
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

Banc del temps? Què són? Quants en tenim?. Pàg.3
 

Curiositats d'Horta: https://www.youtube.com/watch?v=9WMll9hhOlc

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

*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 tenim recepta de la Montse! Pàg 2.

ENTRETENIMENT

 

EL RACÓ DEL VOLUNTARIAT

Del 31 de maig al 6 de juny 2021 vol. 59

USOS DEL TEMPS 
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Aquesta setmana la Montse ens prepara una recepta per sucar-hi pa! 

                                            Suquet de peix! 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo:

        https://www.youtube.com/watch?v=tiFrvF6Vtlg

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

https://www.youtube.com/watch?v=-jzimRQl5ug&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=tiFrvF6Vtlg


BANC DEL TEMPS

La seva activitat es basa en l'intercanvi de temps entre les persones que ajuda a resoldre problemes de la
vida quotidiana. Els usuaris d'aquests bancs dipositen unes hores de temps, hores durant les quals s'oferiran
per fer algun servei fruit de les seves habilitats. Explicar un conte a algú, cuidar una criatura durant una
malaltia, llegir llibres a persones grans, ajudar a fer els deures, cuidar animals domèstics o plantes, petites
reparacions domèstiques, acompanyar a passejar, són algunes de les activitats que es desenvolupen durant
els intercanvis. El dipositari del temps també serà receptor dels serveis d'altres persones que hi dedicaran la
mateixa quantitat del temps que ell també ha cedit.
Els bancs del temps tenen com a objectiu principal promoure intercanvis solidaris que contribueixin a crear
vincles comunitaris i també a millorar la qualitat de vida de les persones. Els valors de cooperació, de
confiança en els altres, i d'anticonsumisme són presents en tots els intercanvis, que es produeixen a més a més
entre persones de diferents edats i generacions.

A Barcelona, la Xarxa de Bancs del Temps s'ha anat creant des de l'any 1998 amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona.
Aquesta xarxa continua creixent, consolidant-se i s'estént-se per tota la ciutat. Com a variants
d'aquest model veïnal, han sorgit diverses iniciatives de Bancs del Temps en comunitats
educatives i plataformes digitals que contribueixen a la conciliació de la vida laboral, personal i
familiar de la ciutadania.

També existeixen bancs del temps virtuals que permeten fer intercanvis a través d'internet.

Els bancs del temps estan oberts a tothom, us recomanem que consulteu els que teniu més
propers en el llistat que us proposem i us animeu a participar-hi.
 
 
Clica aquí: https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/els-bancs-del-temps-la-ciutat

FONT DE LA NOTÍCIA: https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca
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