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NOVA ETAPA DE 'FAMÍLIES HOSPITALÀRIES' PER ALS
IMMIGRANTS
L'Associació Salut i Família impulsa el programa 'Families Hospitalàries per
als Immigrants' en una nova etapa, enfocat a la integració a través de l'oferta
cultural que ofereix Barcelona.
Un programa que contribueix a que els ciutadans i les ciutadanes residents a
Catalunya desenvolupin experiències de comprensió directa de la diversitat
cultural.

SORTIDA AL CINE: LES SUFRAGISTES
L' Associació Salut i Família organitza una sortida al cinema per veure Les

Sufragistes (Sarah Gavron, 2015) a la Sala Phenomena Experience, al C / Sant
Antoni Maria Claret, 168 · 08025 Barcelona, el día 6 d'octubre a la sessió de las
20h. La pel·lícula és la narració sobre la lluita de les dones per aconseguir el dret al
vot a la Gran Bretanya. A partir del personatge central d'una obrera que treballa en
una bugaderia des dels 7 anys, descriu el trajecte de moltes altres dones de formar
part del moviment sufragista. Especialment d'aquelles que, a partir dels primers
anys del segle XX, van participar en diversos accions terroristes per pressionar a
favor del sufragi femení i reclamar també justícia en relació amb altres drets socials.
Inscripcions: gparedes@saludyfamilia.es
PLACES LIMITADES
Barcelona, 6 d' octubre 2016 a les 20h

SORTIDA AL TEATRE: LA CELESTINA
Sortida al Teatre Nacional de Catalunya per a veure 'La Celestina' , José Luis
Gómez es posa a la pell de l'alcavota més coneguda de la literatura universal, per a
dirigir i fins i tot per protagonitzar aquest clàssic sobre el funcionament del món
segons les lleis mercantils del desig i del profit immediat, on la profunditat dels
personatges no queda subjugada al seu condició social.
A Barcelona, el 27 d'octubre a les 20h

ACTIVITATS FAMILIARS
Durant
l'últim
trimestre
d'any
es
programaran dues activitats familiars a la
programació del CaixaFòrum, seran un
dissabte, diumenge o festiu, que s'anunciarà
amb antelació.

'Quiric', per a nens majors de dos anys, una activitat destinada a
familiaritzar-se amb l'art a través del joc i de l'experimentació
'Escombraries mutant', per a nens majors de cinc anys, en què s'introdueix als
nens en el concepte del reciclatge, donant una nova vida als ajuegos i peluixos
que ja no s'usen

SORTIDA NADAL
'Per Nadal, contes del món'
A finals del mes de desembre, es programarà una
sortida al Ciaxa Fòrum, 'Per Nadal, contes del
món', destinada a nens majors de quatre anys. Un
viatge a diferents països que Patricia McGill oferirà
a través de contes i narracions.

Inscripcions a les activitats
Totes les nostres activitats són gratuïtes. Cal inscriure a través dels formularis
corresponents o bé enviant un correu a saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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