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 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. 

 

 

Aquest mes, per celebrar 

el Dia de les Dones, us 

trobareu al Casal  diferents 

activitats. 

 

El dimarts 8 de març a l’entrada del Casal, a les 10 del matí, es 

col·locarà una “Xarxa de desitjos” que hi serà tot el mes perquè hi 

participeu i pugueu deixar escrits els vostres missatges en relació 

amb el dia de la dona. 

També el dimarts 8 de març de 10 a 13 h. podreu participar al 

taller “Descobrint els meus valors” a càrrec de la Clota Cotreball, 

Sol Guerrero. És un taller gratuït i cal inscripció prèvia telefònica. 

 Si teniu ganes de ballar, aquest mes comencem els balls cada 

diumenge de 16,30 a 19 h. (música enllaunada). El preu de 

l’entrada és de 1,50€ i l’aforament és de 40 persones. 

Els dissabtes fem Bingo i Rummikub de 17  a 19 h. 

Els dissabtes 5 i 19 fem Rummikub i els dissabtes 12 i 26 

Bingo. 

És una activitat gratuïta i l’aforament és de 12 persones. 

A la darrera pàgina del butlletí trobareu amb detall tota la 
programació per aquest mes. 

 

Juanjo 

mailto:butlleti.cgghorta@gmail.com


SE LLAMA NANCY 

Ha sido un paréntesis demasiado largo, los dos años en los que 

el puñetero virus nos ha tenido secuestrados, nos dejó un lastre   de 

incertidumbre difícilmente superable, 

la apertura de nuestro centro ha sido 

muy pautada propiciando un goteo 

constante de asistencia que nunca 

llegó a ser masivo para evitar 

aglomeraciones. La ventilación y sobre 

todo la extremada limpieza del recinto 

nos ha llamado la atención: unos 

lavabos impolutos, aulas y estancias 

desinfectadas después de cada 

actividad y sobre todo el modo y la 

forma de llevarlo a cabo nos obligan a 

mirar a nuestro alrededor.   

Se llama Nancy, es la encargada 

de la limpieza de nuestro Casal, seguro que la conoces aunque 

intente pasar desapercibida. Más de una vez habrás pasado a su lado 

y aunque tú no lo hayas valorado, con su limpieza quizá te salvó la 

vida o por lo menos evitó que este maldito virus te dejara hecho unos 

zorros. Es discreta, silenciosa y sobre todo eficaz. No vende nada, no 

oferta nada, se esconde tras una  sonrisa y es posible que espere 

pacientemente a que tú decidas dejarla trabajar sin acuciarte para 

que abandones la sala. Nació en Santo Domingo (Rep. Dominicana), 

lleva en España algo más de un cuarto de siglo y según parece nada 

la hace más feliz que ver recompensado su trabajo con un gesto de 

agradecimiento o con sentirse integrada en el devenir diario en las 

instalaciones del Casal. Nuestra Nancy lleva en su carrito todo lo 

necesario para vigilar nuestra salud y a cambio solo pide una cosa: 

hacer que con su trabajo nosotros nos sintamos más tranquilos, más 

a gusto y no dudemos ni un momento en pedirle cualquier favor. 

Dirigirnos a ella por su nombre debe ser desde ahora una obligada 

cortesía y recordemos que para ella no hay mejores aplausos que el 

respeto por su trabajo y la más elemental educación. 

NUESTRA LIMPIEZA VIAJA EN TREN DE PRIMERA,  NO 

SEAMOS PASAJEROS DE TERCERA  

                                                         J. Hernández 



 

 

                                                     

             PETITS DETALLS 

 

Durant aquests dos anys de confinament per 

el Covid, he dedicat una estoneta, a les tardes, a 

fer manuals:  petits detalls, clauers, polseretes, 

flors, etc.  

Petits detalls que he regalat a la família i  

amics. 

Vaig pensar, i si en portes uns quants  al Casal 

d’Horta perquè la Raquel els doni  als socis del Casal? segur que els 

hi  farà  il·lusió. Petits detallets, com a premi del Bingo o bé per 

persones que no estiguin molt animades  per la situació actual. 

Aquets petits detalls a mi en   distreuen, i més si sé que fan 

contents als amics del Casal que tan bones estonetes passem junts i 

que aviat tornaran. 

 

 

                                                                      

                 Conxita Barreiro 

 

 



 

 

LES MASIES  

Els orígens de les masies s’ha de cercar a l’època romana quan 
van començar a fer petites edificacions relacionades amb l’explotació 

agrícola. Cal recordar que Horta era en zona de viles romanes. 
  

Entre les masies d’Horta, unes  seixanta, n’hi havia  de pagès, de 
cases nobles i de gent molt rica. 

  
Per començar amb les 

masies, parlarem de Can 
Cortada: Situada al final del 

carrer Campoamor.   Es una vella 
construcció amb uns grans 

finestrals gòtics d’èpoques 
diferents. Sens dubte el bressol de 

la historia d’Horta. 

 
A l’edat mitjana, Can Cortada 

era una torre dels senyors d’Horta 
que vigilava aquesta part. 

  

Els propietaris posteriors, els senyors Oriola-Cortada, posseïen el 
Patronat de la església de Sant Joan. 

  

La de Can Mariner, situada en el carrer d’Horta, cantonada amb 
el carrer del Vent, havia estat una de les masies més importants del 

pla de Barcelona; està ben conservada i dona personalitat a la part 
antiga del barri. Actualment és la Biblioteca d’Horta. 

  

Can Fargas, masia pairal iniciada l’any 1300, situada als carrers 
Frederic Rahola, Passeig Maragall i Peris i Mencheta és un mas 

medieval extraordinari envoltat de pins. Posseïen gran quantitat de 
vinyars, que quasi arribaven als terrenys de Sant Pau. Tenien 

carretons propis per repartir el gènere per Barcelona i, fins i tot, un 
carruatge per anar a passejar. 

 

 
 
                                                                                     
 

Rosa M. Ducet  



 

 

LA MALETA CON RUEDAS 

La historia y evolución 
de la maleta, se inicia con 

los viajes de finales del siglo 
XIX. Eran viajes de larga 

distancia y la mayoría se 
realizaban en tren o en 

barco. Para facilitar el 
almacenamiento y traslado 

del equipaje, aparecieron los 
primeros bultos de mano y 

cajas de madera recubiertas 
con protecciones. 

Fue el inicio del turismo multitudinario. Viajar, ya no era algo 
exclusivo de las clases altas que disponían del servicio, para 

transportar los pesados baúles.  Además de los viajes de placer, 

aparecieron los viajes por obligación; los emigrantes se veían en la 
necesidad de desplazarse a sitios lejanos, en busca de una vida 

mejor.  
Poco a poco, fue desapareciendo el baúl, dando paso, a la clásica 

maleta de la época, que se ha ido adaptando a las necesidades de los 
pasajeros, normas y medidas, para llevarla en los aviones.  

Hace medio siglo que empezaron a venderse las primeras 
maletas con ruedas. Al principio el invento lo tildaron de “loco y poco 

varonil”, un hombre de verdad podía cargar con su maleta por las 
asas sin necesidad de ir tirando de ella arrastrándola. 

Durante años, economistas y sociólogos trataron de averiguar el 
misterio de la maleta con ruedas. Si la rueda existe desde hace 

milenios ¿Por qué la maleta con ruedas, hace tan solo cincuenta años 
que se usa?  

La industria no vio ningún aliciente comercial a la maleta con 

ruedas, ya que las mujeres no viajaban solas. Si una mujer viajaba lo 
haría con un hombre y este le llevaría su equipaje. ¡Qué ideas tan 

inflexibles! 
La conclusión a la que llegaron fue que la maleta con ruedas no 

se popularizó antes por estar considerada un objeto meramente 
femenino.  

La maleta con ruedas o trolley es tan útil, que nos facilita el viaje 
tanto a hombres como a mujeres. ¡Feliz Viaje!  

 
 

Magda 



 

 

REFLEXIONS DE TARDOR 

 
No hi veig la gràcia, a casa 

meva només hi ha homes… 

Teníem el net a tota pensió, 

anys que per mi van ser feliços. 

Avui tot a canviat. Un nen 
de mes de vint anys ja fa el que 

vol. I sense demanar permís. 

No es recorda dels avis, i 
potser millor que sigui així, 

aquesta classe de personatges 
no admeten protecció.  

Si no fossin així ens pesaria haver-los de vigilar d’a prop. 

Vaja, que no, no és  normal. 

La veritat és que els avis també caduquem: això ho veig tant 

clar  ara !… 

Avui penso que sense pandèmia jo tindria deu anys menys,  

caminaria encara amb pas ferm, i miraria aparadors, ”sempre m’ha 
agradat “, i avui encara no sabria que sóc gran. 

Nomes em queden records de companys i companyes, per cert 

molt macos. Valia la pena deixar la feina a casa, si veia la meva colla! 
En tornar, la feina la feia més a gust, no com ara que a tot arreu hi 

veig pols. 

 Per què tot canvia? I si tot ha de canviar, per què precisament 
ara? Jo no ho planejava pas. 

 La meva opinió hauria de valer avui encara. 

 

 

M. Reguart 

 



 

 

SUDOKU 
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PROGRAMACIÓ MENSUAL 

 
EXCURSIONS 
 
 

 Sortida al centre d’interpretació de la castanya a Viladrau 

 Preu: 42€ 

Dijous 24  de març a les 8 del mati. Inscripció prèvia dijous de 16.15 a 17.15h. 

A càrrec de la comissió d’excursions.  

 Visita guiada  el Recinte Modernista de Sant Pau  

Dimecres, 23 de març a les 15h a la porta del Casal de Gent Gran d’Horta 

Passegem per l’Hospital més bonic de Barcelona per conèixer com va néixer la 

medicina moderna a la ciutat. Després, compartirem les nostres impressions de la 

visita tot prenent un cafè .A càrrec Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Cal inscripció prèvia telefònica (93 428 78 29 / 618 15 14 23) 
Preu: 5 €.   
Cal tarjeta de metro  

 

XERRADES I CONFERÈNCIES 

 

 “Descobrint els meus valors” 

Dimarts 8 de març de 10 a 13h  

Vols descobrir-te més a tu mateixa i els teus valors? A través de l'escriptura, 

l'escolta i la interacció podràs dirigir les teves accions segons els teus valors.  
Cal inscripció prèvia telefònica (93 428 78 29 / 618 15 14 23) 
Taller gratuït per celebrar el Dia de la Dona 
 

 “Remeis de l’àvia”  

Dijous 10 de març a les 11.30h  

Remeis casolans per diversos problemes de salut a càrrec de Jordi Girona  
Cal inscripció prèvia telefònica (93 428 78 29 / 618 15 14 23) 

 

 “Algunes dones oblidades”  

Dimarts 15 de març a les 11.30h  

Conferència a càrrec de Mercè Bausili  
Cal inscripció prèvia telefònica (93 428 78 29 / 618 15 14 23) 

 

ALTRES:  
 

 “Xarxa dels desitjos” 

Dimarts 8 de març de 10 a 13h i 16 a 18h  
 La xarxa de desitjos és una instal·lació participativa que té com a objectiu mostrar 

missatges commemoratius en relació al Dia de la Dona.  
 

 “Reconstrucció”  

Dijous 31 de març a les 17h 

És un espectacle gratuït de teatre científic interactiu i participatiu.  

A càrrec de InCite i Àgora Events amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona  
Cal inscripció prèvia telefònica (93 428 78 29 / 618 15 14 23) 

 


