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EDITORIAL

ANY 2022, SOM -HI!
Bon an y f am ílies!
Desitgem que la vostra entrada d'any hagi vingut sense cap ensurt (tal i com està el
panorama, podrien dir que quasi és una loteria...).
Doncs, sí, sembla que iniciem un nou any amb la pandèmia de nou on fire!, per aquest
motiu intentarem adaptar les activitats d'acord al context de prevenció i restricció per la
COVID19. Estem preparats/des!
Us avancem que el proper mes de febrer us convocarem a una assemblea per tal
d'explicar-vos entre d'altres, els següents temes: l'equip que tirarà endavant l'Ateneu
Divers aquest 2022, us explicarem les idees i projectes que definiran l'any, i com par t ir em
am b t ot s/ es vosalt r es les con clu sion s de l'assem blea de socis i sòcies qu e es
r ealit zar à aqu est m es de gen er .
Us demanem que animeu als vostres fills/es, germans/es, tutorats/des a que participin
en aquesta assemblea. L'objectiu és copsar el màxim posssible els seus interessos,
desitjos, motivacions i poder traduir-les en activitats.

NO PODEM COM ENÇAR L'ANY SENSE AGRAIR A TOTS ELS FAM ILIARS, EL VOSTRE
COM PROM ÍS ENVERS EL PROJECTE DE L'ATENEU DIVERS.
L'EQUIP D' ACOM PANYANTS ENS COM PROM ETEM TAM BÉ A FER D'AQUEST ANY 2022,
UN ANY EN QUE POGUEM COM PARTIR NOVES EXPERIÈNCIES, NOUS REPTES, I HO
FAREM AM B LA M ILLOR VOLUNTAT I RIGOR POSSIBLE.

VISCA L'ATENEU DIVERS!
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Grup de Teat re de l'At eneu Divers, nou espect acle

Aq uest s últ im s m esos
cad a
d illuns un g r up de socis i sòcies
de l'Ateneu Diver s han estat
treb allant de valent en una nova
rep resentació teatral al local de
l'ent itat , i us p odem asseg urar
q ue ser à un èxit asseg urat , la
seva p assió als assa jos ho
g aranteix.

Ser à el Dissab te 29 de Gener a
les 18h al teatre del CC La
Far inera del Clot (Gran Via de les
Cor t s Catalanes 837)
PREU: 5?

ATENCIÓ!!!
És per això q ue des de el Gr up de
Teatre de l'Ateneu Diver s us
convidem a l'espectacle "TOT
PASSEJANT",
una
ob ra
coord inad a per la Lola Vid al
Queved o.

Per
raons
de
reser va
de
l'aforam ent ÉS IMPRESCINDIBLE
realit zar la inscr ip ció p r èvia
enviant
un
cor reu
a
g r up caliu@yahoo.es o tr ucant a
la secretar ia del centre ab ans del
Dijous 20 de Gener.
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FER NETEJA D'ASSUMPTES PENDETS
MAITE RUIZ. Barcelona.

F

er neteja d?assumptes pendents

L?inici de l?any és un bon moment per a
plantejar-te nous reptes però no podràs
concentrar-te si la major part de la teva
energia es dilueix tractant amb multitud de
fronts oberts.
Es necessari tancar els temes pendents,
completar tasques i projectes, siguin grans o
petits, per a preparar el terreny i poder
enfrontar-te al nou, d?una forma més clara i
neta.
Comença per a on sigui.
No hi ha prioritats, només coses que s?han
de fer com més aviat millor i coses que
poden esperar, i qui millor que tu, per poder
fer aquesta tria.
Us desitjo una bona entrada d?any, en
aquests moments complicats per la
pandèmia.
Feu-lo tot en bon humor i les ganes de
seguir fent coses, que no faltin!
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COACHING EN ECONOMIA DOMÉSTICA
MAITE RUIZ. Barcelona

F

a més de 10 anys que a

l?Ateneu vaig iniciar el taller
de Coaching en economia
domèstica amb un grup de
socis.
En
l?actualitat
som
10
persones que ens trobem ,
cada dimarts, i treballem per
millorar el coneixement i la
utilització dels diners.

-

La pandèmia també ens ho posat difícil,
però hem pogut seguir mantenint
contacte, gràcies al zoom.
Qu e per segu im ....
Son moltes les àrees de treball que
tenim en compte, l?objectiu principal
d?aquest taller es tenir consciencia del
que gastem i en que ho gastem .

-

Exercicis d?atenció, de raonament i
de concentració habilitats molt
necessàries
per
aconseguir
resoldrà el problemes de la vida
diària.
Càlcul mental i de memòria
El rellotge i el calendari
Utilitzar les monedes i el bitllets
per tal de fer pagaments i tornar
canvis.

Com h o f em ?
A nivell pràctic les eines que utilitzem
son:
-

-

El full de despeses mensual que
ens ajuda , si l?utilitzem cada dia ,
a conèixer les nostres depeses i si
cal a controlar-les.
Els problemes en el que reflectim
situacions de la vida quotidiana
per tal d?aprendre a anar comprar
i
conèixer
quants
diners
necessitem.

Fent un treball diari, en constància i
voluntat ,obtenim canvis i millorem
l?economia dels nostres fills.
Us animo a treballar cada dia i
acompanyar als vostres fills en aquesta
feina.

C/ Mossèn Batlle, 5 - 08024 BARCELONA - Telf .: 93 237 27 16

7

Núm:152- GENER2022
REVISTA FAMÍLIES

gr u pcaliu @yah oo.es

w w w.at en eu diver s.cat

REVISTAFAMÍLIES

Núm:152- GENER2022

RÀDIO CALIU de l'ATENEU DIVERS , en direct e

Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers , us convida a escoltar un nou programa que farem
en directe el proper dijou s 27 de gen er a les 18.30h pel canal de Youtube de
l'Ateneu Divers.

Encara que no us sembli el vostre suport i difusio ens engresca a fer-ho cada dia
millor.

Si feu click AQUÍ podreu veure el programa en directe i la resta de progames .
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QUE ÉS L'ANSIETAT ?
MAITE RUIZ. Barcelona

L

a paraula ansietat significa angoixa i

aflicció. En l?actualitat s?estima que més
d?un 20% de la població pateix d?algun
trastorn d?ansietat i és un dels
símptomes que porten a les persones a
iniciar una psicoteràpia.
L?ansietat es relaciona amb les nostres
pors i temors i com les gestionem .
Tothom al llarg de la nostra vida
experimentem pors i neguits de
diferents intensitats cada dia: por del
dolor, de la malaltia, de la mort, de ser
abandonats, de la solitud, podem
tenir por del fracàs, de tenir èxit, de ser
agredits, de sentir, dels canvis, de les
pèrdues i podem tenir por de la por.
Cadascú convivim i afrontem les
nostres pors de formes diverses, moltes
vegades les ignorem i intentem
ocultar-les als altres, en d?altres
desenvolupen pautes de comportament
que resulten inadequades i afegeixen
més problemes.
Una forma molt efectiva de disminuir
l?ansietat i el grau de malestar associat
amb ella, és observar els nostres
pensaments i deixar-los anar sense
reaccionar, i així aconseguim no

ens fan mal. Si els veiem com un
producte més de la nostra ment, sense
identificar-nos amb ells, els pensaments
perden la seva força.
Una manera que facilita no quedar-nos
atrapats en els nostres pensaments és
portar la nostra atenció a un altre focus,
donar la nostra energia a un altre
producte de la nostra ment, com per
exemple portar la nostra atenció a la
respiració, i a la informació del nostre
cos. A vegades confonem qui som amb
què pensem. Però els pensaments,
com les emocions i els sentiments
estan contínuament canviant. Puc sentir
tristesa però jo no sóc la tristesa, puc
tenir pensaments plens de por, però jo
no sóc aquests pensaments.
Si la nostra vida està pendolant entre
fugir del que ens desagrada i perseguir
el que ens agrada, tindrem pocs
moments de pau i de felicitat. La
manera de no ser esclaus dels nostres
processos
de
pensament
observar-los
sense
judici
i
reaccionar, deixar-los passar.

és
no

1

alimentar la força dels pensaments que
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