
 
 
 
 
 

 

Núm. registre Departament Treball 0805 C · N.I.F. G-58.825.811 

 

MISSIÓ EMPRESARIAL 2018 – NOVA YORK 

(DEL 12 AL 21 D’ABRIL) 

 

Dijous 12 

Viatge d’anada Barcelona (18.25 h) – Nova York (21 h) 

 

Divendres 13 / Dissabte 14 / Diumenge 15 

Dies de lliure disposició. El diumenge 15 es celebrarà un brunch conjunt 

 

Dilluns 16 

9.30 h – 11 h Visita al Department For The Aging (DFTA) 

11.30 h – 13 h Visita al centre Amsterdam Nursing Home (Harlem) 

15.30 h – 17.30 h Visita al centre The Hebrew Home at Riverdale 

 

Dimarts 17 

9.30 h – 10.30 h Visita al Council of Senior Centers and Services (CSCS) 

11.30 h – 13 h Visita al centre Jewish Home Lifecare’s Bronx (GreenHouse Project) 

14.30 h – 17 h Visita al centre St Mary’s (Harlem) 

Nit: musical o òpera (esdeveniment opcional) 

 

Dimecres 18 

09.30 – 13 h Visita a Services and Advocacy for LGTB Elders (SAGE) i mostra 

de plànols de dos nous centres projectats (Crotona i Ingersoll Residences) + tour 

per Manhattan, a càrrec de SAGE. 

14 h – 17 h Visita a un centre on s’atén LGTB 

 

Dijous 19 

Matí: Viatge d’anada a Washington (2.50 h en tren) + visita a un centre de 

Washington 

Tarda: Turisme a Washington + viatge de tornada a Nova York (2.50 h en tren) 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

Divendres 20 

Matí: Visita a l’organització ACRIA + una visita a un centre 

Tarda: lliure disposició + sopar conjunt 

 

Dissabte 21 

Viatge de tornada Nova York (23 h) – Barcelona (12.15 h del diumenge) 

 

 

Notes 

*Atès que les jornades de treball de la missió es faran entre el 16 i el 20 d’abril, 

us oferim també la possibilitat d’un vol d’anada pel diumenge 15 d’abril, amb 

sortida a Barcelona a les 18.25 h i arribada a Nova York a les 21 h. 

 

**En el benentès que el programa de la missió sofrís alguna modificació, aquesta 

es comunicarà de forma puntual als participants. 


