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CENtRE obERt INfANtIL
Projecte d’acció socioeducativa compensatòria a di-
ferents nivells del desenvolupament infantil personal 
dirigit a infants entre 6 i 12 anys. Amb l’objectiu de 
prevenir i detectar situacions de risc, afavorir la socia-
lització i la integració dels infants i les seves famílies 
i realitzar un treball intensiu pel que fa a les deficiències 
socioeducatives. 
Han participat 41 infants al projecte dividits en 
tres grups per edats, amb una mitjana de 10 infants 
per grup. Un 65% dels infants son autòctons del barri 
i de població gitana mentre que un 27% són d’origen 
marroquí i un 8% romanès. El projecte de Centre obert 
està format per 1 educador responsable del projecte 
i referent de grup d’infants, 2 educadors referents de 
grup, 5 talleristes de ludoteca, fang, expressió, percus-
sió i piscina, 15 voluntaris i 7 alumnes en pràctiques. 
activitats diàries Berenar, reforç escolar i deu-
res, ludoteca, esports, tallers, informàtica, projecte 
amb la Llar Sant Roc, taller de fang i manualitats. Ac-
tivitats transversals: programa sociosanitari (dutxes, 
i raspallat de dents, higiene i cura personal). Activitats 
trimestrals: piscina, tallers compartits d’autoconeixe-
ment i treball en grup. Sortides i excursions: espec-
tacle de màgia a la biblioteca de Sant Roc, excursió 
platja de Badalona, exposició Clicks al museu torre 
Balldovina, sortida per Sant Jordi al Poblenou, platja 
de Badalona a veure el dimoni i platja de Sant Adrià, 
parc de les piràmides, activitat “anem al mercat”, ci-
nema en català CCMàgic Badalona, Salting Badalona 
i excursió de muntanya al poblat ibèric de Santa Colo-
ma de Gramenet.
Organització i cOOrdinació Reunions de 
coordinació amb l’equip d’educadors, voluntaris i alum-
nes en pràctiques; seguiment dels infants amb Serveis 
Socials, EAP, EAIA del territori i centres escolars.

AULA obERtA
Projecte adreçat a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys 
amb l’objectiu de millorar-ne les capacitats comuni-
catives 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, costums i cul-
tura catalanes com a eix conductor. La diversitat d’ori-
gen dels participants afavoreix el treball de la cohesió 
i el coneixement de l’altre. 
Han participat 56 infants de diferents orígens: 
Pakistan, Romania, Bolívia, Xina, Marroc i catalans de 
cultura gitana. Dividits en 7 grups per centres d’interès.
activitats Centres d’interès: ciències, cuina, tea-
tre, cos i ritme, art, cos i moviment, barri, cuina crea-
tiva, herois, artistes, experiments, fem festa i llums, 
càmera i acció. Activitats especials: Sortida de cap 
de setmana. Participació en activitats conjuntes amb 
altres projectes de l’Ateneu (celebració de festes, ca-
sals, colònies, festes de barri). Sortides al MNAC, Mu-
seu de les il·lusions, dimoni de Badalona...

CENtRE obERt JovES
Projecte adreçat a adolescents i joves entre 12 a 18 
anys, amb l’objectiu d’acompanyar als nois i noies en 
el seu desenvolupament personal, afavorint el seu pro-
cés de socialització i fomentant una experiència enri-
quidora en el seu temps lliure que eviti, en la mesura 
del possible, el deteriorament de les situacions de risc 
que envolten a alguns joves. 
Han participat 97 nois i noies, de procedències 
diverses: Catalunya, Pakistan, Egipte, Marroc, Xina, 
Romania i Guinea Equatorial. Hem treballat en quatre 
grups (Joves 1, Joves 2, Joves 3 i Joves d’Aula d’Es-
tudi), amb un referent per cada grup. 
activitats On-line, Dinàmiques i Jocs, Emocio-
na’t, Tarda de Jocs, Taller de percussió, Esports, Què 

Petits i grans, solament compartint i interaccionant som capaços de créixer.
Plegats hem crescut en coneixement mutu i hem aconseguit començar a 
trencar barreres
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n’opines? (taller audiovisual), Fes-t’ho tu! (taller de ma-
nualitats), Running, Cuina, Locutori del Badiu, Piscina, 
Ajudants de Fang, Teatre. 
aULes d’estUdi Espai dividit entre el temps de 
berenar i el reforç escolar, on es dóna suport als nois 
i noies per fer deures i estudiar. Els joves es divideixen, 
segons el curs i les necessitats individuals. Petits: de 
dilluns a dijous, tres grups de 1r a 3r d’ESO. Grans: 
de dilluns a dijous, un grup de 4t d’ESO i Batxillerat.  
Reforç de matemàtiques: dimecres, adreçat a alum-
nes de 4t d’ESO i Batxillerat. 
sOrtides Skating, Rasos de Peguera, Teatre Ges-
tual (Fundació Joan Miró), Miniestadi, BCN Zoom, 
Torneig de futbol Interbarris, Activitzat de Kayak, Bosc 
Urbà, Fira de Nadal Sagrada Familia, Mostra de Par-
kour a la Farinera del Clot. 
Festes i activitats especiaLs Taller FamiliART, 
Carnestoltes, Concurs de Rapsodes, Fira d’Artesania, 
Juganíbals de Festes, Dia Infantil, Eleccions Joves3, 
Trobada amb Joves del Centre Sant Jaume, Setmana 
de l’Art i la Creativitat, Festa de la Castanyada, Festa de 
Nadal i Nadal amb famílies, Assemblees, Xerrada amb 
candidats de llistes electorals de Badalona. 
segUiMent i cOOrdinació Elaboració de pro-
jectes educatius individualitzats i seguiments. Coordi-
nacions a nivell intern i extern (famílies, centres educa-
tius, Serveis Socials i entitats).

LA LUDotECA
Adreçat a infants, joves i adults amb l’objectiu d’edu-
car en valors a través del joc. La Ludoteca està ober-
ta a les escoles de Badalona i ciutats properes (Sant 
Adrià, Santa Coloma, Montgat...). 
Han participat Entitats del territori: Jocs en fa-
mília amb l’AMPA Trinitàries, AVV Artigas Materno Lle-
fià i La Mina. Cibercaixa. 86 infants, pares i educadors. 
Escoles: 2.915 infants i 198 mestres, de 25 escoles. 
Quinzenalment 50 infants de l’escola Lestonnac amb 
2 mestres. Projectes d’infància i joves de l’Ateneu: 
gaudeixen dels espais i materials de La Ludoteca i el 
Centre obert, Aula oberta, Joves, Esplai Borinot, Acti-
vitats de vacances, Ateneu al Carrer, Suport d’educa-
ció infantil i Espai familiar Elna.
espais de JOc Construccions, jocs de taulell, jocs 
de pati, jocs cooperatius, joc simbòlic (caseta, queviu-
res, clínica, reparacions i disfresses), espais dinàmics 
(Carnestoltes, Sant Jordi, estiu, tardor, Nadal).

ESPLAI boRINot
Dirigit a nens/es de 5 a 13 anys amb la finalitat 
de treballar per a un model de societat no discri-
minadora, fonamentada en la justícia, la solidaritat  
i el especte a les persones, a la diversitat cultural i al 
medi ambient. 
Han participat 58 infants de 6 procedències di-
ferents i amb un equip de 15 monitors. Organitzats 
en tres grups, Sols, Papallones i Xiruques.
activitats Ludoteca, gimcanes, jocs cooperatius, 
música, expressió, tallers, sortides, jocs al carrer. 
Sortida de cap de setmana a Calafell. Sortides: a la 
platja, al riu, a parcs de la zona, a places del barri. 
Excursió a Serralada de Marina amb el grup de mun-
tanya. Espectacle de Màgia al Blas Infante. Cinema 
en català. 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...

ACtIvItAtS DE vACANCES
Dirigit a infants i joves del barri, entre 3 i 18 anys. Es 
desenvolupen en període de vacances escolars.
Han participat 390 infants i joves, 85 monitors 
i 56 monitors de suport i puntuals. 8 monitors de fora 
de Catalunya (Saragossa, Bilbao, Gijón i Valladolid).
8 activitats Casal Infantil d’Estiu, Casal de Jo-
ves d’Estiu, Casal d’Estiu Trinitàries, Camp de treball, 
Colònies a Sant Pau de Segúries, Ruta a Vallter, Casal 
d’Agost, Colònies d’Hivern. 

SUPoRt D’EDUCACIÓ INfANtIL
Espai adreçat a nens i nenes entre 3 mesos i 3 anys 
fills de mares participants en els projectes Formació 
de dones Laila i Espai familiar Elna. L’objectiu del pro-
jecte és afavorir un bon desenvolupament dels nadons, 
treballant els hàbits de neteja, ordre, menjar... perquè 
els hi serveixi per al seu quotidià. Les activitats que es 
realitzen volen que els nens siguin feliços i aprenguin 
tot jugant.
Han participat 38 infants, dividits en dos grups 
segons edat. 
activitats Esmorzar, jocs, contes, cançons, tallers, 
celebració de festes tradicionals (Carnestoltes, dimoni, 
castanyada, Nadal...)

ESPAI fAMILIAR ELNA
Projecte diari adreçat a mares joves amb els seus fills 
entre 4 i 24 mesos, amb càrregues i responsabilitats 
familiars, pocs ingressos econòmics i poc suport fa-
miliar. És un espai de relació social, trobada i d’ajuda 
mútua que s’ofereix a aquestes dones per donar suport 
i acompanyament en l’educació dels fills/es. L’objectiu 
es reforçar la relació afectiva mare i fill afavorint d’aques-
ta manera un bon desenvolupament dels infants. Treball 
d’hàbits bàsics, habilitats socials i límits en l’educació.
Han participat 14 dones de diferents procedèn-
cies (Marroc, Pakistan, Índia, Nigèria i autòctones una 
de les quals de ètnia gitana) i 15 infants.
activitats Diàries: L’estona amb els nadons: 
bany, massatge infantil i esmorzar, joc a la ludoteca, 
l’estona de la cançó i jocs de falda i piscina. L’estona 

de les mares: castellà, informàtica, centre d’interès 
(l’alimentació i els límits en l’educació), arpilleres, ta-
llers de cuina i cosir. Conjuntes: xerrades, sortides 
i celebracions. Altres: tutories, acompanyament i se-
guiment de les participants i coordinació amb Serveis 
Socials de Sant Roc i La Salut.

foRMACIÓ DE DoNES LAILA
Dirigit a dones a partir de 16 anys de diferents pro-
cedències i cultures. L’objectiu del projecte és facili-
tar l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana 
com a element integrador, estimulant la convivència i el 
treball en grup.
Han participat 138 dones distribuïdes en 8 grups. 
grUps de LLengUa Un grup de català. 7 grups 
de castellà dividits segons el nivell de coneixement de 

ACoLLIDA I foRMACIÓ



castellà i l’alfabetització en idioma d’origen: 2 grups 
d’Acollida (treball oral), 2 grups Alfa (s’inicien en l’es-
criptura i lectura), 2 grups de nivell Inicial (estudien cas-
tellà com a segona llengua) i 1 grup de Bàsic (dones 
que han assolit un nivell bo de lectura i escriptura). Les 
classes es complementen amb classes d’informàtica 
on es reforça l’aprenentatge de l’idioma.
aLtres activitats Coneixement de l’entorn, acti-
vitats conjuntes amb altres grups de dones de l’Ateneu, 
sortides, celebració de festes tradicionals, xerrades...

oRIENtACIÓ SoCIoLAboRAL
Al llarg de 2015, una comissió ha anat marcant les 
línies de treball que l’entitat vol començar en aquest 
camp. El treball fet fins ara de derivació i seguiment es 
vol estructurar i fomentar, creant lligams amb entitats 
que treballen en aquest àmbit i establint convenis de 
col·laboració.

foRMACIÓ I voLUNtARIAt
Programa adreçat a voluntaris, col·laboradors, moni-
tors, educadors i talleristes dels diferents projectes. 
S’organitzen activitats per tal de millorar la qualitat pe-
dagògica de les nostres activitats. Punt d’informació 
i consulta de material i documentació. Biblioteca espe-
cialitzada per a monitors i educadors.
activitats Visita a la Fundació Ared. 15 partici-
pants. Pensar amb contes. 29 participants. Visita al 
barri. 12 participants. Trobada d’educadors, volunta-
ris, col·laboradors: Què fem a l’Ateneu? Com ho fem? 
Per què ho fem? Traspassem l’Ateneu fora les nostres 
portes. 70 participants.

aprenentatge-servei 8 sessions formatives 
per un grup de premonitors. 13 participants.
FOrMació FOra de L’ateneU Trobada de Cen-
tres Oberts de Catalunya, Jornada de projecte euro-
peu Fem tec!, II Jornades Obrint portes de Romest, 
Gestió de Fundacions, Taller d’apoderament familiar, 
xerrades...
Xerrades Sobre el barri de Sant Roc i el treball de 
l’Ateneu dirigides a centres educatius, universitats, en-
titats... 645 participants.
aLUMnes en pràctiqUes 23 alumnes de: l’UAB, 
U Ramon Llull, UOC, UVIC, SOC, IES Eugeni d’Ors, 
Escola ARCO, CET10, Escola Traç, Fundació Pere Ta-
rrés. Col·laboració en 15 treballs d’alumnes d’instituts 
i universitats.

@tENEU.tIC
Programa transversal que té com a objectiu apropar 
les noves tecnologies a totes les edats i procedències. 
cUrsOs 5 cursos per adults d’iniciació a la informà-
tica i 5 de nivell avançat. 70 participants. 
prOJectes de L’ateneU Setmanalment fan ser-
vir l’Aula com a suport del seu treball el Centre obert 
infantil, Joves, Aula oberta, Laila i Espai familiar Elna. 
Incorporació de tauletes tàctils en les activitats dels 
projectes.
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 esco-
lars, lleure i esbarjo... 

SENSIbILItZACIÓ

MEDI AMbIENt
Proposta d’intervenció en el nostre entorn per fomen-
tar petites accions que ajudin a preservar el medi am-
bient. Ofereix als diferents projectes de l‘Ateneu una 
sèrie d’activitats relacionades amb el medi ambient.
activitats Campanya de sensibilització: La nos-
tra petjada ecològica. Xerrada sobre el tema. Partici-
pació en el 1r Fòrum metropolità d’educació per a la 
sostenibilitat. Exposició Menja sà tu hi guanyes. Ac-
tivitats per a projectes: Sortida a Can Miravitges, 

Ateneu al carrer de reciclatge, taller de sabó, taller de 
Salut en moviment i Anem al mercat, visita a l’Obser-
vatori de Tiana. Xerrades sobre reciclatge a tres grups 
de llengua de la Fundació Esquerdes.

SoCIoSANItARI
Des de tots els projectes i a través de qualsevol activi-
tat, 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, 
higiene dental i dutxes al Centre obert, bany de nadons 
i cuina a l’Espai familiar Elna, esmorzar del Suport 

DESENvoLUPAMENt CoMUNItARI



d’educació infantil, treball intensiu durant les Activitats 
de vacances...
activitats Al llarg de l’any s’han fet xerrades sobre 
salut i alimentació a l’Espai familiar Elna, Laila i Grup 
de dones. Exposició dinamitzada sobre alimentació 
saludable. Col·laboració amb el mòdul de farmàcia i 
parafarmàcia de l’IES Eugeni d’Ors, l’Associació CEPS 
i el CAP Sant Roc.

CooPERACIÓ I SoLIDARItAt
Projecte que té com objectiu treballar transversalment 
el valor de la solidaritat i la cooperació. Fer realitat el 
lema de l’Ateneu: Solidaris amb el 3r món, comprome-
sos amb el 4t.
cOMerç JUst Venda de productes d’Intermón, 
Alternativa 3, Xarxa de Consum Solidari, Iquitos i Se-
negal. Parada a les activitats culturals de l’Ateneu i en 
fires. Nadal solidari.
sUpOrt a prOJectes de les associacions És 
l’hora, Viacariato de Iquitos i Iquitanz amb projectes 
de cooperació a Lima i Iquitos i Tanzània: Carnestoltes 
solidari, iniciativa Un euro per Iquitos, Tòmbola de la 
Fira d’Artesania, Nit solidària. S’ha augmentat l’aporta-
ció econòmica de l’Ateneu per compensar la retallada 
dels pressupostos de cooperació per part de les ad-
ministracions. 
Xerrada sobre el treball a Morogoro (Tanzània).

CoHESIÓ I DINAMItZACIÓ 
CoMUNItÀRIA

AtENEU AL CARRER
Projecte que reivindica el carrer com a espai educatiu, 
apropa l’Ateneu als nous col·lectius, promou la convi-
vència a través del joc, la lectura, els tallers, la músi-
ca... sense oblidar de demanar implicació d’adminis-
tracions 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: jocs esportius, de reciclatge, 
catifa de contes, jocs amb aigua i tradicionals, 
tastet de jocs. Festes especials per inici i final de 
curs, Carnestoltes, Dia Infantil i Gimcana de Nadal. 
22 voluntaris fixos, 6 puntuals, 3 grups en suports 
puntuals. En total 12 sortides al carrer. Ateneuets: 3 
o 4 voluntaris surten a jugar per racons nous del barri, 
establint relacions més properes amb grups petits 
d’infants. 6 sortides.

DINAMItZACIÓ SoCIoCULtURAL
Projecte dirigit a persones de totes les edats, amb la 
finalitat de realitzar activitats per a la promoció socio-
cultural i educativa, afavorint la participació dels veïns i 
veïnes i integrant els sectors més marginats.
activitats cULtUraLs i de LLeUre Sopar 
d’Any Nou, Visita Colònia Güell i cripta de Gaudí, xer-
rades, Anem al teatre, Concert dones compositores, 
Biodansa,Trobada de Corals i participació en el pesse-
bre vivent. Participació en el grup promotor del 40 ani-
versari de la tragèdia de Haissa (xerrades, concerts…)
eXpOsiciOns Mirades i veus del català, Menja sà 
tu hi guanyes, Igual... què?, Pau m’ensenyes a com-
prar?, V Mostra d’Art i Creativitat, Drets dels infants, 
Patchwork, Natura, Boixets, La Maternitat, XXIX Mos-
tra de pessebres, Històries de vida (al CIOD).
Festes de priMavera Sant Jordi, Sol fa nits de 
festa, Homenatge a la Gent Gran, XXXIII Fira d’Arte-
sania i mostra d’entitats i serveis, xerrades, Dia Infantil, 
participació al correfoc infantil de Badalona, Concert 
de música clàssica a càrrec del Conservatori de Ba-
dalona, Nit d’estels, Música a la fresca, Juganíbals de 
festa, teatre i Paella i mostra de postres.
arpiLLeres Grup d’arpilleristes: elaboració d’ar-
pilleres amb el tema 50 anys del barri de Sant Roc. 
Presentació Posar fil a l’agulla. Taller amb infants a 
l’Escola Josep Boada. Espai familiar Elna: elaboració 
d’arpilleres de la maternitat. Exposicions: Sant Roc, 
un barri divers al MHIC, Escola Boada i UVIC; Arpille-
res indignades a Balmaseda. Maleta, farcell, arpillera 
a les Jornades solidàries de Sant Adrià. La Maternitat 
a l’Ateneu i a la Biblioteca de La Mina. Participació en 
tallers a Balmaseda i Gernika. Arpilleres ambaixadores.
sUpOrt a grUps Grup de dones: 22 participants. 
Grup de teatre Lapsus: Preparació i representació de 
l’obra ¡Seguimos vivos! 18 participants. Grup de bo-
txes: 15 participants de mitjana i 11 trobades. Grup 
de muntanya: 21 participants de totes les edats, 82 
convidats i 7 sortides. Cor de l’Ateneu: 46 cantaires al 
llarg de l’any i 6 concerts. Cor xic de l’Ateneu: 12 par-
ticipants de mitjana. Grup dels dijous: 11 participants 
fent patchwork. Grup de boixets: 12 participants i 
12 trobades de puntaires. Zumba: els dijous al vespre, 
32 participants.
La rOda d’espectacLes Fira d’Artesania: Xip 
Xap i Sermagia. Dia Infantil: Xarop de canya. Sant 
Jordi al carrer: Anna Roca, contes al terrat. Festa 
final de casals: Els Farsants, escuma a la carta. Parti-
cipació en la Tamborinada.



projecte participants* 
(persones)

equip*  
(persones)

edUcació inFants i JOves

Centre obert infantil 41 34

Aula oberta. Llengua i cohesió 56 7

Centre obert Joves 97 27

La Ludoteca. Educació a través del joc 3.959 15

Esplai Borinot 58 15

Activitats de vacances 390 141

Suport d’educació infantil 38 5

acOLLida i FOrMació

Espai familiar Elna 29 3

Formació de dones Laila 138 16

Formació i voluntariat 843 18

@teneu.tic 412 2

desenvOLUpaMent cOMUnitari

Sensibilització

Medi ambient 549 12

Sociosanitari 729

Cooperació i solidaritat 380 15

Cohesió i dinamització comunitària

Ateneu al carrer 1.678 41

Dinamització sociocultural 12.592 180

* Un participant, voluntari o persona remunerada pot estar a diferents projectes.

ELS NoStRES CoMPtES

PRESSUPOST 2016 = 685.262 euros

* Resultat: 718 euros. Aquest resultat es dedicarà als projectes d’Educació infants i joves de l’exercici 2016.

(Els comptes anuals de la Fundació Ateneu Sant Roc han estat auditats per Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic).

22
persones 

remunerades

400 
voluntaris

250 
socis

més de 

22.000  
participants

PERSoNES IMPLICADES

ELS NOSTRES INGRESSOS

639.707
euros

70%

30%

Fons privat
Fons públic:

 176.403e	 Generalitat de Catalunya
 13.472e	 Ajuntament de Badalona

APLICACIÓ DELS FONS OBTINGUTS

638.989* 
euros

55%

20%

19%

6%

Educació infants i joves
Acollida i formació
Desenvolupament comunitari
Despeses de gestió



Orden de San aguStín
Provincia del santísimo nombre  
de Jesús de Filipinas

PARROQUIA
SANT ROC

Badalona

SoM MEMbRES

Coordinadora Catalana de Fundacions

COOP57 Catalunya

 FEDAIA (Federació d’Entitats 
d’Atenció i d’Educació a la Infància 
i Adolescència)

FCVS (Federació Catalana de 
Voluntariat Social)

FIARE Catalunya

Fundació La Roda d’Accions Culturals 
i del Lleure

Projecte 40 anys Haissa

Xarxa local Casal dels Infants A.S.B. 
(dins del Programa CaixaProInfància)

 

PARtICIPEM

Associació Vincle: xarxa per 
l’observatori de la població gitana 
de l’est d’Europa a Catalunya

Badalona es mou

Comissió de festes de Badalona

Comissió de festes de primavera 
Sant Roc

Comissions de la Regidoria de Districte

Comissions i grups de treball del 
Consorci Badalona Sud

Consell d’entitats del Districte núm 6

Dones i Barri en Xarxa

Encuentro de Parroquias de Agustinos 
a León

Grup 33: Una altra presó és possible

Pacte local pel dret a decidir 
de Badalona

Pla d’Entorn de la Generalitat 
de Catalunya

Projecte Àngels

Projecte CEE (Cultura emprenedora 
a l’escola)

Projecte Pigmalió FP de Girona

Sectorial de Centres Oberts de 
Catalunya (FEDAIA)

SOS Racisme

www.forumarpilleres.cat  
(Bloc del Fòrum arpilleres de Catalunya)

Xarxa d’economia solidària

Entitats públiquEs

Generalitat de Catalunya 
Departament de Benestar Social 
i Família:
-  Direcció General d’Acció Cívica 

i Comunitària
-  Direcció General d’Atenció a la 

Infància i a l’Adolescència
- Direcció General per a la Immigració
- Direcció General de Joventut
Centre d’Atenció Primària Sant Roc
CRP Centre de Recursos Pedagògics 
de Badalona
IES Eugeni d’Ors
UAB (Universitat Autònoma de 
Barcelona)
UOC (Universitat Oberta de Catalunya
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

ajuntament de badalona
Àrea d’Esports i Joventut
Àrea de Serveis Socials i Salut

altres
Àrea Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona
 
Entitats privadEs

AF Dispoll SA
AMPA Escola Santíssima Trinitat 
(Badalona)
Arteria
Asociación Solidaria
Associació CEPS
Associació Cívica La Nau
Associació de geganters Sant Jaume
Associació La Bretxa
AVV Dalt la Vila
AVV del Centre (Badalona)
AVV Sant Roc
Bassi
C&A Modes
Caldo Aneto
Cáritas Badalona
Centre Esplai Aspirantat Sant Josep 
de Badalona
Colegio San Agustín (Saragossa)
Colegio Urdaneta (Bilbao)
Colomafruits SL
Companyia de Maria Lestonnac
Comitè de Solidaritat Deutsche Bank
Convent de Santa Magdalena
Conservatori de Badalona
Copy 25
Coral Cantiga
Coral Canticela
Coral Sant Adrià
Cet10
Doctoralia Internet SL
Editorial Anaya-Barcanova

Editorial Comanegra
Editorial Gregal
Editorial La Butxaca
Editorial Mediterrània
Editorial Paidotribo
Enciclopèdia Catalana
EPO Badalona (Equip de Pastoral 
Obrera)
Escola CEIR-ARCO
Escola Lestonnac (Badalona)
Escola Santíssima Trinitat (Badalona)
Escola Traç
Federació Farmacèutica SCCL
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Antoni Serra i Santamans
Fundació Banc d’Aliments
Fundació Cottet Mor
Fundació Creatia
Fundació Espriu
Fundació Esquerdes
Fundació Hospital de nens 
de Barcelona
Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Joventut
Fundació Roviralta
Grup d’exalumnes Colegio San Agustín 
(Saragossa)
Grup de solidaritat Corda
Grup de solidaritat És l’hora
Grupo Tragaluz
IKEA Badalona
Intersport
Iquitanz
Justícia i Pau
Justícia i Pau: Associació per l’objecció 
fiscal a les despeses militars (SIOF)
La General comunicación integral SL
Llar Sant Pau de Segúries
Llibreria Saltamartí
MADEN
Metall 3 scp
Oficina 0365 de “La Caixa”
Omnigaea SL
Òmnium Cultural (Badalona)
Parc sanitari Sant Joan de Déu
Parròquia Santa Maria (Badalona)
Patronat PROANE
Promocions Nova Vida XXI
Religioses Sagrada Família d’Urgell
Residència Llar Sant Roc
Saltamartí Llibres SAL
TUBSAL
Teatre Zorrilla
UD Viladecans
URL (Universitat Ramon Llull)
UVIC (Universitat de Vic)
Webster University Geneve

ENtItAtS CoL·LAboRADoRES
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