre organitzem amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Barcelona una Jornada sobre Diversitat Familiar.

Aquest esdeveniment està adreçat principalment a responsables de polítiques
públiques de familia, d'igualtat d'oportunitats i infància, professionals dels serveis
socials i del treball i treballadors/res d'organitzacions socials i de dones.

La jornada contempla una xerrada sobre 'Evolució i actualitat de les famílies' a
càrrec de la Sra. Teresa Castro i d'una taula rodona de la 'Conciliació de la vida
familiar i laboral en un entorn de diversitat familiar'.

L'horari és de 9:30h a 14h, al Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108.
Barcelona) 

Programa de la jornada.

El vicepresident de Salut i Família, Sr. Eduard
Segarra rep el premi Valors Solidaritat

 
                         
18 de setembre
El vicepresident de l'Associació Salut i
Família i professor titulat de Dret
Internacional de la Universitat de Barcelona
i d'ESADE ha rebut el premi 'Valor a
l'advocacia solidària' que atorga el Consell
de l’Advocacia Catalana.

El sr. Eduard Segarra ha estat reconegut per promoure en la nostra societat els



valors de la tolerància, la convivència, la comprensió, la solidaritat i la cooperació
entre tots els pobles i totes les persones del món, sense tenir en compte la seva
raça, el sexe, l'origen, la nacionalitat ni la orientació religiosa o política.

Des de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), que presideix des
de 2009, ha contribuït a difondre els propòsits i principis de les Nacions Unides, i a
defensar els drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones, així
com sensibilitzar la societat catalana sobre la importància del manteniment de la
pau, la seguretat internacional i el desenvolupament. Va promoure l'establiment de
la Carta dels Drets Humans de la Unió Europea que garanteix les llibertats de
pensament, de reunió i d'expressió, i el lliure exercici de diferents ideologies
polítiques.

Foto cedida pel Consell de l'Advocacia Catalana

 

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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