
ENLLAÇOS D'INTERÈS

El canal Youtube dels casals de gent gran d'Horta-Guinardó: Gran Gent en Xarxa!
Aquesta setmana passada repassem els vídeos:

- Ball en línia amb l'Enrique:
https://www.youtube.com/watch?v=R4l8euMh0V4

- Parlem del Martí Codolar amb la Mercè Bausili: https://www.youtube.com/watch?
v=GbX7TqlRw8g&ab_channel=GranGentenXarxaHorta-Guinard%C3%B3

INTERÈS CULTURAL
- Mercats i fires de Nadal a Barcelona: https://www.timeout.es/barcelona/es/que-
hacer/mercados-de-navidad

PROPOSTA DE LECTURA

La recomenació de lectura setmanal. Una bona manera per aprofitar el
temps. Aauesta setmana us enllacem el vídeo.   Pàg 2.

HÀBITS SALUDABLES- EL SON

Dorm bé? Suficient hores? Saps què són els trastorns del son?
t'expliquem consells per dormir saludablement. Pàg 3.

BUTLLETÍ ONLINE
Butlletí setmanal del Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron
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   SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS:

Facebook        : https://www.facebook.com/cggvalldhebron

Instagram       : @cggvalldhebron 
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PROPOSTA DE LECTURA

Mª Eugenia Ibáñez

Una setmana més a mans de la nostra voluntària de la comissió de
cultura del casal, Mª Eugenia Ibáñez, ens arriba propostes de lectures de
diverses temàtiques, gustos i varietats. 
També és una bona guia per poder regalar aquestes festes llibres! 

A gaudir de la lectura! 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo de tres llibres que ens recomana la Mª
Eugenia: https://www.youtube.com/watch?v=viWmvB--t-
k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=viWmvB--t-k&feature=youtu.be


Ajuda a produir massa muscular.
Contribueix al creixement.
Incrementa la capacitat del sistema immunitari per combatre les
infeccions.
Potencia la capacitat de concentració, d'aprenentatge i de memòria.
Millora l'estat d'ànim.
Augmenta l'esperança de vida. 

Mentre dormim el nostre cos desenvolupa activitats importants per al seu
funcionament. A més, la qualitat del son té un impacte en la nostra salut
física, mental i emocional, i comporta molts beneficis:

Dormir bé no és el mateix que descansar moltes hores i podem dir que, en
general, és més important la qualitat del son que no el nombre concret
d'hores de son.
A més, no totes les persones necessiten dormir les mateixes hores i aquestes
varien amb l'edat. També es poden produir canvis segons l'estació de l'any o
el nivell d'esgotament físic o mental. La quantitat total de descans nocturn
necessari oscil·la entre sis i onze hores diàries, i la mitjana és propera a les
set o vuit hores per a les persones adultes. Les persones més joves
acostumen a necessitar més hores que la gent gran. Un grup important és el
d'adolescents, que necessiten dormir nou hores.
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Clica a l'enllaç per saber més: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-
z/s/son/
 

CONSELLS PER DORMIR SALUDABLEMENT

Canal Salut/Gencat
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