
Afegeixi la direcció comunicacio@saludyfamilia.es als seus contactes per rebre correctament nuestros
boletines 

Cliqui aquí per tal de rebre correctament els nostres butlletins

Associació Salut i Família                                              Butlletí nº 78 - Quart Trimestre 2019

NOUVINGUT

Benvinguda llum quan no és estació

sinó fora que de dintre fuig

per explorar nous camins defora.

Maria Antúnez

PROPERES SORTIDES 2020



Sortida a l'Auditori de
Barcelona. Zoom
L'Associació Salut i Família a través del

programa de Famílies Hospitalàries

organitza una sortida a l'Auditori de

Barcelona a l'espectacle de caràcter

familiar. Zoom. Dies de músic dins de

l'cicle concerts en família; serà el

dissabte dia 18 de gener a les 12:30.

Una sortida gràcies al programa

Apropa Cultura

Festa multicultural de les Famílies

L'Associació Salut i Família va organitzar la festa multicultural de les famílies el

passat 14 de desembre a l'espai jove la Fontana. A la foto, el final del 'Baile del

Pavo' a càrrec d'ACESOP.

Va ser una trobada festiva amb l’objectiu de demostrar la pràctica dels valors que

impulsa l'Associació, el de la multiculturalitat, el del respecte i el de reforç dues de

les xarxes socials més importants, el de la família i el del veïnatge.

Enllaç a la galeria de fotos

APARELLAMENTS

SETEMBRE OCTUBRE



Setembre Julia Quispe i Maria
Puelles (ambdues del Perú)

Octubre Lorena Alaya (Perú) i Jenny
Alvarez (Colòmbia)

NOVEMBRE DESEMBRE



Novembre.-Shirley Rodríguez
(Equador) i Betty Loor (Equador)

.

Desembre.-Thanee Cortes (Perú),

Catalani Londoño (Colombia) i Sonia

Rocha (Bolivia)

Nou horari d'entrada gratuïta als Museus
Municipals de Barcelona 

L'Ajuntament  de  Barcelona

amplia  l'horari  de  gratuïtat

dels  Museus  de  gestió

municipal que d'ara endavant

serà  per  a  TOTS  els



diumenges a partir de les 15

hores.

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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