
*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 12h

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

                
 
 

   
SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS:

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

Instagram       :  @cggvalldhebron 

Youtube:         : https://www.youtube.com/channel/UCnDfBlRfKXA2OiXDK9q5oWg

 

EL RACÓ DEL VOLUNTARIAT

Des del nostre canal de Youtube del casal, la Isabel Izquierdo ens porta una
mica d'exercici físic per tonificar el cos! Som-hi! 
https://www.youtube.com/watch?
v=hYI1AYcuL2o&feature=youtu.be&ab_channel=CasaldeGentGranValld%27
Hebron

Aquesta setmana ens arriba una proposta a través de la nostra voluntària
de cuina Montse Pérez: Bacallà a la catalana! Per llepar-nos els dits. Pàg 2. 

El Punt d'Informació i Atenció a la Dona de Sants ens ofereixen dos tallers 
 gratuïts i online per les dones, molt interessants pels temps en què estem
vivint! Pàg 3.

PARTICIPACIÓ 8M

Des del casal estem preparant un vídeo pel 8M. Truca'ns i t'informem! 
Pàg 4.

Del 08 al 14 de febrer 2021 vol. 42

ENTRETENIMENT

Mantenim i exercitem la memòria amb exercicis que la Isabel ens proposa:
https://www.youtube.com/watch?v=etF_FJjiAIE

ACTUALITAT/SALUT
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Aquesta setmana la Montse Pérez ens porta la recepta del bacallà a la
catalana, vols saber com es fa? Clica a l'enllaç per veure el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?
v=dYMM97ahQ1Q&feature=youtu.be

CUINA DE SEMPRE

A càrrec de Montse Pérez 

https://www.youtube.com/watch?v=dYMM97ahQ1Q&feature=youtu.be


Taller: Eines de gestió de l'ansietat

Taller: Apren a viure plenament

 

 
Què fem?
Aprendre eines per a intervenir en la realitat de cada dona participant, afavorint el benestar, la salut
emocional, física i relacional. 
 
Com ho farem? 
Potenciant els propis recursos, habilitats i competències de cada dona per reconèixer les emocions
bàsiques, gestionar l’estrès i l’ansietat a través de la pràctica d’exercicis experiencials, de la consciència
corporal, del diàleg grupal, de l’expressió, de la visualització, etc. 

Quan? 
Dilluns de 16:30 a 18:30 del 15 de febrer al 26 d’abril de 2021 (no hi haurà sessió el 05/04)

On?
 Modalitat online amb la plataforma Jitsi.

Taller GRATUÏT- Places limitades.
 
 

 
Què fem? 
Aquest taller pretén crear un espai on les dones puguin entendre el funcionament del cos, la ment i les
emocions.
 
Com ho farem?  
Aprenent a redescobrir el propi potencial i a expressar-se a través del moviment i la presa de consciencia,
afavorint el benestar, la salut emocional, física i relacional, potenciant el propis recursos, habilitats i
competències.

Quan? Dimarts de 10 a 12h del 23 de febrer al 27 d’abril de 2021

On? Modalitat online amb la plataforma Jitsi. Taller GRATUÏT- Places limitades.
 

         Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 900 922 357  o enviant email a piad_santsmontjuïc@bcn.cat     
per realitzar una entrevista prèvia. Si alguna dona ja ha estat atesa a algún dels Punts d'Informació i
Atenció a les Dones de Barcelona, us podeu posar en contacte amb el vostre PIAD de referència.

TALLERS ONLINE PER LA DONA

Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants



PARTICIPA DEL 8M

Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron

Juntes viurem el 8M! Com? Participa amb el vídeo que estem preparant
Truca'ns per saber-ne més!


