
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

 Trastorns d'ansietat. Què són? Causes i tractament.  Pàg.3
 

ENTRETENIMENT

Tallers oberts 2021 a Barcelona: 
 https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/tallers-oberts-2021

Gimnàstica de manteniment amb la Isabel:
https://www.youtube.com/watch?v=Ifr_hoQiy7Q

*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

Aquesta setmana la voluntària Montse Pérez de cuina ens porta una
altra recepta fàcil de fer. Pàg 2.

EL RACÓ DEL VOLUNTARIAT

Del 17 al 23 de maig vol. 57

BARCELONA / SALUT
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Des del casal aquesta setmana la Montse Pérez ens porta una recepta
molt fàcil de fer, econòmica i boníssima: RELLOMILLO DE PORC!
Saps com el prepara? Amb què l'acompanya? No et perdis del vídeo del
nostra canal de Youtube! 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo:

          https://www.youtube.com/watch?v=BbGiyh-QdRw

LA CUINA DE SEMPRE
A càrrec del Casal Vall d'Hebron

https://www.youtube.com/watch?v=BbGiyh-QdRw


L’ansietat o angoixa

És una emoció que tothom experimenta alguna vegada davant de determinades
experiències de la vida o circumstàncies de l’entorn. Apareix per fer front a una
situació que la persona percep com una amenaça per la seva seguretat, o la dels
seus, i intenta reduir les conseqüències negatives que pot produir. És, per tant, una
reacció natural d’alarma davant de la percepció d’un perill potencial o d’una
pèrdua de control sobre l’entorn.

Malgrat això, en alguns casos l’ansietat pot arribar a esdevenir un trastorn. Això
passa quan les persones afectades l’experimenten excessivament intensa o
freqüent, davant de situacions quotidianes que no haurien de produir-ne, i se
senten incapaces de controlar-la. Aquesta ansietat interfereix en la realització de les
activitats de la vida diària i minva l’autonomia de la persona.

Els trastorns d’ansietat representen un dels problemes de salut mental més
freqüents i sovint apareixen en associació amb altres malalties mentals.

CLICA AQUÍ PER CONTINUAR LLEGINT: 

      https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/ansietat/

Font: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/ansietat/
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