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Spot de la Gran Pantalla.
La Gran Pantalla: festival de
cinema de les persones grans
(web).
Compra les entrades aquí.
In museum: coneix els museus
per dins.
Nou Plànol Bcn: la ciutat a les
teves mans.
4 joies amagades de Bcn que es
poden visitar. 
Cinema lliure a la platja 2021.

Revista ferSalut.
Exercici de memòria: Què hi
veus?
Com descarregar el certificat
de la vacuna covid a
Catalunya a través de La Meva
Salut?
Sessió de gimnàstica per a
gent gran; Exercicis de
mobilitat.
Sessió de ioga nivell bàsic per
a gent gran.
Cuina: Strogonoff de porc.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JT9By-aAtm4
https://lagranpantallafestival.com/ca/
https://lagranpantallafestival.securesign.app/
https://www.barcelona.cat/inmuseu/ca/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/la-ciutat-a-les-vostres-mans-amb-el-nou-planol-bcn_1076621.html
https://beteve.cat/artic/llotja-oleguer-junyent-espai-subirachs-barcelona-academy-art/
https://beteve.cat/artic/llotja-oleguer-junyent-espai-subirachs-barcelona-academy-art/
https://beteve.cat/agenda/cinema-lliure-platja-barcelona/
http://www.fersalut.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=fcQIeM-mQpc
https://beteve.cat/mobilitat/certificat-digital-ue-covid-viatjar-unio-europea/
https://www.youtube.com/watch?v=XPtlzvMyHsw&list=PL9hkNrU2NKLzPQ3ev_Kb3-1-UglueFD5X&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=kEKwc2JlKp4&list=PL9hkNrU2NKLzPQ3ev_Kb3-1-UglueFD5X&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=e_y9tEnUgJE


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/561373480


 

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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Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar

bategant,
tindrem la mida de totes les coses

només en dir-nos que ens seguim amant.
Les barques llunyes i les de la sorra

prendran un aire fidel i discret,
no ens miraran;

miraran noves rutes
amb l’esguard lent del copsador distret.

Dóna’m la mà i arrecera la galta
sobre el meu pit, i no temis ningú.
I les palmeres ens donaran ombra.

I les gavines sota el sol que lluu
ens portaran la salabror que amara,

a l’amor, tota cosa prop del mar:
i jo, aleshores, besaré ta galta;

i la besada ens durà el joc d’amar.
Dóna’m la mà que anirem per la riba

ben a la vora del mar
bategant;

tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.

 
Joan Salvat-Papasseit
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“Si vols que una persona recuperi la seva salut mental, has de treballar
amb l’entorn”
La Fundació Els Tres Turons treballa per a la millora de les competències
laborals, socials i formatives de les persones ateses a través de projectes
comunitaris.
La Fundació Els Tres Turons és una entitat sense ànim de lucre abocada
al barri. Ubicada al districte barceloní d’Horta-Guinardó, treballa des de
l’any 1985 per ajudar a les persones amb problemes de salut mental a
adquirir capacitats laborals, socials i formatives a través de projectes
cooperatius amb altres agents del territori.
La Marta García, tècnica de Els Tres Turons, explica que l’essència de
l’entitat és la d’observar necessitats del barri i respondre a elles a través
d’un projecte: “no som només una entitat prestadora de serveis sinó que
per a nosaltres la implicació amb la comunitat, el treball amb el territori
i poder detectar conjuntament necessitats és molt important”.
Sobre aquesta implicació amb l’entorn, la Marta remarca que “les
persones no vivim aïllades, ens desenvolupem en un entorn concret i si
vols que una persona recuperi la salut mental o la significació de la seva
vida, el que has de fer és treballar amb l’entorn”.
Projectes comunitaris
En Joan Gubern és company de la Marta García a la Fundació Els Tres
Turons. Sobre els projectes comunitaris que duen a terme, explica que
són producte de treballar sobre el terreny: “Un quan està present al
territori, en el dia a dia de la vida al barri, detecta necessitats, coneix
gent i fa contactes. En moltes de les accions hi participen altres entitats
socials, escoles, equipaments o casals d’avis”.
Es tracta de projectes que, a la vegada que fan un servei a la comunitat,
serveixen per a la recuperació de competències laborals, formatives i
socials de les persones amb problemes de salut mental: “Entenem que la
recuperació passa perquè la persona pugui participar en el seu entorn
més proper. La nostra feina és la de facilitadors, de teixir xarxes i de
facilitar que les persones puguin participar en el seu entorn per millorar-
lo fent accions. Passen així de ser receptors d’ajuda passiva a ser
persones que contribueixen al canvi en la seva comunitat” assegura el
Joan.
Entre els diferents projectes comunitaris, hi ha propostes audiovisuals,
mediambientals, de polítiques agroalimentàries o de cuina, però tots
units per un factor comú, que es tracta d’accions amb retorn social.

https://xarxanet.org/projectes/noticies/marta-garcia-si-vols-que-una-persona-recuperi-la-salut-mental-el-que-has-de-fer
https://www.els3turons.org/


 

Els efectes de la pandèmia:
La pandèmia ha afectat de manera sensible la tasca de l’entitat i l’àmbit
de la salut mental. Com explica el Joan, “hem vist que molts processos
de recuperació s’han truncat. Una de les dificultats que tenen moltes de
les persones que atenem té a veure amb el vincle social i l’aïllament i les
sensacions de soledat i angoixa que hem patit durant la pandèmia, en el
cas de les persones ateses s’ha vist agreujada”. A més, les condicions
precàries amb què algunes d’aquestes persones han viscut el
confinament també han tingut un impacte directe en la salut mental.
Per tot plegat, en Joan considera que “encara estem lluny de veure els
efectes reals de la pandèmia en l’àmbit de la salut mental”.
Sigui com sigui, l’entitat ja es prepara per al que pugui venir i es marca
com a objectius immediats recuperar la immersió amb el territori i tota
aquesta feina col·lectiva en un panorama postpandèmia. Així mateix, i
com a repte de futur, la Fundació Els Tres Turons es proposa seguir
potenciant la recuperació en primera persona perquè siguin les
persones ateses les que, a través del treball comunitari, esdevinguin les
protagonistes dels seus processos de recuperació.

Entrevista fundació els tres turons.
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https://www.youtube.com/watch?v=5lI82BJJSgY

