
 

 

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
Sessió de gimnàstica per
a la tercera edat.
Sessió de yoga per a la
tercera edat.
Barcelona contra la
soledat.
Adopció de gats per a
persones grans, per
combatre la soledat.
La hipoacúsia en la gent
gran.

Cuina: Crema de
mascarpone i kiwi.

ENTRETENIMENT I

CULTURA
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Exposicions als museus.

Visita al MEAM i concerts.

L'arxiu històric de
Roquetes, Nou Barris, està
creant un museu al carrer.
La primera fotografia.

Barcelona capital de
l'alimentació sostenible
2021.

https://www.youtube.com/watch?v=shtIe1JaLMk
https://www.youtube.com/watch?v=Q9xwwahNDuE
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat
https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/noticia/promovem-ladopcio-de-gats-per-combatre-la-soledat-de-les-persones-grans_1018265
http://www.fersalut.cat/2020/12/19/la-soledat-en-la-gent-gran-amb-hipoacusia-durant-la-pandemia-de-la-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=tSVHPP-4qR4
https://beteve.cat/agenda/exposicions-museus-art-barcelona/
https://beteve.cat/agenda/meam-concerts-activitats/
https://beteve.cat/historia/museu-carrer-nou-barris/
https://beteve.cat/historia/curiositats-de-barcelona-primera-foto/
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca


XARXES
Canal Youtube Gran

Gent en Xarxa Horta-

Guinardó. 

Facebook

Instagram

Web

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://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg


 

Clica aquí

https://vimeo.com/500343358


 

Acompanyar a la gent gran a través del voluntariat, la crida per

combatre la soledat.

El projecte 'Acompanyem a la Gent Gran' pretén donar suport
emocional a les persones majors de 65 anys del municipi de l'Alt
Camp en un context marcat per la Covid-19.

L’Ajuntament de Valls, la Fundació Ginac i Càritas han demanat la
participació de les associacions veïnals i de persones voluntàries per
garantir la continuïtat del programa d’acompanyament a les
persones grans al municipi tarragoní. El projecte ‘Acompanyem a la
Gent Gran’, iniciat com a prova pilot l’any 2019, també busca
sensibilitzar a la ciutadania sobre la vulnerabilitat de les persones
grans i detectar nous casos de soledat que puguin donar-se en
aquest col·lectiu, en un context marcat per la pandèmia de la Covid-

19.

Les activitats del projecte se centren en l’acompanyament presencial
i telefònic. Si aquest servei es produeix de manera presencial, la
persona voluntària es desplaça al domicili de qui s’ha inscrit al
programa per donar-li suport en el dia a dia o fer un passeig. Tot i que
la pandèmia ha paralitzat aquesta acció, manté el suport telefònic i
la compra d’aliments i medicaments. "És important que la gent gran
que algú es preocupa per ells", ha afirmat Joaquim Calvo, president
de Càritas arxiprestal de l'Alt Camp.

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 VEU DELS SOCIS

https://xarxanet.org/social/noticies/caritas-i-la-fundacio-ginac-busquen-persones-voluntaries-acompanyar-la-gent-gran
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El regidor d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat, Jordi Cartanyà,

ha explicat a Ràdio Ciutat de Valls que la iniciativa pretén captar nou
voluntariat i facilitar a la gent gran que està sola un telèfon on trucar
o una persona a qui demanar-li el que necessita. En aquesta línia, des
del consistori fan una crida a la implicació de la ciutadania,

especialment de joves, per rejovenir la xarxa de suport. El projecte
conjunt de l’Ajuntament de Valls amb la Fundació Ginac i Càritas
atén actualment a una quinzena de persones amb el suport de dotze
persones voluntàries.

En la situació actual de la pandèmia, la soledat de les persones grans
s’ha vist agreujada. Per aquest motiu, des del Pla d’Inclusió, Cohesió
Social i Serveis Socials del consistori animen a aquest col·lectiu a
inscriure’s al programa a través del telèfon al 608 149 450 o per
correu electrònic a xarxasolidaria@valls.cat. La responsable de l'Àrea
Social de la Fundació Ginac, Carme Ferré, ha destacat qe l'acció és un
bé comú per a les dues bandes, tant per al voluntariat com per a la
gent gran. Les persones interessades a fer voluntariat han de tenir
entre 18 i 55 anys i residir a Valls. L’ajuntament ha habilitat un
formulari a la pàgina web municipal per sumar-se a la iniciativa.

La Xarxa de Solidaritat de Valls per fer front a l'emergència sanitària:

Des de l’arribada de la Covid-19, l’àrea d’Acció Comunitària,

Participació i Igualtat en coordinació amb els Serveis Socials del
municipi de Valls han treballat per consolidar el suport als grups més
vulnerables.

Una de les iniciatives emprades per fer front a la crisi econòmica i
social és la Xarxa Solidària de Valls, una agrupació amb més de 40
persones voluntàries que ha dut a terme tasques diàries com la
compra d’alimentació o medicaments per evitar que les persones
grans posessin en risc la seva salut.
Durant el confinament es van dur a terme 22 actuacions, entre les
que també destaca el seguiment telefònic com a suport psicològic.

En els darrers mesos, aquesta activitat s’ha reforçat amb noves
accions de suport per poder garantir l’atenció a la ciutadana durant
l’emergència sanitària. Des del consistori agraeixen a les entitats que
han treballat al municipi per ajudar a la ciutadania més vulnerable.

Algunes de les organitzacions que han participat són Creu Roja,

Càritas, la Fundació Ginac, La Taulada, Associació Egueiro, Associació
Porta Oberta i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).


