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FAMÍILIES HOSPITALÀRIES A LA MERCÈ

Famílies Hospitalàries va estar en
les  festes  de  la  Mercè  2015  a  la
Mostra d'Associacionsn que cada
any es celebra amb la Festa Major
de  Barcelona,  vàren  visitar
l'estànd  de  l'Associació  Salut  i
Família  que  compartiren  amb els
del Banc del Temps.

Trobada d'amistat

Trobada d'amistat amb la presentació de
programes del tercer quadrimestre de l'any
als nous usuaris de Famílies Hospitalàries.
La  trobada es  va  celebrar  a la  seu de
l'Associació Salut i Família, va ser un partit
molt satisfactori.

TROBADA  MULTICULTURAL DE LES FAMÍLIES

Sortida al Chiquipark amb Famílies Hospitalàries 



Ens vàrem reunir a Innovapark, un chiquipark al
barri de la Sagrera.
Els pares i mares vanfer un pica-pica col·laboratiu.
Cadascú va aportar alguna cosa per menja, la
mainada va jugar i, els pares i mares van estar tranquils.

A la Trobada d'Entitats

El  programa  Famílies  Hospitalàries
juntament  amb  el  programa  Entreiguals
van  estar  a  la  Trobada  d'Entitats  que
organitza  el  Consell  Municipal
d'Immigració  de  Barcelona  el  passat
diumenge 25 d'octubre. Els programes de
l'Associació Salut i Família vàren estar sota
la Carpa de la Dona i amb una xerrada sota
el títol  'El paper de les dones immigrants a
la Barcelona Actual'

Castanyada

El proper divendres, 30 d'octubre celebrem
la tradicional castanyada a la plaça Josep
M. Folch i Torres del Raval, conjuntament
amb les activitats del Casal dels Infants del
Raval,  serà  una  castanyada  amb  jocs
infantils.  La  coordinadora  del  programa,
Griselda  Paredes  acompanyarà  a  les
famílies.

Sortida a l'Auditori de Barcelona

El programa Famílies Hospitalàries amb el
recolzament del Programa Apropa Cultura
organitza el proper diumenge a les 11:30 una
sortida a l'Auditori de Barcelona per a assistir



a la interpretació de Johan de Meij, John
Adams i Òscar Navarro en 'El so de Nova York' amb el següent repertori:

Adams » Short in a Fast Machine
Oscar Navarro » II Concert per a clarinet i banda
Johan de Meij » Simfonia núm. 2 “The Big Apple” (A New York Symphony)

Inscripciones a las actividades

Todas nuestras actividades son gratuitas. Para inscribirse en cualesquiera de
ellas se puede hacer a través de los formularios correspondientes o bien
a saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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