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I  el  mes  de  febrer  ens  deixa  una  trobada  d'amistat,  un  passeig  pel  Raval  de
Barcelona, la Doris i la Paqui s'han conegut dins del programa d'aparellaments, i
nous projectes i noves suggerències, de sinèrgies amb la Cònsol del Perú... 

Trobada de Famílies Hospitalàries
 

Aquí us deixem la fotografia de la trobada de Famílies Hospitalàries que
es va fer l'1 de febrer a l'Associació Salut i Família. Van assistir-hi més
d'una trentena de persones, va ser animada per Sandra Calisto,
coordinadora del Banc del Temps del Raval.



De passeig pel Raval de Barcelona
 
El  famós  gat  de  Botero,
emblema  de  la  Rambla  del
Raval i del barri va ser el lloc de
trobada per la passejada que es
va  organitzar.  Una  passejada
guiada per Jesús Floro de Raval
Cultura  qui  va  explicar  la
història local a través dels seus
indrets. En total, van assistir-hi
una  trentena  de  persones
participants del projecte de Famílies Hospitalàries, i de Bancs del Temps de
Gavà, Cerdanyola, Gràcia, Sagrada Família, Dreta Eixample - Fort Pienc, Sarrià,
Horta, etc. Tot un encert.

Aparellaments 

Paqui i Doris es van conèixer a un
conegut establiment de les Rambles
de Barcelona, espanyola i boliviana,
respectivament; van intercanviar
impressions i experiències. A la
fotografia, amb la coordinadora del
programa Famílies Hospitalàries,
Griselda Paredes 



Sortida al cinema - 'El festí de Babette' 
 

'El festí de Babette' va ser la pel·lícula triada per visionar (o revisionar,en alguns

casos) dins del programa de Famílies Hospitalàries. Dins del cicle  D de dona. La

força del talent ', efectivament l'obra dirigida per Gabriel Axel (1987) va complir totes

les expectatives de les assistents.

La propera sortida al cinema és el dia 18 de març, també als Cinemes Boliche i

en aquest cas, la pel·lícula és Potiche, mujeres al poder .

Reunió amb la Cònsol General del Perú a Barcelona

El programa Famílies Hospitalàries i
l'Associació Salut i Família es van reunir amb
la Cònsol General del Perú, la Sra. Franca
Lorella Deza Ferreccio per tal
d'establir col·laboracions i properament es farà
una presentació dels projectes que coordina
l'Associació Salut i Família a les entitats

peruanes. A la fotografia, amb les coordinadores de Famílies Hospìtalàries i
de la xarxa del Bancs del Temps.



PRÒXIMA VISITA AL MUSEU BLAU
El 25 de febrer a las 16h s'organitza una

visita comentada al Museu Blau, la

xerrada anirà a càrrec de Pere Viladot,

responsable d' Educació i Activitats de la

Natura - Museu de Ciències Naturals de

Barcelona.

Més informació: jaltes@saludyfamilia.es

Sortida a l'Auditori 'Vaivé' 
 
L'1 de març està programada una visita a l'Auditori 
dintre del cicle 'Concert en família' i del programa
'Apropa  Cultura'.  Una  proposta  musical
transgressora que farà que el públic escolti la gralla
o el flabiol en un context totalment innovador, en
una  fusió  d’estils  musicals  que  va  del  rap  a  la
música brasilera sense oblidar els clàssics. A les 11h
xerrada  prèvia  al  concert  familiar  en  què  es
donaran eines per aprofitar-lo al màxim. 

Inscripció a les activitats

Totes les nostres activitats són gratuïtes. Per inscriure't en qualsevol d'elles
pots  fer-ho  a  través  dels  formularis  corresponents  o  bé  a:

saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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