Capgirem històries

MEMÒRIA ANUAL 2014

Capgirant històries tossudament hem aconseguit donar continuïtat
als projectes endegats al 2014. Aprofundint i consolidant-los.
Traginant i filant de mica en mica per a una millor convivència al barri i
per a fer un entorn més agradable per a tots i totes, menuts i grans.

EDUCACIÓ INFANTS I JOVES

Centre Obert

Esplai Borinot

Projecte d’acció socioeducativa dirigit a infants entre
5 i 12 anys. Amb l’objectiu de prevenir i detectar situacions de risc, afavorir la socialització i la integració
dels infants i les seves famílies, i realitzar un treball
compensatori de les deficiències socioeducatives.
Al llarg de l’any han participat 47 infants. Dividits en
3 grups, amb una mitjana de 10 nens/es per grup.
L’equip està format per 3 educadores, 1 ludotecària,
1 educadora d’expressió, 1 tallerista de piscina, 15
voluntaris i alumnes en pràctiques.
ACTIVITATS DIÀRIES Berenar, reforç escolar i deures, ludoteca, esports, tallers, informàtica, programa
sociosanitari (dutxes, raspallat dental...).
ALTRES Piscina, expressió (fang, projecte de col·laboració amb la Llar Sant Roc espai de creació artística), contes, cançons. També participen en altres
activitats de l’Ateneu (casals, colònies, festes de barri, coral infantil). Activitats familiars. Seguiment dels
infants: coordinació amb escoles, serveis socials,
elaboració de Projecte educatiu individualitzat. Sortides: exposició “llapis i acció” al palau Robert, espectacle de màgia a la Biblioteca de Sant Roc, visita
al dimoni a la platja de Badalona, parc de ca l’Arnús,
avistament de la fauna del riu Besòs, visita a l’escola
del mar de Badalona, platja de Sant Adrià, parc de les
piràmides, taller de manualitats a l’Escorxador, contacontes a la biblioteca de Can Casacuberta, visita
a la Fira de Nadal de la Plana. Festes i activitats
especials: Carnestoltes amb l’Aula Oberta, gimcana
de l’Ateneu amb l’Esplai Borinot, Sant Jordi, Fira d’artesania, Ateneu al carrer, taller amb el casal de gent
gran del Congrés, Juguem en Família, Castanyada,
Festa de Nadal.

Dirigit a nens/es de 5 a 13 anys amb la finalitat de treballar 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.
Han participat al llarg de l’any 69 infants de 6 procedències diferents i amb un equip de 14 monitors. Organitzats en quatre grups, Sols, Papallones, Xiruques
i Borinots. A partir de l’octubre, el grup de Borinots
passa al projecte de Joves
ACTIVITATS Ludoteca, gimcanes, jocs cooperatius,
música, expressió, tallers, sortides, jocs al carrer. Sortida de cap de setmana a Llinars del Vallès. Celebració
de festes tradicionals amb altres projectes: Carnestoltes, Dia Infantil, inici i final de curs, Nadal. Participació
en activitats d’altres projectes: Ateneu al Carrer, casals, colònies, festes del barri...

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.
GRUPS 6 grups dividits per centre d’interès escollit; a
partir de l’octubre, 4 grups. Han participat 38 infants
de diferents orígens: Pakistan, Romania, Bolívia, Marroc
i catalans de cultura gitana.
ACTIVITATS Els centres d’interès treballats han estat:
esports, jocs, cuina, art, cos i moviment, ciències, viat-

ges i aventures. El treball es realitza a través del teatre,
la lectoescriptura, música, expressió corporal, informàtica. Sortida de cap de setmana. Participació en
activitats conjuntes amb altres projectes de l’Ateneu
(celebració de festes, casals, colònies, festes de barri).

Badalona, torneig de futbol amb Aldees Infantils, Disco
Jove, La Castanyada, Nadal. Seguiment i coordinació: elaboració de Projectes Educatius Individualitzats i
seguiments. Coordinacions a nivell intern i extern (Centres educatius, Serveis Socials i entitats).

Joves

Activitats de vacances

Projecte adreçat a adolescents i joves de 12 a 18 anys.
Durant el 2014 han passat per les activitats 99 nois
i noies, autòctons i nouvinguts (Pakistan, Xina, Llatinoamèrica, Romania, Marroc, Guinea Equatorial). Hem
mantingut el treball en dos grups (Joves 1 i Joves 2),
amb un referent per a cadascun. A partir del mes de
setembre hem iniciat el treball amb un nou grup, els
Joves 3, en el que hem acollit els nois i noies més
grans del projecte. Al mateix temps, hem deixat d’oferir l’activitat d’Aula de Català i una bona part dels seus
participants s’ha integrat a les activitats de Joves 3.
ACTIVITATS Noves tecnologies, cuina, taller d’audiovisuals, tarda de jocs, esports, zumba, taller de ràdio,
piscina, running, fang, teatre.
AULES D’ESTUDI Espais diferenciats pels deures i el
reforç escolar. Petits: de dilluns a dijous, dos grups de
1r a 3r d’ESO. Grans: de dilluns a dijous, un grup de 4t
ESO i Batxillerat. Reforç de matemàtiques: dimecres i
divendres, adreçat a alumnes de 4t ESO i Batxillerat.
Aula de català: de dilluns a dijous, adreçat a joves nouvinguts a partir de 2n cicle d’ESO.
ALTRES Sortides: Piscina de Torribera, excursió al
Tagamanent, cinema, gala de Màgia jove, activitat esportiva al Frontó Colom. Teatre: Mamma Mia!, torneig
Interbarris de futbol, Festival BCN Zoom, zumba amb
la Fundació Pare Manel. Festes i activitats especials:
voluntaris a l’Ateneu al carrer, ajudants de Fang, xerrades sobre salut, Carnaval, Sant Jordi, Fira d’Artesania,
Correfoc de Badalona, trobada amb estudiants Erasmus, Dia Infantil, taller de castells amb els Micacos de

Dirigit a infants i joves del barri, entre 3 i 18 anys. Es
desenvolupen en període de vacances escolars.
9 ACTIVITATS Casal Infantil d’Estiu, Casal de Joves
d’Estiu, Casal d’Estiu Trinitàries, Camp de treball, Colònies
a Sant Pau de Segúries, Ruta a Vallter, Casal d’Agost,
2 Colònies d’Hivern. Han participat 15 persones de fora de
Catalunya (Saragossa, Bilbao, Gijón i Filipines). 402 infants
i joves, 85 monitors i 46 monitors de suport i puntuals.

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,
Santa Coloma, Montgat...).
ESPAIS DE JOC construccions, jocs de taulell, jocs
de pati, jocs cooperatius, joc simbòlic (queviures, clínica, reparacions i disfresses), espais dinàmics (Carnestoltes, Sant Jordi, estiu, tardor, Nadal).
PARTICIPANTS Entitats del territori: Jocs en família: AMPA Trinitàries, AVV Artigas. 96 infants i pares.
Centre obert Sant Jaume. 10 infants i 2 educadors.
Escoles: 2.831 infants i 180 mestres, de 24 escoles.
Quinzenalment 50 infants de l’escola Lestonnac amb
2 mestres. Projectes d’infància i joves de l’Ateneu:
gaudeixen dels espais i materials de la Ludoteca el
Centre obert, Aula oberta, Joves, Esplai Borinot, Activitats de vacances, Ateneu al Carrer, Servei d’educació infantil i Espai familiar Elna.

ACOLLIDA I FORMACIÓ

Espai familiar Elna
Projecte diari que s’ofereix a mares joves per donar
suport i acompanyament en l’educació dels nadons.
Treball d’hàbits bàsics i autonomia personal. Treball
d’habilitats socials i límits en l’educació. Aquest any
han participat 15 dones i 18 nadons.

ACTIVITATS Bany, esmorzar, jocs i cançons, piscina, sortides, psicomotricitat, treball amb les mares a
través de xerrades, tallers, informàtica, cuina, costura,
activitats conjuntes amb Laila...

formació de dones Laila
Dirigit a dones a partir de 16 anys de diferents procedències i cultures. L’objectiu és facilitar l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana com a element integrador, estimulant la convivència i el treball
en grup.
GRUPS DE LLENGUA al llarg de l’any han participat 130 dones distribuïdes en 8 grups: 2 de castellà
oral, 2 de castellà nivell lectoescriptura (a partir de
l’octubre, també un grup d’alfabetització), un grup de
castellà inicial, un de castellà bàsic i un grup de català. Els grups de català i els nivells més alts de castellà complementen l’aprenentatge de la llengua amb
sessions d’informàtica. Altres activitats: coneixement
de l’entorn, activitats conjuntes amb altres grups de
dones de l’Ateneu, sortides, celebració de festes tradicionals...
SERVEI D’EDUCACIO INFANTIL per nadons de 0
a 3 anys, fills de les dones participants. 2 grups dividits per edats. Han participat 31 infants. Activitats:
esmorzar, jocs, contes, cançons, tallers, Carnestoltes,
Castanyada, Nadal....
CLASSES D’ARAB per 10 infants de 6 a 12 anys.
Una tarda en setmana d’aprenentatge de la llengua a
nivell oral i escrit, fins al juny.

Formació
Programa adreçat a voluntaris, col·laboradors, monitors, educadors i talleristes dels diferents projectes.
S’organitzen activitats per tal de millorar la qualitat pedagògica de les nostres activitats. Punt d’informació i
consulta de material i documentació. Biblioteca especialitzada per a monitors i educadors.
TALLERS I CURSOS Monogràfic de setembre:
Treure suc al joc: cultura, llengua i gènere. 41 participants. Com omplir la web de l’Ateneu. 9 participants.

Photoshop adaptat a la teva feina. 5 participants. Jocs
de bagul i altres. 18 participants. Visita a la Fundació
Arrels. 12 participants
JORNADES Trobada d’educadors, voluntaris, col·laboradors: Què fem a l’Ateneu?Com ho fem?Per què
ho fem? Participació i voluntariat. 77 participants.
FORMACIÓ FORA DE L’ATENEU Trobada de Centres Oberts de Catalunya, Curs d’avaluació de projectes, Jornada de voluntariat, de desenvolupament
comunitari...
XERRADES Sobre el barri de Sant Roc i el treball de
l’Ateneu dirigides a centres educatius, universitats, entitats... 554 participants.
ALUMNES EN PRÀCTIQUES 19 alumnes de l’UAB,
U Ramon Llull, UOC, SOC, IES Eugeni d’Ors, Escola
ARCO, CET10, Fundació Pere Tarrés. Col·laboració en
treballs d’alumnes d’instituts i universitats.

Aula d’informàtica
Programa transversal que té com a objectiu apropar
les noves tecnologies a totes les edats i procedències.
CURSOS 5 cursos per adults d’Iniciació a la informàtica i 5 de nivell avançat. 70 participants.
GRUPS Projectes de l’Ateneu: Setmanalment diferents projectes fan servir l’Aula com a suport del seu
treball. Centre Obert, Joves, Aula Oberta, Laila, Espai
Familiar Elna.
LOCUTORI DEL BADIU Els divendres funciona un
espai obert on adolescents, joves i persones adultes
fan servir els ordinadors per a fer consultes personals,
redacció de currículums, elaboració de treballs escolars, lleure i esbarjo... Participen 34 persones cada divendres.
GRUPS Ús de la Mediateca mòbil cedida per la Plataforma de Bufalà; incorporació de les tauletes tàctils en
les activitats dels projectes.

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

Premis
Ateneus 2014
Premi de Votació
Popular

(Fira d’Artesania i Mostra
d’entitats i serveis)

Cultura
Projecte dirigit a persones de totes les edats, amb la
finalitat de realitzar activitats per a la promoció sociocultural i educativa, afavorint la participació dels veïns i
veïnes i integrant els sectors més marginats.

TALLERS Costura i els tallers dels dimarts: confitures,
dolços tradicionals, cuina experimental, centres de taula.
EXPRESSIÓ Teatre, expressió corporal, musical i plàstica, fang, tallers per a dones, tallers familiars, amb infants, joves i adults dels diferents projectes de l’Ateneu.
IV Setmana de l’Art i la Creativitat. Nadal entre tots.

EXPOSICIONS 75 anys després. Humor gràfic. Menja bé, tu hi guanyes! Natura a la motxilla. 10 anys de
Sopes del món. IV Mostra d’Art i Creativitat. Il·lusions.
Colònia Baurier. XXVIII Mostra de pessebres.
FESTES DE PRIMAVERA Sant Jordi, Juganíbals de
festa, Homenatge a la Gent Gran, XXXII Fira d’Artesania i mostra d’entitats i serveis, xerrades, Dia Infantil,
participació al correfoc infantil de Badalona, Concert
de música clàssica a càrrec del Conservatori de Badalona, pintada i Paella i mostra de postres.
ACTIVITATS CULTURALS Sopar d’Any Nou, xerrades, Anem al teatre, Havaneres a la fresca, Estrena
del grup de teatre Lapsus, Passejada per la Badalona
obrera, Trobada de Corals i participació en el pessebre
vivent. Participació en el grup promotor del 40 aniversari de la tragèdia de Haissa (xerrades, concerts…)
GRUPS ESTABLES Grups estables Grup de teatre
Lapsus: Preparació i representació de l’obra Eloísa
està debajo de un almendro d’Enrique Jardiel Poncela.
15 participants. Grup de botxes: 16 participants i 11
trobades. Grup de muntanya: 21 participants de totes les edats i 8 sortides. Cor de l’Ateneu: 40 cantaires i 4 concerts. Cor xic de l’Ateneu: 15 participants.
Grup dels dijous: 9 participants fent patchwork. Grup
de boixets: 10 participants i 14 trobades de puntaires.
Juganíbals:espai de joc per a joves i adults, un cop al
mes. 25 participants per sessió.
LA RODA D’ESPECTACLES Carnestoltes al carrer: Trencamandres. Dia Infantil: Cia Filigranes. Fira
d’Artesania: Xip Xap i Sermagia. Festa final de casals:
Ai, carai. Festa Nadal: Tanaka teatre. Tallers: percussió, ràdio i doblatge. Participació en la Tamborinada.
ARPILLERES Taller d’arpilleristes: elaboració de
l’arpillera col·lectiva sobre l’Ateneu. Exposicions: Sant
Roc, un barri divers a Can Basté i la Fira d’artesania;
Arpilleres indignades a l’Ateneu, Webster University
i CIOD de Sant Adrià. Participació la trobada internacional de Ginebra. Arpilleres ambaixadores.

Grup de dones
Grup estable que funciona des de l’any 1979 format
per dones entre 50 i 80 anys. Funciona com a espai
de trobada i relació.
ACTIVITATS Xerrades, dinàmiques, celebració de
festes tradicionals (Carnestoltes, Dijous gras, sardinada, Castanyada, Nadal). Celebració del Dia de la Dona.
Organització de l’Homenatge a la Gent Gran del barri.
ALTRES Participació en les activitats culturals i els
tallers de Cultura, participació en activitats amb altres
grups de dones de l’Ateneu. Participació a Dones
i Barri en Xarxa i en la Federació de Dones de Badalona.

Ateneu al carrer
Projecte que reivindica el carrer com a espai educatiu,
apropa l’Ateneu als nous col·lectius, 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 Les tardes de divendres, cada 2 o 3
setmanes, el grup de voluntaris organitza espectacles a
diferents racons del barri: catifa de contes, jocs gegants,

ensenya’m el teu barri, jocs tradicionals, jocs de taula,
jocs de bagul, circ, jocs esportius, jocs de reciclatge
i jocs amb aigua. Festes especials per inici i final de
curs, Carnestoltes, Dia Infantil i Nadales al carrer. 28
voluntaris fixos, 6 puntuals, 10 joves i 12 sortides al
carrer. Ateneuets: 3 o 4 voluntaris surten a jugar per
racons nous del barri, establint relacions més properes
amb grups petits d’infants. 3 sortides.

Medi ambient
Proposta d’intervenció en el nostre entorn per fomentar
petites accions que ajudin a preservar el medi ambient.
Ofereix als diferents projectes de l‘Ateneu una sèrie
d’activitats relacionades amb el Medi ambient.
ACTIVITATS Campanya de sensibilització d’estalvi de llum i contra el malbaratament alimentari. Hort
urbà. Sortides relacionades amb el coneixement de
l’entorn: Ca l’Arnús, Llera del Besòs, Can Miravitges,
Escola de Mar…
MES VERD Exposició fotogràfica Natura a la motxilla
en col·laboració amb el grup de muntanya, taller de
trucs domèstics, Ateneu al carrer de reciclatge i taller
d’alimentació responsable.

Sociosanitari
Des de tots els projectes i a través de qualsevol activitat, es treballen els temes de salut i higiene.
TREBALL D’HÀBITS Els infants i els joves en els
diferents projectes són els més beneficiats: berenar,
higiene dental i dutxes al Centre obert, bany de nadons i cuina a l’Espai familiar Elna, esmorzar del Servei
d’educació infantil, treball intensiu durant les Activitats
de vacances...
XERRADES Al llarg de l’any s’han fet xerrades sobre
salut i alimentació a l’Espai Familiar Elna, Laila i Grup
de Dones. Exposició dinamitzada sobre alimentació
saludable, visita guiada a l’ambulatori. Col·laboració
amb el mòdul de farmàcia i parafarmàcia de l’IES
Eugeni d’Ors, l’Associació CEPS i el CAP Sant Roc.

Solidaritat
Projecte que té com objectiu treballar transversalment
el valor de la solidaritat i la cooperació. Fer realitat el
lema de l’Ateneu: Solidaris amb el 3r món, compromesos amb el 4t.
COMERÇ JUST Venda de productes d’Intermón,
Alternativa 3, Xarxa de Consum Solidari, Gàmbia,
Iquitos i Senegal. 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 cooperació a Lima i Iquitos i Tanzània: Carnestoltes
solidari, iniciativa Un euro per Iquitos, Tòmbola de
la Fira d’Artesania, sopar solidari. S’ha augmentat
l’aportació econòmica de l’Ateneu per compensar la
retallada dels pressupostos de cooperació per part de
les administracions.
SENSIBILITZACIÓ Xerrada sobre el treball a Iquitos
i a Lima. Fira de la solidaritat de Badalona. Participació
en el Consell de Solidaritat de la ciutat.

els nostres comptes
ELS NOSTRES INGRESSOS

APLICACIÓ DELS FONS OBTINGUTS
5%

72%

23%

624.540*

634.180
euros

euros

28%

54%

18%

Fons privat
Fons públic:
165.249e Generalitat de Catalunya
12.000e Ajuntament de Badalona
1.159e Diputació de Barcelona

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

* Resultat: 9.640 euros. Aquest resultat es dedicarà als projectes d’Educació infants i joves de l’exercici 2015.
PRESSUPOST 2015 = 655.116 euros
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69
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Activitats de vacances

4
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4

Formació
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Aula d’informàtica

396
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Cultura
Grup de dones

13.391

188

22

22

1.680

36

Medi ambient

681

16

Sociosanitari

871

Solidaritat

846

Ateneu al carrer

242

24
122

15 dones / 18 nadons

Espai familiar Elna
Servei d’educació infantil

400

99
402
ACOLLIDA I FORMACIÓ

Laila

voluntaris

equip*
(persones)

25

socis

* Un participant, voluntari o persona remunerada pot estar a diferents projectes.
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ENTITATS COL·LABORADORES

Coordinadora Catalana de Fundacions

Entitats públiques

Edicions Castellnou

COOP57 Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família:
- 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
- Institut Català de les Dones
Centre d’Atenció Primària Sant Roc
CRP Centre de Recursos Pedagògics
de Badalona
IES Eugeni d’Ors
UAB (Universitat Autònoma de
Barcelona)
UOC (Universitat Oberta de Catalunya
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

Editorial Alrevés

 EDAIA (Federació d’Entitats
F
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
Xarxa local Casal dels Infants A.S.B.
(dins del Programa CaixaProInfància)

Participem
3 del 3 pels nostres Drets
Associació Vincle: xarxa per
l’observatori de la població gitana de
l’est d’Europa a Catalunya
Badalona som tots i totes
Comissió de festes de Badalona
Comissió de festes de primavera
Sant Roc
Comissions i grups de treball del
Consorci Badalona Sud
Dones i Barri en Xarxa
Encuentro de Parroquias de Agustinos
a León
Grup 33: Una altra presó és possible
Grup de treball Aprenentatge i Servei
Pacte local pel dret a decidir de
Badalona
Pla d’Entorn de la Generalitat de
Catalunya
Procés Constituent
Projecte Àngels
Projecte CEE (Cultura emprenedora
a l’escola)
Sectorial de Centres Oberts de
Catalunya (FEDAIA)
SOS Racisme
Taula de cultura de Badalona
www.forumarpilleres.cat: Fòrum
arpilleres de Catalunya

Ajuntament de Badalona
Àrea d’Esports i Joventut
Àrea de Serveis Socials i Salut
Altres
Àrea Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona

Editorial Anaya-Barcanova
Editorial Base
Editorial Paidotribo
Enciclopèdia Catalana
EPO Badalona (Equip de Pastoral
Obrera)
Escola CEIR-ARCO
Escola Lestonnac (Badalona)
Escola Santíssima Trinitat (Badalona)
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Antoni Serra i Santamans
Fundació Banc d’Aliments
Fundació Cottet Mor
Fundació Creatia
Fundació Espriu
Fundació Esquerdes
Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Joventut
Fundació Roviralta
FUNDESO (Fundación Desarrollo
Sostenido)
Grup d’exalumnes Colegio San
Agustín (Saragossa)

Entitats privades

Grup de solidaritat Corda

AMPA Escola Santíssima Trinitat
(Badalona)
Angle Editorial
Antonia Kerrigan Agencia Literaria
Asociación Solidaria
Associació CEPS
Associació Cívica La Nau
Associació de geganters Sant Jaume
Associació La Bretxa
AVV del Centre (Badalona)
AV Sant Roc
Bassi
C&A Modes
Caldo Aneto
Cáritas Badalona
Club Editor
Colegio San Agustín (Saragossa)
Colegio Urdaneta (Bilbao)
Companyia de Maria Lestonnac
Comitè de Solidaritat Deutsche Bank
Convent de Santa Magdalena
Conservatori de Badalona
Coral Cantiga
Coral Canticela
Coral Sant Adrià

Grup de solidaritat És l’hora
Grupo Tragaluz
IKEA Badalona
Intersport
Iquitanz
Justícia i Pau
Justícia i Pau: Associació per
l’objecció fiscal a les despeses
militars (SIOF)
Llar Sant Pau de Segúries
MADEN
Metall 3 scp
Oficina 0365 de “La Caixa”
Òmnium Cultural (Badalona)
Parc sanitari Sant Joan de Déu
Parròquia Santa Maria (Badalona)
Patronat PROANE
Promocions Nova Vida XXI
Religioses Sagrada Família d’Urgell
Residència Llar Sant Roc
Rotary Club Badalona
Tot Planxat Dídac
URL (Universitat Ramon Llull)
UVIC (Universitat de Vic)
Webster University Geneve

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

PARROQUIA
SANT ROC
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