
EL CASAL A CASA
Butlletí de confinament setmanal del Casal Gent Gran de la

Vall d'Hebron

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Per a qui tingui el carnet de bilioteca pot entrar a la
plataforma de préstec  de continguts digitals, donar-se d'alta i
a gaudir de la lectura de llibres, premsa, pel·lícules i revistes! 
Enllaç:    https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice      

Per moure l'esquelet t'oferim per qui tingui Facebook cada
tarda a la Paqui Castillo Barbero que ens ofereix coreografies
de ball, zumba, gimsuau per a gent gran a partir de les 18h! I
per la persona que no tingui Facebook des de Youtube ens
arriba aquesta proposta de zumba de cultura confitada d'HG!
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?
v=4L7xmLaf2Nk&feature=share&fbclid=IwAR3jL-
InAWxzFsa_Y4hH7GU49m9XFPJwmI-
SUZLTVRzbx1qh54BI2FRiWX4
 
 

Del 30 de març 5 d'abril Vol.2

ENTREVISTA AL VOLUNTARI JOAQUIN GARRIDO I
EL SEU DIA A DIA
 

TENIR CURA DE LES PERSONES GRANS QUE  VIUEN
A LA TEVA COMUNITAT DES DE RADARS

PÀG.2

PÀG.3
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AQUESTA SETMANA ENTREM A CASA DEL JOAQUIN
GARRIDO

Per: Joaquin Garrido

Aquesta setmana entrem
dins del dia a dia del Joaquin
Garrido. 
En el casal és voluntari de
l'aula oberta, ve a ballar i ve
a fer marqueteria cada
dimarts i cada dijous el casal. 
Degut al confinament ha
descobert un nou
passatemps: Els mandales. 

MANDALES

Molta gent no sap que són els mandales i és
que través de dibuixos amb figures
geomètriques, consta de colorejar amb colors,
pintures, ceres, etc. És una tècnica que ajudar
a relaxar-se de ment i de cos, a desenvolupar
la creativitat, a evadir-se del moment i ajuda
en el confinament, perquè passa el temps
volant mentre es pinta. 
 

''ANÍMO A TODOS Y TODAS lOS QUE PODÁIS A
COLOREAR DIBUJOS Y QUE SE PASA EL TIEMPO EN
UN SOPLO. ÁNIMO Y ADELANTE!" - Joaquin



TENIR CURA DE LES PERSONES GRANS QUE VIUEN
A LA TEVA COMUNITAT


