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Memòria de l'any 2010 

Després de l’any 2009, que va ser sonat per la campanya dels 
autobusos i per ser l’any Darwin arreu el món, l’any 2010 ha 
suposat una consolidació de l’associació, des d’un punt de vista 
formal (inscripció i pertinença a UAL), com des del punt de vista 
organitzatiu (quotes) i comunicatiu (blog i web). No obstant això, 
destaquem 2010 
com un any en què 
hem tingut més 
activitats que mai, i 
hem pogut arribar a 
més gent, fer sentir 
la nostra veu i 
sensibilitzar la ciutadania de que moltes coses han de canviar. 

A continuació teniu un recull de les activitats més rellevants 
d’aquest 2010. Pots trobar informació estesa de cada activitat al 
nostre blog (ateusvalencians.blogspot.com).  

És per això que volem animar-vos a la participació, volem ser més 
visibles perquè volem recuperar l’espai social que la religió ens ha 
furtat per tal de poder viure sense les seues ingerències, un espai 
que la classe política continua sustentant i ampliant a base de 
privilegis per als creients i discriminació per als no creients. 

Confiem que amb l’ajuda (física o econòmica), la crítica i 
l’entusiasme de socis i simpatitzants podrem millorar la nostra 
tasca de cara al 2011. Podeu començar ajudant-nos difonent 
aquesta memòria entre els vostres coneguts. 

AVALL, desembre 2010. 
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1. (GENER) L'any començà amb els últims sacsejos de la 
campanya del bus ateu: 

    
 

2. (GENER) Vam fer una campanya de propostes a socis i 
simpatitzants pel canvi de nom de l'Hospital Universitari 
La Fe.  Arran d'aquesta campanya de noms alternatius 
dirigida a socis i simpatitzants d'AVALL, aprofitant el seu 
trasllat, se'n va triar el nom de "Hospital Universitari 
Santiago Grisolia", i vam trametre la petició a la Unitat 
de Comunicació de La Fe el dia 5 de gener de 2010, que 
finalment va ser denegada. 

Denegada la petició d'AVALL per al canvi de nom de 
l'Hospital Universitari La Fe 

3. (ABRIL) Vam denunciar la cessió de solars públics a 
institucions de l’Església, com la cessió de solars per a la 
Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir a Xàtiva i Torrent. 
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4. (MAIG) Vam desenvolupar una campanya (en 
col·laboració amb la UAL) sobre la declaració de la renda 
en la que es recomanava no marcar cap de les dues 
caselles (diners destinats a l'església catòlica o a fins 
d'utilitat social) per considerar que gran part d'aquests 
últims es destinen a organitzacions relacionades amb 
l'església catòlica. 

Informació Campanya de la Renda 
 

5. (MAIG) Vam participar en una trobada d'associacions 
d'ateus i lliurepensadors , organitzada per la UAL, a 
Madrid. 

 

6. (JUNY) Vam organitzar la 
presentació a València del llibre 
“Elogio del Ateísmo” al que, 
malgrat la coincidència amb un 
partit de futbol de la selecció 
espanyola, van assistir vora 60 
persones. 

 



 

 

 

7. (OCTUBRE) Hem denunciat la deriva fonamentalista 
catòlica del Consell
d'una opinió pública, avorrida pels casos de corrupció i la 
profunditat de la crisi a terres valencianes. Hem destacat 
la gravíssima 
els alumnes d’
l'arquebisbat
València a l’arquebisbat, qui podrà denegar qualsevol 
acte que no li agrade en dita plaça.

 

8. (OCTUBRE) He
xarrades, com per
organitzada per la CGT de Val
participar el nostre pres
secretari Josep

 
I hem participat en diversos
Klara). 
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profunditat de la crisi a terres valencianes. Hem destacat 
a gravíssima eliminació de l’educació sexual per a tots 

els alumnes d’ESO valencians per pressions de 
l'arquebisbat, o la cessió de la plaça de la “Verge” de 

a l’arquebisbat, qui podrà denegar qualsevol 
acte que no li agrade en dita plaça. 

Hem participat en diverses taules rodones i 
xarrades, com per exemple “un mundo sin dioses”
organitzada per la CGT de València, a la que van 
participar el nostre president Antonio Pérez i 

Josep Hernàndez. 

"Un Mundo sin dioses". 28 de octubre.
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9.  (NOVEMBRE) Continuem demanant al Consell quant va 
costar la visita de Ratzinger a València i qui es va 
enriquir a costa de tots els valencians, creients o no. El 
“jo no t’espere” de València de 2006 es va reutilitzar per 
a les visites de Ratzinger a Barcelona i Santiago en 2010. 
Les protestes, organitzades per la UAL, i que van tornar 
a traure autobusos ateus al carrer, van comptar amb el 
suport d’AVALL. 

 

 

10.  (NOVEMBRE) Hem recolzat el professor Fernando 
Cuartero, que ha estat condemnat per injúries a 
espiritistes, i hem realitzat crides en favor de processats 
o condemnats per les seues conviccions a Espanya i tot 
arreu del món. 

 

11. (GENER-DESEMBRE) Membres i simpatitzants d’AVALL 
hem realitzat més d’una desena de reunions i tertúlies 
obertes a tots per tal de portar a terme les activitats 
assenyalades més amunt i debatre aspectes relacionats 
amb la nostra activitat. 
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Concloem l’any amb una assemblea general el dia 15 de 
desembre en què avaluarem críticament què hem aconseguit i 
en què debatrem les activitats per a l’any 2011. 
 
Sou sempre benvingudes/ts a participar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (AVALL) 

Apartat de Correus 1611, 46002 València 

Web: http://www.ateusvalencians.es 

Bloc: http://ateusvalencians.blogspot.com/ 

 

AVALL és membre de la UAL (Unión de Ateos y Librepensadores) 

Web: http://www.ateos.org 


