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Associació Salut i Família

Primer Trimestre 2021

Al llarg de la pandèmia per la COVID-19 ha sobresortit el talent de les dones a la
recerca mèdica i social, als treballs essencials i en la cura de pacients, persones
dependents, menors i famílies. L’Associació Salut i Família celebra aquest Dia
Internacional de les Dones 2021 honorant a les dones que han tingut i continuen
tenint cura de tothom des del sistema sanitari.

Sortida al Parc Güell
L'Associació Salut i Família a través del
programa de Famílies Hospitalàries
organitza una sortida a Parc Güell,
serà el proper 20 de març a les 11h.
Amb el suport del programa Apropa
Cultura

SORTIDES EN FAMÍLIA
L'Associació Salut i Família ha reprès
les sortides GRATUÏTES en família per
gaudir plegats d'activitats culturals i
visitar els parcs, el zoo i els llocs a l'aire
lliure més bonics de la ciutat

de

Barcelona. Cal sortir de casa amb les
màscaretes posades i guardant la
distància social. Aprofitar aquestes ocasions que ens proporcionen satisfacció,
benestar familiar i possibilitat de connectar en primera persona amb altres famílies
és una forma alegre i senzilla de cuidar la nostra salut mental i física i la de nostres
fills i totes. COMPARTEIX I GAUDEIX DE L'EXPERIÈNCIA DE LES SORTIDES A
L'AIRE LLIURE A FAMÍLIA

SORTIDA AL SANT ANDREU TEATRE
Sortida a veure l'obra En Jan Totlifan a al
Sant Andreu Teatre de Barcelona amb les
famílies. Una iniciativa de l'Associació Salut i
Família per a gaudir de l'oci. La visita va ser
un èxit, coordinada per la nostra mediadora
llatina Carolina Ferrer. Sortida amb el suport
del programa Apropa Cultura

Inscripcions a les actividats
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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