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Nits màgiques a la Casa
Batlló.
Baixa a la Rambla!
10 activitats culturals al Juny.
Pedrera Jazz.
Textos premiats als Jocs
Florals Escolars del Districte
d’Horta-Guinardó.
29a Mostra de Films de Dones.

Revista ferSalut.
Exercicis de mobilitat per a
gent gran.
Sessió de Ioga nivell bàsic
per a gent gran.
Inici de temporada de platja.
Cuina: Tiramisú de tè matxa.
Oberts 25 punts d’informació
per reforçar la vacunació
contra la covid-19.

 

https://beteve.cat/agenda/nits-magiques-casa-batllo-barcelona/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/del-4-al-20-de-juny-baixa-a-la-rambla_1073151.html
https://xarxanet.org/cultural/noticies/10-activitats-culturals-al-juny-espremer-la-primavera-i-comencar-gaudir-de-lestiu
https://beteve.cat/agenda/programa-jazz-pedrera-estiu/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/ja-es-pot-consultar-els-textos-premiats-als-jocs-florals-escolars-del-districte-dhorta-guinardo_1072891
https://beteve.cat/artic/mostra-internacional-films-dones-filmin/
http://www.fersalut.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=ZUKersQPndY&list=PL9hkNrU2NKLzPQ3ev_Kb3-1-UglueFD5X&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=axTQOlJ6Qjs&list=PL9hkNrU2NKLzPQ3ev_Kb3-1-UglueFD5X&index=25
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/sactiva-la-temporada-alta-de-platges-amb-tots-els-serveis-2_1072341.html
https://www.youtube.com/watch?v=6PfolD5e-Ls
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/oberts-25-punts-dinformacio-per-reforcar-la-vacunacio-contra-la-covid-19_1073905.html
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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/558471767


Clic aquí

https://vimeo.com/560462255


 

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

 JunyVol.22

 
 

Yo no soy yo.

Soy este

que va a mi lado sin yo verlo,

que, a veces, voy a ver,

y que, a veces olvido.

El que calla, sereno, cuando hablo,

el que perdona, dulce, cuando odio,

el que pasea por donde no estoy,

el que quedará en pie cuando yo muera…

 

Juan Ramón Jiménez
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Veganisme, una alternativa que va molt més enllà de l’alimentació:

Enmig d’un sistema alimentari industrial i globalitzat, les alternatives
que vetllen per una justícia global es converteixen en solucions
alliberadores.

Cada vegada són més els estudis que demostren els beneficis de
seguir una alimentació allunyada de productes d’origen animal. Sense
anar més lluny, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va classificar
la carn processada com a primera categoria d’aliments cancerígens, i
una gran quantitat de nutricionistes han determinat que aquest tipus
de dietes redueixen el risc de patir certs tipus de malalties.
Avui dia, no resulta estrany escoltar frases com “el veganisme està de
moda”. I és que, segons un estudi realitzat l’any 2019 per la consultora
Lantern, el 10% de la població espanyola segueix una alimentació
principalment vegetal, cosa que resulta interessant tenint en compte
que l'Estat espanyol havia estat nomenat com el segon país europeu i
el catorzè mundial que més carn consumeix per persona a l’any.
A Catalunya encara no existeixen dades oficials, però, tal com
assenyalen a l''Informe i posicionament sobre la dieta vegetariana i
vegana en el context del servei de menjador escolar', en els últims
anys s’observa un augment en el nombre de famílies que adopta una
alimentació vegetariana o vegana, i per tant, també, en el nombre
d’infants i adolescents que sol·liciten aquesta pauta alimentària a
l’escola.
En termes dietètics, aquesta alternativa alimentària esdevé la pràctica
de prescindir de tots els productes derivats totalment o parcialment
d’animals. Però el veganisme, a banda de promoure una nutrició
alternativa, és una filosofia ètica i un estil de vida que va molt més
enllà de l’alimentació. Així ho considera la Vegan Society, que sosté
que el veganisme busca excloure qualsevol forma d’explotació i
crueltat envers la resta d’espècies, promovent el desenvolupament
d’alternatives en benefici dels animals, dels humans i del medi
ambient.

 

https://xarxanet.org/ambiental/noticies/veganisme-una-alternativa-que-va-molt-mes-enlla-de-lalimentacio
https://www.lantern.es/papers/the-green-revolution-2019
https://www.lantern.es/
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/dieta_vegetariana_menjador_escolar/Vegetarianisme_09032020.pdf
https://www.vegansociety.com/
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Una ètica de respecte envers els animals:
Segons la Promotora dels Aliments Catalans (Prodeca), el sector
agroalimentari és un dels principals motors de l’economia de
Catalunya, generant un volum de negoci de 38.205 milions d’euros,
xifra que equival al 16,8% del producte interior brut del país. El sector
carni n’és el primer subsector, comptant amb el 32% de tot aquest
volum de negoci. I la major part d’aquest sistema alimentari es basa
en una producció intensiva i abusiva d’animals amb l'objectiu
d’aconseguir el màxim rendiment amb el mínim espai i cost
econòmic possible.
“Aquest enfocament industrial i ‘mecanicista’ ha convertit als animals
en ‘màquines productores’, sotmesos a unes condicions antinaturals
des que neixen fins que són matats”, exposa Carme Méndez,
presidenta de l’Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals
(ADDA).
Aquests animals, tal com diu Méndez, no són capaços de manifestar
les seves pautes biològiques i etològiques essencials. “Massificats en
naus, sense llibertat de moviment i exercici, privats de l’aparellament,
maternitat i cria en condicions naturals... després han de patir les
condicions del transport, en ocasions molt angoixoses i de llarga
durada, fins que finalment arribin als escorxadors”, on seran matats de
forma prematura.
I no només això: “fàrmacs, antibiòtics, productes hormonals o
tranquil·litzants, formen part del procés intensiu i industrial dels
animals”, declara Méndez. De fet, segons l’entitat Greenpeace,
l'espanyol és l'estat de la Unió Europea que més antibiòtics consumeix
en els animals productors d’aliments, en una xifra que ascendeix a les
gairebé 3.000 tones l'any.
Totes aquestes duríssimes condicions de vida incideixen de forma
molt negativa en la seva salut, fent-los més vulnerables a patir
infeccions i malalties. A més, molts d’aquests productes queden
dipositats en els seus cossos, passant també a l’organisme dels qui
poden consumir la seva carn. “Entre la varietat d’efectes secundaris
negatius en la salut del consumidor en destaquen la resistència als
antibiòtics, les al·lèrgies i altres problemàtiques derivades de la
contaminació de la carn”, alerta Méndez.

 
 

https://www.prodeca.cat/ca/sectors/el-sector-de-la-carn-i-embotits
https://www.addaong.org/ca/
https://es.greenpeace.org/ca/
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La Vegan Society sosté que tots els animals tenen dret a viure de
forma lliure per expressar el seu comportament natural, fugint de
condicions de fam, set, desnutrició, dolor, lesions, malalties, molèsties,
por o angoixa. És per aquest motiu que consumir productes derivats
d’un sistema alimentari tan abusiu no entra als plans del veganisme.
No és només una qüestió d'alimentació:
Molts dels avenços científics, productes d’ús diari com cosmètics i
roba o medicaments disponibles s’aconsegueixen a través de la
utilització i experimentació amb animals, sovint torturats i
maltractats. Als zoos, parcs de safari, circs, i altres companyies
relacionades amb l’entreteniment, també es mantenen als animals en
captivitat, privant-los de la seva llibertat i desenvolupament natural
com a espècie.
Segons la Vegan Society, el veganisme va molt més enllà del menjar
que posem al nostre plat – el veganisme significa respecte cap a
qualsevol forma de vida. És per aquest motiu que seguir aquest estil
de vida alternatiu comporta també fugir del consum d’aquests
productes –en la mesura que sigui possible– i de l’assistència o suport a
aquestes activitats que vulneren els drets dels animals.
“Els animals, com a éssers vius i sensibles, mereixen ser tractats amb el
màxim de respecte i dignitat, evitant el seu patiment físic i psicològic”,
expressa Méndez. I aquest maltractament no només té un retorn
negatiu per a la salut humana, sinó que els efectes, per exemple, de la
cria intensiva “també tenen un impacte molt greu i contaminant en el
medi natural”.
Una forma de lluita contra el canvi climàtic:
Diverses entitats com Greenpeace ja han alertat que la indústria
agroalimentària és responsable de generar més gasos amb efecte
hivernacle que tots els mitjans de transport junts. Segons l'entitat, el
14,5% d’emissions a escala mundial procedeixen directament de la
ramaderia, alhora que el 80% de la desforestació de l’Amazònia
s’atribueix també a l’activitat ramadera.
I és que dades provinents d’entitats com el World Wildlife Fund i el
World Watch Institute mostren que la ramaderia cobreix ni més ni
menys que el 45% de la superfície terrestre, convertint-se en una de
les principals causes de l’extinció massiva d’espècies, l’aparició de
zones mortes als oceans i la contaminació de l’aigua.

https://xarxanet.org/ambiental/noticies/cosmetica-vegana-i-les-substancies-dorigen-animal-amagades-sota-noms-cientifics
https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/consumismo/carne/
http://www.equilibriumresearch.com/upload/document/theyeartheworldcaughtfire.pdf
http://www.greeneconomics.net/StateOfWorld-2004.pdf
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“Són moltes les relacions entre la indústria alimentària general i les
crisis ecològiques, climàtiques i socials que estem vivint”, afirma Laila
Vivas de Fridays for Future Barcelona. “A escala general, el que passa és
que tenim un model d’alimentació globalitzat totalment insostenible,
que no contempla els límits biofísics de la terra, ni tampoc els cicles ni
els ecosistemes”.
Segons explica Vivas, tant el model agroalimentari com la indústria
pesquera busquen rendiments econòmics sense tractar amb respecte
la naturalesa a través d’oligopolis, de l’apropiació de terres, la
desforestació, el maltractament animal... la qual cosa produeix
impactes molt greus des d’un punt de vista mediambiental.
I és que el problema no només resideix en com ens alimentem els
éssers humans, sinó que també passa per l’ús que es fa de la terra per
alimentar també als animals que consumim. Segons s’informa des de
Greenpeace, l’agricultura industrial destrueix de forma massiva la
biodiversitat, i el consum massiu de productes d’origen animal com la
carn monopolitza la terra cultivable, enverina l’aigua i afavoreix un
sistema de producció de grans capitals.
La solució a un problema global?
Des de Greenpeace s’afirma que, si no es frena l’expansió de la
ramaderia industrial, salvar els boscos i disminuir la pèrdua de la
biodiversitat no serà possible. Tot i que reduir el consum de productes
d’origen animal pot resultar un pas important, Vivas declara que “el
problema és estructural, i està provocat en major part pel capitalisme i
una organització neoliberal que evoca en aquesta extinció massiva
d’espècies i destrucció dels ecosistemes”.
A més, la globalització de l’alimentació és un problema que traspassa
fronteres i posa en perill la sobirania alimentària dels pobles. “Per
exemple, ara s’han posat molt de moda nous productes com la quinoa
o l’alvocat, i la seva producció massiva està creant impactes
socioambientals greus a altres parts del món”, explica Vivas. És per
això que des de Fridays for Future Barcelona es defensa el consum de
proximitat i de temporada, així com la promoció de l’educació en
aspectes referents a l’alimentació.

 

https://www.fridaysforfuturebcn.cat/


 

Vivas afegeix que, a banda de fer pressió ciutadana, perquè la
legislació i les polítiques frenin les indústries contaminants que
maltracten els animals, el temps és un factor important a tenir en
compte a l’hora de revertir aquesta situació. “Portar ritmes de vida
menys accelerats a escala sistèmica pot contribuir a fer que les
persones puguin posar en pràctica hàbits sostenibles com anar a
comprar al mercat, escollir millor els aliments i informar-se sobre la
seva procedència”.
Greenpeace sosté que, en el cas de l'Estat espanyol, “si el consum
alimentari tornés als patrons de la dieta mediterrània d’antuvi, les
emissions de gasos amb efecte hivernacle associades a la producció
d’aliments baixarien en un 72%, l’ús de les terres agrícoles es reduiria
en un 58%, el consum d’energia disminuiria en un 52% i el d’aigua en
un 33%”.
Per tant, dur un estil de vida que s’allunyi del consum de productes
d’origen animal i aliments processats o importats massivament
d’altres parts del món resulta ser una bona opció per a la cura de la
nostra salut, així com per al benestar dels animals i del planeta. I és
que, tal com expressa Vivas, “per intentar desfer aquesta problemàtica,
un veganisme que tingui en compte la justícia global i climàtica pot
resultar tant significatiu com alliberador”.
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