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Af ront ar els rept es del Nadal en t emps de l a
COVID
Maite Ruiz. BARCELONA

Ha passat gairebé un any des de que
ens trobéssim en l?actual situació de
pandèmia del COVID, que ha
trasbalsat moltes de les nostres vides
i posat en joc valors i maneres de fer.

Qui s?hagués imaginat fa un any que
ens trobaríem davant una situació
com l?actual, i que arribaríem a unes
noves festes ben diferents de les
anteriors, i la veritat es que acabem
de passar un Nadal en temps de la
COVID.

Tots i
totes hem
hagut
de
plantejar-nos
internament
com
afrontaríem
aquesta
situació
i
sumar-ho a la gestió que fan els
altres.

Això pot haver suposat nous
conflictes o realitats amb les que no
estàvem habituats, tant en la pròpia
família, com en la família d?origen.
Aquestes són les anomenades crisis
externes,
o
un
esdeveniment

inesperat que genera
reestructuració de rols.

una

nova

Durant aquests dies ha estat normal
sentir nostàlgia, tristesa, malestar,
por, inclús angoixa, donat que s?ha
hagut de fer un procés d?adaptació.
Era habitual la repartició de a quina
casa anem i quins dies, amb qui ens
trobem, quins plans farem i de quina
manera, per passar a una incertesa
on haver de decidir amb qui ens
reunirem amb qui no, no reunir-nos o
bé fer-ho en porcions.

I es que la gestió de dita situació pot
ser molt diferent entre uns i altres,
des de perspectives o realitats
oposades i amb ideals, creences o
valors diferenciats. Per això, és molt
important, poder comunicar-nos amb
serenitat, claredat, i tranquil·litat.

Esprem que vinguin temps millors i
recordeu no es tracta només del que
passa sinó com ho afrontes!!!
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ATENEU DIVERS. Un nou horit zó!
Equ ip At en eu Diver s. BARCELONA
Amb el nom ?Ateneu Divers. Un nou
horitzó?, engeguem novament el
projecte de l?Ateneu Divers aquest any
2021, sent aquest títol el que donarà
el tret de sortida als projectes que es
presentaran properament a les
diferents Administracions Públiques i
entitats privades que estiguin al
nostre abast.
Creiem que aquest nom resumeix
molt bé tot el que hem viscut l?any
2020, un any de molts aprenentatges i
nous coneixements que, sense dubte,
aplicarem aquest any 2021!
El 2021 ve marcat per reptes
importants, els quals comportaran
canvis a diferents nivells al llarg dels
propers 12 mesos.
El repte més important que tenim per
endavant, és fer tot el possible per a
?sobreviure?, en el sentit que el
context d?aquest any no fa gaire pinta
que serà molt millor que el de l?any
anterior. Això implicarà haver de
realitzar malabarismes per trobar un
bon equilibri entre allò que desitgem i
allò que és possible.
Al respecte, us convidem a fer varies
reflexions des d?avui mateix, amb
l?objectiu que tots els col·lectius

implicats a l?entitat
remem en una mateixa direcció i
perquè serà imprescindible per
arribar a ?bon port?.
?Sobreviure?
en
dos
àmbits
fonamentals: àmbit de la participació i
l?àmbit de la sostenibilitat
Comencem per
participació

l?àmbit

de

la

L?any 2020 va venir marcat per un cop
sobtat de realitat. Vam haver
d?esforçar-nos
per
poder
tirar
endavant el projecte a partir de noves
metodologies, i en gran part ho vam
aconseguir amb el compromís de tots
i totes!. Diem en gran part, perquè no
hem pogut arribar al 100% dels
associats/des de l?Ateneu. Tot i que el
resultat final ha estat molt satisfactori,
un petit grup de participants, en
alguns moments hi han quedat al
marge. Els motius són variats, però un
dels motius que ens preocupa força
és que aquest grup de participants no
tenen a l?abast la tecnologia online. En
un moment de pandèmia, les noves
tecnologies
han
sigut
les
protagonistes en tots el àmbits de la
nostra vida, per poder trencar
l?aïllament social, fomentar les
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Equ ip At en eu Diver s. BARCELONA
relacions socials, i esdevenir una eina
fonamental
per
millorar
l?estat
emocional de cadascú de nosaltres.
Des de l?equip de l?Ateneu Divers poca
cosa més podem fer en moments de
confinament estricte. Pensem que en
aquest punt el suport de les famílies
és fonamental per tal que les
persones associades puguin accedir a
les activitats online. Per tant, us
preguem que en la mesura de les
vostres possibilitats, feu el possible
per dotar de l?equipament necessari
als vostres fills/es, germans/es,...
Des de l?Ateneu Divers, es prioritzarà
sempre que es pugui, i a partir de les
indicacions
del
PROCICAT
la
presencialitat
en
les
activitats,
combinant-les amb la modalitat
online perquè totes les persones
associades tinguin possibilitat de
participar
Un altre tema que intentarem millorar
aquest any és la participació de tots
els col·lectius implicats a l?Ateneu en
les xarxes socials. Ens estem referint a
twitter, instagram, però també les
plataforma zoom i youtube. Com ja
sabeu aquestes són essencials per la

vida de les entitats per tal de donar
visibilitat al projecte i per ampliar els
canals de comunicació entre els seus
integrants. Aquest és un gran repte
per l?Ateneu Divers. Properament
l?equip us oferirà sessions formatives
en aquests temes, tant a les persones
associades com a les famílies.
Aquest any ens ve molta feina a
sobre, ja que celebrarem els 30 anys
de
l?Ateneu
Divers!
Crearem
comissions (que sabem que us
encanten o com a mínim són peces
fonamentals d?un ateneu), i com ja
sabem, l?èxit de l?activitat dependrà de
la participació de tothom. En breu ens
trobarem per parlar d?aquest tema. Si
us plau, recordeu que sense la vostra
implicació no serà possible!. Així que
agafeu forces!! Us avancem que ja
hem pensat alguna idea que creiem
que us agradarà!!
Amb la celebració dels 30 anys, i
després de dos anys de la darrera
renovació de la Junta Directiva de
l?Ateneu, durant el primer trimestre
del 2021 (tal i com es va estimar en la
darrera convocatòria) es renovaran
els càrrecs de la Junta de l?Ateneu i
aprofitarem
per
actualitzar
els
estatuts en base al model ateneista i
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i formalitzarem el canvi de nom. Us
mantindrem
puntualment
informats/des.
Àm bit de la sost en ibilit at
Aquest serà un tema destacable
aquest any 2021.
Com ja sabeu l?any 2019-2020, amb
la lluita per la cerca d?un nou local,
es van engegar varies iniciatives per
obtenir recursos per poder fer front
a un canvi de seu.
Tot l?esforç que vam fer entre tots i
totes va donar un resultat excel·lent
ja que, ( tot i que l?Administració
Pública no va atendre les nostres
reivindicacions per la cessió d?un
local de titularitat pública), sí que
vam aconseguir suport ?econòmic
extraordinari? tant per part dels
organismes públics com d?entitats
privades, com pel verkami.
Aquest suport, sobretot el de
procedència privada, va comportar
una ampliació del número de
contractacions en temps parcial de
l?equip de l?Ateneu, per a poder
donar resposta a les diferents

subvencions
(el
suport econòmic no van ser a fons
perdut, s?havien de justificar a
través de nòmines, despeses de
lloguer,
subministraments,
activitats,
desplaçaments,
material,....). Un cop finalitzat l?any
2020, i havent donat compliment a
les subvencions 2020, es va
finalitzar la relació contractual de 4
persones de l?equip de l?Ateneu
Divers.
Per tant, comencem l?any 2021 amb
l?equip mínim indispensable per a
poder tirar endavant amb el
projecte (Laura González, Esteban
Russo, Júlia López, Rubén Sánchez i
Markos Moya).
Aquesta decisió és una decisió
meditada, que pretén en aquests
temps difícils, alleujar al màxim les
despeses de l?entitat a diferents
nivells, també de la partida de
despeses de contractació (parcial)
de l?equip que fa possible tirar
endavant amb el projecte. Tot i
aquest esforç per part de l?equip i
davant la incertesa de com
respondran les Administracions
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En part també, perquè tenim la
voluntat de millorar en els
continguts i oferir activitats cada
vegada amb més qualitat, i no s?ha
pogut continuar oferint alguns
tallers de forma gratuïta com ja
veníem fent des del mes de març
del 2020. l?única manera és que els
tallers i certes activitats les facin
persones expertes en diferents
àmbits.

idees i línies estratègiques que
començaran a implantar-se aquest
any. En les properes reunions us ho
explicarem.
Com podeu comprovar se?ns gira
feina aquest any 2021, esperem
que tingueu les mateixes ganes i
il·lusió remuntar un any més!!

Equ ip de l?At en eu Diver s.

Tot i això, creiem que la proposta
d?activitats incloses en la quota de
soci/a és prou àmplia i diversa.

En el butlletí de socis/es s?expliquen
com quedaran classificades les
activitats a partir d?ara a l?Ateneu
Divers. Us demanem que el llegiu
amb atenció!
Dins aquest tema també us volíem
comentar que portem mesos
treballant amb ESADE Alumni, els
quals ens estant ajudant per
realitzar un pla de comunicació i
creixement, el qual ens ha aportat
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les
persones
amb
discapacitat a decidir on
volen viure i a accedir als
suports necessaris.
Identifica els 5 principals reptes als
quals s´ enfronten aquestes persones
per avançar en els seus projectes de
vida independent i ser ?la millor versió
de si mateixes?.

Entre moltes altres una demanda que
fan a les famílies:
?Qu e en s deixin pr en dr e decision s i
qu e n o en s pr ot egeixin t an t ?

Maite Ruiz. BARCELONA
Voldria compartir amb tots vosaltres,
famílies i persones amb discapacitat
aquesta publicació que coordinada
per la Carol Puyaltó
es basa
principalment en la recerca realitzada
pel Grup de Recerca en Diversitat de
l?Universitat de Girona, i en relació al
dret de la vida independent.

Molt important: S?ha fet comptant
amb l?opinió de persones amb
discapacitat intel·lectual I treballa a
favor de la seva autonomia personal.

Com aquesta moltes reflexions.

Molt interessant per totes aquelles
persones que s?estan plantejant o
estan ja vivint de forma independent.

També podeu trobar una versió en
lectura accessible.

Podeu baixar-lo a l?enllaç de la pàgina
web de la LADD, fent click AQUÍ .

Us convido a llegir-lo!!!

Es centra en el dret que tenen totes
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de construir des del barri i
pel barri una comunitat
lectora. C/ Blai número 40,
Barcelona.

Markos Moya. REDACCIÓ
Per começar l'any us voldria parlar i
recomanar , llocs que no haurien desapareixer
mai ... Les llibreries, des de fa un temps ençà ,
es van començar a "posar de moda " entre
molta gent llegir llibres mitjançant uns aparells
anomenats: e-books o llibres electrònics si ens
agafem al català més normatiu , per cert
quina mania de anomenar les coses amb
anglès , no?... oh my god!! hahahaha .
Bé, per on anava ?, ah sí !!... que els llibres en
paper anaven perdent terreny.
Però des de fa una decada, més o menys,
grups de valents i valentes llibreteres, en
aquest cas de la ciutat de Barcelona ( sento el
centralisme) van armar-se de coratge i valor, i
van començar a organitzar-se en cooperatives
per poder obrir nous espais de pensament
crític i polític, espais que es denominarien
Llibreries alternatives.
Si senyores i senyors, per que fora de les
cases dels llibres, fnacs, les centrals, etc els
llibres també resistixen .
Des les que jo coneixo, us recomano amb tot
el cor les següents llibreries :
La Canibal , una llibreria cooperativa de
treball associat sense ànim de lucre que vol
contribuir a la transformació radical, és a dir, a
caminar cap a un horitzó anticapitalista,
(trans)feminista i descolonitzat. C/ Nàpols, 314,
Barcelona.

La Carbonera, un projecte cooperatiu on les
sòcies entenen el treball de la llibreria de
forma compartida i cooperant: apostant per
l'economia social i solidària. Amb la voluntat

La ciutat invissible, llibreria cooperativa
autogestionada, la seva voluntat ha estat
defensar i difondre els valors i les pràctiques
de l'autogestió, ja sigui des de la narrativa i la
poesia fins a la teoria crítica, els estudis de
gènere, l'assaig polític, la memòria obrera, la
crítica a l'imperialisme i al neocolonialisme,
l'ecologia i un ampli etcètera. C/ Riera d'Escuder,
38, baixos, Barcelona.

Llibreria Pròleg, fundada per un grup de
dones amb la intenció de promoure la
literatura feminista i oferir un espai d'encontre,
s'ha convertit en un punt de referència
nacional i internacional del moviment
feminista, adaptant-se i transformant-se
segons els canvis que la política de dones ha
viscut. Un espai de trobada i de relació que,
com a petita empresa, ha sobreviscut i s'ha
mantingut independent, davant les dificultats i
les ferotges competències. C/ Sant Pere Més Alt
46, Barcelona.

Espai Contrabandos, és una llibreria del barri
del Raval impulsada i gestionada des de la
cooperativa Pol·len edicions. És un projecte
obert que acull una cinquantena d'editorials
independents amb la finalitat de visibilitzar i
promoure l'edició independent que, sota el
paraigua del pensament crític, genera llibres
que són eines per l'activisme cultural. C/ Junta
de Comerç 20, Barcelona.

Si voleu, us proposo llegir un article aparegut
a la web, surtdecasa.cat, que parla de les 10
llibreries alternatives que has de conèixer a
Barcelona, fent click AQUÍ.
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V i d eo "S EREM M ÉS FORT S "
Rea l i t za t p er l 'A t en eu D i v er s

Equ ip
At en eu
BARCELONA.

Diver s

.

Benvolgudes famílies voldriem
compartir amb vosaltres l'èxit de
la iniciativa que es va engegar des
de l'Ateneu Divers, amb la
realització del videoclip "SEREM
MÉS FORTS".

EN UNA SETM ANA HA TINGUT
M ÉS DE 600 VISUALITZACIONS, I
PER SER UN VIDEO FET PER LA
NOSTRA ENTITAT, DÉU N'HI DO!!

US PASSEM L'ENLLAÇ PER LES
PERSONES QUE ENCARA NO L'HEU
POGUT VEURE!
En llaç del vídeo
https://youtu.be/MdaoTpxe6q4
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LA RAE CANVIA EL CONCEPTE DEL
TERME 'DISCAPACITAT' PER PETICIÓ
D'UN PROFESSOR DE LA UPV
Maite Ruiz . BARCELONA.

Jon Torres Unda, professor i
fisioterapeuta, ha convençut a la
RAE (Real Academia Española)
perquè
canviï
el
concepte
discapacitat.

línia
de
la
Reial
Acadèmia
Espanyola. En paper caldrà esperar
a l'any 2023, coincidint amb el 300
aniversari de la RAE Definició de
'discapacitat',

ABANS:

Torres Unda és professor de la
UPV-EHU i fisioterapeuta. Des de fa
anys ell i el seu equip no estaven
conformes amb la definició que
dóna la RAE del terme ?discapacitat?.

Disminució per un problema físic,
sensorial o psíquic, que incapacita
totalment o parcialment per al
treball o altres tasques.

Des de l'any 2017 es van posar a la
feina escrivint a la RAE. ?La definició
no els hi agradava, els hi resultava
xocant, ja que definia com a
disminució física i induïa a
negativitats?.

ARA:

A la RAE la proposta els va semblar
interessant i ho van estudiar
atentament. Fa un mes van tenir la
resposta, amb una nova proposta,
que ja és una realitat en la versió en

Definició de 'discapacitat'

Situació de la persona que per les
seves condicions físiques o mentals
duradores, s'enfronta amb notables
barreres
d'accés
a
la
seva
participació social.

Cal reivindicar per anar aconseguint
canvis
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