
ASSOCIACIÓFAMILIAR
L’HOSPITALET DE L’INFANT

Llámala clan, llámala red, tribu o familia: 
como quieras que la llames, quien quieras que seas, necesitas una. 

Jane Howard. 

associaciofamiliarlatribu@gmail.com

LaTribuAssociacioFamiliar

T’agradaria associar-te 
i/o col·laborar amb 

nosaltres?
Per només 20€ anuals formaràs part de la 

nostra Tribu i gaudiràs de descomptes en les 

activitats, cursos i tallers que organitzem, 

que no siguin gratuïts. 

Envia’ns un mail a l’associació amb les teves 

dades i t’informarem de totes les novetats i 

activitats que anirem organitzant.

Us hi esperem!



Què és ?

Qui som?

Què fem  ?latribu
Una Tribu, en termes de criança, fa referèn-

cia a aquell grup de persones i famílies que, 

tot i no tenir cap vincle entre ells, es 

reuneixen, comparteixen i es donen 

suport en aspectes relacionats amb l’educa-

ció, la salut, el benestar, el creixement i el 

dia a dia amb els/les seus fills/es.

La nostra Tribu pretén donar resposta a les 

inquietuds i dubtes de les famílies del 

municipi i rodalies en un espai de reunió on 

sigui possible desenvolupar activitats, 

dissenyades i pensades específicament per 

als infants i les seves famílies.

Tant si estàs embarassada 
com si tens petits a casa, la 
Tribu és el teu espai!!! 

Som un grup de mares i pares que arrel de la 

nostra maternitat/paternitat vam tenir la 

necessitat de crear un espai on compartir i 

fer Tribu.  D’aquesta manera neix “La Tribu, 

associació familiar”. 

Volem compartir aquest projecte, sense 

ànim de lucre, amb totes aquelles famílies 

i/o persones que tinguin i sentin la mateixa 

necessitat. I donar resposta tant a temes de 

criança, com de salut i d’oci.

Realitzem trobades quinzenals, cada primer 

i tercer dimarts de cada mes. A la sala XXX 

de L’Hospitalet de l’Infant.

Algunes trobades seran activitats/xerrades 

o tallers definits amb temes d’interès propo-

sats pels membres de l’associació.

Unes altres seran lliures, on la idea és crear 

un clima de confiança i complicitat per a 

compartir dubtes,  inquietuds, experiències.

L’assistència a les trobades quinzenals 

és lliure i gratuïta. 

Consulta els horaris 
de les activitats al nostre facebook. 

Tallers de Primers Auxilis

Xerrades d’Homeopatia

Tallers de Dança

Xerrades Lactància

Escola de Mares I Pares

Xerrades de Porteig

Música per a Nadons

Xerrades de Límits

Inteligència Emocional

Post Part Musical

Activitats Culturals

Trobades Lliures

i molt més!!!


