
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

*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 nova recepta de cuina a càrrec de Montse Pérez. Pàg 2.

Campanya de sensibilització sobre les violències masclistes a dones grans.
Des de la Generalitat de Catalunya presenten 4 vídeos molt interessants per
reflexionar. Pàg 3.

Del 15 al 21 de març vol. 48

ENTRETENIMENT

- Tutorial de navegació per a les xarxes socials:
https://www.youtube.com/watch?v=RdDi5882s2A

ACTUALITAT/SALUT

- Gimnàstica de manteniment amb la Isabel Izquierdo:
https://www.youtube.com/watch?v=oSa0Me34MLY
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En aquest vídeo podreu trobar una nova recepta de la Montse Pérez,
voluntària del casal. Ous farcits amb beixamel. Estan boníssims!

Clica a l'enllaç  per veure el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=lrGOomyWDCQ

RECEPTA DE CUINA
A càrrec Montse Pérez

https://www.youtube.com/watch?v=lrGOomyWDCQ


Des de la Generalitat de Catalunya s'ha impulsat una campanya de sensibilització de
les violències masclistes que pateixen les dones grans:

"Les violències masclistes contra les dones grans no són petites. A grans dones, grans
respostes" la campanya s'emmarca en la idea que totes les dones, tinguin l'edat que
tinguin, tenen dret a una vida lliure de violències masclistes. Els rols i estereotips sobre
les dones grans encara avui són vigents i es perpetuen pel fet de ser dones i de tenir
una determinada edat, reduint així els seus drets i oportunitats de viure una vida plena
i lliure. Aquesta campanya de sensibilització vol conscienciar sobre les violències
masclistes que pateixen les dones grans i està dirigida a la comunitat com a agent
transformador d'aquestes violències i amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la
problemàtica de les violències masclistes en el col·lectiu de dones grans. 

Està basada en 4 vídeos que podeu trobar aquí:

1r vídeo: https://youtu.be/DXqqkcezK6Q

2n vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ui0ycwv5Ckk

3r vídeo: https://youtu.be/Kn9qxtjncHg

4t vídeo: https://youtu.be/-tbhYVzuTKM

VIOLÈNCIES MASCLISTES 
Generalitat de Catalunya  
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