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Badalona Sud
Artigues, el Remei i Sant Roc
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural consisteix en una idea bàsica: el treball conjunt entre administració, recursos
professionals i ciutadania per afavorir la convivència i la millora de la qualitat de vida dels barris, pobles i ciutats. El procés comunitari
genera connexions, moments i espais de relació entre els tres protagonistes. A partir d’aquestes relacions s’enforteixen les capacitats i les
oportunitats de la comunitat local per enfrontar-se als seus reptes, esdevenint així, protagonista del seu procés de canvi i millora social.
Aquest treball conjunt també facilita l’adequació dels serveis i recursos del territori a les necessitats reals, especialment en dos pilars
bàsics del benestar social: la salut i l’educació.
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural està impulsat per l’Obra Social “la Caixa” en 37 territoris de l’Estat Espanyol en
col·laboració amb diferents administracions i entitats socials. A Badalona Sud el projecte va iniciar-se al 2014 i es desenvolupa
conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona, el Consorci de Badalona Sud i la Fundació Surt.

Un any més per SANT JORDI arriba l’Acció Global Ciutadana:
“DE FÀBULA. LLIBRES, DRACS I ROSES PER LA CONVIVÈNCIA”
Després de tota una setmana temoroses d’una pluja que semblava inevitable, el matí del passat divendres 21 d’abril es feia de
dia amb un sol radiant, donant la benvinguda a la diada de Sant Jordi al districte 6 de Badalona.
La diada, sota el nom “De Fàbula. Llibres dracs i roses per la convivència”, s’ha celebrat al llarg de tot el divendres amb
activitats tant al matí com a la tarda, amb la Fundació Ateneu Sant Roc muntant paradetes de llibres al llarg de tota la plaça
Sant Elies.
Ben començat el dia s’inicien tots els preparatius per tenir-ho tot enllestit a les deu del matí que es quan arriben els infants de
les escoles del districte. Els més petits es dirigeixen a la Biblioteca de Sant Roc i al Centre Cívic per gaudir de tallers de cultura
popular catalana i de lectura. Mentrestant, els infants de primària passegen per les paradetes de llibres i celebren els jocs
florals; un cop entregats tots els premis és el moment de moure els malucs i ballar de valent per fer de la plaça un espai de
somriures i convivència. Paral·lelament, l’alumnat de secundària també celebra els jocs florals i balla, al ritme dels Cajones
Santrockeros i de l’alumnat del Institut Oriol Martorell, al teatre Blas Infante.
Després d’una pausa merescuda per dinar i recuperar forces, comencen les activitats de tarda al ritme de batucada. La plaça
Sant Elies s’omple de tallers oberts a infants i joves, tant els vinculats a les entitats socioeducatives com els no vinculats. Els
tallers, creats per les entitats del districte i de Badalona, es divideixen en tres espais diferenciats: racó petita infància, racó
infantil i racó jove.
Més enllà de les set de la tarda finalitza una diada de Sant Jordi plena de llibres, dracs i roses per la convivència.
Una abraçada a tots aquells infants, joves, escoles i entitats que han participat en la diada! Gràcies per compartir i viure la
màgia de Sant Jordi!
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.

Paradetes
de llibres
a la
Pl. St Elies

Per Sant Jordi, fem més inclusiu el barri

Dracs i dragolines per tothom!
Per segon any consecutiu ens van proposar col·laborar en
la diada de Sant Jordi i no vam dubtar.
A través de tres tallers creatius, vam poder gaudir de les
rialles dels més menuts i dels no tan petits construint
drags i dragolines per a tothom que hi volgués participar.
Des del projecte PiDCES creiem molt en el treball i en el
desenvolupament comunitari i sempre estem disposats a
col·laborar en totes aquelles accions on s'uneixi la
cultura, les tradicions, els més petits, joves i els més
grans.
Gràcies a diades com aquesta el grup de joves
dinamitzadors del PIDCES gaudeixen i fomenten el teixit
associatiu de barri i de ciutat.
Crear festes obertes a tothom, que les places tornin a
tenir protagonisme, són eines de canvi i transformació

La Fundació Badalona Capaç, Cointegra, va participar en
l'organització de tres tallers per festejar la diada de Sant
Jordi.
Un grup de l'USEAC-Alegria vam muntar dos tallers
diferents; un de fer dracs amb pinces d'estendre (van
quedar tan bé i tan simpàtics que no feien gens de por),
i un altre en que els infants, amb els ulls tapats, havien
de vestir un drac. Els del KomSom! també vam preparar
un taller per infants de 3 a 5 anys, on cadascú es va fer
el seu propi drac pintant-se la mà de verd.
Estem molts contents d'haver participat i haver pogut
organitzar aquests tallers.
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres, deixar-nos
tenir presència i fer un barri més inclusiu!
Fundació Badalona Capaç, Cointegra

social molt necessàries avui dia.

Llegir ... quina gran aventura

Olga Vegas - PIDCES

Sant Jordi sempre ha estat un gran dia per la gent del
barri, un dia de feina, de guanys, tothom a vendre les
seves roses al carrer, a les places, al mercat, als

Re-creant la llegenda de Sant Jordi
Aquest any hem tornat a sortir el carrer a celebrar amb
altres

entitats

el

Sant

Jordi!

Però aquesta vegada, l'Entorn Escolar hem participat
dinamitzant una activitat "re-creant la llegenda". Els
nostres joves han participat a les diferents activitats que
s'havien plantejat pels joves del barri. Ha estat una tarda
adaptada per totes les edats on tothom hi tenia cabuda.
L'Entorn considerem que és importantíssim participar a
les activitats de l'espai públic conjuntament amb altres
entitats. El treball en xarxa és la clau de tota intervenció!
Entorn Escolar Secundària

semàfors... L'any 1999, entitats del barri es van
proposar el repte d'incorporar els llibres a aquesta
tradició de la rosa, així va néixer aquesta Diada màgica a
Badalona Sud!
Ningú podia pensar que, 18 anys després, les quatre
taules amb llibres s'haurien convertit en 25. Que als
infants del Bori Fontestà i de Lestonnac, s'afegirien els
del

Baldomer

Solà,

Josep

Boada,

l'Assumpció,

Trinitàries...
Els llibres ja són part important en la nostra història de
barri. Llegir, compartir llibres, omplir la plaça, imaginar,
crear... una gran aventura.
Equip Fundació Ateneu Sant Roc

Entitats
Participants

Ajuntament de Badalona, Àrea de Serveis Socials, Oficina Municipal del Districte 6, Programa PIDCES, Serveis Territorials de Cultura, Associació
de Veïns i Veïnes del Maresme, Associació de Veïns i Veïnes de Sant Roc, Aldees Infantils SOS Catalunya, Biblioteca de Sant Roc, Casal Cívic Sant
Roc, Casal dels infants per l’acció social als barris, CentreMaregassa, Cointegra, Comunicart, Consorci Badalona Sud (Punt d’atenció a persones
nouvingudes, Cibercaixa, Projecte Extraescolars), Consorci per la normalització lingüística Badalona i Sant Adrià, Coordinadora d’entitats de
cultura popular, Dones i Barri en Xarxa, Escola Baldomer Solà, Escola Josep Boada, Escola Lestonnac, Escola Mare de Déu de l’Assumpció, Escola
Santíssima Trinitat, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Carles Blanch – Centre Sant Jaume, Fundació Pere Closa, Fundació Surt, Institut Eugeni
d’Ors, Kalizor, Serveis Educatius, Equip Llengua, Interculturalitat i Cohesió social.
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Algunes impressions del matí de la Diada de Sant Jordi
“Tot va anar molt bé. Els petits van ser els primers en arribar a les paradetes de llibres i van poder remenar i mirar els
contes amb tranquil·litat. L'activitat dels forjadors de la festa també va agradar moltíssim” Escola Josep Boada
“Va ser un matí bonic no només gràcies al temps sinó a la bona organització i la predisposició de tothom.” Centre de
Recursos Pedagògics
“Les paradetes molt bona organització, tot estava a punt de rebre els centres a primera hora i atenien molt bé els nens.
Aquest any hi havia molts llibres infantils i de molt bona qualitat”. Centre de Recursos Pedagògics
“Al teatre Blas Infante va anar molt bé el lliurament de premis i actuacions. Crec que és una gran oportunitat per als
alumnes poder demostrar de què són capaços (actuant, fent de presentadors, llegint un poema sense preparació
prèvia...). Centre de Recursos Pedagògics

La festa de la cultura i els llibres
La cultura popular badalonina, els contes interculturals, els espectacles, l'animació i els tallers de Sant Jordi han estat
presents en la jornada literària, festiva i d'intercanvi que va tenir lloc el divendres 21 a la plaça Sant Elies.
Al matí, a banda de les activitats a plaça, uns 500 nens i nenes de les escoles públiques van fer una passejada interactiva
per la Biblioteca Sant Roc gaudint de tres espais:
De l’espai dedicat a l'exposició "Coneguem els Forjadors de la Festa", on els esperava en Jaume Díaz en representació de
COENBACU (Coordinadora d’entitats badalonines de cultura popular i tradicional catalana), per explicar-los que les
Festes de Maig estaven a tocar i que, per tant, els Forjadors de la Festa s’estaven preparant... Una visita didàctica i de
contacte amb el vestuari, les músiques i les imatges de les festes. A més, en Jaume els va desvetllar algunes singularitats
que van despertar la curiositat i l'interès dels infants.
Del racó de contes interculturals, animat pel clown Marcelo i pel personal de la biblioteca, on els nens vam poder seure a
les catifes i descobrir les històries i il·lustracions de contes d’arreu món, i com no, les diferents versions de llegendes de
Sant Jordi.
I per acabar, van passar pel taller de creació per pintar i ornamentar el punt de llibre de la Diada: el drac, Sant Jordi i
Sant Georgina, i la rosa!
A la tarda a la plaça, Bèsties i Diables La Salut van donar el tret de sortida i de tancament de les activitats amb una
batucada que animava al públic a seguir-los al ritme dels timbals. Els Bufons de Badalona i l’Esbart Sant Jordi van estar
conduint tallers de picar bastons i balls, van ensenyar als infants com enfaixar-se, que és indispensable per ficar-se a sota
d’un gegant i poder aixecar-lo, o per fer un pilar casteller. A més, els van deixar portar capgrossos i córrer amb ells per la
plaça com a autèntics portadors d’elements festius.
També es van fer tallers amb els jocs de taula didàctics Forjadors de la Festa: Memonirtza, Dominofesta i Aquesta la
saps? Dinamitzats pels tècnics municipals i el personal de la biblioteca.
Un plaer participar d’aquest espai de contacte compartit per escoles, entitats, voluntaris, administracions i pel públic
que es va sentir cridat a participar i va venir a gaudir en comunitat de la festa de la cultura i els llibres.
Una Diada molt enriquidora!
Biblioteca Sant Roc i Equip tècnic del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de “Llibres, Dracs i roses per la
convivencia”?. Penso que la paraula clau d’aquesta pregunta és ‘preparació’. Que hi hagi activitats i
celebracions als carrers i places de la ciutat és important, però la clau és la ‘cuina’ d’aquests actes, és a dir,
tot el que passa aquests dies (o setmanes) abans de Sant Jordi. Perquè finalment, el resultat és gràcies al
treball conjunt de moltes persones i entitats i això és el més important.
Un desig per als nostres barris:. Desitjo que no s’aturin mai aquestes ganes de construir barris inclusius,
on tothom gaudeix de les activitats, on es conviu a l’espai públic i on es valora la diversitat com una riquesa
que cal compartir
Eulalia Sabater, Regidora de Badalona Educadora
Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de “Llibres, Dracs i roses per la
convivencia” ? Jo crec que fer festa al carrer, de forma preparada, pensada, remarcant uns valors culturals
que van més enllà dels estrictament televisius i que primen la participació de tothom, sempre és positiu. Jo
no vaig viure els actes del carrer perquè vaig estar al Blas Infante. El meu company i les meves companyes
LIC, que sí que hi van ser, en fan una valoració molt positiva.
Un desig per als nostres barris: Tan de bo entre tots plegats trobem eines i maneres per a anar erradicant
els elements de marginalitat i tinguem l'encert de fer aportacions de cultura popular de qualitat.
Joan Girbau, Equip Llengua, Integració i Cohesió Social
Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de “Llibres, Dracs i roses per la
convivencia” ?. Jo penso que el districte ha aportat molt al barri i sobretot, a la convivència. A la comunitat
gitana ens omple d'orgull que es faci aquest tipus d'actes sobre la nostra ètnia. La preparació i celebració
de llibres, dracs i roses ens ha agradat a tots, a petits i grans, ens ajuda a relacionar-nos amb altres nois i
noies de la nostra edat i a motivar-nos per llegir.
Un desig per als nostres barris: Que tots els nois i noies de Sant Roc no deixin els estudis i persegueixin els
seus somnis i ho compleixin. Que hi hagi més respecte entre tots, i a amb l'entorn que ens envolta
Alba Benaviides, voluntària Centre Obert Sant Roc
Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració “Llibres, Dracs i roses per la
convivencia” ?. Ha contribuït a que el barri es vegi més urbà, apropant el Rap a les persones i ajudant així a
que aquest es vegi amb millor cara. També va permetre que un grup de nens i nenes visquin una festivitat
de la ciutat amb confiança i diversió.
Un desig per als nostres barris: que el barri estigui més net però sense perdre la seva essència, la seva
humilitat.
Adrian Arias, tallerista rap Aldees Infantils
Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de Llibres, dracs i roses per la
convivència? Està molt bé perquè és molt gran i divertit, ha aportat que ens ajuntéssim els joves del barri i
passéssim una bona tarda tots junts i feliços. Hem conegut nous jocs, estils de música com el rap, hem
jugat futbol hem gaudit dels llibres i les roses, en definitiva, ens hem alegrat tots celebrant aquest dia tan
especial per a tota Catalunya.
Un desig per als nostres barris: Que es facin més festivitats com la de Sant Jordi en el nostre barri, que es
promogui més la pau i la no violència, que es cuidi l’espai públic ( parcs, places) perquè tothom pugui
gaudir, que hi hagin més llocs per jugar (futbol, cricket, vollei, skate, parcs pels nens petits, etc).
Shahzaib Khan, Chele i Osama Ait Ali, joves participants Fundació Ateneu Sant Roc

Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de llibres, dracs i roses per la
convivència? Les famílies han pogut gaudir d’un espai de joc amb els seus fills i filles o nets/es, infants i
joves han compartit moments de complicitat i s’han divertit amb els seus companys i amics, entitats que
han sortit al carrer a per celebrar un dia especial. Poder celebrar festivitats importants a les places i als
carrers públics ajuda a que la gent s’apropi al seu barri i que el barri s’apropi a la seva gent.
Un desig pels nostres barris. Que els infants, pares, mares, veïns, veïnes, entitats públiques i privades,
agents educatius, en definitiva la comunitat del barri, prenguem consciència del poder transformador que
té l’educació i que conjuntament puguem trobar la manera que, els nostres infants, adolescents i joves
puguin tenir accés a totes aquelles oportunitats, que els hi ajudin a escriure el seu futur.
Laia Jiménez, Tècnica projecte Suport a l’Escolarització Centre Sant Jaume-Fundació Carles Blanch

Amb la col·laboració de:

