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Seguir aprenent més uns dels altres a estimar Sant Roc i empoderar-nos plegats,
poc a poc però amb constància, en la cura i construcció d’un present i futur millor.

EDUCACIÓ INFANTS I JOVES

Centre obert infantil
Projecte d’acció socioeducativa dirigit a nens/es entre
6 i 12 anys. L’objectiu és prevenir i detectar situacions
de risc, tot afavorint la socialització i la integració dels
infants i les seves famílies, amb un treball intensiu, integral i compensatori.
Han participat 49 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. L’equip del projecte ha estat
format enguany per 29 persones: 1 responsable del
projecte, 3 educadors de grup, 1 educador de suport,
4 talleristes, 16 voluntaris i 14 alumnes en pràctiques.
Activitats diàries Berenar, reforç escolar i deures,
ludoteca, esports, expressió, projecte amb la Llar Sant
Roc. Activitats transversals: programa sociosanitari
(berenar, dutxes i raspallat de dents, higiene i cura
personal). Activitats trimestrals: piscina, tallers de
percussió, teatre i ball. Sortides: contes a la biblioteca
de Sant Roc, platja de Badalona a veure el dimoni,
Salting Badalona i excursió de muntanya a la Serralada
de Marina, nit del Cigró, teatre Blas Infante. Treball amb
famílies. Activitat de lectura.
Seguiment i Coordinació Elaboració de projectes
educatius individualitzats i seguiments. Coordinacions a
nivell intern i extern (famílies, Serveis Socials, EAP, EAIA del
territori i centres educatius). Reunions de coordinació amb
l’equip d’educadors, voluntaris i alumnes en pràctiques.

Aula oberta
Projecte adreçat a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys
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
mitjançant l’aprenentatge de la llengua, costums i cultura
catalanes com a eix conductor. La diversitat d’origen
dels participants afavoreix el treball de la cohesió i el
coneixement de l’altre.

Han participat 36 infants de diferents orígens:
Pakistan, Romania, Xile, Xina, Marroc i catalans de
cultura gitana. Dividits en 9 grups per centres d’interès
al llarg de l’any.
Activitats Centres d’interès: art i barri, audiovisuals,
ciència, contes, cuina, festes, herois, teatre, viatges
i aventures i viatgers del temps. Altres: Assemblees.
Sortida de cap de setmana. Participació en activitats
conjuntes amb altres projectes de l’Ateneu (celebració
de festes, casals, colònies, festes de barri). Treball Amb
ulls d’infants dins el lema Sant Roc descobrir per estimar:
presentació pública a l’Ateneu i a l’Ajuntament.

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 procés de
socialització i fomentant una experiència enriquidora 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 92 nois i noies, de procedències
diverses: Catalunya, Pakistan, Egipte, Marroc, Xina, Senegal, Bolívia, Dominicana i Hondures. Treball en quatre
grups: Prejoves 1 i 2, Joves i Aula d’estudi.
Activitats Esports, Futbol, Piscina, Bestiari i Animació
de carrer, Escacs, Fem festes, Bàsquet-beat, Emociona’t,
Dinàmiques i jocs, Audiovisuals, Art, Cuina i Cinefòrum.
Assemblees, guardioles, berenars, aniversaris. Dimecres
jove, Antenes, Ho pilles, Xerrem.
Aules d’estudi Espai dividit entre el temps de
berenars i el reforç escolar, on es dóna suport als nois
i noies per fer deures i estudiar, de dilluns a dijous. Els
joves es divideixen, segons el curs i les necessitats
individuals. Prejoves: tres grups de 1r a 3r d’ESO, a
partir de l’octubre un grup es fa a l’IES Barres i Ones.
Joves: Un grup de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius.
Reforç de matemàtiques: una tarda, adreçat a alumnes
de 4t d’ESO i Batxillerat.

Sortides Partits futbol miniestadi i Camp nou, Port
Aventura, Cinema, Correfoc de Badalona, Serralada de
Marina, El Gran dictat, patinatge sobre gel.
Festes i Activitats especials Carnestoltes,
Concurs de Rapsodes, Fira d’Artesania, Dia Infantil,
Trobada amb Joves del Centre Sant Jaume, Festa de
la Castanyada, Nit de terror, participació en la Mostra
de Pessebres, Festa de Nadal.
Seguiment i Coordinació Coordinacions a
nivell intern i extern (famílies, centres educatius, Serveis
Socials i entitats). Reunions de coordinació amb l’equip
d’educadors, voluntaris i alumnes en pràctiques.

HAN Participat 57 infants de 5 procedències diferents 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 Llinars del Vallés conjunta
amb l’Aula oberta. Sortides: a la platja, al riu, a parcs
de la zona, a places del barri. Excursió a Collserola.
Cinema en català. Festes tradicionals: Carnestoltes
i Nadal. Participació en activitats d’altres projectes:
Dia Infantil, Ateneu al carrer, casals, colònies, festes
del barri...

LA Ludoteca

Activitats de vacances

Adreçat a infants, joves i adults amb l’objectiu d’educar
en valors a través del joc. La Ludoteca està oberta a
les escoles de Badalona i ciutats properes (Sant Adrià,
Santa Coloma, Montgat...).
HAN Participat Entitats del territori: Jocs en
família amb l’AMPA Trinitàries, AVV Artigas, Materno
Llefià i La Mina. Cibercaixa, Centre obert Betsaida i La
Mina. 150 infants, pares i educadors. Escoles: 2.364
infants i 296 mestres, de 24 escoles. 100 infants de
l’escola Lestonnac amb 4 mestres, quinzenalment i per
semestre. Projectes d’infància i joves de l’Ateneu
gaudeixen dels espais i materials: Centre obert infantil,
Aula oberta, Centre obert Joves, Esplai Borinot, Activitats de vacances, Suport d’educació infantil i Espai
familiar Elna.
Espais de joc Construccions, jocs de taula, jocs de
pati, jocs cooperatius, joc simbòlic (caseta, queviures,
veterinari, reparacions i disfresses), espais dinàmics
(Carnestoltes, Sant Jordi, estiu, tardor, Nadal).

Dirigit a infants i joves del barri, entre 3 i 18 anys. Es
desenvolupen en període de vacances escolars.
Han participat 404 infants i joves, 94 monitors i 53
monitors de suport i puntuals. 16 monitors de fora de
Catalunya (Saragossa, Bilbao i Valladolid).
8 activitats Casal Infantil d’Estiu, Casal de Joves
d’Estiu, Casal d’Estiu Trinitàries, Camp de treball,
Colònies a Sant Pau de Segúries, Ruta a Maçanet de
Cabrenys, Casal d’Agost, Colònies d’Hivern a Sant
Pau de Segúries.

Esplai Borinot
Dirigit a nens/es de 5 a 13 anys amb la finalitat de
treballar per a un model de societat no discriminadora, fonamentada en la justícia, la solidaritat
i el respecte a les persones, a la diversitat cultural i al
medi ambient.

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 projecte
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 35 infants, dividits en dos grups
d’edat.
Activitats Esmorzar, música, jocs, psicomotricitat,
experimentació, festes tradicionals: Carnestoltes (disfressats de cors que s’estimen molt Sant Roc), castanyada,
Nadal... Sortides conjuntes amb les mares.

ACOLLIDA I FORMACIÓ
Espai familiar Elna

formació de dones Laila

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 familiar. 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’aquesta manera un bon
desenvolupament dels infants. Treball d’hàbits bàsics,
habilitats socials i límits en l’educació.
Han participat 14 dones de diferents procedències
(Marroc, Pakistan, Índia, Nigèria i autòctones una de les
quals de ètnia gitana) i 13 infants.
Activitats L’estona amb els nadons: bany, massatge
infantil i esmorzar, psicomotricitat, jocs, música i piscina.
L’estona de les mares: castellà, tallers, centre d’interès
(l’alimentació, el joc i l’infant i els límits en l’educació),
cuina i costura. Conjuntes: xerrades, sortides i celebracions. Altres: tutories, acompanyament i coordinació
amb Serveis Socials de Sant Roc i La Salut.

Dirigit a dones a partir de 16 anys de diferents procedències i cultures. L’objectiu del projecte és facilitar
l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana
com a element integrador, estimulant la convivència
i el treball en grup.
han participat 140 dones distribuïdes en 8 grups,
9 a partir de l’octubre.
Grups de llengua Grup de català: classes,
informàtica i espai de conversa amb el Centre de Normalització Lingüística. Grups de castellà: dividits segons
el nivell de coneixement de castellà i l’alfabetització en
idioma d’origen. 2 grups d’Acollida (treball oral), 2 grups
Alfa (s’inicien en l’escriptura i lectura), 2 grups de nivell
Inicial (estudien castellà com a segona llengua) i 1 grup
de Bàsic (dones que han assolit un nivell bo de lectura
i escriptura). A partir de l’octubre un grup s’Alfa passa
a ser de Neolectures i s’afegeix un nou grup d’Acollida.
Les classes es complementen amb classes d’informàtica
on es reforça l’aprenentatge de l’idioma.

Altres activitats Coneixement de l’entorn, activitats conjuntes amb altres grups de dones de l’Ateneu,
sortides, Dia de la Dona, festes tradicionals, xerrades...

orientació sociolaboral
Durant l’any 2016 s’han atès les demandes de 39 persones dins del projecte d’inserció. D’aquestes 16 eren
d’origen espanyol, 10 d’origen pakistanès, 6 marroquines
i la resta una de cada país: Índia, Bolívia, República
Dominicana, Rússia... la majoria procedeixen dels projectes actuals de l’Ateneu i també algunes que havien
participat en el passat.
COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS Els participants
s’han derivat a projectes d’inserció de Càritas, Formació i Treball, IMPO i ARED. Coordinacions amb altres
entitats: Creu Roja, Badiu Jove, Projecte Incorpora
del Consorci, per recollir tota la seva oferta formativa
i d’inserció. L’educador del projecte ha participat en
formacions organitzades per la Fundació Èxit i ha pogut
compartir sessions de treball amb l’equip de la Fundació
Formació i Treball.

Formació I VOLUNTARIAT
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.
Activitats Xerrada documentació nouvinguts. 16
participants. Visita al barri. 20 participants. Visita a la
Fundació Formació i Treball. 20 participants. Participació

infantil. 17 participants. Trobada d’educadors, voluntaris,
col·laboradors: Sant Roc, descobrir per fer estimar. 71
participants.
Monogràfic setembre L’abordatge dels conflictes, una mirada mediadora. 31 participants.
Aprenentatge-servei Amb alumnes del Col·legi
Mare de Déu de l’Assumpció. 6 participants. Amb l’Escola
CEIR-ARCO. 23 participants
Formació fora de l’Ateneu Trobada de Centres
Oberts de Catalunya, Dinàmiques i estratègies d’èxit,
Formació de la nova ciutadania, Bones pràctiques d’intervenció en interculturalitat, III Jornada Obrim portes
Romest, xerrades...
Alumnes en pràctiques 27 alumnes de: UAB,
UOC, UVIC, SOC, IES Eugeni d’Ors, IES Maremar,
IES Francesc, IES Pla Marcell, Escola ARCO, CET10,
Emociónate, Fundació Pere Tarrés. Col·laboració en 10
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.
Projectes de l’Ateneu Setmanalment fan servir
l’Aula com a suport del seu treball el Centre obert Joves,
Formació de dones Laila i Espai familiar Elna. Incorporació de tauletes tàctils en les activitats de reforç del
Centre obert infantil.
FRACTURA DIGITAL Campanya de sensibilització
i denúncia per la situació del barri a nivell digital. Treball
conjunt amb els equips d’Administració i Comunicació,
i l’Escola Lestonnac i la Parròquia Sant Roc.

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
Medi ambient

Sociosanitari

Proposta d’intervenció en el nostre entorn per fomentar
petites accions que ajudin a preservar el medi ambient.
Ofereix als diferents projectes de l‘Ateneu una sèrie
d’activitats relacionades amb el medi ambient.
Campanya de sensibilització: El món malalt.
Dinàmiques amb educadors dels projectes de l’Ateneu
sobre les causes de la situació del món i possibles
solucions. Cada projecte planteja diferents maneres de
treballar el tema. Xerrades sobre reciclatge a dos grups
de llengua de la Fundació Esquerdes.

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 joves en els diferents
projectes són els més beneficiats: berenar, higiene dental
i dutxes al Centre obert infantil, bany de nadons i cuina
a l’Espai familiar Elna, esmorzar del Suport d’educació
infantil, treball intensiu durant les Activitats de vacances...
ACTIVITATS Al llarg de l’any s’han fet xerrades sobre
pediatria, planificació familiar i alimentació a l’Espai
familiar Elna i Formació de dones Laila. Col·laboració
amb l’Associació CEPS i el CAP Sant Roc.

cooperació i Solidaritat
Projecte que té com a objectiu treballar transversalment
el valor de la solidaritat i la cooperació.
Comerç Just Venda de productes d’Intermón,
Alternativa 3, Xarxa de Consum Solidari i Iquitos. 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 (aportació econòmica a
un projecte maternoinfantil a Idomeni).
Xerrada sobre treball amb refugiats a Idomeni i El
Pireu (Grècia).
DESPRÉS DE LES ONADES exposició-reflexió sobre
la situació dels refugiats al món.

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: jocs esportius, de reciclatge,
catifa de contes, jocs amb aigua i tradicionals, tastet de
jocs. Festes especials per inici i final de curs, Carnestoltes,
Sant Jordi al carrer, Dia Infantil i Cantada de nadales.
20 voluntaris fixos, 5 puntuals, 21 en col·laboracions
puntuals. En total 12 sortides al carrer. Ateneuets:
equip de voluntaris que surten a jugar per racons nous
del barri, establint relacions més properes amb grups
petits d’infants. 4 sortides. Gimcana de jocs del barri
per celebrar els 50 anys del barri.

DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL
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.
Activitats culturals i de lleure Sopar
d’Any Nou, Visita Sagrada Família, Xerrada Associació
Dit i Fet, Concert de flautes de bec del Conservatori de
Badalona, Anem al teatre La Maternitat d’Elna, Concert
dones compositores, Estrena grup de teatre Lapsus,
Trobada de Corals i participació en el pessebre vivent.

Exposicions Dit i fet, Sant Roc descobrir per estimar,
El món en femení, Una mirada al barri en festes, Després
de les onades, XXX Mostra de pessebres.
Festes de primavera Sant Jordi, Concert d’inici
de festes, Homenatge a la Gent Gran, XXXIV Fira d’Arte
sania i mostra d’entitats i serveis, Dia Infantil, participació
al correfoc infantil de Badalona, Sol fa nits de festa,
Zumba de festa, Pintada.
Arpilleres Grup d’arpilleristes: elaboració d’arpilleres amb el tema 50 anys del barri de Sant Roc
i presentació Retalls d’història a Sant Roc. Taller amb
joves estudiants a Pineda de Mar. Exposicions: Sant
Roc, un barri divers a UVIC i a botigues del centre de
Badalona; Arpilleres indignades a l’escola Pau Gargallo,
centre cívic Guinardó i al centre Ton i Guida. Maleta,
farcell al centre cívic de Sagrada Família. La Maternitat a
l’Espai de Llefià i a l’Escola bressol Céspedes. Posar fil a
l’agulla a Sant Sebastià. Fòrum d’arpilleres al País Basc.
Suport a grups Grup de dones: 23 participants.
Grup de teatre Lapsus: Preparació i representació de
l’obra El peligroso juego de la herencia, a l’Ateneu, al
centre cívic La Salut i al Casal de cultura de Sant Adrià.
17 participants. Grup de botxes: 23 participants i 11
trobades. Grup de muntanya: 31 participants de totes
les edats, 15 convidats i 6 sortides. Cor de l’Ateneu:
50 cantaires al llarg de l’any i 4 concerts. Cor Xic de
l’Ateneu: 20 participants, cantata a la Biblioteca de Sant
Adrià. Club dels dijous: 12 participants fent patchwork.
Grup de boixets: 14 participants i 9 trobades de puntaires. Zumba: els dijous al vespre. 48 participants.
Biodansa: els dimarts al vespre. 12 participants.
SANT ROC DESCOBRIR PER ESTIMAR Eix transversal de l’any per treballar els 50 anys del barri. L’estel
màgic, Amb ulls d’infant, Pintada Joves, Jocs del barri,
Els cors més petits, Viatge a través del temps, Gimcana
barri, Retalls d’història a Sant Roc, Mirar Sant Roc com
a mare, Reculls històrics, Noves veïnes-noves mirades,
Exposició. Trobada per compartir el treball fet, el 18 de
novembre.

ATENEU EN XARXA
Projecte que neix amb l’objectiu d’endreçar i organitzar
el treball en xarxa a l’Ateneu, consensuar línies de treball
i participació i compartir el treball de les diferents comissions en què participem. Projectes de col·laboració
amb entitats i visites a l’entitat i al barri per a centres
educatius i de lleure.

els nostres comptes
ELS NOSTRES INGRESSOS

APLICACIÓ DELS FONS OBTINGUTS
6%
17%

67%

643.638
euros

659.975*
euros

33%

61%

16%

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

Fons privat
Fons públic
178.588e Generalitat de Catalunya
31.905e Ajuntament de Badalona
1.812e Altres

* Resultat: -16.337 euros. Aquest resultat ha estat cobert pels romanents d’exercicis anteriors.
PRESSUPOST 2017 = 688.384 euros
(Els comptes anuals de la Fundació Ateneu Sant Roc han estat auditats per Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic).
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més de

22.000
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participants*
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projecte

EDUCACIÓ INFANTS I JOVES

Centre obert infantil

49

29

Aula oberta. Llengua i cohesió

36

5

Centre obert Joves

92

22

3.628

15

57

15

404

147

38

5

27

8

Formació de dones Laila

140

19

Formació i voluntariat

264

20
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223

2

39
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La Ludoteca. Educació a través del joc
Esplai Borinot

23

persones
remunerades

400

Activitats de vacances
Suport d’educació infantil
ACOLLIDA I FORMACIÓ

Espai familiar Elna

Orientació sociolaboral

voluntaris

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

Medi ambient

474

6

Sociosanitari

773

16

Cooperació i solidaritat
Ateneu al carrer

254
socis

equip*
(persones)

Dinamització sociocultural
Ateneu en xarxa

737

15

1.770

46

12.048

170

775

6

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

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)
TIAB (Taula d’Infància i Adolescència
de Badalona)

Participem
Apropa Cultura
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
Consell dels infants de Badalona
Dones i Barri en Xarxa
Encuentro de Parroquias de Agustinos
a León
Grup 33: Una altra presó és possible
Grup de diàleg interreligiós de Badalona
Pacte local pel dret a decidir
de Badalona
Pla d’Entorn de la Generalitat
de Catalunya
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 COL·LABORADORES
Entitats públiques

Coral Cantiga
Coral Canticela
Coral Sant Adrià
Cet10
Doctoralia Internet SL
Editorial Anaya-Barcanova
Editorial Comanegra
Editorial Mediterrània
Editorial Paidotribo
Enciclopèdia Catalana
EPO Badalona (Equip de Pastoral
Obrera)
Escola CEIR-ARCO
Escola Lestonnac (Badalona)
Escola Santíssima Trinitat (Badalona)
Escola Traç
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Antoni Serra i Santamans
Fundació Banc d’Aliments
Fundació Espriu
Fundació Formació i Treball
Fundació Hospital de nens
de Barcelona
Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
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)
Llar Sant Pau de Segúries
Llibreria Saltamartí
MADEN
Metall 3 scp
Oficina 0365 de “La Caixa”
Òmnium Cultural (Badalona)
Parc sanitari Sant Joan de Déu
Parròquia Santa Maria (Badalona)
Patronat PROANE
Ponts per la Pau
Promocions Nova Vida XXI
Religioses Sagrada Família d’Urgell
Residència Llar Sant Roc
Saltamartí Llibres SAL
TUBSAL
Teatre Zorrilla
URL (Universitat Ramon Llull)
UVIC (Universitat de Vic)

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers socials
i Famílies:
- 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 de Cultura
Àrea de Joventut (Alcaldia)
Àrea de Polítiques d’igualtat (Alcaldia)
Àrea de Serveis Socials
Altres
Àrea Metropolitana de Barcelona
Biblioteca Sant Roc
Centre de Normalització lingüística
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
Conflict Textiles
Convent de Santa Magdalena
Conservatori de Badalona

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

PARROQUIA
SANT ROC

Badalona

FUNDACIÓ PRIVADA

COTTET-MOR

www.fundacioateneusantroc.org

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

