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MEMÒRIA 2022 
 
 
Us presentem la memòria 2022, 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: 
 
 
EL SALVADOR 
 
DESCARTADOS,  “Capacitació de lideratges i monitores de 
les cases de dia, equips i subministraments mèdics per a la salut 
i infraestructures”  ......................................................................................   11.880,00 € 
 
     
GHANA FOUNDATION 
 
NASCO, (Beques d’educació digital  a Ghana) ........................................   10.000,00 € 
 
 
EMERGÈNCIES 
 
AIGUA PER AL SAHEL, “Fam a Burkina Faso” .....................................  4.000,00 € 
 
VIO, Projecte joves migrants a la frontera Sud................................  2.500,00 € 
 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ, projecte per Cuba ....................        2.500,00 € 
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ACTIVITATS I PARTICIPACIÓ EN FIRES I FESTES 
 
 
FEBRER: Aquest any hem pogut participar 
al Carnestoltes el dia 26. El lema escollit  
enguany ha estat “DIVERSITAT”. 
Els guanys de 467,00  € s’han enviat a  
Ucraïna a través de Creu Roja. 
 
 
 
 
MARÇ: El dia 6 es projecta el DOCUMENTAL "AIMRA'A. LA DONA SAHRAUÍ" 
un documental de Roger Granel, qui assisteix personalment a la projecció per 
presentar-nos el seu treball.  

 
 
 
Aquest documental ens mostra la realitat que es viu als 
campaments de refugiats de Tindouf (Argèlia) des del 
punt de vista de la dona. 
Els guanys de 105,00€ també s’han enviat a Ucraïna a 
través de Creu Roja. 

 
 

MARÇ: El dia 7 trobada amb l'Emilio Espín (coordinador de CORDES) i referent de 
la lluita pels drets (especialment) de la gent gran a El  Salvador i el seu fil el Marc 
(fundador de l'ong "Descartados). Ens explica la situació actual al "Bajo Lempa" a 
l'Ateneu del Món i a l’alcaldessa de SQV l'Elisabeth Oliveras, amb qui s’entrevista. 

Des de fa anys estem col∙laborant amb diferents projectes amb la Fundació que 
presideix el Sr. Espín, i ara també amb el seu fill Marc, escriptor i periodista 
compromès també amb la gent gran, aquest cop en la divulgació de la 2ª part del 
llibre Descartados. 
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MARÇ: El dia 10 dins de les activitats del mes de la Dona i a proposta de l’Ateneu 
del Món, com a premi Distinció Internacional Honorífica de Dona de l’any, es lliura el 
guardó a la Nadia Ghulam, escriptora afganesa acollida a Catalunya i fundadora de  
l’Associació Ponts per la Pau. 

 

MARÇ: Aquest any, el dia 26, hem celebrat una nova edició de la Marxa Nòrdica 
Solidària que, amb la col∙laboració de l’entitat NORDIC WALKS de Sant Quirze 
organitzem anualment per poder seguir portant a terme els nostres projectes. 

 

La ruta organitzada pels Nòrdic Walks ha estat al Parc 
natural del Delta del Llobregat, una ruta de 12 Km a ritme 
suau. Ens hem endinsa’t tot fent un itinerari de 
descoberta, que ens ha portat fins la desembocadura del 
riu Llobregat. Hem passat per l’edifici de Carrabiners i el 
Semàfor, tot seguint els camins del canal de la Bunyola.  

 
Una gran ruta que han organitzat la gent de Nòrdic Walks SQV. Els 70 participants 
han estat obsequiats amb Xocolata o un Boc’n Roll, així com amb unes 
extraordinàries  pomes i mandarines d’avituallament,  obsequiades per les Fruiteries  
de Sant Quirze: 
 
Fuites i Verdures El Mas – K La Sita - Fruites Cal Fruiter 
 
 
Els agraïm a totes dues la seva solidaritat amb la caminada i  
els nostres projectes. 

Els beneficis de l’activitat han estat de 548,-- €, que es destinaran íntegrament als 
projectes de la FUNDACIÓ VICENTE FERRER a l'Índia.  
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ABRIL: El dia 1, junt amb l’Ajuntament de Sant Quirze, inaugurem una exposició 
fotogràfica d’Amics del Nepal a la Sala d’actes de la Biblioteca Marcel Ayats,i que 
s’hi exhibirà durant tot el mes d’abril:  
 

EL DIA QUE ELS HIMALÀIES VAN TREMOLAR 
 

“El 25 d'abril de 2015, un sisme de magnitud 7,9 graus a l'escala de Richter va 
sacsejar el Nepal. Aquest va ser el terratrèmol més greu patit pel país nepalès des 
de l’any 1934. Posteriorment, el 12 de maig de 2015, un altre terratrèmol va assolar 
el territori”. 
 

Els Amics del Nepal porten més de 25 anys treballant per millorar les 
condicions de vida dels infants, joves, dones i altres col∙lectius 
desfavorits del Nepal, en el camp de la salut, l’educació i el 
desenvolupament comunitari en un marc de sostenibilitat i respecte a la 
cultura nepalesa. 

 
 
Les fotografies d’Illia Torralba, voluntari d’Amics del Nepal, 
ens mostren la realitat d’un país que no es rendirà, siguin 
quines siguin les circumstàncies a les que s’enfronti. 
 
 
 
 
ABRIL: Per Sant Jordi col∙laborem amb Colors del Món, 
(associació de Sabadell que acompanya nois africans 
 en situació d’extrema vulnerabilitat) amb la venda de roses, 
en total, 60 a 5€/U, amb una gran acceptació. 
per aquesta iniciativa i la participació de diversos comerços  
de Sant Quirze. Els guanys íntegres van  per l’entitat. 
 
 
 
MAIG: el dia 15 al Parc de les Morisques participem a la Festa de 
Comerç Just i Finances ètiques, II Fira del Consum Conscient, on 
cooperatives i entitats posen a l’abast productes d’economia social 
i solidària. L’Ateneu del Món comparteix parada amb la venda de  
productes de la Fundació Vicente Ferrer i el Mercat Vintage (venda  
de roba i complements en bon estat que ja no fem servir per 
donar-li una segona oportunitat i prendre’n consciència).  
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També s’hi ven Mel Múria col∙laborant 

         amb el projecte de les dones recollidores  
         de mel de Ghana de l’ONG Nasco. 

 

MAIG:  Dilluns 16 a la Sala Josep Brossa de la Patronal, amb motiu del 3er, 
aniversari de la mort de l’Alvar García Trabanca, Activista Social, Sindicalista, 
Solidari, Home de Pau i sobretot el nostre Company, se celebra un homenatge, ja 
que degut a la pandèmia havia estat impossible poder-ho realitzar abans. 

Es posa a la venda un llibre sobre la seva persona i trajectòria. 

Dissabte 28 de maig ens reunim un centenar de persones entre 
amics i familiars de l’Àlvar García Trabanca amb motiu de la 
inauguració del pati del Casal d’Avis amb el seu nom. L’acte ha 
estat organitzat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i 
presidit per l’alcaldessa, l’Elisabeth Oliveras. Les germanes de 
l’Àlvar han estat les encarregades de destapar la placa 
commemorativa.  

 

 

 
 
 
 
 
 
El Cor de Dones ha tancat amb tres bonics temes en record de l’estimat Company i 
tots els assistents han compartit taula amb una deliciosa paella popular, de les que 
tant li agradaven a l’Àlvar. 
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MAIG: S’inicia el termini per presentar propostes per al 9è 
Concurs de Cartells per la Festa Cubana, adreçat als joves,  
per implicar-los en el món de la solidaritat i donar a conèixer  
la seva feina creativa. 
 
 
 
JUNY: El dia 17 participem un any més al IOGA SOLIDARI en col∙laboració del 
Centre de Ioga Satya de Sant Quirze.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Els guanys d’aquesta activitat, de 195,€  
es destinen a projectes de la Fundació 

   Vicente Ferrer 
 
 
 
JULIOL: Aquest mes vam rebre la visita de la nostra companya JUANI 
RISHMAWI, entre l’emoció, l’alegria i la felicitat de tenir-la entre nosaltres, 
després de més de deu mesos de captiveri a les presons israelianes, acusada de 
pertinença a organització il∙legal, desviaments de fons i moltes altres falsedats. Cap 
d’aquets càrrecs s’han pogut provar, per ser  invenció del govern israelià, entestat a 
acabar amb les ONGs a Palestina. .  

La Juani és la nostra contrapart a Palestina en tots els 
projectes que la nostra Ong porta a terme aquest país a 
través de la Health Work Committees (HWC), amb la que 
portem treballant des de 2005. Tots són a l’àmbit sanitari, 
destacant els de salut per Dones, infants i gent gran i 
vulnerable. Equipaments sanitaris i subministrament de 
medicacions. Tots els nostres projectes han estat 
justificats, auditats pel nostre ajuntament i membres de 
la nostra entitat han visitat periòdicament la HWC per 
confirmar el seu treball i aportació a la societat.  
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Ha estat rebuda per la nostra Alcaldessa i Regidora de Solidaritat i Cooperació, 
Elisabeth Oliveras, i ens ha explicat els durs moments viscuts, la seva detenció, els 
interrogatoris, la presó, un mes incomunicada, la por, el patiment, la presó de dones 
on va conviure amb totes les dones valentes, heroïnes que la van acompanyar durant 
aquests mesos, i de les que ha tret la força per continuar lluitant fins el seu 
alliberament. Ha estat emocionant sentir-la i veure que no li han pogut esborrar el 
somriure.  

 

La Juani va ser guardonada amb el Premi Dona de Sant Quirze el 2016 en la 
categoria internacional, en reconeixement a la seva tasca humanitària cap al poble 
Palestí i la seva lluita per què tota la població tingués accés a la medicina.  

 

Ara s’enfronta a cinc anys d’inhabilitació per poder treballar a l’entitat HWC o a cap 
entitat no governamental. En aquest moment la seva prioritat es agrair totes les 
persones que l’han recolzada al llarg del seu captiveri i lluitar per la seva llibertat, 
agrair tanta solidaritat cap a la seva persona, i seguir el seu camí amb el poble 
Palestí i les seves lluites.  

 
 
JULIOL:  Després de dos anys d’interrupció per culpa de la pandèmia, aquest any 
hem pogut reprendre la Festa Cubana per celebrar-ne la 25ena Edició. 
Ens hem retrobat amb el millor esperit de les festes d’estiu a l’aire lliure amb 
música en directe, banderoles de colors, taules de germanor i sopar a la fresca. 
Dues-centes cinquanta persones han gaudit de la tradicional fideuà a càrrec del 
cuiner Ignasi i més de cinc-centes han passat pels exteriors de la Masia de Can 
Feliu per prendre un mojito i demostrar les seves dots de ball llatí de la mà de la 
nostra DJ de capçalera, la Sílvia, aquest any acompanyada pel Joan. I després de 
l’animació i amb la pista plena de gom a gom, ha arribat el plat fort de la nit: 
l’actuació en directe de la banda “Los del Swing”.  
 

 
Però també hi ha hagut rifa, gràcies a la generositat d’una 
seixantena de comerços del nostre municipi, i el lliurament del 
premi a la guanyadora del Concurs de Cartells de Festa Cubana 
en la seva novena edició, la Paula Bito.  
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Els 4.500,00 € de guanys de la Festa Cubana 2022 van destinats a donar suport 
econòmic a les famílies Ucraïneses acollides al poble, sumant-nos a l’esforç de Sant 
Quirze, liderat pel nostre l’Ajuntament, per integrar aquestes persones 
nouvingudes.  

Agraïm un cop més la imprescindible disponibilitat de l’Ajuntament             
que ens facilita tota la infraestructura necessària per dur a terme            
un esdeveniment d’aquesta magnitud. Per suposat, compartim l’èxit de la       
Festa amb la ciutadania de Sant Quirze per la resposta multitudinària     
rebuda i ens emplacem de nou el primer dissabte de juliol del proper any.  

 
 
SETEMBRE:  Participem als actes de la Festa Major. L’Ateneu del  
Món presenta la pel∙lícula “NOMADLAND”(Supervivents del segle XXI), 
Que mostra la història d’una dona que, després de perdre-ho tot  
durant la recessió, s’embarca en un viatge cap a l’Oest Nord-americà  
vivint com una nòmada a una caravana. Després del col∙lapse econòmic  
que afecta també la seva ciutat a la zona rural de Nevada,  
agafa la seva camioneta i inicia una ruta per explorar una vida fora  
de la societat convencional com a nòmada moderna. 
 
 
SETEMBRE: Com cada any, participem a la tradicional botifarrada de Festa Major. 
Els guanys de 1.000,00 € són destinats a la Fundació Vicente Ferrer. 
 
 
OCTUBRE:  A la Biblioteca Marcel Ayats, la Mònica Sans representant del projecte 
Awasuka a Bhimphedi, Nepal. Ens informa de la situació actual del projecte “El fum 
a les cuines”, - L’ASSASSÍ SILENCIÓS -, al mateix temps que queda inaugurada la 
exposició dels treballs entorn la substitució de les cuines amb fum per xemeneies 
amb sortida a l’exterior. 

L'exposició ha estat exhibida durant tot el mes d'octubre 
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      OCTUBRE: Per donar a conèixer als joves les   
   diferents en titats del poble, l’Ateneu del Món  

col∙labora amb Canya Jove, a fi d’informar-los de  
la nostra tasca com a ONG i fer-los   participar 
a una gimcana amb el joc del Pasapalabra. 

 
 
 
NOVEMBRE: Del  2 al 25 se celebra el Mes de la Solidaritat, amb el lema “LA 
INFANTESA ÉS UN DRET” promogut per l’Ajuntament i la Mesa de Solidaritat i 
Cooperació  del municipi. Amb l’ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “Saps de què està 
fet el teu telèfon mòbil”, a la Masia de Can Feliu, comencen les activitats i 
participació de les entitats solidàries.  
 

 
 

El dia 15 es presenta el poemari “COSES QUE IMPORTEN” 
amb lectures realitzades per amics i amigues de Sant 

   Quirze, acompanyats als piano per l’autora Cristina Morales,  
un recorregut íntim de vivències i emocions personals 

 
 

A la Patronal, el dia 25 l’Ateneu del Món presenta l’obra “Ocells i Llops”,  
de Josep Mª de Segarra, on la Lucrècia és una vídua mare de família 
ancorada al passat. Té tres fills, el comportament dels quals li 
suposarà un trasbals impossible de suportar. 
Els guanys de 1.000,00 € van destinats per projectes d’Amics del Nepal. 
Agraïm un cop més a la companyia de teatre del Centre Sant Vicenç  
la seva col∙laboració desinteressada.  

 
Diumenge 20 de novembre al Parc de les Morisques es fa la Festa 
Solidària amb actuació infantil, venda de joguines i la participació 
de totes les entitats solidàries del nostre poble. 

  
També es grava el programa de ràdio conduït per la companya 
Laura Roger, on les ONG’s locals exposem els projectes que 
s’estan  desenvolupant i expliquem com seguim treballant per un 
món més just i solidari. 
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La resta de programació inclou diferents propostes de cinema amb temàtiques 
diverses. Per finalitzar el dia 20 amb el Mercat de Joguines i 
Llibres de segona mà, aquest any s’ha pogut fer al Parc de les 
Morisques, amb gran assistència de públic, i una recaptació  
de 1.585,00€, destinats al projecte de l’Ong:  
COLORS DEL MÓN, (entitat de joves immigrants de Sabadell) 
 
 
 
DESEMBRE: Diumenge dia 11 participem a Les Fonts, al 2on Mercat de Joguines i 
Llibres de 2a. mà, Els guanys de 206’40 €, son per La Marató de TV3 – Investigació 
malalties cardiovasculars. 
 

DESEMBRE: el nostre company Miquel Seuba aconsegueix el títol de Manipulador 
d’Aliments assistint a un curs del 10h. 

 

DESEMBRE: Dissabte 17 de desembre, té lloc a La Patronal el 
tradicional Concert de Nadal, que l’Ateneu del Món ofereix cada any 
per aquestes dates. Gaudim d’una nit de Boleros a càrrec de la cantant 
cubana TELVA ROJAS i el seu pianista.  

És una nit especial, celebrada a la Sala Salut Pastor, amb format de 
petit cabaret, les taules guarnides i espelmes que la fan molt acollidora,  
amb servei de Bar portat amb molt de gust pel nostre jovent. 

Enguany l’Ateneu recolza la Marató de TV3 i la causa Investigació de les malalties 
cardiovasculars i destina la recaptació íntegra del concert de 800,00 €   
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Escrit de  l’Alcaldessa l’Elisabeth a les xarxes, molt emotiu, on descriu fil per 
randa l’any 2022 Ateneu. 
 

“Fa molts i molts anys la colla de @ateneudelmon_ong ens oferien el concert de 
Nadal, l'únic concert que juntament amb el que cada any fa  la societat coral 
il∙lustració artística ens feien sentir que al nostre poble arribava el Nadal. 
 
Per sort de fa un quants anys cap aquí les propostes culturals durant l'any s'han 
consolidat i tenim moltes propostes per poder celebrar l'arribada de Nadal. 
Avui, com aquests més de vint anys, celebrem amb els amics de l' ateneudelmon.ong 
un any de molta activitat,  un any on la lluita contra de les desigualtats encara ens 
és més necessària que mai. Un any on una nova guerra  a Europa ens ha colpit i ha fet 
que els ateneus s'hagin arremangat per recaptar diners, repartir roba, acompanyar, 
orientar i estimar a les famílies que han arribat refugiades al poble. 

Un any on la companya Juani ha recuperat la llibertat i l'hem pogut abraçar, un any 
on hem pogut veure i parlar amb l'Emilio Espín i el seu fill. 
 
Una any on la col∙laboració tan necessària amb Cuba continua sent complicada.  
Una any on hem homenatjat al company Àlvar Garcia... 
 
Un any ple de vida, de cooperació, solidaritat, música, teatre, formació, joguines 
solidàries, converses, rialles, plors, anhels de justícia a les fronteres i arreu, un any 
de llum, esperança i lluita. 
Bon Nadal @ateneudelmon_ong , i molta i molta energia pel 2023!!” 

 
 

Gràcies, Elizabeth!!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13

 
Des del mes de MARÇ quan va esclatar la maleïda guerra d’Ucraïna, s’han dedicat 
moltes activitats i esforços envers aquest fet, per la qual cosa, la nostra ONG i tots 
els voluntaris que la composem hem participat al llarg de tot aquest any en moltes 
accions que s’han anat realitzant en el nostre municipi: 
 

 
 
 del 2 al 9 de Març, voluntariat d’ajuda en la campanya per Ucraïna, 

encapçalada per Anna Mª Leiva 
 26 d’abril, ajuda a Sor Lucia Caram del Convent de Santa Clara – Manresa, 

molt activa en dirigir i aportar en persona ajuda a Ucraïna.  
 30 abril a La Patronal – Concert per Ucraïna (amb 4 Corals participants) 
 Classificació, ordenació emmagatzematge roba, adult, infantil i estris de la 

llar per abastir les famílies ucraïneses arribades 
 El romanent de Festa Cubana 600,-€,  s’ha enviat a Sor Lucia Caram per la 

compra de Generadors per Ucraïna. 
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BALANÇ ECONÒMIC 2022  

Aquest balanç correspon a les activitat desenvolupades exclusivament per l’Ateneu 
del Món a nivell d’entitat. Cada projecte, concert, obra de teatre, dedica la seva 
recaptació als projectes explicats i que hem fet al llarg de l’any, a banda dels 
projectes anuals que treballem a través de la Mesa de Solidaritat de l’Ajuntament 
de Sant Quirze.  

ENTRADES  SORTIDES  
    
  Saldo Bancs-Caixa 1.190.00 
Rebuts socis     1.380,00 Donatiu Ucraïna Creu Roja 500,00 
Donatius llibre Àlvar 
Garcia Trabanca 

       545,00 Menjar pis, germanes i nens,  
Ucraïneses a  SQV 

502,00 

Donatiu Tocats Cultura      240,00 Medicaments Cuba 31-5-22 273,00 
Subvenció sensibilització     1.500.00 Despeses Festa Cubana no 

aplicades al seu benefici 
1.200,00 

TOTALS 3.665,00 TOTALS 3.665,00 
 

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, pel vostre 
recolzament en la nostra tasca solidària. 
  
     
 
        
        
 

 
Sant Quirze del Vallès, gener 2023 
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Entitats col∙laboradores: 

 
 
 
 
 
 
                @somsolidaris 
          www.radiosantquirze.cat 
   
 
 

  
 https://awasuka.org/cuines-sense-fum/ 

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


