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ATENCIÓ: AQUEST MES DE MAIG
XERRADA AL GRUP CALIU:
“ Tema: PLANIFICACIÓ DE FUTUR”
Us esperem el proper dilluns 8 de maig de 19h a 21h,
La xerrada tractarà sobre els següents conceptes:
Assistència. Modificació de capacitat. Previsions de futur. Controls de les
figures de protecció. On viure quan els pares no hi siguin?. Entitats Tutelars
La xerrada anirà a càrrec d’Albert Rodríguez.
Llicenciat en Dret, Postgraduat en Fiscalitat, i advocat col·legiat a l’ICAB, i
des de l’any 2007 treballa a “SOM – fundació catalana tutelar Aspanias”,
realitzant funcions d’advocat, compaginant-ho actualment amb la tasca
d’adjunt a la gerència de l’Entitat.
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"TALLER SOBRE L'AMOR I
EL SEXE, ÉS EL MATEIX?"

ORGANITZACIÓ VIATGES
ESTIU

Atenció!! Comencem!!

ATENCIÓ FAMÍLIES;

ELS PROPERS DIVENDRES 5 i 19 DE
MAIG DE 18h A 19’30h al local del GRUP
CALIU.

A DIA D’AVUI JA S’HAN CREAT 6
GRUPS DE PARTICIPANTS PER
VIATJAR AMB EL GRUP CALIU
AQUEST MES D’AGOST.

Les sessions aniran a càrrec de GEMMA
DEULOFEU, psicòloga i sexòloga.
Durant aquestes sessions compartirem i
escoltarem
quines
són
les
nostres
necessitats i desitjos, quin tipus d'amor
sentim cap a nosaltres mateixos i cap als
altres. No tots necessitem el mateix i tot està
bé! ...així que vine aquest taller per
aprendre i descobrir sobre la teva pròpia
sexualitat: parlarem del desig, del cos, del
plaer, les fantasies, les parelles, els
anticonceptius, i tot allò que t'interessi,
perquè tot plegat és part de la vida.
EN AQUEST TALLER PODEN PARTICIPAR
TOTES LES DONES DEL GRUP CALIU, NO
CAL FORMAR PART DEL GRUP DE
DONES PER PARTICIPAR-HI.
US PREGUEM, QUE SI NO HO HEU FET
ENCARA, CONFIRMEU LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ AL TALLER. Podeu enviar
un correu electrònic a
grupcaliu@yahoo.es o truqueu a la
secretaria del centre, al 932372716.

EN BREU REBREU TOTA LA
INFORMACIÓ AMB TOTS ELS
DETALLS DE LA PROPERA FASE,
PERÒ US RECORDEM QUE ÉS
MOLT IMPORTANT QUE SI EL
VOSTRE FAMILIAR ENCARA NO
S’HA APUNTAT A CAP GRUP NI
VA PARTICIPAR A L’ASSEMBLEA
QUE VA TENIR LLOC EL PASSAT
DISSABTE
29,
ÉS
MOLT
IMPORTANT QUE ENS HO FEU
SABER EL MÉS AVIAT POSSIBLE.

SI TENIU ALGUN DUBTE ENS
PODEU ENVIAR UN CORREU
ELECTRÒNIC
A
GRUPCALIU@YAHOO.ES
O
TRUCAR-NOS EN HORARI DE
SECRETARIA, AL 932372716.

COMENCEM AQUEST MES DE MAIG,
AMB DUES SESSIONS.
RECOMANEM AQUEST TALLER A
LES DONES DEL GRUP CALIU.
PREGUEM FEU DIFUSIÓ.
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GRUP CALIU, ESPAI OBERT A LA SOCIETAT
Benvolgudes famílies;
Us voldríem informar que el passat 21 d’abril
per la tarda va tenir lloc al GRUP CALIU, la
presentació del llibre “Mejor mañana... o no”
de Juan Francisco López.
Aquesta activitat, que es va realitzar dins un
horari en el qual no hi havia prevista cap
activitat pròpia del GRUP CALIU, no es va
publicitar dins la programació d’activitats
mensual bàsicament per dos motius:

En la propera assemblea tant de socis/es com de
famílies tractarem aquest punt, entre d’altres, per
arribar a un consens respecte aquest plantejament.

En l’apartat de l’espai cultural d’aquest butlletí,
trobareu el llibre, per si és del vostre interès.
Laura González.

- Perquè la temàtica del llibre es va considerar
que no era un tema d’interès per als
participants de l’entitat (el llibre tracta sobre
la mediació, i està enfocat a àmbits
professionals com el jurídic i empresarial...).
- Perquè la previsió d’assistència per part de
l’editorial del llibre ja superava l’aforament de
l’entitat.
A més el Juan Francisco López, va col·laborar
durant varis anys amb el Caliu donant suport a
la comptabilitat del centre, i actualment encara
està vinculat puntualment quan l’equip tenim
consultes de tipus legal o per temes
comptables.
Per aquests motius, l’equip del GRUP
CALIU, tot i no promocionar aquesta
activitat als principals protagonistes del
servei, va considerar tirar endavant amb
aquesta iniciativa amb l’objectiu d’impulsar
el centre més enllà de la seva activitat
ordinària, amb els beneficis indirectes que
pot comportar al nostre servei (donar
visibilitat al centre, establir possibles
contactes de col·laboració en benefici de
l’entitat...).
En aquesta presentació van assistir persones
de renom, un diputat del Parlament de
Catalunya, un senador espanyol, una
magistrada, advocats/des, i altres professionals
del món financer i jurídic...
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ARTICLE D’OPINIÓ, d’en Carles Capdevila, extret del seu llibre:
“La vida que aprenc”
EMPRENEDORS CONTRA EMPRENYADORS
Hi ha gent que fa coses. És perillosa. Sobretot
si t'hi acostes, perquè és imparable, i el seu
entusiasme s'acaba encomanant. I hi ha gent
que ni fa ni deixa fer. És encara més perillosa.
Sobretot si se t'acosta, perquè és persistent, i
t'acabarà desanimant. De la gent que fa coses
ara en diem emprenedors. És la gent que
sabia que tot està per fer i tot és possible,
abans que ho descrivís així de bé en Martí i
Pol; és gent tan positiva que no sap dir que no.
I tan estranya - fins i tot, sospitosa- que, a
sobre de pencar pels altres, és feliç.
De la gent que ni fa ni deixar fer en diem
emprenyadors. Són persones amargades,
crítiques, sense escrúpols, que no es poden
permetre el luxe que la gent amb il·lusió se'n
surti, perquè això posaria en evidència la seva
misèria moral.
El mèrits dels emprenedors, dels voluntaris, i
dels moviments associatius no és tot el que
arriben a fer, que és moltíssim, sinó que ho
facin malgrat l'oposició sistemàtica i malaltissa
dels emprenyadors. I malgrat l'avantatge
competitiu que té qui ni fa ni deixa fer. Els que
no fan res tenen tot el temps del món per la
causa, mentre que el pobre que ho fa tot es
passa el dia de reunió en reunió. Hi sol haver
un
10%
d'emprenedors
i
un
10%
d'emprenyadors. Són dos pols. La gran
majoria, el 80% del mig, en el fons està a
l'expectativa; avui es deixa deprimir pels
arguments derrotistes dels uns, demà es
deixarà engrescar per l'entusiasme genuí dels
altres.
D'aquest duel anímic i de projectes en depèn
el nostre futur. si el 10% compromès penca,
s'uneix i encerta un projecte, es converteix de
seguida en el 20% i es probable que acabi

sent el 40 o el 60%, perquè deixa en
evidencia els que se’n riuen, els ignoren o
ataquen amb arguments destructius. La
gràcia de seguir els emprenedors que obren
camins és que avances i t’ho passes be,
perquè és gent optimista.
La desgràcia de deixar-te enredar pels
emprenyadors és que només et saben portar
cap al precipici o contra una paret.
Per sort, aquest país és ple d’aficionats i
organitzadors enèrgics als quals els brillen els
ulls d’alegria. Sovint s’organitzen per una
causa justa, o contra una malaltia injusta.
Serien les persones amb més motius per
estar queixoses i són les més generoses. Es
revolten amb un somriure. Cada vegada que
algun voluntari amb el seu esforç i talent, fica
la banya en un problema de la societat i el
resol, fa quedar molt malament els
catastrofistes, que perden arguments per
justificar el seu passotisme. El seu
tremendisme. Els seu immobilisme. L’amateur
s’estima el que té entre mans assumeix sense
deprimir-se que si no ho arregla ell, allò no ho
arreglarà ningú. De l’esforç que es fa sense
cobrar en diem desinteressat, però en realitat
és fa amb el màxim interès: interessa que allò
funcioni.
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ARTICLE D’OPINIÓ, d’en Carles Capdevila, extret del seu llibre:
“La vida que aprenc”
EMPRENEDORS CONTRA EMPRENYADORS
Els voluntaris són gent que porta a l’ADN
l’esperit de rebel·lió contra el no, perquè són
positius de mena i, si se’ls fica una idea entre
cella i cella, saben implicar-hi mig poble i
remoure consciències fins a fer-la realitat.
Ara bé, s’ha de ser just i reconèixer una part
molt important de mèrit dels emprenyadors.
Tot emprenedor sap que l’oposició descarada
o la crítica sistemàtica que rep de
l’emprenyador es converteix en una motivació
extra. És benzina per al motor. Hi ha matins
que l’emprenedor s’aixeca i està a punt de
llançar la tovallola. Ja no recorda ni com es va
embolicar en aquell projecte, no li queden
forces ni ganes. Llavors pensa un moment en
l’alegria que donarà al seu emprenyador de
capçalera si es rendeix, s’adona que
recarregarà la moral d’aquella persona
destructiva, li donarà la raó. I ho té clar:
s’aixeca i continua. Sap que el que té entre
mans és massa important per permetre’s el
luxe de desanimar-se, i que a sobre no té cap
ganes d’alegrar el dia al desanimador de
guàrdia. Sí, cal apartar els emprenyadors que
entren en una organització. Però un cop
externalitzats,
no
cal
donar-los
més
importància de la que tenen. Cal conviure-hi,
fins i tos aprendre a estimar-los. Un bon
emprenyador freelance, a temps parcial, no
molesta tant com sembla (si l’ignores i no hi
perd el temps) i, fins i tot, afegeix èpica al
projecte: tens un rival clar. És un personatge
patètic , però útil. És l’hora d’admirar, de
reconèixer en públic i en privat els
emprenedors casolans, de poble o de barri,
que són un exemple de coratge: vencen la
mandra i la por, quan l’instint els diu que toca
fer-ho.

No es deixen impressionar ni amargar, no
estan desesperats, però tampoc els ve de
gust perdre ni un minut esperant. Tenen el
bon costum de mirar sempre endavant. Són
optimistes informats, gens il·lusos, només
il·lusionats. És gent que té claríssim que cal
fer-ho. I que ho farà.
Però els emprenedors no tenen tot el mèrit.
El dia que el qui fa coses aconsegueix el que
es proposava, hauria de ser generós i pensar
un minut en qui va intentar que no ho
aconseguís. No per venjar-se’n, sinó només
des de l’alegria d’haver-se’n sortit. I afegir el
seu nom en una placa (ben petit, tampoc no
ens passem): “Això no hauria estat possible
sense la capacitat emprenyadora dels
senyors X i Y”. Ells ja ni se’n recorden, tornen
a estar ocupats emprenyant algú altre per
frustrar una nova iniciativa. De fet, des que
els vas avançar ja van canviar de víctima.
Però és just i necessari, i tot un acte
d’honestedat, reconèixer la seva inestimable
col·laboració, la seva involuntària aportació a
la causa.
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PER
FI
ÉS
DIVENDRES

Concert al PER FI ÉS DIVENDRES del mes d’abril, amb Patrycia.
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Guia de la Renda 2016
Com cada any, TEB ha difos la “Guia la
Renda 2016. Especial per a famílies amb
persones amb discapacitat intel·lectual al
seu càrrec”.
Aquest document ha estat elaborat per
l’equip de TEB Gestió, amb el suport de
l’assessoria Coma&Roig
L’objectiu és que les famílies coneguin al
màxim les l qüestions que més afecten a la
declaració de l’IRPF de les persones amb
discapacitat (especialment intel·lectual) i les
seves famílies. Moltes vegades, aquests
aspectes no són prou coneguts o no
s’apliquen de manera correcta.
Guia de la Renda. Els errors més habituals
La Guia alerta que hisenda de vegades pot
enviar esborranys equivocats o induir a fer la
declaració incorrectament. Alguns d’alguns
dels errors més habituals dels esborranys
que més poden perjudicar les persones amb
discapacitat:
Quan detecten més de 8.000€ bruts/any
d’ingrés,
eliminen
erròniament
les
deduccions per “Discapacitat i descendent”.
Només apliquen la reducció general dels
rendiments del treball (2.000 €). No
afegeixen la reducció específica d’entre
3.500€ i 7.750€ més per ser treballador en
actiu amb discapacitat
Els ingressos per al Servei de Suport a
l’Autonomia a la Pròpia Llar computen
erròniament en els rendiments de l’IRPF.

Aquests ingressos han de ser exempts, i no
han de repercutir al límit de 8.000 € de
Rendiment Net per aplicar reduccions
Finalment, sovint no contemplen els ajuts
DAFAS (Deducció per família nombrosa o
per ascendents i descendens a càrrec amb
discapacitat).
Eliminació del Programa PADRE
La Guia de la Renda, posa l’èmfasi també en
l’eliminació del programa PADRE. D’aquesta
manera, aquest any només es podrà
presentar a través de WEB o presencialment
a Hisenda. S’elimina, així, la possibilitat
d’obtenir l’aplicatiu de càlcul, on es podien
incorporar i verificar els diferents aspectes
de la Declaració.
TEB Gestió valora que negativament aquest
canvi, ja que és més complex comprovar la
informació que aporta Hisenda i el que cal
rectificar.
Recomanacions per a les famílies
Per a les persones que fan la declaració elles
mateixes, és important que tinguin en
compte aquest resum i la Guia de la Renda
2016
Si ja disposen d’un assessoria, recomanem
que li feu arribar la Guia perquè la tingui
present, ja que aquesta ja disposa
d’informació específica per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Així mateix, per als qui no disposin
d’assessoria de confiança, el TEB recomana
contactar amb l’equip de Coma&Roig
Mes informació
http://www.teb.org/teb-presenta-guia-dela-renda-persones-discapacitatintel%C2%B7lectual/
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DISSABTE
TEMÀTIC

ACTIVITATS OBERTES PREVISTES AL GRUP CALIU
PEL MES DE MAIG 2017

La Volta Al Món en Bicicleta
d’en Jordi Romo

PER
FI
ÉS
DIVENDRES

En Jordi Romo ha visitat 49 Països i ha
recorregut 57.000km en bicicleta. Ens
vindrà a presentar la seva experiència.
Podeu
consultar
el
seu
bloc
www.aroundtheball.net.
Serà el dissabte 20 de maig a les 18:30h
al local del Grup Caliu.
Preguem confirmació assistència
trucant a la secretaria de Grup Caliu o
enviant un correu a
grupcaliu@yahoo.es abans del dijous
18 de maig.

AKELARRE ÉS UN DUET FORMAT PER DUES NOIES JOVES AMB UN
ESTIL ALTERNATIU I LLETRES AMB MOLTA REIVINDICACIÓ.
Serà el divendres 26 de maig a les 18:30h al local del Grup Caliu.
Preguem confirmeu assistència trucant a la secretaria de Grup Caliu
o enviant un correu a grupcaliu@yahoo.es abans del dijous 25 de
maig.
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MÚSICA

ESPAI CULTURAL

Alguns dels artistes que han actuat al
Grup Caliu, dins l’espai PER FI ÉS
DIVENDRES.
SÍLVIA TOMÀS

ACOUSTERS

5€

5€

5€

GRUP CALIU , dóna suport a la
cultura catalana

Si esteu interessats/des en adquirir algun dels següents
exemplars, ens podeu fer arribar un correu electrònic a:
grupcaliu@yahoo.es, i us els reservarem.
Us recordem que GRUP CALIU no treu cap benefici, som
simplement intermediaris
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ESPAI CULTURAL

LLIBRES
Alguns dels llibres que s’han presentat al
Grup Caliu, dins l’espai DISSABTE
TEMÀTIC.
NADIA GHULAM

18€

18€

17€

AINA TORRES

18€

18€

Si esteu interessats/des en
adquirir algun dels següents
exemplars, ens podeu fer
arribar un correu electrònic a:
grupcaliu@yahoo.es, i us els
reservarem.
Us recordem que GRUP
CALIU no treu cap benefici,
som simplement
intermediaris

EL CALIU INFORMA - grupcaliu@yahoo.es - www.grupcaliu.cat - Pàg. 11

Núm. 106
Abril 2017

ARTICLE

Hi ha diversos símptomes que indiquen una falta
d’intel·ligència emocional.
Tens un baix coneixement de les emocions si:
• El mal humor et deprimeix.
• Quan estàs molest esclates o et quedes en
silenci.
• Quan estàs nerviós davant d’un repte - com ara
parlar en públic o fer un examen - i tens
dificultats per preparar-te adequadament.
• Tens problemes per fer front als conflictes.
Tens un alt nivell d’intel·ligència emocional si:
• Utilitzes els sentiments per ajudar-te a prendre
decisions importants en la teva vida.
• Saps esperar els elogis o les gratificacions quan
aconsegueixes els teus objectius.
• En lloc d’abandonar davant d’obstacles o
decepcions, encares el problema amb
optimisme i esperança.

• Les persones del teu voltant no necessiten
parlar-te del que senten perquè tu ho perceps.
• Pots calmar els sentiments negatius perquè no
interfereixin en el que has de fer.
Una técnica
per reconèixer, acceptar i
canalitzar una emoció un cop
ja s’ha
manifestat
Centrar-se en el que és positiu.
Consisteix a pensar en la situació concreta que et
genera malestar i fer-te preguntes. ¿Amb quina
actitud l’encaro? ¿Fins a quin punt només em
centro en els aspectes negatius? ¿Hi ha alguna
cosa positiva que no valori? Com em sentiria si
focalitzés la meva atenció en els aspectes
positius? Un cop feta l’anàlisi, cal dirigir l’atenció
només cap als aspectes positiu.
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DISSABTE
TEMÀTIC

Xerrada de Marc Juan realitzador del programa “TRINXERES” de TV3 al DISSABTE TEMÀTIC.
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¿ CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LOS
ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN ?

REIVIDICACIONS

Siguiendo con la información de la convención de

los derechos de las personas con discapacidad.
La Convención recoge obligaciones generales y
específicas de los Estados Partes en relación con
los derechos de las personas con discapacidad. En
cuanto a las obligaciones generales, los Estados
deberán:

• Investigar y desarrollar bienes, servicios y
tecnología

accesibles para personas con

discapacidad
• Aprobar

legislación

y

adoptar

medidas

administrativas para promover los derechos
humanos de las personas con discapacidad;
• Adoptar medidas legislativas y de otro tipo para
acabar con la discriminación;

y

promover

ese

tipo

de

investigación entre otros interesados;
• Proporcionar

información

accesible

sobre

tecnologías de apoyo a las personas con
discapacidad;
• Promover la formación de los profesionales y de

• Proteger y promover los derechos de las

quienes trabajan con personas con discapacidad

personas con discapacidad en todos los

respecto de los derechos recogidos en la

programas y políticas;

Convención;

• Poner fin a cualquier práctica que constituya una

• Consultar con las personas con discapacidad y

violación de los derechos de las personas con

hacerles partícipes en la preparación y

discapacidad;

aplicación de legislación y políticas que les

• Velar por que el sector público respete los
derechos de las personas con discapacidad;

conciernan, así como en los procesos de
adopción de decisiones al respecto.

• Velar por que el sector privado y las personas
respeten los derechos de las personas con
discapacidad;
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