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Associació Salut i Família

Butlletí nº 54 - desembre 2014

Desembre de finals, de finals d'any, de les últimes activitats de 2014, d'anar al
cinema, de passejar pèl barri de La Ribera i de visitar el Palau Güell

L'equip de l'Associació Salut i Família us desitja unes bones
festes i una bona entrada d'any.

Visita al Palau Güell
28 de noviembre
El Programa Famílies Hospitalàries va organitzà
una visita guiada al Palau Güell de Barcelona,
juntament amb el programa Propers. A la
trobada van assistir-hi unes deu persones de

diversa procedència que van visitar aquesta
mostra del modernisme barcelonès. El primer
edifici construït per encàrrec de la família Güell
a l'arquitecte Antoni Gaudí.

Visita comentada al barri de La Ribera
28 de novembre
El programa de Famílies Hospitalàries en col·laboració amb els Banc del
Temps organitzar una visita comentada per Gregor Siles de l'Associació 'Tot
Història', al barri de la Ribera. Van assistir usuaris i usuàries dels Bancs del
Temps d'Horta, del Banc del Temps de Sant Martí, Banc del Temps de Gavà
(BATEGA) ... i una visitant de Turquia, derivada des del BdT que ha obert
Aysegul Guzel.

Les activitats del desembre es van
tancar el dia 17 amb la sortida al
cinema Boliche de Barcelona per
visionar la pel·lícula 'Camille Claudel'
(Bruno Nuytten, 1988) interpretada per
Isabel Adjani, Juliette Binoche i Gerard
Depardieu, dins del cicle 'La força del
talent' que organitza l'Ajuntament de
Barcelona

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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