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Què hem fet durant el confinament?

La Fundació Ateneu Sant Roc treballa des de fa més de 50 anys amb la realitat sociocultural 
i econòmica del barri de Sant Roc, que es caracteritza bàsicament per famílies que presenten 
greus dificultats econòmiques i situacions de fragilitat familiar.

Els infants d’aquestes famílies es troben en situació de gran vulnerabilitat a l’hora de fer efectius, 
en igualtat d’oportunitats, drets bàsics com ara el dret a un nivell de vida adequat a l’educació 
o a la salut.

Durant la pandèmia de la Covid-19,hem apostat des del primer moment i amb més força, a seguir 
la nostra activitat tant amb joves com amb infants, donant suport a les famílies i gent gran del barri.

L’objectiu principal ha sigut estar present i propers per a tota la gent dels nostres projectes, 
en total 252 persones de 168 famílies.

Hem fet trucades per saber si estaven bé, conèixer necessitats, hem fet espais de trobada per 
Jitsi, hem gestionat i derivat persones a Serveis socials, a la Xarxa solidària, tràmits d’atur i Ertos.

Des de la Fundació Ateneu Sant Roc i amb la col·laboració del Banc dels aliments, hem repartit 
productes de primera necessitat: 2.000 litres de llet, 200 litres de suc, 100 paquets de galetes, 
60 kg de sucre, 200 litres d’oli, 100 kg d’arròs, etc.
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1.  sEguIMENT A FAMílIEs I ACTIvITATs AMb Els pROjECTEs

Centre obert infantil  
(Projecte d’acció socioeducativa dirigit a infants d’entre 6 i 13 anys)

Hem mantingut en nòmina a tots educadors socials per continuar amb la tasca del projecte. 
L’equip ens hem reunit els dimarts i ens hem repartit les feines de seguiment. Hem fet trucades 
setmanals a les famílies i activitats virtuals per als infants: cada grup un dia de la setmana i a més 
una tarda dedicada al suport als deures. Hem repartit en préstec tauletes tàctils i material escolar, 
per així poder fer l’acompanyament familiar i el seguiment de les tasques escolars dels infants.

Hem atès a 35 infants, de 21 famílies diferents.

Aula oberta 
(Projecte adreçat a infants de 6 a 12 anys amb l’objectiu de millorar les capacitats comunicatives 
a través de la potenciació de les necessitats expressives de la valoració de la pròpia opinió i de la 
participació activa en totes les activitats del projecte, mitjançant l’aprenentatge de la llengua, cos-
tums i cultura catalanes com a eix conductor).

Hem fet reunions quinzenals de seguiment del projecte. Amb les famílies ens hem comunicat 
setmanalment per telèfon i hem tingut un espai d’activitat virtual amb els infants cada setmana.

Hem treballat amb 22 infants de 17 famílies diferents.

Centre obert joves 
(Projecte adreçat a joves i adolescent entre 12 i 18 anys, amb l’objectiu d’acompanyar els joves 
en el seu desenvolupament personal i acadèmic, afavorint el seu procés de socialització i fomen-
tant una experiència enriquidora en el seu temps de lleure)

Hem fet reunions setmanals d’equip, ens hem repartit el seguiment de les famílies, hem seguit 
amb el grup de conversa en català els dijous, i hem quadrat amb la disposició de l’equip un treball 
individualitzat d’estudi des de casa per no perdre encara més el ritme. També hem organitzat una 
tarda en setmana de lleure pels joves. Hem repartit en préstec tauletes tàctils i targetes de connexió 
a internet perquè els joves poguessin seguir les classes en línia dels instituts i per fer els deures.

S’han beneficiat 51 joves de 43 famílies diferents.

Esplai borinot  
(Dirigit a infants de 5 a 13 anys amb la finalitat de treballar per a un model de societat no discrimi-
natòria, fonamentada en la justícia, la solidaritat i el respecte a les persones, a la diversitat cultural 
i al medi ambient, a través del lleure educatiu)

Hem planificat reunions setmanals amb l’equip base, hem fet seguiment amb trucades cada set-
mana a totes les famílies i hem canalitzat informació al grup per Whatsapp. Cada divendres hem 
continuat amb l’activitat d’esplai de manera virtual.

S’han beneficiat 34 infants de 26 famílies diferents.

suport educació infantil i formació de dones laila  
(Espai adreçat a infants d’entre 3 mesos i 3 anys, fills de dones participants del projecte de for-
mació de dones Laila, amb l’objectiu d’afavorir un bon desenvolupament dels nadons treballant 
els hàbits de neteja, ordre menjar....)
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Hem organitzat reunions mensuals d’equip, hem enviat activitats per als infants i per a les seves 
mares, hem preparat activitats de llengua pels nivells de castellà alt i català. Hem mantingut con-
tacte amb totes les dones a través del Whatsapp i de trucades.

S’han beneficiat 67 dones i 19 nadons.

Espai familiar Elna 
(Projecte diari adreçat a mares, sobretot joves amb el seu primer fill, amb nadons de 0 a 3 anys. 
És un espai grupal de relació social, trobada i ajuda mútua on s’ofereix suport i acompanyament 
en la criança i l’educació.)

Amb aquestes famílies hem fet trucades setmanals i gestions en les situacions més complicades, 
hem enviat activitats pels més petits, també activitats de costura i cuina.

S’han beneficiat 7 famílies amb 8 nadons.

Altres projectes i grups

S’ha mantingut el contacte amb tots els grups estables de l’Ateneu, ja sigui per via Whatsapp 
com per trucades telefòniques: Grup de dones, Muntanya, Boixets, Botxes, Club dels dijous, 
Trobada, teatre...També ha mantingut el contacte l’equip de Formació i Ateneu al carrer, Medi 
ambient, la Ludoteca...

S’ha mantingut la xarxa de contactes amb 90 persones.

2. MANTENIR lA pROXIMITAT vIRTuAl

•  Un grup de 15 persones dels diferents projectes de l’entitat ha estat l’impulsor de l’acció a 
les xarxes, amb reunions quinzenals de programació i seguiment. L’equip de Comunicació de 
l’entitat ha donat suport a la iniciativa i ha tirant endavant les propostes.

•  Les dones del projecte Arpilleres, connectades a la xarxa internacional, han participat en l’ex-
posició virtual del Flowerfield Arts Center (Coleraine · Irlanda del nord) i han preparat 3 activitats 
virtuals per aquest esdeveniment.

•  El Cor i el grup de Zumba també ha mantingut el contacte amb una cantada i un ball virtual, 
respectivament. 

•  Hem potenciat les xarxes socials amb la creació de material didàctic, informatiu, de reflexió, 
reptes i entreteniment, per mantenir la proximitat amb la comunitat virtual i amb la xarxa de 
persones voluntàries i col·laboradores. 

 L’abast ha estat d’una mitjana de 890 persones/post. 

  Podeu veure l’evolució de les xarxes socials i les activitats que hem fet durant el confinament a:

 https://www.fundacioateneusantroc.org

 https://www.facebook.com/ateneusantroc

 https://twitter.com/ateneusantroc

 https://www.instagram.com/ateneusantroc

https://www.fundacioateneusantroc.org
https://www.facebook.com/ateneusantroc
https://twitter.com/ateneusantroc
https://www.instagram.com/ateneusantroc


3. COl·lAbORACIÓ AMb lA XARXA sOlIDÀRIA DE bADAlONA

La Xarxa solidària de Badalona formada per voluntaris de diferents entitats de la ciutat (Plataforma 
Sant Roc som Badalona, Fundació Carles Blanch, Fundació Salut Alta, Associació Ambtu, Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca Badalona, Fundación Secretariado Gitano...) es va crear a mitjans 
de març de 2020 per donar resposta a l’emergència social:

•  Hem tingut un grup de voluntaris de l’entitat fent suport en el repartiment de menjar, preparant 
bosses amb aliments bàsics, transport d’aliments...

•  Hem repartit als casos més greus de la ciutat i del barri, més de 35.000 àpats, que provenien 
de l’empresa col·laboradora F. Roca. Setmanalment 3.640 àpats durant més de 10 setmanes 
d’estat d’alarma. 

•  Atenció a la gent gran: fer la compra, anar a la farmàcia, baixar les escombraries, atenció tele-
fònica.

• Reforç escolar.

• Hem confeccionat mascaretes, bates, etc.
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#DretAlLleure

Què seguirem fent?
El Dret al Lleure, aquest any més que mai, és un dret que hem de reforçar, ja hem obert les places 
per fer Activitats d’estiu als infants i joves del barri, de moment tenim:

•  Més de 150 infants apuntats que es distribuiran en tres torns de casals d’estiu, de tres set-
manes cadascú. Els casals inclouran esmorzar saludable i la carmanyola amb el dinar.

•  50 nens i nenes que es distribuiran en dos torns de colònies a Sant Pau de Segúries, una 
setmana cada grup.

El treball a través de les activitats d’estiu seran un bon moment per compartir amb  els infants i 
joves tot el que han viscut durant el tres mesos de confinament. El contacte amb la natura, les 
dinàmiques de grup, els tallers,els jocs en grup... serviran per treballar la salut emocional i la 
preparació per la nova situació que ens tocarà viure.

Quines necessitats tenim?
El projecte Sociosanitari que es treballa transversalment a l’entitat des de fa molts anys,  té 
actualment manca de recursos econòmics, donades les noves necessitats associades a despe-
ses directes de la Covid-19. També el projecte Activitats d’estiu ampliat necessita aquest any 
suport econòmic per donar resposta amb qualitat i complint la normativa. En total necessitem 
encara 20.000 euros per cobrir tota la despesa i és on l’equip de gestió de l’entitat està invertint 
els seus esforços de recerca d’aportacions actualment.
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Repartiment d’àpats amb la Xarxa Solidària de Badalona

Contacte virtual amb els participants dels projectes
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Mascaretes solidàries Reptes de col·laboració

Vídeo “Tot anirà bé”
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Repartiment d’aliments bàsics

Reptes d’acompanyament
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Repartiment de tauletes

Entrevistes de seguiment en fase 2



www.fundacioateneusantroc.org
c. Cáceres, 34-36 · 08918 BADALONA · 93 399 39 51

@ateneusantroc


