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EDITORIAL

REVETLLA DE SANT JOAN.
Fam ílies;
La situació per la COVID19, tot i que comença a normalitzar-se poc a poc, encara no
ens permet realitzar activitats en la comunitat, ja que són les pròpies entitats que
normalment organitzen aquestes activitats extraordinàries, les que a data d'avui no
tenen res decidit i no ho veuen gens clar per la manca de permisos que els pugui
autoritzar l'Ajuntament de Barcelona.
Per altra banda, tampoc tenim suficient espai al local per a poder realitzar un sopar
amb un grup molt nombrós de persones que ens permetin complir amb les mesures
de protecció establertes.
Aquest any les opcions són limitades, i per aquest motiu en aquest moment s'està
intentant plantejar una proposta presencial que encara no sabem si es podrà dur a
terme, o pel contrari haurem de celebrar la Revetlla via zoom com l'any passat. Més
endavant us anirem actualitzant aquesta informació.
Moltes gràcies!

M ASCARETES I SAM ARRETES ATENEU DIVERS
Famílies;
Primer de tot volem don ar les gr àcies a t ot es les f am ílies que a data d'avui us heu
implicat en l'adquisició de les mascaretes corporatives de l'Ateneu Divers.
En segon lloc, voldr íem f er u n a cr ida a les f am ílies qu e en car a n o h eu par t icipat
en aquesta iniciativa, i que us animeu a contribuir-hi. Aquest tipus d'iniciatives, a més
de ser iniciatives que comporten difusió de l'entitat, contribueixen a la sostenibilitat
del projecte. Per tant, és responsabilitat de tots i totes que aquestes accions arribin a
bon port.
Per altra banda, en br eu t in dr em les SAM ARRETES EN M OTIU DEL 30È ANIVERSARI
de l'en t it at , per tant, us preguem que també uns comprometeu en la seva
distribució!
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Rebreu un correu electrònic quan siguin al local de l'Ateneu.
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EDITORIAL

V al oraci ó col ·l oq ui : Di f erents Persones? Di f erents Drets?
Com molt bé explica la periodista Ana Rubió en el seu article de cobertura de l'acte al Diari El Jardí, la valoració que
fem des de l'Ateneu Divers i a través dels diferents responsables de diferents entitats que hi van participar, respecte
els avenços dels Drets de les p.d.i i les persones amb problemes de salut mental, no és gaire encoratjadora i encara
queda molta feina per fer.
Al llarg de l'acte es van parlar dels drets de les p.d.i. respecte diferents àmbits (laboral, vida independent, formatiu...),
però en aquesta valoració ens detindrem en l'àmbit que ocupa directament a l'Ateneu Divers.
Considerem que dins l'àmbit de la cultura i l'oci inclusiu per a persones amb discapacitat intel·lectual, la
darrera dècada ha vingut marcada per la lluita en majúscules de les entitats i de les pdi i de les seves famílies,
una lluita que si bé hauria d'haver estat encaminada en la millora dels drets assolits en els darrers anys, s'ha dirigit a
no perdre aquests avenços assolits des de fa dècades.
Davant aquesta situació crítica, hem constatat que es fa inevitable persistir i persistir i no defallir, perquè el que està
en joc és la qualitat de vida de les p.d.i i les seves famílies.
Però tot i que l'escenari present i futur no és gaire optimista, del col·loqui em vam treure una gran constatació:
com d'empoderats/des estan els/les participants de l'Ateneu Divers! durant el torn obert de paraules realitzat a
la part final de l'acte, i amb el testimoni de l'Albert i la Mireia, van poder demostrar als/les assistents que els/les
persones amb discapacitat intel·lectual tenen moltes coses a dir si se'ls dota dels espais pertinents. Des de l'Ateneu
hem sentit un gran orgull.
El futur immediat vindrà marcat per les següents accions:
- la lluita pendent de disposar d'un local propi i estable.
- la lluita per aconseguir que les administracions públiques reconeguin com un dret essencial, el dret a l'oci i la cultura
amb persones amb discapacitat intel·lectual i que el servei que s'està oferint des de l'Ateneu Divers és un servei
public. I actuin en conseqüència, dotant de pressupost els Departaments corresponents, per tal de garantir la viabilitat
de serveis com el nostre i donin suport al sobre cost que assumeixen les p.d.i i les seves famílies en ser necessari un
suport per la realització de les activitats.
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- la lluita per aconseguir la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual en els recursos de la
comunitat, esdevenint actors imprescindibles per la construcció d'una societat justa i igualitària.
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GRÀCIES
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DIGNITAT I PARTICIPACIÓ
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Les coses van canviant
Eleccions al Consell rect or de l?IMPD

Maite Ruiz. BARCELONA

El mes de gener va començar el període
de presentació de candidatures per
formar part del Consell Rector i l?IMPD (
Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat ).
Les eleccions s?organitzen cada 4 anys i
esdevenen una cita de participació
ciutadana i incidència política per a totes
les persones amb diversitat funcional de
la ciutat de Barcelona.
Durant el mes de març s?han publicat les
candidatures definitives i el període de
votació s?iniciarà al juny.
Les
eleccions
de
representants
s?organitzen cada quatre anys, d?acord
amb els estatuts de l?IMPD, i esdevenen
una cita de participació ciutadana i
incidència política per a totes les persones
amb discapacitat de la ciutat de
Barcelona. El Consell Rector és l?òrgan de
govern de l?IMPD que aprova el seu pla
general i programa d?actuació. A més, és
un canal a través del qual les persones
amb discapacitat poden incidir en la presa
de decisions polítiques, mitjançant els i les
seves representants.
El Consell està format per 20 membres
distribuïts en dues part: 10 representants
de l?Ajuntament de Barcelona (govern,
grups
municipals
i
responsables
executius) i 10 representants de les
persones amb discapacitat de la ciutat
escollits per elecció directa. Aquestes 10

persones representants del col·lectiu es
distribueixen per sectors de discapacitat
de manera proporcional a la seva
presència a la població, és a dir, 5 places
per al sector de persones amb
discapacitat física o orgànica, 2 per
trastorn de salut mental, 2 per
discapacitat intel·lectual, i 3 places més
dividides en els sectors de persones amb
discapacitat intel·lectual, auditiva i visual.
El regidor i president de l?IMPD, Joan
Ramon Riera, ha posat en valor la
importància del Consell Rector com ?un
espai democràtic de co-governança, de
construcció de consensos, de deliberació,
i de debat.? També ha recordat que són
?molts els reptes que tenim damunt de la
taula,
especialment
en
matèria
d?accessibilitat
comunicativa
i
transversalitat, i el procés electoral ens ha
de permetre agafar un nou impuls,
emprendre els reptes amb energia
renovada i posar fil a l?agulla a escenaris
post-Covid?. ?No és plantejable impulsar
polítiques i projectes sense deliberar
plegats amb les persones que estan al
centre de la política de les persones amb
discapacitat?, ha puntualitzat.
Per a més informació podeu fer click AQUÍ
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S?elimina el t erme DISMINUIT
Maite Ruiz. BARCELONA

El Consell de Ministres va aprovar, 11 de
maig, l'avantprojecte de reforma de
l'article 49 de la Constitució Espanyola per
a eliminar el terme ?disminuït?i permetre
que les persones amb discapacitat puguin
participar en la societat en igualtat de
condicions. Drets de de el col·lectiu.
Amb aquesta aprovació, el dia d'ahir es va
convertir en una jornada important per a
la discapacitat i un pas transcendent cap a
la inclusió.
La reformulació total de l'article 49, que
havia quedat completament antiquat, no
sols abasta l'eliminació de la paraula
?disminuït? per a referir-se a una persona
amb discapacitat; també modifica
íntegrament el seu contingut per a
presentar quatre apartats, cadascun cap a
una dimensió en referent a la protecció
del col·lectiu. Amb això, s'estableixen

objectius que com és l'orientació cap a
l'acció positiva dels poders públics,
emfatitzant l'autonomia personal.
D'igual manera, també recull la
perspectiva de gènere establint que els
poders públics han d'atendre la situació
específica de les dones i nenes amb
discapacitat, per ser víctimes de
discriminació, i estipula que totes les
polítiques que es duguin a terme
s'elaboraran
comptant
amb
les
organitzacions representatives de les
persones amb discapacitat.
Així, es produeix una actualització d'acord
amb la Convenció sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat de 2006.
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Act ivit at s L?At eneu Divers
Maite Ruiz. BARCELONA
Pàgina web,
Hola, famílies us convido a seguir les activitats de
l?Ateneu Divers!!!
Seguiu Radio Caliu?
Hi ha molts locutors i locutores
amb ganes que les i els escolteu!

com deveu conèixer l?Ateneu Divers té una
pàgina web que és molt activa. Podeu trobar tots
els butlletins d?usuaris i les revistes de famílies,
els projectes en els quals es
participa, els documentals, les
memòries, documents i també
pots contactar amb l?Ateneu
Divers.

Heu visitat la pàgina web ?

Interessant podeu estar al dia a
dia de l?Ateneu Divers.

Allà podeu trobar totes les
activitats que es fan durant el
mes, a part , de tota la informació
referent a l'entitat.

YOUTUBE de l?Ateneu Divers

Esteu inscrits al YOUTUBE de
l?Ateneu Divers? Aquí trobareu
penjats tots els vídeos produïts
per l?Ateneu.

En aquest moment hi ha 177
subscriptors!!!
Va començar aquesta activitat
l?any 2011 i té més de 29.269
visualitzacions.

Teniu en compte les activitats que
es fan i les reviseu mensualment ?

S?enregistren
les
activitats
gravades que es fan a l?Ateneu
i les podeu veure en qualsevol
moment.

Radio Caliu,

Té més de 60 publicacions,
totes molt interessants.

cada mes fa un programa en
"directe"
que
us
podeu
descarregar des de la web de
l'ateneu, dins de l'apartat dedicat a la ràdio.
Des de la Ràdio aprofiten per a comunicar-se
amb el món exterior, per donar a conèixer i
generar pensament lliure, Els membres de Radio
Caliu tenen la motivació de potenciar la diversitat i
la diferència, per compartir experiències i donar
veu .
És una ràdio única i diferent per a persones
úniques i diferents, conduïdes pel Markos.

Com per exemple les activitats
del "Per fi és divendres" i el
"Dissabte temàtic"
Ja podeu visualitzar l?última gravació feta el
passat divendres 10è Aniversari Diferents, us
podeu subscriure i seguir tots els vídeos.
Esperem comentaris per a publicar a la Revista
de Famílies.

Aquest mes han participat més de 16 usuaris.
Us podeu descarregar tots els programes, fent
click AQUÍ
Feu difusió!!
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Aprovada l a Llei que posa f i a l a incapacit ació
judicial de persones amb discapacit at
Maite Ruiz. BARCELONA
Reforma la legislació civil i processal per al
suport a les persones amb discapacitat en
l'exercici de la seva capacitat jurídica L'avanç
d'aquesta reforma és que desapareix el
concepte de capacitat modificada o limitada
en l'exercici dels drets de les persones amb
discapacitat.
Mitjançant
aquesta
reforma
s'adapta
l'ordenament jurídic espanyol a la Convenció
internacional sobre els drets de les persones
amb discapacitat, que estableix que aquestes
persones tenen capacitat jurídica en igualtat
de condicions amb les altres en tots els
aspectes de la vida i insta els Estats a adoptar
les mesures pertinents per a proporcionar a
les persones amb discapacitat accés al suport
que puguin necessitar en l'exercici de la seva
capacitat jurídica. Aquesta iniciativa no busca
«un mer canvi de terminologia» per a
convertir-se en un text «més precís i
respectuós»,
sinó
que
vol
modificar
«l'enfocament de la realitat» perquè aquest
sigui «més encertat» i «adverteixi» sobre
situacions que, fins ara, havien passat
«desapercebudes», com que «les persones
amb discapacitat són titulars del dret a la
presa de les seves pròpies decisions».

potestat rehabilitada, considerades com a
«poc adaptades» al sistema de promoció de
l'autonomia de les persones adultes amb
discapacitat que la llei proposa. En el seu lloc,
el sistema de justícia haurà de proporcionar a
aquest col·lectiu les ajudes que precisi perquè
pugui dur a terme actes jurídics com casar-se,
adquirir un immoble o fer un testament.
El text també recull la figura del defensor
judicial, prevista
per
a
determinades
situacions, com aquelles en què existeixi
conflicte d'interessos entre la figura de suport
i la persona amb discapacitat, o aquella en què
existeixi impossibilitat conjuntural que la figura
de suport habitual ho exerceixi.
Aquesta aprovació és una fita històrica per
que suposarà un canvi, real i efectiu en la vida
de les persones amb discapacitat i les seves
famílies, que ara tenen un certs drets
restringits i que actuen amb supervisió e les
relacions socials.
Seguirem els canvis que es van produint per
adequar aquesta llei!!!!

El terme «suport» englobarà tot tipus
d'actuacions,
des
de
l'acompanyament
amistós, l'ajuda tècnica en la comunicació de
declaracions de voluntat, la ruptura de
barreres arquitectòniques i de tota mena, el
consell, o fins i tot la presa de decisions
delegades per la persona amb discapacitat.
Així mateix, s'eliminen les figures de la tutela,
la pàtria potestat prorrogada i la pàtria
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