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SORTIDA RUTA COMENTADA
DE LA MÚSICA AL RAVAL
El proper día 10 de juliol, la xarxa del Banc
del Temps i el Programa de Famílies
Hospitalàries

de

l'Associació

Salut

i

Família organitza una sortida comentada
amb la col·laboració de Foment Ciutat
Vella i Raval Cultural. Es visitaran els
luthiers, les emissores de ràdio, les escoles de música...
El punt de trobada és a la SALA BARTS (Av.Paral·lel, 62) el divendres 10 de juliol a
les 17h.
Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es.

'Trobada Intercultural Venezuela - Pakistán'

ACESOP

i

l'Associació

Venzuela

Activa

organitzaran la trobada intercultural d'aquests
païssos, tot coincidint amb la programació de
la Festa Major del Raval.
La trobada serà el diumenge 19 de juliol a les
16h a la seu d'Acesop (Carrer del Carme, 34) i
després assistirem a l'actuació vençolana de
'Sant Joan entre dos pobles'.

L'Associació Salut i Família i Famílies Hospitalàries, a les jornades
sobre immigració del projecte Sh.are, a Pàdua

L'Associació Salut i Família, en qualitat de partner
del

projecte

Sha.re

(Sh.A.R.E.

Sharing

Acceptance’s Results and Experiences) i Famílies
Hospitalàries van assistir a les jornades del 29 i
30 de juny a Pàdua sobre la pràctica de l'acollida i
integració de menors estrangers a l'escola i als
serveis

sòcio

sanitaris,

juntament

amb

representants del soci italià (Cooperativa GEA,
Xarxa de molts colors Verona, Treviso i USSL 9
USSL 6 Vicenza) i europea (ASI - Porto i
INTERKULTUR - Colònia). Per part de l'Associació, assisteixen la seva directora, la
Dra. Elvira Méndez i la mediadora Griselda Paredes.

Familias Hospitalarias a les
jornades de Sitges

Sortida als Cinemes Maldà
Aquesta és la 'foto de família' de
La coordinadora del programa
Families

Hospitalàres,

Paredes, i també

Griselda
mediadora

intercultural del projecte 'Mares
a dues cultures' va participar en
les jornades del Banc del Temps
a Sitges. Griselda Paredes va
exposar el programa.

la sortida a la pel·lícula 'Invisible'

(David S. Goyer, 2007). La sortida

fou un èxit (com es pot veure en
la foto) 25 persones adultes i 17
menors,

remporada
Cinema

vàren
de

Maldà

les

tancar

sortides

amb

la
al

nadons.

Esperarem amb impaciència la
nova programació de l'any vinent.

APARELLAMENTS
El primer aparellament del mes van
ser Jobana procedent de Perú i

Jubendy, que arribà de la República
Dominicana. Les dues van

compartir experiències i van posar
en comú els diferents punts de
vista.

El segon aparellament va ser entre
Colòmbia i l'Equador, entre Tatiana
i

Andrea,

respectivament,

van

conèixer aquesta iniciativa a través
del programa especial d'atenció a
les mares adolescents del programa
Maternitat

a

Oportunitats.

risc

i

Programa

La trobada es va fer a la seu de

l'Associació Salut i Família, i anàven
molt bé acompanyades.

Belkys i Alisson, de Colòmbia i
Bolívia, també molt bé

acompanyades tanquen els

aparellaments del mes de juny. Els

aparellaments són una de les peces
fonamentals del programa Famílies
Hospitalàries, de posar en comú
experiències.

Inscripcions a les activitats

Totes les nostres activitats són gratuïtes. Per inscriure en qualssevol d'elles, es
pot fer a través dels formularis corresponents o bé a
saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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