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PRESENTACIÓ ENTITAT
L’Ateneu Divers és una associació sense ànim de lucre que des de fa 30 anys treballa per la millora de la qualitatde
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
L’Ateneu Divers vol esdevenir un instrument transformador, per construir una societat diversa, justa i inclusiva.
L’Ateneu Divers és una experiència pionera de cultura i oci inclusiu a Catalunya, i vol ser referent en aquest àmbit.
Es desenvolupen una gran varietat de projectes socials i activitats lúdiques, culturals, esportives i formatives.
Algunes d’aquestes activitats són obertes a tot el públic en general, i d’altres exclusivament per socis i sòcies de
l’entitat. Però malauradament i degut a l’eclosió de la pandèmia de la Covid-19, l’Ateneu Divers s’ha hagut d’ adaptar
a les circumstàncies amb activitats i tallers, a distància, mitjançant les diferents eines orientades a les
videoconferències i la comunicació amb els nostres usuaris i usuàries.
A més, durant el 2020, i durant la pandèmia , vam haver de traslladar-nos a la nova seu de l’entitat situada al carrer
Mossèn Batlle número 5 del barri de Gràcia a Barcelona.
L’espai es composa de diferents sales per desenvolupar les activitats programades, un espai preparat per a
exposicions i també d’una sala polivalent amb servei de cafeteria ideal per la lectura, fer tertúlies, jugar a jocs de
taula i realitzar conferències, presentacions o actuacions amb aforament per a 60 persones.
El funcionament de l’Ateneu Divers és assembleari, les persones sòcies són agents actius i protagonistes de l’entitat,
tant per la pressa de decisions comper la seva implicació en els òrgans de govern, com ara la Junta Directiva.
Actualment hi participen unes 137 persones amb diversitat funcional i al voltant de 150 persones externes a l’entitat
a través de les activitats obertes a la ciutadania, via online.
L’any 2020 estem consolidant les diferents possibilitats de participació i col·laboració per part de persones sense
diversitat funcional intel·lectual que vulguin també formar part d’aquest projecte.
Esdevenir un model ateneista implica treballar des del desig de la transformació social, i de crear un espai de suport
mutu on generar sentiment comunitari.
La dinàmica generada dins l’Ateneu Divers és sensible als problemes socials, a la detecció de situacions de
discriminació i a les dificultats de la vida diària de les persones integrants i de tota la societat, i des d’aquesta
perspectiva es promou de forma responsable una interacció basada en el suport emocional, els vincles afectius
saludables, el respecte, l’empatia, i l’acompanyament per part de l’equip de professionals, col·laboradors/es i
voluntaris/es.
El moviment ateneista a Catalunya durant més de 150 anys ha sobreviscut a diferents moments històrics amb vitalitat,
fomentant la capacitat crítica, el debat, l’aprenentatge de noves competències i la conscienciació social.
Els ateneus s’han caracteritzat per la defensa i difusió de la nostra cultura popular, la nostra llengua i la creació
artística i literària.

Visca l’Ateneu Divers!
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RECONEIXEMENTS I GUARDONS
Com a reconeixement a la tasca realitzada per l’entitat al llarg
de la seva trajectòria l’Associació ha rebut els següents
reconeixements:
✓ Categoria de FINALISTA en els PREMIS “LA CAIXA” A LA
INNOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL 2015.
✓ FINALISTA EN ELS III PREMIS PROTEUS D’ÈTICA.
Nominació del documental “DIFERENTS”, realitzat per
GRUP CALIU-l’Ateneu Divers l’any 2010.
✓ Guardonat amb la VIII EDICIÓ DELS PREMIS D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE de la FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA, l’any
2010.
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
MISSIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual,
proporcionant i promovent els suports necessaris per al gaudiment del seu oci.

VISIÓ
Lluitar per una societat sense discriminació, on els valors siguin el respecte i el dret a ser diferents,
on les persones amb discapacitat intel·lectual puguin conviure en una societat capaç de
proporcionar-los els suports necessaris per a poder desenvolupar-se amb plena autonomia, amb
capacitat per autogestionar-se i capacitat per decidir sobre la seva pròpia vida.

VALORS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diversitat funcional
Autodeterminació
Inclusió social
Lluita pels drets
Orientació centrada en la persona
Diversitat
Normalització
Qualitat de vida
Respecte
Compromís, igualtat i solidaritat
Organització eficient i eficaç
Qualitat i eficàcia
Comunicació i transparència
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EQUIP HUMÀ
La Junta Directiva del GRUP CALIU-L’Ateneu Divers està representada per tots el col·lectius implicats a
l’associació:
Professionals i voluntaris/es, persones amb discapacitat intel·lectual participants del projecte, familiars dels/de
les participants, i persones externes que per la seva trajectòria personal i professional aporten un valor al servei.

JUNTA DIRECTIVA

EQUIP PROFESSIONAL

PRESIDENTA: Carme López Vigo

DIRECTORA: Laura González

SECRETARI: Esteban Russo Campi

COORDINADOR: Esteban Russo

TRESORER: Rubén Sánchez Ruiz
VOCAL 1 : Markos Moya Ruiz
VOCAL 2 : Engracia Querol i Rossell
VOCAL 3 : Sergi Tapia Pons
VOCAL 4 : Mercedes Viñas Barguño
VOCAL 5 : Dolors Luján Gistau
VOCAL 6 : Juan Francisco López
VOCAL 7 : Carmé Solé Sánchez
VOCAL 8 : Ricard Amat Riera
VOCAL 9 : Laura Ribalaiga Prats
VOCAL 10 : Sonia Bueno Varela
VOCAL 11 : Claudia Bigas Bruna
VOCAL 12 : Carme Campi Desmará

ACOMPANYANTS ACTIVITATS:
Rubén Sánchez
Gabriel Monasterio
Markos Moya
Clara Castaño
Ariadna Vicente
Raquel Masip
Jorge Freixes
(Equip contractat en horari parcial, indispensable
per garantir la continuïtat del projecte)

EQUIP DE VOLUNTARIS/ES
Alba Jurado, Ana Soria, Antonio Navarro, Bernat Aviñoa, Carmen Campi, Dolors Lujan, Elisabet Casas, Estefania
Arasa, Estefania Molina, Esther Viñas, Hector Fernández, Ignasi Valeriano, Jaume Gallart, Joan Mateu, Joan
Mellado, Julienne Onorato, Kim Carretero, Laura Ribalaiga, Luis Hernández, Maite Ruiz, Manel Cerradelo, Marc
Almendro, Marga Llari, Mercè Clarós Mirian Moya, Nancy Rueda, Pere Virgili, Ricard Amat, Robert Gimeno, Rut
Jiménez ,Sandra González, Santi Prat, Sergi Tapia, Tita Viñas.
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PERSONES PARTICIPANTS

Participació any 2020: 137 participants (persones amb diversitat
funcional: 58 dones i 79 homes).

Associats/des: L’any 2020 es va tancar amb un total de 100
associats/des.

Famílies: L’any 2020 hi van participar un total 210 familiars.

Voluntaris/es: L’any 2020 han participat en els diferents programes
de l’entitat un total de 35 persones.
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FEM XARXA –Entitats, col·lectius i persones
Al llarg de l’any 2020 hem treballat de forma coordinada amb les
següents entitats, col·lectius i persones:
✓ Farrófoc.
✓ Associació de veins/es del Farró.
✓ Taller Història de Gràcia
✓ Club Escacs Tres Peons (Jaume Gallart)
✓ Associació Veïns del Farró ( Esther Rodríguez )
✓ Federació Catalana d'Escacs
✓ Coop57 ( Guillem Fernàndez )
✓ ACATS - Desobediencia cultural.
✓ CUP Capgirem Barcelona.
✓ Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
✓ Antifaz Comic ( Gonçal Masó )
✓ Editorial tigre de paper. (Simón Vázquez).
✓ Establiment “Jugar por jugar”.
✓ Associació cultural Casa Orlandai (Marta Massats).
✓ Gràcia Solidària.
✓ Diari l’Independent de Gràcia.
✓ Associació Construïm La Sarrianenca.
✓ Castellers de Sarrià.
✓ Assocació Encert.
✓ Associació Reperkutim.
✓ Sagitari Llibres.
✓ ………
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GRUP CALIU-L’Ateneu Divers a les xarxes Socials
@ateneudivers

https://www.facebook.com/grupcaliu

https://www.instagram.com/ateneudivers

www.ateneudivers.cat
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PER QUÈ UN MODEL DE FUNCIONAMENT ATENEÍSTIC ?
Espai obert
a la
ciutadania
Treball a
partir de
comissions

Pressa de
decisions
assembleària

ATENEU
DIVERS
Promou la
cultura en
totes les seves
expressions

Enfortiment
del teixit
associatiu
Participació
en la vida
comunitària

EL MODEL ATENEÍSTIC
Suposa un model de funcionament pioner en l’àmbit de la diversitat funcional intel·lectual.
El model ateneístic té com a eix fonamental la defensa dels D.D.H.H Universals.
Es tracta d’un model inclusiu, amb vocació de servei a la comunitat.
Empodera el col·lectiu, en tant que es tracta d’un model obert a la ciutadania sense perdre
identitat pròpia.
▪ És un model que dignifica tant l’àmbit de la cultura i l’oci com el col·lectiu protagonista al
qual va dirigit.
▪
▪
▪
▪
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LÍNIES D’ACTIVITATS GRUP CALIU-L’Ateneu Divers
LÍNIA D’ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN EQUIPAMENTS SOCIO/CULTURALS I
D’OCI ORDINARIS DE LA CIUTAT.
On les persones beneficiàries es desplacen als recursos normalitzats com un ciutadà/na de ple dret,
però que degut a la pandèmia s’han hagut de restringir per imperatiu legal.
L’espai organitzatiu per a poder decidir aquestes activitats són les comissions, característiques de
qualsevol equipament ateneístic. Aquestes comissions s’ha realitzat, segons l’estat de la pandèmia
de manera presencial, online o simultàniament online i presencial. Les comissions que han funcionat
al llarg de l’any 2020:
A. COMISSIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I EL DESCOBRIMENT DEL
TERRITORI CATALÀ.
B. COMISSIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES
C. COMISSIÓ FEM NOSTRA LA CIUTAT
D. COMISSIÓ OCI NOCTURN I FESTES POPULARS
E. COMISSIÓ GRUP DE JOVES
La participació a les comissions ha estat de la totalitat d’associats/des, ja hagi estat d’una forma
continuada o de forma puntual.

COMISSIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DESCOBRIMENT
DEL TERRITORI CATALÀ
✓ Reunió a la seu de l’entitat. Dissabte 18 de gener a les 17h. Presencial.
✓ Reunió a la seu de l’entitat. Dissabte 20 de setembre a les 17h. Presencial/online.
Realització d’activitats a través de la plataforma youtube i zoom
Ateneu Divers - YouTube
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COMISSIÓ ARTS ESCÈNIQUES:
✓ Reunió a la seu social de l’entitat. Dissabte 18 de gener a les 18h. Presencial.
✓ Espectacle “Noè al port d’Hamburg”. Caliudoscopi. Dissabte 29 de febrer a les
17.30h.Presencial
✓ Reunió a la seu social de l’entitat. Dissabte, 27 de setembre a les 17h. Presencial/online.

COMISSIÓ OCI NOCTURN I FESTES POPULARS:
✓
✓
✓
✓

Reunió a la seu social de l’entitat. Dissabte 18 de gener a les 18h. Presencial.
Sortida. Carnaval. Dissabte 22 de febrer a les 20.30h. Presencial.
Revetlla de Sant Joan. Dimarts 23 de juny a les 21. Online.
Cap d’any. Dijous 31 de desembre a les 22h. Online.

COMISSIÓ FEM NOSTRA LA CIUTAT:
✓ Reunió a la seu social de l’entitat. Dissabte 18 de gener a les 18h. Presencial.
✓ Visita Basílica Santa Mària del Mar. Dissabte 22 de febrer a les 11h.
Presencial.
✓ Reunió a la seu social de l’entitat. Dissabte 19 de setembre a les 17.30h.
Presencial/online.
✓ Sortida. Ruta Guiada pel barri d’Horta. Dissabte 17 d’octubre a les 11h.
Presencial

COMISSIÓ DE JOVES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Divendres jove. Divendres 14 de febrer a les 18h.
Sortida al Hall Escape. Dissabte 16 de febrer a les 18h.
Divendres jove. Dissabte 19 de juny a les 18h. Via Zoom
Divendres jove. Dissabte 26 de juny a les 18h. Via Zoom
Divendres jove. Dissabte 26 de juny a les 18h. Via Zoom
Divendres jove. Dissabte 3 de juliol a les 18h.
Divendres jove. Dissabte 10 de juliol a les 18h.
Divendres jove. Dissabte 17 de juliol a les 18h.
Divendres jove. Dissabte 24 de juliol a les 18h. Via Zoom
Divendres jove. Dissabte 16 d’octubre a les 18h.
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✓
✓
✓
✓
✓

Sortida Salting. Diumenge 18 d’octubre a les 17h
Sortida Saló del Manga. Diumenge 1 de novembre a les 12.30h.
Divendres jove . Divendres 20 de novembre a les 17.30h.
Reunió Comissió de joves. Divendres 4 de desembre a les 18.30h
Sortida Vermut i karaoke. Diumenge 13 de desembre a les 12h.

ACTIVITATS ESPECIALS:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Festa de la castanyada. Dissabte 31 d’octubre de 18h a 20h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 9 de maig de 17h a 18h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 23 de maig de 17h a 18h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 6 de juny de 17h a 18h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 20 de juny de 17h a 18h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 22 de juliol de 17h a 18h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 29 de juliol de 17h a 18h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 17 d’octubre de 18h a 19h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 8 de novembre de 17h a 18h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 22 de novembre de 17h a 18h.
Torneig d’escacs on-line. Dissabte 28 de novembre de 17h a 18h.

✓
✓
✓
✓

Zumba nadalenc. Divendres 11 de desembre de 18.30h a 19.30h.
Gravació de la cançó de la Marató. Dissabte 12 de desembre de 18h a 19.30h.
Gravació de la cançó de la Marató. Diumenge 20 de desembre de 18h a 19.30h.
Quinto nadalenc. Dissabte 19 de desembre de 18h a 19.30h.
AQUESTES ACTIVITATS ES PODEN VISIONAR EN EL NOSTRE CANAL DE YOUTUBE.
Ateneu Divers - YouTube
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ACTIVITATS DE SORTIDES I VACANCES:
Durant l’any 2020 i degut a la pandèmia de la Covid-19, vam poder realitzar els següents viatges
del qual van participar 70 sòcies i socis. En situació de pre-pandèmia els viatges són escollits pels
socis o sòcies de l’entitat, en aquest cas es van escollir les millors destinacions prioritzant les
mesures de seguretat i higiene per poder realitzar-los, i són els següents :
✓

Viatge estiu:
▪ Rialp (17 – 22 d’agost)

✓ Pont del Pilar:
▪ L’Empordà (10 – 12 d’octubre)
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LÍNIA D’ACTIVITATS ESPORTIVES TANT EN ENTORNS NORMALITZATS COM
DESENVOLUPADES EN LA PRÒPIA SEU
Al llarg de l’any 2020, i fins la declaració de l’estat de alarma per part del govern central ( 14 de
març de 2020 ), l’oferta esportiva dins les activitats de l’Ateneu s’ha consolidat fins al punt de fer
realitat la continuïtat d’un línia d’activitats esportives pròpia. L’any 2020 i adaptant-nos a la situació
de pandèmia la proposta d’activitats ha inclòs una sèrie d’activitats “online” via videoconferència i
també la realització diferents vídeos de difusió i entrenament esportiu.

PARTICIPACIÓ PROJECTE ACTIVA’T
(Fins el 14 de març de 2020)
Al llarg de l’any 2020 han participat 23 persones, d’aquestes s’han donat d’alta com a socis/es en
els CEM de Barcelona, gestionats per la Fundació Claror un total de 5 persones. La resta de
participants continuaran participant en el projecte amb el suport d’un acompanyant del GRUP
CALIU-L’Ateneu Divers.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dilluns: Tàbata aquàtic al CEM Marítim.
Dimarts: Spining al CEM CAN CARTAGENA.
Dimecres: GAC al CEM CAN CARALLEU.
Dijous: En forma al CEM SARDENYA.
Divendres : Spinning al CEM MARITIM.
Dissabte: Zumba al CEM CAN CARALLEU.

Participació en el projecte de PISCINA.
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LÍNIA D’ACTIVITATS D’OCI, FORMATIVES REALITZADES AL LOCAL I ONLINE DEL
GRUP CALIU-L’ATENEU DIVERS.
En el 2020 i abans de l’estat de alarma del 14 de març , ens van realitzar, de manera presencial,
els següents tallers d’oci i formació pels nostres socis o sòcies (comentar que durant el confinament

per la pandèmia COVID19, aquests tallers d’oci i formació van passar a fer-se “online” mitjançant la
plataforma ZOOM i després del confinament es va dur a terme online, online i presencial o només
presencial sempre que les circumstàncies sanitàries ho va permetre).
Les diferents seccions han realitzat activitats amb una periodicitat fixe. A continuació es detallen:
• SECCIÓ SALUT
✓ Taller autodefensa personal: dimecres 19h a 20h.
✓ Taller de Pilates postural: dilluns de 18h a 19h.
✓ Grup de masculinitats alternatives: un divendres al mes de 18h a 19.30h.
✓ Grup de dones: un divendres al mes de 18h a 19.30h
✓ Taller de imatge personal: dijous de 18.30h a 19.30h
• SECCIÓ IDIOMES
✓ Anglès: dimecres de 18.30h a 19.30h i els dissabtes d’11.30h a 13h.
✓ Italià: dijous de 18h a 19h.
✓ Català: illuns de 17h a 18.30h.
✓ Conversation and coffee: dijous de 19h a 20h.
• SESSIÓ RÀDIO CALIU
✓ els primers Dijous del mes, preparació del programa de 19h a 20h.
✓ el darrer dijous de 19h a 20h programa en directe.
• SECCIÓ ARTS ESCÈNIQUES
✓ Taller de teatre: dilluns de 17.30h a 19h.
• SECCIÓ ECONOMIA PERSONAL
✓ Trenca’t el cap:dimecres de 18h a 19h.
✓ Coaching en economia domèstica:dimarts de 18.30h a 19.15h.
✓ Control de l’euro: dimarts de 18h a 19h.
• SECCIÓ NOVES TECNOLOGIES
✓ Taller de ZOOM : dilluns de 19h a 20h.
✓ Taller de xarxes socials: dijous de 19h a 20h.
✓ Informàtica: dilluns de 19h a 20.30h / dimecres de 19h a 20.30h.
P á g i n a 16 | 24

MEMÒRIA 2020
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SECCIÓ LÚDICA
Taller d’escacs: dimecres de 19h a 20h.
Taller de jocs de taula: dimarts de 18h a 20h.
Taller de Keyforge: dimecres de 18h a 19h.
Taller d’esports indoor: dimecres de 18h a 20h.
Dissabte obert: un dissabte al mes de 18h a 19.30h
Dissabte disco: un dissabte al mes de 18h a 19.30h
Punt de trobada: de dimarts a dijous de 17.30h a 19.30h
Espai “som-hi” : dissabtes o diumenges segons horari del partit.

• SECCIÓ GASTRONOMIA
✓ Cuina creativa: dijous de 18h a 19h.
✓ Espai de secretaria: dimarts, dimecres i dijous de 17h a 20h.
Durant el confinament de 2020 l’equip de professionals i voluntaris de l’entitat va realitzar 151
vídeos lúdics i formatius pels seus socis i sòcies.

• GRUP DE DONES DEL GRUP CALIU-L’ATENEU DIVERS
Al llarg de l’any 2020, i adaptant-nos a la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, un
grup de 12-15 dones associades del GRUP CALIU-L’ATENEU DIVERS, es van poder reunir el 10 de
juliol de 2020 per poder reprendre l’activitat i tractar diferents temes d’interès per a elles.
Aquest espai ha estat animat per una voluntària de l’entitat.
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LÍNIA D’ACTIVITATS CULTURALS REALITZADES A LA SEU DE GRUP CALIUL’ATENEU DIVERS DIRIGIDES ALS SOCIS/ES DE L’ENTITAT I OBERTES A LA
CIUTADANÍA.
Un dels grans objectius d’aquest any 2020, ha estat poder adaptar-nos de la millor manera possible
sense perdre la qualitat i el rigor en les activitats culturals de les quals tothom ha pogut participar
i gaudir, és per això, que abans i desprès del confinament i de les diferents mesures imposades
per contenir la propagació del virus de la Covid-19, el GRUP CALIU- ATENEU DIVERS, va posar en
marxa la retransmissió “online” ( via Youtube i Zoom ) de diferents concerts i presentacions
literàries , projecció de treballs audiovisuals, xerrades sobre temes d’actualitat, etc, .
La freqüència, sempre que la situació ens ha deixat, d’aquestes activitats ha estat dues vegades al
mes, de forma fixe, en divendres i dissabte a la tarda. Entre d’altres les activitats que tothom a
pogut gaudir des de casa han estat les següents:

ACTIVITAT: PER FI ÉS DIVENDRES
✓ Divendres, 31 de gener a les 18h. Actuació musical: “Roige Music”.
✓ Divendres, 24 d’abril a les 18h: Actuació musical “Pili y los cometas”.
✓ Divendres, 15 de maig a les 18h. Actuació musical “The freixes”.
✓ Divendres, 31 de juliol a les 18:00h. Actuació musical “Jules”
✓ Divendres, 25 de setembre a les 18h: Actuació musical de “De tu a tu”.
✓ Divendres, 23 d’octubre a les 18h: Actuació musical de “Chicharro”.
✓ Divendres, 27 de novembre a les 18h .Actuació musical “VerdCel”

ACTIVITAT: DISSABTE TEMÀTIC
✓ Dissabte, 8 de febrero a les 18h . Presentació del llibre “Les vides blaves” de Alba
Fernández Pou.
✓ Dissabte, 25 de juliol a les 18h. Xerrada sobre la Covid-19 amb la Dra. Gemma Badosa
✓ Dissabte, 26 de setembre a les 18h. Projecció documental “Nosotros NO olvidamos”
✓ Dissabte, 7 de noviembre a les 18h . Xerrada amb Eloi Collell presentador del
programa de TV3 “Per que volen els avions?”
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LÍNIA D’ACTIVITATS AMB LES FAMÍLIES DEL GRUP CALIU-L’ATENEU DIVERS
Durant el 2020 es van realitzar un total de 3 xerrades sobre temes específics. Aquestes xerrades
es van realitzar en format online, en dilluns a les 19.30h amb una durada de 2’30h. Cada una
d’aquestes sessions eren conduïdes per una persona professional experta en el tema. Les
xerrades realitzades aquest 2020 han estat les següents:
✓ Sexualitat en persones amb discapacitat intel·lectual.
✓ Drets i prestacions de les persones amb discapacitat intel·lectual.
✓ Xerrada sobre educació emocional.

Es van fer un total de 10 trobades mensuals (mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, setembre,
octubre, novembre i desembre). Aquestes reunions han estat conduïdes pels responsables del grup
de suport de famílies i han tingut una durada aproximada de 2h. Durant aquestes sessions les famílies
han tractat temes del seu interès, i d’aquestes reunions han sorgit els temes de les xerrades de
professionals.
La participació mitjana a aquestes reunions ha estat de 35 familiars, i l’assistència a les diferents
xerrades organitzades ha sigut de 25-30 familiars.
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El projecte del GRUP CALIU-L’Ateneu Divers ha comptat amb
el suport:

GRUP CALIU-L’Ateneu Divers està federat a:
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