
EL RACÓ DEL VOLUNTARIAT

Exposició Zenobia, estas ruinas que somos és la proposta guanyadora de
la convocatòria de primavera del cicle Objectiu Dona al Casal d'Entitats
del Mas Guinardó:
https://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarrihg/cemasguinardo/node/1
680
 

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

                
 
 

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

   
SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS:

Instagram       :  @cggvalldhebron 

Youtube:         : https://www.youtube.com/channel/UCnDfBlRfKXA2OiXDK9q5oWg

*Per demanar cita prèvia al casal, pots trucar al 601 640 842 o al 93 428 73 37
o enviar un correu electrònic a puntinformaciocggvh@gmail.com

El casal està obert de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 16.30 a 18.30h

 

Quin llibre regalem per aquest Sant Jordi? Des del casal tenim moltes idees. .
Pàg 2.

Del 19 al 25 d'abril de 2021 vol. 53

ENTRETENIMENT

Confeccionem roses pel personal sanitari de l'Hospital Sant Rafael i Vall
d'Hebron! Pàg.3

SANT JORDI 2021

Mercè Bausili ens recomana llibres: https://www.youtube.com/watch?
v=hcNGsBizl6s

Les millors activitats per fer a Barcelona per Sant Jordi:
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/sant-jordi-a-la-ciutat
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Des del casal ens recomanen llibres per aquest Sant Jordi! No saps què
comprar-te o regalar? És un bon moment per deixar-te guiar per les
recomanacions que ens porta la MªEugenia i la Montse i endisnsar-te en el
món de la lectura! 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo:
      https://youtu.be/99gec3QYWWw

RECOMANACIONS DE LECTURES 
A càrrec de MªEugènia Ibáñez i Montse Pérez

https://youtu.be/99gec3QYWWw


A través d'una iniciativa del barri, el casal ha confeccionat amb grups de només
5 persones, roses de Sant Jordi amb material de goma eva, pel personal sanitari
de l'Hospital Sant Rafael i Vall d'Hebron en homenatge per tot aquest temps
dedicats a la pandèmia. 

En aquest vídeo veuràs el procés de com fer una rosa amb goma eva.

Clica a l'enllaç per veure el vídeo:
               
                https://youtu.be/r5HusGtnr_w

SANT JORDI 2021
Casal Gent Gran Vall d'Hebron 

FELIÇ SANT JORDI

https://youtu.be/r5HusGtnr_w

