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Act ivit at s cult urals promogudes des de l'ATENEU
DIVERS.
EDITORIAL
Benvolgudes famílies;

Aquest any 2021, des de l'Ateneu Divers es volen
im pu lsar accion s qu e f om en t in la lect u r a entre
tota la comunitat ateneuenca, com a font
d'aprenentatge, d'entreteniment
i
creixement
personal.

Pensem també que les pr opost es h au r ien de ser or igin ades per tots els
col·lectius implicats.

És per això que us animem a que ens feu propostes sobre llibres que hagueu
llegit i que us hagin semblat interessants per tal de poder-los compartir amb
la resta de persones que formem l'Ateneu (us preguem que siguin
prioritàriament llibres de fàcil comprensió i de lectura
"fàcil" per tal de poder arribar a tots/es els col·lectius
implicats).

També, des de la coor din ació de l'en t it at
in t en t ar em qu e els seu s au t or s/ es en s f acin u n a
pr esen t ació del llibr e en qü est ió ( si són vius,
s'entén....).

El vostre rol dins l'Ateneu Divers és imprescindible,
així que us preguem que hi participeu en aquesta
proposta.
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Moltíssimes gràcies!!
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L?apoderament com a eina per a sit uacions
conf lict ives
Maite Ruiz. BARCELONA

En definitiva, l'apoderament tracta que
la persona es vegi capaç de prendre
decisions i d'afrontar les diferents
situacions que se li presentin.
En aquest procés, és clau que la
persona vegi que el malestar no ve
simplement imposat per fets externs,
sinó que és un procés intern que pot
controlar i manejar.
Si no assumim
avançarem.

riscos,

Quines són les característiques d'una
persona apoderada?

-

-

-

difícilment

Confrontar-nos amb la realitat ens
ajudarà a veure que els nostres
problemes rares vegades no són tan
terribles com crèiem i que tenim les
habilitats necessàries per a fer front a
les adversitats. D'altra banda, si fallem
en el nostre intent, podrem veure què
hem fet malament i modificar-lo per a
aconseguir un millor resultat.

-

-

S'informa i tracta de conèixer
aquells temes que l?interessen.
Buscar formar-se i adquirir
capacitats noves.
És responsable.
Es coneix i s?accepta a si mateix.
Té una autoestima i una
autoconfiança adequades.
És conscient de la importància de

-

-

cuidar-se
a
un
mateix.
Sap com són les seves relacions
socials i cuida aquelles que
valguin la pena, però sense
autoboicotejar-se,
buscant
relacions equilibrades i sense una
dependència emocional tòxica.
És conscient de la importància
d'establir límits en les seves
relacions interpersonals.
És capaç de planificar el seu
temps,
establint
objectius,
necessitats i prioritats.
Sap com prendre decisions.
Tracta de solucionar els conflictes
de la millor manera possible per
a totes les parts.
Es comunica posant en marxa les
seves
habilitats
socials
i
exercitant
l'assertivitat,
de
manera que té en compte els
drets dels altres i els seus propis.

Com veieu tenim feina, però de ben
segur que si treballem aquestes
característiques ens sentirem millor.
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Sost enibilit at ?
Maite Ruiz. BARCELONA

Durant aquests dies he estat llegint alguns
articles sobre sostenibilitat .
La pandèmia em preocupa molt, la situació
política de Catalunya m?interessa però ja fa
molt de temps que sento parlar tot el dia del
mateix, avui m?agradaria reflexionar sobre el
desenvolupament sostenible tema
que
també ens hauria de interessar perquè es
clau per al futur del planeta.

precedents, segons adverteix
l'ONU.
En aquest escenari, la sostenibilitat ambiental
defineix com hem d'estudiar i protegir els
ecosistemes, la qualitat de l'aire, la integritat i
la sostenibilitat dels nostres recursos,
enfocant-nos en els elements que causen
estrès en el medi ambient per a garantir un
desenvolupament sostenible.

En tot aquest marc, les persones tenim un
paper que exercir, igual que el tenen les
institucions que poden contribuir a la causa
en una escala major.

El desenvolupament sostenible té tres pilars
fonamentals que són la sostenibilitat
econòmica (guanys) , social ( persones) i
ambiental o protecció del medi ambient (
planeta ) , garantir el seu equilibri és l'objectiu
del desenvolupament sostenible.
Entre aquests tres pilars, destaca l'ambiental,
ja que per a poder satisfer les necessitats
ambientals, socials i econòmiques, els
recursos naturals bàsics i els ecosistemes
s'han de gestionar de manera sostenible.
Aquest tercer pilar és, per tant, clau per al
futur del planeta.
Ens trobem en un moment decisiu: el canvi
climàtic és també un gran desafiament del
nostre temps. Des de pautes meteorològiques
canviants, que amenacen la producció
d'aliments, fins a l'augment del nivell de la
mar que incrementa el risc d'inundacions
catastròfiques, els efectes del canvi climàtic
són d'abast mundial i d'una escala sense

Les maneres en les quals tots podem viure de
manera de sostenible poden ser vàries, com
per exemple:
-

-

Reorganitzar els poblats en forma
d'eco-municipis i ciutats sostenibles.
Atorgar
major
reconeixement
a
pràctiques
econòmiques
com
l'agricultura o arquitectura sostenibles.
Desenvolupar noves tecnologies aptes
per a l'ús d'energies renovables.
Fent ajustos en l'estil de vida de
cadascun que afavoreixi la conservació
de recursos naturals.

Reflexionem el que podem fer per deixar als
nostres fills un món millor.
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Cu l t u r a'm
Markox. REDACCIÓ

Que taaal ?? Com va la vida ? Bé?
Això espero i desitjo.

Aquest mes us parlaré de música!

Han publicat 2 discos "Descalces" (2016),
"Desglaç" (2018) i l'any passat van treure al
carrer un EP amb 4 temes nous que es diu
"Dolors", on trobareu cançons com : "Les
criades" , "Viu", "La nit és nostra", "Memòria"
, "La gent " i un llarg etc de bones i
reivindicatives cançons que no us deixaran
indiferents.

Us vinc a presentar una banda , que a mi
particularment m'agrada
molt,
és
un
grup
integrament format per
dones, que això a priori
no hauria de ser cap
novetat ni sorpresa, tot i
que cada cop són més
habituals, tot i que
encara faltarien moltes
més
bandes
format
integrament per dones,
més que res, per que
també parlin dels seus
desitjos,
problemes,
inquietuts, experiencies ,
etc.
Bé, no m'enrollo gaire
més... o sí! ;)
La banda en qüestió és diu ROBA ESTESA,
són originaries de Tarragona i elles
defineixen la seva música com a Folk
calentó, on fusionen rumba catalana, cúmbia,
cançó catalana i d'autor.
A les seves lletres reivindiquen la falta de
visibilització de la dona en la música en
particular i en el món en general, deixant clar
que sense les dones no hi ha revolució.

Com bé diuen a una de les seves cançons
(" La gent" ) :

Omplirem el món de noves formes
Seguirem la veu dels nostres cors
Recuperarem allò que és nostre
Som la crida, som l'etern combat!

7
LLARGA VIDA ROBA ESTESA!
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Un model de vida independent per a persones amb
discapacit at int el·lect ual
Maite Ruiz. BARCELONA

En la passada assemblea algunes famílies van
mostrar interès pel tema de vida independent
,us informo d?un programa que va crear la
Fundació Catalana Síndrome de Down que ha
complert 20 anys.

El servei de Vida Independent de la Fundació
Catalana Síndrome de Down (FCSD ) permet
que persones en situació de discapacitat
intel·lectual puguin emancipar-se i viure la seva
pròpia vida. Durant tot aquest temps, més de
200 persones usuàries han pogut fer aquest
pas i decidir com, on i amb qui viure.

necessaris perquè la persona porti el seu
projecte de vida, a la seva casa i en la
comunitat, en condicions de benestar i
seguretat sense que s'envaeixi la seva intimitat
ni es decideixi per ella.

El suport assegura uns mínims que tenen a
veure amb la seguretat i la salut de la persona.
A tals efectes, la metodologia utilitzada es basa
en la planificació centrada en la persona (PCP)
que articula totes les decisions, suports i
accions a partir de la pròpia persona. Per a
fer-ho possible, s'utilitzen diferents eines per a

Aquest servei creat per la FCSD l?any 2000 va
ser pioner a Espanya i es va inspirar en el
programa de vida independent que Jay Klein
desenvolupava als Estats Units. D'aquesta
experiència pilot de la * FCSD neix la prestació
del Suport en la Pròpia llar de la Generalitat de
Catalunya.

Per a la FCSD, el dret a la vida independent de
les persones en situació de discapacitat
intel·lectual sempre ha estat una prioritat. De
fet, la Fundació va crear aquest servei anys
abans de l'aprovació de la Convenció sobre els
drets de les persones amb discapacitat de les
Nacions Unides que, en l'article 19, recull el
dret a viure de manera independent ja ser
inclòs en la comunitat.

El servei prioritza que la persona triï on i amb
qui vol viure. És la persona que envia sobre les
claus de la seva casa. La FCSD planifica,
proporciona i avalua els suports personals

proveir suports adaptats a les necessitats i els
desitjos de la persona.

El «Cercle de relacions» converteix l'estratègia
principal on es coordinen tots els suports
naturals (família, amics, veïns, etc) i
professionals de referència, amb l'objectiu
d'afavorir i respecta l'autonomia i poder de
decisió de la persona.

Si voleu més informació la podeu trobar al fent
click AQUÍ (Per obrir aquest enllaç prem la tecla "Ctrl" i fes click
amb el botó esquerra del ratolí)
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