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Visita a l'exposició 'Animals i Faraons' del Caixa Fòrum
Participants de Famílies Hospitalàries vàren visitar la
darrera exposició del Caixa Fòrum 'Animals i Faraons'.
En total, una trentena de persones, entre les que hi
havia usuaris i usuàries del Banc del Temps de Gavà,
de Terrassa, de Barcelona...

L'exposició estarà fins al dia 10 de gener i mostra la
funció i la importància de la figura animal a la civilització faraònica. Formada per més de
quatre-centes peces, reconstrueix la relació que es va establir entre els homes i els
animals, la natura i la cultura, des de l'admiració i la por a la vida quotidiana, en
l'agricultura, la guerra i les creences religioses.

El diumenge es va realitzar l'última reunió del Programa Famílies Hospitalàries, que
juntament amb la Federació de Mares Monoparentals van fer lliurament de joguines
per als més petits a la seu de l'Associació Salut Família. Per la seva banda,
l'Associació Amics Mira d'Espanya va oferir cistelles d'aliments per a la rifa. Va
haver-hi un pica- pica col·laboratiu amb els i les participants en les activitats.
També va participar Carme Comas.
A més, el dia 27/XII a la seu de la Federació de mares monoparentals (Erasme de
Janer, núm 8) es farà lliurament de joguines als participants del programa Famílies
Hospitalàries.

FAMÍLIES HOSPITALARIES, A LA JORNADA ENTRE IGUALES
El progrma de Famílies Hospitalàries va
estar present a la Jornada 'Entre Iguales:
Oportunitats i espais per a la convivència
al barri del Raval de Barcelona', que es va
celebrar el Museu Marítim de Barcelona;
es va disposar de servei de llar d'infants
Enllaç a la notícia i al material

L'Ajuntament de Barcelona posa en
marxa el nou pla d'acció xarxa bcn
antirumors que ja està disponible a la
pàgina web. Es tracta d'un document
construït de forma compartida, per que
es consoliden línies d’acció, es
redefineixen d’altres i s’obren noves
perspectives de treball i espais de
participació, per a que tothom
pugui aportar i sentir-se part d'aquesta
xarxa.
Document:

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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