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SALUT
Revista ferSalut.
Campanya municipal per
la conscienciació de la
seguretat viària.
La contaminació
microplàstica.
Reduir la contaminació
acústica millora la salut.
Sessió de gimnàstica per
a gent gran.
Cuina: Gyozes de peus de
porc.
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Onze artistes exposen al
Recinte Modernista Sant
Pau a benefici de la recerca
sobre la covid-19.
Exposició Barcelona
fotògrafes.
Mobile week 2021.
8 llibres feministes.

 

http://www.fersalut.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/en-marxa-una-campanya-municipal-de-conscienciacio-de-seguretat-viaria-2_1042872
https://xarxanet.org/ambiental/noticies/la-contaminacio-microplastica-una-amenaca-la-vida
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/reduir-la-contaminacio-acustica-millora-la-salut_1044787
https://www.youtube.com/watch?v=P-kJlw9-_ys
https://www.youtube.com/watch?v=Avf4nGK7WQY
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/onze-artistes-exposen-al-recinte-modernista-sant-pau-a-benefici-de-la-recerca-sobre-la-covid-19_1042248
https://www.barcelona.cat/expofotografes/ca
https://mweek.com/
https://xarxanet.org/cultural/noticies/8-llibres-feministes-fer-avancar-el-mon


XARXES
Canal Youtube Gran
Gent en Xarxa Horta-
Guinardó. 

Facebook
Instagram
Web
Vimeo
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Nou vídeo: Tutorial de
navegació per les
xarxes socials del
Casal.
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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
https://www.youtube.com/watch?v=RdDi5882s2A
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg


Clic aquí

https://vimeo.com/521859627


 Clic aquí

https://vimeo.com/522389844


 

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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 EL RETORN A CASA
 

El jove Maristany Blasi acabava de fer els dinou anys quan va esclatar la
guerra. Com tots els matins, des de feia uns mesos, es va llevar d’hora. Es
va dutxar i afaitar amb cura, perquè la barba li creixia serrada des de
molt jovenet. Abans de sortir de casa va anar a la cuina on la mare, la
Maria Blasi, feia estona que traginava entre els fogons.
-Ja us heu llevat, Marieta? –Li deia pel diminutiu del nom, a sa mare-.
Sempre penso que sóc el primer, però vós em guanyeu. Què feu tan
d’hora? 
D’antuvi la dona no va respondre res ni es va girar a mirar-lo, però acabà
dient: <<Ja ho veus...>>
-Esteu poc parladora...
El noi, tot seguit, es va prendre, d’un glop, el bol de llet que ja tenia
preparat sobre l’hule de flors de la taula. La dona semblava immersa en
altres pensaments que la tenien amoïnada, però sense deixar el ferro
que sostenia a la mà amb el qual aixecava els cèrcols de la cuina de
carbó per atiar el foc, va advertir al noi: <<Fill, vols dir que cal que hi vagis
avui, a l’Hospital? Amb aquests aldarulls, els carrers no son segurs>>.
-Precisament, mare, ara puc fer més falta que mai. Oi que ho entén?
Estic segur que vostè, si fos jo, faria el mateix. No us amoïneu per mi. Vós
sí que treballeu més del compte. Però jo sóc jove i fort. No ho veieu?
Miri-se’l bé –somrient li mostra un braç robust-. I toqui’l, com el ferro!
La mare s’havia girat per mirar-lo: <<Beneit! Vés en compte, fill!>> 
-Estigueu tranquil·la! Un petó, que se’m fa tard. I no treballeu tant.
-La feina en una casa comença de bon matí. No tardaran massa a llevar-
se els teus germans que sempre mandregen més. Són encara uns nens...
El xicot va sortir de la cuina a corre-cuita i va baixar les escales saltant
els esglaons de dos en dos.

***



 

El jove Maristany havia fet els estudis d’infermer, mentre esperava per
poder entrar a la Facultat de Medecina i començar la carrera de metge.
Ara estava de pràctiques a l’Hospital Clínic de Barcelona on aprenia molt
escoltant aquells mestres que a ell li semblaven uns vertaders savis. Li
agradava observar fins el detall més insignificant de la seva tasca, plena
d’experiències. A més, mai no li venia d’una hora mentre treballava.
Sabia quan entrava, però mai quan en sortiria, de l’hospital. En Paco
havia passat per diversos departaments del Clínic. Va estar un temps a
pediatria i allí va aprendre que els nens, malauradament, patien tota
mena de malalties, des d’unes angines fins la tuberculosi. Ara portava un
parell de mesos al departament de traumatologia, especialitat per la
qual sentia una particular inclinació. La vocació del jove Maristany per la
medecina li venia des que era un marrec i, a casa, tots estaven sorpresos
de la seva inclinació perquè ningú de la família no s’hi dedicava: el pare,
ferroviari; l’oncle, ferroviari; l’avi, ferrer, però ell seria metge, n’estava
segur, i duria a terme aquesta tasca tan important de curar els malalts.
En tot això anava pensant mentre baixava per Gran de Gràcia quan, de
sobte, va començar a sentir trets a tort i a dret, sense saber massa d’on
venien, però en apropar-se a la cruïlla de Diagonal amb Passeig de
Gràcia es va trobar amb un fort tiroteig entre combatents de faccions
contràries, barrejant-se la cridòria d’uns i d’altres i les lamentacions dels
ferits. 

A Barcelona feia temps que es veia a venir una de grossa, però de fet tot
va començar la nit del divuit al dinou de juliol de 1936 amb la revolta
dels militars, que –de moment- van ser neutralitzats per la resistència
organitzada pel cap de la Comissaria General d’Ordre Públic. Aquell dia
doncs, la ciutat s’havia llevat davant les conseqüències de l’anomenat
Alçament Nacional. A hores d’ara, en Paco s’adonà que la situació era
molt crítica i que més que mai la seva ajuda seria necessària. El jove
arrencà a córrer cap a l’Hospital un pic va veure que els ferits ja eren
atesos pel personal de les ambulàncies i que s’enduien els que estaven
més greus. 
Tan bon punt en Paco es va adonar de la magnitud dels esdeveniments i
va comprendre que l’aixecament dels militars era una revolta en tota la
regla, que el poble es trobava immers en una guerra fratricida..., va ser
aleshores que el jove Maristany va prendre consciència de tot plegat i
decidí allistar-se voluntari com infermer. 
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No van valer consells ni advertiments per part dels pares. I un vespre, tot
sol, -no va voler que ningú de la família anés a l’estació per acomiadar-
lo-, ell i una munió de joves partiren en tren cap al front. El seu pare
l’espiava des de darrere d’una columna de l’andana.

***
El destí de l’infermer Francesc Maristany Blasi era un hospital de
campanya, el personal sanitari del qual formava una gran família; tots
els seus membres treballaven en una mateixa empresa, fent cadascú
tasques diferents, però totes necessàries. Els metges, els infermers i les
infermeres, els conductors de les ambulàncies i dels camions, totes les
persones que componien l’equip d’aquell hospital ambulant eren
l’autèntica representació d’una torre de Babel on hi regnava la més
ferma col·laboració i respecte. Hi havia gent de diverses nacionalitats: no
cal dir que era ple de catalans, aragonesos, castellans..., però no s’ha de
deixar de banda la tasca important de les Brigades Internacionals,
formades per britànics, americans, russos... 
Aquest hospital rodava d’un indret a l’altre segons les ordres que rebien i
ens cal destacar l’estada d’en Francesc Maristany i la seva companyia a
Brunete, on l’exèrcit republicà va viure l’èxit, primer, i el fracàs... Al cap
d’un mes de lluita fratricida: milers d’homes dels dos bàndols hi van
deixar la vida i els que van sobreviure no ho podrien oblidar mai.
Després, van anar a Belchite. En aquesta nova destinació, l’infermer
Maristany treballà colze a colze amb homes i dones que es concedien
ben pocs moments de descans. No feien altra cosa que rebre ferits
durant el temps que va durar l’operació desesperada per ambdues
parts. Els republicans volien conquerir la plaça de Belchite i els assetjats
van resistir durant tretze dies els atacs aferrissats fins que el poble va
caure. I no cal dir els centenars d’homes que també hi van morir, a més,
de molts, de ferits. Entre ells, el nostre jove infermer. En plena tasca de
salvament, al moment d’anar a recollir els cossos dels soldats, després
de llargs bombardeigs, quan semblava que el perill havia passat i que la
treva els donaria temps de dur a terme el rescat dels homes al camp de
batalla, uns brunzits roncs, uns retrunys inesperats i terribles explosions
els van enxampar de ple. No van poder fer res per aixoplugar-se ni ell ni
el seu company. Acabaven de recollir el cos destrossat i sangonós d’un
soldat a qui encara li quedaven forces per panteixar dèbilment. Tots tres
van saltar pels aires. (Continuarà).
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El sentiment de soledat no desitjada de les persones grans
augmenta durant la pandèmia.

L’Observatori de la Soledat ha presentat un informe que mostra que el
col·lectiu no ha notat un increment del suport rebut durant la Covid-19.

El passat 24 de febrer, l’Observatori de la Soledat va presentar l’informe
‘L'impacte de la Covid-19 en el sentiment de soledat no desitjada de les
persones grans’.

El document mostra com han viscut aquests temps de pandèmia les
persones grans que ja sentien soledat abans de l’estat d’alarma.
L’informe presenta l’exposició i l’anàlisi dels resultats obtinguts en
l’enquesta que es va realitzar entre els mesos de juny i juliol de 2020 a
210 persones grans vinculades als programes socials de la Fundació
Amics de la Gent Gran.
El disseny, anàlisi i supervisió del document ha anat a càrrec de l’equip
tècnic de l’Observatori de la Soledat, conformat per Elisa Sala Mozos i
Regina Martinez, i de Montserrat Celdrán, doctora i professora de la UB i
membre de la Comissió de l’Observatori de la Soledat, i Clara Riba,
doctora en ciència política i membre de la comissió de l’Observatori de
la Soledat.
L’estudi remarca diversos aspectes que giren al voltant del dia a dia de
les persones grans durant els darrers mesos, i aporta resultats i
conclusions sobre el seu sentiment de soledat, el grau de participació
social del col·lectiu abans de la pandèmia i el canvi de rutines al qual
s’han vist abocats, així com el sentiment de vulneració i/o discriminació.
D’altra banda, l’enquesta recopila la percepció de la gent gran sobre el
suport social rebut durant els darrers mesos i el seu impacte en el
sentiment de soledat, a més d’analitzar l’ús de les noves tecnologies per
part de les persones grans i la tasca realitzada pel voluntariat per
combatre la soledat.
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https://xarxanet.org/social/noticies/el-sentiment-de-soledat-no-desitjada-de-les-persones-grans-augmenta-durant-la
https://amigosdelosmayores.org/ca/observatori-de-la-soledat
https://drive.google.com/file/d/17gKBL5j07IB1RvgZic2_n4AXLKSB7ATo/view
https://amigosdelosmayores.org/ca


 

Celdrán alerta sobre l’augment del sentiment de por de la gent gran.
“Ara tenen més por a sortir al carrer amb la possibilitat d’agafar la covid.
Això ens fa replantejar com podem acompanyar en un futur a la gent
gran i que perdin la por. La comunitat i l’entorn són bàsics en aquest
aspecte”.
Celdrán també destaca l’increment del sentiment de vulnerabilitat i
com aquest és inferior si la gent gran ha estat acompanyada. “Moltes es
senten més vulnerables per tot el que ha passat. L’informe ens ha
demostrat que quan més suport s’ha rebut, menys sentiment de
vulnerabilitat s’ha tingut”.
Amb els resultats sobre la taula, la membre de la comissió remarca la
importància de potenciar una bona imatge de la gent gran. “Un tema
reiteratiu a l’estudi ha estat la discriminació que han sentit. La premsa i
la família han sobreprotegit al col·lectiu i els ha fet sentir més
vulnerables”. “Hem de fomentat iniciatives com ‘Reescrivim la vellesa’,
un projecte que tenim en marxa per a l’alumnat de Secundària, perquè
tinguin una visió més diversa i positiva de la gent gran”, afegeix Celdrán.

Soledat no desitjada per la Covid-19:
La declaració del primer estat d’alarma acompanyada del confinament
de la ciutadania va provocar un sentiment de soledat no desitjada en les
persones grans.
L’informe ha detectat com la població gran amb sentiment de soledat
previ a la situació de la Covid-19 està dividida en dos grans grups: el 49%
de les persones no han vist afectat el seu sentiment de soledat durant la
pandèmia, mentre que el 41% de la població manifesta un augment del
seu sentiment de soledat.
Les causes per les quals el sentiment de soledat ha incrementat han
estat principalment tres. Per començar, la dimensió més relacional de la
soledat, ja que gairebé la meitat de la població que ha percebut aquest
augment l’associa amb la disminució, limitació o absència dels
contactes socials.
En segon terme, l’augment del sentiment de soledat s’associa a la seva
dimensió més existencial, vinculada en bona part de la població
enquestada a sentiments d’angoixa, buidor, tristesa, desesperança o
desmotivació que els hi ha provocat la situació propiciada per la Covid-
19.
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https://reescribamoslavejez.org/ca


 

Com a tercer element, es fa referència a l’aïllament físic. Hi ha persones
que atribueixen l’augment d’aquest sentiment a l’aïllament causat per
les mesures de confinament dutes a terme durant l’estat d’alarma que,
en molts casos, s’ha vist agreujat per les condicions de l’habitatge.

Què han trobat a faltar?
Dos terços de les persones enquestades han sentit que els faltava alguna
cosa de la seva vida diària durant la pandèmia i, per tant, han patit
pèrdues. Cal dir, en aquest sentit, que la gestió d’aquestes pèrdues pot
tenir un impacte en el sentiment de soledat no desitjada que inclogui
les pèrdues de caràcter ‘excepcional’, com les viscudes durant aquesta
crisi.
Si s’aprofundeix sobre les qüestions que més han trobat a faltar, es
destaca la dimensió més relacional de la soledat, degut al fet que
indiquen, en la seva majoria, que han perdut la possibilitat de realitzar
activitats al barri.

Com ha canviat la seva socialització?
Dos dels aspectes més important per entendre les relacions socials de
les persones grans i el seu sentiment de soledat no desitjada són la
participació social i el suport social.
El primer s’entén com el desenvolupament d’activitats, formals i/o
informals, que una persona realitza en context social i/o comunitari amb
membres de la seva xarxa social. Pel que fa al segon, és qualsevol procés
de transacció a través del qual es proporciona un espai d’intercanvi
emocional i/o instrumental que també pot tenir un caire formal o
informal.
Si s’analitza el grau de participació social de les persones grans
vinculades a l’entitat, s’ha pogut comprovar com era bastant alta abans
de la pandèmia, ja que un 72% eren persones que realitzaven activitats
formals i/o informals abans de la Covid-19. Per tant, eren persones que,
en major o menor grau, participaven de la seva comunitat, anant a
comprar, fent activitats d’oci informal i, en menor mesura, activitats de
caire formal.
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Suport social rebut:
Respecte a la percepció del suport social rebut, s’ha detectat com la
majoria no ha sentit un augment en el suport rebut durant el
confinament. L’informe ressalta que en els casos en els quals s’ha
percebut augment, aquest s’ha associat, per una banda, a un augment
del suport formal i, de l’altra, a un augment del contacte amb la xarxa
comunitària. Pel que fa al suport rebut per la família es relaciona amb
aquest augment en menor mesura.
Els resultats obtinguts mostren com, en la mesura que el contacte amb
la xarxa social més propera augmenta, també ho fa la sensació de
seguretat entre la població gran; i en la mesura que aquesta sensació
de seguretat augmenta, la prevalença de soledat no desitjada baixa.
Les dades de l’enquesta també afirmen que el 65% de les persones que
han declarat un augment dels contactes amb la xarxa d’amics i veïnat
expressen una major sensació de seguretat, i el 74% dels qui ho han
reduït se senten menys segurs que abans.
D’aquesta manera, és imprescindible la intervenció en la generació de
capital social i relacional per tal de combatre la soledat no desitjada i
l’aïllament social de les persones grans. La idea central es fonamenta en
la importància de les xarxes comunitàries i de proximitat com a factor
de protecció clau davant d’ambdós fenòmens.

El 80% de la gent gran s’ha sentit acompanyada pel voluntariat:
Respecte a la tasca de voluntariat d’Amics de la Gent Gran, el
document destaca que el 80% de la població enquestada s’ha sentit
acompanyada i valora l’acompanyament telefònic com a satisfactori,
fent èmfasi en l’acompanyament emocional positiu i destacant el
paper del voluntariat en l’acompanyament emocional.
És important esmentar que, tot i que les persones grans s’han sentit
acompanyades per l’entitat i han valorat com a satisfactòries les
trucades, l’acompanyament virtual ha ajudat, però no és suficient per
lluitar contra la soledat no desitjada i pal·liar el seu impacte.
Així mateix, s’ha evidenciat la importància de la presència física en la
lluita contra la soledat no desitjada, el que fa reflexionar sobre les
diferents eines per a combatre la soledat i el paper que pot tenir
l’acompanyament com a eina de contacte directe en la lluita contra la
soledat no desitjada, que cal complementar amb altres tipus d’accions.
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Aplicació de les noves tecnologies:
Un dels altre punts que remarca l’estudi és l’ús de les noves tecnologies
com a eines de comunicació que han permès mantenir un contacte més
enllà del domicili. El 92% de les persones enquestades ha utilitzat les
mateixes eines de comunicació de les quals feien ús abans de la Covid-
19, i s’ha destacat el telèfon molt per sobre de la resta. L’escletxa digital
existent pot ser el principal factor explicatiu d’aquest fet.
Segons les dades de l’“Enquesta sobre equipaments i ús de les
tecnologies d’informació i comunicació en les llars”, el salt generacional
és notable en l’ús de les noves tecnologies. Mentre que el 85% del jovent
utilitza internet de forma habitual, només el 48,5% de les persones més
grans de 65 anys ho fan.
L’informe anual ‘La societat en Xarxa’ de l’Observatori Nacional de
Telecomunicacions de la Societat (ONTSI) en l’edició del 2018, confirma
aquesta tendència, amb nou de cada deu llars amb persones joves que
tenen connexió, mentre que en el cas de les persones grans aquesta
proporció queda en cinc de cada deu.
Quant a la freqüència d’ús del telèfon mòbil, el 93,1% del jovent que el
tenen l’utilitzen diàriament, mentre que només el 36,6% de les persones
grans l’utilitzen a diari. Cal matisar que les dones grans han tingut més
impediments per socialitzar-se a través de les tecnologies de la
informació i de la comunicació (TIC), degut a les desigualtats que han
configurat les seves biografies.
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https://www.idescat.cat/estad/ticl
https://www.ontsi.red.es/ca

