
- Projecte en format curtmetratge de EL PARLANTE amb participants del
casal i reflexionant què ha suposat la pandèmia. Un recull molt interessant
de vivències!  

Com viuen les persones grans la pandèmia? Com van viure el confinament?
Com van canviar els seus hàbits? 

Aquestes són algunes de les preguntes que ens responen sis persones grans
veïnes al barri de la Vall d'Hebron. La Gran Gent Gran és una iniciativa per
desmuntar prejudicis i estereotips sobre les diferents maneres d'envellir, per
a la creació i el diàleg col·lectiu.

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

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 ens arriben més propostes de lectura. Pàg 2.

Programació de primavera 2021 del Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron.
Pàg 3.

Del 22 al 28 de març vol. 49

ENTRETENIMENT
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Aquesta setmana la Mª Eugenia Ibáñez i la Carmen Ramírez ens porten
més recomanacions de lectures, de segur, que molt variades i interessants! 

Clica a l'enllaç  per veure el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=BE7l7wlGMU0&feature=youtu.be

RECOMANACIONS DE LLIBRES
A càrrec de l'Eugenia Ibáñez

https://www.youtube.com/watch?v=BE7l7wlGMU0&feature=youtu.be


Per telèfon al 934287337 tots els matins de 10 a 13h
Presencialment (Et donarem cita prèvia abans). Truca'ns!
Per correu, comunicaciocggvh@gmail.com indicant el taller que et vols anotar,
recorda posar el teu telèfon. 

El casal ja està preparant la primavera! Aquí hi trobareu els tallers que farem per
aquest nou trimestre! Anima't i inscriu-te alguna activitat! 
Com ho pots fer? 

El 8 d'abril el casal farà un sorteig de places dels tallers presencials. 

PROGRAMACIÓ PRIMAVERA 2021
Casal Gent Gran Vall d'Hebron 


