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Novembre de trobades: A la visita al Taller de Músics, de prendre tè i conèixer la
cultura xinesa, de trobada d'amistat i de fer un cinefòrum amb la pel·lícula 'London
River'. I el darrer mes de l'any l'encarem amb una jornada sobre 'oportunitats i
espais de convivència del barri del Raval', de més cinema, ara amb la pel·lícula
'Camille Claudel', de sortir a passejar (i conèixer) el barri de La Ribera i de visitar el
Palau Güell

Jornada 'Oportunitats i espais de convivència al
barri del Raval'
12 de desembre
El Programa 'Propers' organitza la
jornada
'Oportunitats i espais de convivència al Barri del
Raval' el proper 12 de desembre. En aquesta jornada
s'exposaran les activitats realitzades en el marc del
Programa Propers que s'han dut a terme durant l'any
2014 i comptarem amb la participació de diverses
entitats nacionals i internacionals que ens ajudaran a
debatre sobre experiències comunitàries d'integració
d'immigrants en barris.
Està dirigida a responsables de polítiques públiques
d'integració
d'immigrants,
famílies,
igualtat
d'oportunitats i infància, professionals de serveis socials
i treballadors/es d'organitzacions socials i d'immigrants.

La jornada serà de 9 a 14:30 al Pati Maning
(C/Montalegre, 7)
Inscripcions aquí

Visita al Taller de Músics
El darrer dia i divendres d'octubre i dintre del Programa 'Propers', es va organitzar
una visita al 'Taller de Músics del Raval', una passejada per la història del Raval

a través d'aquesta institució. Lola Huete va ser qui va guiar l'experiència.

Trobada 'prenent el té amb dragons'
TROBADA D'AMISTAT
7 de novembre

La seu de l'Associació Salut i Família
va acollir una trobada amb Ruo Nan
Wu de l'Institut de Cultura Xinesa de
Barcelona, per endinsar-nos en la
cultura mil·lenària.
L'acte s'inscriu també en el marc del
programa 'Propers' en l'àmbit del
Raval

CINEFÒRUM 'LONDON RIVER'
L'Associació Salut i Família i SOS
Racisme van organitzar un cinefòrum al
voltant de la pel·lícula 'London River'
sobre les conseqüències de l'exclusió,
del racisme i de la xenfòbia en la
construcció de la societat.
Aquesta iniciativa es va promoure en la
programació del festival 'RAVALS' i del
programa PROPERS, al qual van participar integrants del programa
Famílies Hospitalàries.

Trobada d'amistat
La Carla i la Laura es van conèixer en aquesta trobada al voltant d'un refresc i
d'unes galetes. Les trobades d'amistat es promouen dins els programes de
'Famílies Hospitalàries' per tal d'ampliar el cercle social i eixamplar el cercle
d'amistats.

AVANÇ DESEMBRE

SORTIDA AL
PALAU GÜELL
El dia 28 de novembre el programa Famílies

Hospitalàries organitza una sortida al Palau Güell.
El

Palau

Güell

és

un

dels

primers

encàrrecs importants que va rebre Gaudí a l’inici
de la seva carrera. Eusebi Güell (industrial, polític
i mecenes) va voler que Gaudí li construís aquest
peculiar palau urbà com a ampliació de la casa
familiar que tenia a la Rambla de Barcelona.
Més informació i inscripcions al:
gabypoblet@gmail.com

Visita comentada al
barri de La Ribera

El proper divendres, dia 28 de
novembre des de l'Associació Salut i
Família organitzem una sortida al barri
de La Ribera. L'activitat és una visita
comentada de la mà de l'Associació
'Tot història'. El punt de trobada és a
les 18:30 a la porta de la Catedral.
Més informació:
jaltes@saludyfamilia.es

CICLE DE CINEMA: 'CAMILLE
CLAUDEL'

El 17 de desembre organitzem una sortida
al cinema Boliche per visionar la pel·lícula
'Camille Claudel' (Bruno Nuytten, 1988)
interpretada per Isabel Adjani i Gerard
Depardieu. Dins el cicle 'La força del
talent' que organitza l'ajuntament de
Barcelona.
És una pel·lícula biogràfica francesa
sobre la vida de l'escultora del segle XIX
Camille Claudel, germana del poeta,
dramaturg i diplomàtic Paul Claudel i
musa d'Auguste Rodin. Basada en el llibre
de Reine-Marie Paris, néta del germà de
Camille.
Més informació: jaltes@saludyfamilia.es

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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