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

d'Hebron

ENLLAÇOS D'INTERÈS

El canal Youtube dels casals de gent gran d'Horta-Guinardó: Gran Gent en
Xarxa! Perquè et volem apropar el casal a casa a través d'activitats d'hàbits
saludables i cultura i formació, en aquest cas una recepta de cuina del casal Vall
d'Hebron i recomanacions culturals des del casal d'Horta:
- Gran Gent en Xarxa: -https://www.youtube.com/watch?v=hpG7FlPqVBg

- https://www.youtube.com/watch?v=CQnF0hoyVfo
 
- El Liceu a casa: https://www.liceubarcelona.cat/elliceuacasa%20
 
L'Eric informador de diumenges ens fa arribar una proposta personalitzada molt
divertida el puzzle del casal: https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-
M7Y1cTqnVpet8H58Jh2
 
SALUT I BENESTAR
- Balls en línia amb Fernando Rey: https://www.youtube.com/watch?
v=jqv7UbIdUYU
- Gimnàstica: https://www.youtube.com/watch?v=RyBOKukP8dU
- Pilates: https://www.youtube.com/watch?v=X6xNjvXunNE
- Ioga: https://www.youtube.com/watch?v=7cgdDMiU9FQ
 
 
 
 

 
 

MASCARETES CASOLANES

Primeres donacions de mascaretes a diferents entitats del barri. Pàg 2.
 
 FASE 1 O INICIAL

Barcelona entra aquesta setmana a la fase 1 o inicial i amb això què
podem fer? Pàg 3. 
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Fa unes setmanes us explicavem que des de diferents equipaments i
entitats del barri havia sorgit un petit projecte de fer mascaretes de roba.
Les entitats que ens hem unit: El Banc d'Aliments, el Casal de barri de
Can Travi, els Habitatges de Gent Gran, Serveis Socials, el casal de gent
gran de la Vall d'Hebron, el de Sant Genís i l'aula Polivalent de Montbau,
entre tots i totes hem creat un engranatge perquè cap família es quedés
sense mascareta! 
A hores d'ara ja us podem explicar que les mascaretes ja han rebut
destinataris, un ha estat el banc d'aliments, molt agraïts per la donació. I
també a l'entitat els Camils que han anat per la casa del Repòs .
Us deixem unes fotografies que ens fan arribar el grup de voluntàries
que les elabora, moltes gràcies!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONACIÓ DE MASCARETES CASOLANES

Casal Gent Gran Vall d'Hebron



Us enllaçem la fase 1 o inicial perquè mireu què es pot fer en aquesta
fase: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-
2019-ncov/material-divulgatiu/novetats-desconfinament-fase1.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 1 O INICIAL

Casal Gent Gran Vall d'Hebron
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