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MEMÒRIA 2020
Us presentem la memòria 2020, resum dels comptes i de les activitats portades a
terme per l’ ONG Ateneu del Món de Sant Quirze del Vallès.

PROJECTES SUBVENCIONATS PER L’AJUNTAMENT, GESTIONATS PER
L’ATENEU DEL MÓN I APROVATS PER LA MESA DE SOLIDARITAT DEL
NOSTRE POBLE:
PALESTINA
PROJECTE D’ATENCIÓ SANITÀRIA A MALALTS D’URGÈNCIES, DONES,
NENS I GENT GRAN I SUPORT LOGÍSTIC PER LA LLUITA DEL COVID-19
EN TERRITORIS OCUPATS PALESTINS .....................................
5.000,00

NEPAL
ATENCIÓ SANITÀRIA DIRIGIDA A INFANTS I FAMÍLIES EN
RISC PER LA SITUACIÓ DE LA COVID-19, A KATHMANDU I
BHIMPHEDI.....................................................................................
5.000,00

EMERGÈNCIES SOS REFUGIATS EUROPA - GRECIA
“PROJECTE ELPIDA” ALIMENTS I PRODUCTES D’HIGIENE A LES FAMÍLIES
QUE NO REBEN AJUDA DE MANERA REGULAR, MATERIAL MÈDIC DIVERS
PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL VIRUS COVID-19 ......................... 4.500,00
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ACTIVITATS I PARTICIPACIÓ EN FIRES I FESTES

FEBRER: Amb el teatre
“El cafè de la Marina”, a càrrec
de la companyia de teatre del
Centre Sant Vicenç, engeguem les
activitats de l’any. Tots els
guanys recaptats en aquest acte
van destinats a Open Arms.

FEBRER: Com sempre, participem
a la festa de Carnestoltes.
Aquest any, la nostra proposta és un
homenatge a la gent del mar, incloent
els voluntaris que salven vides amb el seu
esforç. Anem de mariners amb el lema de
la parada “EL FAR DEL MÓN”.

MARÇ: Dins les activitats del mes de la dona, com a Premi Dona Internacional 2020
i a proposta de l’Ateneu del Món, es lliura aquest guardó a la Yolanda Oquelí,
destacada activista i líder comunal a la zona de San
José del Golfo (Guatemala) de l’organització
FRENAM (Frente Norte del Área Metropolitana)
L’any 2012, va ser greument ferida en un intent
d’assassinat a causa de la seva manifesta oposició a
la mina d’or El Tambor, que es començava a construir
a la seva localitat.
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MARÇ: L’Ateneu del Món participa com a jurat al Premi Mussol de l’Any, que
organitza l’Ajuntament. Aquest any, el premi Mussol, per la seva trajectòria, és per
a la Lourdes García, directora de la Societat Coral Il∙lustració Artística. I el premi
Mussolada, per al Centre de Formació Municipal de persones adultes L’Olivera.

JUNY: El dia 19 participem un any més al
IOGA SOLIDARI amb la col∙laboració del
Centre de Ioga Satya de Sant Quirze.
Aquest cop agafa un nou format de
"Ioga Solidari Online”. Es fa des de casa,
adaptant-nos a les circumstàncies, per continuar
aquest acte solidari. Tots els guanys
es destinen a la Fundación Vicente Ferrer,
que lluita a l’Índia contra la Covid-19.

JULIOL: Aquest mes i com és una activitat a l’aire lliure, participem a la 3a. Edició
de la Caminada de la Llum 2020. En un any atípic, on la COVID-19 ens està fent
viure la vida d’un altre manera. Aquesta caminada té com a objectiu aconseguir
entre tots sumar els 9.500Km que separen Catalunya de l’Índia i els membres de
l’Ateneu del Món hi afegim els nostres kilòmetres.
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NOVEMBRE: Del 3 al 29 se celebra el Mes de la Solidaritat, amb el tema “Omplimnos de Solidaritat”,organitzat per l’Ajuntament i la Mesa de Solidaritat i
Cooperació del municipi. Amb l’exposició “L’Europa de les portes tancades” a la
Biblioteca, comencen les activitats i participació de les entitats solidàries. Enguany,
al programa de ràdio conduït per la companya Laura Roger, les ONG’s locals exposen
els projectes que continuen desenvolupant i expliquen com, malgrat la COVID-19, no
s’atura la cooperació i segueixen treballant per un món més just i solidari. La resta
de programació, que inclou diferents propostes de cinema amb temàtiques diverses,
es duu a terme en format Online.

NOVEMBRE: L’Ateneu del Món participa via online al curs “La cooperació des
del punt de vista de la contrapart local”, que promou l’Ajuntament entre les
entitats solidàries. El curs ens permet conèixer les diferents modalitats de
treball de les ONGs del Nord a països del Sud a través de les contraparts i ens
descobreix eines per desenvolupar i millorar aquesta modalitat de treball.

DESEMBRE: Dissabte 12 de desembre, té lloc a La Patronal el tradicional Concert
de Nadal, que l’Ateneu del Món ofereix cada any per aquestes dates. Amb totes les
mesures de prevenció recomanades, l’Ateneu vol donar suport a la Cultura i recolzar
la Marató de TV3, destinant la recaptació íntegra del concert per a la investigació
de la Covid-19.
En aquesta ocasió, l’oferta musical és diferent. Convidem el trio
“Fool Of Music“, duo vocal i piano, que ens ofereix un repertori de
nadales conegudes nord-americanes i temes versionats al català,
que satisfà el reduït aforament a causa de les restriccions (50%).

La

resposta

del

públic,

malgrat

les

circumstàncies, és d’allò més solidària. Entre
les entrades presencials i les de Fila Zero
recaptem 1.040 €, que van íntegrament a La
Marató de TV3.
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Aquest any tot ha estat diferent després de Carnestoltes. No hem pogut celebrar
la 25ena edició de la Festa Cubana, no hi ha hagut Festa Major ni de la Solidaritat,
ni el Mercat de Joguines. ... A partir del mes de març i s’ha suspès bona part de les
activitats i actes presencials programats pels següents mesos. No obstant això, no
hem parat de recolzar iniciatives de forma telemàtica:

 Hem recolzat la fabricació d’Epis (pantalles de protecció) promoguda per
l’entitat Sant Quirze Té Vida.
 Hem fet aportacions per als Open Arms.
 Hem fet diverses aportacions a la Fundació Vicente Ferrer, per aliments,
emergència de la Covid, a través de la Mesa de Solidaritat i a nivell d’entitat,
amb l’activitat Ioga Solidari amb Satya Centre de Ioga.
 Hem aportat 1.500,- € per construir 15 xemeneies per al projecte “Apadrina
una xemeneia” dins el programa Awasuka al Nepal, per tal de substituir els
focs a terra de les cuines i evitar així malalties respiratòries de les dones per
inhalació de fums.

 Hem fet la compra d’aliments pels camps
de refugiats de Lavrio i Mòria a Grècia,
a través de SOS Refugiats
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Durant els mesos de confinament i enmig d’un debat entre els companys de l’Ateneu
a través del xat, vam descobrir força idees de coses bones que ens ha portat
aquesta pandèmia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tots ens preocupem més pels altres
Valorem els petits grans moments
Valorem i posem al seu lloc a les persones i actituds que ens envolten
Parlem o ens escrivim CADA DIA amb les persones que estimem
Prioritzem millor el que realment és important
Demostrem i comuniquem més i amb més intensitat l’AMOR a les persones que
estimem de veritat
7. Pensem més en el altres que en nosaltres mateixos
8. Valorem més el que tenim
9. Sentim l’escalf del contacte humà sense tocar-se
10. S’han rebaixat els egos, entenem que tots som vulnerables i no podem
dominar-ho tot
11. Reforcem més el vincle amb les persones que vols que estiguin a la teva vida
12. Aquesta situació excepcional treu el millor de les bones persones
13. Li estem donant un descans al Planeta
14. Valorem menys el material i més les abraçades, la companyia, les trucades, els
missatges
15. Donem més importància a la vida que a les coses
16. Sentim la gent a prop. Valorem més les relacions interpersonals
17. El temps que passem junts pares i fills. S’ha recuperat el temps per jugar
plegats, els jocs de taula, els puzles
18. Entenem que els valors petits de la vida ens fan feliços i els materials, ens
compliquen l’existència
19. La capacitat dels éssers humans per adaptar-nos a qualsevol situació
20. Hem dignificat feines que consideràvem poc qualificades: caixers/es,
reponedors, transportistes, missatgers, etc.
21. Hem retornat als sanitaris la categoria del que són: herois
22. Hem recuperat la idea que la Sanitat i l’Educació són valors essencials de la
nostra societat i han de ser protegits
23. Valorem més coses a les que abans no donàvem importància i ara trobem a
faltar: petons, abraçades, compartir bons moments en família, amb amics
24. Mirem la vida amb uns altres ulls, tot es veu diferent: una trucada, una
paraula, una cançó, el cant d’un ocell, el color del cel ... tot té un sentit
especial
25. Per una vegada, tota la humanitat s’ha posat d’acord per una mateixa causa
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BALANÇ ECONÒMIC 2020
Aquest balanç correspon a les activitat desenvolupades exclusivament per l’Ateneu
del Món a nivell d’entitat, fora de les que ja fem a través de la Mesa de Solidaritat
de l’Ajuntament de Sant Quirze.
ENTRADES

SORTIDES

Rebuts socis
Teatre Cafè de la Marina
Carnestoltes
Donacions 2020

1.310,00
1.500,00
765,00
1.886,55

Concert Nadal
Venda Mascaretes Ateneu

1.040.00
369,00

Despeses bancaries 2020
Proactiva Open Arms
Epis St. Quirze té Vida
Fundació Vicente Ferrer
Camp Refugiats Grècia
Xemeneies Nepal
Marató TV3, investig.Covid-19
Actuació Fool of Music

TOTALS

6.870,55

TOTALS

30,55
1.000,00
600,00
800,00
1.500,00
1.500,00
1.040,00
400,00
6.870,55

Volem animar-vos a consultar la nostra pàgina web www.ateneudelmon.org i els
enllaços, on trobareu informació extensiva de totes les nostres activitats, història i
fotos per poder seguir la nostra feina. Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar
amb nosaltres a través de l’adreça electrònica: ateneudelmon@hotmail.com
Agraïm a tots els socis, amics i col∙laboradors la seva ajuda i participació, que ens
recolzeu en la nostra tasca solidària.

Sant Quirze del Vallès, Gener 2021
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ateneudelmon@hotmail.com
Tf. 649636715
c/Bages, 11 – 08192 St. Quirze del Vallès
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