I Saló de famílies nombroses
Escrit per Maite Marín - FANOC
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El 15 i 16 de maig se celebrarà a la Fira de Cornellà de Barcelona la primera edició en el
món d'un saló exclusiu per a famílies nombroses. Empreses de diversos sectors tindran
ofertes especials per a aquest col·lectiu, que gaudirà a més, de tallers, jocs, conferències
i la VI Mostra Internacional de Cinema sobre la Família.

El Saló està organitzat per l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) amb
motiu del seu vint aniversari, i compte amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Està
pensat com una ajuda davant la crisi per a les famílies amb més fills així com un espai de
trobada i de diversió familiar. Se celebrarà a la Fira de Cornellà el cap de setmana del 15 i 16
de maig, d’11 a 20 hores, i l'entrada és gratuïta per a totes les famílies nombroses que mostrin
el carnet corresponent.

El primer saló de Famílies Nombroses inclou productes i serveis a baix cost oferts per
empreses d'alimentació, automòbils, assegurances, productes de la llar, etc. A més tindrà
espais d'oci, tallers per a adults i nens (de disfresses, educació vial, salut, lectura, etc),
conferències i projeccions de pel·lícules. Moltes entitats han donat productes o viatges, que
seran sortejats entre els assistents.

1/2

I Saló de famílies nombroses
Escrit per Maite Marín - FANOC
dimecres, 28 d'abril de 2010 11:23 - Darrera actualització dilluns, 3 de maig de 2010 11:47

Durant el saló se celebrarà simultàniament la VI Mostra Internacional de Cinema sobre la
Família, que organitza l'associació Cinemanet. Es projectaran en sessió contínua per a tots els
assistents les pel·lícules “La Ganadora” i “Los Increíbles”, escollides pels seus valors i per estar
protagonitzades per famílies nombroses. El diumenge a la tarda es lliurarà el Premi Cinemanet
2010, que en aquesta edició es concedeix a Andrzej Wajda, director de la pel·lícula "Katyn".

Entre d’altres activitats, es realitzaran diversos tallers per als més joves, com el d’aerografia de
cascos de moto, que juntament amb el circuit de cars volen sensibilitzar sobre les precaucions
que han de tenir per carretera com a futurs conductors. Els pares podran assistir a conferències
sobre temes com el "coaching familiar" o la son dels nens.
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