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Sortida a Pianissimo Circus
El programa Famílies Hospitalàries i
Multicultura de l'Associació Salut i
Família organitzen la sortida al concert
infantil Serà l'1 d'abril (diumenge)
Trobada a les 11h davant el
CaixaForum; places limitades.
Més
informació a gparedes@saludyfamilia.es

'VAIVE AMB BRODAS BROS'

PROPERA SORTIDA AL CASTELL
DE MONTJUÏC
Al mes de juliol es programarà una
visita guiada al Castell de Montjuïc,
serà al matí, de 11h a 15h en un dia
per determinar

FESTA MULTICULTURAL DE LES FAMILIES
L'Associació Salut i Família en el marc del Programa Famílies Hospitalàries prepara
la Festa Multicultural de les Famílies, que enguany se celebrarà el dissabte 2 de
juny, en un lloc encara per determinar.

Vacances en família
El programa Famílies Hospitalàries ha
aconseguit que deu famílies d'aquest
programa tinguin accés al Programa
'Vacances en Família' que convoca la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta és la 14a edició del programa,
en el qual podrà gaudir d'unes vacances
de qualitat en albergs de tot Catalunya a

uns preus molt assequibles. En total s'ofereixen 29.300 places en 31 albergs
catalans per a un total de 11.584 famílies.

Sortida Caixa Fòrum

Sortida al Palau de la Música
La sortida de Famílies Hospitalàries del

Al mes de febrer, les Famílies

mes de març va ser el Palau de la

Hospiatalarias van fer una sortida al

Música a escoltar les 'Cantates

CaixaForum a veure la pel·lícula 'Sopa

Infantils'

de Ganso' dins el cicle 'petits cinèfils'

APARELLAMENT
APARELLAMENT DEL MES DE FEBRER

L'aparellament de febrereo 2018 es va fer a la seu
de l'Associació Salut i Família, entre Soraida
(Bolívia) i Rodairys (República Dominicana).
Els emparellaments són una de les iniciatives del
Programa Famílies Hospitalàries

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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