Resum de MEMÒRIA

CULTURA
Projecte dirigit a persones de totes les edats, amb la finalitat de
realitzar activitats per a la promoció sociocultural i educativa,
afavorint la participació dels veïns i veïnes i integrant els sectors més marginats.
Serveis Punt d’informació, Biblioteca, Préstec de material
i de sales, Racó d’intercanvi i Punt de trobada de diferents
grups (FEDAIA Centres Oberts de Catalunya, Badalona som
tots i totes, Procés Constituent).
Tallers Estables: Costura i patchwork. Monogràfics: dolços marroquins, aperitius especials, panellets, centres de taula.
Expressió: corporal, teatral, musical i plàstica, fang, suport
a tallers, Nadal entre tots, tallers familiars, amb infants, joves
i adults dels diferents projectes de l’Ateneu. III Setmana de
l’Art i la Creativitat.
Exposicions R que R. III Mostra d’Art i Creativitat. XXVII
Mostra de pessebres. Externes: Pintures i olis de Jaume Desola. Drets de les dones i Justícia contra la pobresa d’Amnistia
Internacional. Embruix de foc del Centre Cultural Sant Andreu.
L’art de cremar fusta de Miquel Belles. Unos minutos de publicidad de Ricard Desola. Els colors de l’aigua de Marta Mateu.
Festes de primavera Sant Jordi. Sol, fa nits de festa amb la Coral de l’Ateneu. Homenatge a la Gent Gran.
XXXI Fira d’Artesania i mostra d’entitats i serveis. Participació
en la xerrada de la comissió de festes de Badalona. Xerrada
i passejada per la Badalona obrera. Participació al correfoc
infantil de Badalona. Dia Infantil. Concert de música clàssica a
càrrec del Conservatori de Badalona. Pintada. Paella i mostra
de postres. Teatre.
Activitats culturals Sopar d’Any Nou. Concert Nina
& Port Bo al Palau de la Música. Anem al teatre. Sortida de
tardor a la Maternitat d’Elna. Poesia dramatitzada. Documental Camp d’Argelers. Anem de concert. XI Trobada de Corals.
Participació en el pessebre vivent.
Grups estables Grup de teatre Lapsus: Preparació
i representació de l’obra El cianuro ¿solo o con leche?
de Juan José Millán. Poesia dramatitzada Unos minutos
de publicidad de Ricard Desola. 19 participants Grup de
botxes: 19 participants i 10 trobades. Grup de muntanya:
30 participants de totes les edats i 9 sortides. Coral de
l’Ateneu: 40 cantaires i 6 concerts. Coral Infantil: 15 participants. Grup de gralla: 6 participants. Iniciació a nous grallers.
Participació en festes. Grup de boixets: 15 participants i 11
trobades de puntaires.
La Roda d’espectacles Carnestoltes al carrer: Gog
i Magog. Fira d’Artesania: Xarop de canya i Sermagia. Final
de curs al carrer: Companyia Bicicleta. Festa final de casals:
Animagic. Taller de pintura. Participació en la Tamborinada
amb una gimcana de jocs d’aigua.
Arpilleres Grup d’arpilleristes: elaboració d’una arpillera
sobre l’Ateneu. Exposicions: Maleta, farcell, arpillera a Centre
Toni i Guida de Barcelona i Biblioteca El Casino de Manresa.
Xerrades: Creando el paraíso. Arpilleres ambaixadores.
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Març 8: xerrada, cinefòrum, exposició conjunta amb el Casal
de barri Congrés-Indians i taller. Activitats entorn dels drets
humans i el tèxtil en commemoració del Dia de la dona.

ESPAI FAMILIAR ELNA
És un espai que s’ofereix a mares joves per donar suport
i acompanyament en l’educació dels nadons. Treball d’hàbits
bàsics i autonomia personal. Treball d’habilitats socials i límits
en l’educació.
Activitats Bany, esmorzar, jocs i cançons, piscina, sortides, treball amb les mares a través de xerrades, tallers, informàtica, activitats conjuntes amb Laila... Han participat 12
dones i 13 nadons.

GRUP DE DONES
Grup estable que funciona des de l’any 1979 format per dones
entre 50 i 80 anys. Funciona com a espai de trobada i relació
tots els dimecres a la tarda.
Activitats Xerrades, dinàmiques, celebració de festes
tradicionals (Carnestoltes, Dijous gras, sardinada, Castanyada, Nadal). Celebració del Dia de la dona. Organització de
l’Homenatge a la Gent Gran del barri.
Altres Participació en les activitats culturals i els tallers de
Cultura, participació en activitats amb altres grups de dones
de l’Ateneu. Participació a Dones i Barri en Xarxa. Participació
en la Federació Dones de Badalona.

FORMACIÓ
Programa adreçat a voluntaris, col·laboradors, monitors, educadors i talleristes dels diferents projectes. S’organitzen activitats per tal de millorar la qualitat pedagògica de les nostres
activitats. Punt d’informació i consulta de material i documentació. Biblioteca especialitzada per a monitors i educadors.
Tallers i cursos Formació de setembre: Posar-se al
dia amb les TIC: Eines 2.0, ús de les tauletes, Adobe Photoshop
i StoryBird. 45 participants. Colònies per a monitors: programació i avaluació, jocs cooperatius i jocs de nit. Un grapat de
valors: 20 participants.
JORNADES Trobada d’educadors, voluntaris, col·laboradors:
Què fem a l’Ateneu? Com ho fem? Per què ho fem? Què
necessita el barri? Com donem resposta? 67 participants.
Formació fora de l’Ateneu Trobada de Centres
Oberts de Catalunya, Jornada de treball en valors, Jornada
sobre prevenció i consum de drogues, Jocs i educació ambiental, educació creadora...
Xerrades Sobre el barri de Sant Roc i el treball de l’Ateneu
dirigides a centres educatius, universitats, entitats... 625 participants.
Alumnes en pràctiques 21 alumnes de l’UAB, U Ramon
Llull, IES Eugeni d’Ors, Escola ARCO, CETIO, Fundació Pere
Tarrés. Col·laboració en treballs d’alumnes d’instituts i universitats.

CENTRE OBERT
Projecte d’acció socioeducativa dirigit a infants entre 5 i 12
anys. Amb l’objectiu de prevenir i detectar situacions de risc,
afavorir la socialització i la integració dels infants i les seves
famílies, i realitzar un treball compensatori de les deficiències
socioeducatives. Al llarg de l’any han participat 40 infants. De
gener a juny treball en 4 grups. A partir de l’octubre, 3 grups
amb mitjana de 10 nens/es per grup i 3 educadores. S’han
incrementat les hores de treball intern i això ha suposat un salt
de qualitat pel que fa a la programació, avaluació i seguiment
dels infants.
Activitats diàries Berenar, reforç escolar i deures, ludoteca, esports, tallers, informàtica, programa sociosanitari
(dutxes, raspallat dental...).
Altres Piscina, fang, expressió, bàsquet, contes, cançons,
sortides. També participen en altres activitats de l’Ateneu (casals, colònies, festes de barri, coral infantil). Activitats familiars.
Seguiment dels infants (coordinació amb escoles, Serveis socials, elaboració de Projecte Educatiu Individualitzat).

ESPLAI BORINOT
Dirigit a nens/es de 5 a 13 anys amb la finalitat de treballar per
un model de societat no discriminadora, fonamentada en la
justícia, la solidaritat i el respecte a les persones, la diversitat
cultural i el medi ambient. Han participat al llarg de l’any 62
infants de 5 procedències diferents i amb un equip de 12 monitors. Organització en 3 grups, Sols, Papallones i Xiruques.
A partir de l’octubre s’ha format un nou grup, els Borinots.
Activitats Ludoteca, gimcanes, jocs cooperatius, música,
expressió, tallers, sortides, jocs al carrer. Sortida de cap de
setmana a Llinars del Vallès. Celebració de festes tradicionals
amb altres projectes: Carnestoltes, Dia infantil, inici i final
de curs, Nadal). Participació en activitats d’altres projectes:
Ateneu al carrer, casals, colònies, festes del barri... Cap de
setmana de formació i programació pels monitors.

JOVES
Projecte adreçat a joves de 12 a 18 anys. Han participat en
les activitats 63 nois i noies, autòctons i nouvinguts. El grup
Joves 1 s’ha consolidat amb 13 adolescents diaris i un educador referent. El grup Joves 2 s’ha mantingut amb 50 joves, un
20% dels quals hi han participat en activitat diària.
Activitats Esports, tarda de jocs, taller de fang, Fem
festes!, teatre, informàtica, balls urbans, bèsties de carrer,
Divendres a concurs. Tallers trimestrals: piscina, cinema
(amb Justícia i Pau), capoeira.
Aules d’estudi 4 espais diferenciats per als deures i el
reforç escolar. Petits: de dilluns a dijous 2 grups de 1r a 3r
d’ESO. Grans: de dilluns a dijous 1 grup de 4t d’ESO i Batxillerat. Reforç de matemàtiques: dimecres i divendres, adreçat
a joves de 4t d’ESO i Batxillerat. Aula de català: de dilluns a
dijous, adreçat a joves nouvinguts de 2n cicle de secundària.
ALTRES Sortides: cinema en català, Bosc urbà, dimoni de
Badalona, exposició Reskate, piscina de Torribera, exposició
Forjadors de la festa i Nadal a Barcelona. Festes i activitats
especials: cinefòrum, voluntaris a l’Ateneu al carrer, ajudants
de fang, Carnaval, Túnel del terror, Sant Jordi, Fira d’Artesania,
Correfoc de Badalona, Dia infantil, cap de setmana del Cigró,
Disco jove, Castanyada, Nadal. Seguiment i Coordinació:
elaboració de Projectes Educatius Individualitzats i seguiments. Coordinacions a nivell intern i extern (Centres educatius, Serveis socials i entitats).

LUDOTECA
Adreçat a infants, joves i adults amb l’objectiu d’educar en
valors a través del joc. La Ludoteca està oberta a les escoles
i entitats de Badalona i ciutats properes (Sant Adrià de Besòs,
Santa Coloma, Montgat...).
Espais de joc construccions, jocs de tauler, jocs de pati,
jocs cooperatius, joc simbòlic (queviures, clínica, reparacions
i disfresses), espais dinàmics.
Participants Entitats del territori: Cibercaixa, Jocs en
família: AMPA Trinitàries i AV Artigas. Escoles: 2.418 infants
i 154 mestres, de 25 escoles. Quinzenalment 40 infants de
l’escola Lestonnac amb 2 mestres. Projectes d’infància
i joves de l’Ateneu: gaudeixen dels espais i materials de la
Ludoteca el Centre obert, Aula oberta, Joves, Esplai Borinot,
Activitats de vacances, Ateneu al carrer, Servei d’educació infantil i Espai familiar Elna. Juganíbals: espai de joc per a joves
i adults, un cop al mes.

LAILA
Dirigit a dones a partir de 16 anys de diferents procedències
i cultures. L’objectiu és facilitar l’aprenentatge de les llengües
catalana i castellana com a element integrador, estimulant la
convivència i el treball en grup.
Grups de llengua al llarg de l’any han participat 128
dones: 2 grups de castellà oral, 2 grups de castellà inicial
(3 a partir de l’octubre), 1 grup de nivell bàsic i 2 grups
de català (1 a partir de l’octubre). Els grups de català i els
nivells més alts de castellà complementen l’aprenentatge
de la llengua amb sessions d’informàtica. Altres activitats:
coneixement de l’entorn, activitats conjuntes amb altres
grups de dones de l’Ateneu, sortides, xerrades, Dia de la
dona...
Servei d’Educació infantil per nadons de 0 a 3
anys, fills de les dones participants. 2 grups dividits per edats.
Han participat 38 infants. Activitats: esmorzar, jocs, contes,
cançons, tallers, celebració de festes tradicionals (Carnestoltes, Castanyada, Nadal...).
Classes d’àrab per 10 infants de 6 a 12 anys. Una
tarda en setmana d’aprenentatge de la llengua a nivell oral
i escrit.

AULA OBERTA
Projecte adreçat a nens i nenes nouvinguts amb l’objectiu de
millorar-ne 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 amb l’aprenentatge del català com a eix conductor. A partir de l’octubre s’obre a infants d’altres projectes de
l’Ateneu amb necessitat de treballar la comunicació, no únicament la llengua.
Grups 3 grups dividits per nivells de coneixement de la llengua. A partir de l’octubre 4 centres d’interès: històries, art,
cuina i jocs i esports. Els infants escullen el grup en el que
volen participar.
Activitats Treball oral i de lectoescriptura, biblioteca, expressió corporal, informàtica, jocs educatius, teatre... Sortida
de cap de setmana. Participació en activitats conjuntes amb
altres projectes de l’Ateneu (celebració de festes, casals, colònies, festes de barri).

ATENEU AL CARRER
Projecte que reivindica el carrer com a espai educatiu, apropa
l’Ateneu als nous col·lectius, promou la convivència a través del
joc, la lectura, els tallers, la música... sense oblidar de demanar
implicació d’administracions i veïns en la millora del barri.
Activitats Les tardes de divendres, cada 2 o 3 setmanes, el grup de voluntaris organitza espectacles a diferents
racons del barri: catifa de contes, jocs gegants, tradicionals,
de reciclatge, de bagul, de circ, esportius, de taula i jocs amb
aigua. Festes especials per inici i final de curs, Carnestoltes,
Dia infantil, Tamborinada i nadales al carrer. 22 voluntaris fixos,
7 puntuals i 13 sortides al carrer. Ateneuets: 3 o 4 voluntaris
surten a jugar per racons nous del barri, establint relacions
més properes amb petits grups d’infants. 4 sortides.
A partir de l’octubre comencem un procés de col·laboració
amb el projecte Joves, amb la incorporació de 10 joves i 1
educador.

ACTIVITATS DE VACANCES
Dirigit a infants i joves del barri, entre 3 i 18 anys. Es desenvolupen en període de vacances escolars.
8 Activitats Colònies d’hivern, Casal infantil d’estiu, Casal
de joves d’estiu, Casal Trinitàries, Camp de treball, Colònies
a Sant Pau, Ruta a Vallter, Casal d’agost. Han participat 21
persones de fora de Catalunya (Saragossa, Bilbao, Madrid,
Valladolid, Veneçuela i l’Índia). 409 infants i joves, 83 monitors
i 55 monitors de suport i puntuals.

AULA D’INFORMÀTICA
Programa transversal que té com a objectiu apropar les noves
tecnologies a totes les edats i procedències.
Cursos 7 cursos per adults d’Iniciació a la informàtica i 4 de
nivell avançat. 78 participants.
Grups Projectes de l’Ateneu: Setmanalment diferents projectes fan servir l’Aula com a suport del seu treball. Centre
obert, Joves, Aula oberta, Laila, Espai familiar Elna.
Locutori del Badiu Els divendres funciona un espai
obert on adolescents, joves i persones adultes fan servir els
ordinadors per a fer consultes personals, redacció de currículums, elaboració de treballs escolars, lleure i esbarjo... Participen 34 persones cada divendres.
Altres Instal·lació d’una nova wifi. Cessió de la Mediateca
mòbil de la Plataforma Bufalà.

MEDI AMBIENT
Proposta d’intervenció en el nostre entorn per fomentar petites accions que ajudin a preservar el medi ambient.
ActivitatS Campanya de sensibilització d’estalvi d’aigua.
Hort urbà. Participació al Mercat del Trasto.
Mes verd Exposició R que R que explica el treball realitzat
des d’aquest programa els darrers anys i un apartat per a
compartir experiències (I tu com ho fas?). Visita a l’Ecoparc,
tallers de reciclatge i de natura, xerrada sobre consum responsable.

SOCIOSANITARI
Des de tots els projectes i a través de qualsevol activitat, es
treballen els temes de salut i higiene.
Treball d’hàbits Els infants i els joves en els diferents
projectes són els més beneficiats: berenar a tots els projec-

tes, higiene dental i dutxes al Centre obert, bany de nadons
a l’Espai familiar Elna, esmorzar del Servei d’educació infantil,
treball intensiu durant les Activitats de vacances...
Xerrades Al llarg de l’any s’han fet xerrades sobre salut
i alimentació a l’Espai familiar Elna i Laila. Amb la col·laboració
del mòdul de farmàcia i parafarmàcia de l’IES Eugeni d’Ors,
l’Associació CEPS i el CAP Sant Roc.

SOLIDARITAT
Projecte amb l’objectiu de treballar transversalment el valor
de la solidaritat i la cooperació, per a fer realitat el lema de
l’Ateneu: Solidaris amb el 3r món, compromesos amb el 4t.
Comerç just Venda de productes d’Intermón, Alternativa
3, Xarxa de Consum Solidari, Gàmbia, Iquitos i Senegal. Parada a les activitats culturals de l’Ateneu i en fires. Nadal solidari.
Suport a projectes de les associacions És l’hora,
Iquitanz i el Vicariato de Iquitos amb projectes de cooperació
a Lima i Iquitos: Carnestoltes solidari, iniciativa Un euro per
Iquitos, tòmbola de la Fira d’Artesania, Ateneu al carrer solidari i sopar solidari. S’ha augmentat l’aportació econòmica de
l’Ateneu per compensar la retallada del pressupost de cooperació per part de les administracions.
Sensibilització Xerrada Una experiència a Haití. Explicació dels projectes a Lima i Iquitos. Enguany no s’han organitzat fires solidàries a nivell de ciutat.

COMUNICACIÓ
• Presència als mitjans de comunicació:
	– 3 intervencions a Ràdio Ciutat de Badalona.
	– 5 intervencions a TV Badalona. 1 a TV3 i a BTV (Tamborinada).
	– Han publicat 3 notícies a Àrea Badalona, 1 a La Vanguardia,
1 a Badanotis, 2 a Rodamons, 1 al Diari de la Diputació,
1 a Badalona parla.
•	Inauguració de la nova web.

TREBALL EN XARXA
PARTICIPEM
• FIARE Catalunya: som socis.
• COOP57 Catalunya: som socis.
• www.forumarpilleres.cat: Fòrum arpilleres de Catalunya.
• Grup 33: Una altra presó és possible.
• Procés Constituent.
• XIV Encuentro de Parroquias de Agustinos a León.
•	
Associació Vincle: xarxa per l’observatori de la població gitana de l’est d’Europa a Catalunya. Grup de treball
d’acompanyament.
• Pla d’Entorn de la Generalitat de Catalunya.
• Grup de treball Aprenentatge i Servei.
•	Badalona som tots i totes: comissió permanent i trobades.
• Taula de cultura de Badalona.
• Pacte local pel dret a decidir de Badalona.
• Projecte Àngels de la Fundació Roca i Pi.
• 3 del 3 pels nostres Drets.
• Comissió de festes de Badalona.
• Sectorial de Centres Oberts de Catalunya (FEDAIA).
• Consorci Badalona Sud: comissions i grups de treball.
•	PLADECO (Pla de Desenvolupament Comunitari de Sant Roc).
• Comissió de festes de primavera Sant Roc.
• Dones i Barri en Xarxa.

COL·LABORACIONS
AEMIFESA I AMPA i Escola Santissíma Trinitat I BSA S.A.
I Càritas Badalona I Casal dels Infants del Raval (projecte
Proinfància de la Fundació “LaCaixa“) I Centre de Recursos
Pedagògics (CRP) de Badalona I Coordinadora Catalana de
Fundacions I Escola Lestonnac I Federació d’Entitats d’Atenció
i d’Educació a la Infància i Adolescència (FEDAIA) I Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS) I Fundació Joventut de
Badalona I Fundació La Roda I Fundació Salut Alta I Fundeso
I Grup de solidaritat És l’Hora I IES Eugeni d’Ors I Iquitanz I
Justícia i Pau I Òmnium Cultural I Parròquia Sant Roc I S.O.S.
Racisme.
DONACIONS Econòmiques
COL·LABOREN: Ajuntament de Manresa I AMPA Escola
Betúlia I AMPA Escola María Ward I AMPA Escola Trinitàries
I ANUDAL I ARCO-CEIR I Assistència Sanitària Col·legial I
Associació gegantera Sant Jaume I Basi S.A. I Càritas Barcelona
i Badalona I Caritas Parroquial San Agustín de Zaragoza I CEIP
Joan Coret I Colegio Sant Agustín de Zaragoza (exalumnes)
I Comité de Solidaritat Deutsche Bank I Convent de Santa
Magdalena I Cooperativa Cop de mans de l’Escola Planes
i Casals I Escola ARCO-CEIR I Escola Pere de Tera I Escola
Pompeu Fabra I Fundació Agrupació Mútua I Fundació Antoni
Serra Santamans I Fundació Cottet-Mor I Fundació Creatia I
Fundació Roviralta I Fundació Xaloc i Patronat PROANE I Grup
de solidaritat Corda I Grupo Tragaluz I IES Puig i Cadafalch I
Justícia i Pau: Associació per l’objecció fiscal a les despeses
militars (SIOF) i Associació La Bretxa I Laboratoris Menarini I
MADEN S.A. I Metall 3 SCP I Obra Social de “LaCaixa“ I Oficina
0365 “LaCaixa“ I PP. Agustinos Provincia de Filipinas O.S.A. I
Promocions Nova Vida XXI S.L. I Velamen S.A.

Santillana I Els tresors de la panera I Enciclopèdia Catalana
I Fundació Banc d’Aliments I Fundació Espriu I Fundació
Esquerdes I Gospel Sentits I Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.
I IKEA I Intersport I Llar Sant Pau I Parc d’Atraccions Tibidabo
I Parc sanitari Sant Joan de Déu I Parc Zoològic Barcelona I
Residència Llar Sant Roc I Saleon S.A. I Sargom associats S.L. I
Tot Planxat Didac.
COL·LABOREM AMB: Asociación Reto I Associació Amics
del Gorg I Càritas Barcelona I Escola Lestonnac I Fundació
Benallón I Fundació Carles Blanch I Fundació Formació i
Treball I Fundació Germina I Grup Unión I Menjador social de
Sant Adrià de Besòs I Parròquia Santa Engràcia de Montcada i
Reixac I Parròquia la Salut.
convenis
GENERALITAT DE CATALUNYA: Departament de Benestar
Social i Família I Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
I Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència I
Direcció General per a la Immigració I Direcció General de
Joventut I Institut Català de les Dones.
AJUNTAMENT DE BADALONA: Àrea d’Esports i Joventut I
Àrea de Serveis Socials i Salut.
ENTITATS I EMPRESES PRIVADES: Assistència Sanitària
Col·legial I Càritas Barcelona I Fundació Llegat Roca i Pi I
Programa Caixa Proinfància (Obra Social Fundació “LaCaixa“).

BALANÇ ECONÒMIC
INGRESSOS: 742.407 E
Fons privat
Fons públic
Altres ingressos

Donacions de material i serveis
COL·LABOREN: Asociación Solidaria I Associació CEPS I
Associació Cívica La Nau I Autocars Pallarès I CaixaForum
I Caldo Aneto I C&A Modes I Centre d’Atenció Primària I Club
de solidaritat IESE I Colegio San Agustín de Zaragoza I Colegio
Urdaneta de Bilbao I Conservatori de Badalona I CosmoCaixa
I Creu Roja Camprodon I Ecoparc de Barcelona-Programa
metropolità d’educació mediambiental I Edicions Castellnou
I Ediciones Don Bosco I Edicions Edelvives I Edicions l’Abadia
de Montserrat I Edicions Parramón I Editorial Anaya-Barcanova
I Editorial Blume I Editorial Casals I Editorial La Galera I Editorial

Objecció fiscal
5.041 e

Personal
Activitats
Despeses generals
Amortització
Cooperació

237 socis
32.343

5,8%

1%
24%

Cultura
Espai familiar Elna
Grup de Dones
Formació de voluntaris
Centre obert
Esplai Borinot
Joves
Ludoteca
Laila + Servei d’educació infantil
Aula oberta
Ateneu al carrer
Activitats de vacances
Aula d’informàtica
Medi ambient
Sociosanitari
Solidaritat
TOTALS

26%
2%
2%

PARTICIPANTS

COMISSIÓ

REMUNERATS

VOLUNTARIS

12.385
12 + 13
25
842
40
62
70
3.374
128 + 38
39
2.420
409
332
648
804
444
22.085

30

5
1+1

180

5

5
6
5
2
4+2
3
22
2

5
5
45

62%

75%

persones implicades
PROJECTES

DESPESES: 742.407 E

58

25
20
13
12
11
11
9+2
2
39
125
2
20
50
30
551

ALUMNES
PRÀCTIQUES

5
4
3
2
6
1
1

22

8%

