
ENTRETENIMENT

 

Recordem els museus que obren gratis diumenges:
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/atraccions/museus-gratis-
diumenges
 
 

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

No et perdis les recomanacions de lectures que ens proposen la 
Mª Eugenia Ibáñez i la Montse Herranz aquesta setmana. Pàg 2.

 

RECOMANACIONS DE LLIBRES

Del 28 de juny al 4 de juliol 2021 vol. 63

RUTES HISTÒRIQUES HORTA-GUINARDÓ 
Descobreix el barri a través de 10 recorreguts, d'aspectes històrics i
paisatgístics,  i la riquesa del Districte. Pàg 3.

 

Fonda Gaig d'Horta:
https://www.youtube.com/watch?v=p-YmREU0bFs
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 Aquesta setmana la Mª Eugenia Ibáñez ens presenta una altra col·laboradora
d'aquest espai de recomanacions de llibres: Carmen Micás, que ens explicarà un
llibre molt interessant. No t'ho deixis perdre! 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo:

       https://www.youtube.com/watch?v=NL4qwZvBo_E

RECOMANACIONS DE LLIBRES
Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron

https://www.youtube.com/watch?v=NL4qwZvBo_E


"Les Rutes Històriques a Horta-Guinardó són un seguit d’itineraris per descobrir les
riqueses del Districte. En concret són 10 recorreguts relacionats amb aspectes
històrics, paisatgístics o etnogràfics, cadascun dels quals centrat en una àrea
d'Horta-Guinardó.
Com veureu a continuació, un cop elegida una de les rutes es presenta un gran
nombre de punts d'interès. A més de la descripció escrita, també es faciliten altres
continguts d'utilitat com ara mapes, imatges o informació sobre els transports i
horaris d'accés als punts. Els continguts de les diferents rutes els ha elaborat El Pou-
Grup d'Estudis de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada, associació dedicada a la
recuperació històrica i patrimonial dels barris del Districte i a la difusió del seu
coneixement."

Descobreix els 10 itineraris continuant amb la font de la notícia: 

http://www.bcn.cat/horta-guinardo/rutes/index.shtml

RUTES HISTÒRIQUES HORTA-GUINARDÓ
Ajuntament de Barcelona

http://www.bcn.cat/horta-guinardo/rutes/index.shtml

