SOM ATENEU!!
gr u pcaliu @yah oo.es

FAMÍLIES

Núm:143- MARÇ2021

REVISTA

w w w.at en eu diver s.cat

REVISTAFAMÍLIES

Núm:143- MARÇ2021

SUMARI
Edit orial
Pàg...3
Com crear un hàbit : 5 passos per a aconseguir-ho
Pàg...4

Capacit 'add
Pàg...6
Cult ura'm
Pàg...7
Faules Xineses - La sospit a
Pàg...8
Del Grup Caliu a l'At eneu Divers
Pàg...9

1
C/ Mossèn Batlle, 5 - 08024 BARCELONA - Telf .: 93 237 27 16

2

REVISTAFAMÍLIES

Núm:143- MARÇ2021

EDITORIAL

Benvolguts i benvolgudes famílies :
Aquest mes de març serà un mes en el que començarem organitzar varies línies
d'activitats, les quals permetran assolir aquells reptes que tenim per davant aquest
any 2021.
Les assemblees realitzades fins el moment ens han permés crear dues comissions
per fer possibles diferents activitats per la celebració del 30è Aniversari.
Comentar-vos que ambdues comissions s'han fet diferents propostes molt
interessants, motivadores, esperem poder fer pública aquestes propostes a partir
del mes d'abril!
La renovació de la Junta Directiva de l'Ateneu Divers està en marxa. El mes de març
es presentaran les diferents candidatures de socis i sòcies per ocupar les dues
vocalies de la Junta. Per això és molt important que els vostres fills/ es assisteixin a
la votació que es farà aquest mes de març. Si us plau estigueu atents/ es a la
convocatòria i participeu en la votació!!.
Per altra banda, us hem fet una pre proposta per una possible sortida per Setmana
Santa, i en breu us comunicarem si hi ha un grup mínim de participants per a poder
tirar-la endavant. Sapigueu que la pandèmia no ens farà rendir-nos en tot allò que
és l'esència de l'Ateneu Divers, i per tant, sempre que les mesures sanitàries ens
ho permetin, l'Ateneu Dives hi serà! no hi tingueu cap dubte!
Us animem a participar de les diferents reunions, activitats, etc, que l'Ateneu
Divers us proposi,
una forta abraçada!
SOM ATENEU !
30 ANYS i SEGUIM!
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Com crear un hàbit : 5 passos per a aconseguir-ho
Darrere de qualsevol mot ivació ha d'haver-hi un mèt ode.
Maite Ruiz. BARCELONA
Moltes persones tenen somnis: aprendre un
idioma, estar en forma, tocar un instrument
musical, estudiar, perdre pes, altres volen
aconseguir metes, i és molt difícil aconseguir
aquests somnis si no ho fem amb bons hàbits.
Que són els hàbits?? són conductes que es
realitzen cada dia, de manera automàtica i
sense esforç.
Per altre part, si els hàbits no són una cosa
que sorgeixin de la nit al dia. Per a això, és
necessari estar enfocat en la seva consecució,
dedicant-los esforç tant físic com mental.
No obstant això, una vegada s'hagi aconseguit
introduir l'hàbit en el dia a dia de la persona,
l'esforç físic i intel·lectual que era necessari
invertir al principi del procés es torna molt de
menor.
Us comento els passos a seguir tal com ens
explica Nahum Montagud Rubio. Psicóleg

1.

Est ablir m et es específ iqu es

És bastant possible que es tinguin moltes
metes que es desitgin aconseguir. No obstant
això, i com diu aquest dit popular, qui molt
abasta, poc estreny.
L'ideal és intentar introduir únicament un hàbit
al principi, com a molt dos, i esperar
aconseguir-lo al cap d'un temps.
Si s'aconsegueix assentar l'hàbit, es pot
intentar incrementar el nivell de complexitat.
És molt important que els hàbits a seguir
siguin definits de forma molt concreta. No és
el mateix dir que es caminarà mitja hora cada
dia havent dinat que dir-se a un mateix que
caminarà.

En el segon cas, és més probable caure en
l'autoengany, dient-se que pel fet d'haver-se
mogut per dins de la casa ja compta com
caminar o, que com ja ha fet els encàrrecs que
tocava fer, es podria dir que ha fet exercici.

2. Def in ir u n pla i deixar -se d'excu ses

Sempre que s'intenta introduir un nou hàbit
en la vida, sorgeix la lluita constant contra la
mandra i la volta a la rutina anterior.
És habitual que un es digui a si mateix que no
disposa del suficient temps, que no té el
material que toca, que té altres obligacions,
etc.
El pitjor enemic per a aconseguir un somni no
són les obligacions o la falta de temps. El pitjor
enemic és un mateix.
Per a acabar amb aquestes excuses, el millor
que es pot fer és
identificar-les
i
preparar per endavant
tot el que aconsegueixi
evitar-les.
Hi ha altres obligacions
que fer? Perquè toca
fer-les abans. No tenim
el material necessari?
Segur que a casa hi ha
alguna cosa o, sinó, es
compra i llestos.
Els somnis no es
compliran per si sols, cal tirar-li ganes i
obstinació per a aconseguir-los.

Continua a la pàgina següent
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Com crear un hàbit : 5 passos per a aconseguir-ho
Darrere de qualsevol mot ivació ha d'haver-hi un mèt ode.
Maite Ruiz. BARCELONA
Continuació de la pàgina anterior

3. Pr ogr am ar r ecor dat or is

No té molt sentit conscienciar-se que se
seguirà un nou hàbit si després, a la pràctica,
s'oblida que s'havia de fer.
Gràcies a l'avanç tecnològic, els mòbils, a més
de ser aquests aparells per a veure vídeos de
gatets, tenen múltiples funcions, entre elles la
de poder programar alarmes personalitzades,
amb un missatge de text en el qual et recorda
què has de fer i quan.
Seguint aquesta estratègia l'excusa que s'ha
oblidat el que s'havia de fer ja no és vàlida.

4. Con t r olar el pr ogr és

Cada cert temps, és convenient veure com
s'està donant el progrés.

És molt important revisar si s'han donat
avanços, i la millor manera de veure-ho és
apuntant en una llibreta o en el mòbil els dies
en què s'ha i no s'ha complert amb l'hàbit a
realitzar.

5. Celebr ar l'acon segu it

De la mateixa manera que és molt important
veure en quina mesura s'està aconseguint el
proposat,
també
és
molt
important
celebrar-ho.
Encara que s'hagi fallat algun dia, és possible
celebrar al final de la setmana o el mes
l'aconseguit, permetent-se algun respir o
capritx.
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- Capacit 'add Programa de capacit ació prof essional en esport i
lleure per a joves amb discapacit at int el·lect ual lleu

Maite Ruiz. BARCELONA

Capacit?add és una proposta formativa especialitzada que s?adreça a joves amb discapacitat
intel·lectual lleu, intel·ligència límit, que vulguin iniciar el seu camí professional en el sector de
l?esport i l?educació en el lleure.

Ofereix als alumnes oportunitats de creixement personal i professional, alhora que els dota
d?eines i estratègies per tal de millorar la seva ocupabilitat dins l?àmbit professional de l?esport i
el lleure educatiu. Un itinerari formatiu que s?adapta a les capacitats de cadascun dels alumnes
en funció del seu perfil i cercant la millora del seu potencial individual!

Cerca treballar per la igualtat d?oportunitats i de qualitat de vida de joves amb diversitat
funcional.

Es crea una xarxa amb altres agents i entitats del sector, per tal que prenguin consciència del
potencial d?aquest nou perfil professional i els puguin incorporar en els seus equips de treball,
en pro d?una societat més inclusiva i una autèntica educació en valors.

Si voleu mes informació podeu trobar-la a quest enllaç:

https://cet10.com/formacio-inclusio-curs-capacitadd/
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Cu l t u r a'm
Markox. REDACCIÓ

Hola a totes i tots, que tal ? Tot bé ?

EL
ME
LLAMÓ
Guggenheim, 2015),

Espero i desitjo que estigueu molt bé!,
avui us porto unes pel·lícules que us
recomano molt fort, aprofitant que s'apropa el
8 de març, com bé sabeu el Dia Internacional
de la Dona, on penso que el dia dia de la
dona hauria de ser cada dia, no ? que en
penseu ? com anava dient aquests són el
films, per mi, molt interessants:

MALALA
(Davis
Documental. Malala
Yousafzai és una
nena paquistaní
que per voler
anar al col·legi
va ser tirotejada
per un grup de
talibans, història
senzillament
imprescindible.

Pel.lícules

SUFRAGISTAS (Sara Gavron, 2015), una
pel·lícula que explica l'història de les
sufragistes angleses de principi del segle XX,
unes dones que es van deixar la pell per que
les seves coetànies poguessin exercí el seu
dret a votar en unes eleccions. Fet que van
aconseguir el 1928 , tot i que al 1918 només
podien fer-ho les dones més grans de 30
anys.
Per cert, a
l'estat
espanyol
es
va aconseguir
al 1931, però
la
dictadura
feixista
de
Franco , ho va
congelar fins
la mort del
dictador.

LADYBIRD ( Greta Gerwing, 2017 )
Christine
McPherson,
anomenada "Lady
Bird" és una noia
que vol trencar
amb la seva vida
plena
d'autoritarisme
familiar, i fer la
seva,
però
s'adonarà que no
és gens fàcil per
una
dona
de
classe treballadora.

Que gaudiu !
Visca la lluita de les dones !

7

Feminisme o barbàrie!
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FAULES XINESES - La sospit a
Maite Ruiz. BARCELONA

Un home va perdre la seva destral; i va sospitar del fill del
seu veí. Va observar la manera de caminar del noi
?exactament com un lladre. Va observar l'expressió del
jove ?idèntica a la d'un lladre. Va observar la seva manera
de parlar ?igual a la d'un lladre. En fi, tots els seus gestos i
accions ho denunciaven culpable de furt.
Però més tard, va trobar la seva destral en una vall. I
després, quan va tornar a veure al fill del seu veí, tots els
gestos i accions del noi li semblaven molt diferents dels
d'un lladre.
Lie Zi

Tot sovint fem judicis de valor sense tenir proves ni dades concloents, en especial
quan es tracta d?acusar a un altre persona, no es deu acusar als altres només per
una intuïció.
Moltes vegades veiem el que volem veure i donem un judici de valor sense saber.
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DEL GRUP CALIU A L'ATENEU DIVERS
Model i cult ura at eneist a
ANTECEDENTS
-

Planificació estratègica anys 2008-2010.
Model caliu. Celebració del 20è Aniversari de l?entitat.2011
Diferents assemblees celebrades al llarg de l?any 2014-2015
Treball amb ESADE Alumni

PER QUE EL CANVI DE M ODEL ?
-

Es considera que gran part dels serveis de ?lleure? i p.d.i ofereixen activitats infantilitzades
i el tracte és paternalista i assistencial.
Desig de realitzar activitats amb altres persones, col·lectius i entitats externes a la nostra
associació. Fomentar el treball comunitari.
Promoure el coneixement del nostre col·lectiu, a traves de les relacions interpersonals
per trencar estereotips.
Oferir un tipus de servei que treballi pels Drets i per la dignitat de les persones amb
discapacitat intel·lectual.
Donar importància al llenguatge utilitzat per a definir el servei i el col·lectiu.

RESPONEM A AQUESTA PREGUNTA:
Qu è és u n At en eu ?
Un ateneu és una associació sense finalitat lucrativa que té com a objectiu el foment de la
cultura, la formació i l?oci de les persones associades mitjançant diverses activitats culturals,
esportives, formatives i d?oci.
UNA M ICA D'HISTÒRIA...
-

-

El mot Ateneu prové d?Atena, deessa de la saviesa, i d?aquí el grec Athenaîon, i del llatí
Athenaeum.
Els Ateneus a Catalunya sorgeixen al segon terç del s.XIX, des de la classe mitjana i
popular per pal·liar les desigu alt at s, gar an t ir u n a vida dign a, con t r ibu ir a la
f or m ació i cu lt u r alit zació del poble.
Segons la historiadora Dolors Marín Silvestre l'aparició d'ateneus ¡ casinos corre en
paral·lel a l'aparició de les primeres societats cooperatives i la formació i consolidació de
les primeres societats obreres en el marc de l'aparició, a casa nostra de la revolució
industrial i el canvi de relacions socials i econòmiques que comporta.

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

9

REVISTAFAMÍLIES

Núm:143- MARÇ2021

DEL GRUP CALIU A L'ATENEU DIVERS
Model i cult ura at eneist a
QUINA FUNCIÓ TENIEN I TENEN ELS ATENEUS ?
-

-

Els ateneus a diferència dels Casinos i Orfeons tenen un caràcter més instructiu i una
voluntat formadora sense oblidar l?esbarjo. Una de les característiques dels ateneus a
Catalunya és el seu caire de sociabilit at popu lar , la seva vocació pedagògica i
in st r u ct or a dir igida a m illor ar la f or m ació i l?edu cació de la població, i qu e el poble
par t icipi en la vida pú blica.
Els trets característics dels ateneus son: la cooper ació, el su por t m u t u , la par t icipació,
l?alt r u ism e i l?au t ogest ió en t r e les per son es associades.

ELEM ENTS INDISPENSABLES A UN ATENEU
-

Sala de Cafè i Jocs.
Biblioteca i/o Arxiu.
Sala de Ball i/o Teatre.
Funcionament:
- Comissions.
- Seccions.
- Assemblees.
El 77% t ot al dels At en eu s t en en en t r e 100 i 200 per son es associades
El 70% dels at en eu s el local és pr opiet at seva.
El 93% dels at en eu s t en en sala polivalen t , el 84% t en en caf et er ia.

QUINES ACTIVITATS ES FAN ELS ATENEUS ?
-

Cu lt u r a i Oci:
- Cafè. Lectura. Jocs de taula. Escacs.
- Cine.
- Esports i excursionisme.
- Balls. Música i concerts.
- Tallers: Arts plàstiques, Dibuix,Teatre,Idiomes,Electricitat,...secció de Ràdio.
- Conferències sobre temes polítics, socials, econòmics, intel·lectuals,...
- Exposicions.
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DEL GRUP CALIU A L'ATENEU DIVERS
Model i cult ura at eneist a
QUINES ACTIVITATS FEM AL GRUP CALIU ?
-

Cu lt u r a i Oci In clu siu :
- Cafè i berenars. Club de Lectura. Jocs de taula ( Escacs, Keyforge, Rumikub,? ).
- Esports (Activa?t) i Excursionisme. ( sortides i viatges )
- Balls. Música i concerts. (Per fi és divendres, dissabte disco, cap d?any, sant joan? )
- Tallers: Maquillatge,Teatre,Idiomes,Trenca?t el cap,Coaching, Control del Euro,Ràdio
Caliu...
- Conferències sobre temes polítics, econòmics, intel·lectuals,...DISSABTES TEMÀTICS.
PER TANT EL GRUP CALIU FA LES ACTIVITATS PRÒPIES D?UN ATENEU

-

L?Ateneu Divers és una associació autogestionada per persones adultes amb discapacitat
intel·lectual que té com objectiu el foment de la cu lt u r a i la èt ica de les persones
associades a través d?activitats d?oci inclusiu.

LA CULTURA ATENEISTA
-

Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

dignificar el col·lectiu de persones amb diversitat funcional intel·lectual.
impulsar iniciatives comunitàries.
fomentar valors culturals que neixen d?experiències col·lectives.
difondre la cultura cívica i popular.
construir futur mitjançant la cohesió social.
construir relacions basades en el respecte mutu.
fer un país fort en autoorganització.
transmetre creativitat.
participar més activament en la dinàmica política i social.
garantir una vida digna.
pal·liar desigualtats i reivindicar els drets humans
lluitar contra totes les formes de violència i discriminació.

EXEM PLES D'ATENEUS M ODERNS
-

ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS
ATENEU CANDELA Terrassa
ATENEU LES BASES Manresa
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DEL GRUP CALIU A L'ATENEU DIVERS
Model i cult ura at eneist a
PUNTS FORTS DEL M ODEL ATENEISTA
-

SOCIABILITAT
PARTICIPACIÓ DEM OCRÀTICA
COM PROM ÍS VS VOLUNTARIAT
ÈTICA I DEFENSA DELS DRETS
L?AFECTIVITAT

El com pr om ís té un caràcter motivador, i aquesta motivació subministra força i resistència en la
decisió d?actuar per aconseguir un fi.
El compromís està unit a aspectes ètics i polítics que li donen direcció, consistència i suport.
A major compromís més participació, a més par t icipació més compromís, s?enforteixen i
augmenten entre sí com els vincles afectius.
REPTES
-

Tr obar l'equ ilibr i en t r e pr opost es d'in t er ès per la ciu t adan ia i pels associat s/ des de
l'At en eu : És imprescindible la participació dels associades/ts en el seu dret a l'exercici de
la seva autodeterminació

-

Ser f idels als pr ot agon ist es de l'en t it at

-

Desen volu par u n pla de com u n icació per f er ef ect iva aqu est a t r an sició a t ot s els
agen t s im plicat s
M OLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS, SOM
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