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JORNADA ENTRE IGUALS:
Oportunitats i espais per a la convivència al barri del Raval 

La  jornada  final  i  de  balanç  del
programa 'Entre iguals' serà el divendres
18 de  desembre a  les  instalacions del
Museu Marítim  (Av.  Drassanes  num.1)
de  9:30h  a  14h.  Es  tractarán els  tres
eixos del projecte:
Diversitat cultural i drets humans.
Transformant els itineraris socials i
educatius dels joves immigrants al
barri del Raval.
Fomentant  la  convivència  i  la
cohesió social al barri del Raval.
Amb aquest acte es finalitza un projecte
de l'Associació Salut i Família destinat a
promoure  el  diàleg  i  la  convivència
ciutadana,  la  integració  dels  nacionals

de tercers països, la inclusió social i la gestió de la diversitat al barri del  Raval
de Barcelona.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS 

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



El dia 14 de desembre a les 16:30, el programa de
Famílies Hospitalàries projecta una  sortida  al
CaixaFòrum del  Barcelona (Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia 6-8) per visitar l'exposició.
Els animals salvatges o domesticats tenen un paper
fonamental en  l'antic Egipte. L'exposició 'Animals i
faraons' 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.

Sortida al Gran Teatre del Liceu
El programa de Famílies Hospitalàries va portar a alguns i algunes dels participants
a una visita guiada  a l'Gran Teatre del Liceu de Barcelona dilluns passat, 7  de
desembre. Situat a La Rambla de Barcelona, ha estat escenari, des de 1847, de les
més prestigioses obres interpretades pels millors cantants del món.

TALLER DE BIODANSA

Famílies Hospitalàries organitza un  taller de
biodansa a  la seu de  la Federació Catalana de
Famílies Monoparentals. La biodansa es concep
com un  sistema  de  desenvolupament humà i



integració afectiva una  manera de  mirar  i
comprendre  el món basada en  la  cura i la  tendresa. Des  d'aquest enfocament,
Biodansa és una eina transformadora d'integració personal i social.

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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