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CASAL DE GENT GRAN DEL
BAIX GUINARDÓ

BUTLLETÍ SETMANAL

El Casal a casa
SALUT

Bcn Cuida't.
Bons hàbits de gestió
emocional.
Sessió de
psicomotricitat
per gent gran.
El mercat de l'estrella
torna al seu horari
habitual.
Cuina: Receptes
d'hummus.

ENTRETENIMENT
I CULTURA

Setmana del llibre en
català 2020.
Atles de biodiversitat
de Barcelona.
Barcelona torna als
escenaris.
Pel.lícula: El Dream
Team.
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NOVES
TECNOLOGIES

Canal Youtube Gran
Gent en Xarxa HortaGuinardó.
Com netejar el mòbil,
per evitar virus.
Com utilitzar el mòbil
com a web cam per
l'ordinador.

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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Només un 1% de les persones escolliria viure en una residència en
cas de necessitar suport.
Una enquesta del moviment ‘Volem Llars per Viure’ mostra que el
99% escolliria viure en una llar.
Si algun dia necessitem suport, on escolliríem viure? Aquesta és una
de les preguntes que més pot passar pel cap a les persones que es
preocupen per la seva entrada en la vellesa o per
alguna discapacitat. Una enquesta del moviment ‘Volem Llars per
Viure’, llençada a principis de juliol, mostra que tan sols l’1% de les
persones enquestades escolliria viure en una residència. Per contra,
el 99% de les persones, triaria viure en una llar.
L’enquesta es va realitzar a totes les persones adherides al manifest
‘Volem Llars per Viure’ i a través de les xarxes socials. L’objectiu del
sondeig era conèixer l’opinió ciutadana sobre alguns dels drets que
defensa la plataforma. Entre les principals conclusions, l’estudi
destaca que els temes més importants en una residència per les
persones enquestades són: la intimitat, la llibertat de moviments i
un tracte digne.
Així doncs, d’aquelles persones que preferirien viure en una llar, el
54% escolliria un habitatge propi en un espai compartit amb serveis.
El 31% triaria l’opció de viure a casa, amb suport a la llar, i per últim,
el 14% escolliria compartir casa i rebre ajuda.
L’enquesta ha estat resposta per 645 persones, de les quals el 75%
són dones i el 25% homes. El principal col·lectiu que ha respost
l’enquesta és el de persones entre 60 i 74 anys, que representa el
44%. El segueixen amb un 35% les persones entre 45 i 59 anys i el
21% restant està repartit entre altres franges d’edat.
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La felicitat, un aspecte a millorar per a les persones que necessiten
suport.
Pel que fa a un nou model per a les persones que necessiten suport,
l’enquesta ha deixat palès que s’ha de buscar millorar la felicitat i el
benestar. Entre els aspectes amb una puntuació més alta per fer-nos
sentir més feliços, destaquen estar amb la família o amb els amics,
passejar, relacionar-nos amb el veïnat i la comunitat, fer vacances,
mantenir una bona alimentació o seguir aprenent. D’altra banda,
aquest nou model hauria de contemplar que, a més de tenir
cobertes les necessitats bàsiques, les persones ateses poguessin
seguir fent allò que les fa més felices. El manifest ‘Volem Llars per
Viure’ compta amb gairebé 4.000 persones i 200 entitats socials.
Segons l’organització, la situació generada per la Covid-19 ha posat
en relleu les mancances d’un model molt assistencial que necessita
reformular-se.
https://xarxanet.org/social/noticies/nomes-un-1-escolliria-viure-unaresidencia-en-cas-de-necessitar-suport
https://www.llarsperviure.org/

