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...i ens va canviar la vida.  
A l’Ateneu, a cada restricció una alternativa.

L’altra via d’acció de l’Ateneu en confinament va ser la participació en la Xarxa solidària de Bada-
lona formada per voluntaris de diferents entitats de la ciutat (Plataforma Sant Roc som Badalona, 
Fundació Carles Blanch, Fundació Salut Alta, Associació Ambtu, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
Badalona, Fundació Secretariat Gitano...) per donar resposta a l’emergència social. Es van repartir bos-
ses d’aliments a les famílies més necessitades de la ciutat, menjar preparat: 3.640 àpats setmanals 
durant més de deu setmanes d’estat d’alarma, també es van fer compres, acompanyar al banc o a la 
farmàcia a la gent gran... Una plataforma al costat dels badalonins i badalonines de la qual vam 
formar part aportant voluntaris, material, aliments i ús de les furgonetes pel repartiment.

Des de tots els projectes valorem que els mesos de confinament, sorprenentment, ens han apropat 
més a les famílies. Les trucades, els whatsapps, i els Jitsi ens van permetre “entrar a les cases”, conèixer 
les seves realitats i donar suport en tot el que podíem. Hem crescut en el coneixement i l’ús de les 
noves tecnologies, les hem posat al servei de les persones i les xarxes socials han estat, més que mai, 
presents a la vida de la gent de l’Ateneu. També valorem que estar a la Xarxa solidària de Badalona 
ens ha fet créixer i sentir-nos més ciutat.

La desescalada va arribar a l’Ateneu amb la il·lusió i les ganes de veure’ns, de posar cara als 
tres mesos viscuts a casa. Tots els projectes, grups, equips de treball, tothom va voler trobar un espai 
presencial per valorar i compartir, per acomiadar el curs i desitjar-se un bon estiu. Tutories familiars, 
trobades i reunions al pati, cada grup va decidir la millor manera de tancar un curs ben diferent de 
la resta de cursos que l’Ateneu havia tancat en 50 anys.

Mentre es tancaven processos, s’obrien d’altres. Va començar el projecte Seguir Rodant, amb l’ob-
jectiu de fer sostenible l’Ateneu. La llista de demanda d’Activitats de Vacances anava creixent malgrat 
que no sabíem si seria possible organitzar casals i colònies. I van arribar les primeres normatives, 
i vam decidir que sí, que assumíem el risc i les mesures restrictives, i ens llençàvem a l’aventura 
del #DretalLleure. Quatre casals de tres setmanes cadascun i dues tandes de colònies a Sant Pau 
de Segúries. 174 infants i joves i 72 monitors que van aprendre plegats a jugar guardant distància, 
a desinfectar sales i material, a conviure i créixer sense tocar-se, a tenir cura de cadascú de nosal-
tres i dels espais compartits. Un estiu COVID que, contra tot pronòstic, va omplir de nou l’Ateneu, 
places i parcs de la ciutat i la casa de colònies, amb infants i joves plens d’il·lusió de reprendre 
la vida i compartir experiències. 

El curs 2020-21 va començar ben aviat. A primers de setembre ja es feien entrevistes, s’omplien 
inscripcions i es començaven activitats... amb una normalitat relativa: ni escoles a la Ludoteca, ni grups 
estables, ni activitats culturals o de formació...

Els protocols COVID estan completament assumits, sembla que sempre han estat entre nosaltres, 
el fet de prendre la temperatura i la higiene de mans s’han convertit en una rutina. Cada grup per una 
entrada... hem descobert que podem accedir a l’Ateneu per 6 portes diferents! Guardar més distància a 
les sales, un sí un no... i materials exclusius per cada grup, compartint el mínim. Mai les cadires i taules 
no havien estat tan netes! Moltes activitats a l’exterior: berenars al pati, activitats esportives 
als centres educatius, jocs a les places... Qualsevol excusa és bona per estar a l’aire lliure!



...amb el Sopar d’Any nou com a moment 
de trobada després de les vacances de Nadal, visites de 

diferents centres per conèixer l’Ateneu, dia a dia normal dels projectes 
del matí i dels de tarda. Representacions del grup de teatre, assajos de la coral, inclús 

un Juganíbals! Va arribar Carnestoltes, amb les activitats de grup, les comunitàries, el ball solidari, 
mentre continuaven les classes de català i castellà, les aules d’estudi d’infants i joves, les activitats de 
l’Esplai, les sortides de muntanya. També espais per a la reflexió com la xerrada sobre pobresa avui, 
la presentació de les arpilleres sobre desapareguts, els Ateneu al carrer. I la Trobada de projectes que 
cada any ens convoca per compartir, reflexionar i proposar noves idees per l’Ateneu. Les celebracions 
del Dia de la dona, quin tràfec!, les maletes preparades de tres arpilleristes que volaven a Irlanda a 
inaugurar una exposició...

Però el 12 de març va canviar el rumb dels projectes de l’Ateneu, i també de les nostres vides. 
El confinament ens va tancar a casa, a l’espera que acabés aviat per continuar amb la normalitat. Al cap 
de pocs dies ja ens vam adonar que anava per llarg i que calia pensar una estratègia per continuar 
amb la nostra feina amb noves maneres de fer, va néixer l’#ateneuacasa.

Des del primer moment l’objectiu principal va ser estar presents i propers a tota la gent dels 
nostres projectes, per això ens vam organitzar per trucar i enviar whatsapps, per saber si tothom 
estava bé, conèixer les necessitats... un total de 252 persones, 168 famílies dels projectes d’infància 
i joves i de formació de dones. Membres dels grups estables de Dinamització sociocultural i d’altres 
projectes com Formació o Medi ambient també van mantenir el contacte, mentre el grup d’arpilleres 
es mantenia connectat a la xarxa internacional participant en diverses activitats online.

Després dels primers contactes, calia fer un pas més, i vam organitzar diferents sales en la platafor-
ma Jitsi on trobar-se infants i joves per fer deures, compartir les experiències i jugar plegats. També 
sales Jitsi per reunions dels equips de projectes per compartir l’estat de les famílies, propostes 
de treball i d’activitats, inquietuds... L’emergència social ens va portar també a gestionar i derivar 
persones a Serveis socials, fer tràmits d’atur i Ertos... Ens va tocar repartir tauletes als joves que 
necessitaven una eina tecnològica per continuar amb les classes de l’institut, inclús gestionar alguna 
connexió a internet. I també, apropar-nos a algunes cases per portar llibretes, llapis, colors perquè els 
infants poguessin fer els deures de l’escola. 

El confinament va canviar la dinàmica de comunicació de l’Ateneu i es va crear un grup amb 
15 persones dels diferents projectes de l’entitat per impulsar accions a les xarxes socials, com ara 
material didàctic, informatiu, de reflexió, reptes i entreteniment, a fi de mantenir la proximitat amb 
la comunitat virtual i amb la xarxa de persones voluntàries i col·laboradores.

2020 va començar  
com tots els anys... 



Centre obert infantil
El treball diari amb els infants del projecte s’ha mantingut 
al llarg de l’any gràcies a la feina de les 26 persones que 
conformen l’equip. Berenars, espais d’estudi, activitats 
esportives, tallers, jocs, raspallat de dents i dutxes, lectura 
individualitzada, seguiments, tutories... cadascú ha aportat 
el millor per acompanyar i fer créixer els nens i nenes del 
Centre obert.

Centre obert Joves
El suport als estudis ha estat fonamental aquest any. Virtual 
durant el confinament, i en directe abans i després. Des de 
1r d’ESO fins a Batxillerat i mòduls; ordinadors i tauletes 
com a suport, espai de Conversa en català, reforç de ma-
temàtiques, Antenes per ajudar a discernir, coordinació amb 
els instituts... I el complement de les activitats de lleure per 
compartir i créixer plegats. 

Esplai Borinot
Sols, Papallones i Xiruques han mantingut la seva activitat 
de divendres malgrat la pandèmia. Trucades i trobades 
virtuals han estat un bon mitjà de comunicació i s’ha creat 
un vincle molt fort amb les famílies. Les Exploradores a les 
xarxes socials ens han mantingut alerta i motivats, com 
podeu veure a YouTube.

Suport d’educació infantil
Aprenen les primeres paraules i fan les primeres passes 
entre el saló, la ludoteca i el pati. Descobreixen les cançons 
de falda, els contes i els encaixos; experimenten amb la 
xocolata i el iogurt, i tasten per primer cop algunes fruites. 
Durant el confinament els hem vist créixer a través de 
vídeos i fotografies.

Aula oberta
Infants de 7 procedències diferents, a través del català, han 
après i compartit als espais temàtics: Astronautes, Ciència 
i misteri, Música i moviments, Contes, Dibuix i Construc-
cions. Han elaborat col·lectivament una arpillera per a l’ex-
posició sobre els Drets dels infants i són els representants 
de l’Ateneu al Consell dels infants de Badalona.

La Ludoteca
Durant el primer trimestre van participar 12 escoles amb 
507 infants i 90 mestres, 3 entitats del territori amb 55 
participants, i 54 infants i 4 mestres de l’Escola Lestonnac. 
A partir de setembre, es tanca la Ludoteca per l’exterior i els 
projectes de l’Ateneu gaudeixen dels jocs de pati i de taula. 
Només els més petits de l’Ateneu utilitzen el joc simbòlic, 
amb les mesures sanitàries necessàries.

Activitats de vacances
Ha estat el moment de retrobada després de mesos tancats 
i hem comptat amb el suport de moltes entitats que han 
facilitat activitats per enriquir el #DretalLleure. Aquest any 
hem treballat amb menys infants, grups petits, activitats 
separades, molt aire lliure, sense piscines ni Tibidabo, però 
amb l’energia i la creativitat d’un equip de monitors que 
ho ha donat tot.

Els projectes
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Espai familiar Elna
La relació d’ajuda entre les mares i l’acompanyament de 
l’educadora, ha estat molt positiva per augmentar la con-
fiança i seguretat en la criança del nadó, i en el seu paper 
com a mare. A través del bany, la música, la psicomotricitat, 
els contes i el joc, les dones i els seus fills estableixen vincles 
que, en temps de confinament, han estat fonamentals per 
sentir-se acompanyades i superar moments difícils que 
moltes han viscut.

Orientació sociolaboral
L’acompanyament en el procés formatiu i laboral ha anat 
canviant al llarg de l’any. Ara, gairebé tot es fa de manera 
virtual i el 2020 ha estat un any d’aprenentatge per ensen-
yar a gestionar documents, tramitar beques i inscripcions, 
fer cursos en línia... Nous aprenentatges que cal continuar 
treballant amb les persones que cerquen oportunitats de 
futur.

@teneu.tic
Més que mai, aquest ha estat un any per lluitar contra la 
bretxa digital. La donació de 35 tauletes durant el confi-
nament ens ha permès ajudar a infants i joves a seguir el 
ritme de l’escola o l’institut. I des del setembre, tots els 
projectes han augmentat l’aprenentatge a través de mòbils, 
tauletes i ordinadors, per tal de compensar les mancances 
tecnològiques de bona part de la població del barri.

Formació de dones Laila
Malgrat la situació de pandèmia, les dones no han perdut 
l’interès per l’aprenentatge de les llengües. Al llarg de l’any 
s’han mantingut els grups de castellà i català, les classes 
d’informàtica, les activitats de coneixement de l’entorn... i 
durant el confinament, el seguiment a través de trucades 
i grups de WhatsApp han mantingut el vincle i el suport 
a les famílies.

Formació i voluntariat
Dues activitats importants durant el primer trimestre: 
la xerrada Pobresa avui a càrrec de David Fernández i la 
Trobada d’Ateneu sota el lema Drets humans avui i aquí. 
19 alumnes en pràctiques de diferents centres educatius, 
suport a treballs sobre el barri i l’Ateneu. I l’arribada, segu-
rament per quedar-se, de formacions virtuals...
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Medi ambient
L’Hort ha estat l’aposta de l’any, amb la seva remodelació 
i la implicació de diferents grups d’infants. Inclús un Hor-
tet confinat a les xarxes socials. S’han aprofitat diferents 
recursos pel treball de conscienciació: exposició Reduïm 
residus, campanya Residus invisibles, tallers de malbara-
tament alimentari o sobre reciclatge... i totes les R com a 
teló de fons.

Cooperació i solidaritat
L’ajut econòmic als projectes de tercer món s’ha invertit 
majoritàriament en l’emergència sanitària a Iquitos i a Pue-
blonuevo (Perú). Però també hem mantingut el suport als 
estudis dels joves de Loreto i al projecte Enfila! de les dones 
del Senegal. Sense les fires tradicionals i de solidaritat, el 
Nadal solidari ha estat el punt fort de venda de productes 
de Comerç just i de 100% Ateneu.

Dinamització sociocultural
El projecte ha quedat clarament marcat per la COVID-19.
Activitats culturals. Només van ser possibles durant el 
primer trimestre, amb el Sopar d’Any nou com a activitat 
destacada. 
Suport a grups. Vam viure una representació de Lapsus al 
gener, sortides del grup de muntanya al primer trimestre 
i abans de l’estiu, algun assaig per grups del Cor de l’Ate-
neu a l’octubre... però després només queda el contacte 
telefònic o per WhatsApp.
Festes de primavera. Només una celebració de Sant Jordi 
i una Fira virtuals...
Exposicions. Poques però han pogut ser visitades pels 
projectes de l’Ateneu i alguns grups organitzats de fora.
Arpilleres. Una viatge a Irlanda cancel·lat, exposicions a 
Òmnium i a l’Institut Guttmann, noves arpilleres sobre 
confinament, una exposició internacional... la vida de les 
arpilleres ha guanyat a la pandèmia.

Sociosanitari
L’adaptació dels protocols COVID a la vida de l’Ateneu ha 
estat un esforç per part de tothom. Hem incorporat al 
nostre dia a dia nous hàbits d’higiene (temperatura, neteja 
de mans, mascareta), hem après a fer activitats mantenint 
la distància, a desinfectar espais i materials, a ventilar... 
Una feina que, compartida, ha estat molt més fàcil i millor. 

Ateneu al carrer
Va començar l’any amb poca activitat, es va donar suport 
al Carnestoltes de territori a la plaça Roja i després ja no 
es va poder sortir al carrer. Només temps de treball intern 
de l’equip, buscant jocs nous, preparant nous espectacles 
i revisant el projecte, tot esperant condicions més favora-
bles per la intervenció al carrer.

Ateneu en xarxa
Destaca la participació en la Xarxa solidària de Badalona. 
Compartir amb el voluntariat d’entitats de la ciutat ha 
estat un enriquiment per a tothom i ha ajudat a sumar en 
un moment de crisi sanitària i social, que afecta moltes 
famílies dels barris de la ciutat. És la mostra de què tenim 
més força si treballem conjuntament.
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* RESULTAT: -1.045 € (Els comptes anuals de la Fundació Ateneu Sant Roc han estat auditats per Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic).

Ingressos

 Fons privat
 Fons públic

  Generalitat de 
Catalunya: 174.828 €

  Ajuntament de 
Badalona: 25.276 €

  Altres: 1.015 €

Aplicació dels fons obtinguts

  Educació infants i joves
  Acollida i formació
  Desenvolupament 
comunitari

  Despeses de gestió

615.728
euros

67%

33%

616.773* 
euros 57%

19%

17%

7%

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
CAP Sant Roc
Casal Gent Gran Sant Roc
Centre de Normalització 
lingüística
Consell Català de l’Esport
CRP Centre de Recursos 
Pedagògics de Badalona
Equipament cívic Sant Roc
Escola Ítaca
Escola Montigalà
Institut Català de les Dones
IES Eugeni d’Ors 
IES La Bastida
IES Salvador Seguí
IES Vázquez Montalbán
IOC (Institut Obert de Catalunya)
Punt Òmnia Sant Roc
Residència Llar Sant Roc
UAB (Universitat Autònoma 
de Barcelona)
UOC (Universitat Oberta 
de Catalunya)
UVIC (Universitat de Vic)

Ajuntament de Badalona
Àrea de Cultura
Àrea de Joventut
Àrea de Participació, convivència 
i renovació
Àrea de Polítiques d’igualtat 

Àrea de Serveis Socials
IMPO (Institut Municipal 
de Promoció de l’Ocupació)
Teatre Zorrilla
UEC Doctor Bassols

Altres
AMB, programa per l’educació 
per la sostenibilitat
Badalona Cultura
Badalona Comunicació
Biblioteca Sant Roc
Diputació de Barcelona
Museu Marítim de Barcelona
Ràdio ciutat de Badalona
TV de Badalona

Entitats privades
Alucan Entec, S.A.
Aquatinta
AF Dispoll SA
AMPA Escola Santíssima Trinitat 
(Badalona)
Anstil Soluciones creativas S.L.
Antonia Kerrigan Agencia 
Literaria
Apropa Cultura
Associació CEPS
Associació Cívica La Nau
Associació de geganters Sant 
Jaume
Associació d’empresaris 
Wenzhou
Associació Sant Jeroni de la 
Murtra
Asociación Solidaria
AVV Dalt la Vila
AVV del Centre
AVV Sant Roc
C&A Modes Baricentro
C&A Modes Glòries

C&A Modes Màgic
Caldo Aneto
Càritas Badalona
Casal dels Infants
Centre Esplai Aspirantat 
Sant Josep de Badalona
Cibercaixa
Círculo Etor S.L.
Cointegra
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 S.L.
Comitè de Solidaritat 
Deutsche Bank
Comunitat Companyia de Maria 
N.S. (Odn)
Conflict Textiles
Congelats Inserte
Conreu Sereny SCCL
Coral Canticela
Coral Icària
Creu Roja Barcelonès Nord
Dones arpilleres Casal-Indians
Editorial Comanegra
Editorial Mediterrània
Editorial Vicens Vives
Escola Betúlia
Escola CEIR-ARCO
Espai familiar La Mina (PES)
Esportiva Aksa, S.L.
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Badalona Capaç
Fundació Carles Blanch
Fundació Espriu

Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
Fundació Renta Corporación
Grup d’exalumnes Colegio 
San Agustín (Saragossa)
Grup Foutasawa 
Grup Giró
Grup de solidaritat Corda
Grup de solidaritat És l’hora
Grupo Tragaluz
ICI
Instituto Universitario de Lisboa
Iquitanz
Justícia i Pau
La Tresca i la Verdesca
Llar Sant Pau de Segúries
Lavanderia Valle
Maden
Metall 3 Creacions
Neovitalhealth 
Ninots
Oliver i Batlle SAU
Oficina 0365 de “La Caixa”
Òmnium Cultural (Badalona)
Parc sanitari Sant Joan de Déu
Pastisseria Comas
PRONEC
Plataforma per la Llengua
Plataforma Sant Roc Som 
Badalona
Ponts per la Pau
Promocions Nova Vida XXI
Religioses Sagrada Família 
d’Urgell
Roca since 1966
Saltamartí Llibres SAL
S3 Enginyeria i serveis tècnics, 
S.L.
Universitat Ramon Llull
Xarxa solidària de Badalona

Els nostres comptes

Amb el suport
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@ateneusantroc

23
persones 

remunerades

358 
persones  

voluntàries

354 
socis/es

8.378  
participants  

en els projectes

3.600  
seguidors/es  

a xarxes socials

Som membres de: 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) · Fundació La Roda d’Accions 
Culturals i del Lleure · Projecte 40 anys Haissa · TIAB (Taula 
d’Infància i Adolescència de Badalona) · Som Energia.
Participem a: Apropa Cultura · Associació Vincle: xarxa per 
l’observatori de la població gitana de l’est d’Europa a Cata-
lunya · Badalona es mou. · Comissió de festes de primavera 
Sant Roc · Comissions i grups de treball del Consorci Badalo-
na Sud · Consell d’entitats del Districte núm. 6 · Consell dels 
infants de Badalona · Dones i Barri en Xarxa · Encuentro de 
Parroquias de Agustinos · Grup 33: Una altra presó és pos-
sible · Grup de diàleg interreligiós de Badalona · Pacte local 
pel dret a decidir de Badalona · Projecte CEE (Cultura empre-
nedora a l’escola) · Sectorial de Centres Oberts de Catalunya 
(FEDAIA) · SOS Racisme · www.forumarpilleres.cat (Blog del 
Fòrum arpilleres de Catalunya) · Xarxa d’economia solidària.

A causa de les mesures sanitàries, alguns projectes i grups no han pogut portar a terme les seves activitats, en especial les 
de carrer, les de persones de major edat i la Ludoteca, és per això que la participació s’ha reduït més de la meitat, mentre 
les xarxes socials han augmentat un 16% en seguidors i també en audiència i interacció.

Quant a socis i sòcies sumem 41 més a la família, gràcies a la campanya Busquem còmplices. Ara fes el pas!

participants* equip*  
(persones)

Educació infants i joves
Centre obert infantil 46 26
Aula oberta. Llengua i cohesió 29 5
Centre obert Joves 106 25
La Ludoteca. Educació a través del joc 1.186 12
Esplai Borinot 46 13
Activitats de vacances 174 72
Suport d’educació infantil 29 7

Acollida i formació
Espai familiar Elna 29 6
Formació de dones Laila 104 17
Formació i voluntariat 263 10
@teneu.tic 261 4
Orientació sociolaboral 59 6

Desenvolupament comunitari
Medi ambient 332 8
Sociosanitari 848 39
Cooperació i solidaritat 185 8
Ateneu al carrer 339 23
Dinamització sociocultural 3775 70
Ateneu en xarxa 567 7

*  Qualsevol persona participant, voluntària o remunerada, pot estar a diferents 
projectes.

Participació

Amb tu seguim sumant per donar respostes  
a la igualtat real de drets. Moltes gràcies!
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