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APARELLAMENT MARES
ADOLESCENTS
Aparellament de mares adolescents el divendres
24 de febrer a la seu de l'Associació Salut i
Família.

Es tracta d'Cristel i Sarai (de Xile i Hondures,
respectivament) coordinat i organitzat per
Griselda Parets dins el programa de
l'Associació, Famílies Hospitalàries.

APARELLAMENT MARES
ADULTES
Aparellament de mares adultes el divendres 17
de març a la seu de l'Associació Salut i Família.

Són Isabel Camacho d'Equador i Eliana Márquez,
de Bolívia, una trobada també coordinat i
organitzat per Griselda Parets dins el programa
de l'Associació, Famílies Hospitalàries.

Taller de coaching
emocional

L'Associació Salut i Família va



organitzar un taller de coaching
emocional a la Federació Catalana

de Mares Monoparentals, el
passat dissabte 11 de març a les

10:30.

SORTIDA A LA FUNDACIÓ MIRÓ
El dissabte 12 de febrer, el Programa Oportunitats va organitzar una sortida a la
Fundació Joan Miró dins dels actes previstos per a nens dins de la celebració de la
patrona d'hivern de la ciutat, Santa Eulàlia. Portes obertes a la Fundació i activitats
gratuïtes vinculades al circ

Sortida al Castell de Montjuïc
A principis d'any, es va organitzar
una sortida al Castell de Montjuïc
per part del programa Famílies
Hospitalàries. La visita a l'antiga
fortalesa va ser tot un èxit.

Propera Sortida a l'Auditori
de Barcelona

Dins el calendari del Programa
Multicultura, usuaris i usuàries dels
Bancs del Temps coordinada per

l'Associació Salut i Família
assistiran al concert Romeu i

Julieta que es farà el dia 26 a les 18h a la sala 1 de l'Auditori de Barcelona. Aquesta
sortida es fa en col·laboració amb el Programa Apropar Cultura.



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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