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Badalona Sud
Artigues, el Remei i Sant Roc

S’acaba l’estiu i toca tornar a la feina habitual: guardar banyador, xancletes, crema del sol i donar la benvinguda a un nou curs
amb les piles ben carregades! Al barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc hem tingut un estiu mogudet, un estiu en el que hem
compartit moltes activitats que us expliquem en aquest full informatiu que teniu a les mans.
Des del Projecte ICI Badalona Sud, que celebra el seu primer any de vida, hem volgut generar espais i iniciatives de trobada i de
treball comú entre infants i joves. Hem realitzat activitats amb els nens, nenes i joves dels diferents casals d’estiu dels nostres
barris. Hi ha hagut activitats per a tots els gustos: hem fet un grafit a la plaça dels Bombers, hem ballat amb Dansa Espai
compartit, hem après tots els secrets de la capoeira, hem fet percussió corporal i hem fet un fanzine! I tot això ho hem fet tots
els casals d’estiu del nostre territori, en els tallers dels divendres al matí durant el mes de juliol! Però això no ha estat tot, perquè
les tardes del mes de juliol també han sigut d’allò més actives. Hem convertit la plaça dels Bombers en un espai de lleure per a
jugar, compartir i aprendre, hem fet jardineria, jocs d’aigua, tallers, circ, teatre i molt més!
Si us voleu fer la idea de com hem gaudit de l’estiu als barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc seguiu llegint aquesta revista.

Surt, Fundació de dones
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Els tallers del
divendres

Percussió corporal
El taller de percusión corporal ha servido
para que los chicos y las chicas se
comunicaran más a través de la música y
dejaran atrás la vergüenza y la timidez.
Antonio Cortés
Monitor Campus Badalona Sud
Me gustó el taller. Conocí a otros niños y a
otra niña del barrio. Si no se hicieran
actividades en verano estaríamos aburridos.
Para el año que viene me gustaría que
hubiera más actividades para todos, los
pequeños y los grandes.
María Amaya
Campus Badalona Sud, 13 anys

Teatre
Sirvió para promover la cultura aquí en el
barrio, nunca habíamos hecho teatro. Niños
gitanos y no gitanos, se relacionaron más
desde el compañerismo y el respeto, valores
que también trabajamos con el futbol. Los
niños se comprometieron mucho. Tuvieron
mucho valor para hacer la representación en
la fiesta final, porque les daba mucha
vergüenza. Fue una buena experiencia.

Dansa Espai Compartit
Va trencar estereotips utilitzant música
francesa com alternativa al reggaeton i a la
resta de música que escolten els nois i
noies avui dia. Les noies van estar molt
motivades per poder tenir l'oportunitat
de conèixer passos diferents que després
van poder compartir amb la resta dels seus
companys i per tot el treball i paciència que
va tenir la tallerista.
Arantxa Reyes i Deme González
Equip educaiu CiberCaixa
Me lo pasé muy bien. No esperaba que
fuera tan divertido. He aprendido nuevos
pasos. También hice nuevas amigas. Ahora
cuando las veo por el barrio me quedo un
rato con ellas.
Yasmina Sitó
CiberCaixa, 12 anys

Capoeira
Moló la capoeira y estar con chicos de mi
edad.
Borja Jiménez
Comunicart, 14 anys
Lo que me llamó la atención fue esa especie
de patada voladora doble. Lo que más me
gustó fue la rueda y esa patada de Karate.
Erik García
Comunicart, 14 anys
Relacionarse con otros adolescentes, poder
experimentar una actividad nueva y en otro
ambiente, son pasos muy importantes para
que cojan confianza en ellos mismos.
Estaban motivados y contentos.
Amorina Settecase
Directora PTSE Comunicart

Josué Fernández
Monitor Campus Badalona Sud

Zumba
Activitat

La zumba es una excusa
Paral·lela
para que las mujeres,
gitanas en este caso,
tengamos un espacio para
nosotras, divertirnos y poder salir de casa.
Queremos cuidarnos y estar en forma. Es
una forma de romper mitos y estereotipos
sobre la mujer gitana, que puede hacer
deporte y todo lo que se proponga.
Isabel Santiago
dinamizadora Kalizor

Fanzine
Va ser molt creatiu i participatiu per als
infants. Els hi permetien crear amb
materials
i tècniques innovadores. El
tarannà del tallerista va facilitar que els
infants s’engresquessin.
Tamara Gómez
Educadora Casal dels Infants ABS

El mural del consens
Va ser molt enriquidor per als infants es van
sentir molt lliures a l'hora de poder
experimentar la seva creativitat i imaginació
amb un material que no havien treballat
mai, els esprais. Els hi va agradar molt el fet
de poder treballar sobre la paret del seu
barri.
Arantxa Reyes i Deme González
Equip educaiu CiberCaixa

La plaça dels Bombers

Durant 4 setmanes la Plaça dels Bombers va tornar a ser un espai
viu i actiu que ha servit per convertir aquest lloc buit i castigat pel
sol en un referent del que volem que sigui tot el barri: un lloc net i
cuidat. Per això, durant aquest mes els nens i nenes del barri han
estat fent diverses activitats com tallers de creació i jocs entre
d'altres. D'algunes, fins i tot, encara en queda l'empremta, com
són el grafit i el jardí urbà.
Passar per la Plaça dels Bombers ho fem sempre però, ara, ja és
una mica més nostra, dels nens i nenes que hi han estat jugant i
treballant per embellir, més de les famílies d'aquests joves
treballadors, més de la gent del barri.

Iniciatives com “A la plaça!” que s’ha dut a terme aquest mes de
juliol, ha obert una oportunitat per vincular al col·lectiu més jove al
barri, fomentant la cohesió social i el sentiment de pertinença.
Aprofitant zones buides i en desús, com la Plaça dels Bombers, han
revitalitzat un dels espais relacionals més freqüents dels infants, el
carrer i la plaça, a través del joc i la creativitat. La presència dels
infants, del jovent i de les activitats han significat una nova ocasió
per crear situacions d’aprenentatge i de relacions.
Cal seguir fomentant aquestes accions, donant més continuïtat en el
temps, per tal de promocionar el protagonisme dels infantsi i joves
en la decisió de l’ús de l’espai públic i augmentar el compromís en la
millora del seu entorn convivencial més proper.

Neus Planagumà, dinamitzadora Comuna Paradís

Activitat
paral·lela

Carmen Loshuertos, educadora PIDCES

Con mucho gusto

+ Projecte ICI

La millor riquesa és enriquir-nos amb altres
persones. L’intercanvi de gustos, experiències i
un màgic moment amb Con mucho gusto. El
tastar altres sabors ens deixar descobrir al món
i a nosaltres mateixes. Esperem tornar a
compartir aquestes experiències un cop més.
Asma, Najiba i Xiao Lin,
Mediadores Punt d’Atenció a Nouvinguts
Me ha gustado mucho y me lo he pasado muy
bien con esta actividad. He aprendido a conocer
culturas a través de cocinar platos típicos de
otros países. Me ha servido para conocer y
compartir momentos que han sido inolvidables.
Kangfen Lin
Estudiant Punt dʼAtenció a Nouvinguts

Des del passat mes d'abril, els barris de Badalona Sud estan vivint
espais de trobada molt interessants: veïns, veïnes, professionals i
administracions s'estan trobant per compartir aquelles
inquietuds, experiències, vivències o desitjos que tenen sobre els
barris en els que viuen i treballen. Es tracta del procés
«Perspectives», on s'està analitzant la realitat dels barris
d'Artigues, del Remei i de Sant Roc.
Tot el que sorgeixi d'aquests espais, juntament amb un recull i
anàlisi de les principals característiques que defineixen el territori,
seran incorporades a un document anomenat «Monografia
Comunitària». Serà el retrat dels barris explicat des de les seves
pròpies protagonistes: les persones que el trepitgen dia a dia.
Estigueu atentes, ja que a principis de gener us convidarem a la
seva presentació, no hi podeu faltar!
+info: www.sudbadalona.wordpress.com

Què penses que ha aportat a Badalona Sud, la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu d’art per la
convivència? El fet de poder realitzar diferents activitats ha aportat al barri una oportunitat de conèixer i gaudir
d'uns àmbits desconeguts per a la majoria dels participants d'aquestes. L'Escola Oberta d'Estiu ha esdevingut una
oportunitat de treball en xarxa entre diferents entitats que ha servit per a què els nois del territori participin
col·laborant amb el barri en un espai lúdic i productiu, ja fent una representació oberta al barri com una obra de
millora com ha estat pintar el grafit,molt simbòlic en referència al territori.
Un desig per als nostres barris Després de viure l'experiència que ens ha brindat l'Escola Oberta d'Estiu,
m'agradaria que totes aquestes oportunitats es puguin anar repetint mitjançant una participació activa per part
de tot el barri
.
Marc García, Coordinador Campus Badalona Sud
Què penses que ha aportat a Badalona Sud, la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu d’art per la
convivència? Estas actividades son muy buenas para el barrio, ayudan a que los niños y las niñas se relacionen y
salgan de casa. Yo he llevado a mi nieta todas las tardes a la plaza: al circo, el teatro, los juegos, a plantar un
jardín... Yo también he participado en el Con mucho gusto. Aprendo muchas cosas y además ahora cuando veo a
las chicas del curso de castellano... nos saludamos y abrazamos. Nos hemos hecho como amigas.
Un desig per als nostres barris Me gustaría que el barrio estuviera más limpio, creo que con la crisis estamos
un poco peor y me gustaría que el barrio no se viera degradado por eso. También que hubiera más amor.
Pilar López, veïna Sant Roc

Què penses que ha aportat a Badalona Sud, la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu d’art per la
convivència? Las actividades me han aportado un verano lleno de colores y de diversión. He creado nuevas
amistades y me he relacionado con las personas del barrio.
Un desig per als nostres barris: Crear más actividades y proyectos como el Con mucho gusto.
Haigang Wang, veí Sant Roc

Què penses que ha aportat a Badalona Sud, la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu d’art per la
convivència? A mi me han gustado mucho, el que más el día del circo. ¡Nos regalamos! Los niños nos tenemos
que divertir y hacer cosas chulas.
Un desig per als nostres barris: Qué hubieran más actividades, siempre, en verano y todo el año.
Diego Amaya, veí Sant Roc
Què penses que ha aportat a Badalona Sud, la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu d’art per la
convivència? Un espai de convivència a la plaça. Obrir un espai comú de lleure educatiu amb activitats de
qualitat. Promoure processos participatius per potenciar l’espai públic com a lloc de trobada entre nens, nenes i
joves vinculats a diferents activitats o entitats de Badalona Sud.
Un desig per als nostres barris: Fer realitat els desitjos expressats per la xarxa educativa de Badalona Sud fa 5
anys a través del document “Imaginem Badalona Sud: Pla de Lleure Educatiu de Districte VI de Badalona”.
Núria Sabater, Tècnica educació Consorci Badalona Sud
Què penses que ha aportat a Badalona Sud, la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu d’art per la
convivència? Crec que són una oportunitat, perquè sinó estaríem a casa avorrits, sobretot algunes noies que les
deixen sortir menys. A mi em van agradar molt les activitats. Vaig estar al taller de fanzine i vaig aprendre a fer
collages i més tècniques i coses diferents. Vaig conèixer més gent i això em va agradar molt.
Un desig per als nostres barris: El meu desig seria veure el barri més net, perquè està molt brut.
Suhana Aktaher, veïna Sant Roc
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