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Sortida a Les Planes
Les Famílies Hospitalàries de l'Associació Salut i Família van fer una trobada-dinar
intercultural al tradicional indret de Les Planes el passat dia 1 de juliol.
Casdascú va aportar alguna cosa i va resultar tot un èxit, les famílies i els nadons es
van quedar amb ganes de repetir



CONCERTS EN FAMILIA A L'AUDITORI

Al mes de juny, van anar a l'Auditori Un concert amb sis músics que interpreten un
repertori d'obres clàssiques, tradicionals i modernes costat de la companyia Brodas
Bros que improvisen hip hop, dansa i música urbana amb la sonoritat dels nostres
instruments. Tot això, al costat de la creativitat i la versatilitat sonora i visual del
concert, farà vibrar el públic de totes les edats. Gràcies al programa Apropa
Cultura.

Sortida de Primavera al
Castell de Montjuïc

Al mes de maig es va organitzar una
sortida al Castell de Montjuïc per
part del programa Famílies
Hospitalàries, va haver-hi Coloraines
Band i taller de pintar cares.

Visita al Poble Espanyol

El Poble Espanyol de Barcelona acull
diferents tallers artesans, i els van anar
a visitar les Famílies Hospitalàries de
l'Associació Salut i Família.

APARELLAMENTS



Aparellament del mes d'abril

A l'Abril van venir Nelly Samanta Farur
de  Veneçuela  i  Tatiana  Suarez  de
Bolivia.  A  la  fotografia  amb  els  seus
nadons.  Una trobada organitzada per
la  coordinadora del  Projecte  'Families
Hospitàlaries',  Griselda  Paredes
Franco.

 Aparellament del mes de maig
Van  ser  Jacqueline  Souza  de
Veneçuela i  Aidé Guzmán de  Bolivia.
Un aparellament de mares a la seu de
l'Associació Salut i Família.

Inscripcions a les activitats
Totes les nostres activitats són gratuïtes. Cal inscriure's a través dels formularis
corresponents o bé enviant un correu a saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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