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Edit orial
Pilar San ch o. Familiar i vocal de la Junta de l'Ateneu Divers. Barcelona

Benvolgudes famílies; acompanyants, socis/sòcies; amics/amigues:
Per fi podem celebrar el 30è + 1 aniversari de l' ATENEU DIVERS.
Com a família em sento molt agraïda a que la vida hagi posat a l'abast del meu
fill un lloc on se sent tant acompanyat, estimat i valorat. On les activitats diàries
i extraordinàries el fan feliç i participatiu; espera amb alegria que arribi el dia
que hi fan allò que tant li agrada, l?excursió, la visita, el joc......i com no el viatge
(a on sigui que ells/es decideixen) que tant espera.
És per tot això i alguna cosa més que valoro el gran esforç dels/de les
acompanyants (així és com ells/es volen que els anomenem) en tot aquest
procés d?acompanyar i ajudar a decidir el què, on i com es fan les activitats.
Sé de bona tinta que estan preparant una festa grossa el proper 18 de juny i
que necessiten que la nostra participació sigui activa i entusiasta. Hem de
posar de la nostra part molt d?enginy i alegria perquè tot sigui immillorable.
Ens veiem el dissabte 18 de juny a les 20h!
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Edit orial
Lau r a Gon zález. Directora de l' Ateneu divers
Benvolgudes famílies;
Aquest mes de maig passat hem estat treballant en algunes activitats que veuran la llum properament, i hem
realitzat diferents gestions per tal de continuar amb la lluita pel Dret a l'accés a la cultura i l'oci inclusiu de les
persones participants a l'Ateneu Divers. A continuació us ho expliquem:
PARTICIPACIÓ DE L'ATENEU DIVERS A LA LOTERIA " LA DOOBLE" :
Aquesta iniciativa tindrà lloc el darrer trimestre del 2022. Es tracta d'una nova iniciativa creada per loteries
de Catalunya. La loteria la Dooble és un sorteig dirigit per a entitats i associacions de Catalunya. El
motiu d?aquesta nova loteria la Dooble, és perquè, són moltes les entitats iassociacions que actualment no
poden participar en el sorteig de la Grossa de Cap d?Any, a causa de la gran quantitat de números que han de
jugar dins de la mateixa butlleta, en conseqüència fa que l?import a jugar a cada número i els premis siguin
molt petits.
La Loteria LA DOOBLE, ofereix un premi per al jugador individual i una altra per a les entitats que
contribueixen a la prosperitat i la cohesió social. Es podran guanyar premis individuals de fins a un milió
d'euros i premis col·lectius. Els beneficis de la venda es destinaran a finançar programes i actuacions socials.
El sorteig tindrà lloc el 20 de desembre, l'Ateneu Divers ja s'ha donat d'alta en aquesta iniciativa. Més
endavant us en donarem més detalls!
REUNIÓ AMB EL MHP QUIM TORRA
El passat dilluns 23 de maig vam realitzar una reunió online amb el MHP Quim Torra, a petició de la nostra
entitat, per tal d'explicar la situació del finançament provinent de la Generalitat de Catalunya cap a entitats com
l'Ateneu Divers. La trobada va ser cordial i vam acordar que el MHP contactarà amb les persones
responsables del Departament de Drets Socials per fer-li arribar lesnostres reivindicacions. A més des del
DINCAT se'ns ha comunicat que des del Departament de Drets Socials, es crearà una taula de treball per
abordar aquest tema.
COMPAREIXENÇA EN LA COMISSIÓ DE CULTURA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.
El passat 4 de maig, a les 16h el President de l'Associació, en David Soriano, i una servidora, vam
comparèixer davant la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per tal de tractar el tema
"l'accessibilitat a la cultura de les persones amb capacitats diverses". En aquest tipus de compareixença hi ha
una representació de tots els partits polítics del Parlament. Aquesta trobada va servir per donar a conèixer el
projecte de l'Ateneu Divers a tots els partits polítics i per reivindicar les mancances que existeixen avui dia
entorn a l'accés a la cultura perquè aquesta esdevingui realment inclusiva.
CONCESSIONS SUBVENCIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2022.
El passat divendres 27 de maig es va resoldre la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. Pel
que respecte a l'Ateneu Divers, es van acceptar els 4 projectes presentats, amb un total de 23.600,00?. Cal fer
una menció especial a un dels projectes presentats: "L'Ateneu Divers.
Un nou horitzó", el qual ha obtingut la puntuació més alta de totes les entitats de Barcelona que es van
presentar, en la línia oci inclusiu. Estem molt contentes!! perquè significa un reconeixement al projecte
ateneista desenvolupat per la nostra entitat.
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Recor dat or i sopar de Fam ílies
Benvolgudes famílies;
El proper 18 de juny tindrem l'oportunitat, després de més de dos anys de
retrobar-nos novament i realment ens il·lusiona poder compartir una estona amb
tots/es vosaltres.
La resposta que estem tenint de participació per part de les famílies al sopar està
sent satisfactòria, tot i que ens agradaria convidar-vos a que féssim una reflexió
conjunta respecte al significat que tenen aquest tipus d'esdeveniments i què
representen per al conjunt del projecte i de l'entitat.
Aquest tipus d'actes tenen sentit en tant que les famílies s'impliquen i
acompanyen a les persones protagonistes d'aquest servei. Realment tenen sentit
si hi participen una àmplia representació de FAMÍLIES, en cas contrari des de
l'entitat es poden organitzar aquest tipus d'actes comptant exclusivament amb
els/les participants del servei, com fem habitualment.
Ens hem trobat, que algunes famílies no s'han sentit interpel·lades a aquesta
convocatòria i també que hi ha socis i sòcies que assistiran sols/es a aquesta
trobada, segurament amb motius justificats.
Tot i això, pensem que val la pena deixar constància d'aquesta realitat, ja que
l'organització d'activitats amb famílies es realitzen 1 o 2 cops l'any, i comptar
amb la vostra participació és un senyal inequívoc que tots i totes estem
empenyent en una mateixa direcció: que els nostres socis i sòcies tinguin una
vida el més plena possible. En aquest sentit assistir acompanyat d'algun familiar
(familiar en sentit ampli) en aquest tipus d'esdeveniments, compleix totalment
aquest objectiu.
Us recordem que teniu temps per apuntar-vos fins el proper 7 de juny.
Una abraçada ben grossa!.
Equip de l'Ateneu Divers.
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El burn-out : i els est at s d?adapt ació
Maite Ruiz. BARCELONA
El burn-out és un tipus d?estrès
prolongat, que està motivat per la
sensació que produeix la realització
d?esforços
que
no
es
veuen
compensats personalment.
Sol donar-se en feines de caràcter
social, que impliquen el tracte amb
persones i importants exigències
emocionals en la relació interpersonal.
La síndrome de burn-out (cremat, fos o
esgotat) va ser descrit l?any 1974 pel
psiquiatra Herbert Freudenberger i es
defineix com un procés progressiu pel
qual les persones perden l?interès per
la seva feina i el sentit de la
responsabilitat, podent arribar fins a
depressions profundes.
L?esgotament és físic i psíquic, significa
estar o sentir-se cremat, esgotat,
sobrecarregat o exhauste. El cós està
literalment cremat. No es tracta d?un
estrès comú, sinó que és laboral i
crònic: la persona porta anys afectat pel
cansament
i
es
deixa
estar,
s?automedica, abusa de determinades
substàncies i cau en la síndrome quan
l?estrès es fa crònic.

Recomanacions per fer front al
burn-out:
Procurar no endur-se la feina a casa i
?desendollar-se?dels temes laborals.
Accentuar els aspectes positius. Pensar
en els èxits i gratificacions personals
que obtenim de la nostra feina. Així
compensarem les frustracions i els
fracassos.
En la majoria dels casos d?esgotament
professional, un bon recolzament és la
parella i els amics, ja que constitueixen
una ajuda en la reducció de la tensió
emocional.
(Escrit per Enric Gómez Prieto
de psicologia)

Equip
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Ent revist a a Quim LLisorgues per Mireia Guilera
Maite Ruiz. BARCELONA
hi son útils les guies de salut per a les
persones amb discapacitat.

Per tots aquells que seguiu a Quim
Llisorgues ( Hector a la sèrie ?COM SI
FOS AHIR?) i coneixeu a la Mireia Guilera
sòcia de L?ateneu Divers, avui us vull
recomanar l?última entrevista que la
Mireia ha fet al Quim i que ha publicat el
Diari de la Discapacitat, en la que tots dos
comenten temes que els interessa
respecte a la seva autonomia.
Reflexionen sobre a quines situacions son
autònoms i a quines situacions els falten
per ser més autònoms i no dependre tant
de les seves famílies i també valoren si els

També
trobareu altres
reflexions en
altres
entrevistes en
les
que
al
?Racó
del
Quim? la Mireia
parla amb ell d?aspectes de la vida que els
hi preocupen:
-

¿Pensar en què passarà quan faltin
els nostres pares?
Ensenyar a la societat sobre que és
la diversitat, per evitar el menys preu
que es fa a les persones amb
discapacitat.

Si voleu llegir la entrevista sencera la
trobareu fent click AQUÍ
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Ràdio Caliu de l'At eneu Divers , en direct e
Dijous 30 de JUNY a les 18.30h !
Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers , us convida a escoltar un nou programa que farem
en directe el proper dijou s 30 de JUNY a les 18.30h al local i pel canal de
You t u be de l'Ateneu Divers.

Com sempre amb les seccions habituals i la presència en directe, via telefònica,
d'una entrevista que no es deixera indiferents.

El vostre suport i difusio ens engresca a fer-ho cada dia millor. No podeu faltar.

Si feu click AQUÍ podreu veure el programa en directe i la resta de progames , i si
feu click sobre l'imatge , podreu veure i escoltar el passat programa del mes de
febrer.
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El project e POMONA
Maite Ruiz. BARCELONA
El projecte POMONA-ESP, que analitza
l?estat de salut de les persones amb
Discapacitat intel·lectual, ha alertat
sobre una sobremedicació d?aquest
col·lectiu, en molts casos,

4.Existeixen certes malalties que
es diagnostiquen molt poc en les
persones amb discapacitat (hipertensió,
artrosi, hipercolesteremia, al·lèrgies,
asma, )

sense un diagnòstic que el justifiqui.

5. Cal una atenció especialitzada
en salut mental .

Es tracta d'un projecte multicèntric en el
qual han participat també el Parc
Sanitari Sant Joan de Déu i la
Federació
Espanyola
d'entitats
i
organitzacions a favor de les persones
amb DI.
En el projecte han col·laborat 60
entitats i s'ha recollit una mostra de 943
persones al llarg de 37 províncies
espanyoles.
Destaca com a punts principals a
valorar que:

Per tot plegat DINCAT ha fet arribar al
Govern de la Generalitat i als membres
de la comissió de Salut del Parlament
una proposició de no llei sol·licitant
reduir la sobre medicació, identificar
potencials incidències de prescripció,
potenciar la revisió clínica del pla de
medicació i eliminar les prescripcions
psicofarmacològiques
sense
diagnòstics
psiquiàtrics
que
les
justifiquin, entre d?altres.

1-Existeix un risc molt alt que les
persones amb discapacitat prenguin
massa medicaments.
2- L?edat i les necessitats de
suport són els dos factors que
influeixen en la salut de les perdones
amb DI.
3. Certes malalties són mes
habituals entre les persones amb DI
que entre les persones sense
discapacitat. (incontinència, problemes
bucals,
epilèpsia,
estrenyiment,
alteracions de tiroide, bronquitis,
catarates
,
cardiopaties,
ictus,
infermetats hepàtiques )
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Est imades f amílies
Maite Ruiz. BARCELONA
L?Ateneu Divers ha organitzat un sopar
de celebració pel proper dia 18 de Juny
en la que esperem compartir,
socis?equip tècnic-famílies , una
vetllada molt agradable.
És una oportunitat per a
coneixents tots una mica més.

poder

Son molts anys de mantenir i donar
servei, en las que hi han hagut
moments de tot, d?iniciació , de creació,
d?estabilitat , de inseguretat, de lluita,
tot això no s?ha acabat i seguimmm !!!!

Necessitem estar units per anar
afrontant els reptes que ens van
sorgint.
Tota la feina de l?Ateneu Divers és una
cursa de fons, amb un objectiu molt
concret que els nostres fills tinguin un
lleure més inclusiu i un accés a la
cultura amb els suports que necessiten,
compartint a la comunitat.
Us hi esperem!!!
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