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 SORTIDES DE TARDOR

OCTUBRE - SORTIDA

AL ZOO 

A l'octubre es va visitar

el parc zoològic de

Barcelona. Va ser el dia

6 d'octubre de 11h a

16h.

És una iniciativa

possible gràcies al

Programa Apropa

Cultura.

Concert amb famílies
a l'Auditori 'Banda Ampla' 
Al novembre, les nostres famílies van

ser l'Auditori, on actuava la Banda

Municipal de Barcelona.Joan Albert

Amargós, direcció musical Xavier

Albertí, direcció escènica i coreografia.

Juan Miguel Romero, direcció musical.

Gràcies al Programa Apropa Cultura

Sortida al Palau de la Música
'Jan Titella'
El Programa Famílies Hospitalàries va

organitzar  una sortida del Palau de la

Música, a ver l'espectacle infantil 'Jan

Titella'. Gràcies al Programa Apropa

Cultura



'Handel & Friends' 
L'any 2019 començarà amb una sortida

a L'Auditori a l'espectacle 'Handel &

Friends' dins de la programació

'Concerts en Família'. Serà el 27 de

gener de 2019 de 12h a 16h. Gràcies

al Programa Apropa Cultura

APARELLAMENTS
Els emparellaments són una de les principals iniciatives del Programa Famílies

Hospitalàries, posar en contacte persones de diferents arrels i sensibilitats per a

facilitar la convivència

Aperellament de Setembre Aparellament d'Octubre



Aparellament de Novembre Aparellament de Desembre

Nou horari d'entrada gratuïta als Museus
Municipals de Barcelona 

L'Ajuntament  de  Barcelona

amplia  l'horari  de  gratuïtat

dels  Museus  de  gestió

municipals  serà  per  a  TOTS

els diumenges a partir de les

15 hores.

Inscripcions a les activitatsT

otes 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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