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FAMÍLIES HOSPITALÀRIES A L'AUDITORI DE BARCELONA 

Famílies  Hospitalàries  va  anar  a  l'Auditori  de
Barcelona  per  assistir-hi  a  la  interpretació  de
Johan de Meji, John Adams i Òscar Navarro. A la
trobada, a més van anar alguns bancs del temps.
Tothom va sortir-ne molt content 

Cicle de cinema de dones al Cinemes Boliche

Sortida  als  cinemes Boliche  al  programa
de cinema de dones en el cicle 'Accions i
resistències'  que  abasta  el  tercer
quadrimestre de l'any. La pel·lícula que es
projectava era 'Pussy Riot: a punk prayer'
(2013),  un  documental  de  Mike  Lerner  i
Maxim Pozdorovkin, Rússia/Regne Unit. A
la sortida, van fer-se una selfie

Presentació al Consolat del Perú a Barcelona 

Els Bancs del Temps, juntament amb Families Hospitalàries
i de Mares a dos cultures van ser presentats al Consolat del
Perú. La presentació va anar a càrrec de Josefina Altés
coordinadora de projectes i la mediadora Griselda Paredes.



CINEFÒRUM AL RAVALS 

Famílies  Hospitalàries  i  el  programa  de
l'Associació Salut i Família centrat al Barri
del Raval,  Entreiguales, van organitzar el
cinefòrum  'Per  la  igualtat  de  tracte  i
oportuinitats' dintre del festival RAVAL'S. El
documental triat va ser  ‘Balta Txuria, Balta
Berdea.  El  rumor  de  Urumea’
(SOSRacismo,  2013),  amb  el  debat
posterior moderat per SOSRacisme.

PROPERES ACTIVITATS
Sortida al Teatre del Liceu

Famílies  Hospitalàries  juntament  amb
el  Bancs  del  Temps  organitzen  una
visita  comentada  al  Gran  Teatre  del
Liceu. 
La visita serà el dia 7 de desembre a
les 10h. 

Visita a l'exposició 'Animals i
Faraons' al Caixa Fòrum 

El dia 14 de desembre a les 16:30h,
Famílies Hospitalàries projecta una
sortida al CaixaFòrum del Barcelona
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8)
per tal de visitar l'exposició. 
Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es

Inscripcions a les activitats

Totes les nostres activitats són de franc. Per inscriure's s'ha de fer a través
dels formularis corresponents o bé a saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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