MEMÒRIA 2018.
PRESENTACIÓ ENTITAT
És una associació sense ànim de lucre que ofereix un servei d’oci i cultura a
persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual lleu i les seves
famílies.
Va néixer l’any 1991, i durant tots aquests anys el servei ha anat
evolucionant cap a una proposta cada vegada més diversificada d’activitats
i hem experimentat amb diverses propostes metodològiques per tal
d’assolir un tipus de servei que cada vegada s’adapti més a les necessitats,
motivacions i interessos de les persones participants.
Després de 28 anys, GRUP CALIU-l’Ateneu Divers aposta per un model de
tipologia ateneística, basat en una sèrie de factors que coincideixen amb
aquest tipus de recursos:
▪ Defensa de la cultura i la llengua catalana en totes les seves
expressions (tradicions, gastronomia, activitats culturals,…).
▪ Es basa en un model assembleari en la pressa de decisions i la
programació d’activitats es realitza a partir de comissions de treball.
▪ Recurs que cerca mecanismes per obrir-se a la ciutadania.
▪ Recurs que promou el treball comunitari i en xarxa.
▪ Recurs emprenedor, obert i no excloent, que té el seu potencial en
la base humana que l’aglutina i li dona força.
▪ Recurs que promou la inclusió social a través de l’organització
d’activitats oberta a la ciutadania.

DESTINATARIS/ES SERVEI
Els/les destinataris/es del GRUP CALIU-Ateneu
Divers són:
150 persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies (265 aproximadament)
La ciutadania (a partir de les activitats obertes a
tothom), es calcula una participació de més de
150 persones. A més es compta amb el suport
de 45 voluntaris/es i col·laboradors/es i 9
professionals (a temps parcial).
En total, al llarg de l’any 2018 han participat
més de 500 persones.

RECONEIXEMENTS I GUARDONS.
Com a reconeixement a la tasca realitzada per l’entitat, GRUP CALIU disposa dels següents reconeixements:
-

Categoria de FINALISTA en els PREMIS “LA CAIXA” A LA INNOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL 2015.
FINALISTA EN ELS III PREMIS PROTEUS D’ÈTICA. Nominació del documental “DIFERENTS”, realitzat per GRUP
CALIU-l’Ateneu Divers l’any 2010.
Guardonat amb la VIII EDICIÓ DELS PREMIS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE de la FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA, l’any
2010.

LÍNIES D’ACTIVITATS AL GRUP CALIU-L’Ateneu Divers
LÍNIA D’ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN EQUIPAMENTS SOCIO/CULTURALS I D’OCI ORDINARIS DE LA CIUTAT
On les persones beneficiàries es desplacen als recursos normalitzats com un ciutadà/na de ple dret. L’espai organitzatiu
per a poder decidir aquestes activitats són les comissions, característiques de qualsevol equipament ateneístic.
Actualment existeixen les següents comissions:

A. COMISSIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I EL DESCOBRIMENT DEL
TERRITORI CATALÀ.
B. COMISSIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES
C. COMISSIÓ FEM NOSTRA LA CIUTAT
D. COMISSIÓ OCI NOCTURN I FESTES POPULARS
E. COMISSIÓ GRUP DE JOVES
Dins aquesta línia d’activitats també s’inclouen les següents:
- Activitats extraordinàries: ens referim a totes aquelles activitats assenyalades en el calendari anual: Carnestoltes,
Revetlla de Sant Joan, Castanyada i Cap d’Any. Aquí també s’inclou una sortida a un parc aquàtic per donar la benvinguda
a l’estiu. Aquest any 2018 hem realitzat totes aquestes activitats en els recursos normalitzats de la ciutat, i fins i tot hem
estat part activa en l’organització de la Revetlla de Sant Joan del barri on es troba GRUP CALIU.

La participació a les comissions ha estat de la totalitat d’associats/des, ja hagi estat d’una forma continuada o de
forma puntual. Més de 100 persones han participat en les diferents comissions, a continuació s’exposen algunes
de les activitats més rellevants.:

COMISSIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DESCOBRIMENT DEL TERRITORI CATALÀ:
Sortida al Montcau i visita a una cova propera. Amb la participació del Centre Excursionista de Catalunya,28 de gener 9.30h.
Visita teatralitzada al refugi antiaeri de la Garriga. Diumenge 18 de febrer.
Visita a les bateries antiaèries de Sant Pere Màrtir. Diumenge 18 de març.
Visita Fira dels Matiners d’Avinyó. Diumenge 13 de maig.
Sortida a la Riera de Merlès. Diumenge 17 de juny a les 9:30h.
Reunió a la seu de l’entitat.Dissabte 15 de setembre a les 17:30h.
Visita a les cabanes d’Argelaguer i Castellfollit de la Roca. Diumenge 28 d’octubre a les 9:30h
Ruta de muntanya a Rupit i Pruit. Diumenge 25 de novembre a les 9:30h
COMISSIÓ ARTS ESCÈNIQUES:
El fantasma de Canterville. Diumenge 25 de febrer.
Reunió dissabte 3 de març a les 17h a la seu de l’entitat.
TOTEM Cirque Du Soleil Dissabte 12 de maig a les 17h.
Espectacle La jaula de las locas 15 de setembre a les 17h.
Reunió a la seu social de l’entitat. Dissabte 17 de novembre a les 17:00h.
Espectacle Hits, El Tricicle. Dissabte 22 de desembre a les 18h.
COMISSIÓ FEM NOSTRA LA CIUTAT:
Reunió dissabte 20 de gener a les 17h al local de la seu social.
Sortida a Cosmocaixa. Dissabte 24 de febrer.
Reunió dissabte 3 de març a les 18h a la seu de l’entitat.
Sortida a Palo Alto Market Diumenge 4 de març a les 10h.
Sortida a Flea MArket Diumenge 11 de març a les 10h.
Activitat brunch. Diumenge 29 d’abril al centre de Barcelona.
Sortida Presó Model Dissabte 12 de maig a les 10h.
Reunió dissabte 30 de juny a les 17h a la seu de l’entitat.
Vermut + passeig per la platja Dissabte 30 a les 11:30h
Visita a la fàbrica del sol Dissabte 29 de setembre a les 10’30h
Visita guiada, la Barcelona misteriosa Dissabte 13 d’octubre
Visita Mercat de la Terra Dissabte 6 d’octubre a les 11:00h,
COMISSIÓ OCI NOCTURN I FESTES POPULARS:
Partida nocturna de “Laser tag”. 20 de gener a les 21h.
Carnaval al local del grup caliu a les 17h. Dissabte 10 de febrer
Mercat d’artesania del Raval. Dissabte 10 de febrer a les 11.30h.
Passeig Petita Rambla del Poble Sec per fer un vermut. Dissabte 17 de febrer a les 11.30h.
Sortida nocturna a ICEBAR (Bar de gel) Dissabte 10 de març a les 21h.
Ruta nocturna guiada per Barcelona. Sortida dissabte 28 d’abril
Nit dels Museus Dissabte 19 de maig a les 21h.
Visita mercat On the Garage. Segona mà. Diumenge 16 a les 11:30h
Activitat, Escape Room. Dissabte 13 d’octubre a les 21:30h.
Brunch al bar Milk. Dissabte 3 de novembre a les 11:00h,

COMISSIÓ DE JOVES:
Activitat Escape room. Dissabte 13 de gener a les 17h.
Rua de Carnaval al districte a Sarrià-Sant Gervasi. Dissabte 10 de febrer.
Sortida al Laser TAG Dissabte 17 de març a les 21h.
Sortida saló del còmic. Dissabte 14 d’abril a les 18h.
Sortida al Bosc Urbà (circuit d’aventures). Dissabte 9 de Juny a les 17:30h
Festa major al barri de Poblenou. Dissabte 15 de setembre a les 21h.
Reunió a les 18h a la seu de l’entitat Divendres 21 de setembre
Festa major al barri de Poblenou. Dissabte 15 de setembre a les 21h.
Reunió a la seu social de l’entitat. Divendres 19 d’octubre a les 18:00h
Participació a la Milla de Sarrià. Diumenge 28 d’octubre a les 9h
Sortida al Saló del Manga, a les 17h Dijous 1 de Novembre a les 17:00h
Reunió a la seu de l’entitat a les 18:00h Divendres 9 de novembre
Sopar al barri de la Sagrada Família Dissabte 17 de novembre a les 20:30h

- ACTIVITATS DE SORTIDES I VACANCES: Al llarg de l’any 2018
hem realitzat diferents sortides aprofitant les festivitats del
calendar anual, i també hem realitzat diferents torns de
vacances. En total han participat 111 participants. Aquests
viatges han estat escollits pels propis participants:
✓ Setmana Santa: viatge a Cambrils.
✓ Viatges estiu: es van realitzar els següents torns
de vacances: Alacant, Vallfogona de Riucorb, Sant
Hilari de Sacalm, Praga, Croàcia, ...
✓ Pont de la Constitució: Vall de Bianya.

LÍNIA D’ACTIVITATS DE MEDIACIÓ EN L’OCI PER A PROMOURE, POSSIBILITAR I ACOMPANYAR A LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT PERQUÈ ES PUGUIN INCLOURE EN L’OFERTA SOCIOCULTURAL DE LA COMUNITAT
Aquesta línia d’activitats tracta de canalitzar les possibles demandes de participació de les persones amb
discapacitat intel·lectual en els grups o activitats de l’oferta (pública o privada) normalitzada. Es pretén portar a
terme un apropament entre la realitat de les persones amb discapacitat i la realitat i característiques de l’entorn, i
té com a finalitat darrera la inclusió de la persona en activitats de l’entorn. Aquest any 2018 hem realitzat, dins
aquest àmbit, una proposta esportiva iniciada l’any 2017, la qual consisteix la realització de diferents modalitats
esportives en instal·lacions de la Fundació Claror, on els nostres participants han tingut el suport d’un acompanyant
de l’entitat que els ha acompanyat a realitzar l’activitat de forma totalment normalitzada.
LÍNIA D’ACTIVITATS ESPORTIVES TANT EN ENTORNS NORMALITZATS COM DESENVOLUPADES EN LA PRÒPIA
SEU.
Al llarg de l’any 2018, hem ampliat l’oferta esportiva dins les activitats de l’Ateneu. Es tracta de propostes
realitzades pels nostres participants, i que s’han anat consolidant fins al punt de fer realitat la continuïtat d’un línia
d’activitats esportives pròpia: L’any 2018 la proposta d’activitats ha inclòs des de propostes esportives en entorns
normalitzats com propostes en la pròpia seu: Activitat de piscina, modalitat d’esports emergents, desenvolupament
del projecte de mediació com és el projecte “Activa’t”, activitat de pilates,...
Participació projecte ACTIVA’T
Al llarg de l’any 2018 han participat 22 persones, d’aquestes s’han donat d’alta com a socis/es en els CEM de
Barcelona, gestionats per la Fundació Claror un total de 5 persones. La resta de participants continuaran participant
en el projecte amb el suport d’un acompanyant del GRUP CALIU-L’Ateneu Divers.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dilluns: tàbata aquàtic al CEM Marítim.
Dimarts: Spining al CEM CAN CARTAGENA.
Dimecres: GAC al CEM CAN CARALLEU.
Dijous: En forma al CEM SARDENYA.
Divendres : Spinning al CEM MARITIM.
Dissabte: Zumba al CEM CAN CARALLEU.

Participació en el projecte de PISCINA.
Les sessions de piscina s’han realitzat al CEM Marítim,
els divendres de 19h a 20h. Han participat un total de
12 persones.

Participació projecte ESPORTS EMERGENTS
Al llarg d’aquest projecte hi han participat un total de 26 participants, a través de la realització de diferents
modalitats esportives.
-

Diumenge 14 de gener beisbol i diumenge 21 de gener futbol platja.
Diumenge 11 de febrer tamborí. Diumenge 25 de febrer tennis peu.
Freesbe: Diumenge 11 i 25 de març
Futbol i basquet mixt: dimecres 7,14,21,28 de febrer de 18h a 19h.
Futbol i basquet mixt: dimecres 7,14,21 de març de 18h a 19h.
Freesbe: Diumenge 8 d’abril, activitat de
Futbol i basquet mixt: dimecres 4,11,18,25 d’abril de 18h a 19h.
Handbol Platja Diumenge 6 de maig a les 11h a la platja Nova Icària.
Korfball diumenge 20 de Maig a les 10.30h.
Futbol i basquet mixt: dimecres 2,9,16,23,30 de maig de 18h a 19h.
Korfball diumenge 10 de juny a les 10.30h.
Futbol i basquet mixt: dimecres 6,13,20,27 de juny de 18h a 19h.
Paddel Diumenge 16 de setembre a les 11h a la platja Nova Icària.
Handball platja: diumenge 30 de setembre a les 10.30h.
Futbol i basquet mixt: dimecres 12,19,26 de setembre de 18h a 19h.
Freesbee: Diumenge 14 d’octubre a les 10:30h
Tchoukball: Diumenge 21 d’octubre a les 10:30h
Futbol i basquet mixt: dimecres 3,10,17,24,31 d’octubre de 18h a 19h.
Tchoukball: Diumenge 4 de novembre a les 9:30h
Lacrosse: Diumenge 18 de novembre a les 9:30h
Futbol i basquet mixt: dimecres 7,14,21,28 de novembre de 18h a 19h.
Lacrosse: Diumenge 2 de desembre a les 9:30h
Tchoukball : Diumenge 16 de desembre a les 9:30h
Futbol i basquet mixt: dimecres 5,12,19 de desembre de 18h a 19h.

Participació en el projecte pilates
L’activitat de pilates s’ha realitzat durant dos
dies a la setmana en la seu del GRUP CALIU:
- Dilluns de 18.15h a 19.15h.
- Dimarts de 9h a 10h.
Els dilluns han participat una mitjana de 12
participants.
Els dimarts han participat una mitjana de 4
participants.

LÍNIA D’ACTIVITATS D’OCI, FORMATIVES REALITZADES AL LOCAL DEL GRUP CALIU- L’ateneu Divers, ADREÇADES
A PERSONES SÒCIES I NO SÒCIES DE L’ENTITAT.
Una de les novetats per aquest any 2018 ha estat la creació de SECCIONS temàtiques (inspirats en els
funcionament de l’Ateneu Barcelonès), en les quals s’organitza gran part de l’activitat de l’entitat. Les seccions
són escollides pels propis socis i sòcies de l’ateneu, que disposen de diferents canals de participació per realitzar
propostes sobre temes del seu interès. Cada secció es coorganitzada per l’equip de coordinació i un expert/a en
el tema. La idea és que poc a poc les seccions temàtiques aglutinin diferents tallers i cursets, expressats al llarg
de l’any.
En el 2018 s’ha creat les següents seccions: Secció escacs, Secció de cinema, Secció de llengua catalana i
literatura, Secció d’economia, Secció d’arts escèniques (música, teatre, dansa....), Secció idiomes estrangers,
Secció de jocs de taula; Secció activitats lúdiques. Però la idea és que es vagin creant noves seccions en funció de
l’interès dels nostres associats/des.
Les diferents seccions han realitzat activitats amb una periodicitat fixe. A continuació es detallen:
•

Secció salut
Taller autodefensa personal: S’ha realitzat els dimecres 19h a 20h.

•

Secció idiomes
- Francès: Els dimarts de 17.30h a 18.30h.
- Anglès: Els dimecres de 18.30h a 19.30h.
- Italià: Els dijous de 17.30h a 18.30h.
- Català: Els dilluns de 17h a 18.30h.
- Conversation and coffee: Els dijous de 19h a 20h.

•

•
•

•

•
•

•
-

Sessió Ràdio caliu
- Els primers Dijous del mes, preparació del programa de 19h a 20h.
- El darrer dijous de 19h a 20h programa en directe.
Secció arts escèniques
- Taller de teatre: Els dilluns de 17.30h a 19h.
Secció economia personal
- Trenca’t el cap: els dimecres de 18h a 19h.
- Coaching en economia domèstica: els dimarts de 18.30h a 19.15h.
- Control de l’euro: els dimarts de 18h a 19h.
Secció noves tecnologies
- Taller de Mòbils: dilluns 5,12,19,26 de novembre de 19h a 20h.
- Taller de Tabletes tàctils: dijous 8,15,22,29 de novembre de 19h a 20h.
- Informàtica: els dilluns de 19h a 20.30h / els dimecres de 19h a 20.30h.
Secció Cinema i TV
- Espai “Enganxa’t a les sèries”: Els dimecres de 18h a 19h.
Secció escacs
- Els Dimecres de 19h a 20h.
Secció Gastronomia
- Cuina creativa: els dijous de 18h a 19h.

LÍNIA D’ACTIVITATS CULTURALS REALITZADES A LA SEU SOCIAL DE GRUP CALIU-l’Ateneu divers, DIRIGIDES AL SOCIS
I SÒCIES DE L’ENTITAT I OBERTES A LA CIUTADANÍA
Un dels grans objectius d’aquest any 2018, ha estat donar visibilitat del projecte a la ciutadania oferim activitats
culturals en les que tothom hi pot participar. Aquests tipus d’activitats s’estructuren en gran part per cicles temàtics, ja
siguin organitzats per les pròpies seccions, per les comissions, impulsats per la junta o a través d’acords amb altres
entitats. Aquestes neixen a partir de les noves inquietuds que ofereix l’actualitat. També s’inclouen en aquest àmbit
presentacions de llibres i documentals, concerts, xerrades sobre temes d’actualitat, exposicions d’art itinerants, cessió
d’espai per altres col·lectius i/o particulars que requereixin de forma puntual un espai per la realització de les seves
activitats.... La freqüència d’aquestes activitats ha estat dues vegades al mes, de forma fixe, en divendres i dissabte a la
tarda. Entre d’altres les activitats obertes a la ciutadania realitzades aquest any han estat les següents:
▪

ACTIVITAT: PER FI ÉS DIVENDRES
Divendres 26 de gener a les 18.30h. Actuació musical: “Sonats ApArt”.
Divendres 23 de febrer a les 19h al local del GRUP CALIU. Actuació MAGIA BCN.
Divendres 23 de març a les 18h. Grup “Gently weeps”
Divendres 20 d’abril a les 18h: Actuació “tocar la luz”. Recital de poesia i fotografia.
Divendres 27 d’abril a les 18h. Recital “Dos planetas un mundo”.
Divendres 28 de setembre a les 18:00h. Concert de Resiliència
Divendres 26 d’octubre a les 18h: Actuació musical de Claqué Jazz Trio.
Divendres 23 de novembre a les 18h: Actuació musical de Mireia Zamora.

▪

ACTIVITAT: DISSABTE TEMÀTIC
Dissabte temàtic. 3 de febrer a les 18h. Companyia de dansa Xauru.
Dissabte 24 de febrer.Xerrada Oriol Malet, il·lustrador català que ha treballat a diferents publicacions de renom.
Dissabte 24 de març 18h.Xerrada Mireia Banqué Casanovas Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Dissabte 10 de març Activitat especial cinefòrum especial 8 de març: 17:30h Pel·lícula més debat “La Fuente de las
Mujeres”.
Dissabte 28 d’abril a les 18h. Xerrada: Bombers per la República.
Castanyada: dimecres 31 d’octubre de 17h a 20h. Taller de panellets a càrrec del pastisser Xavier Vicente.
Dissabte 20 d’octubre a les 18h. Xerrada amb Sara Montesinos, periodista i activista.
Dissabte 17 de novembre a les 18h. Xerrada Cristian Sainz, artista pintor, amb establiment al barri del Putxet i el Farró.
Dissabte 15 desembre a les 18:00h. Exhibició i taller de Bollywood.

▪

ACTIVITATS ENFORTIMENT TEIXIT ASSOCIATIU
Calçotada popular amb l’associació de veins i veïnes del farró. Diumenge 25 de febrer.
Activitat especial Sant Joan: Coorganització de la Revetlla de Sant Joan en el barri del Farró: Dissabte 23 de juny.
Activitats especials de Sant Jordi:
Dijous 12 i dijous 19 d’abril. Realització activitat artesania.
Dilluns23 d’abril: participació amb Associació veïns/es del Farró a la plaça Manyé i Flaquer amb paradeta.

Activitat en horari de secretaria: Dijous 15 de març a les 18h. XERRADA SOBRE COOPERACIÓ INTERNACIONAL a càrrec d’En
Carles, persona amb discapacitat intel·lectual que ha participat en alguns projectes de cooperació internacional del Servei
Civil Internacional de Catalunya.

LÍNIA D’ACTIVITATS PER LA SENSIBILITZACIÓ DE LA POBLACIÓ EN GENERAL RESPECTE EL SERVEI I EL COL·LECTIU
OBJECTE D’INTERVENCIÓ.
Un dels eixos clau de la nostra entitat és la lluita pels Drets de les persones amb discapacitat usuàries del centre. Al
llarg de tots aquests anys hem realitzat dos audiovisuals (documental DIFERENTS, i audiovisual DONES DIFERENTS)
que tracten sobre la discriminació que han patit aquest col·lectiu en la història, però també aborden la discriminació
per raó de gènere. Aquests recursos audiovisuals ens han servit per realitzar xerrades en instituts, altres entitats de
la xarxa catalana, que han mostrat interès en el tema i on s’ha pogut organitzar activitats molts interessants dins
aquest àmbit.

LÍNIA D’ACTIVITATS AMB LES FAMÍLIES DEL GRUP CALIU-Ateneu divers.
Aquest any 2018 hem realitzat diferents tipologia d’activitats amb les famílies dels participants del GRUP CALIUl’Ateneu Divers.
El Consell de pares i mares ha realitzat una reunió mensual. Aquesta reunió mensual ha perseguit els següents
objectius:
▪ Ser un espai de presentació de les famílies dels nous associats/des de l’entitat. S’aprofita
aquesta reunió per explicar als nouvinguts/des el funcionament i dinàmica de l’associació des
d’un punt de vista familiar.

LES NOSTRES FONTS DE FINANÇAMENT
▪

Ser un espai per proposar temes que interessen a les famílies en relació als seus fills/es (curatela,
tutela, sexualitat,....).

▪

Ser un espai de coordinació amb l’equip de professionals i voluntaris/es de l’associació per la
realització d’activitats conjuntes.

Durant el mes de novembre també es va realitzar un sopar institucional en el qual van participar més de 150
persones.

ESTAT DE COMPTES 2018

FINANÇADORS PÚBLICS I PRIVATS
DELS NOSTRES PROJECTES L’ANY 2018
•
•
•
•

AJUNTAMENT DE BARCELONA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
GENERALITAT DE CATALUNYA
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

ORIGEN DELS INGRESOS DEL PRESSUPOST DEL GRUP CALIU
•
•
•

INGRESSOS PROPIS: 86.9%
INGRESSOS PÚBLICS: 10.8 %
INGRESSOS PRIVATS: 2.3%

