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Associació Salut i Família

Butlletí nº 72 - Primer Trimestre 2018

CONCERTO EN FAMÍLIA A L'AUDITORI
Bitácola, un quadern musical
Les Famílies Hospitalàries de l'Associació Salut i Família sota el paraigua
Multicultura, va organitzar una sortida al Auditori de CaixaForum per assistir a
Bitàcola. Un quadern musical. Un submarí perdut en la immensitat de l'oceà
necessita reiniciar tots els seus sistemes de navegació per poder tornar a casa
seva. Per a això, la tripulació haurà de seguir les instruccions del Bloc: un quadern

musical. La música electrònica, interpretada amb instruments com el ewi, el
octopad o el theremin, va fer possible que el submarí torni a navegar. Immersió
imminent: tothom a bord!

Sortida a l'Auditori de
CaixaFòrum: Sopa de Ganso
Sortida al Auditori de CaixaForum per
assistir a la projecció de Sopa de
Ganso dins el cicle Petits Cinèfils és un
programa per educar la mirada gaudint
del millor cinema.
Serà el 3 de febrer d'11:30 a 14:30
Més
informació:
gparedes@saludyfamilia.es

Sortida al Palau de la
Música Catalana - Cantates
Infantils
L'Associació Salut i Família organitza
una visita al Palau de la Música el 3 de
març a les 17:30 per assistir a les
Cantates Infantils a la Sala Gran.
Més informació:
gparedes@saludyfamilia.es

Sortida a Pianissimo Circus
El programa Famílies Hospitalàries i
Multicultura de l'Associació Salut i
Família organitzen la sortida al concert
infantil Serà l'1 d'abril (diumenge)
Trobada a les 11h davant el
CaixaForum; places limitades
Més informació a
gparedes@saludyfamilia.es

PODEU CONSULTAR TOTES LES NOSTRES ACTIVITATS A LA NUEVA WEB:

APARELLAMENT
APARELLAMENTS DEL MES DE
GENER

El primer aparellament de 2018 es va
fer a la seu de l'Associació Salut i
Família, entre Susan de Santa Cruz
(Bolívia) i María Fernanda (Equador),
amb la coordinadora, Griselda Parets

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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