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Edit orial
Lau r a Gon zález. Directora de l' Ateneu divers
Benvolgudes famílies;
A les portes de les vacances d'estiu, us expliquem el pla de treball que tenim programat l'equip de l'Ateneu
Divers:
Tot i que les activitats finalitzaran la segona quinzena de juliol, la resta d'aquest mes l'equip de l'Ateneu
Divers estarà centrat en les vacances d'estiu del mes d'agost acabant d'ultimar la programació i preparar el
viatge a conciència perquè sigui tot un èxit.
També treballarem per organitzar les activitats del darrer trimestre de l'any, realitzar l'auditoria de comptes
de l'any 2021, i altres gestions que facin més fàcil l'entrada al mes de setembre...
Desitgem que descanseu, passeu un bon estiu (que us lliureu de la setena onada de la covid) i en breu ens
tornem a retrobar. Fins aviat!

ATENCIÓ PARTICIPANTS VIATGE ESTIU 2022.
RECORDEM A LES FAMILIES DELS SOCIS I SÒCIES QUE VIATJARAN AQUEST ESTIU QUE
RESPECTEU ELS TERMINIS DE PAGAMENT I ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ DEL VIATGE.

TAMBÉ US PREGUEM QUE SI CREIEU QUE ENS HEU D'INFORMAR DE QUALSEVOL ASPECTE DEL
VOSTRE FAMILIAR I QUE L'EQUIP DE L'ATENEU NO EN TINGUI CONSTÀNCIA, ENS TRUQUEU
ABANS DEL 14 DE JULIOL A LA SECRETARIA DEL CENTRE I NO ESPEREU AL DIA DE LA
SORTIDA PER DONAR-NOS CAP INFORMACIÓ RELLEVANT.
MOLTES GRÀCIES!
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ELS PASSATEM PS
M ait e Ru iz. BARCELONA

El temps és una cosa inevitable, ja que
no ho podem controlar. Així i tot, el que
passi en aquest temps sí que és a les
nostres mans i és del que parlarem a
continuació.
Moltes vegades, parlem que cal cuidar
el físic però sense adonar-nos estem
deixant de costat, al que porta d'un
costat a un altre a aquest físic, la ment.
La bona salut mental està o hauria
d'estar a la mateixa altura de la salut
física i alimentària. En aquest sentit no
és que una sigui més important que
l'altra però la deterioració d'una d'elles
provocarà que la nostra qualitat de vida
no sigui bona. A més, cal tenir en
compte que la ment és més poderosa
del que nosaltres ens podem pensar
però al mateix temps si no l'entrenem
cada vegada serà més vaga.

el nostre diàleg intern. D'aquesta
manera, les preocupacions sobre què
passarà demà o quines he fet avui
desapareixeran per un moment i
aconseguirem un punt de pau i
relaxació molt beneficiosa per a tots.
En definitiva, és molt important cuidar
la ment i el cos, així que ja saps, tria un
passatemps per aquest estiu, segur
que et beneficiarà.

En aquest sentit hi han autors que
creuen , que una de les millors formes
que existeixen per a aconseguir tenir
les habilitats al 100% és la practica de
passatemps. En una certa part
al.ludeix al fet que aquest tipus
d'entreteniments t'obliguen, en la seva
gran majoria a escriure, i a estar
atents.
Un dels primers beneficis que
destacarem és que durant el període
que estem realitzant un passatemps,
sigui el que sigui, estarem interrompent
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Consells per a t indre unes vacances saludables
Maite Ruiz. BARCELONA
Ja arriben les vacances i us vull donar 2
consells per al de tenir unes vacances
saludables.

1. Cu idar els n ost r es h àbit s alim en t ar is

Els canvis d'hàbits, especialment en
l'alimentació, són el que més ens pot
afectar la salut. Normalment aquests canvis
en l'alimentació solen implicar un major
consum de productes poc saludables i de
begudes diferents a l'aigua, que no tenen el
suficient poder d'hidratació.

Tot això pot afavorir l'aparició de problemes
intestinals:
Restrenyiment en vacances: Sensació de
pesadesa, falta d'apetit, mal de cap,
distensió abdominal i malestar general són
alguns dels símptomes del restrenyiment.
Per a la prevenció del restrenyiment, el més
recomanable és:
-

Beure uns 2 litres d'aigua al dia.
Evitar l'excés de refrescos i alcohol
Mantenir una dieta rica en fibra
Respectar els horaris dels menjars
Realitzar algun tipus d'exercici físic

-Infeccions produïdes per aliments en mal
estat.

Per a prevenir la diarrea, devem:
-

Rentar-nos les mans amb freqüència i
abans de menjar
Rentar molt bé fruites i verdures

-

Refrigerar correctament els aliments
Evita la preparació d'aliments a l'aire
lliure o tenir-los sempre protegits
Verifica la higiene dels establiments
on anem a consumir

2 Descon n ect ar , sen se descon n exió, n o
h i h a vacan ces salu dables.

Desconnectar del treball ens farà més
eficients i productius a la volta de les
vacances i ens ajudarà a veure els
problemes des d'una altra òptica, a
relativitzar-los i, fins i tot, trobar noves
solucions. Els experts afirmen que són
imprescindibles dues setmanes seguides de
vacances com a mínim. És en aquest
període on realment dona temps a
relaxar-se, cuidar-se i divertir-se .
El correu i el telèfon mòbil són els dos
principals enemics de la desconnexió.
Perquè ens afectin el menys possible es
recomana:
-

Tancar tots els temes possibles abans
d'anar-se de vacances
Comunicar a clients i proveïdors que
estarem absents durant uns dies.
Si fos imprescindible revisar el correu
o realitzar crides, es recomana
planificar un horari per a això.

En qualsevol cas, la
desconnectar és crucial.

voluntat

per

a

Que tingueu molt bones vacances!
Ens retrobem al setembre!!!
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Ràdio Caliu de l'At eneu Divers , en direct e
Dijous 14 de JULIOL a les 18.30h !
Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers , us convida a escoltar L'ULTIM PROGRAM A DE LA
TEM PORADA que farem en directe el proper dijou s 14 de JULIOL les 18.30h al
local i pel canal de You t u be de l'Ateneu Divers.

Per aquest programa gaudirem de seccions esbojarrades i divertides i amb la
presència en directe, via telefònica, d'una entrevista sorpresa que no us deixerà
indiferents.

No podeu faltar.

Si feu click AQUÍ podreu veure el programa en directe i la resta de progames que
hem fet fins a la data d'avui.
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