
 

 

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
Sessió de gimnàstica per

a gent gran: mobilitat

reduïda.

Consells de salut:

lumbàlgia.

6 Nous grups de suport al

dol a les biblioteques de

Barcelona.

Ments Grans.

Teleassistència, què pot

fer per a tu?

Cuina: Bunyols de coco i

pinya.

ENTRETENIMENT I

CULTURA
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Mapa de biblioteques de

barcelona.

Coneixem les educadores

socials del CSS Guinardó.

Obertes les inscripcions als

nous tallers dels PIAD.

Festes de Santa Eulàlia.

Cases singulars: visites per

Santa Eulàlia.

https://www.youtube.com/watch?v=QUiH0zstspg
http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/consells_salut/lumbalgies_consells.pdf
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/dema-es-posen-en-marxa-tres-nous-grups-de-dol-a-biblioteques-de-barcelona_1031021.html
https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/noticia/ments-grans-teleassistencia-que-pot-fer-per-a-tu-4_1032976
https://www.youtube.com/watch?v=veTq6eKZhhg
https://beteve.cat/cultura/mapa-biblioteques-barcelona-horaris/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/coneixem-les-educadores-socials-del-css-guinardo_1031113
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/obertes-les-inscripcions-als-nous-tallers-dels-piad_1031410
https://www.barcelona.cat/santaeulalia/ca
https://casessingulars.com/ca/eventos/festas-de-santa-eulalia-a-les-casas-singulars-2021/


XARXES
Canal Youtube Gran
Gent en Xarxa Horta-

Guinardó. 

Facebook
Instagram
Web
Vimeo

Nous videos!
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Nou vídeo: Exercitem la memòria.

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
https://www.youtube.com/watch?v=etF_FJjiAIE&t=20s
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg


 

 Clic aquí

https://vimeo.com/508459965
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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

Setmana del  8 al 14 

La niña se va a la fuente                     

¡ay, su amigo ausente!

 En busca va del amor.

 

¡Hay en su pecho un ardor

y en sus ojos un dolor!

Su amor es amor doliente.

 

 La niña se va a la fuente

¡ay su amigo ausente!

 

 Sentada en la fuente

espera a aquel que el amor fingiera

después que el amor prendiera.

Y espera allí dulcemente.

 

 La niña se va a la fuente

¡Ay, su amigo ausente!

 Sentada en la fuente llora

y con desconsuelo implora

a un amor que tanto añora.

 

Tanta es la pena que siente.

 La niña se va a la fuente

¡Ay, su amor ausente!
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Oxfam Intermón alerta dels alts nivells de
desigualtat que provoca la Covid-19 a tot el món:

L'entitat denuncia que la desigualtat de la distribució de riquesa

mundial està empitjorant amb l'actual situació. Avisa també que la

pandèmia dispararà la pobresa a l'Estat espanyol fins a nivells inèdits.

Hem vist com en els últims mesos, la pandèmia del coronavirus ha

provocat una crisi sanitària, social i econòmica de gran impacte a tot

el món, una situació que no ha fet més que empitjorar les ja

nombroses desigualtats existents, a tots els països i al mateix temps,

quelcom “sense precedents”, tal com assenyala Oxfam Intermón a

l'informe 'El virus de la desigualtat'.

Des d’Oxfam Intermón asseguren que aquesta crisi ha deixat al

descobert els problemes del nostre fallit sistema econòmic global,

així com altres tips d’opressió estructural que permet que una petita

elit prosperi, mentre les persones en situació de pobresa, un gran

nombre de dones, les persones negres i afrodescendents i els Pobles

Indígenes, entre d’altres, tenen dificultats per sobreviure.

Centenars de milions de persones s'han vist abocades a la pobresa, i

trigaran una dècada a tornar als mateixos nivells econòmics que

tenien abans de la pandèmia. L'entitat situa l'increment de persones

en situació de pobresa en uns 200 milions de persones més el 2020.

Segons Banc Mundial, si els governs no duen a terme polítiques per

evitar la desigualtat, el 2030 hi haurà 501 milions de persones més

que viuran amb menys de 5,50 dòlars al dia.

Mentrestant les grans empreses del món continuen enriquint-se. De

fet, la riquesa de les persones multimilionàries ha augmentat 3,9

bilions de dòlars des del març del 2020 fins a finals d’any, completant

així la fortuna d’aquestes persones, que és d'11,95 bilions de dòlars,

una xifra equivalent a la mobilitzada pels governs del G20 en la

resposta a la pandèmia. En definitiva, amb la pandèmia del

coronavirus, els rics són més rics, i els pobres, més pobres.

https://xarxanet.org/internacional/noticies/oxfam-alerta-dels-alts-nivells-de-desigualtat-que-provoca-la-covid-19-tot-el
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Moment crucial:

D'altra banda, l'entitat valora que, en aquest període, s'ha posat de

manifest que l'acció dels governs és vital per protegir la salut de la

societat, i que és possible posar en marxa polítiques transformadores

que abans de la crisi eren impensables. "La ciutadania i els governs

han de respondre a la urgent necessitat de construir un món més just

i sostenible", afirmen.“

Estem en un moment crucial per a la humanitat. No podem tornar al

món brutal, injust i insostenible en el qual vivíem abans de la irrupció

del virus”, manifesta Oxfam Intermón. “Hem de treure partit a aquests

recursos per a construir una economia més justa i sostenible al servei

de totes les persones, i no sols d'una minoria privilegiada”, asseguren

com a conclusió de l’informe.

La pobresa es dispara a l'Estat espanyol:

En un altre informe d'Intermón Oxfam, en aquest cas centrat en la

situació de l'Estat espanyol, l'entitat avisa que la pandèmia dispararà

la pobresa fins a nivells inèdits. A l'informe 'Superar la pandèmia i

reduir la desigualtat', Intermón Oxfam estima que la pobresa severa

podria augmentar a l'Estat en 800.000 persones i arribar als 5,1

milions com a conseqüència de la pandèmia.

Segons l'entitat, si no s'implementen polítiques per evitar-ho, l'efecte

de la pandèmia podria portar a la societat de l'Estat espanyol als

mateixos índexs de desigualtat que se'n van experimentar durant els

pitjors anys de l'anterior crisi econòmica. Els més afectats en aspectes

com la pèrdua de la feina, les persones més vulnerables, com ara les

persones joves, les dones i les persones migrants.

Com arreu del món, la desigualtat a l'Estat espanyol és un fet, i així ho

demostra les dades de l'entitat que estimen que les persones més

pobres de l'Estathaurien perdut, proporcionalment, fins a set vegades

més renda que les més riques. L'índex de pobresa de la població ha

arribat al 22,9% de mitjana, una xifra que es dispara fins el 57% quan

parlem només de la població migrant.



 

En la banda contrària, ha augmentat el valor de la riquesa dels

multimilionaris espanyols des que es va declarar la pandèmia, al març

de 2020. S'estima que l'increment ha estat d'uns 26.500 milions

d'euros, una xifra que, posant-la en perspectiva, és superior al cost

d'una de les principals mesures de contenció de la pandèmia, els

ERTO. 

Si vols consultar els dos informes, hi pots accedir en aquests dos

enllaços: 'El virus de la desigualtat' i 'Superar la pandèmia i reduir la

desigualtat'.
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Diagnòstic de salut del barri Baix Guinardó
 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha participat en el

diagnòstic de salut del Baix Guinardó que ha dut a terme l’EAP

sardenya juntament amb veïns i veïnes i entitats del barri. En aquest

document es presenten els resultats d’aquest anàlisi, fet amb

l’objectiu d’aproximar-se a l’estat de salut de la població resident i als

factors que la determinen. Així com a les potencialitats i les

necessitats dels recursos del barri situat al districte al Districte

d’Horta-Guinardó de Barcelona.

Segons el diagnòstic realitzat, el barri del Baix Guinardó presenta uns

bons indicadors de salut, tant en esperança de vida com en

mortalitat. Es detecten, però alguns hàbits poc saludables com la

manca d’exercici físic de la població i el consum d’alcohol entre joves

i adults. D’altra banda, també obté uns bons resultats en l’àmbit

socioeconòmic. El barri és considerat amb un nivell socioeconòmic

mig i amb un bon nivell de formació dels seus veïns i veïnes, fins i tot

en relació amb la ciutat.

La població que es considera com més vulnerable és la població

migrada, sobretot pel que fa a les condicions de l’habitatge i els

assentaments de prop del Parc Príncep de Girona. Preocupa també la

situació de les persones grans, el col·lectiu més nombrós al barri, la

manca de recursos infantils i d’equipaments juvenils, la situació de

l’habitatge i la contaminació ambiental. 

Conèixer la situació de salut del barri de forma integral, permetrà

prioritzar necessitats i identificar les estratègies i accions de millora

que es podrien dur a terme per donar-ne resposta. Així com, fer

seguiment i avaluar els processos comunitaris i la seva sostenibilitat.

Podeu consultar aquí la notícia completa: Pomoció de la salut.
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https://www.aspb.cat/noticies/diagnostic-salut-barri-baix-guinardo
https://www.aspb.cat/noticies/diagnostic-salut-barri-baix-guinardo

