
 

 

BUTLLETÍ SETMANAL

El Casal a casa

C A S A L  D E  G E N T  G R A N  D E L  
B A I X  G U I N A R D Ó

SALUT
Revista ferSalut.
Barcelona contra la
soledat.
Sessió de gimnàstica per
a gent gran.
Consells de salut:
l'insomni en la gent gran.
Projecte Vila Veïna.
Els 10 residus més
habituals a la natura.
Cuina: Costelles amb
arròs gohan.

ENTRETENIMENT I

CULTURA
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Festival grec 2021.
Programació de l'Auditori.
Programació del Palau de la
Música.
Mercats de cap de setmana.
Propostes culturals als
centres cívics.
Barcelona districte cultural.
Cine Phenomena: Clàssics
de cap de setmana.
Ednoscòpic: festival d'arts
contemporànies.

http://www.fersalut.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat
https://www.youtube.com/watch?v=Akhqb7a-IRM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=9OeP-EngG0c
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/neix-vila-veina-per-cuidar-en-xarxa-i-en-proximitat_1061264.html
https://xarxanet.org/ambiental/noticies/10-residus-mes-habituals-la-natura
https://www.youtube.com/watch?v=yTgTnjejEsg
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/festival-grec-2021-un-centenar-despectacles-i-mes-espais-per-gaudir-de-la-cultura-2_1064462.html
https://beteve.cat/agenda/auditori-programacio-concerts/
https://beteve.cat/agenda/palau-musica-programacio/
https://beteve.cat/agenda/mercats-del-cap-de-setmana-barcelona/
https://beteve.cat/artic/centres-civics-barcelona-activitats/
https://beteve.cat/agenda/barcelona-districte-cultural-programacio/
https://beteve.cat/agenda/programacio-phenomena/
https://beteve.cat/agenda/etnoscopic-festival-arts-contemporanies-barcelona/


XARXES
Canal Youtube Gran
Gent en Xarxa Horta-
Guinardó. 

Facebook
Instagram
Web
Vimeo
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https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/ca/
https://vimeo.com/user125060282
https://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://vimeo.com/user125060282


 Clic aquí

https://vimeo.com/549179070


 

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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El pèl...
 

M'ha caigut, no me l'han pres,
els anys no passen en va,
acceptar-ho costa molt

i ens hi hem d'acostumar.
 

Pocs me'n queden blancs i fins,
que l'aire ajuda a enlairar,
amb la mà continuament,

no els acabo d'aplanar.
 

La idea m'he d'anar fent
del poc temps que em queda ja

i amb la closca destapada
pugui encara passejar.

 
Passejaré només per llocs

que el sol deixi ben il.luminat
i a la paret arrambant,
faré el què fan els vells.

 
Un de pelat.

 
Ramon Arboç.
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En 15 anys, mig milió de persones majors de 65 anys viuran soles a
Catalunya.

Es calcula que aquestes xifres creixin de forma notable en les properes
dècades.

En l’actualitat són més de 300.000 les persones grans majors de 65 anys
les que viuen soles a Catalunya, però la previsió és que en 15 anys
aquesta xifra pugi fins al mig milió i en trenta anys arribi al milió. Una
projecció de dades realitzada per l’Institut Català d’Estadística que
dibuixa un escenari complex, amb un evident canvi demogràfic que
atorga un pes creixent i substancial a aquest segment de la població.
La qüestió, no obstant, és que entre aquestes persones séniors n’hi ha
moltes que pateixen soledat no desitjada, com es denuncia des de
diverses entitats dedicades a pal·liar els efectes nocius de l’aïllament no
volgut i que s’estén, en molts casos, durant llargs períodes de la vida
d’aquestes persones.

Dues entitats de referència, Amics de la Gent Gran i Avismon,, en
declaracions a El Periódico alertaven a començaments d’aquest mes de
maig de tot plegat i quasi urgien a un canvi de paradigma davant la
perspectiva d’unes projeccions que reclamen un replantejament
profund del que és i ha de representar l’atenció integral a les persones
grans.

Daniel Salvador, director d’Avismon, en aquest sentit, explicava per
aquest article que el que cal és “replantejar l’acompanyament a
l’envelliment” perquè aquest tingui en compte moltes de les dimensions
que aquest comporta i que haurien d’incloure “la salut emocional, suport
social i atenció a les cures i a la dependència”.

El mateix Salvador explicava en el diari un altre dels efectes d’aquesta
soledat, poc conegut i que titllava de “drama”, com són els suïcidis
d’aquestes persones grans i que, segons precisava, vénen motivats en
molt bona mesura, per “la soledat”. La conselleria de Justícia reflectia,
segons dades corresponents als anys 2019 i 2020, que “sis persones
majors de 80 se suicidaven cada mes” i que “trenta majors de 65 anys ho
intentaven”.

https://xarxanet.org/social/noticies/en-15-anys-mig-milio-de-persones-majors-de-65-anys-viuran-soles-catalunya


 

Gemma Gallego, psicòloga d’Avismón i de lllarga trajectòria en l'entitat,
remarcava l’evident impacte de l’aïllament sobre les diverses facetes de
la vida d’una persona i que es poden notar de forma clara sobre “la seva
salut”. En aquest sentit, reconeixia compartir en bona part el parer
d’una col·lega seva recollida en una informació del diari 20 Miutos en
què s’establia una relació més o menys directa entre “soledat i mort
prematura”.

Maltractaments
Un altre dels punts foscos relacionats amb la situació de les persones
grans que pateixen soledat no desitjada i que és poc conegut és els dels
maltractaments. D’aquesta manera, Jordi Muñoz, president de
l’associació EIMA, dedicada precisament a fer front a aquest tipus
d’abusos, comparava aquesta greu problemàtica amb el que es vivia
“als anys 90 amb el masclisme”, que no rebia aleshores l’atenció per
part de la societat i l’Administració que anys més tard ha començat a
rebre.

Assenyalava com una de les principals raons d’aquest tipus de
maltractaments, la motivació econòmica traduïda en molts casos en
actuacions encaminades a fer-se amb les pensions o les herències
d’aquestes persones grans. Afegia que moltes d’aquestes persones,
nascudes durant la Dictadura i d’origen humil, majoritàriament no
denunciaven per “desconeixement dels seus drets”.
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