
ACTIVITATS DE NADAL

El Casal a casa

C A S A L  D E  G EN T  GRAN  D E L  

B A I X  GU I N A RDÓ

 Nadal   2020

Nadal 2020.

Exposició del
taller de
pintura al oli.

Lectures de
nadal (Estrena
24 de Desembre
a Youtube).

Guarniments de
nadal.

https://vimeo.com/493864430
https://vimeo.com/493827150
https://youtu.be/eRPhkbgry5k
https://www.youtube.com/watch?v=djfJHtd8wL0&t=712s


XARXES
Canal Youtube Gran

Gent en Xarxa Horta-

Guinardó. 

Facebook

Instagram

Web

Nadal  2020

Creixement personal.
Recomanacions literàries.

Nous videos:

https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/ca/
https://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.youtube.com/watch?v=Mas8pv-xFfU
https://www.youtube.com/watch?v=UuQeFhXJS0Y


EN AQUESTA OCASIÓ ELS NENS I NENES DE

L'ESCOLA DE LES AIGÜES HAN FET UN DIBUIX

DELS POEMES DE LA VEU DELS SÒCIS

Nadal 2020

Si esteu interessats en participar en aquesta secció del butlletí amb
els vostres textos, articles, poesies, etc... podeu enviar-los a la direcció de
correu electrònica infobaixguinardo@gmail.com

LA VEU DELS SOCIS

Des del Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
volem agrair a l'escola de les aigües la seva
col·laboració i a tots els nens i nenes pels 
seus dibuixos! 

Bon Nadal!



Nadal 2020

EL FRUTO DE LA NAVIDAD

La Tierra Madre generosa
nos da sus frutos otoñales:

Higos verdes y morados,

racimos de uva dorada,

boniatos vestidos de frailes,

castañas de piel tostada.

De puntillas, el invierno
y el frío a la puerta llaman. 

Y un estallido de luces
nuestras calles engalanan.

Mas, que no nos encandilen! 

Busquemos luz en el cielo 

y  una Estrella que nos guíe. 

Postrados ante Dios- Niño,

pidamos que Él nos proteja
y llene de bendiciones,

que la Navidad sea el fruto
de un gran amor verdadero  

entre nosotros los hombres.

Jesús, María y José,

escuchad nuestras oraciones.

Anna Agustí
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NADAL 2020

Serà diferent, serà un altre Nadal.
Vull trobar quelcom plaent

que encengui la guspira de la il·lusió
per als propers dies nadalencs.

I... ho trobo! És amb mi, ben a prop:

En Joan, el meu nét de vuit anys.

Assenyat i amorós,

entremaliat i tranquil,
i llest... com un argent viu.

En Joan queda bocabadat
davant els llums de Nadal

que pengen arran del seu balcó,

i espera impacient la nit de Reis
i la juguesca de fer cagar el tió.

I gràcies al nostre nét,
omplo –com fa ell-

un sac ple d’ il·lusions.

Anna Agustí
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