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Asociación Salud y Família

Noviembre 2021

SORTIDES DE NOVEMBRE
Sortida al Sant Andreu Teatre
L'Associació Salut i Família a través del
programa Famílies Hospitalàries organitza la
sortida a Sant Andreu Teatre a veure l'obra
en família 'KLE'; basada en la figura de Paul
Klee, per a qui "un dibuix és una línia que
surt a passejar". A partir d'aquesta frase la
companyia Addaura Teatre Visual explora la
seva obra a través de la dansa, la màgia, la

manipulació d'objectes, els titelles, la tecnologia i el teatre amb llum negra. Serà el
proper 6 de novembre a les 17:30
Una sortida amb el suport de el programa Apropa Cultura
Contacte i inscripcions a rmendoza@saludyfamilia.es

Sortida al Museu de la Música
L'Associació Salut i Família a través del
programa de Famílies Hospitalàries
organitza una sortida a el Museu de la
Música. Serà el proper 27 de novembre
a les 11h.
Una sortida amb el suport de el
programa Apropa Cultura
Contacte i inscripcions a
rmendoza@saludyfamilia.es

SORTIDES DE DESEMBRE
Sortida al Gran Teatre del
Liceu
La Sortida de desembre serà a al Gran
Teatre de Liceu a veure Els Músics de
l'Bremen Família 2021
La rebel·lió dels animals en un
espectacle de dansa i de titelles. Serà
el proper diumenge 12 de desembre a
les 11h
Una sortida amb el suport de el
programa Apropa Cultura
Contacte i inscripcions a
rmendoza@saludyfamilia.es

SORTIDES EN FAMÍLIA
SORTIDES EN FAMÍLIA A L'AIRE
LLIURE.

Durant

tota

celebrarem

la

tardor

SORTIDES

MULTICULTURALS gratuïtes a l'aire
lliure. Visitarem junts els parcs, el zoo i
els llocs més bonics de Barcelona.
Gaudint

d'aquestes

sortides

ens

relacionem entre famílies de tots els orígens i cuidem el nostre benestar físic i
mental i el de nostres fills i totes. Per apuntar crida els telèfons 932683600 i / o
932682453. COMPARTEIX I GAUDEIX DE L'EXPERIÈNCIA DE LES SORTIDES EN
FAMÍLIA QUE IMPULSEN EL DIÀLEG INTERCULTURAL I LA CONVIVÈNCIA.
https://saludyfamilia.es

https://mujeresymadresendialogointercultural

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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