
 

 

BUTLLETÍ SETMANAL

El Casal a casa

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

BA I X  GU I N A RDÓ

SALUT
Exercicis pel dolor de

cervicals.

Sessió de hatha ioga.

El mercat de la terra.

Arbres d'interès local als

parcs i jardins de

Barcelona.

La cuina del MACBA:

ecofeminista,

anticolonial i sostenible.

Cuina: Aguachile de

llagostins i alvocat.

ENTRETENIMENT I

CULTURA

 Febrer 2021 Setmana del  1 al 7 

Mapa de llocs

desapareguts d'una

Barcelona nostàlgica.

Impulsar la cultura i la

sostenibilitat per repensar

el model turístic.

Reset cultura: XV Cicle de

filosofia natura/cultura:

superar el dualisme.

La Casa de la Premsa.

https://www.youtube.com/watch?v=28ZYgSf2W-I
https://www.youtube.com/watch?v=AfDBCzPD9UU&list=PLr6_JWnsfAMB1L1f_Bd4kgY1K09_OvbnL
https://beteve.cat/agenda/el-menjar-sense-presses-i-els-productes-mes-saludables-al-mercat-de-la-terra/
https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/arbres-interes-local
https://beteve.cat/artic/la-cuina-del-macba/
https://www.youtube.com/watch?v=_FGEJhKThuQ
https://beteve.cat/va-passar-aqui/mapa-barcelona-nostalgica-desapareguda/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/impulsar-la-cultura-i-la-sostenibilitat-per-repensar-el-model-turistic_1029239.html
https://beteve.cat/cultura/compatibilitat-natura-cultura-reset/
https://beteve.cat/va-passar-aqui/va-passar-aqui-la-imatge-de-la-barcelona-del-1929/


XARXES
Canal Youtube Gran
Gent en Xarxa Horta-

Guinardó. 

Facebook
Instagram
Web
Vimeo

Nous videos!
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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


 

Click aquí

https://vimeo.com/505589580


 

¿Qué hago yo aquí?
 

No es mi mayor anhelo

saber qué hago yo aquí.

Estoy, y eso me basta.

Saber a ciencia cierta

el destino del hombre,

qué hemos venido a hacer

en este mundo loco.

¿Cambiaría mi rumbo?

No cambiaría nada.

Miraría la luna,

tomaría cafés,

escribiría versos 

(aunque fueran muy malos).

Nada me importaría

más que me importa ahora.

Reiría hasta llorar,

pasaría el rato hablando

con la gente que tiende 

su mano generosa

y regala su tiempo.
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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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La pandèmia posa de manifest les desigualtats en l’ús de
les TIC:

L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’ha

incrementat durant els darrers mesos en un 62%, com a

conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19. El teletreball,

l’educació en línia i l’administració electrònica són les activitats que

lideren aquest increment, que ha estat lleugerament superior a les

zones de renda mitjana, mitjana-alta i alta que a les zones de renda

baixa o mitjana-baixa.

Aquestes són les principals conclusions de l’Informe sobre la bretxa

digital a Barcelona el 2020, realitzat per la Fundació Bit Habitat amb

la col·laboració de la Mobile World Capital per analitzar l’evolució de

la bretxa digital a la ciutat, així com l’impacte de la covid-19 en els

usos de les TIC. L’informe es basa en l’enquesta feta a 2.542 persones

durant la tardor del 2020.

La immensa majoria de la ciutadania de Barcelona està connectada

a internet (92%). Només un 8% de les llars no disposen de connexió a

internet, i la majoria d’aquestes llars, un 55%, estan formades per

persones de més de 74 anys. Destaca que la bretxa de connexió per

nivell de rendes s’ha reduït notablement a Barcelona durant els

darrers 4 anys. A les llars de renda baixa el nivell de connexió ha

passat del 75% al 91%; d’aquesta manera s’ha reduït a només 6 punts

la diferència amb les llars de renda alta, que han passat del 91% al

97%.

Teletreball:
El teletreball s’ha enfortit durant el confinament. Un 59% de les

persones ocupades han pogut desenvolupar la seva activitat laboral

a distància al llarg d’aquest període, però un 39% no va poder

teletreballar, perquè la seva feina no es podia fer a distància.

L’enquesta mostra diferències significatives segons la renda: el 56,3%

de les persones que viuen en àrees de renda baixa no van poder

teletreballar, però només un 24% de les persones que viuen en àrees

de renda alta es van trobar en aquesta situació.
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https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/la-pandemia-incrementa-les-desigualtats-en-lus-de-les-tic_1029210.html


 

Educació:

L’educació a distància ha estat possible, en gran mesura, gràcies a les

TIC. Un 73,2% dels i de les menors de 16 anys escolaritzats han pogut

seguir els seus estudis de manera telemàtica durant el confinament,

segons declaren les persones enquestades que conviuen a la mateixa

llar, i un 26,8% no ha pogut fer-ho.

Ara bé, a les llars de renda baixa, més d’un 50% dels que no han

seguit l’educació en línia ha estat perquè no tenien dispositius

suficients, no disposaven de bona connexió o no tenien la formació

necessària. En els trams de renda més alts, aquests motius només

representen el 20-22% de les respostes.

Administració electrònica:

Paral·lelament, la situació de confinament i la crisi sociosanitària han

disparat els tràmits mitjançant l’administració electrònica. Més del

75% de les persones que viuen en àrees de renda mitjana o superior

han fet tràmits electrònics amb l’Administració, però només el 63%

de les àrees de renda baixa.

Un 81,9% de les persones amb estudis universitaris han realitzat

aquest tipus de tràmits, però només el 28,7% de les persones sense

estudis. I més del 80% de les persones de menys de 55 anys els han

utilitzat, però només un 34% dels majors de 75 anys.

Anàlisi qualitativa del programa Agents TIC:

Del 21 de setembre al 27 de novembre de 2020, el programa Agents

TIC —impulsat per l’Ajuntament en el marc del Pla de xoc d’inclusió

digital, per acompanyar la ciutadania en la realització de diferents

tràmits electrònics amb l’Administració— ha resolt 3.068 tràmits

electrònics i ha atès presencialment més de 1.904 persones, a les

quals ha dedicat una mitjana de 30 minuts d’atenció.

Dues de cada 3 persones han requerit suport per demanar ajuts de
tipus econòmic: el 33%, per a subsidis i prestacions per a la

desocupació; el 21%, per sol·licitar l’ingrés mínim vital, i el 7%, la

renda garantida de ciutadania. La bretxa digital, vinculada no només

a l’equipament sinó també a les habilitats digitals, és més profunda

entre la població més vulnerable.

En vols més informació?

A Ca l’Alier, el Centre d’Innovació Urbana i seu de la Fundació Bit

Habitat, s’hi pot veure una exposició sobre la bretxa digital a la ciutat.

A més, totes les dades de l’enquesta es poden consultar al web de

l‘Open Data BCN.
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