
 
 

Ens plau convidar-vos a la següent sessió formativa i de reflexió de famílies acollidores 
 
 
10:00-11:30 Ponència jurídica Drets, deures i obligacions de la família acollidora 
 
11:30-12:00 Pausa-cafè 
 
12:00-13:30  Fòrum de posada en comú i d’informació 
 

16 de desembre 
10:00 hores 

 
CaixaForum 

Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” 
Av. Marquès de Comillas, 6-8 

Barcelona 

 
 
 
Per ser d’interès tant dels acollidors com dels infants que tenim acollits, us hi esperem a tots. 

 

Preguem confirmació:  associacio_afabar@yahoo.com  (647 041 095) 

mailto:associacio_afabar@yahoo.com


 
 

Podreu aprofitar la trobada per veure les exposicions que hi haurà al mateix Centre: 

 

Caixa Forum 
Centre Social i Cultural de l'Obra Social “la Caixa” 

                             
La tela és la pantalla 

La relació entre el cinema i la pintura des de diferents perspectives és el que s’investiga en aquesta mostra. 

Les pel·lícules que s’hi han inclòs no solament evoquen la pintura des d’un punt de vista formal, sinó que en 
molts casos exploren moments i peces de la història d’aquest gènere, construeixen equivalents fílmics de 

pintures concretes o especulen sobre la capacitat del cinema i la pintura per captar una realitat estable. 
 

Candida Höfer a Portugal 
Fotografies de gran format de l’alemanya Candida Höfer realitzades a Portugal entre 2005 i 2006. Mostren 

espais interiors públics (biblioteques, teatres, esglésies) dedicats a la interacció social però que en les seves 
instantànies apareixen desproveïts de presència humana. Exposició organitzada per la Fundação de Arte 

Moderna e Contemporânea-Colecção Berardo, la Fundação Centro Cultural de Belém i la Fundació ”la 
Caixa”. 

 
Rafel G. Bianchi. Happy Family 

Happy Family és un projecte escultòric que parteix de l'estudi de certes actituds i comportaments 
museogràfics propis de museus d'història natural del segle XIX concretament del Museu Darder de 

Banyoles- amb la intenció de traslladar-ho a una lectura contemporània pròpia del segle XXI. Un exercici 
conscient de recuperació entusiasta de certa visió del món que entronca amb la societat actual. Un canvi de 

mirada sobre la realitat que formula un vincle directe entre els gabinets de curiositats i les botigues de 
records dels museus actuals. 

 

www.laCaixa.es/ObraSocial 

http://www.lacaixa.es/ObraSocial

