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Badalona Sud
Artigues, el Remei i Sant Roc

A la plaça! Un estiu d’art per la convivència 2016
Canviem la calor pel fred, el banyador per l’abric, els gelats per les sopes... arriba l’hivern amb el record
de l’estiu ben fresc. Als barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc encara recordem com hem pujat a les
altures de les teles, cuinat col·lectivament plats saludables, aguditzat tots els sentits, mogut palets amunt
i avall, pintat bancs i jardineres i com li hem donat un rentat de cara a la pista de bàsquet de l’espai entre
blocs de la plaça Sant Roc.
En el segon any de l’Escola Oberta d’Estiu, que es promou des del Projecte ICI, hem volgut tornar a
generar espais de trobada i de treball comú entre les diferents entitats socioeducatives dels nostres barris.
Així que hem tingut un estiu ben mogut amb el projecte de intervenció urbana dut a terme pels infants i
joves dels diferents casals, amb la col·laboració de les arquitectes de Volta. A més, també hem gaudit del
taller de circ, on hem après a pujar-nos a les teles i al trapezi, dels tallers intergeneracionals de cuina
saludable Con mucho gusto i del taller sensorial per als més petits, preparat per l’associació Comunicart.
I tot plegat ho hem fet els casals d’estiu del territori al llarg del mes de juliol!! Convertint el districte 6, i
en especial la plaça Sant Roc, en un espai de lleure per a jugar, riure, compartir i aprendre.
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
Plaça Sant Roc, 40 local 6 08918 Badalona Tel: 93 460 41 04 a/e: icibadalonasud@surt.org
El full informatiu que teniu a les mans és una publicació periòdica que fa un sintètic recull dels avenços i reptes de futur del procés comunitari impulsat als barris
d'Artigues, El Remei i Sant Roc de Badalona, en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i promogut
per la Fundació Surt, l'Ajuntament de Badalona i el Consorci Badalona Sud.

Va ser un dia molt engrescador pels més petits del
Casal. Van compartir espai amb altres nens i nenes
al voltant d’unes activitats molt especials pensades
per despertar els sentits. El taller va permetre als
infants experimentar amb materials nous i gaudir
amb la “guerra d’aigua”. Destacar el paper i la
implicació dels membres de Comunicart.
Sandra García, educadora Entorn Escolar Badalona

Con mucho gusto

Taller sensorial
El mes de Juliol l’associació Comunicart va preparar
la activitat sensorial per a joves de la Escola Oberta
d’Estiu on van participar els nens/es i joves de la
nostra associació i els d’altres casals d’estiu del barri.
Aquest tipus de taller ho fem amb els nostres infants
a l’estiu i és una activitat on es treballen diferents
sentits (oïda, tacte, olfacte). S’integren diferents
estímuls de forma conscient i adequada per tal de
treballar la hipersensibilitat a alguns tipus d’objectes
i olors de manera divertida i aprenen d’allò més. Les
persones amb autisme tenen una altra manera de
processar els estímuls sensorials i va ser molt
gratificant veure com gaudien tots els nens i nenes
de l’activitat sense cap tipus de prejudicis.
Associació Comunicart

Durant el casal d’estiu vam anar a un institut que es
deia Eugeni d’Ors. Vam fer activitats. La primera va
ser que ens treien les sabates, vam posar el peu en
un lloc i havíem d’endevinar que era i la segona era
tocar coses i endevinar que eren. A la tercera
havíem de posar coses en una bosseta, com cafè,
fulles seques, etc. I l’última prova era la festa
d’aigua, ens ho vam passar bomba!!
Infants del casal d’estiu de la Fundació Carles Blanch

El taller va estar molt ben valorat pels nens i nenes,
ja que així coneixien altres participants de l’escola,
del barri... a través de la cuina creativa. Tots ells van
tenir el seu protagonisme, al mateix temps que
preparaven i menjaven aliments saludables.
Equip educadores CiberCaixa

Els hi va agradar poder manipular els aliments amb
les mans i poder fer coses diferents, que
habitualment no mengen a casa..... Molt divertit el
fet que el jurat dels plats cuinats fossin les dones del
programa. Molts dels plats cuinats al taller els vam
cuinar després entre nosaltres!
Núria Pros, educadora Entorn Escolar Badalona

Taller d’Intervenció Urbana
Hem va a agradar molt poder treballar amb la
pintura i posar boniques les cistelles del barri, com
utilitzar eines de veritat per poder crear mobiliari.
Desitjo que la feina que hem estat fent aquest
estiu, sigui respectada pel barri.
Fatima Ben Nemja, CiberCaixa

Va ser tota una experiència positiva participar i
reconstruir el nostre entorn entre tots i totes. Quina
millor manera de vincular a la joventut en la seva
comunitat que canviant allò que no els agrada i
millorar-ho. Ens ha agradat molt veure als joves
pintant els bancs, arreglant les cistelles i creant amb
neumàtics el seu espai de trobada. Ja tenim ganes de
fer-lo servir!
Vanessa Garrido, educadora Entorn Escolar Badalona

El fet de participar en la construcció i transformació
de la plaça ha ajudat a la apropiació de l'espai públic
per part dels joves, de sentir que allò és seu, de
descobrir, estimar-se i vincular-se amb els espais dels
seu territori.
A més ha estat una experiència de protagonisme que
ha posat en valor el paper actiu, positiu i
responsabilitzador del jovent en la millora de la seva
comunitat i dels espais en què s'asenta. Una
experiència de relació i transformació en sinèrgia,
enriquidora pels joves i pel barri.
Eva Ramos, educadora La Betsaida

Taller de circ
Sempre començàvem amb un bon escalfament
abans de començar. Després el grup ens dividíem en
dos: teles i trapezi. Dia rere dia, les talleristes (que
eren unes autèntiques artistes de les alçades) ens
ensenyaven nous exercicis per treballar, alhora que
perfeccionàvem els que havíem après els dies
anteriors. La sensació de cansament físic era la
mostra perfecta de què valia la pena per superar-nos
i esforçar-nos. Durant aquests dies vam poder gaudir
d’un ambient on no ens havíem mogut abans, va ser
una gran experiència molt enriquidora tant per als
infants com pels adults. Cada dia la classe se'ns feia
curta i ens quedàvem sempre amb ganes de més.
Germán Frías, educadora Entorn Escolar Badalona

Me gustó mucho poder participar en el taller de
circo. A mí, me encanta hacer deporte y subirse a
unas telas o un trapecio y hacer el pájaro, ha sido
una manera muy divertida de hacer ejercicio. Nunca
había hecho nada parecido. Además las chicas que
lo hacían eran muy simpáticas y sabían hacerlo
Madjiguene Ba, casal d’estiu Entorn Escolar

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu per la
convivència? M'ha aportat poder treballar amb eines que fins ara no coneixia, passar-ho bé i poder conèixer a
altres nens i nenes del territori.
Un desig per als nostres barris Que tothom es respecti i tingui cura del barri.
Fatima Ben Nemja, CiberCaixa

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu per la
convivència? Se pintaron las jardineras de color rosa, azul y amarillo, dos canastas de básquet de color azul, y
también se construyó una tarima con palets de madera. Esta pequeña obra mejoró mucho el aspecto de la plaza.
Un desig per als nostres barris: En nombre de todos los jóvenes del casal estamos muy orgullosos de dar
apoyo a la comunidad, esperemos que se respeten las pequeñas obras en la plaza.
Daniela Castro, grup joves de la Betsaida

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu per la
convivència? A través d'aquesta iniciativa, tant els nens i nenes com els joves i adults, han sigut participants
actius, construint una ciutadania compromesa amb el seu entorn manifestat en l'espai públic i en tot el mobiliari
urbà. L'experiència va ajudar a cohesionar la població i facilitar la convivència, treballant relacions internacionals i
intergeneracionals entre les persones que pertanyen a diversos col.lectius del districte.
Un desig per als nostres barris: Que siguin el nuclis i els motors de la pau i la convivència, per construir una
Badalona plural de tots i totes!
Fatima Taleb, regidora Districte 6 de Badalona

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu per la
convivència? HAquesta iniciativa és molt positiva per conscienciar i fer conèixer als veïns i veïnes els diferents
projectes educatius i socials que treballen al barri i la ciutat. Són activitats molt bones per promoure la interrelació
entre els emissors i els receptors de cadascun dels projectes.
Un desig per als nostres barris: Intentar conscienciar als veïns i veïnes de Badalona Sud que el barri és de tots i
totes. S’ha de cuidar i gestionar com quelcom de tots i totes. Pensar en una utilització de l’espai més responsable,
net i educatiu.
Jonathan Pancorbo, educador Entorn Escolar Badalona

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració d’A la plaça! Un estiu per la
convivència? L’Escola Oberta d’Estiu ha aportat al territori una proposta diferent. Per exemple l'activitat que
vam organitzar nosaltres, una experiència sensorial, va ser molt divertida i els nens i nenes s'ho van passar molt
bé.
Un desig per als nostres barris: M'agradaria que es creés una imatge més positiva del barri, que la resta de la
ciutat conegués totes les coses bones que s'hi fan, com per exemple l'Escola Oberta d’Estiu.
Verónica Arenas, Associació Comunicart

Amb la col·laboració de:

