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Tornem de les vacances amb l'energia renovada! Us expliquem el que vam fer durant
l'estiu... la nostra visita pels carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia, la trobada
d'amistat dedicada als menjars del món o la visita guiada pel barri de la Ribera. L'octubre
també estarà interessant amb una xerrada d'iniciació a la cultura xinesa i més activitats
que podreu anar consultant al nostre Facebook...

Expliquem el programa Famílies Hospitalàries
30 de setembre
Aquest 30 de setembre a les 9.30 a l'Espai Jove Casa Groga de l'Eixample
(C/Ali Bei, 120) participem en la xerrada organitzada per ACCEM dins del
seu projecte d'intervenció amb persones en procés de canvi.
Per part de l'Associació Salut i Família hi assistiran Josefina Altés i Gaby Poblet per a explicar els detalls i
els àmbits d'aplicació del programa Famílies Hospitalàries.

Introducció a la cultura xinesa
18 d'octubre
L'Associació Salut i Família, ACCEM i l'Institut de Cultura Xinesa han activat una
col·laboració que es materialitzarà el proper 18 d'octubre a les 11.00 hores en una
xerrada sobre cultura xinesa a la seu del Banc del Temps de la Dreta de l'Eixample
i Fort Pienc (C/Alí Bei, 94). La xerrada estarà a càrrec de Ruonan Wu i les
inscripcions s'han de formalitzar a través del correu electrònic del BdT:
bdtdretafortpienc@gmail.com

Nous aparellaments!
Cada mes promovem noves trobades entre persones de diferents parts del món que volen
compartir una estona i conèixer altres cultures, intercanviar experiències o simplement gaudir
d'una estona agradable i diferent.

A la foto veiem al Suleiman i la Carla prenent-se un café durant l'estiu. Una trobada entre un
paquistanès i una peruana.

Visita guiada al barri de la Ribera
19 de setembre
De la mà del nostre guia col·laborador Gregor, de "Tot és
Història", vam fer una passejada pel barri de la Ribera el
passat 19 de setembre.
Va ser una jornada profitosa i amena que ens va permetre
reunir una vintena de participants i usuaris dels programes
Famílies Hospitalàries, Bancs del Temps i PROPERS.

Trobada d'amistat: menjars del món
5 de setembre
El passat 5 de setembre vam celebrar la Trobada d'Amistad:
Menjars del Món entre totes les persones que han participat a les
diferents activitats programades al barri del Raval a través del
programa Famílies Hospitalàries per als Immigrants.
Recordeu mantenir-vos al dia de la nostra agenda per participar
en properes activitats!

Inscripció a les activitats
Totes les nostres activitats són gratuïtes. Per a inscriure't a qualsevol activitat ho pots fer a través
dels corresponents formularis o bé a: saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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