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Edit orial
At en eu Diver s. BARCELONA

Benvolgudes famílies;
El propòsit de l'editorial d'aquest mes d'abril és comentar-vos l'estat de l'entitat en termes de gestió i
funcionament, donat que a data d'avui ja tenim algunes novetats que volem compartir amb vosaltres.
Des de la darrera reunió que vam realitzar plegats, l'equip hem estat treballant de valent per tal de
complir amb el compromís que vam establir amb vosaltres de fer tot el possible per cercar fons de
finançament externes que complementessin l'esforç que des de casa esteu fent per tal de poder donar
sostenibilitat i continuïtat al projecte de l'Ateneu Divers.
Des del mes de desembre de l'any passat fins la darrera setmana hem justificat tots els projectes que es
van concedir al llarg de l'any 2021, per tal de complir amb les exigències de les diferents administracions
públiques. Aquest tema ja està tancat i resolt amb èxit.
També a finals de l'any passat va sortir la convocatòria de la Caixa, que ha canviat els seus requisits, amb
noves convocatòries, noves aplicacions, i que d'acord amb les seves bases, es feia difícil poder aspirar a
ser beneficiaris des de l'Ateneu Divers. Es va presentar un projecte (només es pot presentar un projecte
per entitat) i en contra de tot pronòstic favorable, la setmana passada ens van comunicar que el nostre
projecte havia estat seleccionat, amb un import de 18.120?. Aquesta resposta favorable marca un abans
i un després per l'Ateneu Divers, ja que havent estat seleccionats, tenim moltes probabilitats de poder
continuar sent beneficiaris d'aquesta subvenció en els propers anys ( ja que hem entrat en el circuit
d'aquesta convocatòria i és més fàcil a l'hora de presentar futurs projectes).
També vam poder contactar amb l'oficina de la Caixa on l'Ateneu Divers té el compte, per poder entrar
en les donacions que des de les oficines atorguen a entitats que són clients de La Caixa. Es tracta de
donacions que van entre els 3.000? fins els 9.000?. Vam poder ser beneficiaris d'una donació de 6.000?.
Durant el mes de desembre també va sortir la convocatòria de la subvenció amb fons de l'IRPF, des de
l'entitat hem demanat una subvenció per a poder renovar la totalitat d'ordinadors del centre (ja que
aquests es comencen a trobar obsolets). La resposta arribarà a l'estiu.
A principis d'aquest any 2022 va sortir la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. En
total hem presentat 5 projectes i esperem resposta que arribarà cap al mes de maig. Aquestes
subvencions són molt importants per l'Ateneu Divers, ja que suposen uns ingressos entre 15.000? i
20.000?. Quan sapiguem la resposta us la farem arribar.
En aquests moments ens trobem sol·licitant la subvenció de la Diputació de Barcelona, i la subvenció de
Joventut de la Generalitat de Catalunya. Un cop finalitzat aquests projectes, s'haurà completat la roda
anual de sol·licituds.
També us voldríem donar les gràcies perquè la Campanya solidària de Sant Jordi està sent tot un èxit. Un
cop finalitzada compartirem els resultats.
De moment l'equip de l'Ateneu Divers, està immers en la confecció de galetes, sortirem d'aquesta
experiència, pastissers/es professionals!
Us preguem que a partir de la data indicada en el document de la campanya de Sant Jordi, veniu a
l'entitat a buscar les vostres comandes.
Una abraçada!
Laura González.
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Imatge del darrer dissabte temàtic realitzat a la seu de l'Ateneu
Divers. 26 de març de 2022.

DISSABTES TEMÀTICS A
L' ATENEU DIVERS.
Per Laura González.
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Aquesta experiència (pionera en el nostre
àmbit) aporta un gran valor al projecte de
l'Ateneu Divers. Amplia l'impacte de les
nostres activitats, ja que aquestes es
difonen per un major número de canals
de difusió, però també perquè ens
permeten realitzar activitats de més
qualitat.
Per la llibreria, suposa un espai de
difusió i punt de venta a part del seu
establiment.
És ben bé, un "win-win" (guanyem tots).

De moment el resultat de l'experiència
El dissabte temàtic esdevé una oportunitat magnífica per obrir la seu a està sent molt satisfactori per l'Ateneu
Divers, ja que estem fent possible
la ciutadanía. Els primers dissabtes temàtics daten de l'any 2014, i poc presentacions de llibres i altres tallers,
a poc ha esdevingut una de les activitats rellevants de l'Ateneu Divers. que per la nostra banda seria molt més
complexe d'organitzar, i estem triplicant
l'assistència de persones externes al
centre durant aquestes activitats.
Un dels objectius més importants que es
Des de l'any 2014, que venim treballant
Un exemple d'això que comentem, és la
van definir en la implementació del
en aquest sentit, i el dissabte temàtic ha
participació externa del passat dissabte
model ateneista de l'Ateneu Divers, va
esdevingut una activitat rellevant per
26 de març, on van participar un total de
ser que el centre esdevingués un recurs
donar compliment a aquest objectiu.
18 persones provinents de la ciutadanía.
inclusiu. Podríem definir el terme
Però des de l'any 2021 hem intentat fer
inclusió com l'actitud, tendència o
Poc a poc, anirem ampliant aquest tipus
un pas més enllà en aquest procés,
política d'integrar totes les persones en la
de col·laboracions al centre, fet que ens
treballant perquè diferents agents
societat, amb l'objectiu que aquestes
permetrà augmentar el valor del nostre
vinculats a la cultura assumeixin un rol
puguin participar i contribuir en ella i
projecte, tot oferint als agents culturals i
destacat en la programació de les
beneficiar-se en aquest procés.
socials de Barcelona, el seu rol dins del
activitats al centre.
nostre projecte, i fer-lo d'aquesta manera
En aquest sentit, els recursos com
La llibreria "Sagitari Llibres" del barri
més inclusiu.
l'Ateneu Divers, a banda de participar en
d'Horta de Barcelona, ha estat la primera
els recursos comuntaris, tenen el deure
en apuntar-se a aquesta iniciativa. Fins el
de crear espais on la societat hi pugui
punt que són part responsable dels
participar, propiciant d'aquesta manera la
darrers dissabtes temàtics organitzats al
interelació amb els/les participants del
centre amb la col·laboració d'Hèctor
centre i la ciutadanía, a partir d'un interès
Glaría, professor de l'Escola Immaculada
comú (activitat concreta).
concepció d'Horta-
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CAMPANYA SOLIDÀRIA SANT JORDI 20 22
FAMÍLI ES;
US RECORDEM QUE PODEU PASSAR A BUSCAR ELS PACKS DE GALETES DES
DEL PROPER DI LLUNS 11 D'ABRI L FI NS EL DI JOUS 21 D'ABRI L, EN HORARI DE
SECRETARI A.
MOLTES GRÀCI ES PER LA VOSTRA COL·LABORACI Ó!!

SORTIDA SETMANA SANTA 20 22
FAMÍLI ES;
RECORDEU QUE HEU DE FER ARRI BAR A LA SECRETARI A DEL CENTRE, LA DOCUMENTACI Ó
DEL VI ATGE DE SETMANA SANTA 20 22.
HO PODEU FER ENVI ANT UN CORREU ELECTRÒNI C A grupcaliu@yahoo.es O FENT-NOS
ARRI BAR LA DOCUMENTACI Ó PRESENCI ALMENT EN HORARI DE SECRETARI A.
MOLTES GRÀCI ES PER LA VOSTRA COL·LABORACI Ó!!
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Amb mot iu del dia de l a Dona 8 de Març
Maite Ruiz. BARCELONA
Les dones amb discapacitat pateixen una
doble discriminació: Per raó de gènere i
per la pròpia discapacitat.
Segons l'últim informe de l'Observatori
sobre discapacitat i mercat de treball, a
Espanya, les dones amb discapacitat
presenten un 38,9% menys d'activitat, un
32,3% menys de taxa d'ocupació i un
7,6% més d'atur que les dones sense
discapacitat. També el salari anual de les
dones amb discapacitat és un 15,5%
menor.
A més de desavantatges econòmics i
professionals, les dones amb discapacitat
també pateixen més violència de gènere.

L'última Macroenquesta de Violència
contra la Dona defineix 6 tipus de violència
de gènere, i la prevalença de totes elles
sempre és més elevada entre les dones
amb discapacitat, presentant fins a un
8,2% més de violència física i / o sexual,
un 8,8% més de violència psicològica
emocional i un 7,3% més de violència
econòmica.
Recordeu!
Les dones amb discapacitat també
exigeixen la igualtat de drets i oportunitats
per a totes les dones.
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Per millorar l?at enció i l a concent ració
Dormir bé i descansar les hores necessàries
Maite Ruiz. BARCELONA
Un punt bàsic: per a poder
concentrar-nos bé necessitem estar
descansats. Dormir les hores suficients
ens proporciona la recuperació cerebral
i cognitiva necessària per a poder rendir
perfectament l'endemà. Dormir bé ens
proporciona un estat de lucidesa en
vigília.
En general es pot dir que l'atenció ens
serveix per a guiar, triar, mantenir i
processar correctament la informació
important.
La concentració és l'habilitat gràcies a
la qual l'ésser humà és capaç de captar
tot tipus d'informació per a després
transmetre-la.
Aquestes
processos
mentals
augmenten el nostre rendiment escolar
i/o
laboral,
afavoreixen
el
desenvolupament de la imaginació i
creativitat, ens permeten aprofitar millor
les nostres activitats físiques i d'oci i, a
més, generen una major confiança en
nosaltres mateixos i en les nostres
relacions amb els altres.
Un primer consell per a millorar
l?atenció i la concentració es descansar
les hores suficients.

Durant les hores en què dormim, el
cervell realitza un "reinicialitzat" d'unes
certes funcions, preparant-nos perquè
l'endemà puguem processar molt millor
la informació i els estímuls. A més,
dormir vuit hores és també molt bo per
a la nostra memòria a llarg termini.
És fonamental que dormim les hores
necessàries, perquè el nostre estat
mental sigui prou lúcid com per a
mantenir l'atenció. Quan estem cansats
o hem dormit malament, el cervell es
ressent i els processos mentals
associats a la memòria i la focalització
no poden rendir al 100%. A més, la falta
de son pot produir molèsties en els ulls i
visió borrosa de manera transitòria, la
qual cosa és un greu inconvenient.
Per tant, com base de tot, un bon
descans.
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Ràdio Caliu de l'At eneu Divers , en direct e
Dijous 28 d'abril a les 18.30h !
Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers , us convida a escoltar un nou programa que farem
en directe el proper dijou s 28 d'ABRIL a les 18.30h pel canal de You t u be de
l'Ateneu Divers.

El vostre suport i difusio ens engresca a fer-ho cada dia millor. No podeu faltar.

Si feu click AQUÍ podreu veure el programa en directe i la resta de progames , i si
feu click sobre l'imatge , podreu veure i escoltar el passat programa del mes de
febrer.
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SAVI
Ser vei Acompanyament a l a Vida Independent
Maite Ruiz. BARCELONA

Què es el SAVI ?
en el moment d?accés al servei.
SAVI (Servei Acompanyament a la Vida
Independent) és un servei que potencia la
vida independent de les persones majors
d?edat amb discapacitat intel-lectual i/o
malaltia mental.
Les persones decideixen viure en un
habitatge propi o de lloguer, soles, en
parella o acompanyades (màxim quatre) i
reben el suport de les educadores per tal
de promoure la seva
autonomia i integració social. Les
persones usuàries i les educadores
treballen conjuntament en el seu pla de
treball individual. L?atenció es facilita en el
propi domicili i en la comunitat.
A qui està adreçat?

Que tinguin un grau igual o superior al 33
% per raó de malaltia mental i/o
discapacitat intel-lectual .
Amb valoració de Dependència
resolució No Grau o Grau I.

amb

Com accedir al servei?
Via d?accés
La via d?accés al servei es realitza
mitjançant la sol-licitud del SAVI, tramitada
des d?organismes, entitats públiques o
privades o per la mateixa persona
sol·licitant, presentades i registrades a les
oficines del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Persones que vulguin viure de manera
independent.
Que tinguin més de 18 i menys de 65 anys
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