
 

Les exposicions més curioses:
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/art/les-exposicions-mes-curioses-
que-pots-veure-a-barcelona
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eLZWPq9sBe8
Ball amb l'Enrique (Foxtrot)

 Consells pràctics per aquest estiu, sobretot si marxeu uns dies fora
de vacances. Pàg 3.

ENTRETENIMENT

Qui són? Com neixen? 
Sabrem quin és el seu inici i els seus projectes de futur. Pàg 2.

DONES COSTURERES
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CONSELLS DE SEGURETAT PER L'ESTIU

Bon e
stiu

!
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Durant la pandèmia neix al barri de la Vall d'Hebron i St.Genís, un grup de 
 voluntàries que veient la falta de mascaretes, que exisistia en aquell moment, es
disposen a contribuïr a realitzar mascaretes de roba per poder arribar a població
que no en podia tenir. 

Neix una xarxa que enforteix el suport mutu i la comunitat. Juntament i gràcies al
casal de barri de Can Travi s'engega un engranatge per poder fer les primera
donació a la Fundació Sant Camil.

Les dones costureres és un projecte que des dels casals comunitaris d'Horta-
Guinardó, zona nord muntanya, han recolzat per poder tirar endavant. 

Durant tot aquest any, hem pogut fer reunions presencials i realitzar mascaretes de
roba amb la seva funda pel Banc d'aliments i la Fundació Pare Manel. 

Recentment s'ha sapigut que l'Ajuntament de Barcelona dona la medalla d'honor
als cosals comunitaris i al Carmel Comerç d'Horta-Guinardó. 

Amb aquesta notícia tant satisfactòria ens fa plantejar nous reptes i projectes i
seguir endavant amb el grup de les dones costureres! 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo que t'hem preparat: 

https://youtu.be/rK8Vz3Yyhxw

      

DONES COSTURERES 
Casal Gent Gran Vall d'Hebron

https://youtu.be/rK8Vz3Yyhxw


CONSELLS PRÀCTICS DE SEGURETAT 
Ajuntament de Barcelona 


