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

   
SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS:

Instagram       :  @cggvalldhebron 

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

Prevenció de caigudes, de lesions i recomanacions. Pàg.3
 

ENTRETENIMENT

Obres de teatre del mes: 
 https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/les-obres-de-teatre-del-
mes-a-barcelona

Gimnàstica de manteniment amb la Isabel:
https://youtu.be/3juSUDODhjc

*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

El Josep Mestres i la Mª Eugenia Ibáñez ens recomanen tres llibres molt
interessants. Pàg 2.

EL RACÓ DEL VOLUNTARIAT

Del 24 al 30 de maig vol. 58

BARCELONA / SALUT

 Programació del casal per aquest juny i juliol.  Pàg.4
 

PROGRAMACIÓ ESTIU

https://www.youtube.com/watch?v=CKrfIb69wRk
https://www.youtube.com/watch?v=CKrfIb69wRk
https://www.youtube.com/watch?v=CKrfIb69wRk
https://www.facebook.com/cggvalldhebron
https://www.youtube.com/watch?v=CKrfIb69wRk
https://www.youtube.com/watch?v=CKrfIb69wRk
https://www.youtube.com/watch?v=CKrfIb69wRk
https://www.instagram.com/cggvalldhebron/?igshid=27plglpr9kqy
https://www.instagram.com/cggvalldhebron/?igshid=27plglpr9kqy
https://www.youtube.com/channel/UCnDfBlRfKXA2OiXDK9q5oWg
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/les-obres-de-teatre-del-mes-a-barcelona
https://youtu.be/3juSUDODhjc


Aquesta setmana el Josep Mestres i la MªEugenia Ibáñez ens proposen tres
lectures molt interessants per llegir! 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo:

         https://www.youtube.com/watch?v=-jzimRQl5ug&t=29s

LA CUINA DE SEMPRE
A càrrec del Casal Vall d'Hebron
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Feu exercici físic amb regularitat, ajuda a millorar la força i a sentir-se millor. Els
exercicis que milloren l'equilibri i la coordinació de moviments (com el taitxí) són
els més útils. La falta d'activitat física contribueix al debilitament i fa augmentar
el risc de patir una caiguda.
Reviseu la vostra medicació: el personal mèdic i farmacèutic pot revisar la
medicació que preneu actualment. Amb l'edat, és possible que l'acció d'alguns
medicaments sobre l'organisme canviï. Algunes medicines o combinacions de
medicaments poden provocar somnolència o mareig i propiciar una caiguda.
Comproveu la vostra visió: cal visitar l'oculista almenys un cop l'any. És possible
que les ulleres ja no siguin prou adequades; també es poden tenir malalties com
el glaucoma o les cataractes, que limiten la visió. Una mala visió pot provocar
una caiguda.

PREVENCIÓ DE CAIGUDES I LESIONS

Les caigudes poden causar lesions que, especialment en el cas de la gent gran, de
vegades tenen conseqüències greus per a la salut. Hi ha alguns consells que us
ajudaran a evitar-les:

CLICA AQUÍ PER CONTINUAR LLEGINT LA FONT DE LA NOTÍCIA: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-
saludable/prevenir_accidents_i_lesions/gent_gran/

      

BARCELONA / SALUT
Generalitat de Catalunya

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/prevenir_accidents_i_lesions/gent_gran/


 Ens pots trucar al 934287337 a partir del 25 al 27 de maig de 10 a 13h i de 16.30 a
18h.
Presencialment ( CITA PRÈVIA)

Aquest juny i juliol estem preparant l'estiu perquè el tornem a gaudir ! Us compartim la
programació d'estiu.

Per poder inscriure't com ho pots fer?

Els tallers s'iniciaran a partir del dilluns 31 de maig! 
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