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2021 va començar amb un Sopar d’any nou virtual com no hauríem
imaginat mai, i ha acabat amb un Nadal molt semblant als nadals
de sempre: tions, concert, pessebre vivent, visites a la mostra…

Però no ha estat un any normal!
Ni Carnestoltes, ni dia de la Dona al carrer, ni Festes de maig… però
ja teníem la lliçó apresa i davant de cada restricció vam proposar una
alternativa.
I per això ens vam inventar les Maletes viatgeres, que van posar en
contacte els diferents projectes per celebrar Sant Jordi.
I vam llençar-nos a l’aventura amb El camí dels drets dels infants,
i gairebé sense veure’s, els infants i joves de l’Ateneu van mostrar-nos a
través de la seva pintada, el camí que ens porta a la plenitud dels seus drets.
I hem crescut en participació a l’estiu, apropant-nos als nombres
prepandèmics en els casals i colònies.
I ens hem empescat un amic invisible que ens apropa, grup a grup, a la
vida d’Ateneu de cada projecte.
I hem fet créixer el grup de Comunicació de l’entitat, el Consell dels
infants i adolescents, el treball en xarxa…
I hem rebut el reconeixement a la tossuderia, a la perseverança, a la
lluita del dia a dia amb tres premis: El Premi Carrasco i Formiguera dels
Antic Alumnes Casp, el Premi Lluís Martí de la FCVS, i el 3r Premi a la
Participació dels Premis Ateneus.
I en un moment de crisi econòmica, social i educativa, apostem per
Seguir rodant: cal estabilitzar i fer créixer els ingressos per donar resposta
a aquesta crisi, perquè els valors de l’Ateneu i el treball diari tenen més
sentit que mai.
I per tot això comencem el 2022 amb energies renovades, nous reptes
i la il·lusió de celebrar plegats els 50 anys de l’Esplai Borinot, 50 anys de
treball en valors!

Els projectes

EDUCACIÓ INFANTS I JOVES

Centre obert infantil
De dilluns a divendres ha continuat el treball diari: berenar,
espai d’estudi, activitats esportives, tallers, jocs, higiene
personal, lectura individualitzada, seguiments, tutories...
aquest any s’han incorporat noves famílies i s’ha mantingut la coordinació amb les escoles, serveis socials, EAIA…
L’equip ha augmentat amb nous voluntaris i alumnes en
pràctiques que faciliten la cura i treball individualitzat.

Aula oberta
A través del català, els infants han après i compartit en
diferents espais temàtics relacionats amb l’art, el barri i el
gènere. L’objectiu de participació s’ha assolit amb escreix,
amb la implicació total a El camí dels drets dels infants, el
Consell dels infants i Adolescents de l’Ateneu i el Consell
dels infants de Badalona, del qual continuen sent membres
actius.

Centre obert Joves
Des de 1r d’ESO fins a Batxillerat i mòduls, les aules d’estudi
s’han emplenat d’adolescents i joves de diferents centres
educatius. I també diferents espais de reforç a l’INS Eugeni
d’Ors. Però Joves és molt més: tallers de ceràmica, jocs de
taula, activitats esportives, coneixement de l’entorn… tutories, orientació en els estudis, coordinació amb instituts.
Una aposta per donar oportunitats al jovent del barri.

La Ludoteca
Els primers mesos de l’any, l’espai de joc simbòlic ha estat
“confinat”; només alguns projectes han pogut gaudir de
la caseta, la botiga… tanmateix, els jocs de pati, de taula,
construccions, habilitat… han continuat sent fonamentals
per treballar la socialització i l’aprenentatge. I amb el nou
curs han tornat les escoles al matí: mestres i infants esperaven expectants la reobertura i ja n’han passat més de 400!

Esplai Borinot
Divendres a la tarda els Sols, les Papallones i les Xiruques
han gaudit d’activitats diverses, centrades en el coneixement de l’entorn, començant pel més proper fins a arribar
a tot el món. Del darrer trimestre cal destacar el naixement
d’un nou grup format per adolescents de 1r d’ESO que
han buscat nom i interessos comuns: els Huracans s’han
incorporat amb força i moltes ganes de continuar creixent.

Activitats de vacances
Malgrat les restriccions i els protocols, l’estiu ha tornat a
ser normal a l’Ateneu: piscina, Illa Fantasia… i un nombre
de participants similar a l’anterior de la pandèmia. Hem
mantingut els àpats durant els casals, per donar suport a
les famílies en el moment de crisi. Els dos torns de colònies
s’han omplert d’infants i adolescents amb ganes de gaudir
de la natura.

Suport d’educació infantil
El dia a dia dels més petits continua ple de música, de
contes i joguines, paraules i experimentació. Aquest any
han descobert l’hort, han regat les flors del jardí i han
tingut cura de les seves plantes. L’equip ha participat
en una formació sobre petita infància per millorar en la
metodologia de treball. A final d’any s’han reprès algunes
activitats amb les mares.

ACOLLIDA I FORMACIÓ

Espai familiar Elna
En la situació de crisi actual és fonamental poder participar
en un espai de suport mutu, on mares i nadons estableixen
vincles que ajuden a superar moments de dificultat. A través de xerrades, espais de joc, la cuina, la costura i la piscina
comparteixen inquietuds i creixen plegades. Continua
sent molt important el treball d’hàbits: esmorzar, bany,
alimentació saludable...

Formació de dones Laila
La demanda d’espais d’aprenentatge de les llengües va
creixent a l’entitat, i l’equip del projecte, enfortit per nous
voluntaris, ha donat resposta amb el treball amb sis grups
de castellà i un de català. La participació i compromís de
les dones ha estat clau per l’avenç en l’aprenentatge així
com la millora en la metodologia de treball a través de
formacions i del treball en equip.

Orientació sociolaboral
L’acompanyament en el procés formatiu i laboral ha crescut
al llarg de l’any així com la demanda de suport en gestions
i tràmits. És fonamental el treball en xarxa que es fa des del
projecte, tant a territori com a entitats de ciutat (Formació
i treball, Incorpora, IMPO…) per continuar treballant amb
les persones que cerquen oportunitats de futur.

Formació i voluntariat
L’equip ha cercat noves fórmules per mantenir la formació
a l’entitat. S’han fet xerrades mixtes (virtuals i presencials
alhora) com Nutrició amb col·lectiu pakistanès i Acollida
i padró. Càpsules sobre habitatge, penjades a la web, que
han servit per treballar en els diferents projectes. Quan
els protocols ho han permès s’han fet cursos presencials
(foment i ús del català) i la Re-Trobada de projectes. Hem
continuat amb l’acollida als nous voluntaris i alumnes en
pràctiques.

@teneu.tic
Tots els projectes incorporen les tecnologies per tal de
compensar les mancances tecnològiques de bona part de
la població del barri: mòbils, tauletes i ordinadors són part
imprescindible del dia a dia de l’Ateneu. Aquest any, a nivell
general, s’ha fet el pas de nuvolitzar el servidor, amb les
formacions necessàries perquè tothom tingui accés a la
nova manera de funcionar.

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

Medi ambient
Enguany s’han marcat dos eixos d’acció: l’hort i la prevenció de residus. Diferents tallers sobre plantes i ocells han
animat a grups d’infants i joves a implicar-se en la cura de
l’hort i dels espais verds de l’Ateneu. Respecte al treball sobre la prevenció de residus, ha implicat molts dels projectes
que, a través de l’heura plantada a l’entrada de l’Ateneu,
han reflexionat sobre hàbits de consum i sostenibilitat.

Sociosanitari
S’ha mantingut el treball de continuïtat transversal als
projectes: petites accions diàries que són l’objectiu del projecte. Però també s’han dut a terme accions com el suport
a la Xarxa solidària de Badalona en el tema d’aliments, la
col·laboració en estudis sobre nutrició o COVID i el treball
conjunt amb l’equip de salut comunitària de l’ambulatori
de Sant Roc.

Cooperació i solidaritat
El suport econòmic als projectes de cooperació es va fer a
principi d’any per millorar la situació complicada al Perú i el
Senegal a causa de la pandèmia. Continuem col·laborant
amb les Biblioteques a Pueblo Nuevo i el centro Adulto
mayor, el suport als estudis dels joves de Loreto i la costura de les dones del Senegal a través d’És l’hora, Iquitanz
i Camina Senegal. El Nadal solidari ha estat el punt fort
de venda de productes de Comerç just i de 100% Ateneu.

Ateneu al carrer

La millora dels espectacles de carrer i la preparació de
nous que es va fer durant l’any passat s’ha pogut posar
en pràctica amb els grups d’Ateneu: jocs de reciclatge amb
l’Esplai, tastet de jocs amb el Centre obert infantil i jocs amb
aigua al Casal d’estiu. A partir de setembre, s’han recuperat
les sortides al carrer en format ateneuet.

Dinamització sociocultural
Al llarg de l’any s’ha anat recuperant la normalitat, malgrat
que algunes activitats no s’han pogut dur a terme per les
restriccions.
Activitats culturals. Destacar el Sopar d’Any nou virtual
amb altíssima participació i l’augment d’activitats amb
Apropa cultura en els diferents projectes.
Suport a grups. Recuperació de l’activitat dels grups al
llarg de l’any en diferents formats.
Festes de primavera. Només la paradeta de llibres a l’Ateneu per Sant Jordi…
Exposicions. Ha crescut la dinamització de les exposicions
i la participació de gent de fora, destacant les interaccions
amb Retratadas.
Arpilleres. Nova temàtica de treball del grup i exposició
i presentació de Confinades a la Guttmann.

Ateneu en xarxa
Aquest any s’han recuperat les visites de centres educatius
i entitats a l’Ateneu; donar a conèixer el barri i la feina de
l’entitat és una part important de la nostra tasca. Destacar
projectes conjunts amb entitats com CreAr-tE, (Re)Voltes,
grup de treball de salut, taula de lleure, CIB…

Participació
participants*

equip*
(persones)

Educació infants i joves

10.949
participants
en els projectes

3.600
seguidors/es
a xarxes socials

Centre obert infantil
Aula oberta. Llengua i cohesió
Centre obert Joves
La Ludoteca. Educació a través del joc
Esplai Borinot
Activitats de vacances
Suport d’educació infantil
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305
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5.236
1.354

7
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5
7
70
7

Acollida i formació

360

persones
voluntàries

345
socis/es

23
persones
remunerades

Espai familiar Elna
Formació de dones Laila
Formació i voluntariat
@teneu.tic
Orientació sociolaboral

Desenvolupament comunitari
Medi ambient
Sociosanitari
Cooperació i solidaritat
Ateneu al carrer
Dinamització sociocultural
Ateneu en xarxa

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

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 Catalunya ·
Badalona es mou. · Comissió de festes de primavera Sant Roc · 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 ·
Grup 33: Una altra presó és possible · Grup de diàleg interreligiós de Badalona · Pacte local pel dret a decidir de Badalona · Projecte
CEE (Cultura emprenedora 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.

Els nostres comptes
Ingressos

Aplicació dels fons obtinguts

7%
30%

660.517
euros

70%
Fons privat
Fons públic
	
Generalitat de Catalunya: 157.779 €
	
Ajuntament de Badalona: 30.992 €
	
Altres: 8.796 €

26%

659.369*
euros

49%

18%
 ducació infants i joves
E
Acollida i formació
Desenvolupament comunitari
Despeses de gestió

* RESULTAT: +1.148 € (Els comptes anuals de la Fundació Ateneu Sant Roc han estat auditats per Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic).

Amb el suport de
de Drets Socials

Entitats públiques
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Castelldefels
AMB, programa per l’educació
per la sostenibilitat
Badalona Cultura
Badalona Comunicació
Biblioteca Sant Roc
Casal Gent Gran Sant Roc
Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Centre de Normalització lingüística
Centre de Recursos Pedagògics de Badalona
Equipament cívic Sant Roc
Escola Ítaca
Escola Montigalà

Fons català de Cooperació
al desenvolupament
Generalitat de Catalunya
-D
 epartament Drets Socials (Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària ·
Direcció General d’Atenció a la Infància
i a l’Adolescència · Direcció General de
Joventut)
-D
 epartament d’Igualtat i Feminisme
(Direcció General de Migracions, Refugi
i Antiracisme · Institut Català de les
Dones)
- Consell Català de l’Esport
IES Eugeni d’Ors
IES La Bastida

IES Pau Gargallo
IES Salvador Seguí
IES Vázquez Montalbán
Institut Obert de Catalunya
Museu Marítim de Barcelona
Museu d’història de la immigració
de Catalunya (MhiC)
Punt Òmnia Sant Roc
Residència Llar Sant Roc
Teatre Zorrilla
UEC Doctor Bassols
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya

Entitats privades
Alucan Entec SA
AF Dispoll
Aneto Natural SLU
AMPA Col·legi Santíssima Trinitat Badalona
Anstil Soluciones creativas SL
Antonia Kerrigan Agencia Literaria
Apropa Cultura
Associació CEPS
Associació Cívica La Nau
Associació d’Antics Alumnes Casp
Associació d’Empresaris Wenzhou
Barcelona
Associació de Geganters Sant Jaume
Associació Sant Jeroni de la Murtra
Asociación Solidaria
AVV Dalt la Vila
AVV del Centre
AVV Sant Roc
BASF Española SL
Cáritas Badalona
Casals dels Infants Acció social als barris
Centre Esplai Aspirantat Sant Josep de
Badalona
Cerai
Cibercaixa
Círculo Etor SL
Cointegra
Colegio San Agustín (Saragossa)
Colegio Urdaneta (Bilbao)
Col·legi Badalonès
Col·legi Lestonnac - Badalona

Col·legi Santíssima Trinitat - Badalona
Coloma Fruits SL
Comunitat Companyia de Maria NS
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
Esportiva Akas SL
Federació Ateneus de Catalunya
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació de Corporacions Xineses
d’Espanya
Federació d’Empresaris de Badalona PIMEC
Fruiteria La Poma
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Badalona Capaç
Fundació Carles Blanch
Fundació Espriu
Fundació La Salut Alta
Fundació La Roda
Fundació Pere Tarrés
Fundación Accenture

Grup Exalumnes Colegio Sant Agustín
(Saragossa)
Grup Foutasawa
Grup de solidaritat Corda
Grup de solidaritat És l’hora
Grupo Tragaluz
Iquitanz
Justícia i Pau
La Tresca i la Verdesca
Llar Sant Pau de Segúries
Lavanderia Valle
Maden
Metall 3 Creacions
Neovitalhealth
Ninots
Oficina 365 de La Caixa
Òmnium Cultural Barcelonès Nord
Orfeó Badaloní
Parc sanitari Sant Joan de Déu
Pastisseria Comas
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
Teleduca. Educació i Comunicació
Universitat de Vic
Universitat Ramon Llull
Xarxa solidària de Badalona

Destacats 2021

ARRIBA
EL MOMENT
DE TRENCAR
LA GUARDIOLA!

Maletes viatgeres

El camí dels drets dels infants

Seguir rodant

Sant Jordi 21 no es va poder celebrar com
altres anys: ni fira del llibre, ni rapsodes, ni
catifa de contes a la plaça… Però l’equip de
Comunicació va proposar preparar unes maletes amb llibres recomanats i algun detall
relacionat amb Sant Jordi i que es compartissin entre projectes. Seguint la metodologia
de l’amic invisible, cada projecte va rebre una
maleta i en va oferir una. La proposta tenia
com a objectiu un millor coneixement entre
els diferents projectes i augmentar el sentit
de pertinença a l’Ateneu. El resultat: moments
emocionants obrint les maletes i esperant
veure la reacció dels altres!

Seguint la proposta del Consell dels infants
i adolescents de l’Ateneu, aquest 2021 es va
poder fer una pintada col·lectiva a una de
les parets del pati. Com no es podia barrejar grups, cada projecte d’infància i joves va
treballar els drets dels infants, en va escollir
un i va fer el disseny de com el volien representar en el mural. Després es va escollir la
paret, fer els esborranys, projectar i resseguir...
i l’organització del moment de la pintada,
distribuint els dies i hores perquè els grups
no coincidissin. El treball es va completar amb
una exposició sobre el procés i el gran moment
de la inauguració amb alta participació de
famílies i gent propera a l’Ateneu. Els infants
i adolescents de l’Ateneu… reivindicant els
seus drets!

Malgrat el moment de crisi econòmica i de
la dificultat que això implica en l’àmbit de
la captació de fons, l’Ateneu ha apostat per
tirar endavant la proposta del Seguir rodant:
aconseguir la sostenibilitat de l’Ateneu augmentant els recursos privats fins al 80% del
pressupost. Amb petites accions com el Sopar
d’Any nou o la rifa de Nadal; amb campanyes
de captació de socis o de beques de colònies;
amb la presentació a convocatòries d’entitats
privades… estem en camí i preparant accions
de cara al 2022.

Premi Carrasco i Formiguera

Premis Ateneus

Premi Lluís Martí

(Associació d’Antics Alumnes del Col·legi
Jesuïtes de Casp)

32a edició dels Premis Ateneus 2021
(Federació d’Ateneus de Catalunya)

7a edició del Premi Lluís Martí al Valor Social
(Federació Catalana de Voluntariat Social)

—Premi a la trajectòria de la Fundació Ateneu
Sant Roc.

—3r premi “Foment a la participació”. Amb
el projecte Veus d’arpillera pels Drets dels
Infants.

—Millor comunitat local socialment responsable de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Amb el programa Medi ambient.

Suma’t a les persones i entitats solidàries!
Fes el teu donatiu
a ES91 2100 0365 3502 0014 2257
o truca’ns al 93 399 39 51

www.fundacioateneusantroc.org

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

@ateneusantroc

