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PROPERES SORTIDES

Sortida al Zoo de Barcelona

El programa Famílies Hospitalàries

programa una visita al zoològic de

Barcelona, serà el proper dissabte 13

de juliol, gràcies al  Programa Apropa

Cultura

Més informació a

gparedes@saludyfamilia.es

Visita guiada El temple de la llum a

la Basílica de la Sagrada Família

La sortida del mes d'agost del projecte

Famílies Hospitalàries serà una visita

guiada el temple de la llum de la

Basília de la Sagrada Família. Serà el

6 d'agost a les 11h gràcies al Programa

Apropa Cultura

Més informació:

gparedes@saludyfamilia.es

SORTIDES ANTERIORS



Visita al Jardí Botànic 

L'Associació Salut i Família a través del seu

programa dedicada a la integració, Famílies

Hospitalàries per als immigrants va organitzar

una sortida al Jardí Botànic el mes de març.

L'actual Jardí Botànic és un espai

especialitzat en mostrar la biodiversitat de la

flora del clima mediterrani.

Sortida al Parc del Laberint 
El mes d'abril es va fer una sortida al

parc del Laberint d'Horta. Un jardí

històric situat al districte d'Horta-

Guinardó de Barcelona. És el jardí més

antic que es conserva a la ciutat. Es

troba a l'antiga finca de la família

Desvalls, en un vessant de la serra de

Collserola.

Les famílies que van assistir, vàren

estar molt contentes

Sortida al Castell de Montjuïc
L'Associació Salut i Família va organitzar el mes

de juny  una sortida per visitar el Castell de

Montjuïc. El Castell és una antiga fortalesa militar

situada a la muntanya de Montjuïc, a la ciutat de

Barcelona. La fortalesa va ser una instal·lació de

l'Exèrcit espanyol. Històricament el castell ha

tingut un important paper en diversos episodis de

la història de Barcelona.

APARELLAMENTS

GENER FEBRER



Gener- Andrea Cas llo – Carolina Mixto Febrer.- Carmelina Ortiz – Dory

Alcantara.

MARÇ ABRIL



Març.- Patricia Murillo – Isabel Portez. Abril.- Lenny Coronel – Juliana Diaz.

MAIG



Maig.- Milady Ayala – Melisa Terrazas

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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