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Edit orial

V OL A

A LT R OSA N A !

At en eu Diver s. BARCELONA

" Ya no persigo sueños rotos,

los he cosido con el hilo de tus ojos,
y te he cantado al son de acordes,
aún no inventados.
Ayúdame y te habré ayudado.
Que hoy he soñado en otra vida,
en otro mundo, pero a tu lado".

El passat dilluns 21 de febrer ens va deixar per sempre la nostra estimada companya Rosana.
Aquell dia va decidir marxar després de lluitar molt contra una malaltia, i volar alt (amb la banda sonora d'ABBA), i
nosaltres ja la trobem a faltar moltíssim i ens deixa un buit immens.
Sempre recordarem la Rosana com la sòcia més disciplinada i amb inquietuds intel·lectuals sense límit. Li
encantava aprendre: anglès, conversation and coffee, italià, català... i era membre de les comissions que, com no,
li aportaven coneixements més enllà d'allò lúdic o purament d'entreteniment.
El seu perfeccionisme en tot allò que feia era tan gran que sempre que li demanàvem informació sobre alguna
sortida, proposta per realitzar, ella no es conformava amb portar apuntades propostes en un paper o una llibreta.
La Rosana ens portava un dossier enquardenat a color, digne d'un treball de fi de grau.
La Rosana era sensible, responsable, simpàtica, respectuosa i bona companya, agraïda, ho tenia tot! ah! i tenia
una rialla que ens arribava al cor i deixava en evidència perquè l'Ateneu Divers existeix. Volem dir que donava tot
el sentit a la nostra tasca dins l'entitat, i amb la seva rialla, ens encoratjava a no defallir i persistir, persistir i
persistir.
També volem des d'aquest butlletí donar una abraçada ben forta a la seva família. Perquè la Rosana va tenir la
gran sort de tenir una família estupenda, entregada, afectuosa. Quina família més maca. Les portes de l'Ateneu
Divers sempre seran obertes per a vosaltres!
Allà on siguis Rosana, gràcies per compartir part de la teva vida amb nosaltres, ha sigut un autèntic plaer. Dir-te
que continuarem el projecte gràcies, també, a la força que sabem que ens enviaràs des del més enllà.
Vola alt estimada Rosana!

" You can dance, you can jive,
having the time of your live,

Equip de l'Ateneu Divers.

uuuuhhh, see that girl, watch that scene,

Barcelona 27 de febrer de 2022.

Dig in the dancing queen"
DANCING QUEEN. ABBA.
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Compromís
Maite Ruiz. BARCELONA

Una és activa i una altra és passiva.
-

Avui m?agradaria parlar del que vol dir
compromís, un bé escàs en aquests temps
tant difícils.
-

Què és el compromís?
Tipus de compromisos?
Actitud davant el compromís.

L?activa es quan assumeixes la
responsabilitat i et compromets
conscientment, comences a ser
protagonista. Les persones que
assumeixen un compromís fan que
una cosa nova succeeixi.
La passiva és viure-la segons la
inèrcia. És que les coses passen
perquè passen. És viure com la
víctima

El compromís és la capacitat de produir
les transformacions desitjades des d'un
nou espai. És una manera de
relacionar-nos intencionalment amb la
transformació i amb el futur.

La clau dels nostres assoliments, està en
la capacitat per a comprometre's a crear
alguna cosa que no va existir prèviament
obrin oportunitats, possibilitats i nous
espais.

Quan estàs en la teva zona de confort,
estàs còmode i generalment no realitzes
compromisos que et desafiïn. Per poder
assumir compromisos has de sortir del teu
espai dedicar temps, relacionar-te, i
treballar per aconseguir els nous reptes
que t?has plantejat.

Per avançar en les accions encaminades a
complir els teus compromisos podem tenir
en compte aquesta frase :

Podem diferenciar diferents tipus
compromisos: socials, personals,
parella, laborals, familiars ...

?Els
somnis
semblen
al
principi
impossibles, després improbables, i
després quan ens comprometem, es
tornen inevitables?. Mahatma Gandhi

de
de

Quan assumeixes un compromís, això vol
dir que vas cap a una transformació del
present i cap al futur que tries.
Quan parlem de compromís, estem dient
que hi ha diferents alternatives de viure
aquests compromisos.
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L?Execut iu ha aprovat el 8 de f ebrer l a memòria
preliminar de l?Avant project e de llei de l?Agència
d?At enció Int egrada Social i Sanit ària
Maite Ruiz. BARCELONA
S?aprova un avantprojecte de llei molt
important per la integració social i
sanitària, amb l?atenció centrada en la
persona.
Aquest nou model ha d?aportar una
millor resposta a les necessitats dels
col.lectius més vulnerables pel que fa a
la salut i al benestar.
La nova agència haurà de promoure la
qualitat de vida, l?apoderament i
l?autonomia personal.
i garantir
l?atenció integrada a les persones
grans, amb discapacitat,
amb malaltia mental i, en general, a
totes les persones amb necessitats
complexes.
Es fixa com a objectius millorar
l?experiència dels professionals, així
com de les persones ateses i les seves
famílies,
vetllant
perquè
puguin
desenvolupar el seu projecte
vital en l?entorn familiar i comunitari.
Un pas important, esperem que aviat
sigui una realitat!!

tot promovent una transició
efectiva
cap
a
la
desinstitucionalització.
-

-

-

Enfortir i integrar els serveis i
suports d?atenció domiciliària per
garantir el dret a viure de forma
independent a la comunitat en les
millors condicions de salut I
qualitat de vida.
Garantir la interacció entre els
àmbits social i sanitari de la xarxa
de
salut
mental
amb
el
desenvolupament d?un model
d?atenció integrada.
Avançar en el model integrat de
sistemes d'informació social i
sanitari que permeti compartir i
integrar la informació generada
pel sistema de salut i el sistema
social (història social i sanitària
compartida),
per
tal
que
organitzacions i professionals de
diferents àmbits d?atenció puguin
coordinar-se i col.laborarç.

Més informació fent click AQUÍ

La memòria aprovada avui fixa també
els objectius específics següents:
-

Transfomar
els
serveis
residencials
per
tal
que
responguin
plenament
als
projectes vitals de les persones
usuàries, al marc de drets
diversitat de persones i territoris,
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Ràdio Caliu de l'At eneu Divers , en direct e
Dijous 31 de Març 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 31 de M ARÇ a les 18.30h pel canal de You t u be de
l'Ateneu Divers.

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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" Valent ina" guanya el premi Goya al cinema
d?animació
Maite Ruiz. BARCELONA
Valentina somia amb ser trapezista i creu
que per ser persona amb Síndrome de
Down no podrà aconseguir-ho, però la
seva
àvia,
companya
de
jocs,
aprenentatges i cançons, li assegura que,
si les erugues aconsegueixen convertir-se
en papallones, res
és impossible. I que
mai hem de perdre
la il.lusió ni les
ganes
d'aprendre,
les mateixes que
ella posa, encara a
la seva edat, en el
seu
afany
de
convertir-se
en
directora
d'orquestra.
Valentina no està
molt
convençuda
perquè un cuc és
massa fastigós per a
convertir-se
en
papallona?
Té
moltes
preguntes
sobre
aquesta
metamorfosi
però
ara no pot fer-les
perquè la seva àvia
va desaparèixer fa
uns dies i els seus
pares li diuen que va marxar de viatge. De
viatge?!!?i sense acomiadar-se si més no?
Acompanyada del seu inseparable ratolí
Chiqui i altres fantàstics amics, emprendrà
un viatge en la seva cerca, recorrent

ciutats i aventures a través de les cançons
que cantava amb l'àvia abans de marxar.
Aprendrà a triar el que vol i a perseguir-ho,
i descobrirà que l'àvia s'ha anat a ?El País
dels quals Mai Oblidem? per a dirigir lseva
meravellosa orquestra. Ho ha aconseguit!
Serà
un
viatge
màgic
del
qual
tornarà
a
casa
havent fet la seva
pròpia metamorfosi
-aquesta
extravagant paraula
que tant li agradava
a la seva àvia i que
ella mai va ser
capaç
de
pronunciar-,
entenent que tots
som
diferents
i,
precisament
per
això, cada qualitat
ens converteix en
únics. I especials.
Valentina
torna
il.lusionada
amb
complir
un
nou
somni:

convertir-se en una youtuber per a
transmetre aquest missatge a tots els nens
del mon.
Això sí? CANTANT!

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

1
10

A

gr u pcaliu @yah oo.es

w w w.at en eu diver s.cat

