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El mes de març és el de les dones, tot vinculat a la data commemorativa del dia 8.
Però també de sortir molt, al cinema, a l'Auditori. La gent ha estret els vincles amb
els aparellaments i s'ha enriquit amb el contrast de cultures i costums. Tot suma,
seguim caminant...

Com no podria  ser  d'una  altra  manera,
Famílies  Hospitalàries  s'apunta  a  les
sessions  especials  que  organitza  el
Cinema  Maldà  de  Barcelona.  Són  unes
sessions de cinema matinal per a pares i
mares amb nadons (i àvies, cangurs...) En
aquest  cas  es  projectarà  'Camino  a  la
escuela'  (Pascal  Plisson,  2013).  Un
documental  que  narra  la  història  real  i
extraordinària de quatre herois quotidians
que  han  d'enfrontar-se  diàriament  amb
una  multitud  d'adversitats  i  perills  per
arribar  a  l'escola,  comparteixen  ganes
d'aprendre.
La sala es condiciona amb llum ambient,
el só és més tènue del  que és habitual,
amb la possibilitat d'entrar el cotxet i una
tauleta  al  hall  del  cinema per  canviar el
nadó en cas necessari.

Sortida a l'Auditori de Barcelona. Cicle 'Concert en família'

Famílies Hospitalàries va assistir al cicle 'Concert en família' i del programa
'Apropa Cultura' el passat dia 1 de març. Unes quinze persones doncs, van
passar un magnífic matí de diumenge. Va ser una experiència enriquidora, una



posada en escena dinàmica que va deixar ganes de repetir.

APARELLAMENTS

Aparellaments entre  Susan
de Santa Cruz (Bolíviana) i
María  Fernanda  procedent
de l'Ecuador, acompanyades
per  la  coordinadora  del
programa  Famílies
Hospitalàries,  de
l'Associació Salut  i  Família,
Griselda Paredes. Segur que
van  compartir  un  munt
d'experiències.

'Selfie d'aparellament'
 
La  trobada  va  ser  en  una
cafeteria  de  les  Rambles,  al
costat del mercat de la Boqueria.
Elles són Aura (l'Equador) i Rosa
(Espanyola) i a la fotgografia amb
Griselda Paredes.  L'aparellament
és  una  de  les  activitats  més
importants  del  projecte  de
'Famílies Hospitalàries'

Anem al cinema - 'Potiche, les dones al poder' 
 

I continuem dins el cicle de cinema 'D de dona. La força del talent', que organitza

l'Ajuntament de Barcelona als Cinemes Boliche i la sortida que prepara 'Famílies

Hospitalàries', la pel·lícula va ser 'Potiche, les dones al poder' (François Ozon, 2010).

 

Famílies  Hospitalàries  també  va  ser
present  a  la  celebració  del  dia
internacional  de  les  dones  del  8  de
març. Va ser a la plaça de les dones del



36 al barri de Gràcia, on es va teixir un
tapís,  símbol  de  la  capacitat  de
construcció en comú de les dones.

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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