
ENLLAÇOS D'INTERÈS

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

- Corones de Nadal: https://www.youtube.com/watch?v=djfJHtd8wL0

INTERÈS CULTURAL

- Teatres de proximitat: https://www.teatresdeproximitat.cat/ca/on-el-teatre-
batega.html

PROPOSTA DE LECTURA

Us deixem amb un vídeo de recomanacions de lectures per regalar per
aquestes festes.  Pàg 2.

PROGRAMACIÓ DE VÍDEOS TUTORIALS SETMANALS

La programació que pots seguir a través de les nostres xarxes socials de
cuina, manualitats i molt més! Pàg 3.

BUTLLETÍ ONLINE
Butlletí setmanal del Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron

BÚSTIA DE NADAL I RECAPTE D'ALIMENTS

Deixa la teva carta de Nadal i 1kg/l d'aliment pel Banc d'aliments de
Barcelona. Consulta l'horari del casal.

Del 21 al 27 de desembre 2020 vol. 35

   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

Per aquestes Festes de Nadal la MªEugenia Ibáñez 
ens proposa diferents llibres per llegir i també per regalar!
Aquest any regala llibres! 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UuQeFhXJS0Y

https://www.youtube.com/watch?v=UuQeFhXJS0Y


Trobareu a través de les nostres xarxes socials vídeos tutorials de cuina, manualitats i molt més
per aquest desembre 2020. 

Facebook: https://www.facebook.com/cggvalldhebron
Pàgina web: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggvallhebron/ca
Instagram: https://www.instagram.com/cggvalldhebron/

ACTIVITATS DE DESEMBRE

Casal Gent Gran Vall d'Hebron
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BÚSTIA DE NADAL I RECAPTE D'ALIMENTS

Casal Gent Gran Vall d'Hebron

De dilluns a divendres del casal té el punt d'informació obert de 10 a 12h. 
Vine a deixar un 1kg/l d'aliment pel recapte pel Banc d'aliments de Barcelona. A més hi trobaràs
una bústia de Nadal on podràs deixar la teva carta de Nadal! També trobaràs una altra bústia
al casal de barri de Can Travi. 
El casal romandrà tancat els caps de setmana i els dies 24, 25 i 26, 31 de desembre i  1, 4, 5 i 6  
de gener. 


