
Agrega la dirección comunicacio@saludyfamilia.es a tus contactos para que recibas correctamente
nuestros boletines

Clica aquí para ver las imágenes

 Associació Salut i Família                                                                                Butlletí nº 55 - gener 2015

Comencem l'any 2015 amb moltes novetats a l'equip i continuem amb la mateixa
energia, amb les sortides al cinema, a l'Auditori, al Museu i una trobada d'amistat

TROBADA D'AMISTAT -
PRESENTACIÓ D'ACTIVITATS 2015

El projecte Famílies Hospitalàries presentarà
les novetats d'enguany en una trobada
d'amistat el diumenge dia 1 de febrer a las
17:30 a la seu de l'Associació Salut i Família.
Es farà la presentació de la nova coordinadora
del projecte, Griselda Paredes.

Visita a la Filmoteca - 'Le Havre'

22 de gener
La primera sortrida de l'any
de  Famílies  Hospitalàries  va
ser  a  la  Filmoteca  de
Catalunya  a  veure el  darrer
llargmetratge  del  director
finès Aki Kaurismäki  qui ens
va  presentar  el  seu
llargmetratge  'Le  Havre',  un
film,  com tots el  del  cineasta poblat  per  uns personatges
excèntrics,  que,  en  un  clima  gèlid,  són  entranyablement
càlids.



Sortida a l'Auditori
Hélène Grimaud

Visita al cine Boliche
'El festí de Babette'

            
El  24  de  gener  a  les  18:30  hi  ha

programada  una  sortida  a  l'Auditori  de

Barcelona  per  al  cicle  Temporada  OBC

14/15  d'  Hélène  Grimaud  i  l'orquestra

nacional de Lió.

Hélène  Grimaud  és  una  pianista  amb

interessos molt  diversos:  actua a  tot  el

món, guanya prestigiosos premis ... i no

oblida la  seva fundació en defensa dels

animals.  Protagonitza  aquest  tour  de

force  que Brahms va plantejar com una

lluita  entre  iguals  entre  el  piano  i

l'orquestra. Per a molts, la Simfonia núm.

3  de  Saint-Saëns  és  la  principal  obra

d'aquest compositor,  el seu  xef  d'œuvre

indiscutible:  una  partitura  romàntica,

grandiosa i d'una innegable bellesa.

Places limitadas, jaltes@saludyfamilia.es

     

I el 18 de febrer vam organitzar una
sortida al Cinema Boliche (Av.
Diagonal, 508) per visionar "El Festí de
Babette ', dins del clicle' D de dona. La
força del talent ', la cita és a les 19:45
davant del cinema.
SINOPSI:
En un remot llogaret de Dinamarca,
dominada pel puritanisme, dues
ancianes germanes, que han estat
solteres, recorden amb nostàlgia la
seva llunyana joventut i la rígida
educació que les va obligar a renunciar
a la felicitat. L'aparició de Babette, que
arriba des de París, fugint del Terror,
canviarà les seves vides. La
nouvinguda tindrà aviat ocasió de
correspondre a la bondat ia la calor
amb què va ser acollida.
Incripcions: jaltes@saludyfamilia.es
 

PRÒXIMA VISITA AL MUSEU BLAU
El 25 de febrer a las 16h s'organitza una

visita comentada al Museu Blau, la

xerrada anirà a càrrec de Pere Viladot,

responsable d' Educació i Activitats de la

Natura - Museu de Ciències Naturals de

Barcelona.

Més información jaltes@saludyfamilia.es



El programa Famílies Hospitalàries participara activament en el nou
projecte impulsat per l' Associació Salut i Família, Entre Iguales, destinat

a perllongar la tasca del programa Propers.

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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