
BUTLLETÍ SETMANAL

El Casal a casa

C A S A L  D E  G EN T  GRAN  D E L  

B A I X  GU I N A RDÓ

SALUT
BCN cuida't.
Barcelona capital
mundial de l'alimentació
sostenible 2021.
El nou Biomarket.
Sessió de gimnàstica per
a gent gran.

S'han realitzat trucades a
persones grans per donar
suport.
Cuina: Dumplings de
ceba i bolets.
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Si l'encertes l'endevines.

Literatura diversa.

Sons de Nadal.
Ruta arquitectònica pel
Baix Guinardó.

Conferència AEU Baix
Guinardó: "La pèrdua de
memòria, com prevenir-la
quan ens fem grans".

https://www.barcelona.cat/covid19/ca
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/el-nou-biomarket-consolida-laposta-per-lalimentacio-sostenible_1016318.html
https://www.youtube.com/watch?v=f2E18FJJQmI
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/trucades-a-70-000-persones-grans-per-saber-com-es-troben_1015158.html
https://www.youtube.com/watch?v=ONf2WH-BkLE&t=6s
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/el-nadal-arriba-al-comerc-de-barcelona-amb-activitats-actuacions-musicals-i-premis-2_1013042/?utm_source=Districtes+%2F+Horta&utm_medium=email&utm_campaign=Test+Horta&utm_content=020+2%2F3%2F_link_block_news_8_Butllet%C3%AD+HG+363&fbclid=IwAR3nwlNEwFCD9vbSQvys62LJPeD0p_mC8wkxYgvdIYr5oMcgceOxkU-xvRU
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/torna-el-club-de-lectura-literatura-diversa_1012938
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/el-nadal-arriba-al-comerc-de-barcelona-amb-activitats-actuacions-musicals-i-premis-2_1013042
https://beteve.cat/la-familia-barris/ruta-edificis-casa-altures-casernes-girona/
https://vimeo.com/489448960


XARXES
Canal Youtube Gran
Gent en Xarxa Horta-

Guinardó. 

Facebook
Instagram
Web

Nous videos!

Del  14  al  20  de  Desembre  de  2020 Vol. 31

Nou tutorial al Canal Gran
Gent en Xarxa: Ús del
programa jitsi al ordinador,

per videotrucades.

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://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://www.youtube.com/watch?v=kDbiCIVlWlY&t=4s
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NADAL 2020

Serà diferent, serà un altre Nadal.
Vull trobar quelcom plaent 

que encengui la guspira de la il·lusió
per als propers dies nadalencs.

I...ho trobo! És amb mi, ben a prop:

En Joan, el meu nét de vuit anys.

Assenyat i amorós,

entremaliat i tranquil,
i llest... com un argent viu.  

En Joan queda bocabadat
davant els llums de Nadal

que pengen arran del seu balcó,

i espera impacient la nit de Reis
i la juguesca de fer cagar el tió.

I gràcies al nostre nét,
omplo –com fa ell-

un sac ple d’ il·lusions. 

Anna Agustí

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

LA VEU DELS SOCIS
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Porta a porta contra la soledat.

La cooperativa SerBarri SCCL, gestionada per la CONFAVC, rep el
reconeixement del projecte Lliures per la seva campanya
d'acompanyament contra la soledat i l'aïllament de la gent gran als
barris de la zona nord de Barcelona.

Des del 2016 la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya té en
marxa el projecte social A-porta, una iniciativa per a l’apoderament i la
millora de la qualitat de vida del veïnat dels barris. El seu objectiu és
afavorir les condicions de vida de la població a través de la informació,

l’acompanyament i el seguiment personalitzat d’aquells veïns i veïnes
que ho necessiten. L’acompanyament es fa mitjançant un equip de
persones anomenades ‘picaportes’, veïnes del barri que coneixen tant el
teixit associatiu i veïnal, com els serveis disponibles al territori. Les
picaportes assessoren sobre pobresa energètica, accés a drets socials,

cerca de feina, gestió de residus, convivència i civisme, acompanyament
a gent que viu sola o qualsevol altre aspecte que es detecti com a
necessari al barri. El projecte s’ha desplegat a diferents municipis de
Catalunya, als barris de Ciutat Meridiana, Torrebaro, Vallbona i Can
Peguera de Barcelona, al barri de Camp Clar, a Tarragona, als Horts de
Miró, a Reus, Can Mariner a Santa Coloma de Gramenet, Can Puiggener
a Sabadell i al barri de Rocafonda de Mataró. En els quatre anys que
dura el projecte s’han visitat un total de 7.735 llars i s’han fet 3.932
entrevistes per detectar necessitats. Des que es va iniciar han comptat
amb una setantena de Picaportes. Deu d'elles, les que treballen a la
zona Nord, organitzen la seva feina dins la cooperativa Ser Barri SCCL,

sorgida de la mateixa CONFAVC.

A-porta contra la soledat a la zona Nord de Barcelona.

La feina feta al voltant de la pobresa energètica durant els primers anys
del projecte A-porta als barris de Ciutat Meridiana, Torrebaró i Vallbona
va diagnosticar un altre problema estructural del veïnat d’aquests barris:

la soledat i l’aïllament de la gent gran.

https://xarxanet.org/comunitari/noticies/porta-porta-contra-la-soledat
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"Les companyies havien començat una campanya molt forta amb
comercials que es ficaven a casa dels veïns i els canviaven els contractes
de subministres al mercat lliure", explica Gladys Tantalean,

coordinadora del projecte A-porta a Zona Nord de Barcelona. Les
picaportes visitaven les llars de la gent més gran per assessorar-les en
relació a aquesta problemàtica, i és en aquestes visites que van detectar
que moltes persones d’aquests barris patien soledat extrema. Amb
l’objectiu de treballar aquesta realitat neix al 2020 la campanya ‘Contra
la soledat, un SOL a casa’, que persegueix pal·liar l’aïllament de la gent
gran, així com apoderar-los i fomentar també la seva autonomia a través
de l’acompanyament i la informació. "Hi ha molta soledat, molta
depressió, problemes de desplaçament, por a sortir al carrer i molta
desconfiança", explica Katty Lacalle, picaporta de la zona nord. L’equip
de picaportes treballa amb molta cura la comunicació i el tracte amb
les veïnes, i el fet de que siguin veïnes del barri ajuda que s’obrin moltes
portes.

El projecte consta de 3 fases, una primera de visites per detectar
aquelles situacions de soledat no desitjada i de necessitats bàsiques no
cobertes, una segona fase de formació i preparació de les picaportes per
donar resposta a aquestes necessitats, i una tercera, d’implementació
del suport. Ara mateix es troben en l’inici de la fase 3, i tot i que la
covid19 ha dificultat molt el desenvolupament de les dues fases
anteriors, valoren la feina molt positivament.Degut a la crisi de la covid,

moltes de les visites s’han hagut de realitzar a través de l’intèrfon i altres
al carrer. "Amb algunes persones quedàvem al carrer i anàvem
passejant responent les preguntes de l’enquesta, això les ajudava a tenir
més confiança", explica Katty Lacalle. "La Covid ha estat un obstacle per
a nosaltres. Hem hagut de somriure amb la mirada, amb els gestos",

afegeix Gladys Tantalean. El desplegament d’aquest projecte,

juntament amb 8 projectes més, ha rebut el suport i el reconeixement
del premi Lliures, una iniciativa d’ECAS, Òmnium Cultural i Coop57, i ha
fet possible la seva implementació. Les picaportes expliquen que aquest
suport econòmic ha estat indispensable per al desenvolupament del
projecte. "Moltes vegades els nostres veïns s’enfronten no només al a
soledat, sinó també a la indiferència de les persones que els envolten.

Amb aquest projecte volem combatre aquesta tristesa tan gran que
porten als ulls. Són persones que mereixen el nostre afecte", conclou
Tantalean.


