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Centre obert infantil
Projecte d’acció socioeducativa dirigit a nens/es entre 
6 i 13 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 54 infants al projecte dividits en tres 
grups per edats. Un 63% dels infants són autòctons del 
barri de població gitana, un 10% autòctons no gitanos 
mentre que un 12% són d’origen marroquí, 2% xinès, 
8% pakistanès i un 5% romanès. L’equip del projecte ha 
estat format enguany per 30 persones: 1 responsable del 
projecte, 4 educadors de grup, 1 tallerista, 17 voluntaris 
i 8 alumnes en pràctiques. 
activitats Diàries: Berenar, reforç escolar i deures, 
ludoteca, esports, informàtica, manualitats. Transversals: 
programa sociosanitari (berenar, dutxes, raspallat de 
dents, higiene i cura personal), assemblees. Trimestrals: 
piscina, cuina i lleure. Sortides: cinema en català, pista 
de gel de Badalona, excursió de muntanya a la Serralada 
de Marina, nit del Cigró, Salting i cap de setmana de colò-
nies. Altres activitats: treball amb famílies, participació 
en activitats a la Biblioteca Sant Roc i de territori (Dia de 
la dona i Sant Jordi), Espai 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. 
Han participat 27 infants de diferents orígens: 
Pakistan, Xile, Xina, Marroc, Bolívia, Índia i Catalunya 
(gitanos i paios).
grups 7 al llarg de l’any, dividits per centres d’interès: 
contes, viatgers del temps, periodistes, jocs i llengua, art, 
vídeo i investigadors. 
activitats conJuntes Assemblees. Sortida de cap 
de setmana conjunta amb l’Esplai Borinot. Participació en 
activitats amb altres projectes de l’Ateneu (celebració de 
festes, casals, colònies, festes de barri). Participació al 
Consell dels Infants i Adolescents de l’Ateneu. Exposició 
i contacontes El secret del mar a les Biblioteques Sant 
Roc i can Casacuberta, i a l’Escola Lestonnac. Padrins 
de lectura.

Centre obert JoveS
Projecte adreçat a adolescents i joves entre 12 a 18 
anys, amb l’objectiu d’acompanyar els nois i noies en el 
seu desenvolupament personal i acadèmic, afavorint el 
seu procés de socialització i fomentant una experiència 
enriquidora en el seu temps de lleure. 

Han participat 95 nois i noies, de procedències 
diverses: Catalunya, Pakistan, Marroc, Xina, Senegal, Bo-
lívia, R. Dominicana, Gàmbia, Colòmbia, Equador, Guinea, 
Hondures i Itàlia. Treball en quatre grups: Prejoves 1 i 2, 
Joves i Aula d’estudi a l’IES Barres i Ones. 21 educadors 
implicats en el projecte.
activitats Esports, futbol, piscina, Fem festes, Dia de 
grup, jocs de taula, cuina, informàtica i Espai jove. Altres 
activitats: assemblees, berenars, Padrins de lectura, 
Antenes, Connecta’t al món, Xerrem i Club de lectura.
aules d’estudi Espai dividit entre el temps de bere-
nars i el reforç escolar, on es dona suport per fer deures 
i estudiar, de dilluns a dijous. Els joves es divideixen, 
segons el curs i les necessitats individuals. Prejoves: 
dos grups de 1r a 4t d’ESO. Un grup de 1r d’ESO a 
l’IES Bar res i Ones. Joves: Un grup de Batxillerat i Cicles 
formatius. Reforç de matemàtiques: una tarda, adreçat 
a alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat. 
sortides Cinema, Correfoc de Badalona, sortida al Bosc 
vertical, The zone of hope i sortida a la Fira de Santa Llúcia. 
Festes i activitats especials Carnestoltes, con-
curs de Rapsodes, Fira d’Artesania, Dia Infantil, Sopar de 
gala, festa de la Castanyada, Nit de terror, participació en 
la Mostra de Pessebres i 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’edu-
cadors, voluntaris i alumnes en pràctiques.

la 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 de Badalona i ciutats properes (Sant Adrià de 
Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montgat...) i entitats 
del territori. 
Han participat Entitats del territori: Espais familiar 
Carles Blanch i Vincles, Cibercaixa i Centre obert Sant 
Jaume. 111 infants, pares i educadors. Escoles: 2.252 
infants i 327 mestres, de 29 escoles. 50 infants del Col·legi 
Lestonnac amb 2 mestres, quinzenalment i per semestre. 
Projectes d’infància i joves de l’Ateneu gaudeixen dels 
espais i materials: Centre obert infantil, Aula oberta, Cen-
tre 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), nou espai 
de joc desestructurat i organització a l’entitat del Dia 
internacional del Joc.

eSplai borinot
Dirigit a nens/es de 5 a 13 anys amb la finalitat de tre-
ballar 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, a través 
del lleure educatiu.
Han participat 47 infants i un equip de 20 monitors, 
organitzats en tres grups: Sols, Papallones i Xiruques. 
Participació d’alumnes de Servei Comunitari de l’IES 

eduCaCiÓ infantS i JoveS

“…teixir alternatives que ens permetin somniar futurs  
per tal de transformar-los en un present just i habitable.” 

Adaptat de Dones als barris: invisibles però imprescindibles • Eva Fernàndez i Lamelas



Manuel Vázquez Montalbán i del Col·legi Mare de Déu 
de l’Assumpció. 
activitats Ludoteca, gimcanes, jocs cooperatius, mú-
sica, expressió, tallers, sortides, jocs al carrer. Sortides: a 
la platja, al riu, a parcs de la zona, a places del barri, cap 
de setmana a Llinars del Vallés conjunta amb l’Aula oberta 
i Festa La Tresca 20 anys. Altres activitats: Nits de cigró 
a l’Ateneu, Castanyada i Tió de Nadal. Participació en 
activitats d’altres projectes: Fira d’Artesania, Dia Infantil, 
Ateneu al carrer, Mostra de pessebres, Carnestoltes, 
Correfoc infantil de Badalona, casals, colònies...

aCtivitatS de vaCanCeS
Dirigit a infants i joves del barri, entre 3 i 18 anys. Es 
desenvolupen en període de vacances escolars. 
Han participat 269 infants i joves, 51 monitors i 51 
monitors de suport. 14 monitors de fora (Pamplona, Sa-
ragossa, Bilbao, Valladolid, Madrid, Múrcia i Santander).

6 activitats Casal Infantil d’Estiu, Casal de Joves 
d’Estiu, Casal d’Estiu Trinitàries, Camp de treball, Colònies 
a Sant Pau de Segúries i Ruta a Vallter.

Suport d’eduCaCiÓ infantil
Espai adreçat a nens i nenes entre 3 mesos i 3 anys fills 
de mares participants en el projecte Formació de dones 
Laila. L’objectiu del projecte és afavorir un bon desen-
volupament dels nadons, treballant els hàbits de neteja, 
ordre, menjar... perquè els hi serveixi per al seu dia a dia.
Han participat 34 infants, dividits en dos grups, de 3 
a 18 mesos i de 18 mesos a 3 anys. L’equip està format 
per 6 educadores.
activitats Esmorzar, música, jocs, psicomotricitat, 
experimentació, contes, festes tradicionals (Carnestoltes, 
Castanyada i Nadal) i activitats conjuntes amb les mares 
i les participants de l’Espai familiar Elna.

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 d’ajuda mútua on s’ofereix 
suport i acompanyament en la criança i l’educació dels 
fills/es. L’objectiu és enfortir la confiança i la seguretat en 
el seu rol de mare, i així afavorir un bon desenvolupament 
dels infants. Treball d’hàbits bàsics, habilitats socials i 
autonomia personal.
Han participat 15 dones i 17 infants de diferents 
procedències (Marroc, Pakistan, Xile, Romania i autòc-
tones, 3 de les quals d’ètnia gitana).
activitats L’estona amb els nadons: acollida, es-
morzar, bany, taller de massatge infantil, espai de joc, 
psicomotricitat, estimulació comunicativo-lingüística, 
estona del conte, música i piscina. L’estona de les mares: 
cuina i costura. Altres activitats: xerrades, celebracions i 
sortides (Biblioteca Sant Roc, Espai familiar La Tribu, parc 
de la Ciutadella, Tamborinada, can Miravitges, Museu de 
les aigües, Tibidabo i Fira de Santa Llúcia). Seguiment: 
tutories, acompanyament i coordinació amb Serveis 
Socials de Sant Roc.

formaCiÓ de doneS laila
Dirigit a dones a partir de 16 anys de diferents procedèn-
cies i cultures (Pakistan, Marroc, Índia, Nigèria, Guinea i 
Bangladesh). L’objectiu del projecte és facilitar l’aprenen-
tatge de les llengües catalana i castellana per tal d’afavorir 
la relació amb el seu entorn, estimular la convivència i el 
treball en grup.
Han participat 126 dones distribuïdes en 8 grups. 
L’equip està format per 24 formadors/es. 
grups Acolliment lingüístic (Acollida 1 i 2): Adreçat 
a dones amb coneixement pràcticament nul o molt baix 
de castellà. Instrumental (Alfabetització i Neolectores): 
els diferencia l’adquisició de la velocitat lectora. Adreçat 
a dones que entenen i parlen el castellà mínimament 
per comunicar-se. Segones llengües Castellà (Inicial 1 
i 2 i Bàsic): Adreçat a dones que entenen força i parlen 
suficientment el castellà i tenen coneixements d’una 
segona llengua. Català (Inicial i avançat): els diferencia 
el coneixement previ de la llengua. A partir de l’octubre, 
un grup nou de català. Col·laboració d’una voluntària de 
Plataforma per la Llengua. 

aCollida i formaCiÓ



inFormàtica Reforç de l’aprenentatge de les llengües, 
amb materials creats i adaptats als diferents nivells. 
altres activitats Coneixement de l’entorn, festes 
tradicionals, xerrades de salut, assemblea d’inici de curs, 
participació en activitats del barri (Sant Jordi, Fira d’arte-
sania...) i sortides (Fira de Santa Llúcia, can Miravitges, 
Palau de la música, Museu de Badalona, L’Auditori, 
Ajuntament de Barcelona, parc de ca l’Arnús...).

orientaCiÓ SoCiolaboral
Durant l’any 2018 s’han atès les demandes de 49 per-
sones dins del projecte d’orientació. D’aquestes el 43% 
catalanes, 26% de Pakistan, 12% de Marroc i la resta de 
diferents països de llatinoamèrica. La majoria procedeixen 
dels projectes actuals de l’Ateneu (30 del Centre obert 
Joves, 7 de Formació de dones Laila i Espai familiar Elna), 
algunes persones havien participat en el passat (7 del 
Centre obert infantil i de Joves) i la resta conegudes de 
gent vinculada a l’Ateneu.
activitats Entrevistes d’acollida i seguiment, elabora-
ció de currículums, derivació a cursos i a entitats d’inser-
ció laboral, participació en la Taula d’ocupació del territori.
col·laBoració amB entitats Càritas, Formació 
i Treball, Creu Roja, Fundació Èxit, Consorci Badalona sud 
i IMPO. Es recull l’oferta formativa i d’inserció d’aquestes 
entitats i serveis, i es deriven participants, fent l’acom-
panyament i el seguiment necessaris en cada cas.

formaCiÓ i voluntariat
Programa adreçat a voluntaris, col·laboradors, monitors, 
educadors i talleristes dels diferents projectes. S’organit-
zen activitats per tal de millorar la qualitat pedagògica.
activitats Reflexió 17 per capgirar el 17, 7 parti-
cipants. Visita a Paidòs SAB, 7 participants. Trobada 

d’educadors, voluntaris, col·laboradors: Fes-te teu l’Ate-
neu, 73 participants. 
curs setemBre Visita Escoleta Educació viva, 7 par-
ticipants. Conèixer Pakistan i el paper de la dona, 19 par-
ticipants. Gènere i feminisme en joc, 25 participants.
Treu-li suc a la Ludoteca, 12 participants. 
aprenentatge-servei Col·legi Mare de Déu de 
l’Assumpció, 5 participants. IES Manuel Vázquez Mon-
talbán, 5 participants. Mòdul de Farmàcia IES Eugeni 
d’Ors, 8 participants.
Formació Fora de l’ateneu Trobada de Centres 
Oberts de Catalunya. Educa amb l’art: música. Maltracta-
ment infantil i adolescent. Joves i drogues. Formació de 
jocs Haba. Altres jornades, seminaris i xerrades.
alumnes en pràctiques 23 alumnes de: UAB, 
UOC, URL, IES Eugeni d’Ors, IES La Bastida, IES Joan 
Maragall, Escola CEIR-ARCO, CET10, Casa d’oficis, 
Escola El Sol, Fundació Pere Tarrés, Traç i Diputació 
d’Aragó. Col·laboració en 6 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 el Centre obert Joves com a suport en les tasques 
acadèmiques, Formació de dones Laila com a reforç de 
l’aprenentatge de les llengües i el Centre obert infantil 
com apropament a la informàtica a través de diferents 
eines adaptades a l’edat.
millora de la XarXa Renovació i reestructuració 
de l’aula d’informàtica i augment del nombre d’ordinadors 
portàtils per treballar fora de l’aula. 

medi ambient
Proposta d’intervenció en el nostre entorn per fomentar 
petites accions que ajudin a preservar el medi ambient. 
campanya de sensiBilització Estalvi d’aigua.
Propostes diferents per a tots els projectes: Exposició 
Estima l’aigua, adhesius amb missatges pels lavabos, 
campanya Stop tovalloletes i sortides al Museu de les 
aigües. 
altres activitats Xerrada Reciclatge de vidre. Ta-
llers del projecte Educació per a la sostenibilitat de l’AMB. 

Centre d’interès de les activitats d’estiu El plàstic al mar. 
Participació a la Setmana europea per a la prevenció de 
residus amb tallers de construcció amb material de rebuig.

SoCioSanitari
Des de tots els projectes i a través de qualsevol activitat, 
es treballen els temes de salut i higiene. Creació de la nova 
comissió de treball per actualitzar i impulsar el projecte.
treBall d’HàBits Els infants i joves són els més 
beneficiats: berenar, higiene dental i dutxes al Centre obert 

deSenvolupament Comunitari



infantil, bany de nadons i cuina a l’Espai familiar Elna, 
esmorzar del Suport d’educació infantil, treball intensiu 
durant les activitats d’estiu...
activitats Al llarg de l’any s’han fet xerrades sobre 
pediatria (vacunes, rutines i malalties d’hivern), diabetis, 
revisions mèdiques i taller bucodental a l’Espai familiar 
Elna i Formació de dones Laila. Col·laboració amb 
l’Hospital Germans Trias i Pujol 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, Alter-
nativa 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 coope-
ració a Lima i Iquitos i Tanzània: Carnestoltes solidari, 
iniciativa Un euro per Iquitos, Nit solidària.
desprÉs de les onades exposició-reflexió sobre 
la situació dels refugiats al món; a Amics de la UNESCO.

ateneu al Carrer
Projecte que reivindica el carrer com a espai educatiu, 
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 Un divendres al mes el grup de voluntaris 
organitza espectacles a diferents racons del barri: jocs 
esportius, de reciclatge, jocs amb aigua, circ i tastet de 
jocs. Festes especials: Carnestoltes, Catifa de contes, 
Dia Infantil i Cantada de nadales. 21 voluntaris fixos i 45 
en col·laboracions puntuals de diferents entitats. En total 
9 sortides al carrer. 
ateneuets Equips de 5 voluntaris surten a jugar per 
racons del barri establint relacions més properes amb 
grups petits d’infants. 15 sortides. Aquest any hem 
comptat amb la implicació dels 3 educadors de carrer 
del Consorci Badalona Sud. 

dinamitZaCiÓ SoCioCultural
Projecte dirigit a persones de totes les edats, amb la fina-
litat 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, Bufanda de la iaia, Notes solidàries per Badalona, 
xerrada Paradisos fiscals, estrena grup de teatre Lapsus, 
Trobada de Corals, representació Els Pastorets (alumnes 

de l’escola Betúlia), sopar de Nadal i participació en el 
Pessebre vivent. Tallers Fem els darrers dimarts de mes. 
Espai de costura Trobada.
eXposicions Estima l’aigua, Paisatges, concurs de 
cartells de festes, Paradisos fiscals, L’imaginari reflectit 
sobre la remor de l’aigua, El secret del mar, Comerç 
just, Llums i ombres, Després de les onades i Mostra 
de pessebres.
Festes de primavera Nit solidària, Zumba de festa, 
Sant Jordi, Homenatge a la Gent Gran, Juganíbals de 
festa, preparació XXXVI Fira d’Arte sania i mostra d’enti-
tats i serveis (anul·lada per pluja), participació al Correfoc 
infantil de Badalona i la Cursa del Dimoni, Sol fa nits de 
festa i Dia Infantil.
arpilleres Activitats: elaboració d’arpilleres amb el 
tema Dones disruptives, participació al Fashion Revolution 
day, tallers a Vilafranca del Penedès i La Mina, i creació del 
Racó de l’arpillera ambaixadora. Exposicions: Arpilleres 
en acció: Refugiats a Laboratoris Menarini, Col·legi Mare 
de Déu de l’Assumpció, Amics de la UNESCO i Universitat 
de Vic. Finestres al futur a ISOM. Arpilleres indignades a 
Vilafranca del Penedès. Arpilleres ambaixadores a dife-
rents llocs del món. Fòrum d’arpilleres de Catalunya: 
organització de la trobada 10 anys d’arpilleres a Catalun-
ya, amb 50 participants de Barcelona, Sant Vicenç dels 
Horts, Palau-solità i Plegamans, Sabadell i Badalona.
suport a grups Boixets: 12 participants i 8 troba-
des de puntaires. Botxes: 15 participants i 11 trobades. 
Participació al torneig de Bitlles catalanes del Micaco. 
Club dels dijous: 10 participants fent patchwork. Cor de 
l’Ateneu: 42 cantaires, 5 concerts i matinal de formació. 
Grup de dones: 20 participants, tots els dimecres a la 
tarda. Grup de muntanya: 20 participants de totes les 
edats, 16 convidats i 7 sortides. Juganíbals: divendres 
a la nit, 5 activitats, 45 participants. Lapsus (grup de 
teatre de l’Ateneu): preparació i representació de l’obra 
La muerte otra vez, a l’Ateneu. 12 participants. Zumba: 
els dijous al vespre, 30 participants. 

ateneu en XarXa
Projecte amb l’objectiu d’endreçar i organitzar el treball 
en xarxa a l’Ateneu, consensuar línies de treball i parti-
cipació, i compartir la feina de les diferents comissions 
en què participem (taules de treball de Badalona Sud, 
cooperatives escolars, activitats comunitàries, Consell 
dels infants de Badalona...). Projectes de col·laboració 
amb entitats i visites a l’entitat i al barri per a centres 
educatius i de lleure.



projecte participants* 
(persones)

equip*  
(persones)

educació inFants i Joves

Centre obert infantil 54 30

Aula oberta. Llengua i cohesió 25 3

Centre obert Joves 95 21

La Ludoteca. Educació a través del joc 3.191 12

Esplai Borinot 43 20

Activitats de vacances 269 102

Suport d’educació infantil 34 6

acollida i Formació

Espai familiar Elna 32 6

Formació de dones Laila 126 24

Formació i voluntariat 300 14

@teneu.tic 259 3

Orientació sociolaboral 49 6

desenvolupament comunitari

Medi ambient 416 8

Sociosanitari 710 22

Cooperació i solidaritat 589 15

Ateneu al carrer 1.485 43

Dinamització sociocultural 9.702 170

Ateneu en xarxa 1.125 7

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

elS noStreS CompteS

PRESSUPOST 2019 = 683.697 euros

* RESUlTaT: 2.751 euros

23
persones 

remunerades

més de

400 
voluntaris

310 
socis

19.000  
participants

perSoneS impliCadeS

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

ElS NOSTRES INGRESSOS aPlICaCIÓ DElS FONS OBTINGUTS

 180.476e	 Generalitat de Catalunya
 23.035e	 Ajuntament de Badalona
 14.213e Altres

Fons privat
Fons públic

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

659.343
euros

67%

33%

656.592* 
euros 61%16%

17%

6%



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

PARROQUIA
SANT ROC

Badalona

FUNDACIÓ PRIVADA
COTTET-MOR

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
TIAB (Taula d’Infància i 
Adolescència de Badalona)
Som Energia
Xarxa local Casal dels Infants 
A.S.B. (dins del Programa 
CaixaProInfància)

 

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  
(Blog del Fòrum arpilleres 
de Catalunya)
Xarxa d’economia solidària

Entitats públiquEs

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 Barres i Ones
IES Eugeni d’Ors
IES Joan Maragall
IES La Bastida
IES Maremar
IES Vázquez Montalbán
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
Almirall S.A.
AMPA Escola Santíssima 
Trinitat (Badalona)
Angle Editorial
Anstil Soluciones creativas S.L.
Antonia Kerrigan Agencia 
Literaria
Arteria
Asociación Solidaria
Associació CEPS
Associació Cívica La Nau
Associació de geganters 
Sant Jaume
Associació La Bretxa
Associació Wenzhuu

AVV Dalt la Vila
AVV del Centre
AVV Sant Roc
Barna Consulting Group S.L.
Bassi
C&A Modes Baricentro
C&A Modes Glòries
C&A Modes Màgic
Caldo Aneto
Can Boter
Cáritas Badalona
Cases d’Oficis
Centre Esplai Aspirantat Sant 
Josep de Badalona
Cet10
Chiesi España S.A.U.
Círculo Editor SL
Colegio San Agustín 
(Saragossa)
Colegio Urdaneta (Bilbao)
Col·legi Badalonès
Col·legi Lestonnac (Badalona)
Col·legi Mare de Déu 
de l’Assumpció
Col·legi Santíssima Trinitat 
(Badalona)
Colomafruits SL
Companyia de Maria 
Lestonnac
Comitè de Solidaritat 
Deutsche Bank
Conflict Textiles
Convent de Santa Magdalena
Conservatori de Badalona
Cooperativa Escola Pompeu 
Fabra (SAB)
Coral Cantiga
Coral Canticela
Coral Sant Adrià
Doctoralia Internet SL
Editorial Anaya-Barcanova
Editorial Comanegra
Editorial Mediterrània
Editorial Paidotribo
Enciclopèdia Catalana
EPO Badalona (Equip 
de Pastoral Obrera)
Escola CEIR-ARCO
Escola El Sol
Escola Traç
Fundació Agbar
Fundació Antoni Serra 
i Santamans
Fundació Banc d’Aliments
Fundació Carles Blanch
Fundació Espriu
Fundació Formació i Treball

Fundació Hospital de nens 
de Barcelona
Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
Fundació Renta Corporación
Grup d’exalumnes Colegio 
San Agustín (Saragossa)
Grup de solidaritat Corda
Grup de solidaritat És l’hora
Grupo Tragaluz
Grupo Ferrer Internacional 
S.A.
IKEA Badalona
Intersport
Invest for Children
Iquitanz
Justícia i Pau
Justícia i Pau: Associació per 
l’objecció fiscal a les despeses 
militars (SIOF)
La General Comunicación 
Integral S.L.
La Tresca i la Verdesca
Llar Sant Pau de Segúries
MADEN
Mainsa Punto Directo PLV S.L.
Master Disseny Internet 
Solutions S.L.
Menarini Diagnostics S.A.
Metall 3 scp
Oliver i Batlle SAU
Oficina 0365 de “La Caixa”
Òmnium Cultural (Badalona)
Parc sanitari  
Sant Joan de Déu
Parròquia Santa Maria 
(Badalona)
Patronat PRONEC
Planner Media SL
Plataforma per la Llengua
Pompas Fúnebres 
de Badalona S.A.
Ponts per la Pau
Pot comú
Primer Impacto S.L.
Promocions  
Nova Vida XXI
Religioses Sagrada Família 
d’Urgell
Residència Llar Sant Roc
Saltamartí Llibres SAL
Teatre Zorrilla
TPC Corporate Events SL
TWBA España S.A.
Universal Doctor
URL (Universitat Ramon Llull)
UVIC (Universitat de Vic)
Walter & Caparrós SL

entitatS Col·laboradoreS



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

@ateneusantroc




