AVALL, Memòria de l’any 2011

Memòria de l’any 2011
Si l'any 2010 va suposar la consolidació de l'associació, l'any 2011 ha sigut un any ple
d'activitats, on ens hem centrat a projectar la nostra imatge i defendre drets particulars
i col·lectius.
Hem participat regularment en les tertúlies dels dilluns de Ràdio Klara i hem aparegut
també amb certa regularitat en altres mitjans de comunicació, arran de nombroses
reivindicacions i temes d'actualitat.
Des de febrer del 2011 també estem al Facebook, realitzant una cobertura pràcticament
immediata dels fets d'actualitat relacionats amb l'ateisme i el laïcisme, així com un canal
per a estar al dia de les nostres activitats, complementant la informació del Blog.
Ha sigut un any d'eleccions locals, autonòmiques i generals, on no hem perdut
l'oportunitat de reivindicar un canvi radical en la forma de gestionar i assegurar
l'aconfessionalitat de l'Estat des de les institucions locals, autonòmiques i estatals.
Un dels fronts més important de l'associació enguany ha sigut la iniciativa de promoure
una plataforma en defensa d'una educació sexual
científica. Aquesta ha sigut la nostra resposta a les
agressions i ingerències de l'arquebisbat cap a la
Conselleria d'Educació amb la intenció d’eliminar els
Programes d'Intervenció en Educació Sexual (PEUS), i
establir el seu programa basat en la castedat i en l'atac a
opcions i pràctiques sexuals com ara l'homosexualitat,
els anticonceptius o la masturbació. La plataforma compta amb una trentena
d'associacions, col·lectius, entitats i sindicats.
A continuació incloem un resum de les activitats més destacades. Pots trobar-ne un
llistat més complet en l'històric del nostre Blog:
http://ateusvalencians.blogspot.com
Una vegada més, esperem comptar amb el vostre entusiasme, els vostres comentaris o
critiques i la vostra ajuda de tot tipus (participativa o econòmica) per tal de millorar la
nostra tasca en el 2012. Com sempre, pots començar ajudant-nos difonent aquesta
memòria entre els teus coneguts.
AVALL, desembre 2011.
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1. (GENER) Tinguérem la visita d’activistes ateus d’Indiana (EUA), que han
promogut, entre d’altres coses, la campanya www.inatheistbus.org.

2. (GENER) Donàrem suport a la campanya en defensa del nostre company
Fernando Cuartero d’Ateos de Albacete.

3. (FEBRER) Es realitzà la presentació del llibre “Elogio del Ateísmo” de Mariano
Chóliz, a Castelló de la Plana.

4. (FEBRER) Començàrem la nostra presencia al FACEBOOK.
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5. (MARÇ) Iniciàrem una campanya en contra dels plans per a immiscir-se i controlar
l’educació sexual dels col·legis públics i privats per part de l’arquebisbat,
acompanyada de comunicats de premsa, i nombrosa cobertura mediàtica.
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6. (MARÇ) Començàrem a distribuir les samarretes de la UAL i el DVD “Ateísmo: una
breve historia de la descreencia”. Estan disponibles a la “botiga” d’AVALL:
http://www.ateusvalencians.es/botiga.html
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7. (ABRIL) Participació en la taula redona “Família, Religió i Igualtat”.
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8. (MAIG) Roda de premsa sobre les reivindicacions d’AVALL a las formacions
polítiques que concorrien a las eleccions autonòmiques.

9. (MAIG) Impulsàrem la creació de la “Plataforma en Defensa d’una Educació
Sexual Científica”, a la qual s’adheriren desenes d’associacions, sindicats i
entitats. La plataforma realitzà una roda de premsa en base a un manifest de
denúncia de la paralització de l’educació sexual en els centres docents per
pressions de l’arquebisbat.
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10. (JUNY) Xarrada – Col·loqui a Petrer.
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11. (JUNY) AVALL entra a formar part de la Atheist Alliance, la International Liaison
Committee of Atheists and Freethinkers i la Alliance for a Secular Europe.

12. (JUNY) AVALL emet un comunicat oficial pel que fa als símbols de les Corts
Valencianes utilitzats el 9 de juny per Juan Cotino.

13. (AGOST) AVALL participa, a través de la UAL, en el tercer congrés de
la International Humanist and Ethical Union (IHEU, http://www.iheu.org/),
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14. (OCTUBRE) AVALL emet un comunicat oficial pel que fa a la arbitrarietat i la
censura en la publicitat en autobusos.
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CENSURADA

NO CENSURADA

15. (OCTUBRE) AVALL dóna suport i contribueix a la campanya d’AMAL: “De mis
impuestos a las Iglesias cero”, perquè, en temps de greu crisi econòmica,
L’Església Catòlica, s’embutxaca el 1% del PIB de l’Estat.

16. (NOVEMBRE) Entrevista al nostre president al diari Levante EMV, i denúncia del
finançament de l’Església Catòlica.

17. (GENER-DESEMBRE) Membres i simpatitzants d’ AVALL hem realitzat prop d’una
desena de reunions i tertúlies obertes a tots amb la finalitat de dur a terme les
activitats assenyalades més amunt i debatre aspectes relacionats amb la nostra
associació.
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Les activitats d’enguany conclouen amb una assemblea general el dia 14 de desembre en
la qual avaluarem críticament què hem aconseguit i en la qual debatrem les activitats
per l’any 2012.
Vos animem a col·laborar i participar.
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