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EDITORIAL

VIATGE ESTIU - CERTIFICATS RESPONSABLES
Us volem recordar que els CERTIFICATS RESPONSABLES del viatge d'estiu S'HAN DE FER ARRIBAR A
L'ATENEU DIVERS aban s qu e l'en t it at t an qu i per vacan ces d'est iu .
EN CAP CAS ES PODRÀ ENTREGAR EL M ATEIX DIA DE LA SORTIDA.
US HO RECORDEM PERQUÈ A DATA D'AVUI ENCARA HI HA MOLTS PARTICIPANTS QUE NO HAN
ENTREGAT LA DOCUMENTACIÓ.
Ho podeu enviar presencialment a l'entitat o enviant un correu electrònic a grupcaliu@yahoo.es
MOLTES GRÀCIES!

EDITORIAL M ES DE JULIOL
Fam ílies;
Aquest mes juliol finalitzem les activitats abans de les vacances d'estiu, i és un bon moment
per agraïr-vos tot el vostre compromís i suport al projecte de l'Ateneu Divers.
Aquesta primera part de l'any, tot i que hem estat encara sotmesos a restriccions per la
situació COVID19, hem pogut donar una "certa normalitat a les activitats de l'Ateneu".
A nivell intern, part de l'equip hem estat immersos en tota una sèrie de tasques i feina
"invisible" que si bé, no heu notat directament, ens ha fet ocupar gran part del nostre
temps.
Ens estem referint a temes de gestió vinculades a subvencions, tramitació de la llicència
d'activitats (encara estem gestionant els darrers tràmits), reunions amb diferents agents
socials, administració pública i privada, realitzant auditories, ...). Diguem-ne que no hem
tingut temps d'avorrir-nos gaire...
Tot i que a partir de la segona meitat de juliol no hi haurà activitats, l'equip de l'Ateneu
Divers tenim deures, molts deures encara per fer. I per aquest motiu ens trobarem
treballant portes endins, per poder començar el mes de setembre, ja a tot gas (si les
condicions per la COVID19 ho permeten).
Oficialment les vacances de l'equip de l'Ateneu Divers és el mes d'agost, tot i que part de
l'equip dedicarà una setmana de les seves vacances a realitzar el viatge d'estiu, que també
estem preparant amb molta estima.
Us destigem un bon estiu, descanseu, però sobretot divertiu-vos molt!
Fins aviat!
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La Resiliència ? Flexibilit at - Canvi

Maite Ruíz. BARCELONA
La resiliència
és
un
concepte que
s?està posant
de moda i que
vol dir ???
El significat de resiliència, segons la
definició de la Reial Acadèmia
Espanyola de la Llengua (RAE) és la
capacitat humana d'assumir amb
flexibilitat
situacions
límit
i
sobreposar-se a elles.
La resiliència no és una qualitat
innata, no està impresa en els
nostres gens, encara que sí que pot
haver-hi una tendència genètica que
pot predisposar a tenir un ?bon
caràcter?. La resiliència és una cosa
que tots podem desenvolupar al llarg
de la vida.

A vegades la vida ens posa a prova,
ens planteja situacions que superen
les nostres capacitats: una malaltia,
una ruptura de parella particularment
dolorosa, la mort d'un ser estimat, el
fracàs d'un somni llargament anhelat,
problemes
econòmics
o
una
pandèmia com el COVID-19.
Sabem que necessitem canviar a
vegades, per a millorar, per a ser
més feliços, per a tenir una vida més
plena. Però ens resistim a aquest
canvi, sense adonar-nos que,
malgrat tot, el canvi és constant.
Encara que intentem evitar-ho, el
canvi entrarà en la nostra vida, i no
fer res no evita res. No obstant això,
iniciar el canvi des de nosaltres
mateixos de manera voluntària ens
permet adaptar-nos de manera
conscient.
Ser flexible és la clau per a canviar.

De fet, les persones resilients no
neixen, es fan, la qual cosa significa
que han hagut de lluitar contra
situacions adverses o que han provat
diverses vegades el sabor del fracàs
i no s'han donat per vençudes. En
trobar-se a la vora de l'abisme, han
donat el millor de si i han
desenvolupat
les
habilitats
necessàries per a enfrontar-se als
diferents reptes de la vida.
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Recomanacions
per a l?aut ocura en t emps de crisis
Maite Ruíz. BARCELONA
Mantenir els nostres hàbits:
Recomanacions molt importants per molt que la situació ens
sembli desbordant hem de
en temps de pandèmia
continuar amb els nostres petits
hàbits, qualssevol que siguin,
Cuidar el cos: alimentar-se i cadascun d'ells ens recorda els
dormir prou. Dormir ventila qui som i ens serveixen de
l'estrès, el processa.
referència, d?àncora, són la
nostra presa de terra.
Romandre en l'aquí i ara: quan
estiguem a casa cuidant dels
nostres fills, , intentar mantenir
l'atenció només en el que
estiguem fent en aquest moment,
i si ens adonem que la ment,
fugissera ella, es va a altres
llocs,
tornar
a
portar-la.
Romandre en el present estalvia
energia i minimitza les fallades.

Descarregar estrès:
Desconnectar amb algun temps
per a activitat física o lúdica, o
simplement parlar, riure's amb
els nostres. A vegades el
cansament pot portar-nos a no
fer això de sempre, però és
important.

La gestió del temps: La
dedicació als vostres fills pot ser Extret de la Guia
que estigui provocant que molts ?resiliència-estres COVID 19
de vosaltres no tingueu el temps
suficient per al descans.
Però fer petites parades durant el
dia és un reinicialitzo útil per a
recarregar-se i seguir.
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Cu l t u r a'm
Markox. REDACCIÓ

votada pels seguidors de
les xarxes de Sala Montjuïc i amb la qual es
va inaugurar la primera edició l?any 2003.

Holaaaa, que
tal ? espero i
desitjo que bé.
Ja tenim aquí
l'estiu, i amb la seva arribada s'obren un
munt d'activitats arreu del territori, avui us
parlaré d'una activitat lúdica que es realitza
al Castell de Montjuïc de Barcelona,
concretament al Fossat de Santa Eulàlia,
arriba un any més Sala Montjuïc amb
l?eslògan ?ARRIBA L?ESTIU I TORNA SALA
MONTJUÏC: un poderós elixir per a la cura
de tots els mals!?, una proposta de cinema a
la fresca molt arrelada a la ciutat, i que des
d'aquí us recomanem molt .

Aquest
clàssic
francès,
dirigit
per
Jean-Pierre Jeunet, se suma a una selecció
de pel·lícules que prometen fer vibrar i
emocionar . Entre d?altres, es projectaran les
oscaritzades Nomadland o Parásitos, es
gaudirà de la impressionant interpretació de
Joaquim Phoenix a Joker, d?Érase una
vez en... Hollywood, última pel·lícula de
Tarantino, i de la veu melodiosa i
captivadora
d?Audrey
Hepburn
a
Desayuno con diamantes. Un any més,
Sala
Montjuïc
s?integra
en
la
programació del Festival Grec amb quatre
nits de música i cinema que posen en
valor la diversitat artística i cultural del
món.

Sala Montjuïc és cinema amb majúscules per

assaborir en pantalla gran i en comunitat, i
amb concerts previs a les projeccions per
donar espai a la música en viu que tant hem
trobat a faltar el darrer any.
A partir del 2 de juliol i cada dilluns, dimecres
i divendres fins al 6 d?agost, la programació
cinematogràfica
d?enguany
combina
principalment èxits internacionals dels dos
darrers anys i clàssics contemporanis de les
dues primeres dècades d?aquest segle.

Sentimental, el darrer film del català Cesc
Gay, la brasilera Ciudad de Dios, la
comèdia francesa Intocable i el film de
Clint Eastwood Invictus són els títols que ens
faran voltar pel món i endinsar-nos en la
complexitat de la naturalesa humana sense
moure?ns de la gespa del fossat de Santa
Eulàlia.
Aquí la seva web per si us ineteressa,
www.salamontjuic.org

Inaugura el cicle Amélie, la pel·lícula més
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