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

Vall d'Hebron

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Doré en casa, cines que tanquen les portes però posen a disposició pel·lícules
clàssiques per veure-les a través de vimeo:
-Cinema online gratuït de la Filmoteca: https://vimeo.com/channels/1546070
 
-Barcelona cultura:
https://ajuntament.barcelona.cat/salaciutat/es/noticia/barcelona-llibres-
ofrece-lecturas-gratuitas_932521
 
-Memòries del confinament: https://www.youtube.com/watch?
v=7CpmWT07Vwk&feature=emb_title&fbclid=IwAR3BxONR193kn0ax8D
HC2rCMrI7-B34SuYZagFDrOZK-smP4yFilamTWEyQ
 
GIMNÀSTICA I EXERCICIS DE MANTENIMENT
Estiraments: https://www.youtube.com/watch?v=v7jKget1E_g
Exercicis d'equilibri:  https://www.youtube.com/watch?v=PMmQSSHp67s
Gimnàstica: https://www.youtube.com/watch?v=fdYN1rIe1CQ
 
 
 
 

 
 

BALLEM EN TEMPS DE CONFINAMENT

El ball ens aporta benefici físic i també benefici mental.
Pàg 2.
 

 
 

CONSELLS BÀSICS 

Com es posa correctament la mascareta? Tenim un vídeo
explicatiu,  a més recordem l'horari de sortida al carrer. Pàg3
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El passat 29 d'abril va ser el dia Internacional de la Dansa i a les xarxes
socials es van inundar de propostes per poder seguir en directe
coreografies, música i retre homenatge a la dansa. I és que ballar
possiblement és un dels exercicis més recurrents ens aquest temps de
confinament.
 
És igual si l'espai és petit, retires taules, cadires si fa falta, poses música i
en uns moments estàs ballant. 
Aquesta activitat aporta molts beneficis, per una part fas exercici i per
l'altra la ment desconecta. Moure't a ritme de música millora l'estat
d'ànim i és per això que molts voluntaris/es del casal ens enviem
fotografies des de casa de balls que fan. Alguns ho tenen per rutina,
altres fins hi tot segueixen a través de xarxes socials grups de música
que fan directes per a tothom a ritme de cumbia, bolero i vals. Sigui
com sigui la música que segueixen, la qüestió és moure el cos! 
Us deixem imatges del Lluís i la Maite, la Dora i el Ramon ballant des
de casa!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALLEM EN TEMPS DE CONFINAMENT
Per voluntaris/es del casal



Un vídeo explicatiu de com es col·loquen correctament les mascaretes.
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?
v=EKGO6SRjJWU&list=PLAydlOUpCxDkk94W0Xq_9noyUC-u90tdw&index=4&t=0s

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MASCARETES I HORARIS PER SORTIR AL CARRER

Per: Generalitat de Catalunya/Salut
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