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El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desen-

volupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar 

fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global per al desenvolupament fins l’any 2030 i, 

conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura una fulla de ruta d’actuació connectada entre sí per aconse-

guir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible. 

 

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional –referida a les tres dimensions del desenvolupament sos-

tenible (l'econòmica, la social i l’ambiental)- i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objec-

tius de desenvolupament sostenible, a través d’aquests es proposa abordar els grans reptes globals, des de la 

lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sosteni-

bles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.  

 
“Transmeteu la cultura a tot el món, sense distinció de races ni de categories 

Confuci (551 a.C. - 479 a.C.), filòsof. 
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Per fer front a aquests reptes i construir societats més 

pacífiques i inclusives, cal que s’estableixen reglamen-

tacions més eficients i transparents, i pressupostos go-

vernamentals integrals i realistes. Un dels primers pas-

sos a la protecció dels drets individuals és la implemen-

tació del registre mundial de naixements i la creació 

d’institucions nacionals de drets humans més indepen-

dents arreu del món. 

L’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, és una institució 

que defensa els drets humans. Va ser declarat Bé d’In-

terès Cultural Immaterial a l’any 2018. La filosofia d’a-

questa associació (Dignificació de la professió de l’Artis-

ta), la seva lluita per l’Art com a dret Social, la seva 

ideologia que es veu plasmada a la lletra del seu himne, 

entre d’altres l’han fet mereixedora de diferents reconei-

xements.  

A l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises complim i treba-

llem els objectius 1-3-4-5-7-8-9-10-11-13-16 i 17. 

Les amenaces d’homicidi intencional, la violència contra 

els xiquets, el tràfic de persones i la violència sexual, 

són temes importants que han de ser abordats per crear 

societats pacífiques i inclusives. Aplanen el camí per a 

la provisió d’accés a la justícia per a tots i per a la cons-

trucció d’institucions efectives i responsables en tots els 

nivells.  

Si bé els casos d’homicidis i tracta de persones han ex-

perimentat un progrés significatiu en l’última dècada, 

encara hi ha milers de persones en major risc d’homicidi 

intencional a Amèrica Llatina, l’Àfrica subsahariana i 

Àsia. Les violacions dels drets de l’infant a través de 

l’agressió i la violència sexual continuen assolant molts 

països d’arreu del món, especialment perquè la manca 

d’informació i la manca de dades agreugen el problema. 

Lletra de l’himne: 

No ensenyem art perquè esperem que tots siguen artistes. No per a 

què vostè cante o balle. Sí per a què siga més humà; amb més amor, 

més compassió, reconèixer la bellesa i bondat.  
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Actes per la Pau 
 

2020 és l’any que aquesta associació s’ha marcat per fer el seu homenatge i lluita per l’objectiu número 16: Pau, 

Justícia i Institucions Sòlides.  

S’ha iniciat amb un concert de l’Orquestra Filharmònica de la Ciutat de Manises amb motiu del dia internacional per 

la Pau i la No violència que es commemora el 30 de gener arrel de la mort de Mahatma Gandhi. Al que han partici-

pat més de 100 músics a l’escenari i amb els textos d’aquesta revista com a presentació.  

L’Ateneu Cultural Ciutat de Manises ha estat convidat junt al 

CEIP Núñez de Vallecas (Madrid) i Pequeñas Huellas (Torino i Na-

poli; Itàlia), a participar a la II Marxa Mundial per la Pau i la No Vio-

lència. Aquesta va començar a Madrid el 2 d’octubre de 2019 i fina-

litzarà el dia 8 de març a la mateixa ciutat després de recórrer tot el 

món: Cadis, Tànger, Dakar, Adis Abeba, Johannesburg, Gènova, 

Barcelona, Argel, Tunez, Palermo, Civitavecchia, Livorno, Nova 

York, San Francisco, Los Àngeles, Mèxic, San José de Costa Rica, 

Panamà, Bogotà, Santiago de Xile, Caraques, Brasília, Montevi-

deo, Buenos Aires, Wellington, Tokyo, Seul, Hiroshima, Nova Del-

hi, Moscou i totes les capitals europees.  

A Madrid es trobaran 25 alumnes, acompanyats de 3 professors, 

per formar una orquestra junt a Itàlia i Vallecas per executar un 

concert dins dels actes de clausura de la II Marxa Mundial el dia 7 

de març de 2020.   

Continuant amb els actes amb motiu de la Pau, Justicia 

i la No Violència es representarà els dies 3 i 4 d’abril la: 

Cantata Santa Maria de Iquique 

Narra els fets de la matança de l’Escola Santa María, 

del 21 de desembre de 1907. Es farà el 3 d’Abril a la 

Sala Vicent Ros de la Casa de Cultura de Manises a les 

22:30h i el 4 d’Abril al Palau de la Música de Bunyol a 

les 18:30h. Les entrades poden ser recollides a la seu 

de l’Ateneu.  

“L’art no és el que veus, sinó el que fas veure als demés.  
Edgar Degas (1834-1917) pintor. 

Es continuarà amb la representació de l’obra: 

¡Ay, Carmela! 

El dia 9 de maig a la Sala Vicent Ros de la Casa de Cultura de Manises a les 

18:30h i a les 22:30h Les entrades poden ser recollides a la seu de l’Ateneu. Ele-

gia d’un amor en temps de la Guerra Civil Espanyola.  



Patrocinadors Oficials 

Institucions Col·laboradores 
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Actuació als actes de l’alliberació de  

PARÍS en la  

II Guerra Mundial 
 

L’Ateneu Cultural Ciutat de Manises desfilarà pels Camps Elisis el dia 24 d’Agost 

dins dels actes que commemora l’Ajuntament de París amb motiu de la seva allibe-

ració a la II Guerra Mundial. Després de la desfilada i front a l’Ajuntament de París 

es realitzarà un concert per fer homenatge als espanyols que participaren de l’alli-

beració en la brigada coneguda com “La Nou”.  

 

L’Ateneu seguirà amb el seu camí de Pau i Llibertat, utilitzant l’Art com a fil conduc-

tor. La nostra veu no serà callada. Seguirem fent-ho, primer, pel nostre poble; de-

manant un any més que es respecten els tractats europeus, els drets humans i la 

constitució. També, amb motiu dels objectius de desenvolupament sostenible el 

punt 16.b: Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries.  

Pots col·laborar amb nosaltres 

fent-se associat per 30€ a l’any.  
 

Edita: 

Associació Ateneu Cultural Ciutat de 

Manises. ateneumanises.com  

Tel. 961095307 

Facebook: AteneuManises 

Youtube: AteneuManises 

Instagram: AteneuManises 

 

Disseny i maquetació 

Equip Directiu 

 

 

 

Imprès en paper 100% reciclat. Procés 

de fabricació sense clor i sense blanque-

jadors òptics. Una vegada m’hages 

utilitzat, passa’m a una altra persona o 

recicla’m. 1.500 exemplars.  

 

També en edició digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es permet l’ús comercial de l’obra i de 

les possibles obres derivades, la distribu-

ció de les quals s’ha de fer amb una 

llicència igual a la que regula l’obra 

original.  

 

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment 

per a l’Ateneu Cultural Ciutat de Mani-

ses, podeu enviar-nos-la al correu elec-

trònic  secretaria@ateneumanises.com  

al telèfon 961095307 o al WhatsApp 

651397765 en horari de 13:00 a 21:00h; 

i vos atendrem amb molt de gust.   

 

 

Carrer Fra Salvador Mollar Ventura 

número 7 baix. 46940. Manises. 

CIF: G98074578 

Registre d’Associacions C.V.: Data 

30/07/2008 CV-01-043370-V Secció 

Primera. Registre Local d’Associacions: 

Data 17/09/2008 número 48 dels fulls 45 

i 46 del llibre segon. 

Estudia art, fes-ho a l’Ateneu 
Des dels zero anys. Especialitats de Música, Dansa, Teatre i Cinema. Vine a formar 

part d’aquesta associació.  


