
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

- Vídeo recopilatori del Carnaval 2020 dels casals de gent gran d'Horta-
Guinardó: https://www.youtube.com/watch?v=jSuT2_hTSTo

*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

 

EL RACÓ DEL VOLUNTARIAT

Aquesta setmana ens arriba una recepta de la nostra voluntària Montse
Pérez. Pàg 2. 

Ens arriba una proposta a través del Time Out: El Bcn Film Fest serà
presencial i amb entrades a 2'90€! Pàg 3.

Del 22 al 28 de febrer 2021 vol. 44

ENTRETENIMENT

- Aules d'Extensió Universitària del Baix Guinardó:
https://www.youtube.com/watch?v=QgPW4s-
aF1g&ab_channel=GranGentenXarxaHorta-Guinard%C3%B3

ACTUALITAT/SALUT
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Aquesta setmana la Montse ens fa una coca de verdures molt ràpida i
senzilla de fer! T'animes a fer-la? 
Bon profit!

Clica a l'enllaç  per veure el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?
v=yCJ2uPPb45E&feature=youtu.be&ab_channel=CasaldeGentGranVal
ld%27Hebron

RECEPTA DE CUINA

A càrrec de Montse Pérez

https://www.youtube.com/watch?v=yCJ2uPPb45E&feature=youtu.be&ab_channel=CasaldeGentGranValld%27Hebron


"La cinquena edició del Festival Internacional de Cinema de Barcelona-
Sant Jordi es tornarà a celebrar el mes d'abril, del 15 al 23 als cinemes
Verdi i alguns centres cívics de la ciutat. Tot i que l'edició de l'any passat
es va posposar a causa de la pandèmia, els organitzadors ja han anunciat
que enguany es farà en les dates habituals, al voltant de Sant Jordi. Serà
100% presencial i sempre respectant les mesures de seguretat, com ja es
va fer en la passada edició, el juny del 2020. Les entrades, a 2.90 €, es
podran comprar a partir del 5 d'abril a través de la seva pàgina web. La
programació inclou la projecció de 50 títols en nou dies, entre els quals
destaquen 'Mamá María (La Daronne)' de Jean-Paul Salomé amb
Isabelle Huppert; 'Penguin bloom', de Glendyn Ivin amb Naomi Watts; i
'Sueños de una escritora en Nueva York (My Salinger year)', de Philippe
Falardeau amb Margaret Qualley i Sigourney Weaver. Aquesta edició
estarà dedicada a la comèdia, els documentals d'art, el cinema japonès i el
cinema d'autor, aquest cop dedicat a Charles Chaplin que just es
commemora el centenari de 'El chico' (1921)-"

Llegir la notícia a la font: 
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/el-bcn-film-fest-sera-
presencial-i-amb-entrades-a-2-90-021121

EL BCN FILM FEST

Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/el-bcn-film-fest-sera-presencial-i-amb-entrades-a-2-90-021121

