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CASAL DE GENT GRAN DEL
BAIX GUINARDÓ

BUTLLETÍ SETMANAL

El Casal a casa
SALUT

Nova publicació de la
revista FerSalut:
Especial Covid.
Fem turisme
responsable.
Cuidem els espais
que visitem.
Ruta de miradors a
Barcelona.
Cuines del món: Red
Velvet (Americà).

ENTRETENIMENT
I CULTURA

Festival de cinema la
Gran Pantalla.
Les dones,
protagonistes del
festival d'enguany.
Imatges de
Barcelona.
Nou Bonus Cultura.
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NOVES
TECNOLOGIES

Canal Youtube Gran
Gent en Xarxa HortaGuinardó.
APP guia de Barcelona:
Viu Barcelona
Marketplace.

LA VEU DELS SOCIS

Si esteu interessats en participar en aquesta secció del butlletí amb
els vostres textos, articles, poesies, etc... podeu enviar-los a la direcció de
correu electrònica infobaixguinardo@gmail.com
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Arrenca la Marató de TV3 dedicada a la Covid-19
Sota el lema ‘Aquesta Marató toca a tothom’, l’edició de 2020 es
posa en marxa amb la campanya de divulgació i sensibilització i
l’obertura del marcador per començar a rebre donatius.
La 29è edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que tindrà lloc
el 20 de desembre i estarà destinada a la lluita contra la Covid-19, es
posa en marxa amb l’obertura del marcador per poder rebre
donatius i la campanya de divulgació i sensibilització, que
habitualment engega a l’octubre. Sota l’eslògan ‘Aquesta Marató
toca a tothom’, la Marató 2020 pretén recaptar fons per conèixer
més sobre aquest coronavirus i avançar en la recerca per millorar la
qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia.
Es tracta d’una edició excepcional, ja que la situació viscuda pel brot
de la Covid-19 arreu del món va portar el Patronat de la Fundació La
Marató de TV3 a canviar el tema previst per a La Marató d'enguany
per dedicar-lo a la Covid-19 i traslladar l'edició de la salut mental a
l'any 2021, coincidint amb el 30è aniversari de La Marató.
Es presenta eslògan, imatge gràfica i espot:
Aquesta edició de la Marató serà especial i una de les primeres
novetats és la posada en marxa de la campanya de sensibilització i
divulgació, amb la presentació de la primera imatge gràfica,
l’eslògan i l’espot.
TV3 i Catalunya Ràdio han dedicat, en els darrers mesos, bona part
de la seva graella a la informació sobre la Covid-19. A partir d’ara, i
fins al dia 20 de desembre, quan tindrà lloc la jornada solidària,
aquesta tasca es continuarà fent amb la mirada posada en La
Marató com a eix vertebrador de tot aquest esforç.
Obertura dels marcadors i nou producte solidari:
Des d’avui 16 de juny, la Marató posa en marxa el seu marcador per
rebre donatius i anima a aquells que ho vulguin a participar-hi. Les
donacions es poden fer a través dels canals habituals.
D’altra banda, com a novetat d’enguany, la Marató edita per primera
vegada una samarreta solidària amb el missatge #TocaATothom.
'Bye, COVID' és el títol de la imatge que il·lustra la samarreta, que
mostra una partícula viral del SARS-CoV-2 en un pulmó, tal com és
vist pels professionals de la investigació a través del microscopi.
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Aquelles persones que ho vulguin, poden comprar la samarreta a la
botiga en línia de TV3 i Catalunya Ràdio i ajudar així a fer créixer el
marcador.
https://xarxanet.org/social/noticies/arrenca-la-marato-de-tv3dedicada-la-covid-19
SORTIR DE L’ARMARI
La Joana s’acaba d’enamorar com si tornés a tenir quinze anys. Des
que ho va deixar amb el Kevin ara fa dos mesos, no tenia clar el que
sentia perquè estava molt confusa. Creia que la nova relació
d’amistat que ha sorgit a la feina era això, només una relació
d’amistat. Fins i tot, el Kevin estava gelós d’aquesta nova relació. En
la sessió de psicoteràpia d’avui, s’acaba d’adonar que un dels motius
inconscients de la seva ruptura ha estat els seus sentiments cap a la
Marta, la seva nova companya de feina. Seré lesbiana? Seré bisexual?
es pregunta mentre surt de la consulta sense tenir una resposta
clara.
Què vol dir sortir de l’armari?
Sortir de l’armari fa referència a la declaració voluntària i pública de
l’orientació homosexual. També es refereix a la bisexualitat o a la
identitat de gènere d’una persona transgènere. És una expressió que
s’utilitza habitualment quan es manté en secret o es nega la pròpia
orientació sexual a les altres persones, malgat hi hagi una vida
afectiva i/o sexual activa i amagada.
Això és el que ha fet recentment el cantant Pablo Alborán a les
xarxes socials. Ha estat notable la repercussió social que ha tingut
en molts mitjans de comunicació que, fins i tot, han utilitzat
l’expressió de confessió, com si estiguéssim parlant d’un pecat o un
crim. El fet més destacat és que s’ha convertit en una notícia.
Aquesta expressió prové de la cultura anglosaxona i combina dos
conceptes:
SORTIR designa la participació pública i social en actes que
reivindiquen la visibilitat i els drets del col·lectiu lgbtiq+. L’origen del
terme es remonta al debut al ball de dones joves que es presentaven
en la societat.
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ARMARI parla l’associació irracional entre ser homosexual i un
esquelet que existia als anys 60, com si hi hagués un esquelet a
l’armari. Un armari és un moble que permet amagar el seu interior a
qui el mira des de fora.
L’amor i el desig són massa bonics per tancar-los en un armari:
Què els hi passa a les persones que viuen la seva sexualitat en un
armari?
Un estudi realitzat a la Universitat de Mont-real va revelar que les
persones que vivien la seva sexualitat de forma amagada tenien més
nivells d’estrès (major presència de l’hormona del cortisol després
de despertar-se) amb símptomes d’ansietat i depressió.
Això significa que la salut mental es veu afectada per aquesta
realitat. Viure en una mentida provoca que les persones hagin
d’empresonar-se en la seva pròpia vida.
La lgbtifòbia interioritzada és una de les raons que porten a una
persona a viure la seva sexualitat de forma aïllada:
Hi ha persones que no han pogut verbalitzar-ho en l’entorn laboral
perquè escolten comentaris i bromes homofòbes massa sovint. En
l’entorn familiar, apareix la por al rebuig després d’haver viscut una
vida heterosexual o sense haver sabut res de parelles en una vida
aparentment soltera.
He conegut a homes gais que han arribat a la consulta amb més de
40 anys i que no sabien com gestionar la seva sortida de l’armari
després de separar-se o dones lesbianes que no entenien per què
havien de dir-ho a la feina si forma part de la seva intimitat quan
estan a punt de ser mares.
La nostra orientació sexual la manifestem constantment en moltes
ocasions quan parlem del que hem fet el cap de setmana, amb qui
vivim o qui ens atrau quan estem al carrer. El problema rau en que
massa vegades existeix una pressumpció d’heterosexualitat i, per
això, les persones heterosexual no han de sortir de l’armari. En
aquest sentit, cal facilitar que les persones amb qui ens relacionem
prenguin consciència dels seus prejudicis i estereotips per
visibilitzar la diversistat afectiva i sexual real.

Setmana del 13 al 19 de Juliol

Vol 16

No hi ha una millor edat per fer-ho ja que és una decisió íntima i
personal:
Quinés el millor moment per fer-ho?
No hi ha una millor edat per fer-ho ja que és una decisió íntima i
personal. Parteix d’un procés d’autoacceptació, autoestima i superar
la por d’un possible rebuig. No és el mateix sortir de l’armari en un
pais que aprova el matrimoni entre persones del mateix sexe que
castiga amb pena de mort la seva orientació sexual.
Cada persona ha de viure-ho al seu ritme i, sobretot, que ningú ho
decideixi per tu. Això fa referència a quan algú et treu de l’armari i fa
pública la teva orientació homosexula o bisexual. Hi ha persones
que poden estar a l’armari en un àmbit i, en canvi, fora de l’armari en
d’altres.
Actualment, aquest procés es dóna normalment a l’adolescència,
durant l’època de l’institut. En la primera dècada del 2000, la
mitjana d’edat estava més enllà dels 20 anys. Això és una diferència
significativa que visibilitza una major acceptació social al tenir més
referències i legislacions.
Perquè val la pena sortir de l’armari?
Sortir de l’armari pot tenir els seus riscos, però els beneficis són tan
grans que, per això, val la pena assumir i afrontar aquest procés.
Sortir de l’armari permet viure la teva vida de forma digna i lliure, a
més de poder establir vincles amb major autenticitat i intimitat. Els
sentiments de soledat i aïllament que experimenten moltes
persones es resolen quan es fa aquest pas tan necessari.
Val la pena!
Daniel Borrell Giró, psicòleg sanitari, terapeuta sexual i de parella.
https://www.quantumpsicologia.com/2020/07/01/sortir-de-l-armari/

