
Butlletí informatiu 
del Casal de Gent Gran d’ Horta 

NÚM.80                                                                                        Desembre   2021 

 

 Si desitgeu participar en aquesta secció cal que deixeu els vostres escrits amb les vostres dades a la 

bústia del Casal o al e-mail butlleti.cgghorta@gmail.com. Els escrits no han de superar més de 35 línies. 

 

Ya hemos pasado el mes de 
noviembre y con las medidas de 

seguridad que ha tomado el Casal se 
ha logrado mantener el Covid a raya. 

Os resumo a continuación las 

principales actividades para éste mes 
de diciembre. Como siempre se 

relacionan todas en la última página.  

Tenemos el Taller de 
decoración de guirnaldas, que se realizará el viernes 10 de 

diciembre de 10 a 11 horas, es una actividad gratuita; los que 
estéis interesados tenéis que inscribiros previamente. 

Los voluntarios que se encargan de hacer el Pesebre, llevan ya 

días trabajando en el nuevo proyecto. La inauguración del Pesebre 
será el lunes 13 de diciembre a las 12 horas, si queréis asistir 

tenéis que inscribirnos previamente. 

Para los amantes del baile, deciros que el jueves 16 de 

diciembre a las 17 horas, tendremos baile de Navidad con 

música en directo, es gratuito. Por el tema COVID y siguiendo las 
recomendaciones, tendremos que hacer una inscripción previa y traer 

el certificado COVID. El día del baile iremos en todo momento con 
mascarilla y el aforo será limitado. 

Por último un llamamiento. Para que el Casal funcione, los 

voluntarios son imprescindibles,  si estáis interesados y queréis 
cooperar en alguna actividad del Casal seréis bienvenidos. 

Podéis pasaros por la oficina y exponer en que os gustaría colaborar; 
son muchas las actividades que se ofrecen. Ánimo. 

 

 

Juanjo 

mailto:butlleti.cgghorta@gmail.com


PASO A NIVEL SIN BARRERAS 

Nuestro casal levantó las barreras que 

impuso la pandemia, la ventilación y la 

limpieza son constantes y el ambiente en 

cuanto a temperatura y  bienestar es 

estupendo, nuestro  tren se ha puesto en 

marcha, la locomotora está a punto y las 

taquillas abiertas esperando a los 

numerosos pasajeros con equipajes de 

ilusión y ganas de subir a bordo,  

necesitamos llenar los vagones, los 

compartimentos están disponibles para los 

amigos con los que charlar y compartir 

necesitamos recuperar nuestro ambiente y grupos de compañeros 

con los que antes hacíamos este recorrido.  

Nuestro centro, nuestra casa es un lugar seguro y a nuestra 

disposición del que siempre nos hemos sentido orgullosos y por el 

que siempre hemos apostado para reuniones y actividades en grupo. 

Tenemos que lograr volver a retomar su pulso, debemos confiar en 

nosotros mismos y en nuestras capacidades para volver a darle el 

impulso necesario y que siga siendo nuestro santo y seña en el 

devenir del barrio y en nuestra vida diaria.  

La convivencia es muy importante para superar el tiempo de 

aislamiento. Retomar amistades y recuperar el pulso tanto emocional 

como psíquico es la mejor terapia contra el anodino y rutinario 

devenir diario y la única forma de suprimir barreras mentales, os 

esperamos. 

 ESTE TREN  NECESITA GUARDA AGUJAS PARA GESTIONAR 

GRUPOS  

 

 

 

                                                             J. Hernández 



VISITA A LA UNIVERSITAT DE 

BARCELONA 

Com dèiem en l’anterior butlletí, abans del confinament vàrem 

visitar l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. 

La guia, després d’unes  

àmplies explicacions  sobre 

tots els personatges que es 

troben representats en el 

vestíbul, ens va portar a 

visitar el Paranimf, els 

jardins, el claustre i alguna de 

les antigues aules, com podeu 

veure a la foto, i en les quals 

s’hi han filmat pel·lícules. 

La Universitat de 

Barcelona es va fundar l’any 1450 

L’any 1717 Felip V promulga el decret de fundació de la 

Universitat de  Cervera, única en tot el Principat, com a càstig a la 

institució per haver contribuït a la defensa de la ciutat assetjada per 

l’exèrcit borbònic, ja que alumnes i professors es decantaren 

clarament per la causa de l’Arxiduc Carles. 

El 1842 torna definitivament a Barcelona i s’instal·la 

provisionalment  al Convent del Carme. 

El 1845  fou establerta com a única en el Principat. 

El 1874 es trasllada en un edifici de nova planta, a la Gran Via de 

les Corts Catalanes, obra d’Elies Rogent, mostra d’art 

neomedievalista on es troba actualment. 

A partir del 1950 fou iniciada la construcció de nous edificis 

universitaris, destinats a les diferents facultats, a la zona Pedralbes-

Sarrià-Les Corts, anomenada Ciutat Universitària.  

La Universitat de Barcelona, des de la seva fundació l’any 1450 

ha mantingut i desenvolupat una intensa activitat acadèmica i de 

recerca al servei de la societat, i avui dia és un referent educatiu, 

científic i de pensament a escala nacional i internacional. 

 

Anna Mª Guiteras. 



PETITA HISTÒRIA DE LA VALL D’HORTA  

 
Horta terra  trencada, plena de puigs i turons, el  turó de Sant 

Genís, el Coll, la Font d'en Fargas, el turó de la Peira i el Carmel. 
 

Temps enrere 
aquests turons eren 

plens d'arbres i de 
frondosa vegetació. 

L'acció de l'home els 
ha anat despullant  

fins a convertir-los 
en llocs edificats 

plens d'habitatges. 
 

Hi ha hagut 

abundoses 
torrenteres i dos 

grans rieres, la riera dels Agudells que va cap a Vallcarca i el Putxet, i 
la riera d'Horta que mor a Sant Andreu, a la conca Mediterrània. La 

vall d'Horta rep les aigües que baixen pel vessant del Tibidabo i pels 
voltants del Laberint i Sant Cebrià, per l'altre vessant del Coll i del 

Carmel. 
 

Junt a la riera s'anaren formant nuclis veïnals:  Vallcarca, la 
Clota, Penitents, Sant Genís, el Coll, la Farigola, Horta ......... 

 
La riquesa d'aigua afavorí la profusió de masies escampades 

entre els turons esmentats. 
 

La Creu de Terme.               

 
Les creus de terme eren posades com a fites als límits d'una 

parròquia, d'un cementiri i també com a monuments de delimitació 
de les comarques a les sortides de les poblacions. 

 A  Catalunya són molt antigues i són dels millors tresors del seu 
patrimoni artístic, encara que han anat desapareixent en les diferents 

guerres i revoltes. 
 

Pel que fa a Horta n'hi ha hagut diverses en diferents llocs. La 
inauguració de l'última creu de terme, el 21 de setembre de 1952, 

fou un gran esdeveniment entre la població. 
Rosa M. Ducet  



UN LLIBRE PER AQUEST MÉS 

 Autobiografía de Agatha Christie 

La gran dama del suspens també va escriure sobre 

ella, va explicar la seva vida amb la mateixa agilitat, 
intriga i tensió que ho faria en les seves millors 

novel·les. 

Al llarg de les tres dècades des de la seva mort el 
1976, molts lectors i crítics d’Agatha Christie han 

sostingut que el llibre més convincent és el menys 
conegut: la seva Autobiografia. Tot i els seus èxits, sempre va ser 

una persona molt gelosa de la seva intimitat, arribant a extrems 

extravagants per eludir les aparicions en públic. Va rodejar la seva 
vida amb un mantell de misteri gairebé tan impenetrable com el de 

les seves novel·les. 

En aquesta obra ens explica els anys feliços de la infància a 
l’estranger, les errades amoroses de la joventut, els seus dos 

matrimonis, els seus viatges a Egipte i Orient Mitjà seguint les passes 
del marit arqueòleg, Max Mallowan; també els contratemps en 

començar la carrera d’escriptora i la consecució gradual del seu èxit. 
És l’autobiografia d’algú que va saber gaudir de la vida i, al mateix 

temps, l’estudi d’una professional conscient, d’una escriptora que 

sabia perfectament quina era la seva feina i que ens explica com ho 
va fer. 

Aquest llibre pertany a aquelles lectures que et situen en un 

temps i una societat, de la mà de les vivències de qui l’escriu. I si el 
personatge és viatjat i gens simple, com és el cas, estem davant 

d’una obra que ens explica moltes més coses que les peripècies 
personals. 

Barcelona : Editorial Espasa, 2019, 672 pàgines 

 

 

 

                                Mercè Bausili 



EL MOSQUIT 

TIGRE 

 
En Ferran te nou anys. Ja és al llit llegint des de les deu. Just 

quan apagava el llum, entre en Ton, el seu germà, dos anys més 

gran que ell. 

-Encén el llum tio…   

-Despulla’t sense llum, hi ha un mosquit tigre  

-Doncs tanca la finestra         -No, deixa-la oberta, se n’anirà 

 Me’n fot, jo dormo sota la finestra, no vull que em piqui. Deu 

minuts més tard el germà gran dorm com un soc…, les seves bambes 

flairegen. En Ferran intenta obrir la finestra per escampar la mala 

olor. Res, que no pot dormir. Cridaria la mare però no ho farà, ella és 

qui l’hi a manat que se n’anés al llit, molt enfadada… millor no fer-se 

notar més, 

Al campanar de l'ajuntament toquen les onze i el mosquit 

decideix atacar  un altre cop  - zum- zum. 

Ho ell ho jo, pensa. Agafa el coixí s'agenolla sobre el llit i espera 

senyals… el mosquit pressent el perill i no es mou, la mare sospita 

d’aquest silenci… el pare que ja veu que avui no podrà llegir el diari 

en pau, a peu de porta, pregunta: esteu bé nois?… El mosquit té gana 

i decideix atacar. En Ferran comença a estar-ne fart d’aquest joc, el 

mosquit pensa: avui no ho encerto. 

Pare, hi ha un mosquit molt gros… -doncs, tapa’t de cap. En 

Ferran es decideix a defensar-se i comença l’atac. Cops de coixí a 

dreta i esquerra, el mosquit és tant gros que fa soroll en caure a 

terra. Sort que quan la mestressa apagui el llum arribarà el silenci. 

Ara podré dormir… diu en Ferran. El seu germà comença a roncar… 

M. Reguart 
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PROGRAMACIÓ MENSUAL 

 
SORTIDES: 

 

 Anem a visitar la Associació de Pessebristes de Barcelona, 17 
de desembre a les 10h a la porta del Casal. Cal inscripció prèvia 

i es gratuït.  
 

 
 Senderisme per Collserola, 17 de desembre a les 9.30h porta 

del Casal. Cal inscripció prèvia i es gratuït. 
 

 
 
 
 

 
 
XERRADES I CONFERÈNCIES 
 

 Taller de prevenció de caigudes a les 10h, a càrrec de la creu 

roja . Cal inscripció prèvia. 
 

 Xerrada sobre la fundació Uszheimer a les 11h, a càrrec de la 

fundació Uszheimer . Cal inscripció prèvia. 
 

 
 

 
ALTRES 
 

 Taller decoració guirlandes, 10 de desembre de 10 a 11h.Cal 
inscripció prèvia i es gratuït. A càrrec la Clota Cotreball  

 
 Inauguració del pessebre, 13 de desembre a les 12h. Cal 

inscripció prèvia i es gratuït. 
 

 Ball de nadal, 16 de desembre a les 17h. Cal inscripció prèvia i 
certificat Covid-19 i es gratuït.  


