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Novembre de trobades: de les Famílies Hospitalàries amb Accem, el dia 6, amb la cultura
xinesa en el marco de la trobada d'amistat. De sortir al cine, de visita pel Raval...

Sortida al cinema Boliche 'El viatge de la Bettie'
22 d'octubre
Una pel·lícula sobre la fugida d'una dona interpretada per
Catherine Deneuve i de noves trobades, 'El viatge de Bettie'
(Emmanuelle Bercot, 2013) va ser el nexe d'unió entre els
assistents a aquesta trobada al Cinema Boliche. La propera
sortida al cinema serà el 19 de novembre, "Violeta se'n va
anar al cel", també al Cine Boliche.

Trobada d'Entitats
19 d'octubre
La trobada d'entitats, una cita ineludible anual per a les entitats del Tercer
Sector. L'Associació Salut i Família va estar present amb l'estand, al llarg de tot
el dia es van presentar els programes que estan en vigor.
A la tarda es va impartir el taller "Ser mare nouvinguda a la Barcelona del segle
XXI', un punt de trobada per a mares de totes les edats i orígens, es van
compartir experiències, dubtes i èxits sobre la maternitat.

Taller de Drets Laborals
18 d'octubre
Organitzat per l'Associació Salut i Família i en col·laboració

amb la Secretaria de la dona de CCOO es va impartir un
taller sobre drets laborals, pensat especialment per a les
treballadores del sector del servei de la llar. Van acudir una
vintena de dones de diferents procedències geogràfiques.

VISITA AL TALLER DE MÚSICS
El divendres 31 d'octubre a les
18h organitzem una visita al Taller
de Músics del Raval amb tots/es els
participants de la xarxa de Famílies
Hospitalàries per als immigrants en
el marc del programa PROPERS.
L'objectiu és conèixer aquesta
entitat que va néixer fa trenta anys
en el raval i que ens expliquin la
seva evolució i implicació al barri.
Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es

AVANÇ NOVEMBRE
TROBADA FAMÍLIES
HOSPITALÀRIES
El proper dijous 6 de novembre
l'Associació Salut i Família, juntament
amb ACCEM organitza la trobada de
famílies hospitalàries a la seu de
l'Associació
(Via
Laietana,
40
Barcelona).
La trobada començarà a les 9:30h i durarà
unes dues hores

TROBADA D'AMISTAT
'TOT PRENENT EL TE AMB
DRAGONS'

En el marc de la trobada d'amistat, del
divendres 7 de novembre a les 18:30
conversarem sobre la cultura xinesa.
Xerrarem con Ruonan Wu de l'Institut de
Cultura Xinesa. Inscripcions en aquest
formulari
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