
ENLLAÇOS D'INTERÈS

El canal Youtube dels casals de gent gran d'Horta-Guinardó: Gran Gent en
Xarxa! Aquesta setmana passada repassem els vídeos:

- Qui som en aquest canal? : https://www.youtube.com/watch?v=kgQ1eUmsi9A

- Videoclip del CGGHorta amb el Parlante: https://www.youtube.com/watch?
v=CoK7M58cJRE

SALUT I BENESTAR

- Ioga: https://www.youtube.com/watch?v=6ebiA5Y1t0I

INTERÈS CULTURAL
_ 11 parcs i jardins amb encant a Barcelona:
https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/11-jardines-y-espacios-verdes-con-
encanto-de-barcelona

PROPOSTA DE LECTURA

La recomenació de lectura setmana. Una bona manera per aprofitar el
temps.  Pàg 2.

RECOMANACIONS SALUDABLES

Recomanacions d'entrenament de la memòria. Pàg 3.

BUTLLETÍ ONLINE
Butlletí setmanal del Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron

Del 7 al 11 de setembre de 2020 vol. 20

    S e g u e i x - n o s  p e r  l e s  n o s t r e s  x a r x e s  s o c i a l s :

Facebook        : https://www.facebook.com/cggvalldhebron

Instagram       : @cggvalldhebron
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PROPOSTA DE LECTURA

Mª Eugenia Ibáñez

Felices los felices (Feliços els feliços)
Yasmina Reza
 
Dieciocho personajes aparentemente sin nada común son el eje de la
última novela de la autora francesa, pero la lectura irá dejando al
descubriendo  conexiones entre ellos, sus sentimientos,
miserias, crueldad y una búsqueda de felicidad frustrada, que justifica
el título de la obra inspirado en una frase de José Luis Borges: “Felices
los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor. 

Felices los felices”. Yasmina Reza (París, 1959), actriz y escritora,  dejó
los escenarios y publicó su primera obra –Conversaciones tras un
entierro— en 1987. Sus piezas teatrales la han convertido en una de las
autoras más representadas en el mundo, básicamente por dos de sus
obras: Arte y Un dios salvaje, traducidas a 35 idiomas. En el 2007
publicó El alba, el anochecer y la noche, un perfil biográfico de Nicolás
Sarkozi. Anagrama (en catalán y castellano) – 192 páginas – 14,90



ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA- Diputació de Barcelona

Què és? 
A mesura que ens fem grans la nostra memòria pot presentar símptomes
d’esgotament i iniciar un procés de deteriorament cognitiu. 
Des de la Gerència de Serveis de Benestar Social s'ofereixen un conjunt d ’eines
per millorar- la d’una manera fàcil i divertida. 

Objectiu?
 Realitzar activitats preventives mitjançant l'estimulació de les habilitats de la
memòria per a millorar la qualitat de vida de la gent gran, afavorir la seva
autonomia personal i les relacions interpersonals. 

Com funciona? 
Teniu a les vostres mans una eina digital que permet entrenar la
memòria mitjançant 30 exercicis interactius. Aquests exercicis estan repartits en 5
blocs temàtics: memòria, llenguatge, atenció, càlcul i estratègia. Es pot treballar
l'àmbit que es desitgi, segons la preferència personal, clicant directament sobre la
icona de cada bloc temàtic. Al final de cada bloc d'exercicis realitzats apareixerà
la puntuació total obtinguda, en funció dels encerts i errors. Desitgem que us
divertiu molt amb els exercicis.

Clica a l'enllaç per fer exercicis d'entrenament de la memòria: 
 http://media.diba.cat/diba/html/benestar/memoria/inici.html

RECOMANACIONS
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