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La Monografia comunitària dels barris d’Artigues, El Remei i
Sant Roc de Badalona que presentem a continuació, s’emmarca dins del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
que desenvolupa en aquest territori l’Ajuntament de Badalona, el Consorci Badalona Sud, l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Surt.
Aquest treball de coneixement compartit és el resultat d’una
recerca participativa i de treball social, basat fonamentalment
en l’escolta activa duta a terme per persones del Districte 6.
Una comunitat necessita conèixer-se a si mateixa per poder
avançar en un procés de canvi i de millora. Per això, en el procés comunitari, l’estudi i el coneixement de la realitat actual,
dels seus problemes i de les seves potencialitats, és una necessitat. El present treball pretén donar resposta a aquesta
necessitat de coneixement, compartint-ho amb la ciutadania,
amb les persones que viuen, treballen o governen al territori.
Vol ser el primer pas, juntament amb l’elaboració i l’acostament a un diagnòstic de la realitat d’aquests barris de Badalona, que permeti construir i donar respostes concretes a les
situacions que es presenten en la comunitat i que marquen
els seus objectius prioritaris. És a dir, centrar el que ens uneix,
promoure els interessos comuns; en definitiva, definir i avançar cap a on proposa la comunitat, concorde als seus interessos, capacitats i recursos.

En aquesta monografia, assistim a un acostament a la realitat d’aquest territori, on viuen prop de 19.000 persones, i es
comparteix un treball que ens permet aprofundir en el coneixement de les fortaleses, les febleses, les amenaces i les
oportunitats d’una societat que necessita ser analitzada amb
deteniment i escoltada amb atenció per traçar col·lectivament
el camí de la seva dinamització, la seva activació comunitària i
la transformació col·lectiva.
En aquest objectiu, es fa imprescindible la participació activa
de totes les administracions i entitats interessades a acompanyar a aquest territori en aquelles actuacions necessàries
per evitar la seva degradació i impulsar la seva regeneració.
Només des del treball conjunt, la conscienciació col·lectiva i
la implicació de tots i totes les protagonistes implicades aconseguirem canviar el diagnòstic actual i fer del Districte 6 una
zona amb un compromís ferm per a la cooperació i a la inclusió.
Aquesta monografia constitueix una eina de treball imprescindible per intervenir al territori i guiar-nos en el procés de
desenvolupament sostingut del mateix.

El procés comunitari engegat planteja el repte de promoure la
convivència ciutadana intercultural al Districte 6, un territori
amb una rica diversitat cultural, ètnica, lingüística i religiosa.
En aquest context, els processos de cohesió es fan imprescindibles perquè aquest territori sigui un espai on els seus veïns i
veïnes se sentin cohesionats, recolzats i amb oportunitats de
desenvolupament.
Davant aquesta realitat social, una resposta integral passa per
la implicació de les persones com a eina fonamental per a crear una societat més justa, més plural, més unida i més pròspera i quan aquest interès per la cohesió social i la convivència
de les persones i entitats que viuen i treballen en un territori
com és el del Districte 6, rep el suport d’entitats com l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació Surt, així com del propi Ajuntament,
el resultat és tan útil i productiu com el que podem apreciar a
les següents pàgines.
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El mes d’abril de 2015 vam iniciar una nova aventura comunitària, una investigació participativa que vam anomenar Perspectives, procés participatiu per compartir Badalona Sud.
El nom ja és tota una declaració d’intencions. Iniciàvem un
procés, no una acció puntual. Ho faríem conjuntament, amb
la participació de totes les persones que vivim o treballem a
Artigues, El Remei i Sant Roc. Seria un procés plural per incorporar totes les perspectives, maneres d’entendre, viure
i sentir els nostres barris. Amb un objectiu comú, compartir
Badalona Sud.

Però... per què fer
una investigació participativa?
La investigació participativa s’emmarca en el procés comunitari que vam començar el mes de setembre de 2014 amb
l’objectiu de promoure relacions de convivència intercultural
entre les persones que vivim i treballem al sud de Badalona.
Durant aquest temps hem tingut l’oportunitat de treballar conjuntament en la realització de dos grans accions comunitàries:
una acció global ciutadana i una escola oberta d’estiu.
La celebració del Dia internacional de les dones amb una setmana d’activitats agrupades sota el nom Vivim la diversitat
per guanyar la igualtat, ens va permetre obrir espais de relació entre ciutadania, recursos tècnics i representants de l’Administració per compartir propostes, organitzar-nos i generar
una acció que tingués com a principals protagonistes els veïns
i les veïnes del districte.
Les xerrades organitzades per Dones i barri en Xarxa i Cointegra, el cinema familiar dinamitzat per la CiberCaixa, el joc de
pistes sobre les contribucions de les dones a la Història dissenyat per la Biblioteca de Sant Roc, la caminada al monument
commemoratiu de les treballadores de la Haissa amb altres
grups de la ciutat, l’intercanvi de cuina intercultural i saludable Con mucho gusto, o la festa comunitària a la plaça dels
Pescadors són resultat d’aquesta acció global ciutadana.
Moltes de les persones que vam participar en la creació
d’aquesta acció ja ens coneixíem, però tot el procés de disseny, realització i avaluació ens ha permès aprofundir en les
relacions, a la vegada que en construíem de noves, incorporant al procés comunitari a altres persones, entitats i serveis
que no havien tingut l’oportunitat de participar en accions
comunitàries, o posant en relació sectors de població o pro-
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fessionals que normalment no acostumen a compartir espais
de relació i de treball.
El mes de juliol vam continuar el procés comunitari amb una
nova proposta, l’escola oberta d’estiu. Al districte hi ha moltes
entitats i serveis que organitzen activitats durant les vacances
escolars, però vam decidir treballar conjuntament per articular una nova acció col·lectiva que facilités les relacions entre
els infants i joves participants dels diferents casals i campus
d’estiu, de les seves famílies i dels equips de monitors i monitores. Així, vam omplir de capoeira, dansa, fanzine, percussió corporal, grafit, titelles, circ, jocs... l’institut Eugeni d’Ors i
la plaça dels Bombers amb la proposta A la plaça! Un estiu
d’art per la convivència.
Després d’aquest any de relacions, d’organitzar-nos en grups
de treball per generar accions comunitàries, de crear nous
relats corals sobre la vida als nostres barris a través del full
informatiu Compartir... ens trobàvem en un moment perfecte
per avançar en el procés de convivència intercultural del que
tots i totes en formem part. Necessitàvem un instrument que
ens permetés donar un salt qualitatiu en el procés de transformació i de millora de la convivència intercultural als nostres
barris. Des d’aquesta perspectiva, la investigació participativa
se’ns presentava com l’eina perfecta per continuar desenvolupant el procés comunitari intercultural.
La realització d’una investigació participativa ens facilitaria i
potenciaria les relacions existents entre els tres protagonistes
de la vida comunitària (ciutadania, recursos tècnics i representants de l’Administració), ens ajudaria a construir un coneixement compartit per tota la comunitat i ens motivaria a passar
a l’acció. I així és com va començar Perspectives, el procés
participatiu per compartir Badalona Sud.

Conèixer per actuar
Perspectives, procés participatiu per compartir Badalona
Sud és una investigació participativa que es desenvolupa amb
una premissa molt clara: “conèixer per actuar”. No és tracta
de descriure o analitzar les problemàtiques principals d’Artigues, El Remei i Sant Roc per ampliar els nostres coneixements sobre el districte, sinó d’aprofitar aquest coneixement
per generar transformacions.
I qui coneix millor el territori que les persones que hi viuen,
que hi treballen, que cada dia, amb les seves accions i relacions van donant forma als nostres barris?
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Aquest és el punt de partida de Perspectives. L’objectiu és
recollir les percepcions, experiències, sabers, sentiments, desitjos i expectatives de futur de les persones que vivim i treballem a Artigues, El Remei i Sant Roc.

Susanna Morales, Centra d’Atenció Primària districte 6

Des d’aquesta òptica, serem nosaltres mateixos (ciutadania,
recursos tècnics i representants de l’Administració) els encarregats d’analitzar la nostra realitat, d’identificar les problemàtiques o reptes que compartim, de reflexionar sobre les possibles maneres d’abordar-los i de planificar les accions a portar
a terme per solucionar-los.

Umair Dhar, Punt d’Atenció a Nouvinguts

Com ho hem fet?
Per facilitar el procés d’investigació i garantir la participació en
igualtat de condicions de tots els agents de la comunitat, ens
hem dotat d’una petita estructura organitzativa.
Equip d’investigació:
Aïda Valverde, Escola Mare de Déu de l’Assumpció
Alicia Molina, Asaupam
Antonio Cortés, Escola de futbol Sant Roc
Carmen Loshuertos, Entorn Escolar Badalona/PIDCES
David Sarroca, Servei de Dinamització i Intervenció
Comunitària Consorci Badalona Sud
Esteve Plana, Xarxa d’extraescolars , Consorci Badalona Sud
Esther Estallo, Asaupam
Eva Gámez, Consorci Badalona Sud
Eva Mojica, Fundació Pere Closa

Tamara Expósito, curs monitoratge Federació per l’Esport de
Barcelona i l’Educació i Consorci Badalona Sud

A l’inici de la investigació vam crear un grup de recerca format
principalment per recursos tècnics i joves vinculats a l’Escola de futbol Sant Roc, al curs de monitoratge impulsat per la
Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelona i el Consorci
Badalona Sud i el projecte de voluntariat de l’escola Mare de
Déu de l’Assumpció. L’equip d’investigació va rebre una petita
formació sobre què és una investigació participativa i sobre
la metodologia que faríem servir: el col·loqui. Era important
que totes les persones de l’equip investigador, compartíssim
el mateix marc teòric i metodològic per afavorir la participació i les relacions de les persones participants en igualtat de
condicions.
Les funcions principals de l’equip d’investigació han estat:

A) Consensuar el llistat de persones, entitats, recursos tècnics i representants de l’Administració que consideràvem imprescindible que participessin en el procés de construcció de
coneixement del territori.
El llistat s’ha configurat tenint en compte la diversitat del territori, garantint la participació i la representativitat de les diverses cultures, però també incorporant altres elements de diversitat com l’edat, les creences religioses, les capacitats físiques
i intel·lectuals i el gènere.
Aquest llistat ha estat en constant revisió per assegurar l’accés a la informació i facilitar la participació de totes les persones a mesura que es desenvolupava el procés.

Francisco Amaya, Escola de futbol Sant Roc

B) Dinamització dels col·loquis grupals. Hi ha moltes meto-

Juan Zaragoza, Consorci Badalona Sud

dologies per desenvolupar investigacions participatives, nosaltres hem fet servir principalment la realització de col·loquis
individuals i grupals.

Kentia Puig, PIDCES
Maria SanJaume, Xarxa ajuts a famílies
Maria Verdaguer, Universitat Oberta de Catalunya
Marisol Flores, Fundació Pere Closa

El col·loqui és una tècnica que permet escoltar més que preguntar. Les temàtiques abordades a cada col·loqui han estat
escollides i consensuades per les persones participants, dedicant a cada temàtica un temps concret, en funció de la importància atribuïda pel grup.

Marta Ribó, Tècnica salut Ajuntament Badalona
Núria Sabater, Consorci Badalona Sud
Raúl Cruz, Serveis Socials districte 6
Sara Serrano, Escola Mare de Déu de l’Assumpció

El que ens interessa dels col·loquis no és obtenir respostes
tancades a unes preguntes prèviament formulades per un
equip de recerca no implicat en la pròpia comunitat, sinó recollir les visions de les persones participants i facilitar processos
de reflexió i acció que es puguin generar durant les converses.

Sonia Cortés, curs monitoratge Federació per l’Esport i
l’Educació de Barcelona i Consorci Badalona Sud
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Els col·loquis
Els col·loquis s’han desenvolupat des del mes d’abril de 2015
fins al mes de febrer de 2016. Han participat 200 veïns i veïnes,
68 recursos tècnics i 4 representats de l’Administració.
Algunes dades de participació:
18% infants, 23% joves, 59% població adulta
60% dones 40% homes
23% població estrangera, 77% població autòctona, dels
quals un 30% és població gitana.
43% recursos tècnics de l’àmbit educatiu, 28% recursos
tècnics de l’àmbit de la salut, 29% altres recursos tècnics.
Cada col·loqui ha estat dinamitzat per dues persones de l’equip
d’investigació. Una persona s’encarregava pròpiament de la
dinamització, facilitant els torns de paraula, garantint el respecte, convidant a les persones més tímides o amb dificultats
idiomàtiques... L’altra persona s’encarregava de la relatoria
del col·loqui. La recollida de la informació és clau per garantir
que les visions són incorporades a la monografia comunitària
sense modificar els significats atribuïts per les persones participants. Abans de finalitzar el col·loqui es feia una lectura de la
relatoria deixant espai per comentaris, puntualitzacions i modificacions respecte a la informació recollida. La devolució de
la informació es completava amb la transcripció i l’enviament
del col·loqui a les persones participants (per correu electrònic
o personalment). Aquest és un punt molt important, ja que el
coneixement generat durant el procés de la investigació és de
totes les persones participants i no de l’equip d’investigació.
En aquest sentit, hem anat compartint la realització dels col·
loquis al bloc1 i al facebook del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. Després de cada col·loqui, hem publicat
una fotografia de les persones participants i de les temàtiques
tractades (mai de la informació explícita compartida, que és
completament anònima i confidencial). L’objectiu és compartir
tot el procés, contagiar l’entusiasme per conèixer i millorar la
convivència intercultural als nostres barris, afavorir la participació, en qualsevol moment, de més veïns i veïnes, recursos
tècnics i representants de l’Administració i celebrar que som
els subjectes actius de la producció del coneixement i de la
transformació de la nostra comunitat.
Els col·loquis s’han realitzat sempre en l’espai de les persones
participants (a la seu de l’entitat, a l’espai on es realitzen els
projectes o a un espai confortable prèviament pactat amb les
persones participants). L’hora i el dia, també han estat sempre
escollits per les persones participants. El procés de investigació ha estat molt flexible per garantir que totes les persones
que han volgut participar, hagin tingut l’oportunitat de fer-ho.
1 Www.sudbadalona.wordpress.com
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La informació recollida als col·loquis s’ha complementat amb
altres metodologies com:
L’observació participant: l’equip d’investigació ha recollit informacions de cadascuna de les reunions, activitats i accions
de les que ha participat. La investigació és un procés viu que
es dóna en tots els moments i no només a l’hora de realitzar
els col·loquis.
La triangulació de la informació: la informació s’ha contrastat des de la perspectiva dels diferents protagonistes de
la comunitat: ciutadania, recursos tècnics i representats de
l’Administració.
L’anàlisi de documentació: el districte ha estat objecte d’estudi de moltes investigacions, però malauradament no totes
estan disponibles al territori. Hem utilitzat com a fons d’anàlisi
les que fem constar a la bibliografia.
També hem contrastat les percepcions subjectives amb dades
estadístiques, sempre que ha estat possible. Hem de constatar que hi ha una manca de recollida, sistematització i socialització de dades objectives del territori. Aquest fet dificulta la
realització d’una anàlisi detallada i exhaustiva de la realitat del
districte i per tant, de la diagnosi i la posterior programació
d’accions que responguin a necessitats reals de la comunitat.
Molts projectes es desenvolupen sota visions aproximades,
disminuint efectivitat, eficàcia i possibilitats de transformació
real.
Les dades estadístiques que hem utilitzat per contrastar la
informació subjectiva, han estat extretes del web de l’Ajuntament de Badalona, del Departament d’estadística de l’Ajuntament de Badalona, del Museu de Badalona i de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Altres fons consultades són els articles publicats als mitjans
de comunicació, webs i xarxes socials d’altres projectes del
territori.
Tallers de mapeig i cartografia subjectiva dels barris: taller realitzat amb grups d’usuaris i usuàries de Serveis Socials
per analitzar el barri des d’una perspectiva subjectiva i emocional, fent una cartografia del barri a partir dels 5 sentits.
Safaris fotogràfics: recorreguts fotogràfics realitzats amb
infants i joves per identificar els aspectes més rellevants del
seus col·loquis. Algunes de les fotografies de la monografia
han estat extretes d’aquests safaris fotogràfics.
Tallers de ràdio i teatre: tallers adreçats a joves amb un doble objectiu, la participació en la construcció del coneixement
des de la seva perspectiva i la representació de la visió compartida respecte a temes de convivència (ràdio) i d’educació
(teatre).
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L’objectiu d’aquestes metodologies és abordar els aspectes
fonamentals que defineixen el districte:
Aspectes estructurals: realitat socioeconòmica, història
passada i recent, sectors de població, recursos i serveis, història administrativa...
Aspectes qualitatius: percepció dels barris, expectatives de
futur, diferències d’opinions entre persones, grups, col·lectius, detecció de necessitats, amenaces i fortaleses...
Aspectes relacionals: les relacions entre diferents agents,
relacions de conflicte, coexistència o convivència, identificar
interessos compartits...
Tots aquests aspectes són el que han estat recollits i elaborats
en la monografia comunitària.
Normalment, cada persona, entitat, recurs tècnic o representant de l’Administració té una visió parcial de la realitat
del territori. La manera de percebre el món, d’interpretar-lo,
representar-lo, pensar-lo, explicar-lo i viure’l està condicionada per la interrelació de múltiples factors, com la cultura, el
gènere, l’edat, l’orientació sexual, els processos migratoris,
les creences religioses, la classe social, les capacitats físiques
i intel·lectuals, la formació... Cadascú de nosaltres, en funció
de tots aquests factors i de les pròpies experiències, desitjos,
expectatives... té una visió i un coneixement específic sobre la
vida al sud de Badalona.

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/

La investigació participativa ens permet recollir tots aquests
sabers parcials i fragmentats i articular-los en un únic document, la monografia comunitària.
La monografia comunitària suposa una oportunitat per articular una visió integral i global del districte, facilitant l’ús del
coneixement generat per continuar el procés comunitari intercultural des de l’acció i la intervenció comunitària.

Què fem amb la informació recollida?

vida comunitària, per tant canvia al mateix ritme que ho fan les
necessitats, interessos, desitjos i expectatives de les persones
que vivim i treballem a Artigues, El Remei i Sant Roc. És des
d’aquesta lògica que ens agradaria que llegíssiu i utilitzéssiu
el document.

La monografia comunitària ens permet continuar avançant en
el procés de transformació dels nostres barris. Tenim recollides
les visions de la ciutadania, els recursos tècnics i les persones
representats de l’Administració. Hem identificat les problemàtiques i els reptes més compartits per al conjunt de la comunitat,
generant un coneixement global, integral i compartit. Hem socialitzat la informació per garantir l’accés al coneixement i facilitar
la participació. Ara iniciem una nova etapa.

Perquè la monografia comunitària és, justament això, un instrument més del procés comunitari. Més enllà del coneixement sobre el territori, els recursos, les persones, l’estructura
d’organització i de participació... el desenvolupament de la
investigació participativa ens ha permès millorar les relacions
entre el veïnat, els recursos tècnics i representats de l’Administració, establir vincles de confiança i reflexionar conjuntament sobre les condicions de vida actuals del districte.

El nostre objectiu és conèixer per generar transformacions,
així que ara continuem el procés comunitari intercultural
amb l’elaboració d’una diagnosi, que ens permetrà prioritzar
conjuntament els reptes a abordar comunitàriament i concretar-los en una programació comunitària.

Ara mirem cap al nostre futur recent. A partir dels reptes detectats a la monografia comunitària, iniciem un procés de diagnosi i de programació comunitària, generant les condicions
per avançar en la construcció dels nostres barris, Artigues, El
Remei i Sant Roc, amb relacions de convivència intercultural.

Ens agradaria destacar que la monografia comunitària és un
document viu i en constant transformació. És el reflex de la

La monografia comunitària ha estat possible gràcies a la participació i les perspectives de:
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Aaron Cortés, alumne INS Eugeni d’Ors
Abdullah Gazanfar, participant Badalona Entorn Escolar
Abdullah Rafaqat, participant Quedem després de classe,
CiberCaixa
Adela Fajardo, participant taller de teatre
Adrià Valero, alumne INS Eugeni d’Ors
Aïda Valverde, alumna Escola Mare de Déu de l’Assumpció
Alba España, participant taller de ràdio		
Alfonsa Rodríguez, Dones i barri en Xarxa
Alfonso Amaya, KaliZor
Alicia Molina, Asaupam
Amador Salguero
Amorina Settecase, Comunicart
Ana Amaya, Grup famílies Fundació Pere Closa
Ana Díez, Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació
Ana Méndez, participant Asaupam
Ana Velmonte, AV Maresme
Ana Isabel Pérez, alumna curs monitoratge de lleure
Anaïs Cerezuela, Fundació Intermedia
Andrea Liñán, participant taller de teatre
Ángel García, AV El Remei
Ángeles Benjumea, AV Maresme
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Angelita Vázquez
Àngels Martínez, Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació
Anita Ramonet, Dones i barri en Xarxa
Anna Villalonga, Fundació Intermedia
Antonio Cortés, Escola de futbol Sant Roc/Xarxa extraescolars Badalona Sud
Antonio López, Plataforma de parados de Badalona
Antonio Santiago, participant extraescolar Futbol
Assadullah Khan, Associació de Veïns Intercultural
de Badalona
Aymane Mabssout, participant Quedem després de classe,
CiberCaixa
Azucena Villegas, Farmàcia Rodríguez Rubio
Baltasar Moreno, alumne curs monitoratge de lleure
Beatriz García, participant taller de memòria
Carles Sagués, Plataforma Sant Roc som Badalona
Carlos Martín, Mercat de Sant Roc
Carmen Loshuertos, Casal dels Infants per l’ASB/PIDCES
Carmen Fernández, alumna curs monitoratge de lleure
Carmen Flores
Carmen Pargas, Mercat de Sant Roc
Carolina Reig, Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/
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Chelo Molina, Farmàcia Rodríguez Rubio
Consuelo Estrella, AV Maresme
Cristina Gómez, Serveis Socials Districte 6
Cristina Romero, Serveis Socials Districte 6
Cristina Steegman, INS Eugeni d’Ors
Cristina Sánchez, Farmàcia Rodríguez Rubio
Dani López, participant Cointegra
Daniela Pérez, alumna Escola Lestonnac
David González, participant Entorn Escolar Badalona
David Núñez, participant Cointegra
David Sarroca, Servei de Dinamització i Intervenció
Comunitària
David Israel Avecilla, participant Quedem després de classe CiberCaixa
Deme González, CiberCaixa
Diego Cortés, Plataforma Sant Roc som Badalona
DiegoFernández, participant extraescolar Futbol
DiegoHeredia
Dolores Amaya
Dolores Ortiz, grup famílies Fundació Pere Closa
Dolores Jiménez, participant Asaupam
Dumitru Beschiu
Eduardo Principal, participant Asaupam
Elena Merino, Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Elisardo Fernández, participant Entorn Escolar Badalona
Emelys Yokasta, participant taller de teatre
Encarnación Granados, Plataforma Sant Roc som Badalona
Endna Ekhator, participant Quedem després de classe
CiberCaixa
Enric Marín, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Enrique Amaya, Plataforma Sant Roc som Badalona
Enrique Lara, AV Sant Roc
Enriqueta Cortés, alumna curs monitoratge de lleure
Estela Blanco, Mercat de Sant Roc
Esteve Plana, Xarxa extraescolars Badalona Sud
Esther Estallo, Asaupam
Esther Navarro, Mercat de Sant Roc
Esther Ondo Meyen, participant taller de ràdio
Eva Blanco, Asaupam
Eva Gámez, Consorci Badalona Sud
Eva Kaddour, Comunicart
Eva Mojica, Fundació Pere Closa
Eva Morlesín, Entorn Escolar Badalona,
Casal dels Infants per l’ASB
Farhad Asif, participant Entorn Escolar Badalona
Fatima Ben Nejma, participant Quedem després de classe
CiberCaixa
Fatima Taleb, Regidora de participació
i districte 6 de Badalona
Felipe Guerrero, Parròquia de St. Roc
Filomena González, AV Remei
Franchesca Yamilet, alumna INS Eugeni d’Ors
Francisca Báez, Dones i barri en Xarxa
Francisca García

Francisco Amaya, Extraescolar Futbol/Escola Futbol Sant Roc
Francisco Muñoz, Plataforma Sant Roc som Badalona
Francisco Vargas, participant Extraescolar Futbol
Franz Junior, participant Taller teatre
Gemma Colom, Creu Roja
Germán Portela, Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Gift Baidoo, participant Quedem després de classe CiberCaixa
Ginés Gómez, Plataforma de parados de Badalona
Gonzalo Martín, participant Asaupam
Hamza Zafar, participant Entorn Escolar Badalona
Hamza Shakil, participant Escola Lestonnac
Helen Daniela Castro, participant Taller de teatre
Iqrah Riasat, participant Entorn Escolar Badalona
Isabel García, Mercat Sant Roc
Isabel García, participant taller de memòria
Isabel Piqueras, Escola de persones adultes Sant Roc
Isabel Vázquez, Programa Incorpora - Fundació Intermedia
Israel Navarro, participant Extraescolar Futbol
Jaime Armengol, Mercat de Sant Roc
Jairo Peralta, alumne Escola Lestonnac
Jaume Guillanés, AV Remei
Jaume Molins, Escola Mare de Déu de l’Assumpció
Joana Roas
Jordi Illescas, participant Entorn Escolar Badalona
Jorge Navarro, participant Extraescolar Futbol
José Barrera, participant Quedem després de classe CiberCaixa
José Cortés, Plataforma Sant Roc som Badalona
José Gabarri, Plataforma Sant Roc som Badalona
José González, AV Artigues
José Martínez, Plataforma Sant Roc som Badalona
José Mendoza, AV Remei
José Santiago
José Santiago, alumne curs monitoratge de lleure
José Santiago, participant Extraescolar Futbol
José Santiago, participant Quedem després de classe CiberCaixa
José Santiago, Plataforma Sant Roc som Badalona
José Luís Martínez, Escola Lestonnac
José Luís Rodríguez, alumne INS Eugeni d’Ors
José Raúl Tello, alumne INS Eugeni d’Ors
Josep Biayna, Serveis Educatius – Departament d’Ensenyament
Juan Amaya, Plataforma Sant Roc som Badalona
Juan Cortés, Plataforma Sant Roc som Badalona
Juan Guerra, Associació de Veïns Integrats a Badalona
Juan Pérez, participant Asaupam
Juan Santiago
Juan Zaragoza, Consorci Badalona Sud
Juan José Jiménez, AV Remei
Juanje Guerrero, Fundació Ateneu Sant Roc
Julio Vargas, Associació de Veïns Intercultural de Badalona
Julio Gallego, AV Maresme
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Justa Martín, Dones i barri en Xarxa
Kalita Fernández
Kentia Puig, Punt d’Informació i Dinamització en els Centres
d’Eduació Secundària
Kevin Ekhator, participant Quedem després de classe,
CiberCaixa
Lainny Michelle Amador, participant taller de teatre
Lali Fernández, Casal Cívic Sant Roc
Lamiae Boukkour, alumna Escola Lestonnac
Laura Fernández, Grup famílies Fundació Pere Closa
Laura Zaragoza
Laureana Delgado, Plataforma Sant Roc som Badalona
Lidia Martínez, participant Cointegra
Lisbeth Rizzo, participant taller teatre
Loli Marcos
Lorena Fernández
Luís Cortés, alumne curs monitoratge de lleure
Luisa Santiago, Grup famílies Fundació Pere Closa
Malak Maati, participant Quedem després de classe,
CiberCaixa
Mane Mbou, participant Quedem després de classe,
CiberCaixa
Manel Valls, Escola Lestonnac
Manoli García, Dones i barri en Xarxa
Manuel Cortés, Associació de Veïns Intercultural de Badalona
Manuel Cortés, participant Extraescolar Futbol
Manuela Navarro
María Álvarez, Serveis Socials districte 6
María Sanjaume, Xarxa d’Ajuts a Famílies,
Casal dels Infants per l’ASB
María Zhou Shan, alumna Escola Lestonnac
María Dolores Garzón, AV Maresme
María Dolores Rodrigues, participant taller de teatre
María del Carmen Fernández, Grup famílies Fundació Pere Closa
Maria del Carmen Mguere, participant taller de ràdio
María Isabel Flores, alumna INS Eugeni d’Ors
Maria Isabel Sáez, alumna curs monitoratge de lleure
María José Cortés, Grup famílies Fundació Pere Closa
María José Egea, Fundació Carles Blanch-Centre Sant Jaume
María Jesús Mérida, Comunicart
María Jesús Aisa, Farmàcia Morera
María Teresa Tomé, Taller de memòria
Mariano Galeano, Plataforma Sant Roc som Badalona
Maribel Gómez, Equip de Llengua Integració i Cohesió
Social – Departament d’Ensenyament
Maribel Triguero, alumna curs monitoratge de lleure
Maricarmen Huertas, Plataforma Sant Roc som Badalona
Maricarmen González, AV Maresme
Maricarmen Quintana, AV Maresme
Marisol Flores, Fundació Pere Closa
Marisol Martínez, Fundació Intermedia
Marisol Santiago, alumna Escola Lestonnac
Marta Ribó, Àrea de salut, Ajuntament de Badalona
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Martí Moliner, Departament de Serveis Socials, Ajuntament
de Badalona
Mercè Vilallonga, Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Mercedes Fontaner, participant taller de memòria
Misericordia Jiménez, participant taller de memòria
Moisés Hernández
Montserrat Queralt, Col·legi Santíssima Trinitat
Montserrat Quintana, AV Maresme
Montserrat Roquer, Centre Delta
Montserrat Vallés, participant taller de memòria
Muhammad Abdul Rasheed Sharifi, Camí de la pau
Muhammad Ansar, Camí de la pau
Muhammad Umair, alumne INS Eugeni d’Ors
Muhammad Zearak, participant taller de teatre
Mustapha Aoulad-Sellam, coordinador de districte 6 de
Badalona
Naima Bousgua
Natxo Orts, Casal dels Infants ASB
Nerea López, participant taller de ràdio		
Neus Planagumà, Comuna Paradís
Neus Prats, alumna curs monitoratge de lleure
Noelia Yuste, participant Cointegra
Noemí Santiago, alumna curs monitoratge de lleure
Núria Codina, Dones i barri en Xarxa
Núria Prat, Dones i barri en Xarxa
Núria Sabater, Consorci Badalona Sud
Núria Serrano, Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació
Omama Merroune, participant taller ràdio
Omar Lachiri, participant Quedem després de classe,
CiberCaixa
Omar Maati, participant Quedem després de classe, CiberCaixa
Óscar Bencerrey, participant Cointegra
Oscar Segura, Comuna Paradís
Pablo Anthony, participant Quedem després de classe,
CiberCaixa
Pascal Cousseran, Punt Òmnia Sant Roc
Pascual Amaya, Plataforma de parados de Badalona
Paula Venegas, CiberCaixa
Pepi Almendros, Mercat Sant Roc
Pepus Vilageliu, Fundació Carles Blanc-Centre Sant Jaume
Piedad Denche, participant Cointegra
Piedad García, Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Pilar Bueno, INS Eugeni d’Ors
Pilar López, Fundació Ateneu Sant Roc
Pilar López, participant taller memòria
Pilar Pedro, Escola Josep Boada
Puri Gallardo, Fundació Pere Closa
Rafael, Associació de Veïns Integrats a Badalona
Rafael Amaya
Rafael Cortés, Plataforma de parados de Badalona
Rahana Aktaher, participant taller de teatre
Rahman Prinle, alumna Escola Lestonnac
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Ramatulaiye Keita Manneh, alumne curs monitoratge
de lleure
Raquel Flores, grup famílies Fundació Pere Closa
Ricardo Manzano
Rocío Contreras
Rosa Peraire, Departament d’Educació Generalitat
de Catalunya
Rupby Kaur, alumne Escola Lestonnac
Saira Rafaqat, participant Quedem després de classe
CiberCaixa
Salwa Ben Nejma, participant Quedem després de classe
CiberCaixa
Samara Pisa
Samuel Torres, alumne curs monitoratge de lleure
Sara Robles participant taller de ràdio		
Saray Muñoz
Sebastián Flores
Sergio Ariel Velázquez, alumne INS Eugeni d’Ors
Shahzaib Khan, participant Extraescolar Futbol
Silvia Bayarri, participant Asaupam
Silvia Mas, Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Sohaila Gafa, participant Quedem després de classe CiberCaixa
Soledad Rosal, Creu Roja
Sonia Cortés, participant taller de ràdio
Suhana Akthaer, participant Entorn Escolar Badalona
Sughra Bibi, Camí de la pau
Susana Morales, Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Susanna Pallerola, Fundació Secretariado Gitano
Tamara Expósito, alumna curs monitoratge de lleure
Teodora Nora, Dones i barri en Xarxa
Teresa Torva, Escola Lestonnac
Thais González, alumna INS Eugeni d’Ors
Tracy Kamil Bustinza, participant Quedem després de classe CiberCaixa
Vanessa Vílchez, Comunicart
Venanci Saborit, Consorci Badalona Sud
Vicenta Olivares, participant taller de memòria
Vicente Vargas
Wian Gafa, participant Quedem després de classe,
CiberCaixa
Xavier Cañas, Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Xinde Yang, participant Quedem després de classe
CiberCaixa
Yasser Soujaa, alumne INS Eugeni d’Ors
Yolanda Camacho, Escola Baldomer Solà
Yolanda Iglesias, Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Zahid Latif, participant taller teatre
Zaira Arévalo, Alumna curs monitoratge de lleure

Recomanacions per llegir la monografia comunitària.
La monografia comunitària és el document fruït de la investigació participativa on han participat 200 veïns i veïnes, 68
recursos tècnics i 4 representats de l’Administració.
És un document viu i en constant transformació. És el reflex
de la vida comunitària, per tant canvia al mateix ritme que ho
fan les necessitats, interessos, desitjos i expectatives de les
persones que vivim i treballem a Artigues, El Remei i Sant Roc.
Recull les perspectives de les persones que han participat, donant especial atenció als aspectes i interessos comuns, sense
ocultar la divergència d’opinions.
Al redactar la monografia hem respectat les identificacions
culturals que les persones col·loquiades han adscrit a certs
comportaments. Per exemple “les famílies gitanes no valoren
l’educació”. Però ho fem, des del reconeixement a la heterogeneïtat i la diversitat que engloba cada categoria cultural.
No volem donar peu a confusions ni interpretacions estereotipades de les identitats culturals dels veïns i les veïnes del
territori.
Els colors de les cites indiquen la tipologia de subjecte comunitari, en color verd la ciutadania, blau per als recursos tècnics
i taronja per les persones representants de l’Administració.
Hem identificat la tipologia de subjecte comunitari perquè
considerem que ajuda a contextualitzar les posicions i a fer
una lectura coherent amb la complexitat dels relats comunitaris
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3.1

Descripció
del territori

Breu descripció dels tres barris:
Artigues, El Remei i Sant Roc
El Districte 6, que inclou els barris d’Artigues, El Remei i Sant
Roc, és un dels sis districtes que conformen la ciutat de
Badalona. La ciutat, amb 216.085 habitants1, és la tercera
més gran de Catalunya, precedida per Barcelona i L’Hospitalet
de Llobregat. Els tres barris que formen el districte el
comparteixen a nivell administratiu, però la realitat que els
caracteritza és diferent, element que s’analitzarà al llarg dels
diferents apartats de la present Monografia. El territori està
ubicat al sud de la ciutat, i segons les dades de l’1 de gener
del 2015 recollides al Padró Municipal d’Habitants, té censats
18.803 habitants. El barri més poblat és Sant Roc, amb 12.836
habitants, seguit d’Artigues, amb 4.907 i El Remei amb 1.060.
Les imatges que es mostren a continuació mostren la ubicació
del Districte 6 respecte la ciutat de Badalona, i la divisió dels
tres barris que formen el districte:
1/Departament d’Estadística i Població de l’Ajuntament de Badalona. 1/1/2015

Tal i com es pot apreciar a les imatges, la configuració
urbanística del territori està molt marcada pel pas de
l’autopista C-31, que divideix el barri de Sant Roc i funciona
com una barrera que dificulta la mobilitat i que condiciona
el sentiment de pertinença al propi barri. D’aquí que molts
veïns i veïnes parlin d’“els tres Sant Rocs” quan descriuen el
seu barri. Es refereixen a tres parts diferents del barri, dividies
simbòlicament per grans vials: l’autopista c-31 i l’Avinguda
Marquès de Montroig (per on passen dos carrils de tramvia
i quatre carrils de vehicles). Aquests grans vials divideixen
en tres el barri de Sant Roc, i actuen com a fronteres per a la
mobilitat de les persones, que no s’acostumen a moure d’una
part del barri a l’altra.
Aquesta divisió invisible també afecta quan parlem de les
millores que s’estan duent a terme al territori. La fase de
remodelació d’habitatges iniciada l’any 2001 va començar a
un dels tres Sant Rocs, zona que coincideix amb la centralitat
de la majoria dels recursos existents al territori: és la part on
s’ubica el Centre Cívic, el Casal Cívic, el Consorci Badalona
Sud, el mercat de Sant Roc, el CAP i gran part de recursos
professionals que operen al territori. És la zona compresa
entre l’autopista i l’Avinguda Marquès de Montroig.
Més enllà del que suposa el pas de l’autopista en quant a
divisió territorial, aquesta també genera uns espais urbans
que cal tenir en compte quan descrivim el territori. El seu pas
elevat genera un espai a peu de carrer que s’utilitza com a
aparcament de vehicles, és un espai amb poca il·luminació i
acostuma a acumular-se brutícia.

Ciutat de Badalona: Districte 6
Elaboració pròpia sobre cartografia Google Maps

A la següent imatge es pot apreciar la divisió que l’autopista i
l’avinguda suposen al territori:

Barris districte 6 (Verd Artigues, Gris Sant Roc, Blau El Remei)
Elaboració pròpia sobre cartografia Google Maps

Vista aèria del barri de Sant Roc.
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El barri d’Artigues és el segon barri més gran del Districte 6.
La seva composició urbana és molt diferent a la de Sant Roc:
el barri va ser construït moltes dècades abans que el barri de
Sant Roc, concretament a inicis del s.XX i va ser concebut com
un barri de cases baixes amb patis interiors. Artigues limita,
d’una banda, amb Sant Roc a través de la Plaça Camarón i
Plaça dels Andes, i de l’altra amb el municipi de Sant Adrià del
Besòs del Besòs. És habitual que veïns i veïnes del barri facin
vida a Sant Adrià del Besòs en comptes de a Badalona, tot i
que a nivell administratiu en depenguin i per a l’ús d’alguns
serveis s’hagin de desplaçar a la zona de Sant Roc.
Per últim, el barri d’El Remei és el més petit en quant a
dimensions. Limita amb el barri de Sant Roc, els barris de
La Mora, Gorg i Congrés del Districte 5, i amb el municipi
de Sant Adrià del Besòs del Besòs. El Remei es caracteritza
pel gran volum de indústria i fàbriques que hi ha ubicades, i
la tipologia d’habitatges són cases baixes unifamiliars, que
van ser construïdes de forma paral·lela a la indústria. En
el seu moment, les fàbriques que s’hi van construir van ser
traslladades de Barcelona a Badalona perquè eren altament
contaminants i embrutaven la ciutat. La percepció de les
persones que hi viuen és de «barri oblidat», caracteritzat per
la poca vida que hi ha al carrer:

“El barri d’El Remei és l’últim barri de
Badalona, és el barri més oblidat. Fins a tal punt
que vam demanar pertànyer a Sant Adrià del
Besòs.”
“La gent no ve al barri perquè no hi ha res, i no
hi ha res perquè no ve la gent, és el peix que es
mossega la cua.”
“En aquest barri no hi ha ambient, no hi ha
ningú”
Xarxa de Comunicacions
El Districte 6 gaudeix d’una bona xarxa de comunicacions. Els
grans vials que tallen el territori, també hi aporten una notable
connexió amb la ciutat de Badalona i amb les veïnes Sant
Adrià del Besòs de Besòs i Barcelona. Existeixen diverses línies
d’autobús que connecten el districte amb altres zones de la
ciutat, una línia de metro que connecta el barri de Sant Roc
amb el centre de Badalona i amb diversos punts de la ciutat
de Barcelona, i una línia de tramvia que permet viatjar fins a la
plaça de les Glòries de Barcelona, passant pel barri de la Mina
de Sant Adrià del Besòs de Besòs, barri amb el que Sant Roc hi
té molts lligams familiars i de relacions. L’accés amb vehicle és
especialment senzill gràcies a l’autopista i les grans avingudes.
Podem parlar, doncs, que el Districte 6, i concretament el
barri de Sant Roc, és la porta d’entrada a Badalona per totes

aquelles persones que hi accedeixen des de diversos punts de
la ciutat de Barcelona. Un barri, per tant, que podria donar la
benvinguda a la ciutat, tot i que la realitat ens diu que no és
així.
Tot i la bona connexió dels tres barris en quant a xarxa de
comunicacions, Badalona sud segueix poc connectada amb la
resta de la ciutat, o si més no, és habitual sentir la reflexió de
“la ciutat no se’n recorda que existeix Sant Roc”. El sentiment
de pertinença és molt marcat com a barri, i poc com a ciutat:

“Todavía hay la idea, de la gente que vive en el
barrio, de “ir a Badalona”, como si esto no fuera
Badalona.”
“Per la Badalona del poder, la Badalona del
centre, això de Sant Roc queda lluny. S’hi va
de passada per l’autopista o pel metro. Dins de
Badalona, parlar del problema de Sant Roc, fins
i tot pot arribar a ser de mal gust.”
“L’autopista és posar en clau una frontera
que existeix realment. En el fons, ja els va bé
que hi hagi una autopista que separi els BTV
(Badalonins de Tota la Vida) de la gent dels
barris.”
Per tal d’afavorir els lligams entre el districte i la ciutat, s’han
tirat endavant algunes propostes, sense que hagin tingut
especial èxit: la més recent és la ubicació de l’Escola Oficial
d’Idiomes de la ciutat al barri de Sant Roc. Tot i l’intent
d’aproximar a la ciutadania a la zona, la realitat és que les
persones usuàries de l’Escola no fan vida al barri abans o
després de les classes. L’estació de metro de Sant Roc està al
mateix carrer que l’entrada de l’escola, fet que fa que els i les
estudiants i professorat no hagi de fer grans desplaçaments
pel barri. L’equipament tampoc ha aconseguit ser de
referència al territori. Poques vegades s’ha utilitzat com a
espai per a les activitats comunitàries, o per l’ús d’entitats, i la
ciutadania del Districte 6 tampoc el té present quan es parla
dels equipaments culturals de la zona.
Durant aquest any 2016, i en motiu de la commemoració
del 50è aniversari de la creació del barri de Sant Roc, s’han
programat moltes iniciatives encaminades a afavorir els
lligams entre el barri i la ciutat de Badalona. D’aquesta
manera, algunes activitats de ciutat, com per exemple alguns
actes de la Festa Major, han tingut lloc a Sant Roc, fet que no
s’havia produït fins ara. Això respon a una demanda històrica
que ha viscut el territori, persistint en el reclam d’acostar
esdeveniments importants de la ciutat a aquests barris per tal
de fer-los més visibles i desestigmatitzar-los.

3

Característiques estructurals
de la comunitat

22

Població i diversitat cultural
Al Districte 6 hi viuen persones de procedències diverses:
persones que durant els anys 60 van arribar provinents del
sud d’Espanya, població gitana que va ser reallotjada de
zones de barraques de Barcelona com la del Somorrostro, o
població d’origen paquistanès que va començar a arribar al
territori a partir dels anys 90, seguida de les persones d’origen
marroquí o xinès, procedències majoritàries de les persones
que han anat arribant al barri en les darreres dècades. A nivell
de percentatges podem establir el següent:
El 69’43% de persones del Districte 6 són nascudes a
l’Estat Espanyol.
El 30’56% és població estrangera extracomunitària,
principalment:
Un 13’97% d’origen pakistanès
Un 3’2% d’origen marroquí
Un 2’12% d’origen xinès
Un 1’85% d’origen equatorià
En menor percentatge, segueixen les següents
nacionalitats: Bolívia, Índia, Hondures, Perú,
República Dominicana i Romania, seguides d’altres
amb menys representativitat.
Un anàlisi exhaustiu sobre la diversitat cultural del territori
requeriria poder establir xifres sobre la població gitana que
hi viu. Es tracta d’una dada no recollida en el cens, ni a nivell
estatal, ni autonòmic, ni ciutadà i ni molt menys de districte.
Així mateix ho estableix el propi ministeri de Sanitat, Política
Social i Igualtat de l’Estat Espanyol l’any 2011 en el seu informe
“Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un
análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hogares de
Población Gitana 2007”: “Después de los estudios realizados
en estos últimos años seguimos teniendo que reconocer
que no sabemos cuantos gitanos y gitanas hay en España.”.
Tot i això, moltes veus al territori parlen dels tres terços de
la població, afirmant que el 33% és població autòctona no
pertanyent a cap minoria, el 33% és població gitana, i el 33%
població estrangera. D’altres veus, referint-se a algun estudi
existent, parlen d’un 22% de població gitana. Malgrat tot, la
història del barri de Sant Roc i la seva realitat visible actual, ens
constata que efectivament, una part important de la població
pertany a la comunitat gitana.
Si ens fixem en les zones on es concentra la major part de
diversitat cultural al Districte, ens trobem amb el següent:
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El barri d’Artigues és on viu més població estrangera
respecte els altres dos barris, amb un 35’11%. D’entre la
població nascuda fora de l’Estat Espanyol, predomina la
pakistanesa, amb un 9,2%. És significatiu que el Centre
Islàmic que hi ha ubicat al Districte, Camí de la Pau, estigui al barri d’Artigues. Més enllà d’espai de pregària,
es tracta d’un espai de trobada entre la comunitat pakistanesa dels barris del Districte 6. A més a més d’aquest
centre, a Artigues és on es concentren més comerços
regentats per població estrangera, principalment pakistanesa, respecte el total del districte.
Al barri d’El Remei, d’entre la població estrangera que hi
viu, hi predomina la xinesa. Aquest pot ser el motiu pel
qual en aquest barri s’hi concentren nombrosos comerços regentats per persones provinents de la Xina.
La població gitana viu principalment al barri de Sant
Roc. Com veurem en següents apartats de la Monografia, moltes persones gitanes que vivien a barraques a
diversos punts de Barcelona, van ser reallotjades al barri de Sant Roc a finals dels anys 60, i continuen vivint-hi
en l’actualitat. És interessant, però, observar com gran
part del petit comerç del barri pertany a la població
pakistanesa, a excepció d’algun cas concret o del mercat de Sant Roc, on les parades són de persones que no
pertanyen a cap minoria.
Del total de població que viu al Districte 6, només un
52’17% és nascuda a Catalunya. Això ens diu que la
meitat de la població ha viscut moviments migratoris
des de l’estranger, però també des d’altres comunitats
autònomes de l’Estat Espanyol, principalment d’Andalusia i Extremadura. Parlem doncs, d’un territori format
a partir de les experiències, la cultura i les trajectòries
de persones provinents de ciutats, comunitats i països
molt diversos.
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3.2

Història de la comunitat
i esdeveniments rellevants

La zona on avui s’ubiquen els barris de Sant Roc, Artigues i
El Remei eren històricament els aiguamolls del riu Besòs,
molt proper a Badalona i especialment al Districte 6. Aquests
terrenys pantanosos s’estenien cap al barri de Llefià, i
arribaven fins i tot fins a Sant Jeroni de la Murtra. Els que van
començar amb el seu sanejament van ser precisament els
monjos del monestir de la Murtra, per evitar els abundants
mosquits que produïen les aigües estancades. Els terrenys
més propers al mar van començar a sanejar-se a finals del
segle XIX i principis del XX, construint pous per a convertir-los
en terra de cultiu. Poc a poc, les aigües es van anar retirant cap
a l’actual cabal del riu Besòs, però amb anterioritat, passava
pel que actualment és el carrer Simancas, que uneix el barri de
Sant Roc amb el d’Artigues.
A partir del 1910, molts propietaris de terres de conreu les
van parcel·lar i les van vendre per que s’hi pogués construir.
Aquestes urbanitzacions van ser petites i disperses, amb
nuclis de carrers i cases que formaven petits barris sense

comunicació entre ells. És així com van néixer barris com el
d’Artigues o El Remei.
Cadascun dels tres barris han viscut una història diferent pel
que fa a la seva construcció urbana:

El barri d’Artigues
La primera aparició urbana a la zona que avui coneixem com
el barri d’Artigues, va ser la “Colonia de Artigas”, que en
aquell moment no era considerada ni Sant Adrià del Besòs ni
Badalona. Amb el temps va passar a ser l’entrada a Badalona,
i s’hi feia el control dels carros que entraven en direcció a la
ciutat, cobrant els drets d’entrada d’alguns productes.
L’edificació del barri va començar a principis del segle XX,
concretament l’any 1912, quan un promotor d’origen Xilè,
Francesc Artigas, va dur a terme la urbanització d’uns terrenys
que tenia a Llefià, el que ara és barri contigu a Artigues. Va
parcel·lar i vendre els terrenys, fet que va configurar el barri com
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a nucli de petits propietaris. La zona estava quasi bé aïllada, ja
que la majoria de terres que l’envoltaven eren terrenys de conreu
(Solà i Soler, 1983). Les edificacions que es van construir en aquell
moment es basaven en cases particulars d’una planta amb pati
del darrere, fet que no comportava la necessitat d’urbanitzar
espais públics per a la comunitat, ja que l’espai obert i relacional
es trobava dins dels propis habitatges. La relació del promotor
amb Xile és recordada actualment gràcies als noms dels carrers i
les places del barri: plaça dels Andes, carrer Santiago, carrer Xile...
A dia d’avui, es mantenen algunes d’aquestes edificacions, tot i
que moltes s’han convertit en edificis de més de dues plantes. Tal
i com ja s’ha esmentat, en l’actualitat el barri d’Artigues és el que
comprèn més població estrangera del Districte 6, concretament
el 35’11% de la població.

El barri d’El Remei
El Remei és un barri del qual es disposen de poques referències
històriques documentades. El barri va ser parcel·lat inicialment
a inicis del segle XX. El petit nucli de població va sorgir a partir
de la urbanització Bachs, aprovada el 1915, i situada al costat
de Sant Adrià del Besòs de Besòs. Antigament la zona es
coneixia com a barri del dimoni, però l’any 1958 se li va donar
el nom actual, possiblement relacionat amb una imatge de
la Mare de Déu d’El Remei que es volia col·locar, a finals dels
anys vint, a prop dels carrers de Guifré i de la Primavera. Des
de llavors, el barri ha estat principalment industrial, amb una
petita part residencial. L’edificació d’habitatges es va fer amb
cases d’una o dues plantes.

El barri de Sant Roc

Paral·lelament, es van donar diferents situacions que van
determinar l’aparició definitiva del barri:
Entre els mesos de setembre i novembre de l’any 1962
van haver-hi unes grans inundacions a la zona del litoral
de Catalunya, ocasionades per unes pluges torrencials
de gran magnitud. El riu Besòs no estava canalitzat, i en
els seus marges hi havia un gran nombre d’habitatges
que no van resistir la força de l’aigua. Totes les persones
que hi vivien van haver de ser desallotjades, i la necessitat principal era trobar el lloc on poder reallotjar a tota
la població que s’havia quedat sense lloc on viure. Va
ser llavors quan es va començar a idear l’edificació del
barri de Sant Roc, sobre els terrenys de cultiu. Mentre
no es va edificar, les persones afectades es van instal·lar
als anomenats “barracons suïssos”, i hi van viure fins
que no es va acabar tota la edificació del barri. Aquesta
construcció va començar l’any 1962, a càrrec de l’empresa MACONSA, amb el finançament de la Obra Sindical del Hogar.
Durant els mateixos anys, a Barcelona van començar
dues importants obres: el Parc d’Atraccions de Montjuïc i el “Paseo Nacional”. En ambdós espais, la muntanya de Monjuic i les platges de la Barceloneta, hi vivien
moltes famílies, totes en barraques o petites cases. A la
zona de la Barceloneta, hi havia el conegut barri del Somorrostro, on hi vivia especialment població gitana. La
construcció d’aquelles obres va forçar el desallotjament
de totes les persones que hi vivien, traslladant-les, també, al barri de recent creació de Badalona, Sant Roc.

Els terrenys utilitzats com a cultiu, van anar passant poc a poc
a convertir-se en terreny edificat. L’any 1914 es va instal·lar
al barri la Fàbrica Cros, dedicada al negoci de productes
químics, mentre els terrenys es seguien utilitzant com a terres
de conreu. La convivència entre la fàbrica i l’agricultura no
va ser fàcil, i van començar a sorgir conflictes fruit de l’ús de
l’aigua pel regadiu i per les necessitats de la pròpia fàbrica.

“El barri és una creació de Barcelona per treure’s
de sobre “els problemes”, i continua fent-ho a dia
d’avui. Quan centrifuga Can Tunis, o la Perona,
passa el mateix. A diferència de Badalona, hi va
haver alcaldes de les rodalies que es van plantar.”

Un dels moments més importants pel barri es dóna a la
dècada dels 60, amb l’arribada de molts homes i dones del
sud d’Espanya a la recerca de feina. Molts d’ells van arribar a
Sant Roc per treballar a la Cros, i van construir petites cases en
els espais lliures d’aquests incipients barris.

Paral·lelament, va començar a construir-se l’autopista
Barcelona-Mataró, que va obligar a expropiar molts habitatges de persones que vivien en el terreny on s’havia d’edificar la nova autopista. Totes aquestes famílies
també van ser reubicades als pisos que es construïen
de nou a Sant Roc.

“Vine de Extremadura (...), nos fuimos a la
barraca de la Cros. Vivíamos muy mal, con
ratas, el agua de la playa llegaba a la puerta
de las barracas, sobre todo por las noches. No
teníamos agua, ni nada para hacer fuego.
Éramos mis suegros, 4 o 5 cuñados e hijos
solteros que tenía mi suegra, nosotros con dos
niñas... Todos en el mismo sitio.”
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“Érase el año 1961 cuando se expropiaron los
terrenos para construir el barrio de San Roque.
En Diciembre del 62 vino todo el estado mayor
de la empresa MACONSA. El dia 3 de diciembre
de 1962 empezaron a llegar las gruas altas y
pusieron dos vigilantes de la policia armada
retirados. A mí me encargaron hacer la garita
para control. El jefe de la empresa era un tal
Moreira, que era comandante del Campo de
aviación de Torrejón de Ardoz, enseguida se
presentó en mi taller y me ofreció el trabajo.
Dicho señor, tenía un temperamento que
cuando mandaba una faena ya quería que
estuviera hecha.” (Sant Roc, s. d. )
La construcció del barri es va fer en cinc fases, i no va ser fins
l’any 1966 que es va donar per finalitzat i es va fer entrega de
les claus a un gran nombre de famílies.

“Me enteré de que daban pisos. Una chica
de Murcia, que yo hablaba con ella cuando
íbamos a por agua a la calle para enjuagar la
ropica de los niños, me dijo que me hacía una
carta para dársela al alcalde y me acompañó al
ayuntamiento. Me la aprobaron, y así vine a San
Roque.”
Els pisos que es van construir eren de tres tipologies: de 42
m2, de 47m2 o de 68m2 els més grans, i aviat van presentar
problemes de construcció: humitats, deficiències en la
conducció de l’aigua, inundacions, etc. Diferents documents
que narren la construcció del barri expliquen com tota la fase
d’edificació va estar marcada per la mala administració, pels
interessos personals i els tripijocs:

“Se gastaba la obra de saldo, todo lo más
económico, y se facturaba de lo más caro.”
(Tudela, 1995)
“No teníamos ni agua, ni luz. Subí con velas
por la escalera, pero yo estaba muy contenta
porque mis niños tenían su habitación, yo tenía
mi habitación, una cocina y un comedor muy
hermoso. De no tener nada a tener aquello, para
mi era mas que un palacio.”

La mala construcció va portar pocs anys després al mal
estat dels habitatges i al seu deteriorament prematur. El
desprendiment de cornises o de baranes de balcons van
causar greus danys al territori. Segons narra Tudela, al llibre
dedicat a Sant Roc de la col·lecció «els barris d’ADIGSA»,
de l’any 1995, poc després de la creació del barri, Càritas
Diocesana va encarregar «l’estudi sanitari de Sant Roc», que
detallava les següents deficiències als habitatges:
- En un 52% dels habitatges,
hi penetra l’aigua de la pluja exterior
En un 81%, s’hi observen humitats a l’interior
Un 59% tenen imperfectes de diversos tipus
al quarto de bany
Un 59% té o ha tingut (molts d’ells s’ho han arreglat)
el terra aixecat
Un 59% té desperfectes a les finestres
L’any 1973 es va fer un estudi arquitectònic i es van observar
greus deficiències en la construcció. A partir d’aquí van sorgir
protestes populars que reclamaven millores al barri, on es
reclamaven semàfors, llum, neteja, escoles, ambulatoris, etc.

“Als 80 era un barri lluitador, en aquell
moment feia poc que l’Ajuntament recollia
les escombraries, recordo que hi havia hagut
manifestacions per portar les escombraries a la
Plaça de la Vila, reivindicant que passés el servei
municipal. Era un barri insalubre... moltes
fàbriques de Sant Adrià del Besòs i Badalona
encara funcionaven, i els fums...”
“Al principio San Roque estaba muy mal, no
había médico, no había mercado, luego hicieron
la iglesia. Las mujeres nos echamos a la calle
para pedir que San Roque estuviera limpio y
ordenado.”
“Se organizaron unos grupos para ver qué
se podia hacer con San Roque, y con escobas
se salía a la calle para barrer y que el barrio
estuviera limpio. “Venga, hoy toca barrer tu
trozo..”, todas barríamos la calle y estaba todo
precioso.”
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Va ser l’any 1976 quan el Pla General Metropolità va qualificar
el barri de Sant Roc de zona subjecta a ordenació volumètrica
específica. L’any 1978 es va aprovar un pla especial de reforma
interior (PERI), a fi d’introduir-hi les primeres millores. L’any
1998, després d’una diagnosi sobre l’aluminosi, la Generalitat
de Catalunya va aprovar definitivament el PERI de Sant Roc
amb l’objectiu inicial de substituir 975 habitatges de la zona
ubicada al sud de l’autopista c-31. Les qüestions relatives a la
fase de remodelació es descriuran amb més detall a l’apartat
6.5. del document.
Durant els anys 80 i 90, les reivindicacions per les millores
a nivell material i estructural, es van acompanyar d’altres
relatives a l’educació i l’àmbit social. També va ser l’època en
què Sant Roc va viure importants episodis relacionats amb les
drogues:

“En los años 90 fue el gran boom de la droga,
aquí en el barrio se vendía mucha droga. Había
muchos pequeños traficantes y venían todos los
de los barrios de alrededor a comprar droga aquí,
y esto estaba lleno de jeringas.”
“En los años 90 murió mucha gente aquí en el
barrio. Semanalmente moría un chaval.”

httpwww.paginesviscudes.comsons-del-carrer
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Entrats ja els anys 2000, inicien les obres de remodelació, i
a la vegada, Badalona Sud viu l’arribada de nova ciutadania:
persones provinents d’altres països, que troben al territori
un espai on establir-se i trobar millors condicions de vida.
Provenen principalment del Pakistan, Marroc i la Xina. A
l’apartat 3.3 s’analitzarà a fons aquest fenomen i els canvis
demogràfics que hi ha hagut al llarg dels anys.
L’any 2007, l’Ajuntament de Badalona va resultar escollit dins
el Programa de Millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, per desenvolupar el projecte d’intervenció integral a l’àrea del Districte 6. El Programa pretenia
millorar la connectivitat entre Sant Roc i Badalona, reformar
els carrers interiors del barri i introduir programes socials. Tot
i això, a partir del 2011, la crisi econòmica va aturar la remodelació i a dia d’avui no s’han pogut complir els terminis inicialment establerts. La fase de construcció i enderrocament d’habitatges continua, i la finalització de la transformació vinculada
al PERI es preveu per l’any 2017.
La història recent del Districte 6 no pot ser finalitzada sense
fer esment de la creació, l’any 2006, del Consorci Badalona
Sud. Va ser impulsat des de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Badalona amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida dels veïns i veïnes dels barris d’Artigues, El Remei, Sant
Roc, i el Congrés. Aquesta institució treballa per promoure la
igualtat d’oportunitats amb actuacions integrals i transversals
on intervenen totes les entitats, associacions, serveis, tècnics
i tècniques i veïns i veïnes d’aquests barris. (Consorci Badalona
Sud, 2016)
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3.3

Anàlisi demogràfic en tres moments:
passat recent, present i futur pròxim

Segons dades del Padró Municipal d’Habitants, l’1 de gener
del 2015 el Districte 6 tenia 18.803 habitants. Aquesta xifra
ha anat variant al llarg dels anys, i en el present apartat es realitzarà una mirada històrica per conèixer quina ha estat l’evolució del territori a nivell demogràfic. Per fer-ho, s’utilitzaran
dades de l’any 1970, 1982, 1986, 1996, 2001 i 2015.

Evolució històrica
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, els tres barris que conformen el Districte 6 van néixer en diferents moments i per
causes diverses. Malgrat que el barri d’Artigues és de creació
prèvia als altres dos barris, partirem de l’any 1970 per aportar
les primeres dades de població. Val a dir, però, que en aquella
època els barris d’Artigues, Sant Roc, i El Remei pertanyien al
Districte IX, juntament amb el barri de Llefià. Per aquest motiu,
les dades de les que es disposa a nivell de Districte no poden
ser comparades amb les posteriors. Malauradament, només
es disposa de dades de població del barri de Sant Roc, i no
dels altres dos barris del Districte. L’any 1970 tenia llavors,
13094 habitants. (Ajuntament de Badalona, 1976).
La població ha anat variant al llarg dels anys:

Artigues

1970

1982

1986

-

4.664 hab.

4.534 hab.

El Remei

-

2.688 hab.

992 hab.

Sant Roc

13.094 hab.

15.356 hab.

15.962 hab.

Total Districte 6

-

22.708 hab.

21.488 hab.

1996

2001

2015

Artigues

4.312 hab.

4.279 hab.

4.907 hab.

El Remei

875 hab.

855 hab.

1.060 hab.

Sant Roc

13.895 hab.

12.729 hab.

12.836 hab.

Total Districte 6

19.082 hab.

17.863 hab.

18.803 hab.

Aquesta evolució té paral·lelismes amb l’evolució de la població al conjunt de la ciutat de Badalona:
Població Badalona
1970

162888 hab.

1981

227744 hab.

1986

223344 hab.

2000

208944 hab.

2015

216085 hab.

Diversitat cultural
El Districte 6 ha acollit històricament a població provinent de
fora de la ciutat de Badalona. A continuació detallarem aquest
fet a partir de les dades de l’any 1982, el 2001 i l’actualitat.
L’any 1982 només el 40,56% de persones que vivien al Districte 6 eren nascudes a Badalona. El 15% havien nascut a altres
indrets de Catalunya i un 43,05% eren nascudes a la resta de
l’Estat Espanyol. Això respon a la gran quantitat de persones
que van venir a viure a la zona a partir dels anys 60, amb la industrialització. Llavors, tan sols un 1,39% de les persones que
hi vivien eren nascudes a l’estranger. (Ajuntament de Badalona, 1983).
En aquell moment, el 43,05% significava un gran volum de
població que provenia de zones majoritàriament rurals i que
s’instal·lava sobretot al barri de Sant Roc, que ni amb vint anys
d’història es trobava en els seus inicis, reclamant més serveis
i infraestructures per als veïns i veïnes. L’any 1982, aquestes
persones provenien majoritàriament de les següents comunitats autònomes:
El barri d’Artigues va acollir principalment persones
provinents de l’Aragó, seguides de Galicia, Castella la
Manxa i Castella Lleó, Murcia, el País Valencià, Andalusia i Extremadura en darrer lloc.
Al barri d’El Remei hi vivien principalment persones
provinents de Galicia, seguides d’Andalusia, Murcia,
Castella la Manxa i Castella Lleó, Aragó, País Valencià i
Extremadura.
Al barri de Sant Roc les persones provinents de la resta
de l’Estat Espanyol eren nascudes sobretot a Andalusia,
Murcia i Extremadura, seguides del País Valencià, Castella la Manxa i Castella Lleó, Galicia i Aragó.
Comparem ara aquestes dades amb les que disposem a partir
de l’any 2000, quan la població nouvinguda als barris del Districte 6 comença a canviar. És a partir d’aquesta dècada que
la població nouvinguda comença a provenir d’altres països en
detriment d’altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol.
L’any 2001 aquest canvi encara no es percep significativament. El percentatge de persones estrangeres als tres barris
encara era molt incipient: la població estrangera a Artigues
significava un 6,42%, la d’El Remei un 6,31% i la de Sant Roc
un 1,65%. La de les persones nascudes a altres indrets de l’Es-
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2001

2010

2015

Artigues

6,42%

34,42%

35,11%

El Remei

6,31%

25,34%

25,70%

Sant Roc

1,65%

33,58%

29,2%

Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament
d’Estadística i Població - Ajuntament de Badalona
El país de procedència ha variat significativament entre el
2001 i el 2010, però posteriorment segueix la mateixa tendència. Així com l’any 2001 les persones estrangeres al Districte
eren principalment de Marroc, a partir del 2010 la població
estrangera majoritària prové de Pakistan, exceptuant el barri
d’El Remei, que prové principalment de Xina. A continuació es
mostren les procedències per ordre de presència a cadascun
dels tres barris:

Artigues

El Remei

Sant Roc

2001

2010

2015

Marroc,

Pakistan,

Pakistan,

Pakistan,

Marroc,

Marroc,

Xina

Bolivia,

Xina,

Xina

Bolívia

Marroc,

Xina,

Xina,

Equador,

Pakistan,

Marroc,

República

Marroc,

Pakistan,

Dominicana

Romania

Romania

Marroc,

Pakistan,

Pakistan,

Equador,

Marroc,

Marroc,

Perú

Equador,

Equador,

Bolivia

Xina

L’actualitat del Districte 6 de Badalona
Hem vist l’evolució dels tres barris des dels anys 70, coneixent
les dades de població i la diversitat cultural que sempre els ha
caracteritzat. Posem ara la mirada a l’actualitat dels tres barris
per conèixer-los una mica més al detall, a partir de diverses
perspectives que ens ajudaran a entendre’l.
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Densitat de Població

Tot i que la xifra és molt igualada, al Districte 6 hi viuen més
homes que dones. Al barri d’Artigues un 50,1% dels veïns són
homes, al Remei un 52,3% i a Sant Roc un 53,9%. Les dones representen un 49’9% a Artigues, un 47’7% a El Remei i un 46’1%
a Sant Roc. La mitjana de la ciutat és diversa: a Badalona hi
viuen un 49,4% d’homes i un 50,6% de dones.

Població per edat1

Percentatge de població estrangera per barris. Evolució:

El Districte 6 és el segon districte més dens de la ciutat de Badalona. La densitat de població al districte és de 25276 habitants per km2, mentre que la mitjana de la ciutat és de 10202
habitants per km2. La xifra supera amb escreix el doble de la
mitjana de la ciutat, i augmenta encara més si ens fixem en
el barri de Sant Roc, que té una densitat de 37521 habitants
per km2.

Diversitat cultural

tat Espanyol fora de Catalunya comença a decréixer: significa
un 32% de la població del districte 6, deu punts menys que
l’any 1982. Durant els següents anys, aquestes xifres canvien
de forma significativa: nou anys després, l’any 2010, les dades són les següents: A Artigues, un 33,58% de població era
estrangera, a El Remei un 25,34% i a Sant Roc un 34,42%. En
canvi, la població nascuda a altres comunitats autònomes de
l’Estat Espanyol cau a un 18,68%. Aquestes xifres no han variat significativament en l’actualitat. A continuació es presenta
l’evolució durant aquests anys:

Població per sexe
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Al Districte 6 la població és més jove que la mitjana de la ciutat. Mentre que la franja entre els 0-14 anys al districte representen el 18’24% de la població, a la ciutat la xifra és el 15’95%.
De la mateixa manera, les persones joves entre els 15 i 24
anys, representen el 11,91% de població del districte, i a nivell
de ciutat la xifra és d’un 9,59%.
La franja d’entre els 25 i 44 anys és bastant similar, un 31’30%
al districte i un 30% a la ciutat, i on tornem a veure canvis més
significatius és a les franges a partir dels 45 anys. Entre aquesta edat i els 64, al districte hi viu un 24’52% de la població, i a la
ciutat un 26’72%. Les persones més grans de 65 anys representen un 14% al Districte 6, i a nivell de Badalona, en representen
un 17’70%.
El Districte 6 és un barri molt divers també en qüestions culturals i de procedència. El 30’56% de les persones que hi viuen
són nascudes fora de l’Estat Espanyol. Provenen principalment de Pakistan (13,97%), Marroc (3,2%), Xina (2,12%) i Equador (1,85%).
Tal i com s’ha avançat al capítol 3.1. de la monografia comunitària, no existeixen dades sobre el percentatge de població
gitana que viu al Districte 6, tot i que sí que es pot afirmar que
aquesta és molt representativa i cal tenir-la en compte quan
parlem de diversitat cultural al territori.
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Piràmides de població dels barris del Districte 6: Sant Roc, Artigues i El Remei
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3.4

L’economia
del territori

La ciutat de Badalona va viure una gran esplendor industrial
a partir de l’arribada del ferrocarril Barcelona-Mataró el
1848, moment en què l’economia industrial va començar a
desplaçar l’agricultura i la pesca com a activitats econòmiques
principals. En aquell moment, la població de Badalona va
començar a augmentar amb persones que venien a treballar a
les fàbriques, majoritàriament des de Sant Carles de la Ràpita
i Alcanar (Enciclopèdia Catalana, 2015).
El Districte 6 tenia algunes d’aquestes fàbriques. Per exemple, al
carrer Simancas hi havia una foneria, i l’any 1914, la CROS, gran
fàbrica de fertilitzants químics, es va instal·lar al barri. Aquestes
fàbriques actualment estan inoperatives però perviuen en la
memòria de molts ciutadans del Districte 6, sobretot els que van
arribar a treballar-hi als anys 60 del segle XX majoritàriament
des de Múrcia, Andalusia i Extremadura (Sant Roc, s.d.).

El Remei
L’activitat industrial, sobretot al barri d’El Remei, lluny d’haver
finalitzat, ha viscut unes transformacions que han donat pas a
un ús logístico-comercial de gran part del terreny i a algunes
fàbriques de caràcter internacional, que tenen molt poc vincle
amb el territori, atès que ni els treballadors ni treballadores
viuen necessàriament al districte, ni el producte està destinat
a un comerç local.
En aquest barri també hi trobem magatzems gestionats per
persones provinents de la Xina. Aquests comerços estan
dedicats al comerç majorista de productes fabricats a la Xina
(bijuteria, roba, complements, joguines), que són venuts a
comerciants minoristes, principalment xinesos/es, i a venedors
i venedores ambulants, normalment d’ètnia gitana o provinents
de països de l’Àfrica Occidental. La major part d’aquests
magatzems es van instal·lar al territori entre 2003 i 2008, i
en una enquesta de l’any 2009 elaborada per la Federació
d’Empresaris de Badalona (citada a ID BARRI BDN – IMPORT/
EXPORT, 2011), es va constatar que molts d’aquests magatzems
són empreses de caràcter familiar i que gairebé la totalitat dels
propietaris provenen de la mateixa província xinesa (Zhejiang).
En la zona no industrial del barri d’El Remei, a més d’habitatges, actualment hi ha algunes botigues d’alimentació gestionada per persones pakistaneses i alguns bars regentats per
persones que vénen de la Xina. La percepció d’algunes persones col·loquiades, però, és que el barri és un barri dormitori i
que no hi ha comerços.
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“No hi ha comerços, només fruiteries de
pakistanesos i bars de xinos”
L’expressió està extreta d’un col·loqui, i denota que els
comerços i bars gestionats per persones no autòctones no
són percebuts com a comerços i bars pròpiament dits. Així
mateix, alguns veïns d’El Remei es queixen que:

“El barri és un barri dormitori. La poca gent que
hi viu només ve a dormir. No hi ha comerços,
queden dues o tres botigues i quatre tallers
mecànics”.
Els veïns i veïnes del barri comparen El Remei amb Sant Adrià
del Besòs, municipi amb el qual limita. Segons les persones
col·loquiades, Sant Adrià del Besòs té parcs, bars i comerços,
mentre que El Remei no en té, i apunten que el veïnat del barri
ha arribat a demanar pertànyer a aquest municipi enlloc de a
Badalona.

Artigues
Pel que fa al barri d’Artigues, el carrer de Xile va ser durant
força temps el seu principal nervi comercial. Aquest carrer era
un carrer de vianants, i sobretot hi havia comerç de proximitat
regentat per persones autòctones. Gradualment, en aquest
carrer es van anar establint comerços d’alimentació regentats
per persones pakistaneses, que van passar a ser majoritaris.
El 2012, l’Ajuntament de Badalona va obrir el carrer al trànsit
al·legant “problemes de seguretat i incivisme” i qualificant el
carrer de “gueto” (Ajuntament de Badalona, 2012). Aquesta
decisió s’ha llegit per part de les persones pakistaneses com
una agressió institucional als comerciants d’origen pakistanès
del carrer de Xile, que ara veuen disminuïdes les seves
vendes. Això, sumat a l’existència de dues associacions de
comerciants d’Artigues diferents, una formada per persones
autòctones i l’altra per persones pakistaneses, no afavoreix la
convivència.

Sant Roc

“El comercio es un punto bueno, para juntarte,
para moverte, para darle vida al barrio. El
comercio es una cosa que es vida”.
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El teixit comercial a Sant Roc ha anat variant molt al llarg dels
darrers anys, anteriorment no hi havia gaire comerç i ara
s’està impulsant.

“Tu vas, y antes aquí no había comercio. Es que
no había! Entonces... si hay comercio, hay una
chispa”.
El barri de Sant Roc compta amb diversos bars-restaurant
i botigues d’alimentació gestionades per persones
pakistaneses, situades en els baixos dels edificis de nova
construcció arran dels plans de remodelació del barri.
El barri també compta amb un mercat municipal, situat al
mateix edifici que el Centre Cívic Sant Roc, on també hi ha
les dependències del Consorci Badalona Sud i la biblioteca
municipal, la qual cosa fa que sigui un lloc amb força moviment
i de trobada de ciutadania, professionals dels recursos tècnics
i administració.

“El mercado es una forma de dar vida al barrio,
y al revés, la gente le da vida al mercado”
El mercat, però, passa per moments difícils, i algunes parades
han tancat. En el col·loqui amb comerciants del mercat, es
posa de relleu que, tot i que hi entra gent, les compres que es
fan són de quantitats molt baixes.

deslleial que s’ha denunciat diverses vegades però que
persisteix. En diferents col·loquis s’han apuntat punts de vista
complementaris. Per una banda, es diu que el mercat ja no
els dóna per viure perquè, sobretot el comerç de roba, ara
el dominen els i les comerciants provinents de la Xina. Altres
persones, però, veuen l’economia submergida, entre la qual hi
ha el començ ambulant, com una cosa que “funciona”, ja que:

“Els surt més a compte que fer tot el recorregut
que requereix buscar i trobar una feina”.
Finalment, sobre la compravenda o “empleo”, es diu que
durant una època va constituir la principal activitat econòmica
entre la població gitana, i que a Sant Roc “hi havia una tota
subeconomia establerta”, però que actualment es tracta
d’una “activitat complementària a la renda mínima” i que per
tant ha perdut presència.
D’altra banda, en un col·loqui s’esmenta que a la plaça
Camarón hi ha una botiga oberta fins molt tard, i a la nit s’hi
produeixen baralles.
També en alguns col·loquis s’ha comentat que seria bo que els
i les comerciants s’impliquessin més en l’estat del barri. Per
exemple, es proposa que les botigues tinguin papereres i que
els bars deixin utilitzar els lavabos sense haver consumit.

“Perquè cadascú va a les seves pròpies botigues”

En diferents col·loquis s’ha comentat que al barri “no hi ha
res”, que “és avorrit”, que “per fer qualsevol cosa cal sortir del
barri”, i en alguns d’aquests col·loquis s’ha apel·lat la iniciativa
privada per animar el barri. Els infants i joves, per exemple,
troben a faltar algun tipus de comerç més dirigit a ells, com ara
botigues de llaminadures o bars musicals.

Tot i que:

Districte 6

“Sí que hi ha gent d’altres llocs que ve al mercat
a comprar peix”

Entre 2008 i 2011 el Consorci Badalona Sud va organitzar la
Fira del Comerç organitzada per a promoure i visibilitzar el
comerç local entre el veïnat, que va comptar amb una bona
participació. En la segona edició de la fira es va preguntar als
veïns i veïnes les seves opinions sobre el comerç al districte
(Consorci Badalona Sud, 2009), en les seves respostes van
sorgir varis temes a tenir en compte:

Segons alguns dels comerciants col·loquiats/des, destaca la
poca afluència de persones de diversos orígens al mercat:

Els i les comerciants veurien amb bons ulls que persones
d’altres orígens obrissin alguna de les parades que ara estan
tancades, perquè el mercat “no estaria tan trist”. En un altre
col·loqui, s’identifica el mercat com un espai que aglutina
molts tipus de persones diferents i que, per tant, podria ser
un bon lloc per a difondre activitats i com a punt de trobada.
La diversitat de cultures és vista com a oportunitat per part
d’algunes persones col·loquiades:

“Ahora que hay bastantes tiendas pequeñas y
de bastantes culturas... hace que conozcamos
los alimentos de otros países [...]. Es muy
interesante y positivo”.

- Sobre l’estat del teixit comercial del districte 6:

“El comercio ha evolucionado a lo largo de los
años. En algunos casos para bien y en otros
para peor. Las grandes superfíces han absorbido
mucho los grandes comercios, que eran mucho
más familiares, las grandes superfíces es todo un
estrés”.

També es posa sobre la taula el tema de la venda ambulant
que, al seu parer, constitueix un problema de competència
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- Sobre la importància d’impulsar el teixit comercial local de
proximitat:

“El comercio tiene mucha importancia porque
cuando compras en una tienda del barrio, el
dinero se queda en el barrio y circula”.
“El comercio genera un ambiente familiar,
ves que se saluda todo el mundo, no es sólo
comprar”.
“Hay gente que es mayor y que le llevan la
compra a su casa, es muy familiar”.

“Los pakistaníes viven de la etnia gitana, que
están siempre tomando café, comiendo pizzas.
Ellos viven de ellos. Entonces ahora hay mayor
convivencia entre ellos”.
En suma, tant si es parteix d’una mirada “festiva” com
d’una mirada d’anàlisi de les problemàtiques, segons els
veïns i veïnes, el petit comerç va molt lligat a l’establiment
de relacions de convivència, i les relacions causals que
s’estableixen entre les bones relacions i el bon comerç van en
totes dues direccions, de manera que la promoció del petit
comerç afavoriria les relacions de convivència.
Fotografia a la pàgina web de l’AVV Artigues

- Sobre l’imprescindible tracte entre el comerç i la clientela:

“A parte de estar cara al público también eres
psicólogo... estar con la gente, escucharla... y
a veces te vienen con sus cosas. No sólo eres
dependiente, también eres amigo”.
“Un comerciante saca beneficios cuando tiene
buena relación con los vecinos. Si no hay buena
relación es lógico que no pueda vender. Para
tener negocio la primera cosa es la convivencia,
las amistades, y tratar bien con la gente
del barrio donde estás. Sin convivencia, sin
relaciones, no hay negocio”.
- Sobre el paper del comerç en la dinamització i la construcció
de identitat de barri:

“Las tiendas son también un lugar de difusión
de las actividades del barrio”.
“El barrio sin comercio sería triste y aburrido,
y los abuelos serían los primeros en sufrir las
consecuencias. Sería un barrio muerto”.
La diferència d’opinions entre els i les participants al col·loqui,
que en general és més negativa, i la dels i les participants a
la fira, que és més positiva, pot ser deguda al mateix context
immediat en què es formulen les opinions, ja que les fires solen
tenir un cert ambient festiu, de celebració i en positiu i, en
canvi, tot i que no era necessari que fos així, moltes vegades
els col·loquis s’han pres com un espai on parlar sobre els
problemes del barri i s’ha parlat més aviat partint de les seves
mancances que no pas de la seva riquesa. De tota manera, en
els col·loquis també trobem observacions com:
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Pàgina de Facebook: Mercat de Sant Roc
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3.5

Història del moviment associatiu
i la participació

El districte 6 ha estat tradicionalment un territori on els
ciutadans han participat i s’han organitzat per a reivindicar
millores per als seus barris i per fer activitats socioculturals.
Des de fa un temps, però, es percep una disminució de la
participació. En diversos col·loquis s’apunten com a possibles
causes d’aquesta davallada de la participació, la disminució de
les subvencions i l’augment de la burocràcia des de fa uns anys
i l’envelliment de les persones que solien participar. Tanmateix,
també és cert que arran de l’arribada de persones estrangeres
a partir dels anys 2000, es van crear noves associacions.

Artigues
Al barri d’Artigues, les primeres entitats, que tenien un marcat
accent cultural, van sorgir durant la dècada de 1920. D’aquella
època podem destacar el Club de Fútbol Artiguense o La Rosa
Artiguense, dedicada al cant coral, al teatre, a la sarsuela i
al ball. Més endavant, es creen també la Agrupación Ciclista
Artiguense, la Unión Deportiva Artiguense, el Club d’Escacs
i Excursionista d’Artigues o la Sección Cultural y Recreativa
Artiguense.
Actualment, l’Associació de Veïns d’Artigues duu a terme
diverses activitats culturals i educatives (classes de sevillanes,
manualitats, tai-xi, esplai, classes de català i castellà...) i és
també un punt de trobada del veïnat. Segons una persona
col·loquiada d’aquesta associació, l’AV d’Artigues compta
amb unes 100/150 persones associades.
Arran de l’arribada de persones estrangeres a partir dels anys
2000, ha augmentat el nombre d’associacions ciutadanes.
D’entre les associacions que s’han anat creant recentment al
barri d’Artigues, trobem un centre islàmic on es duen a terme
activitats culturals i religioses. Així mateix, el 2013 es va crear
l’Associació de Veïns Intercultural de Badalona, impulsada per
referents dels col·lectius gitano i paquistanès d’Artigues i Sant
Roc. L’associació, on també hi ha membres llatinoamericans
i persones no pertanyents a cap minoria ètnica que formen
part de la junta, té l’objectiu de promoure la convivència
entre comunitats i actuar de mediadora davant de possibles
conflictes. El naixement d’aquesta associació, així com la
Plataforma Sant Roc som Badalona o la Plataforma de Parados
de Badalona, que inclouen paios i gitanos esdevenen un pas
per a l’impuls de les relacions de convivencia, ja que trenca
amb la compartimentació dels espais segons la identitat
cultural des de les entitats ciutadanes. En els col·loquis a
aquestes entitats, s’apunta que:

“A todos nos interesa que en el barrio se viva
bien. Juntos tenemos mucha fuerza, porque a
todos nos interesa ir por la calle y sentirnos bien
[...]”.
Aquest interès, no tant per “fer coses” conjuntament, sinó per
lluitar per uns mateixos interessos com a veïns i veïnes, pot
actuar com a antídot a punts de vista culturalistes que veurien
les cultures com unitats tancades en si mateixes i que s’han
trobat en alguns col·loquis, per exemple:

“Las distintas culturas no tienen los mismos
gustos ni los mismos intereses y por lo tanto es
muy difícil relacionarse de igual a igual”.
Per altra banda, però, també en el col·loqui en una d’aquestes
noves entitats, trobem l’opinió que:

“No hi ha una voluntat d’apropament per
construir alguna cosa en comú [entre autòctons
i nouvinguts]”
Es fa l’autocrítica que les associacions van cadascuna per la
seva banda, cadascú amb “els seus”. Caldria, segons aquesta
persona, fer partícip el col·lectiu immigrat de les festes populars
de barri i, alhora, que aquest col·lectiu intenti obrir-se al barri,
per exemple en la festa del xai i altres dates importants. Aquesta
mateixa persona col·loquiada, però, expressa que aquest no
és un problema només del Districte 6, sinó que la manca de
voluntat d’apropament entre comunitats és generalitzada i es
dóna també en l’àmbit de la ciutat i del país.

El Remei
Pel que fa al barri d’El Remei, cal destacar que el nombre
d’habitants és molt baix –la major part del terreny està ocupat
per fàbriques i magatzems-, cosa que fa molt difícil la creació
d’associacions. Tanmateix, trobem l’Associació de Veïns d’El
Remei, que agrupa algunes persones que provenen d’altres
barris de Badalona o de la veïna Sant Adrià del Besòs del
Besòs. Des d’aquesta associació, s’apunta que la dinamització
de veïns i veïnes d’El Remei és molt difícil:

“Com ens ho fem perquè els veïns i veïnes
vinguin?”
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Fins a principis dels 2000, remarquen, es feien moltes
activitats (festes, excursions, castanyades, carnestoltes...),
però es van deixar de fer. Els col·loquiats indiquen diverses
possibles causes: d’una banda, el fet que al barri no hi hagi
“ambient”; d’una altra, l’envelliment/defunció dels membres
més actius de la junta, i, finalment, el canvi de subvencions
de l’Ajuntament, que dificulta el finançament d’activitats. No
obstant, s’apunta que la junta s’està canviant i que s’està
tornant a intentar dinamitzar l’associació, arreglar el local, fer
més activitats (actualment s’hi fa costura, pintura, balls de saló
i ping-pong) i tenir més presència a les xarxes socials.

Sant Roc
El barri de Sant Roc té una història reivindicativa des dels
seus inicis. La necessitat d’ubicar ràpidament les persones
procedents del Somorrostro, de Montjuïc, dels terrenys per
on passaria l’autopista i de les zones inundades a causa del
desbordament del Besòs l’any 1962, va comportar que la
construcció dels habitatges es fes a corre-cuita, sense tenir
en compte la infraestructura ni els serveis necessaris per a
satisfer les necessitats del veïnat. Així, les greus deficiències
en la construcció dels edificis, la falta d’equipaments mínims
com l’enllumenat públic o la pavimentació i de serveis com
escoles, centres de salut i residència per a gent gran va
motivar la creació el 1969 del Centre Social Cultural Sant
Roc a iniciativa de la parròquia, que, segons un col·loquiat,
ja portava un temps organitzant, entre d’altres, reunions
esportives i culturals, i que segons els seus estatuts té la
finalitat de “promover la mejora moral, material y cultural de
todos los vecinos”.
L’any 1973, el Centre s’amplia, a expenses de la parròquia i
gràcies a donatius de diverses entitats, per a instal·lar serveis
mèdics i despatxos i sales de reunions per a diferents activitats.
Poc després de la creació del Centre Social Cultural Sant
Roc, a mitjans dels anys setanta, van començar a sorgir
les associacions veïnals, que es van unir en la reivindicació
de millores per al territori, i que van protagonitzar grans
mobilitzacions. Com relata un col·loquiat:

“En el 78 o 79 se hicieron estas manifestaciones y
entonces se empezó a hacer presión al Ministerio
y al Ayuntamiento. Poco a poco fueron
escuchando [...]. Estas manifestaciones fueron
muy duras”.
Així, molts dels equipaments i infraestructures que hi ha avui
al barri són fruit d’aquestes lluites. Com exemplifica el mateix
col·loquiat:

del barrio con un presupuesto de 2.000 millones
de pesetas [...]. Se hizo presión para que los
vecinos controlaran las obras, y se hizo una
comisión del Centro Social. La asociación de los
Cabezas de familia1 quiso entrar, pero se hizo
una asamblea en el barrio y se decidió que los
representantes del Centro Social fueran los que
las controlaran junto con unos arquitectos que
también puso el Centro Social.”
Com relata aquesta mateixa persona, si bé el Centre Social
va sorgir arran de la reivindicació de millores materials per
al barri, alguns mestres de seguida es van adonar que les
mancances eren més àmplies i que calia treballar els temes de
l’educació i la cultura.
Així, des de ben aviat, el Centre Social Cultural, va tenir una
vocalia de joventut; una vocalia d’infància, que va derivar
fins al que avui dia és l’Esplai Borinot; una vocalia de cultura
que periòdicament organitza activitats culturals, sortides i
xerrades, així com les Festes de Primavera que se celebren
cada any al barri; una vocalia d’habitatge, que va treballar
juntament amb el veïnat per a aconseguir millores en l’estat
dels edificis i que va formar part de la comissió de control de
les obres de remodelació del barri que es van dur a terme a
partir de 1975, i també va posar en marxa una consultoria
mèdica i jurídica. Poc temps més tard també es va formar un
grup de dones que feien sortides, manualitats i participaven en
l’organització de la Fira d’Artesania i de la Festa d’Homenatge
a la Tercera Edat (Sant Roc, s.d.).
Aquest centre va continuar creixent i adaptant-se a les necessitats
del territori al llarg dels anys fins que, el 2005, va passar a convertirse en una fundació (Fundació Ateneu Sant Roc) que té l’objectiu
d’afavorir la cohesió social al barri a través de la promoció de
projectes educatius socials i culturals dirigits a infants, joves i
adults i, en especial, als col·lectius amb risc de vulnerabilitat i risc
d’exclusió social (Fundació Ateneu Sant Roc, 2013).
Actualment, les associacions de veïns que hi ha a Sant Roc
són l’AV de Sant Roc, l’AV del Maresme, AV Gent de Sant Roc,
AV Intercultural de Badalona, i l’AV Integrats de Badalona,
cadascuna amb les seves particularitats i nivells diferents de
participació, de base social i implicació. Fora del barri, trobem
també l’AV del Congrés que duu a terme activitats en les quals
participen veïns i veïnes del Districte 6 a causa de la seva
proximitat i de la manca d’equipaments al territori.
En algun col·loqui s’apunta la poca activitat que tenen la
majoria d’aquestes associacions en comparació amb el passat:
1

“El año 78 se consiguió que el Ministerio de la
Vivienda aprobara una remodelación general
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“Antes tenían un papel muy importante para la
vida y la defensa del barrio. Ahora hay gente que
juega al dominó y poco más”. “Hay una desidia
[...]. No tienen ilusión por nada”.
A més a més de les associacions de veïns, al territori
també podem trobar associacions esportives, educatives,
sociosanitàries, interculturals, gitanes... que avui dia duen a
terme activitats variades, i amb diferents nivells d’implicació.
Podem ressaltar, per exemple, el col·lectiu Dones i barri en
xarxa, que agrupa dones preocupades per l’estat del barri i
que han impulsat campanyes de neteja i de promoció del
civisme; o l’Associació Comuna Paradís, una associació juvenil
dedicada a promoure la cultura i les arts al barri.
A iniciativa de les associacions badalonines, l’Ajuntament
de Badalona i la Generalitat de Catalunya, el 2003 es posen
en marxa quatre Plans de Desenvolupament Comunitari
(PLADECO) amb l’objectiu de desenvolupar els barris d’una
manera global. El PLADECO de Sant Roc, que va estar actiu
fins el 2012, va permetre donar suport i promocionar les
associacions que treballaven al barri i fins i tot fomentar el
naixement d’altres entitats.
Entre les reivindicacions que es van fer des del PLADECO,
cal destacar la demanda d’un òrgan que aglutinés l’actuació
de l’Administració al territori i que tingués un gir comunitari,
perquè:

“Era de bojos que les administracions anessin
competint o ignorant-se”.
A partir d’aquesta reivindicació, el 2006 l’Ajuntament de
Badalona i la Generalitat de Catalunya creen el Consorci
Badalona Sud que, entre d’altres, va comptar amb el Servei de
dinamització i intervenció comunitària, que donava suport a
les diferents entitats i comunitats del territori.
Pel que fa a les mancances que diferents col·loquiats troben
al barri, hi ha la participació de pares i mares, que es diu que
hauria de ser més sostinguda i que hauria d’anar més enllà
de les escoles; el fet que sempre participen les mateixes
persones; o la manca d’associacions d’alumnes dels instituts
per tal que el jovent organitzi coses de forma autogestionada.
En un col·loqui amb joves, s’expressa la idea de tenir un local
on fer activitats, que estaria organitzat per ells mateixos però
amb algun adult que els supervisés o els vigilés.
També es parla de la participació de les persones gitanes que,
segons s’apunta, és escassa i causa i conseqüència alhora
de l’exclusió social. Pel que fa a les associacions gitanes,
es comenta en un col·loqui que podrien fer una gran tasca
a l’hora d’animar la comunitat gitana a participar de les
activitats, reivindicacions i transformacions del barri. Tot i això,
es qüestiona la seva representativitat. En un dels col·loquis
amb persones gitanes on s’ha parlat sobretot d’absentisme,
dificultats per trobar feina i estigmatització de les persones pel
fet de ser gitanes, es finalitza amb la reflexió:
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“Es guanyaran coses quan siguin els gitanos els
que liderin els processos de canvi”.
D’altra banda, també s’apunta que actualment no hi ha un
espai de coordinació purament associatiu, tot i que sí que
hi ha espais de coordinació per temàtica, moltes vegades
promoguts pel Consorci Badalona Sud o l’Ajuntament de
Badalona. Així mateix, no hi ha espais formals de treball
entre entitats del districte que no siguin convocats des de
l’Administració, amb l’excepció de la Mostra d’Entitats de Sant
Roc, organitzada anualment per la Fundació Ateneu Sant Roc.
Des d’un col·loqui es proposa la creació d’un hotel d’entitats:

molt lligada al sentiment de pertinença, que n’és causa i
conseqüència a la vegada. En els col·loquis s’han trobat
expressions que fan referència a aquest sentiment de
pertinença i d’identitat de barri, mesclant al mateix moment
aspectes positius i negatius referents a la pertinença al
districte . Aquí alguns exemples:

“Serviria per donar vida a les entitats i ajudaria
a que estiguessin més a prop. Ara hi ha moltes
entitats i estan molt separades”.

“[...] insultan a mis hijos cuando van por la
calle, y a mí me dicen ‘destápate’. [...] Yo con mis
hijos no quiero andar por la calle [...] porque
no quiero que ellos vean y vivan estos insultos.
[...] Estas vivencias hacen que la gente no quiera
quedarse a vivir aquí para siempre. Y estoy
hablado de niños que han nacido aquí, que no
conocen nada más, puede que no hayan estado
en Pakistán ni una vez”.

En diversos col·loquis s’ha apuntat la importància que té el fet
que els veïns i veïnes d’una mateixa escala es coneguin i es
posin d’acord pel que fa a coses de l’edifici. Diversos col·loquiats
i col·loquiades opinen que l’entesa entre el veïnat més propers
és el punt de partida essencial per a la convivència, el sentiment
de pertinença al barri i el trencament d’estereotips:

“Yo vivo en San Roque, y no me avergüenzo de
vivir en San Roque [...], pero hay mujeres que se
avergüenzan de decir que viven en San Roque.
Hemos cogido taxis y dicen: ‘A Artigas’, porque
les da vergüenza”.

“Que la gent sàpiga el nom de la veïna i que
deixi de ser ‘la mora del primero’”.
En aquest sentit, ja hi va haver un projecte gestionat per
l’entitat Vincle Associació ARA:

“Anàvem porta a porta, replà a replà, fent que la
gent es conegués, s’organitzés per les coses de la
seva escala. [...] Va funcionar molt bé. Algunes
coses s’han mantingut, d’altres, no”.
En alguns col·loquis es proposen també accions en l’àmbit de
l’escala, com ara celebracions veïnals.
En altres col·loquis es posa de manifest que la convivència
dins les escales actualment no és bona, sobretot a causa
dels problemes derivats d’impagaments de rebuts, de
subministraments enganxats, de carrets de ferralla lligats a la
porta i de poca cura i neteja dels espais:

“Crea muy mala convivencia, porque es muy
injusto, porque unos pagan y otros no, por su
cara bonita”; “La convivencia en mi bloque...
bueno... ahí cada uno hace lo que quiere”.
La creació de vincles entre les persones que habiten en
un mateix indret –sigui l’escala, el carrer o el barri- i la seva
organització en pro de la millora de les pròpies vides està
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Una altra idea molt relacionada amb aquesta és el fet que
la pertinença al barri pot viure’s com lligada a una situació
econòmica personal concreta i, en cas de superar-se la
situació, s’abandonaria el barri:

“Mis nietos siempre me dicen: abuela, si me
tocara la lotería no estabas aquí ni una semana
más”.
O, com comenta un col·loquiat que parla de les causes de la
disminució de la participació els darrers anys:

“En aquells moments, la població del barri
que participava en algun espai, o la gent que
treballava... Molta d’aquesta gent, la seva idea
de progrés va ser marxar del barri. Per tant, la
massa crítica per generar canvis va marxar”.
Tot i que el col·loquiat també apunta que el fet que aquestes
persones hagin marxat no significa que no n’hi hagi de noves,
gitanes i paquistaneses, que hagin entrat en la roda de la
participació, cal notar la paradoxa del fet que siguin justament les
persones que participaven del barri, i que per tant podien haver
desenvolupat sentiments de pertinença i identitat més grans, els
que hagin decidit, quan han pogut, deixar de pertànyer-hi.
Per acabar amb les idees sobre pertinença i identitat, i entenent
que la identitat es crea també a partir de la mirada dels altres,
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cal esmentar el fet que moltes persones col·loquiades han
explicat que senten que porten un estigma per ser de Sant
Roc o per treballar-hi:

“No me enorgullezco de ser de Sant Roc. Creo
que si digo que soy de Sant Roc, la gente de fuera
puede pensar muchas cosas de mí, por ejemplo
pueden desconfiar de mí, creer que soy una
inculta, que no tengo muchas expectativas de
futuro... Creo que me pueden menospreciar”.
“Los otros equipos de fútbol no quieren venir a
jugar a nuestra escuela”.
“Com a professional, m’he sentit exclosa
d’espais, a nivell ciutat, quan he dit que venia de
Sant Roc”.
Finalment, caldria parlar de la relació entre associacions i
Administració, tema que ja s’ha anat tractant transversalment.
En diversos punts d’aquest apartat, s’ha mostrat com en
algunes ocasions les persones organitzades han pogut
pressionar prou l’Administració com per aconseguir que
aquesta prengués en consideració les seves reivindicacions,
com és el cas de la creació del Consorci Badalona Sud o el
mateix proveïment de serveis i instal·lacions bàsiques al barri.
Tot i que cal mantenir la independència de les associacions
respecte al poder públic per tal de no caure en dinàmiques
dependents que desactivin per complert el teixit veïnal
associatiu:

“S’hauria de garantir que [les associacions]
es mantinguessin més enllà dels plans de
l’Administració per evitar que quan no hi ha
pressupostos la gent deixi de treballar pel seu
barri”.
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3.6

Història administrativa
i política

Història administrativa
Badalona va obtenir el títol de ciutat l’any 1897. En aquella
època, el territori que ara ocupa el Districte 6 era sobretot
camps de cultiu i propietats industrials. Actualment, Badalona
està dividida en 35 barris que s’agrupen en 6 districtes:
Districte 1: Casagemes, Manresà, Centre, Dalt la Vila,
Coll i Pujol i Progrés.
Districte 2: Sant Crist, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda,
Puigfred, La Pau i Montigalà Occidental.
Districte 3: Montigalà Oriental, Canyet, Mas Ram,
Bufalà, Pomar, Pomar de Dalt, Morera i Les Guixeres.
Districte 4: La Salut, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià
i Sant Antoni de Llefià.
Districte 5: Gorg, La Mora, Congrés, Can Claris i Raval.
Districte 6: Artigues, El Remei i Sant Roc.
La divisió per districtes, però, no sempre ha estat la mateixa.
L’actual distribució territorial es va fer durant la legislatura
2011-2015, quan el govern municipal va reduir els districtes
de Badalona de 8 a 6. Anteriorment a aquest canvi, Artigues,
El Remei i Sant Roc formaven part del mateix districte que
Congrés i La Mora.
Les divisions administratives en ocasions no coincideixen
amb els sentiments o els desplaçaments diaris i de creació
de relacions entre la ciutadania. Als col·loquis es posen
de manifest varis exemples, com el lligam amb el barri del
Congrés quan s’esmenta que la ciutadania del Districte 6,
en particular les persones grans, duu a terme activitats a
l’espai de l’Associació de Veïns del Congrés. Un altre exemple
és el barri d’El Remei on veïns i veïnes mostren un desig de
pertànyer a Sant Adrià del Besòs del Besòs, població veïna
amb qui tenen molta més relació. Rememorant el passat,
l’actual barri d’Artigues, anteriorment anomenat Població
Artigues, té un caràcter molt fort marcat per l’existència de
la Colònia Artigues, on vivien els treballadors de la fàbrica
que hi havia aleshores. Tant és així, que fins i tot s’ha parlat
de la possibilitat d’una declaració d’independència respecte
de Badalona.
També cal destacar la creació, el 2006, del Consorci Badalona
Sud arran de la reivindicació feta, com s’ha explicat al punt
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4.5., des del Pla de Desenvolupament Comunitari (PLADECO)
de Sant Roc. A partir de la demanda d’un òrgan que agrupés
l’acció administrativa al territori i fer-ho des d’una perspectiva
comunitària, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Badalona creen el Consorci Badalona Sud que actua a
Artigues, El Remei, Sant Roc, Congrés i la Mora, ja que en el
moment de la seva creació tots aquests barris formaven part
del mateix districte. El Consorci Badalona Sud té personalitat
jurídica pròpia i capacitat per a crear i gestionar serveis
d’interès local i comú. A nivell tècnic el Consorci disposa d’una
figura de gerència que va sorgir de l’acord entre la Generalitat
i l’Ajuntament, d’una persona encarregada de l’economia i
l’administració i d’un equip tècnic format per tres persones
que cobreixen les àrees de salut, ocupació, convivència i
educació.
El model d’acció del Consorci de Badalona de Sud s’ha estructurat en tres àmbits: projectes de proximitat, treball en xarxa i
cofinançament públic-privat. Es treballa en projectes pròxims,
àgils i diversos per tal d’abordar les diverses realitats del barri, en base a una estructura participativa que vincula i reforça
els diversos projectes per tal maximitzar els seus efectes. Els
projectes es financen en base a un model públic-privat. És destacable l’augment que ha existit de finançament privat des de
la creació d’aquest ens, l’any 2006. Si llavors les aportacions
privades representaven un 3,12% del total de pressupost, l’any
2015 aquesta xifra passa a representar el 70%. Això és degut a
la disminució en les aportacions de l’Ajuntament de Badalona
i de la Generalitat de Catalunya i a un gran augment de capital
privat per finançar l’estructura i activitats del Consorci Badalona Sud. L’any 2015 la distribució, per àrees, de les despeses
realitzades, amb origen en aportacions tant públiques com
privades, va ser la següent:

Un 56% va ser destinat a gestió.
Un 15% a la promoció i reinserció social
Un 14% a la promoció de l’ocupació
Un 12% a la promoció de l’educació
Un 3% a l’àmbit sociosanitari
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Història política

Zones censals

Badalona va celebrar les seves primeres eleccions municipals
després de la dictadura l’abril de 1979. En aquelles eleccions
va guanyar el PSUC-PCE (Partit Socialista Unificat de Catalunya
– Partit Comunista d’Espanya), que va estar al govern durant
una legislatura. Des de les eleccions de 1983 fins les de 2011
sempre va governar el PSC (Partit Socialista de Catalunya)
guanyant totes les eleccions celebrades. A les eleccions
municipals del 2011 va guanyar el PPC (Partit Popular de
Catalunya) amb Xavier Garcia Albiol com a cap de llista i es va
mantenir a l’alcaldia al llarg d’una legislatura.
A les eleccions de maig de 2015 el Partit Popular de Catalunya
va ser la força més votada, tot i que després d’un pacte de
Guanyem Badalona en Comú amb ERC (Esquerra Republicana
de Catalunya), i ICV-EUiA (Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa), la ciutat és governada per Dolors
Sabaté, de Guanyem Badalona en Comú, candidatura que va
néixer de la confluència d’esquerres entre la CUP (Candidatura
d’Unitat Popular), Podem, Procés Constituent i independents.
Un cop constituït el govern es va nomenar a Fàtima Taleb
com a regidora del Districte 6, que també és regidora de
participación i convivència.
Els resultats de les últimes eleccions municipals de 2015 van
ser els següents:
Candidatura

2015 (vots: 86.615)
%

Regidors/es

Dades participació

57,25%

Partit Popular (PP)

34,21%

10

Guanyem Badalona en Comú

17,05%

5

Partit Socialista de Catalunya (PSC)

14,09%

4

Esquerra Republicana de Catalunya

10,98%

3

Convergència i Unió (CiU)

7,94%

2

Iniciativa per Catalunya Verds –

6,68%

2

5,06%

1

(ERC)

Esquerra Unida i Alternativa (ICVEUiA)
Ciutadans (C’s)

Pel que fa als resultats al Districte 6, no es disposa de dades
exactes, atès que els districtes municipals no coincideixen del
tot amb els districtes censals. Així, les dades que s’ofereixen a
continuació corresponen a una divisió territorial diferent que,
a més d’Artigues, El Remei i Sant Roc, inclou també La Mora.

Artigues

Total

El Remei

Sant Roc – Vots: 4.968
La Mora

Participació

50,57%

45,27%

42,67%

46,17%

PP

35,73%

32,98%

36,61%

35,11%

Guanyem

14,69%

17,54%

14,24%

15,49%

PSC

17,05%

21,40%

24,67%

21,04%

ERC

9,63%

11,58%

4,02%

8,41%

Ciu

5,99%

2,11%

4,86%

12,96%

ICV-EUiA

7,28%

6,67%

5,48%

6,47%

C’s

7,06%

6,67%

7,52%

7,08%

BDN

El primer que més destaca d’aquestes dades és que a Artigues,
El Remei, Sant Roc i la Mora la participació és força baixa
(46,17%), més de 10 punts inferior al conjunt de Badalona, on
tampoc es pot considerar alta (57,25%). El Remei i Sant Roc
i la Mora són les zones censals amb menys participació de
Badalona en aquests darrers comicis. Artigues va gaudir d’una
mica més de participació, i es va situar a un nivell similar al dels
barris de La Pau, La Salut, Lloreda i Pomar, (al voltant del 50%).
Tanmateix, cal dir que, respecte de les anteriors eleccions
municipals el 2011, la participació ha pujat notablement a
Artigues i al Remei, mentre que a Sant Roc i la Mora es manté.
Les diferències més importants entre el vot dels barris del
Districte 6 i la Mora i el del conjunt de Badalona les trobem en
el percentatge de vots al PSC i a CiU, que és notablement més
baix al conjunt de Badalona. Les diferències en els vots entre
les tres zones censals del districte no semblen gaire notables,
llevat del vot a Esquerra Republicana de Catalunya, que a Sant
Roc – La Mora és força més baix que a Artigues i al Remei.
Pel que fa a les diferències entre els resultats d’aquestes
darreres eleccions municipals i les anteriors el 2011, podem
veure els següents canvis: una caiguda del vot al PP, sobretot a
Sant Roc, on ha caigut 8 punts. El PSC es manté, tot i que amb
una lleugera caiguda a Artigues (4 punts). També ha caigut
força el vot a CiU als tres barris (entre 5 i 10 punts). ICV-EUiA
es manté.
A les darreres eleccions autonòmiques de setembre de 2015
els resultats a Badalona van ser els següents:
2015

2012

Total de votants

117.681

75,47%

65,25%

Abstenció

38.257

24,53%

34,75%

Vots nuls

436

0,37%

0,84%

Vots en blanc

495

0,42%

1,62%

Vots a candidatures

116.750

99,21%

97,54%
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Candidatures més votades-Percentatge de vots
JxSí

24,55%

PP

Pel que fa als resultats de les autonòmiques, a la ciutat de
Badalona va guanyar Junts pel Sí amb un 24,55% dels vots,
seguida molt de prop del PP, que va treure un 22,72% dels vots.
La tercera força va ser Ciutadans (19,91%), la quarta el PSC
(14,52%), la cinquena va ser Catalunya sí que es pot (11,37%), i
finalment, la CUP (6,50%).

22,72%

C’s

16,91%
14,52%

PSC

11,37%

CatSíqueespot

6,5%

CUP
ALTRES

nivell estatal podria explicar aquest repunt de la participació,
que tanmateix ja anava a l’alça.

3%

La participació va augmentar en les darreres eleccions
autonòmiques de setembre de 2015. Mentre que a la ciutat
de Badalona es situava en el 75’47% (al 2012 va ser de 65’25%)
als barris del districte 6 també va pujar: Artigues (66,63%), El
Remei (63,81%) i a Sant Roc i La Mora (57,92%). Mesos més tard,
en les eleccions estatals de desembre de 2015, la participació
minvava lleugerament al conjunt de la ciutat: Badalona
(70,05%), Artigues (63,88%), El Remei (56,24%) i Sant Roc i la
Mora (51,92%). Tot i així, els valors de participació eren més
elevats que en les passades eleccions municipals de 2015,
les autonòmiques de 2012 o les estatals de 2011. El caràcter
plebiscitari que algunes formacions van atorgar a les darreres
autonòmiques i l’aparició de noves formacions polítiques a

Als barris del Districte 6 i la Mora, però, la força més votada va
ser el PP, que a Sant Roc i La Mora va treure un 31,54% dels vots.
En aquests mateixos dos barris, el PP va anar seguit, bastants
punts per sota, del PSC (21,07%) i Ciutadans (18,43), i encara
més per sota, per Junts pel Sí (12,61%) i Catalunya sí que es pot
(9,72). La CUP va treure un 3,37% dels vots. A Artigues i El Remei,
el PP també va ser la força més votada(23,18% i 26,37%) tot i que
la diferència amb el resultat de Badalona no és tan gran com a
Sant Roc i La Mora. Així mateix, a Artigues i al Remei, a diferència
de Sant Roc i la Mora, la formació que segueix al PP és Junts pel
Sí (21,19% i 18,41%), i la diferència entre la primera i la segona
força no és tan gran. En aquests dos barris, a PP i Junts pel Sí, les
segueixen Ciutadans i PSC amb resultats bastant igualats entre
el 17% i el 15%, Catalunya sí que es pot amb resultats al voltant
del 12% i la CUP, amb resultats entre el 4,5% i el 6,5%.
Si observem els resultats de les eleccions estatals del 20 de
desembre de 2015, els resultats a la ciutat de Badalona van ser:

Participación

2015

2011

votos

2015

2011

Votantes

109.157 (70,04%)

101.652 (65,30%)

Nulos

621 (0,57%)

1.388 (1,37%)

Abstención

46.684 (29,96%)

54.021 (34,70%)

En blanco

738 (0,68%)

1.628 (1,62%)

2015

2011

Candidaturas

Votos

Candidaturas

Votos

“EN COMÚ PODEM”

32.730 (30,16%)

PARTIT DESL SOCIALISTES DE CATALUNYA

21.603 (19,9%)

PARTIT DESL SOCIALISTES DE CATALUNYA

32.693 (32,61%)

PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR

15.981 (14,72%)

PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR

26.979 (26,91%)

CIUTADANS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

15.752 (14,51%)

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ

10.676 (9,84%)

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ

4.290 (4,28%)

DEMOCRACIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES.

7.518 (6,93%)
PARTIT ANIMALISTA CONTR ALE MALTRACTAMENT ANIMAL

779 (0,78%)

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA

1.275 (1,27%)

REAGRUPAMENT
PARTIT ANIMALISTA CONTR ALE MALTRACTAMENT ANIMAL

1.477 (1,36%)

UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

1.110 (1,02%)

RECORTES CERO-GRUPO VERDE

465 (0,43%)

PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA

245 (0,23%)

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA

241 (0,22%)

Font: Dades facilitades pel Ministerio del Interior (http://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/)
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A les eleccions estatals, En Comú Podem guanya a Badalona
amb un 30,16% dels vots, un percentatge de vots molt similar
als d’Artigues (31,24%), El Remei (32,77%) i Sant Roc (27,43%),
tot i que a Sant Roc i la Mora En Comú Podem és la segona
força més votada per darrera el PSC (30,08%). El Partit dels
Socialistes, a Artigues, El Remei i el conjunt de Badalona, és
la segona força més votada, amb resultats entre el 19,90% a
Badalona i el 22,10% a Artigues. La resta dels resultats són
força similars, tant entre les tres zones censals com entre
aquestes zones i el conjunt de Badalona. A Badalona, després
d’En Comú Podem i del PSC, segueixen el PP i Ciutadans
(14,72% i 14,51%) i, de més lluny, ERC i Democràcia i Llibertat
(9,84 i 6,93%). Així, en els resultats d’aquestes darreres
eleccions estatals es trenca amb el vot majoritari al PP en els
barris del Districte 6 així com amb les diferències importants
de resultats entre aquests barris i la resta de Badalona.

Fotografia a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona
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4.1

Infància

Segons les dades del Departament d’estadística de l’Ajuntament de Badalona, el districte compta amb 3.431 infants amb
edats compreses entre 0 i 14 anys. Aquesta xifra suposa el
18,24% de la població, representant un sector amb un pes específic rellevant per al conjunt de la població del districte. Si
ho desglossem per barris, Artigues compta amb 847 infants
(17,26%), El Remei amb 197 (15,58%) i Sant Roc amb 2.387
(18,59%).
La infància, juntament amb la joventut, és el sector de població que més preocupa o més presència ha tingut durant els
col·loquis. L’absentisme escolar és una de les preocupacions
més significants per al territori, situant als infants, joves i les
seves famílies en el centre del relat.
Quan es parla de la infància es té en compte, principalment,
aspectes individuals, que corresponen a la biografia personal
de cada nen/a, aspectes familiars i aspectes relacionats amb
l’entorn on viuen aquests infants. (Aquest apartat es complementa amb el punt 6.2. de la monografia comunitària, on
s’analitzen les temàtiques principals de l’àmbit educatiu).

Aspectes relacionats
amb la biografia de cada infant
Tot i que parlem d’aspectes relacionats amb la biografia personal de cada infant, considerem que les característiques individuals de cada persona estan determinades, en part, per
les condicions socials, econòmiques, culturals... de la família
i l’entorn social on viu i es desenvolupa. Per tant, aquestes
característiques individuals estan molt relacionades amb les
condicions de vida específiques dels barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc.
La primera característica que es destaca dels infants (parlant des de la perspectiva de l’adult i principalment recursos
tècnics i Administració) és que tenen necessitats educatives
especials que afecten a les seves capacitats d’aprenentatge
i de desenvolupament personal. Es considera que una de les
principals causes d’aquestes necessitats educatives especials
deriva de malalties mentals i trastorns greus de la conducta.
Es detecten problemes d’estimulació, de desenvolupament i
aprenentatge que afecten tant a l’infant de manera individual,
com al conjunt de la família o dels companys i companyes de
classe.
S’identifica que l’inici de les patologies cada cop és més prematur, que hi ha un augment en el nombre d’infants amb di-
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agnòstics de trastorn mental, i que també hi ha un nombre
considerat d’infants amb discapacitat intel·lectual i trastorns
mentals, fet que dificulta la intervenció i l’acompanyament
d’aquest grup d’infants.
A les problemàtiques mentals i de conducta, s’afegeixen altres variables com la identitat cultural o de gènere, que també configuren la personalitat de cada infant i condicionen les
seves vivències individuals i col·lectives en l’entramat social
del territori. El 29% dels infants del districte tenen una nacionalitat diferent a l’espanyola. Aquesta diversitat cultural no
és interpretada per la majoria del professorat com un element
positiu i enriquidor. Més aviat, se la considera un element que
dificulta la transmissió i l’assoliment dels aprenentatges, factor agreujat per la insuficiència de recursos del sistema educatiu del districte per abordar les necessitats específiques de
l’alumnat nouvingut. En aquest sentit, segons les dades que
disposem dels centres públics i de l’Escola Lestonnac, cadascun dels centres disposa d’una aula d’acollida (excepte una
escola pública que en té mitja), on han atès durant el curs escolar 2015-2016 a 103 alumnes, procedents de Pakistan, Xina,
Bangladesh, Romania, Gambia, Marroc, Guinea Equatorial, República Dominicana, Hondures, Veneçuela i Bolívia.
El gènere suposa també un fet diferencial que genera desigualtat entre els nois i les noies. La quantitat de nois i noies entre 0 i 14 anys al districte, no presenta grans diferències, sent
1.760 les noies i 1.671 els nois, però segons les apreciacions
recollides als col·loquis, la participació dels nois en activitats
extraescolars, esportives, de suport educatiu o de lleure, és
molt superior a la de les noies.

Aspectes familiars
Al parlar dels infants sempre es fa referència a les seves famílies. Fent esment de les situacions especialment desfavorides
a nivell econòmic, social, cultural i de participació comunitària
que viuen actualment.
La crisi econòmica ha fet que moltes famílies del districte visquin situacions de gran vulnerabilitat: desnonaments, habitatges ocupats amb subministraments irregulars, retallades en
els subsidis i ajuts socials, manca de treball i d’expectatives
de futur.... Algunes situacions familiars responen a condicions
de pobresa crònica, però altres són fruit de les noves conjuntures econòmiques... (El 21% de les rendes mínimes d’inserció
tramitades a la ciutat corresponen al nostre districte). La si-
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tuació econòmica de les famílies genera malestar, angoixes i
patiments que es veuen reflectits en els infants.
La malnutrició dels infants és un dels aspectes que preocupa molt en relació a la crisi econòmica. Es considera que
els infants del districte tenen moltes carències alimentàries,
derivades de mals hàbits d’alimentació i agreujades per la situació de pobresa actual de les famílies. Es parla d’infants que
van a l’escola sense esmorzar o que no disposen del nombre
d’àpats adient. També del consum de molts sucres, entrepans
i brioixeria industrial. L’alimentació té repercussions en el procés d’aprenentatge i desenvolupament de l’infant, així com
d’altres problemàtiques de salut (diabetis, bucodental...).
Per contrarestar els efectes de la crisi econòmica, des de l’Administració i les entitats socioeducatives s’han pres algunes
mesures. Per exemple, segons expliquen als col·loquis, s’han
atorgat beques de menjador a tots els infants que l’han sol·
licitat, a partir de finançament públic i privat. Les beques de
menjador, segons les dades de Serveis Socials del districte del
2015, representen el 20,85% de les beques tramitades al conjunt de la ciutat. Els projectes socioeducatius que es realitzen
fora de l’horari escolar han incorporat berenars com a activitat
permanent en el seu pla de treball i els casals d’estiu també
inclouen àpats com l’esmorzar, el dinar o el berenar (alguns
promovent hàbits d’alimentació saludables).
A més a més de la crisi econòmica, es considera que moltes
famílies no tenen capacitats i recursos per desenvolupar una
bona criança. La sobreprotecció, la manca de límits, el fet que
els infants es passen moltes hores al carrer o els pares i mares
molt joves, són aspectes que dificulten un bon acompanyament en el creixement d’aquests infants i augmenta les possibilitats de tenir altres problemes de comportament (manca
de respecte a l’autoritat, poca autoestima, poca resistència a
la frustració, avorriment, ansietat, poca capacitat d’espera i alt
sentit de la immediatesa, conductes agressives...).
L’absentisme escolar i les dificultats a les escoles es relacionen amb aquesta mancança de competències parentals de
les famílies. La relació entre les famílies i els agents socioeducatius és una necessitat compartida pels centres educatius i
per les entitats socioeducatives. Es treballa sobre la hipòtesi
de que la implicació de les famílies en les escoles i en la vida
escolar dels seus fills i filles, és un element clau per l’èxit educatiu dels infants. Des d’aquesta lògica es realitzen activitats
amb les famílies, o bé per millorar les seves competències o

bé per acompanyar als seus fills i filles en l’activitat diària de
l’escola o el projecte. Segons els recursos tècnics implicats, els
infants valoren molt positivament la presència de les famílies
i milloren el seu comportament durant les activitats familiars.
Les famílies també viuen aquests espais com possibilitats per
compartir i relacionar-se amb les seves criatures i per intercanviar experiències amb altres pares i mares.

Aspectes de l’entorn
El tercer aspecte que sempre es ressenya al descriure a la infància del districte és l’entorn, concretament la mala influència
de l’entorn. Es considera que els infants no tenen referents i
models positius en els quals mirar-se per aprendre i projectar-se. Al districte hi ha un imaginari col·lectiu, molt arrelat, de
manca d’expectatives de futur i d’impossibilitat de canvi.
Durant els col·loquis, els aspectes negatius dels infants, joves,
famílies i l’entorn ha ocupat gran part del discurs (tant de la
ciutadania, com dels recursos tècnics i representats de l’Administració). Però també hi ha algunes veus minoritàries que
reivindiquen que la realitat del districte és molt més àmplia,
rica i heterogènia. Malgrat l’imaginari col·lectiu de negativitat i
anquilosament, també hi ha veus que reclamen que al districte hi ha infants, joves, famílies, entitats i serveis amb històries
d’èxit. Es demana més visibilitat i suport per a aquestes persones.
Durant la monografia comunitària intentarem recollir aquesta
demanda i incorporar al coneixement del territori els aspectes
positius, en aquest cas dels nens i les nenes del districte. Intentarem contrarestar el relat pessimista i catastrofista, amb
les històries dels nens i nenes que van a l’escola cada dia, que
participen de les activitats extraescolars amb compromís i
respecte cap als seus educadors/es i companys i companyes,
dels que reciclen perquè volen tenir un barri net i es preocupen pel clima del planeta, dels que demanen activitats i festes
al carrer perquè les valoren, dels que reclamen equipaments i
espais per fer activitats culturals al barri, etc.

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/
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4.2

Joventut

El terme joventut és un concepte en discussió, són vàries les
possibles definicions segons el punt de vista des d’on s’interpreti: des de la sociologia, la filosofia, l’antropologia... però per
tal d’acotar a la població jove es pot precisar d’una interpretació més estàtica, en base a l’estatus legal-jurídic que s’atorga
a la joventut. Així, segons la Llei de polítiques de joventut de
2010 de la Generalitat de Catalunya:
“Amb caràcter general, el conjunt de persones d’entre
setze i vint-i-nou anys amb residència a Catalunya. Amb
caràcter específic, en algunes polítiques es poden ampliar
aquests límits d’edat per a adaptar-los a la realitat social i
als objectius a assolir.”
S’estableix doncs que la joventut és l’etapa de la vida compresa entre els setze i els vint-i-nou anys, encara que sovint
des de l’Administració pública s’amplia l’edat fins a donar servei a les persones de catorze anys o els trenta-cinc anys.
Més enllà de definir la joventut com un segment d’edat, la
societat genera significats del què vol dir ser jove i estableix
quins són els interessos i necessitats propis de la joventut.
Així, estaríem parlant de la joventut com una posició dins de
l’estructura socioeconòmica, cultural i de valors. Des d’aquesta interpretació se’n podrien derivar certs possibles discursos
futurs (i actuals), on, per exemple, s’associï amb normalitat la
precarietat laboral al fet de ser jove.
Centrant-nos en el Districte 6, seguint el padró municipal de
Badalona del 2015, la població jove entre 15 i 24 anys als 3
barris presenta poques variacions percentuals. Mentre al barri
de El Remei la població jove és el 10’4% respecte al total de la
ciutadania, a Sant Roc és del 12,7% i a Artigues és el 10’1%. En
nombres absoluts, la població compresa entre els 15 i els 24
anys al 2015 i al 2011 és:

2001
15-24 anys
Home

Dona

Total

Artigues

358

332

690

El Remei

76

79

155

Sant Roc

1097

979

2076

Si bé les dades estadístiques no s’adeqüen a la definició de la
llei de polítiques de joventut, de setze a vint-i-nou anys, poden
servir d’orientació per observar el pes d’aquesta franja d’edat
en el barri.
Relacionant aquestes xifres amb les piràmides poblacionals
per barris, que apareixen a l’apartat 3.3. de la monografia comunitària, recordarem la forma de bulb que presenten (típica
en poblacions occidentals i “envellides”) però amb certes particularitats: la població es concentra en l’edat adulta i disminueix considerablement en la franja de la joventut però amb un
notable creixement de la població en edat infantil. Quelcom
podria suposar una alta taxa de natalitat, que hauria de derivar en més atenció, seguiment i despesa per part de la sanitat
pública.
Seguint amb l’anàlisi estadístic, del total de la població jove
del Districte 6, la població d’origen estranger d’entre 15 i 29
anys representa el 21’9% de la població, segons les dades del
IDESCAT elaborades a partir del padró municipal.
La joventut és un dels segments de població que més s’ha comentat en els col·loquis, relacionant-se amb temes com l’absentisme escolar, la manca d’oportunitats laborals i d’expectatives de futur, el paper que ocupen a la família, el temps d’oci
o aspectes relacionats amb la salut.

Joves i èxit educatiu
2015
15-24 anys
Home

4

Dona

Total

Artigues 247

249

496

El Remei

60

50

110

Sant Roc

898

736

1634
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Aquest apartat està àmpliament desenvolupat en l’apartat
d’educació del present document, només es vol fer esment
amb la intenció de posar de relleu l’impacte social i individual
que implica per a la joventut dels barris.
L’absentisme escolar és una temàtica molt complexa que impacta directament en el rendiment i formació de molts joves,
en les famílies i en el barri. És difícil establir una causa concreta
sinó que són un seguit de factors entrellaçats que relacionen
la família, l’escola i el jovent amb la situació socioeconòmica
estructural i les retallades actuals. Dels col·loquis, es poden
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rescatar alguns exemples: el poc valor de l’escola per part d’algunes famílies, la manca d’una metodologia adaptada al barri
i atractiva pel jovent, la falta de referents positius, centres educatius poc integrats a la vida comunitària...
Els factors socioeconòmics tenen un impacte directe, no només en educació, sinó en salut, hàbits, habitatge... en la promoció social i millora de les condicions de vida de la ciutadania. Des de l’àmbit educatiu recollim:

“La gent que ha promocionat, ha marxat. Sant
Roc està en la roda de la marginació”. “A la
mínima que la gent promociona marxa del
barri”.
L’afirmació ens situaria en una realitat on la majoria de la població que estudia i aconsegueix un bona remuneració marxa
del barri, quedant aquelles persones amb menys recursos.
Les xifres sobre el nivell d’estudis de la població del barri, amb
valors inferiors a la mitjana catalana, poden ser un bon indicador per donar certa validesa a aquesta hipòtesi; establint
una relació directa entre el nivell educatiu i la incorporació al
mercat laboral.
A més, en la comunitat gitana del Districte 6 trobem uns condicionants que afecten clarament a l’escolarització en l’adolescència. Una persona professional de l’àmbit educatiu recull:

“S’han fet passos enrere, les noies gitanes se
piden a tercer d’ESO”. “Això implica que les noies
abandonin l’escola a la meitat de la secundària.”
La cita fa referència als matrimonis en edat adolescent en el
sí de la comunitat gitana, que porta als i les joves a deixar els
estudis, a més d’un canvi en la vida diària al passar a viure en
parella (normalment a la casa familiar del noi). En ocasions, el
matrimoni comporta que les dones es quedin embarassades
en edat adolescent i no segueixen amb els estudis, fet que
dificulta la incorporació en el mercat de treball en un futur o
la continuació dels estudis, condicionant la seva trajectòria
personal i els ingressos econòmics. En homes, els joves sovint
deixen els estudis abans de la ESO per tal d’ajudar econòmicament a la família.
Professionals de l’àmbit educatiu també posen de relleu una
realitat més silenciada com és la de les noies adolescents de
la comunitat pakistanesa, amb moltes dificultats per continuar
els estudis a partir de la ESO, per pressions i/o tradicions familiars, perquè es casen...
Així, trobem uns condicionants estructurals que afecten de
diferent manera segons l’adscripció cultural però que en la
majoria de casos duen a deixar els estudis de forma prematura o únicament amb els estudis bàsics afectant directament
a la incorporació laboral i als ingressos econòmics. Aquestes

realitats fa que no es visqui la joventut sota els paràmetres i
els discursos més actuals, que donen per finalitzats els ritus de
pas que marcaven el pas de la infantesa a la vida adulta.

Joves i treball
Segons l’informe elaborat per l’Observatori Català de la Joventut1, a partir de les dades de l’Enquesta de Població Activa del
quart trimestre de 2015, l’atur entre el jovent presenta les següents particularitats
La taxa d’atur juvenil que se situa en el 28,3%, en xifres
absolutes: 172.900 joves.
L’atur afecta més als nois (29,6%), als més joves (67,4%),
als joves sense estudis post obligatoris (42,1%) i als joves estrangers (36,4%).
La taxa d’atur juvenil de llarga durada se situa a l’11,4%
El 49,4% de les persones joves estudien.
La taxa d’emancipació de les persones joves de 16 a 29
anys se situa al 24,5%, mantenint la línia d’una certa estabilització després d’anys de caiguda en l’emancipació
juvenil coincidint amb la crisi econòmica.
Seguint les dades del Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació de Badalona, a la zona del Districte 6 de Badalona hi ha
519 joves de 16 a 29 anys a l’atur, un 18’2% sobre el total de
població a l’atur de la zona, representant un descens respecte
l’any passat. Comparant les dades catalanes amb les del barri
s’arribaria a la conclusió que hi ha menys atur al Districte 6 que
a la resta de Catalunya. Però si ho relacionem amb els apartats
“3.4- L’economia de la comunitat” i “6.4- Ocupació i treball.” de
la present monografia comunitària s’observen incoherències
entre les dades i els col·loquis.
Molts joves no han entrat al món laboral o han treballat en negocis fora del circuit legal, fet que explica que la taxa d’atur
registrat sigui inferior al districte respecte a la taxa catalana.
La crisi ha impactat amb força al Districte 6, creant situacions
properes a la pobresa i amb situacions d’atur de llarga durada,
on sovint els ingressos de les famílies provenen de les ajudes
estatals o de negocis fora del mercat formal. Si a més es relaciona amb el nivell d’estudis, inferior a la mitjana catalana, la
situació es torna ben difícil per a les famílies si es vol sortir de
la crisi econòmica.
La situació de crisi econòmica situa al jovent en situacions difícils per cercar feina, guanyar uns diners i ajudar en l’economia
familiar o emancipar-se. A més, cal sumar les noves fórmules
contractuals, cada cop més esteses entre el jovent, d’accés al
món laboral: pràctiques, becaris, beques, mesos de prova...
situacions que comporten inestabilitat laboral, temporalitat i
1
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_
de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4t_trimestre_2015.pdf
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Joves i oci
La petició de més equipaments al barri ha estat molt comentada als col·loquis, sobretot la necessitat d’espais destinats al
jovent. No hi ha equipaments específics per a joves al districte
i en els principals equipaments públics del barri no s’ofereixen
activitats dirigides als joves, a més, tanquen en període de vacances escolars d’estiu, un horari on el jovent té molt temps
lliure. Una de les reclamacions més comuns és la de crear un
casal de joves per tal d’establir un punt de referència d’oci i relació al barri. L’activitat de lleure es concentra en l’edat infantil,
però a partir dels 12 anys l’oferta disminueix.

baixa remuneració. Accedir al mercat laboral és actualment
molt complicat i, quan és possible, les condicions estan lluny
de les d’anys enrere. També cal posar l’accent en el jovent que
no estudia i que duu més d’un any a l’atur, amb dificultats per
incorporar-se o reincorporar-se al món laboral, són els mals
anomenats “ni-ni”.

“És necessari un pla contra l’atur i la formació
juvenil ja que hi ha molts joves que s’està
quedant sense l’ESO, és part d’una generació
perduda.”
Actualment s’ha posat en marxa el programa de Garantia Juvenil, finançat amb fons europeus, per a la formació i inserció dels
joves de 16 a 29 anys al mercat laboral. Entitats com la Creu
Roja o el Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO),
situades al Districte 6 i que es dediquen a l’àmbit d’ocupació,
han iniciat projectes en el marc del programa, amb formació
laboral i competencial i pràctiques en empreses. El programa
presenta una sèrie de contradiccions:

“A Garantia Juvenil s’han destinat molts diners,
però qui ha fet el programa no coneix la realitat
de molts joves espanyols. N’hi ha que no tenen
accés a Internet i que ni saben escriure un correu
electrònic, i tots els tràmits es fan per internet.”
Hi ha molts projectes dins del marc de la Garantia Juvenil però
és difícil enganxar al jovent per a que hi participi, i es donen
situacions en què passats els primers mesos abandonen la
formació al no trobar-li una utilitat directa. Des dels recursos
tècnics d’ocupació es posa de manifest la necessitat de tenir
programes que permetin un abordatge integral amb el jovent,
a nivell competencial i no únicament realitzant formacions laborals. La motivació i la confiança en un mateix i amb els altres
esdevenen elements clau per realitzar un treball d’inserció laboral.
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Amb la intenció d’abordar el consum de drogues entre la població jove, els tècnics de l’àmbit de la salut (més ampliat a
l’apartat “6.3 Salut”) posen l’accent en treballar per a la creació
d’un oci nocturn alternatiu que no estigui vinculat al consum
de drogues. A més, emfatitzen en la necessitat d’aprofundir
en les tasques educatives de prevenció, coordinació entre els
serveis per a la millor detecció de casos, i el treball conjunt
amb les famílies.

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/

Un altre tema que preocupa des de la visió de les persones
adultes és el consum de drogues. Les dades a nivell català
apunten que l’edat mitjana d’inici del consum es situa en: als
13 anys el tabac, als 14 l’alcohol, als 16 el cànnabis i als 20
la cocaïna. I si s’observa la percepció de risc de les diverses
drogues entre el jovent, segueix l’ordre: alcohol, cànnabis i
tabac. Segons les professionals especialitzades en drogodependències, l’alcohol i el cànnabis són les dues que més preocupen en relació als joves del districte. Pel que fa a l’alcohol,
les borratxeres als caps de setmana, que en ocasions arriben
a ser afartaments d’alcohol, i l’augment del consum diari són
les principals problemàtiques. Pel que fa al cànnabis, hi ha una
tendència a la baixa en la quantitat de gent que en consumeix
mentre que augmenta el consum de cànnabis de les persones
consumidores (sobretot entre els de 15 a 30 anys). Tot i disminuir en els darrers anys les persones que en consumeixen,
cada cop més gent s’inicia abans amb el cànnabis que amb el
tabac .
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4.3

Persones
Adultes

Per referir-nos a les persones adultes en el present apartat ho
farem tenint en compte les edats compreses entre els 25 i els
64 anys. Al Districte 6, el 55,82% de persones que hi viuen tenen entre 25 i 64 anys, i si ho desglossem per barris, les xifres
són les següents: a Artigues significa el 58,48% de població, a
El Remei el 57,07% i a Sant Roc el 54’72%. En xifres absolutes, al
districte hi viuen un total de 10499 persones d’aquesta franja
d’edat. D’aquestes, el 55,9% són homes i el 44,05% són dones.
Al llarg de tota la Monografia comunitària s’analitzaran aspectes que travessen la vida de les persones adultes de forma
molt significativa i que ajudaran a entendre quines són les
principals qüestions que determinen la vida de les persones
i de la comunitat als tres barris del districte. Qüestions relacionades amb l’accés a l’habitatge, amb l’ocupació, amb la salut, amb la participació ciutadana i amb la convivència entre
el veïnat són algunes de les temàtiques que s’aprofundiran en
els següents apartats. A continuació, però, es vol fer especial
esment en una qüestió bàsica per entendre molts dels temes
mencionats i que afecta principalment a les persones durant
la seva adultesa: la seva situació en relació al món laboral. Així
doncs, detallarem quina és la situació al Districte 6 en relació
a l’ocupació i l’atur.
Les dades referents a la situació d’atur de la població de Badalona es prendran a partir de l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local de l’Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació de Badalona. Aquest informe aporta
dades proporcionades per les Oficines de Treball de la Generalitat, que les organitzen a partir de districtes postals. Els
districtes postals no sempre coincideixen amb el districte administratiu, i és per aquest motiu que no es tenen dades específiques del Districte 6, i tampoc dels tres barris que en formen
part. Malgrat tot, es tracta de l’anàlisi més aproximat del qual
es disposa, i pot servir de referència per entendre la realitat
del districte. Així doncs, la zona que es descriurà correspon

als barris d’Artigues, El Remei, Sant Roc, la Mora, Congrés i
una part de Gorg, que al seu torn, correspon a la Zona 8.
Les xifres d’atur a la Zona 8 a setembre de 2015 són del 15’1%
respecte el total de la població activa. Malgrat que les xifres
d’atur han disminuït tímidament durant el darrer any, aquesta
zona és la que ha viscut la disminució més petita si la comparem amb les que es comptabilitzen a la resta de zones de la
ciutat. Respecte el mes de setembre de 2014, l’atur a la zona
ha disminuït un 9,3%, mentre que la mitjana de la ciutat és
d’una disminució del 10,9%.
Si entrem a analitzar una mica més en profunditat aquestes
dades ens trobem amb el següent:
Les dades ens diuen que l’atur afecta més als homes,
amb un 56%, que a les dones, amb un 44%.
Cal fer, però, una aturada i llegir aquestes xifres a partir d’una
altra lectura. Aquestes xifres no volen dir que hi hagi més dones treballant de forma remunerada i dins del mercat laboral
que els homes. Les dades d’ocupació s’elaboren en funció de
les persones que estan inscrites al SOC. Moltes dones no consten en aquests registres, degut a que es dediquen – i s’han
dedicat al llarg de la seva vida- a treballar dins de la llar. Una
lectura real probablement ens diria que actualment hi ha més
dones que homes en situació d’atur, però en qualsevol cas, cal
situar aquesta apreciació com una hipòtesi a contrastar.
Per edats, les persones d’entre 45 i 49 anys són les que
tenen un percentatge més elevat d’atur sobre el total,
un 14,3%.
La Zona 8 també té la dada més desfavorable si parlem
d’atur registrat en població estrangera. Es registra un
23’1% d’atur estranger sobre atur total, mentre que la
mitjana a nivell de ciutat és del 14,4%.
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4.4

Persones
grans

Al Districte 6 hi viuen un total de 2.541 persones grans (més
de 65 anys), que representa un 13,24% del total de la població.
D’aquestes persones, 1.046 són homes (és a dir, el 5,54% del
total de la població i el 41,16% de les persones grans) i 1.496
són dones (és a dir, el 7,79% del total de la població i el 58,84
de les persones grans), i un gran percentatge d’aquestes persones són provinents de la immigració que, a les dècades
dels 60 i dels 70, van arribar d’altres llocs de l’estat espanyol,
sobretot d’Andalusia. Aquestes persones, que van arribar al
Districte quan el barri de Sant Roc s’estava formant i que en
molts casos van participar en les lluites veïnals que reivindicaven millores importants per al barri, sovint han desenvolupat
sentiments d’identitat positiva i afecte cap al barri. En termes
de convivència intercultural, aquesta identitat i aquest afecte
per un territori que se sent com a propi poden esdevenir, per
un costat, en actituds conservadores més o menys properes a
la xenofòbia per tal de mantenir el barri tal com havia estat, o,
per un altre, en actituds de construcció activa i positiva de les
relacions interculturals per tal d’afavorir un bon clima al barri.
Tal com ho expressa una dona gran col·loquiada:

“Yo me siento una más de la barriada. ¿¡Maldito
San Roque!? Maldito San Roque, ¿de qué? San
Roque es una barriada muy bonita, cuántas
quisieran vivir en la barriada donde vivimos
nosotras. Empezando por la llanura. Enfrente de
mi casa tengo la parada de metro, del autobús,
de los autobuses que van para Barcelona y
Mataró. Vivo en un centro, en un centro muy
bonito. Tengo la iglesia si quiero rezar, tengo
el médico por si estoy mala. A San Roque sólo
le falta la unión y la amistad. [...] De qué nos
sirve vivir en el mismo bloque cuando no hay
amistad, cuando no nos transmitimos nada?”.
Una de les problemàtiques que poden afectar especialment
les persones grans és la de la dificultat a l’hora de moure’s i
desplaçar-se per l’espai públic. En aquest sentit, orogràficament el Districte 6 no és complicat, ja que es tracta d’un terreny molt pla, però el fet que el paviment de les voreres estigui
aixecat i hi hagi ressalts, dificulta el seu pas, així com el de les
persones amb mobilitat reduïda. També, com s’ha assenyalat
en alguns col·loquis, la retirada de bancs afecta especialment
les persones grans, tant perquè en molts casos necessiten
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seure a descansar més sovint que les persones més joves,
com perquè el banc és un espai de sociabilitat.
Un altre àmbit de sociabilitat important per a la gent gran és,
com ens diu una veïna en un vídeo gravat durant la segona
edició de la Fira del Comerç (Consorci Badalona Sud, 2009),
el teixit comercial que, a més, és intercultural i intergeneracional. En aquest mateix vídeo, una veïna explica que quan es
teixeixen relacions de confiança entre les persones grans i les
botigues, les persones grans reben ajuda de les botigues, per
exemple, per portar la compra a casa.
El manteniment i el foment d’espais de sociabilitat variats és
important per a les persones de totes les edats, però el col·
lectiu de les persones grans està especialment afectat per problemes de soledat, i per tant és important l’impuls d’aquests
àmbits de sociabilitat i d’activitats que tinguin com un dels
seus objectius la sociabilitat de les persones grans. Dins del
col·lectiu de les persones grans, la soledat afecta sobretot
dones de més de 70 anys que han quedat vídues, i està associada a un major índex de depressió i a una experiència més
intensa de la malaltia. Aquestes persones solen quedar-se a
casa i fer ús dels recursos assistencials però no dels associatius, de manera que és un col·lectiu que queda invisibilitzat.
En un col·loqui, s’apunta que la cura de les persones grans que
estan soles podria ser una oportunitat de feina per a persones desocupades. Si es promogués des de l’Administració o
els serveis tècnics d’ocupació, hi guanyarien tant les persones
desocupades com les persones grans amb menys recursos i
podria esdevenir una oportunitat d’establir llaços entre generacions. Un exemple de treball coordinat en aquest àmbit, es
dona amb l’inici d’un projecte cooperatiu entre el centre ocupacional Cointegra, la Creu Roja i Serveis Socials, on persones
usuàries del centre ocupacional ajuden a persones grans del
territori en la realització de les compres domèstiques.

Serveis i activitats per a persones grans
Per a combatre la soledat d’algunes persones grans, s’organitzen diverses activitats i espais de trobada.
Des del Servei de Dinamització i Intervenció Comunitaria
(SDIC) i l’Espai de Dones, fins el juny de 2014 es van organitzar activitats socioculturals i tallers de memòria per afavorir la
detecció d’aquestes dones grans que viuen soles i fomentar
la seva participació. La participació en activitats fa que la percepció de la vida d’aquestes persones canviï i que augmentin
les seves ganes de continuar participant en altres activitats.
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La desaparició de l’equip del SDIC, però, va fer que aquestes
activitats es deixessin de dur a terme excepte els tallers de
memòria, que actualment són dinamitzats per persones contractades mitjançant els plans ocupacionals.

nes: tallers de memòria, de ioga, gimnàs, teatre o manualitats,
en són alguns exemples. El mateix edifici del Casal Cívic conté
l’Escola d’Adults i el Punt Òmnia, i també té adjunt l’edifici on
hi ha la residència i casal de gent gran.

Un altre espai de socialització, no només per a persones
grans, són les trobades de “Con mucho gusto”, unes activitats
de cuina intercultural i intergeneracional on les participants
cuinen i s’expliquen receptes dels seus països. En aquest espai hi participen les persones grans que assisteixen als tallers
de memòria i les persones de diverses edats que assisteixen
als cursos de castellà del Punt d’Atenció a Nouvinguts. Una
persona col·loquiada apunta que hi ha una dificultat que, en
comparació amb els infants i joves, les persones grans trenquin amb el distanciament entre comunitats. Si bé és cert que
ara per ara els apropaments entre persones grans d’orígens
molt diversos normalment no té lloc de manera espontània,
els espais com “Con mucho gusto” es fan en un clima d’afecte i cooperació. Així ho expressen dues participants en el vídeo-resum de les activitats que es van fer entorn del Dia de
la Dona per a l’Acció Global Ciutadana de 2015, on una de les
activitats va ser aquesta:

D’altra banda, fora del Districte però molt a prop, l’Associació de Veïns del Congrés disposa d’un gimnàs on es duen a
terme activitats esportives emmarcades en el Pla d’activitat
física esport i salut (PAFES) coordinat pel Consorci Badalona
Sud, sobretot dirigides a persones grans. També s’organitzen
caminades on hi participen persones grans.

“Me gusta mucho estar con ellas [...],
compartimos, charlamos... Me gusta mucho
para el barrio, porque esto va muy bien para el
barrio, comunicarnos. Me gusta mucho que ellos
me expliquen, porque a mí me gusta mucho todo
eso: las historias”.

En el terreny de l’associacionisme, val a dir que en la major
part d’associacions de veïns del Districte 6 hi participen persones grans, amb activitats socioculturals normalment organitzades a partir de la vocalía de dones.
Tot i que, com s’ha vist, al Districte 6 hi ha algunes activitats
per a persones grans, les persones grans col·loquiades apunten que no hi ha prou activitats per a elles, sobretot a l’estiu i
per a determinades activitats com el ball. Aquestes persones
apunten que per anar a fer activitats de ball han de desplaçar-se a Sant Adrià del Besòs i que, si bé és cert que al barri
s’hi fan sevillanes, el perfil de les persones que hi van és més
jove. Finalment, també esmenten les sessions de cinema i les
classes d’informàtica com activitats que tindrien bona acollida
entre elles i que actualment no s’estan impulsant al territori.

“Así yo conozco cosas de Cataluña, y las mujeres
de Cataluña conocen cosas de Pakistán. Todo
está muy bueno y estamos muy contentas”.
En un col·loqui, una dona gran expressa el següent sobre les
relacions interculturals de mera coexistència al barri i sobre
com les activitats organitzades des dels serveis tècnics i les
associacions poden ajudar a donar-los un impuls perquè esdevinguin relacions de convivència:

“Hay convivencia, pero hay mucha
desconfinaza. Como se oyen decir tantas cosas,
pues... ya vamos con frialdad. No tenemos
amistad. No es que seamos malos, es que no nos
entendemos y ahí se crea la desconfianza. [...] En
las actividades nos conocemos, y esto me gusta,
ayuda a comprendernos y a confiar. Eso va muy
bien, porque ahí es donde viene la amistad. Si
no, yo digo «es que no sé lo que piensa»”.

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/

Per la seva part, des del Casal Cívic Sant Roc es desenvolupen
nombrosos tallers on participa gent gran, principalment do-
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Pròleg
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5.1

Recursos
socioeducatius

Aquest apartat està dedicat als recursos socioeducatius
desplegats al districte, les xarxes de treball dels agents socioeducatius i els plans i programes desenvolupats des de
l’Administració per garantir l’accés a l’educació en igualtat
d’oportunitats. Per finalitzar, s’inclou un petit llistat de les valoracions i apreciacions que durant els col·loquis, ciutadania, recursos tècnics i representats de l’Administració han expressat
en relació als recursos i la xarxa de treball existent.

Recursos socioeducatius
Hem estructurat els recursos socioeducatius tenint en compte
el seu àmbit d’actuació, és a dir, educació formal i no formal,
i les persones a les que s’adrecen els programes, diferenciant
entre infància, joventut i famílies i recursos de formació per a
persones adultes.
L’apartat d’educació formal inclou els centres d’ensenyament
adreçats a infància i joventut i un segon punt de recursos desenvolupats per serveis públics o entitats socioeducatives
com a suport als processos d’escolarització i educació dels
infants, joves i com a suport a les seves famílies. En aquest
punt hem agrupat als recursos en funció de la seva finalitat
com a recursos de suport a l’escolarització, de promoció de
l’èxit educatiu, suport a les famílies i recursos formatius de segones oportunitats.
Els recursos d’educació no formal inclouen els programes de
lleure educatiu, de vacances escolars i de promoció de la convivència i espai públic.
L’últim apartat dels recursos socioeducatius està dedicat als
projectes adreçats a població adulta.
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A. Centres d’educació formal adreçada a infants i joves
Escola bressol Ralet Ralet
Escola 0-3
Escola Baldomer Solà
Infantil, primària. AMPA en procés de constitució
Escola Josep Boada
Infantil, primària. AMPA
INS Eugeni d’Ors
Secundària, cicles formatius grau mig i superior.
Escola Lestonnac (concertada)
Infantil, primària, secundària i batxillerat.
AMPA en procés de constitució
Escola Mare de Déu de l’Assumpció (concertada)
Infantil, primària, secundària i batxillerat. AMPA
Escola Santíssima Trinitat (concertada)
Infantil, primària, secundària i batxillerat. AMPA
Zona educativa, instituts d’influència
INS Barres i Ones, INS Enric Borràs,
INS Júlia Minguell, S.I. Badalona
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B. Recursos complementaris o de suport als centres educatius:
Recursos de suport a l’escolarització
Es tracta de recursos per afavorir l’escolarització, prevenir i actuar amb alumnat en situació d’absentisme escolar i les seves famílies. Els recursos poden ser de gestió pública vinculats a les diferents administracions (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Badalona i Consorci Badalona Sud) i desenvolupats per entitats socioeducatives.

Projecte

Entitat

Descripció

Persones beneficiàries

Programa de suport a
l’escolarització

Fundació Carles
Blanch

Prevenir i reduir l’absentisme escolar en l’alumnat dels
centres d’educació primària i secundària del districte.

Alumnat i famílies amb absentisme escolar dels diferents centres
educatius

Fomentar un treball integrat entre tots els agents
que poden incidir en la millora de l’escolarització de
l’infant/jove.
Promotora escolar

Fundació
Pere Closa

Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió
social ELIC

Departament d’ensenyament Generalitat
de Catalunya

Serveis Educatius

Prevenir i reduir l’absentisme escolar als centres
d’educació primària i secundària de l’alumnat gitano
del districte.

Alumnat i famílies de comunitat
gitana amb absentisme escolar
dels diferents centres educatius

Donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat
relacionada amb l’alumnat, especialment procedent
de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió
social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans
educatius d’entorn.

Centres educatius, equips directius, professorat, l’alumnat i les
seves famílies i altres agents de la
comunitat educativa.

Situat a l’INS Eugeni d’Ors
Centre de Recursos
pedagògics
Serveis Educatius

Departament d’ensenyament Generalitat
de Catalunya

Donen suport a l’activitat pedagògica dels centres i
a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos
pedagògics i de dinamització de projectes de centre i
de la zona.

Centres educatius, equips directius, professorat i altres agents
de la comunitat educativa.

Situat a l’INS Eugeni d’Ors
Equip d’assessorament i
orientació pedagògica
EAP

Departament d’ensenyament Generalitat
de Catalunya

Donen suport al professorat i als centres educatius
en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació
als alumnes que presenten necessitats educatives
especials, així com a les seves famílies. Cada centre té
assignat una figura professional del treball social i una
de l’àmbit de la psicopedagogia.

Centres educatius, equips directius, professorat i altres professionals implicats en l’atenció a
l’alumnat amb dificultats o amb
necessitats educatives especials,
l’alumnat i les seves famílies.

Comunicart

Programa d’acompanyament i suport d’infants i adolescents amb autisme:

Alumnat d’infantil, primària i
secundària i les seves famílies

Serveis Educatius
Programa terapèutic
socioeducatiu

- Acompanyament a l’escolarització
- Atenció personalitzada i de grups petits
- Suport i formació a les famílies
Es desenvolupa als centres educatius dels infants/
joves i a la seu de Comunicart
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Recursos per la promoció de l’èxit educatiu
Es tracta de recursos desenvolupats per les entitats socioeducatives per afavorir els processos d’escolarització a partir de projectes de reforç escolar, estudi assistit i activitats socioculturals.
Projecte

Entitat

Descripció

Persones beneficiàries

Entorn Escolar Badalona

Casal dels infants per
l’ASB

Incrementar l’oferta d’activitats per a l’alumnat
del districte i les seves famílies per tal de millorar
el rendiment acadèmic, les competències bàsiques i les habilitats socials per prevenir el fracàs i
l’abandonament escolar.

Alumnat d’infantil, primària, secundària i les seves famílie

Es desenvolupa a l’escola Baldomer Solà i l’INS
Eugeni d’Ors

Quedem després de
classe - CiberCaixa

Fundació Pere Closa

Reforçar la formació dels menors participants i
oferir a les famílies una eina de conciliació de la
vida familiar i laboral.
Es desenvolupa a la CiberCaixa

SiIklavipen Savorença

Fundació Pere Closa

Millorar la formació dels infants i joves gitanos.
Possibilitar la formació i la promoció dels nens,
nenes i joves gitanos com a eina per la prevenció
de l’exclusió social.

Alumnat de primària i secundària
amb famílies amb necessitats de
conciliació de la vida familiar i
laboral.

Alumnat de la comunitat gitana
d’infantil, primària, secundària i
educació postobligatòria

Es desenvolupa al Casal Cívic Sant Roc
Estudi assistit

Fundació Pere Closa

Reforç escolar

Estudi assistit
Reforç escolar

Fundació Secretariado
Gitano

Desenvolupar en col·laboració dels Serveis Educatius i altres entitats programes de reforç escolar
per tal de garantir l’èxit educatiu, potenciant les
habilitats socials i l’autonomia personal.

Alumnat de l’escola Lestonnac en
horari lectiu

Es desenvolupa a l’escola Lestonnac i a l’escola
Josep Boada

Alumnat de l’escola Josep Boada en
horari extarescolar

Desenvolupar en col·laboració dels Serveis Educatius i altres entitats programes de reforç escolar
per tal de garantir l’èxit educatiu, potenciant les
habilitats socials i l’autonomia personal.

Alumnat d’infantil primària, secundària

Es desenvolupa a l’INS Eugeni d’Ors
Aula d’estudi

Fundació Ateneu Sant
Roc

Espai per millorar les capacitats comunicatives a
través de l’aprenentatge de la llengua catalana
com a eina d’expressió vinculada a les pròpies
experiències.

Infants entre 6 i 12 anys

Es desenvolupa a la Fundació Ateneu Sant Roc
Aula d’estudi

Fundació Ateneu Sant
Roc

Espai per al reforç escolar i suport als deures. Es
reforça el treball d’hàbits d’estudi i la planificació
del treball.
Reforç de matemàtiques: adreçat a joves de
darrer curs de secundària i batxillerat per resoldre
dubtes en matemàtiques.
Reforç de català: joves nouvinguts, prioritzant les
activitats orals i la lectura, així com el treball a
través de les TIC.
Es desenvolupa a la Fundació Ateneu Sant Roc
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Reforç Escolar

Reflexes SCCL

Servei educatiu de caràcter preventiu que vol
millorar els aprenentatges de l’alumnat que hi
participa.

Primària
Secundària

Recurs al servei dels centres que mitjançant els
tutors i tutores permet
millorar l’aprenentatge, les actituds i la motivació
del seu alumnat.
Es desenvolupa a l’escola Lestonnac

Promociona

Centre obert

Fundació Secretariado
Gitano

Fundació
Pere Closa

Reforçar la promoció de l’alumnat de secundària
per afavorir la certificació de l’ESO

Alumnat secundària

Es desenvolupa a l’INS Eugeni d’Ors

Donar suport a les activitats de futbol del club
Atlectic Lestonnac.

Nois i noies de 6 a 12 anys

Es desenvolupa a l’escola Lestonnac
Centre Obert Sant
Jaume

Fundació Carles Blanch

Atendre, educar i ajudar a créixer, proporcionant
una formació en hàbits i competències personals
que els permeti assolir la millora de les seves
capacitats i habilitats personals.

Nois i noies de 5 a 16 anys de famílies en situació de risc social

Es desenvolupa al Centre Sant Jaume
Centre Obert

Fundació Ateneu
Sant Roc

Berenar, ludoteca, reforç educatiu i deures, informàtica, esports, taller d’expressió i programa
sociosanitari.
Es desenvolupa a la Fundació Ateneu Sant Roc

Unitat d’Escolarització
Compartida

Fundació Carles Blanch

Prestar atenció educativa reglada i un acompanyament socioeducatiu a alumnes d’Educació
Secundària Obligatòria que presenten problemes
de comportament i conductes agressives, absentisme, o rebuig escolar, treballant conjuntament
amb els seus centres educatius d’origen per al
retorn al centre o la implementació de l’escolarització compartida.

Nens i nenes entre 5 i 12 anys amb
famílies amb greus dificultats econòmiques, de convivència familiar i
deficiències de salut.

Alumnat de secundària

Es desenvolupa al Centre Sant Jaume
Programa de dinamització de Sant Jordi

Impulsat des de la comissió de treball per la
dinamització del Sant
Jordi

Promoure actuacions en els centres educatius
que fomentin l’hàbit de la lectura entre els infants
i joves.

Alumnat d’infantil, primària i secundària

Organització de la festa de Sant Jordi, amb la participació de tots els centres educatius i entitats,
com una actuació del territori.
Es realitza al centres educatius amb la participació de la Fundació Ateneu Sant Roc i la Biblioteca
Sant Roc
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Suport psicològic, logopèdia i psicomotricitat

Casal dels infants per
l’ASB

Fundació Carles Blanch

Desenvolupar en col·laboració dels serveis educatius i altres entitats programes de reforç per tal
de garantir l’èxit escolar, potenciant les habilitats
socials i l’autonomia personal.
Servei de Suport Psicològic i Teràpia grupal: Incrementar les probabilitats d’èxit escolar en teràpia
individual, familiar i/o grupal, amb els infants i
joves detectats.

Infants dels centres educatius d’entre 3 i 16 anys, derivats de l’EAP

Alumnat d’infantil
Primària i secundària

Servei de Logopèdia: Aconseguir pal·liar les dificultats derivades del llenguatge i la comunicació
Servei de Psicomotricitat: Fomentar la reeducació
o reconstrucció de las funcions motores i expressives de l’activitat corporal.
Es desenvolupen als centres educatius i a la seu
de Serveis Socials
Programa Informació i
Dinamització als Centres d’Educació Secundària (PIDCES)

Ajuntament de Badalona (Dep. Joventut)

Promoure tallers i accions formatives per la informació, la dinamització i la participació dels joves
estudiants de secundària en temes com el lleure,
la feina, els estudis, la salut, els recursos juvenils,
la participació i l’associacionisme, els esports,
l’habitatge. Es realitza un cop a la setmana a l’INS
Eugeni d’Ors i l’escola Lestonnac

Joves de secundària

Recursos de suport a les famílies
Es tracta de recursos desenvolupats per afavorir la implicació de les famílies en el procés d’escolarització i educació dels seus fills i filles.
Projecte

Entitat

Descripció

Persones beneficiàries

Xarxa de suport a les
famílies

Fundació Carles Blanch

Treball amb famílies en el marc del programa
Caixa Proinfància: Desenvolupament de processos amb menors i famílies en risc d’exclusió social.
Elaboració de pla de treball i incorporació a la
xarxa de menors i famílies.

Menors i famílies en risc
d’exclusió social

Xarxa d’ajuts a les
famílies

Casal dels infants per
l’ASB

Es desenvolupa al Centre Cívic Sant Roc i a Serveis
Socials del districte

Projecte d’àmbit comunitari amb famílies

Pla Educatiu d’Entorn

Fomentar la implicació de les famílies en el procés
educatiu dels seus fills i filles i la participació en el
funcionament dels centres i a les entitats i xarxes
educatives del seu territori.

Famílies de l’alumat dels
centres educatius,

Treball de les competències parentals amb les
famílies

Alumnat i famílies de l’escola
Lestonac Josep Boada i
Baldomer Solà

Donar suport i acompanyament a les dones en
l’educació dels seus fills i filles: es treballen hàbits
bàsics d’higiene, salut i alimentació així com
temes relacionats amb l’educació dels fills/es. Es
complementa aquest treball amb informàtica,
tallers, cuina, xerrades i sortides.

Mares i nadons

Projecte amb famílies

Fundació
Pere Closa

Espai Familiar Elna

5
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Programes de formació professional, complementària o de segones oportunitats
En aquest apartat s’inclouen els recursos formatius vinculats a la certificació de l’educació secundària o a la formació professional.
Els recursos adreçats a la formació ocupacional es troben al punt 5.3 d’aquest apartat dedicat a l’anàlisi del treball i l’ocupació.
Projecte

Entitat

Descripció

Persones beneficiàries

Programes de formació,

IMPO

Donar continuïtat als processos de formació del

Joves a partir de 16 anys

orientació sociolaboral i

jovent que no ha certificat l’Educació Secundària

promoció de l’ocupació

Obligatòria, orientació sociolaboral i promoció de
l’ocupació.

Centre Maregassa

Centre Maregassa

Centre de formació professional bàsica que

Joves d’entre 16 i 21 anys

promou accions i projectes adreçats a la formació
i inclusió laboral i social dels joves amb diversitat
funcional.
Imparteix programes de formació i inserció
adaptats d’auxiliar de comerç i atenció al públic,
d’auxiliar en vivers i jardins, d’auxiliar en activitats
d’oficina, d’auxiliar d’establiments hotelers i de
cuina i restauració.

Fotografia a la pàgina web de l’AVV Sant Roc
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C. Recursos d’educació no formal
Recursos de lleure educatiu i vacances escolars
Recursos desenvolupats per les entitats socioeducatives per promoure un lleure educatiu durant el curs escolar o els períodes de
vacances escolars.
Projecte

Entitat

Descripció

Persones beneficiàries

Xarxa d’activitats

Valors en joc

Activitats extraescolars esportives.

Nois i noies d’infantil,

extraescolars

A partir d’aquestes activitats es treballa amb
grups de joves incorporant-los com a suport al

primària i secundària i les
seves famílies

monitoratge i fomentant el retorn a la formació a
través de l’esport.
Es desenvolupa a l’escola Lestonnac, Baldomer
Solà, Josep Boada i l’INS Eugeni d’Ors
L’equip encarregat de l’entrenament són joves del
territori.
Campus esportiu de

Valors en joc

Setmana Santa

Campus esportiu en el període de vacances de

Nois i noies d’infantil,

Setmana Santa que vincula com a monitors els

primària i secundària

joves que estan desenvolupant tasques d’ajudant
de monitors a les extraescolars
Escola de futbol Sant

Kali Zor

Roc

El futbol es considera una eina de prevenció

Nois i noies de primària,

de l’absentisme escolar, treballant de manera

secundària i joves a partir de

coordinada amb les famílies.

16 anys

També com a eina de promoció educativa, ja
que s’aprofita l’escola de futbol com a espai
per afavorir la incorporació dels i les joves a
processos formatius i d’inserció laboral.
L’equip encarregat de l’entrenament són joves del
territori.
Casal de vacances

Casal dels infants per

Activitats de lleure en període de vacances

Nois i noies d’infantil,

l’ASB

escolars. S’ofereix com a continuïtat als nois i

primària i secundària

noies que participen d’Entorn Escolar Badalona,
obrint algunes places per nois i noies no vinculats
al projecte.
Es desenvolupa a l’escola Baldomer Solà.
Campus esportiu

Fundació per l’esport i

Campus esportiu que es vincula amb les activitats

Nois i noies de primària i

Badalona Sud

Educació de Barcelona

extraescolars que es fan durant l’any. Es realitza

secundària

(FEEB)

al camp de futbol Badalona Sud.

Fundació Carles Blanch

Espai de lleure educatiu, que s’ofereix durant dues

Casal d’estiu Centre
Sant Jaume

setmanes del primer període de vacances escolar.
La finalitat és oferir un servei on els participants
desenvolupin les seves habilitats: socials,
cognitives, d’autonomia, motrius... a partir de
jocs, tallers, sortides, gimcanes, entre d’altres.
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Camp de treball Centre

Fundació Carles Blanch

Sant Jaume

S’ofereix durant una setmana del mes de Juliol.

Joves de 12 a 16 anys.

La finalitat és que el grup desenvolupi les seves
habilitats mitjançant la programació i realització
de serveis a la comunitat i convivència.
Es realitzen activitats de manteniment i neteja
d’un espai natural, així com de col·laboració
en la preparació i realització de les tasques
organitzatives quotidianes (àpats, neteja, compres,
etc) i del temps lliure (jocs, dinàmiques, etc.)

Esplai Borinot

Fundació Ateneu Sant

Treballar per un model de societat no

Roc

discriminadora, fonamentada en la justícia,

Infants de 5 a 13 anys

la solidaritat i el respecte a les persones, a la
diversitat cultural, al medi ambient. Projecte
obert a les noves realitats culturals del barri.
Ludoteca

Fundació Ateneu Sant

Joc simbòlic (caseta, queviures, reparacions,

Roc

clínica-veterinària, racó de les disfresses),

Infants, joves i adults

construccions, miniatures, jocs de taula
(d’habilitat, de societat, d’estratègia...), jocs de
pati, jocs cooperatius, psicomotricitat i jocs per
a joves.
La ludoteca ofereix un espai lúdic i educatiu
a: Escoles, instituts, associacions i entitats de
Badalona i arreu; als projectes infantils i juvenils
de la Fundació Ateneu Sant Roc.
Activitats de vacances

Fundació Ateneu Sant

Casal d’hivern infantil, Casal d’hivern de joves,

Infants i joves d’entre 3 i 18

Roc

Casal d’estiu infantil, Casal d’estiu de joves, Casal

anys

d’estiu Trinitàries, Colònies, Ruta, Casal d’Agost
i Camp de treball (participen joves de Bilbao,
Saragossa, Valladolid, Móstoles...).
Esplai Mare Nostrum

Esplai que comparteix seu amb el Grup d’Amics

Joves amb diversitat

del Minusvàlid i Comunicart. Fan activitats de

funcional i les seves famílies

teatre, informàtica, casal d’estiu i assessorament
a les famílies
Esplai El Chanut
Casal d’estiu

Comunicart

Esplai que es desenvolupa a l’escola Lestonna

Infants i joves

Activitats d’estiu per donar continuïtat als

Infants i joves amb autisme

projectes socioeducatius que es realitzen durant
el curs escolar.
Escola Oberta d’Estiu

Fundació Surt/ Projecte

Activitats de lleure en el període de vacances

Infants, joves, famílies,

ICI

escolars d’estiu. La gestió es fa a partir d’un

població general

procés participatiu on es dissenya el projecte
(temàtica, continguts, espais…) i es coordina
amb la resta de propostes de lleure del territori.
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Recursos promoció de la convivència i espai públic
Recursos desenvolupats per entitats i serveis per afavorir les relacions de convivència, sobretot a l’espai públic.
Projecte

Entitat

Descripció

Persones beneficiàries

Hort comunitari

Consorci Badalona

Hort situat al pati de l’escola Baldomer Solà on

Infants, joves, famílies, gent

Sud

participen entitats del territori i l’alumnat de

gran i població adulta amb

l’escola.

diversitat funcional

Consorci Badalona

Durant les vacances d’estiu es dinamitzen

Infants, joves,

Sud

diferents places del districte amb jocs esportius,

Dinamització de places

cooperatius, de cura de l’entorn...
Ateneu al carrer

Fundació Ateneu

Projecte amb l’objectiu de reivindicar el carrer

Infants, joves i població

Sant Roc

com a espai educatiu, realitzar un apropament

general

als nous col·lectius del barri i promoure la
convivència a través del joc, la música, els tallers,
la lectura…
Cultura

Fundació Ateneu

Promoció d’activitats socioculturals i educatives:

Sant Roc

festes de la primavera, exposicions, tallers,

Població general

activitats culturals...
Es promou la participació del veïnat incorporant
els sectors més vulnerables.
Projecte de suport

Vincle – Associació

Millora social de les famílies i persones afectades

Persones afectades pel

i acompanyament

ARA.

pels plans de reallotjament, especialment per

reallotjament i agents

socioeducatiu en processos

aquelles persones i famílies que presenten

socials implicats en el

de remodelacions urbanes

especials necessitats d’acompanyament social.

procés.

Acció comunitària desenvolupada a partir d’un

Infants, joves i població

grup de treball on ciutadania, recursos tècnics i

general

Acció Global Ciutadana

Fundació Surt/
Projecte ICI

representants de l’Administració, decideixen el
tipus d’activitats, públics, espais.. en totes les
fases, de disseny, execució i avaluació.

D. Recursos educació persones adultes
El districte compta amb tres centres de formació i projectes d’alfabetització digital i d’idiomes per a persones adultes.
Nom

Descripció

Centre de Normalització

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Badalona i Sant Adrià del Besòs forma part del Consorci per a

Lingüística de Badalona i

la Normalització Lingüística (CPNL), una institució pública dirigida a les persones, que busca la cohesió social

Sant Adrià del Besòs.

a través del foment de l’ús de la llengua catalana.

Escola de persones adultes.

El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Roc ofereix :
- Nivell instrumental I (Alfabetització); Nivell instrumental II (Neolectors); Nivell instrumental III (Certificats)
- GES Graduat en Educació Secundària obligatòria a distància (Punt de Suport)
- Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
- Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior
- Ensenyaments inicials i bàsics: anglès inicial, català inicial, castellà inicial
- Informàtica inicial
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Escola Oficial d’Idiomes.

Centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els cursos d’ensenyaments
especialitzats regulats per la Llei Orgànica d‘Educació (LOE). Els cursos d’idiomes que s’imparteixen són
l’alemany, l’anglès i el francès. Els pla d’estudis s’estructura en quatre nivells, Bàsic, Intermedi, Avançat i C1,
equiparables amb els nivells A2, B1, B2 i C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

Aula d’informàtica

Cursos d’informàtica bàsica per a persones adultes.

Fundació Ateneu Sant Roc
Programa de la Generalitat de Catalunya, del Departament de treball, afers socials i famílies, amb l’objectiu
Punt Òmnia

de lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social i laboral. En aquest marc es dóna resposta a la
necessitat de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació,
a partir de cursos i tallers d’alfabetització digital.

CiberCaixa

Cursos d’informàtica bàsica per a persones adultes.

Formació de dones Laila

Projecte de la Fundació Ateneu Sant Roc adreçata dones a partir de 16 anys. L’objectiu del projecte és facilitar
l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana com a element integrador, estimulant la convivència i el
treball en grup.

Punt d’Atenció a Nouvinguts

Cursos de llengua (castellà i català) per a persones nouvingudes gestionat per l’entitat Progess

Espais de participació i xarxa de treball.
Existeixen diferents espais de participació i treball en xarxa
dinamitzats des de l’Ajuntament de Badalona, el Pla Educatiu
d’Entorn i el Consorci Badalona Sud.
a) Espais de participació i xarxa de treball
socioeducativa a nivell de districte:
Comissió per l’escolarització i l’èxit educatiu
La Comissió per l’escolarització i l’èxit educatiu forma part del
Consell d’entitats del districte. Es va constituir el 14 de desembre del 2015 amb la voluntat d’abordar comunitàriament les
temàtiques relacionades amb l’escolarització i l’educació dels
infants i joves, problemàtiques molt significatives per al territori.
La comissió està impulsada per l’Ajuntament de Badalona, des
de la figura del coordinador del districte.
Grup de treball menors i família
És un grup de treball ampli, format per tots els agents que participen de l’escolarització i l’educació dels infants i joves del
districte (educació formal i no formal). Els seus objectius són:
• Enfortir les xarxes socioeducatives.
• Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els
agents educatius que operen en el territori.
• Identificar las necessitats socioeducatives del barri i
proposar noves actuacions.
• Compartir les actuacions que es fan en l’àmbit de
menors i famílies.
• Revisar i fer seguiment dels projectes i actuacions socioeducatives.

El grup de treball menors i família està impulsat pel Consorci
Badalona Sud, des de la figura de la tècnica d’educació.
Grup de treball entitats socioeducatives
Grup de treball format per les entitats socioeducatives del districte que desenvolupen projectes de suport a l’escolarització
i de reforç educatiu.
Els objectius d’aquest grup de treball són:
• Elaborar el mapa d’actuacions i projectes que les entitats
estan desenvolupant en els espais dels centres educatius
i en l’àmbit socioeducatiu.
• Coordinar les actuacions i potenciar els vincles amb els
centres.
• Potenciar l’ús de la llengua catalana en les activitats
extraescolars.
El grup de treball entitats socioeducatives està impulsat pel
Consorci Badalona Sud, des de la figura de la tècnica d’educació.
Grup de treball lleure educatiu
Grup de treball format per les entitats socioeducatives del districte que desenvolupen projectes de lleure educatiu en períodes de vacances escolars.
• Enfortir la xarxa d’entitats que desenvolupen actuacions
vinculades a l’àmbit de lleure educatiu en períodes de vacances escolars (bàsicament Nadal, setmana santa i estiu).
• Compartir protocols de derivació dels nens, nenes i joves
beneficiaris de les propostes.
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• Planificar, coordinar, fer el seguiment i l’avaluació de les
activitats en període de vacances escolars, que es desenvolupen en els centres educatius.
• Fomentar l’ús del català en les activitats desenvolupades.
El grup de treball lleure educatiu està impulsat pel Consorci
Badalona Sud, des de la figura de la tècnica d’educació.
Equip tècnic de suport a l’escolarització
• Coordinar les actuacions de lluita contra l’absentisme i la
desescolarització en el marc del protocol d’absentisme de
la ciutat. Articular la intervenció amb altres agents socials.
• Fomentar el treball socioeducatiu i de sensibilització amb
les famílies pel foment de l’escolarització.
• Fomentar la col·laboració amb els tutors dels centres
educatius en el seguiment de casos.
L’Equip tècnic de suport a l’escolarització està impulsat pel
Consorci Badalona Sud, des de la figura de la tècnica d’educació.
Comissió territorial del programa Pro-Infància “la Caixa”
La comissió territorial del programa Pro-Infància de la Fundació bancària “la Caixa”, neix amb la voluntat de no duplicar els
recursos i les atencions als infants i les famílies que participen
dels programes de la xarxa Pro-Infància. Hi participen totes les
entitats que gestionen el programa Xarxa Pro-Infància al districte i el Consorci Badalona Sud.
Els objectius de la comissió són:
• Generar sinergies i acords sobre objectius i procés d’intervenció amb els menors i les famílies.
• Desenvolupar protocols comuns de treball.
• Millorar en l’eficàcia de les accions, en l’agilitat de les respostes i en l’optimització de l’ús de recursos.
Grup de treball d’atenció terapèutica i de suport educatiu
L’atenció terapèutica i de suport educatiu forma part dels programes Xarxa Pro-Infància.
Els objectius d’aquest grup de treball són:
• Elaborar un protocol d’atenció terapèutica i de derivació
que servirà per activar nous recursos de servei d’atenció
psicoterapèutica i reforç educatiu.
• Revisar i valorar les accions desenvolupades en el marc
de la xarxa.
• Acordar indicadors compartits per part de tots els agents
que intervenen en la xarxa d’atenció terapèutica.
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Projecte d’àmbit comunitari - famílies i èxit educatiu
Grup de treball format pels centres educatius, Serveis Educatius, Pla Educatiu d’Entorn, Consorci Badalona Sud i les entitats socioeducatives del districte.
• Fomentar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.
• Millorar la vinculació de la família amb el centre educatiu.
El Grup de treball amb famílies està impulsat pel PEE, Serveis
Educatius i el Consorci Badalona Sud.
Comissió dinamització de la lectura i Sant Jordi
Comissió formada pels centres educatius, la Fundació Ateneu
Sant Roc, la Biblioteca Sant Roc, Serveis Educatius, Pla Educatiu d’Entorn i Consorci Badalona Sud.
La comissió té com a objectiu dinamitzar la celebració de la
diada de Sant Jordi al districte. Normalment s’organitzen uns
jocs florals amb una entrega de premis dinamitzada amb espectacles.
El Grup de treball amb famílies està impulsat pel PEE, Serveis
Educatius i el Consorci Badalona Sud.
b) Espais de participació i de xarxa de treball
socioeducativa a nivell de ciutat:
Consell d’Infants de ciutat
El Consell dels Infants de Badalona (CIB) és un òrgan de participació on els infants de 10 a 12 anys de les escoles, dels esplais
i d’altres centres educatius de la ciutat dialoguen, debaten, es
comprometen, elaboren propostes i fan sentir la seva veu. El
CIB és un instrument educatiu que fomenta el diàleg, la interrelació entre infants de tota la ciutat, la coresponsabilitat, la
participació significativa i la qualitat de la democràcia.
Per al curs 2015-2016, les escoles, centres socioeducatius
i esplais que formen part del CIB són: Antoni Botey, Arrels
Blanquerna, Arrels Esperança, Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume, Fundació Salut Alta, Garbí Pere Vergés, Jesús
Maria, Jungfrau, Llibertat, López Torrejón, Llorens Artigas, M.
D. de l’Assumpció, Margarida Xirgú, Planas i Casals, Progrés.
Taula local d’infància i adolescència
És un espai de participació incipient. Està impulsat des de la
Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona en
el marc del que preveu la Llei dels Drets i Oportunitats en la
Infància i l’Adolescència, aprovada l’any 2010. L’objectiu de la
Taula Local d’Infància és millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i
l’adolescència de la ciutat.
En aquesta taula participa el conjunt d’agents municipals que treballen amb la infància i l’adolescència des de diferents àmbits i també tots aquells serveis no municipals i entitats socials de la ciutat
que presten suport i intervenen amb aquest col·lectiu ciutadà.
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Consell municipal escolar
El CEM és l’òrgan de participació, consulta i assessorament en
qualsevol aspecte de l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.
Participen tots els agents de la comunitat escolar públics, privats i concertats, així com els grups polítics municipals.

El paper de l’Administració:
plans, programes i dispositius
Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
És un projecte de cooperació educativa entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i en aquest cas,
l’Ajuntament de Badalona. L’objectiu és donar una resposta
integrada i comunitària a les múltiples necessitats educatives
de la nostra societat. A Badalona s’implementa principalment
als barris de Llefià - La Salut, La Pau i Badalona Sud. En aquest
últim cas està gestionat des del Consorci Badalona Sud.
Els eixos d’intervenció del Pla Educatiu d’Entorn són:
a) Reforç escolar i estudis assistits
b) Treball amb famílies
c) Activitats esportives i de lleure
d) Foment d’activitats relacionades amb la dinamització lectora
e) Foment d’activitats d’ Aprenentatge i Servei
Pla de promoció de l’escolaritat i de prevenció
d’absentisme escolar
El Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme
escolar té com a missió afavorir la cohesió social i la promoció
de les capacitats dels nostres infants i joves. Va ser aprovat pel
Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió celebrada el dia
28 d’octubre de 2014. Ha estat elaborat per l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut de l’Ajuntament de Badalona amb la col·laboració del Consorci Badalona Sud. Es fa un anàlisi del Pla al
punt 6.2. de la monografia comunitària.
Pla local per l’èxit educatiu
Des de l’Ajuntament de Badalona hi ha la proposta de posar en
marxa un Pla local per l’èxit educatiu. L’objectiu seria fer una
diagnosi de tots els projectes, recursos i serveis de la ciutat
que treballen en aquesta direcció. Fins al moment s’han realitzat unes sessions formatives amb professionals tècnics de
l’àmbit educatiu.
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5.2

Recursos
de l’àmbit de la salut

Seguint les divisions territorials de l’Administració sanitària, el
Districte 6 de Badalona pertany a l’àrea bàsica de salut (ABS)
276, anomenada Badalona-5, que està dins del sector sanitari SS65, del Barcelonès Nord i Maresme. Segons CatSalut:
“L’àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a
través de la qual s’organitzen els serveis d’atenció primària de
salut”. El Centre d’Atenció Primària esdevé el centre bàsic on
es concentra l’atenció sanitària, tot i que cal comptar amb una
gran diversitat de recursos que donen cobertura al territori.
En aquest apartat es descriuran els diversos recursos que conformen l’estructura pública de salut i, des d’una perspectiva
integral, també s’inclouran la resta de recursos que intervenen
en la promoció i atenció en salut.

Partint d’una visió integral de la salut caldria incloure molts altres recursos, per exemple educatius, si tenim en compte tots
els determinants que influeixen en la salut de les persones.
Tanmateix s’han classificat els recursos segons l’àmbit d’actuació amb el que s’identifiquen. En el punt 6.3 de la monografia
comunitària es mostra l’opinió recollida dels col·loquis seguint
la visió integral de la salut.

Recursos de l’àmbit de la salut
A continuació es mostren els diversos recursos i projectes de
salut agrupats per àmbits:

Centres sanitaris
NOM DEL CENTRE

ENTITAT GESTORA

DESCRIPCIÓ PROJECTE

PERSONES BENEFICIÀRIES

Centre d’atenció primària

Departament de Salut de la

Cobertura d’atenció primària a Sant

A tota la població

(CAP)

Generalitat de Catalunya i

Roc i el Gorg (ABS-4 i 5)

Ajuntament de Badalona
Hospital Universitari

Gerència Territorial

Cobertura general bàsica, integració

Hospital general bàsic de

Germans Trias i Pujol (Can

Metropolitana Nord de

assistencial, atenció sanitària d’alta

Badalona i voltants. A més,

Ruti)

l’Institut Català de la Salut

complexitat, recerca i docència,

presta atenció sanitària d’alta

(ICS)

Campus de Can Ruti. A l’hospital

complexitat a les 800.000

hi treballen diverses empreses

persones que viuen al Barcelonès

públiques i fundacions que presten

Nord i al Maresme.

serveis i desenvolupen investigacions.
Hospital de Dia de Badalona

Fundació Vidal i Barraquer

El centre atén a joves amb

Capacitat per a 20 joves d’entre

problemes de salut mental en

12 i 18 anys. Dóna cobertura a

règim d’hospitalització parcial.

Badalona i Baix Maresme

Reben tractaments multidisciplinars
i intensius mitjançant activitats
individuals i en grup.
Hospital Esperit Sant (fora

Fundació Hospital Esperit

Hospital comarcal integrat en el

Ubicat a Santa Coloma de

del Districte 6)

Sant, al patronat hi són:

Sistema sanitari integral d’utilització

Gramenet. La seva àrea d’actuació

Ajuntament de Santa Coloma

pública de Catalunya (SISCAT). (Més

cobreix una població d’unes

de Gramenet, Conselleria

del 90% de l’activitat que realitza és

220.000 persones dels municipis

de Salut de la Generalitat de

concertada amb el sector públic).

de Santa Coloma de Gramenet,

Catalunya, Arquebisbat de

Sant Adrià del Besòs de Besòs,

Barcelona i Societat Civil.

Badalona (barris de Llefià) i
Barcelona (barri de Bon Pastor).
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Hospital maternoinfantil de

Institució de titularitat

És un hospital d’assistència pediàtrica

Centrats en l’atenció de la dona,

Sant Joan de Déu (fora del

privada (Ordre Hospitalari

i obstètrico-ginecològica, universitari i

infants i adolescents.

Districte 6)

de Sant Joan de Déu) amb

d’alta tecnologia i especialització.

vocació i finançament públic
Hospital Municipal de

Gestiona: Badalona Serveis

Hospital del Sistema sanitari integral

Badalona (fora del Districte 6)

Assistencials (BSA).

d’utilització pública de Catalunya

Cobertura General

(SISCAT)
Centre Salut Sant Roc

Institut Guttmann

Cooperativa mèdica. Gestió i

Atenció mèdica en psicologia,

finançament privat.

ginecologia, podologia i dentista.

Cobertura general

Fundació Institut Guttmann

Promoure, impulsar i aconseguir

Persones de qualsevol

amb la participació del

la rehabilitació integral de les

edat afectades per una

Departament de Salut de la

persones afectades per una

lesió medul·lar, un dany

Generalitat de Catalunya,

lesió medul·lar, un dany cerebral

cerebral adquirit o una

l’Ajuntament de Badalona,.

adquirit o una altra discapacitat

altra discapacitat d’origen

L’Ajuntament de Barcelona i

d’origen neurològic, i oferir el

neurològic

la Fundació ONCE

suport i els serveis més adequats
per assolir una reinserció social
satisfactòria

Centre Delta - Centre

Institut municipal de serveis a

És un servei especialitzat d’atenció

Persones que per la seva gravetat

d’Atenció i Seguiment de

les persones

ambulatòria i de suport a l’atenció

i/o complexitat no poden ser

primària de salut, especialitzat en la

ateses dins l’àmbit dels serveis

detecció, el diagnòstic, el tractament

d’Atenció Primària de Salut.

Drogodependències

i la derivació de les persones amb
problemes relacionats amb l’ús,
abús o dependència a substàncies
-excepte tabac- i les seves famílies.
Centre de desenvolupament

Institut Municipal de Serveis

Centre d’atenció als infants amb

Es prioritza l’atenció als infants

infantil i atenció precoç

Personals - Ajuntament de

trastorns en el seu desenvolupament

de menys de tres anys i als infants

(CDIAP)

Badalona

o amb risc de patir-los, des del

amb afectació greu, d’acord amb

moment de la concepció i, com a

el criteri clínic dels professionals

màxim, fins als sis anys, i a llurs

del CDIAP.

famílies.
Centre de salut mental

Institut Municipal de Serveis

Serveis especialitzats d’atenció

Adreçat a persones de 0 a 18 anys

infanto-juvenil (CSMIJ) Creu

Personals - Ajuntament de

psiquiàtrica i de salut mental i de

que presenten un trastorn mental

Verda

Badalona

suport a l’atenció primària de salut,

i que, per la seva gravetat i/o

adreçats a la població infantil i

complexitat, no poden ser atesos

juvenil.

solament dins l’àmbit dels serveis
de l’atenció primària de salut

Centre de Salut Mental

Institut Municipal de Serveis

Serveis especialitzats d’atenció

Majors d’edat. Dóna atenció a tota

Adults (CSMA)

Personals - Ajuntament de

psiquiàtrica i de salut mental i de

Badalona.

Badalona

suport a l’atenció primària de salut,
adreçats a persones adultes.

Centre d’Atenció a la Salut

Badalona Serveis

Serveis especialitzats a l’atenció

Població en edat sexual i

Sexual i Reproductiva

Assistencials - Ajuntament de

a la salut sexual i reproductiva

reproductiva.

(CASSIR)

Badalona
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Atenció sanitària
NOM DEL PROJECTE

ENTITAT GESTORA

DESCRIPCIÓ PROJECTE

PERSONES BENEFICIÀRIES

Salut Bucodental

Consorci Badalona Sud

Projecte de suport a menors, mitjançant

Menors amb problemàtica

i Serveis Socials

derivacions dels casos més greus a l’Hospital

bucodental greu

Sant Joan de Déu.
Revisions Oftalmològiques

Institut de Microcirurgia

Portar a terme revisions oftalmològiques en

Alumnes de les escoles i

Ocular (IMO)

els centres educatius de la zona per detectar

pacients derivats del CAP

possibles defectes visuals i facilitar els
tractaments necessaris.
Xarxa d’Ajudes a Menors
i Famílies en processos
d’inclusió social

Finança: Caixa Proinfància.
Gestiona: Casal dels
Infants per l’acció social als
barris.

És un projecte que, en el marc de Serveis

Infància i famílies

Socials, ofereix atenció a famílies tramitant
ajuts del Programa CaixaProInfància. També
coordina tres serveis que es desenvolupen als
centres educatius del territori: Servei de suport
psicològic, logopèdia i psicomotricitat, amb un
conjunt de 12 professionals que desenvolupen
aquestes tasques. Té incorporada també la
intervenció amb noves metodologies, com el
treball social de grups.

Espai Elna

Fundació Ateneu Sant Roc

Espai maternoinfantil. Espai de relació entre

Famílies amb infants de 0 a 3

dones.

anys. Hi assisteixen únicament
dones

Programa de suport a

Espai maternoinfantil. Consultes individuals i

Famílies amb infants de 0 a 3

l’activitat educativa: menors

Fundació Carles Blanch

espais compartits amb l’objectiu de treballar:

anys. Hi assisteixen únicament

i famílies

conductes, hàbits saludables, límits, planificació

dones

familiar, el vincle i la comunitat.
Grup Maternoinfantil de la

Casal dels Infants per

Dos grups maternoinfantils a la setmana on

Famílies amb infants de 0 a 3

Betsaida

l’acció social als barris

es treballen capacitats parentals i es realitzen

anys. Hi assisteixen únicament

classes de català i castellà. Hi ha hores que

dones

treballen conjuntament mares i fills i hores que
els fills estan en una altre espai.

Atenció drogodependències
NOM DEL PROJECTE

ENTITAT GESTORA

DESCRIPCIÓ PROJECTE

PERSONES BENEFICIÀRIES

Enganxat al Treball és un programa de
Enganxa’t al Treball. Programa
prelaboral de persones amb
Drogodependències

Normalització prelaboral adaptat a les
ASAUPAM/Consorci

necessitats i limitacions de les persones amb

Persones amb

Badalona Sud

drogodependències en actiu. És una iniciativa

drogodependències.

flexible adaptada a les especificitats del
col·lectiu a qui va dirigit.

Projecte de Sensibilització,

ASAUPAM/

Prevenció i Normalització en

Ventall d’actuacions amb projectes de

Persones amb

prevenció universal amb població en general,

drogodependències, en

Drogodependències a la ciutat

Institut Municipal de

persones consumidores i joves en situació de

actiu, Adolescents, Joves i

de Badalona

Serveis Personals

risc.

Familiars afectats.

ASAUPAM/

Assistència i acompanyament socioeducatiu a

Equipament de punció
Assistida/ Programa
d’Intercanvi de Xeringues
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persones consumidores de drogues
Prevenció determinada

Persones amb
drogodependències, en
actiu.
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Salut mental
NOM DEL PROJECTE

ENTITAT GESTORA

DESCRIPCIÓ PROJECTE

PERSONES BENEFICIÀRIES

Suport de Fisioteràpia a

Institut Municipal de Serveis

Servei de suport fisioterapèutic a

Alumnes escolaritzats a l’escola

Alumnes Escolaritzats a les

Personals - Ajuntament de

alumnes escolaritzats en escoles

ordinària, amb un cert grau de

Escoles Ordinàries (SAFEO)

Badalona

ordinàries de Badalona que, per

discapacitat física, a proposta

motius de patologies cròniques,

de l’Equip d’Assessorament

normalment d’origen neurològic o de

Psicopedagògic i amb la resolució

tipus degeneratiu, pateixen alteracions

del Departament d’Educació

o retards a nivell motriu. A més a més,
dóna suport a les seves famílies i a les
escoles ordinàries on assisteixen.
CSMA - Centre Salut Mental

Institut Municipal de Serveis

Servei especialitzat d’atenció

Adreçat a persones a partir dels

d’Adults 2

Personals - Ajuntament de

psiquiàtrica i de salut mental i de

18 anys, que presenten un trastorn

Badalona

suport a l’atenció primària de salut.

mental, que per la seva gravetat i/o
complexitat, no poden ser atesos
solament dins l’àmbit dels serveis
de l’Atenció Primària de Salut

Centres Sanitaris
NOM DEL PROJECTE

ENTITAT GESTORA

DESCRIPCIÓ PROJECTE

PERSONES BENEFICIÀRIES

Llar- Residència Salut Mental

Institut Municipal de Serveis

És un servei d’acolliment per a

Persones amb problemàtica social

Sant Roc

Personals - Ajuntament de

persones amb problemàtica social

derivada de malaltia mental, de

Badalona

derivada de malaltia mental,

menys de 65 anys en el moment

substitutori de la llar i d’assistència

d’accés al servei, amb residència a

integral a les activitats de la vida

Catalunya, que puguin realitzar les

diària.

activitats de la vida diària, però amb
supervisió externa i que requereixin
acolliment amb caràcter temporal o
permanent.

Residència per a Persones

Institut Municipal de Serveis

Establiment públic, que atén a

Qualsevol persona que compleixi les

amb Discapacitat Física

Personals - Ajuntament de

persones amb discapacitat física que

condicions d’accés al servei, disposi

Badalona

per les seves circumstàncies personals,

del certificat de disminució del CAD

socials o econòmiques han decidit

i faci la sol·licitud d’ingrés al servei

viure en una residència

residencial.

Residències per a Persones

Institut Municipal de Serveis

Serveis d’acolliment residencial de

Qualsevol persona que compleixi

amb Discapacitat Psíquica

Personals - Ajuntament de

caràcter temporal o permanent,

les condicions d’accés al servei,

- Servei d’Habitatge Josep

Badalona

substitutoris de la llar, adreçats a

disposi del certificat de disminució

persones amb discapacitat psíquica

del CAD, faci la sol·licitud d’ingrés

que necessiten una llar per millorar

al CAD i disposi del vistiplau del

les seves condicions sociofamiliars i

Departament d’Acció Social i

assistencials

Ciutadania.

Institut Municipal de Serveis

Espai relacional i terapèutic que

Persones majors de 18 anys amb

Personals - Ajuntament de

permet a la persona, amb trastorns

trastorns mentals servers

Badalona

mentals severs i major de 18 anys,

Padrós

Centre de dia Bétula

rebre un tractament rehabilitador al
mateix temps que continua integrat en
el seu medi sociofamiliar

5

Sectors en els que està normalment organitzada
la societat, incloent l’anàlisi dels recursos existents

70

Promoció hàbits saludables
NOM DEL PROJECTE

ENTITAT GESTORA

DESCRIPCIÓ PROJECTE

PERSONES BENEFICIÀRIES

Programa d’alimentació

Gestiona: Encís SCCL

Promoure l’adquisició d’hàbits

Població infantil i adolescent en edats

saludables per a la millora del

compreses entre 5 i 18 anys, treball

benestar personal: alimentació

amb i amb joves referents del territori.

saludable, activitat física, hàbits

Es desenvolupa en els centres

alimentaris i treball conjunt amb

educatius i espais socioeducatius.

saludable

Finança: Probitas

menjadors escolars.
Suport a les ajudes de

Gestiona: Centres Educatius i

Suport al programa de beques de

menjador escolar

Serveis Socials

menjador escolar per garantir el

Finança: Fundació Probitas
Programa THAO-Salut

Fundació THAO

Menors en risc d’exclusió social

menjador escolar als infants que ho
necessiten
És un programa de salut pública que

Població infantil de 0 a 12 anys,

té com a principal objectiu prevenir

treball amb les famílies. Es

l’obesitat infantil a través de la

desenvolupa en totes les escoles.

promoció d’estils de vida saludables,
en infants i famílies, mitjançant
accions basades en els municipis.
1,2,3... JO!

Esport: Zumba i altres

Serveis Socials (Ajuntament

Sessions grupals per millorar

Dones en seguiment de serveis

de Badalona)

l’autoestima i l’autoimatge: salut i

socials que es troben en situació de

hàbits saludables; imatge personal;

vulnerabilitat emocional i amb un

nutrició, esport; planificació familiar;

estat de salut que els permeti dur a

gestió econòmica; gestió de les

terme activitats físico/esportives de

emocions

baixa/ mitja intensitat.

Activitats físiques i esportives

Activitat dirigida a tota la població. Hi

AV Artigues

participen sobretot dones.
Activitats Esportives Gent
Gran

Zumba

Activitat física per a gent gran

Gent gran

Activitat física que es realitza a

Activitat dirigida a dones

Encís SCCL
Fundació Surt

Lestonnac
Zumba

Fundació Ateneu Sant Roc

Activitat física de manteniment

Activitat per tots els públics

Hort comunitari

Consorci Badalona Sud

Hort situat a l’Institut Baldomer Solà

Projecte comunitari obert a entitats

Hort comunitari

Consorci Badalona Sud

Hort situat al carrer Alfons XIII

Projecte comunitari obert a tot el
veïnat

Tallers per estar en forma

Gestiona: Salut i Comunitat.
Finança: Consorci Badalona Sud
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Activitats de manteniment físic, es
realitzen al Centre Cívic de Sant Roc.

10 dones aproximadament.
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Atenció farmacèutica
Les farmàcies que es troben al Districte 6 de Badalona que presten servei, des de la confiança i la proximitat, al veïnat són:
• Farmàcia Dr. Joan Carles Rodríguez Rubio.
Passatge Sant Elías, 10
• Farmàcia Morera. Carrer Jerez de la Frontera, 138
• Farmàcia Peña Haitz.
Avinguda Marquès de Montroig, 207, local 5-6
• Farmàcia Badalona. Carretera Antiga de València , 31

Espais de participació i xarxa de treball
Des del Consorci Badalona Sud i el Districte 6 de l’Ajuntament
de Badalona, conjuntament amb els diversos recursos de salut,
s’han creat les següents comissions i grups de treball en l’àmbit
de la promoció de la salut:

Comissió Interdepartamental de salut: La comissió reuneix els diversos serveis públics de salut de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per tal d’establir un programa de salut comunitària al territori i desenvolupar un mapa
de recursos de salut del Districte 6. A més, la comissió serveix
com a espai de reflexió, de posada en comú i de detecció de
necessitats dels diversos projectes que desenvolupa cada servei. Hi participen:
• Consorci Badalona Sud
• Centre d’atenció primària (CAP)
• Servei de salut de l’Ajuntament de Badalona
• CAT Salut
• Direcció SAP BNM ICS
• Agència de salut pública de Catalunya
• Mossos d’Esquadra

Comissió de salut: Té per objectiu posar en comú els projectes que desenvolupa cada recurs de salut present al Districte 6,
a més de detectar necessitats i possibles espais de col·laboració. La comissió es reuneix cada trimestre i hi participen:
• Serveis Socials
• Tècnica de salut de l’Ajuntament de Badalona
• Tècnica d’hàbits alimentaris
• CDIAP i CSMIJ

Grup de treball de la diabetis de la població del Indostan:
Nascut arrel de la preocupació davant de l’augment de casos
de diabetis de la població de l’Indostan, el grup de treball té
per objectius la cerca d’eines que millorin la percepció de la
malaltia als pacients del Indostan, sensibilitzar als pacients de
la necessitat de seguir els consells mèdics, conscienciar de la
importància de la prevenció i desenvolupar un projecte educatiu sobre la diabetis. Reunits segons les necessitats del projecte, al grup de treball hi són presents:

• Direcció del Centre d’atenció primària (CAP)

• Departament d’endocrinologia de l’hospital
Germans Trias i Pujol

• Direcció de les residències

• Centre d’atenció primària Sant Roc

• Cointegra

• Departament de Salut de l’Ajuntament de Badalona

• Comunicart

• Punt d’Atenció a Nouvinguts - Consorci Badalona Sud

• ASAUPAM

Grup de treball salut mental: Sense una periodicitat establerta, el grup de treball s’ha creat per tal de coordinar i donar
a conèixer els diversos recursos de salut mental existents en
el territori, a més de desenvolupar el programa AMBIT a Badalona. Conformen el grup de treball:

• Centre de dia Bétula
• Centre Delta
• Centre de planificació familiar

• Serveis del Institut Municipal
de Serveis a les Persones (IMSP)
• Hospital de dia de Badalona
• Centre d’atenció Primària (CAP)
• Departament de Salut de l’Ajuntament de Badalona
• Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti)
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5.3

Recursos
d’ocupació i treball

Per tal de donar resposta a les necessitats d’inserció laboral, el
Districte 6 compta tant amb serveis públics com privats, que
destinen els seus recursos a promoure la formació, habilitats
i eines per tal que la població tingui èxit en la seva recerca de
feina. Des del Consorci Badalona Sud, es gestiona i coordina
part de la intervenció en aquesta matèria.
A continuació es descriuran els recursos existents i les xarxes
de treball en relació a la promoció de l’ocupació.

Recursos d’ocupació i treball
Al Districte 6 existeixen els següents serveis i recursos que
treballen per a la promoció de l’ocupació, des de diferents
vessants i metodologies. A continuació es llisten les diferents
entitats, administracions o organismes que existeixen, per
després descriure’n els programes dels quals disposen:
• Institut Municipal per a la Promoció de l’Ocupació
(IMPO): Organisme Autònom de l’Ajuntament de Badalona
per dissenyar, promoure i gestionar recursos de formació,
borsa de treball i assessorament per a empreses, que permetin millorar l’ocupabilitat de la població del municipi. A Badalona hi ha dues oficines, una de les quals està situada al barri
de Sant Roc.
• Serveis Socials: El Servei de Serveis Socials emmarca tots
els programes i les activitats que intenten incidir en el benestar de la ciutadania des dels serveis que constitueixen el sistema públic obligatori. Les accions que porten a terme van
dirigides a pal·liar situacions de dèficit, personal o col·lectiu,
de la població intentant dotar totes les accions d’un sentit de
promoció dels usuaris i usuàries per evitar-ne la dependència
i, de l’altra, dissenya, proposa i executa accions que millorin el
benestar col·lectiu i personal de la ciutadania.
• Fundació Intermèdia: És una fundació sense afany de lucre
que atén a persones, especialment que es trobin en situació
de vulnerabilitat social i laboral. És una eina professional, de
qualitat, solidària i responsable, per al desenvolupament personal i la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones,
és a dir, incrementar les possibilitats de trobar feina .Està homologada com a agència de col·locació.
• Creu Roja Barcelonès Nord: Institució amb caràcter no
lucratiu que es dedica a oferir serveis i desenvolupar projectes i campanyes destinades a aquelles persones que més ho
necessiten.
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• Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG):
Es tracta d’un punt d’atenció on es poden realitzar diversos
tràmits. Està ubicada fora del districte però a una distància
molt propera del barri de Sant Roc.
• Fundació Badalona Capaç - Centre Ocupacional Cointegra i Centre Especial de Treball Caltor: Cointegra és un
centre que vetlla per la inclusió i la igualtat d’oportunitats com
a ciutadans o ciutadanes de ple dret, de les persones amb discapacitat intel·lectual. Treballa des del reconeixement individual de la persona, garantint els suports necessaris en el camí
cap a la millora de la qualitat de vida, de les persones amb discapacitat i de les seves famílies. El Centre Especial de Treball
Caltor dóna feina a persones amb discapacitat intel·lectual i/o
malaltia mental.
• Entitats socioeducatives que realitzen tasques de promoció
de l’ocupació. Entitats com la Fundació Ateneu Sant Roc la
Fundació Carles Blanch o el Casal dels Infants per l’Acció
Social als Barris, ja descrites a l’apartat de recursos educatius, també tenen programes específics vinculats amb la formació ocupacional o amb l’assessorament en processos de
recerca de feina.
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Institut Municipal per a la Promoció de l’Ocupació (IMPO)
Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

Espais de Recerca Intensiva

Incrementar les oportunitats laborals de les persones que busquen feina

Persones en recerca de

mitjançant un espai on troben recursos i eines per la recerca.

feina

Espai amb informació i recursos per buscar feina on es pot cercar feina

Persones en recerca de

a través d’Internet, consultar ofertes de la borsa de treball de l’IMPO i

feina

Sala de Recerca de feina

d’altres del territori, elaborar documents de treball: currículum, carta
de presentació, etc., conèixer opcions de formació, consultar premsa I
documentació especialitzada I utilitza impressores, telèfons i altres mitjans
per a la recerca de feina.
Hi ha una persona dinamitzadora de la sala, on s’hi pot accedir tres dies a
la setmana.
Treball als barris

L’objectiu del Projecte Treball als Barris és el d’estimular-hi la creació

Persones en recerca de

d’activitat econòmica i la generació d’ocupació i desenvolupar un

feina

entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones
que resideixen en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves
característiques, requereixen una atenció especial.
Formació ocupacional

Es tracta de formacions orientades a l’ocupació. Les que es desenvolupen

Persones aturades majors

des de l’IMPO són, principalment: Atenció sociosanitària a persones en

de 16 anys

institucions socials / domicili, soldadura, operacions auxiliars de serveis
administratius i generals, activitats administratives en la relació amb el
client o creació i gestió de microempreses.
Projecte AMB

Es desenvolupen actuacions amb persones aturades majors de 45 anys i

Persones aturades majors

aturats de llarga durada, així com actuacions específiques amb joves en el

de 45 anys i joves.

marc de la garantia juvenil
Joves per l’ocupació

El Programa Joves per l’ocupació pretén proporcionar a aquest col·lectiu

Persones joves

una qualificació i unes competències professionals suficients per a què
puguin definir i construir la seva trajectòria professional que els permeti
inserir-se en el mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat.
Es desenvolupa una formació en alternança amb experiència pràctica en
empreses, destinat a persones joves d’entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys.
Des de l’IMPO es desenvolupen formacions d’auxiliar de cuina, cambrer/a,
auxiliar de magatzem o reposador/a.
El Programa es finança des del SOC
Fem ocupació per a joves

El programa promou la realització de projectes que desenvolupin

Persones joves

actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones
joves d’entre 18 i 29 anys. Des de l’IMPO es desenvolupen formacions
adaptades a les empreses i s’ofereixen contractes de 6 mesos per a joves.
Assessorament emprenedors/es

S’ofereix assessorament individual i grupal en els diferents àmbits de

Emprenedors/es

creació i gestió d’empreses. També s’acompanya els emprenedors en la
confecció del pla d’empresa per avaluar-ne la viabilitat i per preveure tots
els factors que intervenen tant en el procés de constitució com en la fase
de posada en marxa.
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Punt d’Informació Acredita’t

L’Acredita’t és un programa finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport, i cofinançat pel Fons Social Europeu i permet que aquelles
persones que no tenen titulació i que han adquirit les seves competències
professionals mitjançant la pràctica, l’experiència professional o a través
de vies no formals de formació, puguin obtenir una acreditació oficial.

Acreditació Àctic

L’acreditació ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital:
coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la
informació i la comunicació. És una eina que pot facilitar l’obtenció d’una
feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o
l’obtenció d’una certificació professional.
Per a poder realitzar les proves cal ser major de 16 anys i fer la inscripció a
través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Hi ha tres nivells:
bàsic, mitjà o avançat.

Borsa de Treball

L’IMPO disposa d’una borsa de treball i exerceix d’intermediador entre
empreses i persones candidates.

Oficina Tècnica Laboral (OTL)

Programa d’atenció sociolaboral per a col·lectius de persones amb

Persones amb transtorn

trastorn mental. Forma part de la Xarxa d’OTL de la Diputació de

mental

Barcelona.
Plans d’Ocupació i Programes de

Contractació laboral de persones en situació d’atur per retornar al mercat

Treball i Formació

de treball

MARMI

El programa té per objectiu incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció

Persones que perceben la

laboral de persones destinatàries de Renda Mínima d’Inserció.

renda mínima d’inserció

Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

Servei d’Integració

Recolzament a la ciutadania en la recerca de feina, orientació laboral,

Persones en recerca de

borsa de treball, assessorament i acompanyament laboral.

feina

Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

Programa Incorpora

Aquest programa es desenvolupa col·laborativament amb el Consorci

Persones en recerca de

Badalona Sud, ens que el cofinança juntament amb la Fundació Bancària

feina

Serveis Socials

Sociolaboral

Fundació Intermèdia

“la Caixa”. L’objectiu del programa és la inserció laboral a través de
fomentar una xarxa d’empreses del territori amb responsabilitat
social, i promoure aquesta xarxa en el marc d’un “territori socialment
compromès”. El Programa té una característica especial a la zona del
Districte 6: s’ofereix el servei d’orientació i inserció laboral principalment
a les persones que participen d’altres projectes de la CaixaProInfància del
territori.
MARMI

El programa té per objectiu incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció

Persones que perceben la

laboral de persones destinatàries de Renda Mínima d’Inserció.

renda mínima d’inserció

El finançament prové de la Generalitat de Catalunya, i està vinculat a la
xarxa d’ocupació del SOC. Té una durada de sis mesos.
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Creu Roja Barcelonès Nord
Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

Programa Incorpora

L’entitat gestiona un programa Incorpora, obert a tothom, però

Persones en situació d’atur

especialitzat en l’atenció a dones.
Pulsa Empleo

Programa vinculat a la Garantia Juvenil, amb l’objectiu d’activar l’ocupació

Persones joves d’entre 16 i

juvenil i la formació. Està vinculat al programa “Pulsa Empleo Formación”.

29 anys

Atén a 45-50 joves l’any.
Escola de segones oportunitats

Programa que té l’objectiu de promoure que les persones que no han

Persones joves d’entre 16 i

acabat la ESO finalitzin el seu procés formatiu, realitzant reforç escolar i

29 anys

tast d’oficis. És un programa vinculat a la Garantia Juvenil.
Programa per col·lectius amb

Es tracta d’un programa on es realitzen itineraris personalitzats,

Col·lectius amb difícil

difícil inserció laboral

formacions i pràctiques. Atén a 122 persones l’any. El fons prové de la Creu

inserció

Roja Espanyola i de fons propis de l’entitat.

Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG)
Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

Oficina de Treball de la

Es tracta d’un punt d’atenció on es poden realitzar diversos tràmits:

Generalitat (OTG)

Imprimir certificats i informes, Cercar cursos, Informació i sol·licituds
de prestacions, Renovar l’atur, Cercar ofertes de feina, Canviar dades
personals, Canviar la situació administrativa, entre d’altres.

Fundació Badalona Capaç
Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

Centre Ocupacional Cointegra -

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) dóna suport i orientació a les

Persones amb diversitat

Servei Ocupacional d’Inserció

persones amb elevada discapacitat intel·lectual per ajudar-les a recuperar

funcional

i mantenir les capacitats suficients per mantenir-se en l’àmbit laboral.
S’adreça a les persones que es troben en un període transitori formatiu.
L’objectiu és que la persona amb discapacitat intel·lectual adquireixi i
assoleixi les capacitats adequades per tal de desenvolupar, a curt i/o
mig termini, una activitat laboral en el Centre Especial de Treball o en
l’empresa ordinària.
Centre Ocupacional Cointegra -

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) és una alternativa a la integració

Persones amb un grau de

Servei de Teràpia Ocupacional

laboral en el cas d’aquelles persones amb un grau de discapacitat

discapacitat intel·lectual

intel·lectual igual o superior al 65%, en edat laboral i que no poden accedir

igual o superior al 65%

al mercat de treball ordinari ni a un CET.
Forma part del Servei de Teràpia Ocupacional el Servei Ocupacional
d’Atenció Generalitzada que atén les persones que a causa del seu
deteriorament físic i mental, o l’avançada edat, necessiten una atenció
més intensa i uns tipus de suports específics en l’activitat quotidiana.
Programa Incorpora

El Programa Incorpora facilita la integració laboral de persones amb

Persones en situació d’atur

dificultats per trobar feina, realitzant una intermediació laboral.
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Centre Especial de Treball Caltor

Al Centre Especial de Treball les persones amb discapacitat intel·lectual

Persones amb discapacitat

o malaltia mental i en risc d’exclusió social, hi treballen mitjançant un

intel·lectual o malaltia

contracte laboral i desenvolupen una feina productiva, en funció de les

mental i en risc d’exclusió

seves capacitats, que és remunerada.

social,

Les persones amb discapacitat que hi treballen compten amb el suport de
professionals que vetllen per la seva feina.
També col·labora estretament amb entitats d’inserció laboral i escoles
d’educació especial que vetllen per la formació de persones amb
discapacitat.

Fundació Ateneu Sant Roc
Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

(sense projecte concret)

Es dóna un suport a aquells/es joves que volen millorar la seva

Joves

ocupabilitat, des de l’acompanyament individualitzat.

Fundació Carles Blanch
Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

Activa’t Sant Jaume

Donar continuïtat al jovent del Centre Sant Jaume i altres joves del territori

Joves a partir de 16 anys

millorant la seva ocupabilitat, des de l’acompanyament individualitzat i
mitjançant el treball de les competències socials, l’orientació i la formació
laboral.
Es desenvolupa al Centre Sant Jaume

Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris
Projecte

Descripció

Persones beneficiàries

Programes de Garantia Juvenil

Donar continuïtat als processos de formació del jovent que no ha certificat

Joves a partir de 16 anys

l’Educació Secundària Obligatòria. Es desenvolupa a la Betsaida, fora de
districte però amb participació del jovent del territori.

En els darrers anys ha estat implementant-se, també, el programa Orienta, que consistia en la implementació d’un itinerari concret a desenvolupar amb la persona en situació d’atur i
de recerca de feina. La Fundació Intermèdia en gestionava un
al districte 6.
Xarxes de Treball
Tots els recursos i entitats descrites participen de grups de
treball, promoguts molts d’ells des del Consorci Badalona Sud:
• Taula d’Ocupació. Es tracta de l’espai de coordinació de tots
els recursos i entitats que treballen en l’àmbit de la promoció
de l’ocupació. S’acostuma a reunir de forma trimestral, i té per
objectius informar i donar a conèixer els diferents recursos del
territori, així com tenir un espai de comunicació àgil i directa
entre tots els agents que hi intervenen. L’espai es dinamitza
des del Consorci Badalona Sud, i hi participen principalment la
Creu Roja, l’IMPO, l’Oficina de Treball de la Generalitat, la Fundació Intermedia, la Fundació Ateneu Sant Roc, la Fundació
Carles Blanch i Serveis Socials. Algunes d’aquestes entitats no
treballen específicament en aquesta temàtica, però participen
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de l’espai per poder compartir informació i fer l’acompanyament dels i les joves a activitats de formació ocupacional.
• Grup Motor Incorpora. Es tracta d’un espai de coordinació entre el Consorci Badalona Sud i el Programa Incorpora
(amb la representació de la Fundació Intermedia, que és qui
el gestiona) i la persona referent de la Fundació Bancària “la
Caixa”. L’objectiu principal és el de fer seguiment del programa, plantejant les dificultats que sorgeixen, i els nous reptes
a incorporar.
• Xarxa jove d’ocupació. Es tracta d’un espai promogut des
de l’IMPO, que va començar sent un espai de territori, on participaven les principals entitats que treballen en l’àmbit juvenil, i que actualment té caràcter de ciutat. L’objectiu és el de
compartir informació sobre els recursos per a la inserció sociolaboral dels i les joves. Hi participen, principalment: el Badiu
Jove, Departament d’Ensenyament, Serveis Socials, Ateneu
Sant Roc, Fundació Carles Blanch, Fundació La Pedrera, ASAUPAM, Creu Roja, Consorci Badalona Sud i la Diputació de Barcelona, a banda del propi IMPO. En l’actualitat, l’IMPO explica
que resta pendent de convocar per les properes reunions al
Casal dels Infants, Càritas i la Fundació Pere Tarrés.
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5.4

Atenció
Social

A continuació es descriuran aquelles entitats, projectes i institucions que tenen per objectius oferir una atenció a la ciutadania per proveir-li els recursos que necessita per a la cobertura
de les seves necessitats bàsiques. En aquest sentit apareix
Serveis Socials com a principal agent que desenvolupa aquestes funcions, pertanyent a l’Administració Pública. A banda,
també existeixen moltes entitats que tant amb fons públics

com privats, també formen part del conjunt de recursos que
ofereixen aquesta atenció a la ciutadania.
Llistat de recursos
A continuació es llisten aquells recursos i entitats que s’engloben dins l’àmbit de l’atenció social:

Projecte

Entitat / Institució

Descripció

Persones beneficiàries

Serveis Socials

Serveis Socials – SBAS 6 -

Gestió i tramitació d’ajudes socials, atenció a la

Persones amb necessitat de

Ajuntament de Badalona

dependència, a les problemàtiques relacionades

suport per a la cobertura de

amb l’habitatge, etc.

necessitats bàsiques

És un projecte que, en el marc de Serveis Socials,

Infància i famílies

Xarxa d’Ajudes a Menors

Casal dels Infants

i Famílies en processos

ofereix atenció a famílies tramitant ajuts del

d’inclusió social

Programa CaixaProInfància. També coordina
tres serveis que es desenvolupen als centres
educatius del territori: Servei de suport psicològic,
logopèdia i psicomotricitat, amb un conjunt de 12
professionals que desenvolupen aquestes tasques.
Té incorporades també la intervenció amb noves
metodologies, com el treball social de grups.

Punt d’Atenció a Persones

Progess – Consorci

Servei d’assessorament legal a persones

Nouvingudes

Badalona Sud

nouvingudes sobre tràmits d’estrangeria, així com

Persones nouvingudes

servei de mediació.
Plataforma d’Afectats per

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de

Persones afectades

la Hipoteca

Badalona ofereix atenció directa als veïns i

per les hipoteques

veïnes del Districte 6 cada dilluns tarda. Atenen a

i/o problemàtiques

demandes relacionades amb desnonaments

relacionades amb
l’habitatge

Creu Roja Barcelonès Nord

L’entitat ofereix serveis assistencials destinats a la

Persones amb necessitat de

infància, joventut i famílies, i desenvolupa projectes

suport per a la cobertura de

de sensibilització, formatius, inserció laboral, etc.

necessitats bàsiques

Fora del Districte 6 però amb projectes que acullen a persones
del territori, també existeixen entitats a les que cal fer menció:
• Caritas Diocesana Barcelonès Nord: la seva seu és molt
propera al barri de Sant Roc, i ofereixen ajuda per cobrir les necessitats bàsiques de les persones, així com també treballa per
a la seva promoció a partir de la seva participació activa, del
reconeixement dels seus recursos i de les seves potencialitats.

Xarxes de Treball
No existeixen xarxes de treball específiques d’aquest àmbit.
Les entitats i projectes descrits en aquest apartat, participen
dels espais que s’han detallat a l’apartat de recursos educatius
de la monografia comunitària.
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5.5

Espais
de culte

Coherentment amb la diversitat cultural del Districte 6, al
districte hi conviuen una pluralitat de confessions, entre les
quals destaquen la cristiana catòlica, la cristiana evangelista i
la musulmana. Tot i que menor, també cal destacar l’existència
de testimonis de Jehovà, sikhs i practicants de la religió ravidàssia. Atendre la diversitat i promoure la convivència també
des del punt de vista de la religiositat és important perquè en
molts casos la pertinença a una d’aquestes religions sustenta
una part notable dels processos o sentiments d’identitat de
les persones.
Pel que fa als espais de culte catòlics, hi ha la parròquia de Sant
Roc. Aquesta parròquia, des de l’any 1967 fins el 1974, va anar
canviant d’ubicació, utilitzant, per exemple, l’espai de l’Esplai
Borinot o la capella del l’Escola Lestonnac. El 1974 s’inaugura
l’espai on la parròquia s’instal·la definitivament, que es troba
al costat de la Fundació Ateneu Sant Roc, centre d’activitats
socials que, com s’ha vist en l’apartat 3.5., en els seus orígens
estava molt vinculat a la parròquia.
A la parròquia de Sant Roc hi assisteixen sobretot persones
grans, la majoria immigrants que van arribar els anys 60 i 70
del sud d’Espanya. La parròquia de Sant Roc es caracteritza
per la seva obertura a la comunitat. Exemple d’aquesta obertura són el fet que s’hagin cedit espais de l’església a l’Ateneu
per a classes d’anglès i informàtica i que en algunes ocasions
hagin ofert l’edifici perquè s’hi celebressin rituals musulmans.
Pel que fa als espais de culte evangèlic, el principal, l’església
evangèlica Filadelfia té varis centres de culte al barri on les persones assistents a aquest espai pertanyen majoritàriament a la
comunitat gitana. El centre de culte amb el local més gran està
situat al carrer Simancas, davant la plaça Camarón de la Isla.
Hi ha altres cultos que pertanyen a l’església evangèlica Filadelfia situats als carrers: Marques de Montroig, Primavera, Jerez de la Frontera i Alfons XII (església evangèlica el pessebre).
A més, cal comptar amb el centre de culte situat a la zona propera al metro de Pep Ventura, on hi assisteix molt veïnat del
Districte 6 tot i no estar en el districte.
En diversos col·loquis es parla de la importància del paper dels
pastors dels cultos en l’educació, ja que es tracta de persones
amb autoritat dins la comunitat gitana, amb presència continuada en la seva vida, i als infants, segons s’extreu d’un col·loqui, els agrada assistir-hi. Segons alguns col·loquiats, però, el
pastor no està interessat a desenvolupar aquest paper.
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Pel que fa als espais de culte islàmic, n’hi ha diversos, i la majoria estan situats al barri d’Artigues. Les persones que hi assisteixen solen ser persones migrades arribades al segle XXI,
la major part del Pakistan. Un d’aquests espais és l’associació
Minhaj-Ul-Kuran (Camí de la Pau), que té incorporades a la seva
agenda religiosa la promoció dels drets humans i la mediació
intercultural.
Des de 2013, però, a Badalona hi ha una moratòria que ha
deixat en suspensió la creació de nous centres de culte que
afecta sobretot a la creació de mesquites i centres d’oració
per poder acollir tothom, però també a la regulació dels cultes
evangèlics que estan funcionant sense llicència.
Actualment la comunitat musulmana duu a terme les oracions
del divendres i els rituals de celebració del Ramadà al pati de
l’IES B9, actualment es desús. Anteriorment, la pregària es feia
a la Plaça Camarón de la Isla, davant l’espai de culte evangèlic
Filadelfia. Els resos al carrer, però, generaven rebuig social a alguns veïns i veïnes, cosa que va servir de justificació al govern
de la ciutat per traslladar les pràctiques d’oració a l’IES B9. Cal
esmentar, però, que durant el temps que se li va donar aquest
ús, la plaça estava més neta perquè la comunitat la netejava
abans de resar.
Segons una de les persones col·loquiades, les persones musulmanes de Badalona no tenen un lloc digne per a fer la pregària i sempre hi ha problemes durant el Ramadà per fer les
oracions de nit. Aquesta persona també destaca la necessitat
d’un cementiri musulmà.
Finalment, cal esmentar que el Districte 6 també compta amb
un saló del Regne dels testimonis de Jehovà, i un centre de la
religió ravidàssia molt proper.
Actualment hi ha un espai de diàleg interreligiós a nivell de
ciutat que promou l’apropament entre diferents confessions.
A continuació es mostra un llistat dels centres de culta del Districte 6:
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NOM

RELIGIÓ

Sri Guru Ravidassia Bhawan

Ravidàssia

Centre de culte evangèlic filadelfia Carrer Primavera

Evangelista

Centre de culte evangèlic filadelfia Carrer Simancas

Evangelista

Centre de culte evangèlic filadelfia Carrer Marques de Montroig

Evangelista

Centre de culte evangèlic filadelfia Carrer Jerez de la Frontera

Evangelista

Centre de culte evangèlic filadelfia a Pep Ventura (fora del barri)

Evangelista

Església Evangèlica el Pessebre - carrer Alfons XII

Evangelista

Camí de la Pau

Musulmana

Institut B9 (pregària de divendres)

Musulmana

Sala del Regne dels Testimonis de Jehovà

Testimonis de Jehovà

Parròquia Sant Roc

Catòlica
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5.6

Associacions
i plataformes veïnals

El districte 6 compta amb una sèrie d’associacions veïnals localitzades a cadascun dels barris d’Artigues, El Remei i Sant
Roc, sent el barri de Sant Roc el que més associacions té. En
els últims anys, s’han constituït dues associacions veïnals que
trenquen amb la lògica d’identificació amb el barri, amb objectius més generals d’abast de districte o identificant-se amb el
conjunt de la ciutat.
Associacions veïnals:
• AV Artigues: Atenció veïnal, classes d’idiomes, tallers i
excursions.
• AV Maresme: Atenció veïnal, tallers i excursions. Tenen
una vocalia específica per a dones.
• AV Sant Roc: Atenció veïnal, comunitats de veïns i veïnes,
tallers i excursions.
• AV Gent de Sant Roc: Atenció veïnal i excursions.
• AV El Remei: Atenció veïnal, tallers i excursions. Tenen una
vocalia específica per a dones.
• AV Integrats a Badalona (AVIBA): Atenció veïnal.
• AV Intercultural de Badalona (AVIB): Centrats sobretot
en temes de convivència intercultural i absentisme escolar.
• AV Congrés: Atenció veïnal, tallers, gimnàstica i excursions. Si bé no està als límits territorials del districte 6, s’utilitzen les seves instal·lacions per activitats esportives adreçades a gent gran.
Plataformes i grups ciutadans:
• Plataforma de parados de Badalona: Atenció veïnal
adreçada a les persones aturades del districte per facilitar la
seva incorporació al món laboral.
• Plataforma Sant Roc som Badalona: Atenció veïnal i
vinculació del barri amb la resta de la ciutat de Badalona.
• Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH): Atenció a
persones afectades per les hipoteques i altres aspectes relacionats amb l’habitatge.
• Dones i barri en xarxa: grup de dones que treballa temes
vinculats a la convivència, la promoció del civisme i la cura
del barri i l’anàlisi dels mitjans de comunicació des d’una
perspectiva de gènere.
• Associació de jubilats d’Artigues: vinculats a l’AV Artigues.
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5.7

Associació
de comerciants

Amb l’objectiu de promocionar el comerç al territori i assessorar al teixit comercial, existeixen les següents associacions de
comerciants:
• Associació de botiguers de Badalona.
• Associació de comerciants d’Artigues.
• Associació de venedors/es del mercat.
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5.8

Cultura

Al districte hi ha una sèrie d’associacions que tenen com a objectiu la promoció de la cultura. Per una banda hi ha associacions adscrites a una identitat cultural, normalment la de la seva
població d’origen (immigracions de diferents parts de l’Estat
Espanyol a finals dels anys 60 i 70, i immigracions d’altres països que arriben al barri a partir dels anys 90). També hi ha associacions que identifiquen la seva activitat amb la promoció
del poble i la cultura gitana. Des d’aquesta concepció de la
cultura s’identifiquen les següents associacions:
• Casa de Córdoba: grups i classes de danses (sevillanes...)
• Centre cultural Rincón Extremeño: grups i classes de danses (sevillanes...)

de dones, diferents tallers de teatre i han organitzat una marató amb diverses disciplines artístiques.
Al districte hi ha entitats com la Fundació Ateneu Sant Roc,
que desenvolupa projectes directament vinculats a la promoció de la cultura.
També es compta amb altres recursos públics, com el programa de la Generalitat de Catalunya Apropa Cultura, que facilita que els veïns i les veïnes del districte puguin accedir a
la programació cultural de la ciutat i de ciutats properes com
Barcelona. El Consorci Badalona Sud Està adscrit al programa
i se’n pot beneficiar qualsevol entitat o persona del districte.

• Nada i Pakistan: promoció cultura del Pakistan.
• Pak Punjab català: promoció cultura del Pakistan.
• Aldua: promoció de la cultura del Pakistan, cursos de llengues
(català, castellà, anglès), relacions amb la cultura d’acollida.
• Associació gitana de Badalona: Projecte Shere Rom, atenció a les necessitats del veïnat.
• Associació gitana de Badalona Rom i Romí: Promoció
cultura gitana i joves gitanos.
• Asociación cultural gitana de San Roque: Promoció cultura gitana i joves gitanos.
• Asociación juvenil cultural de Badalona: Promoció cultura gitana i joves gitanos.
• Centro cultural caló: Promoció cultura gitana. Taller de restauració de mobles.
• Associació ocellaire i recreativa de joves de Badalona:
Activitats ocellaires.
Al districte també hi ha altres associacions que entenen la
cultura en un sentit més artístic, vinculada al teatre, música,
pintura, manualitats plàstiques, xerrades... Des d’aquesta
perspectiva s’identifiquen:
• Grup de dones Mil·lenium: Taller de manualitats i pintura
a l’oli. Realitzen la seva activitat a l’Associació de veïns i veïnes
d’El Remei.
• Comuna Paradís: Entitat juvenil de promoció de la cultura,
especialment el teatre. Dinamitzen el grup de teatre Amb veu
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5.8

Esports

En aquest apartat es detallen les entitats esportives del districte. Han quedat fora les activitats extraescolars o l’Escola de
futbol Sant Roc que han estat incorporats al recursos socioeducatius per la seva vinculació a l’àmbit educatiu.
- Associació esportival Districte 6: gestionen la instal·lació esportiva municipal Unificació Badalona Sud, un camp de futbol
de gespa artificial.
- Club petanca Sant Roc: gestionen una pista de petanca de
cessió municipal.
- Club petanca esports Sant Roc: gestionen una pista de petanca de cessió municipal
- Club d’escacs d’Artigues: tallers, campionats i promoció
de l’escac. Fan un voluntariat a la CiberCaixa en el programa
Quedem després de classe.
- Penya barcelonista d’Artigues i Badalona Sud.
Espais, equipaments i recursos esportius
A més del camp de futbol i de les dues pistes de petanca, gestionats per associacions esportives, el Districte 6 compta amb
altres espais per a la pràctica de l’esport.
- Pista esportiva situada al carrer Joan XIII: gestió municipal.
- Pista esportiva situada a la plaça Camarón de la Isla.
- Pista de petanca situada a la plaça Roja, gestionada per l’AV
Maresme.
- Els patis de les escoles s’utilitzen per fer activitats esportives
d’extraescolars per a infants i joves.
- Al Casal cívic de Sant Roc hi ha una aula que s’utilitza com a
gimnàs on es realitza gimnàstica per a gent gran, ioga i diferents danses.
- Al Centre Cívic Sant Roc, s’utilitza la sala d’actes per activitats
esportives (sobretot adreçades a gent gran).
- Caminades populars, organitzades pel Consorci Badalona
Sud i per l’Ajuntament de Badalona.
- Altres instal·lacions localitzades fora del districte, però en la
seva zona d’influència:
-
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A la plaça Regalèssia, al barri de Gorg, hi trobem una
pista esportiva municipal.
Club privat de boxa i kick-boxing: utilitzat per homes
joves dels barris.
La Betsaida, situada al barri de la Salut, fa activitats
esportives per a joves i adults.
Parc fluvial del riu Besòs: molt proper al barri d’Artigues, té espai per anar en bicicleta, córrer...
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6

Aspectes, temàtiques i
demandes que requereixen una
anàlisi específica

1

Pròleg

86

6.1

Estat
dels barris

Una de les diferències més notables entre el contingut dels
col·loquis a la ciutadania i el dels col·loquis a recursos tècnics
i a l’administració és la presència del tema de l’estat del barri,
molt més assenyalat entre la ciutadania que no pas entre
professionals i administració. En general, es percep una
degradació del barri, tant pel que fa a la higiene com pel que
fa a l’estat del mobiliari urbà i les infraestructures. Aquest
tema, tot i que preocupa a la ciutadania en general, amoïna
especialment als infants i a les persones grans.
En alguns col·loquis s’observa que l’estat del barri és important
a l’hora de generar identitat de barri i que hi ha diversitat
d’opinions a l’hora d’atribuir a una o altra causa el mal estat del
barri i la manca d’higiene. Així mateix, si tota relació es dóna
en l’espai, la convivència depèn també de l’ús que es fa dels
espais i de les sensacions que provoquen.
Finalment, en els col·loquis han sorgit algunes propostes
perquè el barri millori en aquest aspecte, així com accions que
ja s’han dut a terme.

Observacions sobre l’estat del barri
La salubritat del carrer és un tema molt comentat en els
col·loquis entre la ciutadania, sovint amb la sensació de que
no es fa prou feina en el barri per solucionar-ho:
Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament Badalona
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“Actualment el barri està més brut, degradat i
abandonat que en temps anteriors.”
“Nosotras la sensación que tenemos es de
abandono”.
La perspectiva de barri abandonat contrasta amb les veus que
arriben des de l’Administració, que assegura que el Districte 6
és el territori per on passa més vegades el servei municipal de
neteja. Hi ha altres opinions que veuen com la higiene del barri
millora gràcies a l’acció del govern municipal però cal incidir
en la conducta veïnal:

“Hay calles que sí [están limpias], pero otras,
como Simancas, están sucias... son como una
tormenta para mí”.
“El barrio está muy sucio. A pesar de que
sabemos que vienen cada día, y limpian mucho”.
Així, en general, entre la ciutadania col·loquiada, hi ha la
percepció compartida que el barri està brut i en mal estat.
Tanmateix, com s’ha pogut observar en algunes de les
transcripcions literals, hi ha diferències a l’hora d’atribuir-ho a
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una o altra causa. Mentre que per a uns els serveis de neteja
són insuficients i l’Ajuntament només fa pedaços allà on hi
ha un desperfecte, per a d’altres són els propis veïns els qui
embruten el barri o fan malbé el mobiliari urbà. La direcció de
les relacions de causalitat que s’estableixen a l’hora d’atribuir
el mal estat del barri a una causa o a una altra genera efectes
psicosocials que afecten l’estat de la convivència.
Així, d’una banda, la focalització en la idea que hi ha grups que
embruten i causen més desperfectes que la resta abona el
terreny de l’estereotip, la discriminació cap a certs col·lectius
culturals o la criminalització de la pobresa i, per tant, és un fre
per a la cohesió social intrabarrial.

“Tiran la basura por la ventana y usan mal el
contenedor. Lo dejan todo fuera y la basura se
acumula en el suelo”.
A causa de la brossa que s’apila al terra, la presència de coloms
i gavines es multiplica. A més, en un col·loqui amb infants, els
nens i nenes també comenten que no hi ha consciència per al
reciclatge.
Hi ha zones d’especial rellevància en quant a l’acumulació
de brutícia, com la Plaça Camarón, sota l’autopista, la Plaça
Nicaragua...

“Sabemos que limpian, pero tiene que haber
algunas vías para llegar a esta gente para que no
ensucien tanto la calle”.

“La Plaça Nicaragua està bruta, hi ha
deposicions de les persones sense sostre que
dormen allà”.

D’altra banda, la idea que l’Ajuntament de Badalona no cuida
prou l’estat dels barris del Districte 6 en comparació a la cura
que té d’altres barris de la ciutat condueix a la percepció que
el barri està sent discriminat per l’Administració, la qual cosa
pot esdevenir un factor que freni la cohesió social interbarrial
i la relació de confiança amb l’Administració.

“Hi ha zones on no es neteja”.

“Quan es trenquen els bancs no s’arreglen, els
arbres es moren... La impressió és que el barri
està abandonat”.
“Quan l’Ajuntament arregla alguna cosa,
només fa pegats. No pregunta al veïnat i no fa
intervencions integrals i ben pensades”.
La idea que veïns i Administració tenen una responsabilitat
compartida en l’estat del barri pot ser un motor perquè
Administració i ciutadania treballin plegades, per transformar
així les relacions tant de la ciutadania entre si com de la
ciutadania amb l’Administració, pel canvi d’actituds individuals,
col·lectives o institucionals cap al barri.

“Si invirtieran más en acondicionar el barrio,
los vecinos se implicarían más”.
Hàbits de la ciutadania
En referència a la diversitat de problemes que originen a
l’estat del barri els hàbits d’algunes persones, en els col·loquis
sobretot es comenta la constant brutícia dels carrers i
places dels barris ja sigui perquè les persones llencen la
brossa per la finestra de casa seva (compreses, bolquers,
bosses d’escombraries...) o perquè deixen la brossa fora del
contenidor.

La conducta d’embrutar s’associa als gitanos, però també hi
ha autocrítica per part d’alguns “paios”:

“Con la capa del gitano, nos tapamos los
castellanos”.
Una altra problemàtica molt comentada és el soroll que es
genera en algunes zones del districte. La plaça Camarón és un
dels focus de conflicte pel que fa a soroll ja que hi ha una botiga
oberta fins mot tard a la nit on s’hi reuneix gent contínuament i
hi ha baralles i discussions que no deixen descansar al veïnat.
El carrer Xile és un altre focus de soroll però sobretot a les nits
d’estiu. Tot i que la gent es posi als bancs i generin sorolls a les
nits, es recull en un col·loqui:

“Hi ha grups que es posen als bancs i fan molt
de soroll, però la solució no ha de ser treure els
bancs, que són necessaris per descansar”.
A més s’han comentat altres temes que desperten reticència
en una part del veïnat però que no apareixen amb tanta
freqüència en els col·loquis, ja que segurament no són tant
comuns en el dia a dia. En són exemple la crema de residus,
les fogueres al carrer que es fan a l’hivern, les pintades a les
parets, la presència de galls i gallines en alguna zona del barri
i les celebracions i actes socials al carrer que també generen
brutícia (aniversaris, vetlles; dòmino, parxís; piscines inflables).
Mobiliari Urbà
Pel que fa a l’estat del mobiliari urbà i de la infraestructura
un comentari força recurrent és que algunes propostes de
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millora no són possibles degut a les conductes d’alguna part
del veïnat:

“No me extraña que a veces no quieran invertir
(el Ayuntamiento, en zonas verdes y parques
infantiles) porque el destroce al que se somete un
parque infantil...”.
“S’inverteix en neteja però no en manteniment”.
Algunes persones expliciten que la responsabilitat de l’estat
del mobiliari urbà recau en l’Ajuntament:

“Quan una cosa es trenca, l’Ajuntament no
l’arregla. El mobiliari no és resistent. Hauria de
ser de pedra i no de ferro”.
Hi ha col·loquiats que atribueixen a la pobresa i a la crisi el fet
que alguns veïns s’enduguin el material del carrer per vendre’l.
A més, s’ha parlat d’altres qüestions en els col·loquis respecte
a l’estat del mobiliari urbà com són el mal estat d’algunes
voreres que fa temps que no es reparen (apareixen d’exemple
el carrer Sant Joan Evangelista i el carrer Còrdova) o la falta
d’espais verds, fonts i banys:

“No hay baños públicos y en los bares no te
dejan entrar sin consumir, entonces hay mucha
gente que lo hace en la calle. Había gente que se
limpiaban en las fuentes, y por culpa de eso y de
que los perros bebían en las fuentes han cortado
el agua y ahora no hay agua en la calle”.
També s’ha comentat la falta de bancs, que es van treure fa
uns anys, fet que comporta que les persones grans no puguin
seure a descansar i li resta al barri la facilitat per l’establiment
de relacions entre veïns i veïnes. Tanmateix, en els col·loquis hi
ha percepcions contradictòries. Mentre que algunes persones
diuen que es van treure els bancs sense consultar als veïns,
n’hi que diuen que sí que es va fer una consulta, i va sortir
que no “porque no quieren follones”. Tot i així, en tots els
col·loquis on s’ha parlat dels bancs, les persones estan d’acord
que no s’han de treure:

”Se pierden los follones, pero también la
convecinidad”.
Altres temes sorgits en els col·loquis són l’estat dels arbres,
es té la sensació que no es poden tot el que s’haurien de
podar i en ocasions les branques entren en algun domicili,
recau doncs en el veïnat aquesta tasca. També s’ha parlat
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de la infrautilització de les paperes, l’excés de deposicions
de gossos al carrer i que els espais esportius existents estan
enreixats i semblen presons.
Infraestructura i subministraments
En relació a temes d’infraestructura i subministraments
destaca sobretot la mala olor degut al clavegueram:

“El barrio huele mal. Se nota cuando entras en
el barrio”.
Sembla que Sant Roc està construït sobre unes maresmes que al
ploure no drenen correctament les aigües subterrànies, s’estanquen
i el clavegueram acaba fent mala olor. A més, hi ha soterranis dels
edificis sense tapar, fet que facilita que el carrer s’inundi en cas de
pluges. Degut a aquesta situació, i a l’acumulació de brossa al carrer,
és més fàcil que rates i escarabats surtin a la superfície. Tot i així, la
sensació que l’Ajuntament no hi intervé persisteix:

“L’Ajuntament no fa cas quan els veïns demanen
que es netegin les clavegueres”.
Sobre l’estat dels subministraments d’aigua i llum es comenta
que molts pisos tenen els subministraments “enganxats”, fet
que porta a situacions de pobresa energètica:
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“Es necessiten ajuts socials per a pagar i
regularitzar els subministraments”.
L’estat de la llum i l’aigua dels pisos no és bo, es necessiten
inversions econòmiques per arreglar-ho.; actualment hi ha
subvencions europees però molts veïns no ho saben. A més,
els aparells d’aire condicionat dels habitatges regalimen
i embruten les parets, i si es posen arran de terra poden
ocasionar cremades.

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/

També hi ha alguna observació en sentit positiu, però són
poques, i algunes d’elles es refereixen al passat:

“Algo se ha avanzado [...]. La limpieza ha
mejorado un poco, porque también hay más
personas limpiando. Ahora ves seis o siete
barrenderos donde antes veías sólo tres”.
“Puede ser que como todo està sucio, pues
piensan que no merece la pena cuidar el barrio.
Si lo veo sucio, me da igual; si lo veo limpio, me
lo pienso”.
Estat del barri, identitat i apropiació
de l’espai públic
Un efecte psicosocial important que té el mal estat del barri,
amb conseqüències per a l’establiment de relacions de
convivència, és el de la identitat negativa. Que el barri estigui
brut fa que a algunes persones els faci vergonya dir que són
de Sant Roc, i en alguns col·loquis s’apunta que els familiars
i amics dels veïns i veïnes no volen venir al barri pel mateix
motiu. Així, l’estat del barri juga un paper important en els
processos d’identitat, claus per a la cohesió social.

“El barri ha passat de ser un barri lluitador que
reivindicava a l’Ajuntament que passés el servei
municipal d’escombraries i on s’han aconseguit
moltes coses pel que fa a la cura del barri, a ser un
barri que involuciona. Cada vegada que arriba
un nou grup de persones que tenen els hàbits
menys assentats (Perona, Via Trajana, Can Tunis
i immigració del Pakistan), les persones que ja hi
havia i que ja havien adquirit uns hàbits tiren enrere
i els tornen a perdre.”
D’altra banda, la manera com estan disposats els espais i
l’estat material d’aquest espai i dels objectes que hi ha, està
fortament relacionada amb l’ús que se’ls pot donar, usos
que poden afavorir o anar en detriment de les relacions de
convivència. Això s’ha posat de manifest, per exemple, amb

la qüestió dels bancs, que es van treure per a evitar “follones”,
però que segons els col·loquiats que han parlat d’aquest tema
va en detriment de l’establiment de relacions i del benestar de
les persones grans del barri. Així mateix, també s’ha parlat de
la necessitat que els espais pensats per a practicar esports no
estiguin enreixats perquè “parecen prisiones”, que els patis de
les escoles estiguin oberts el cap de setmana per poder jugar a
futbol o la contradicció entre el fet que les persones vagin a fer
ús dels parcs i places buscant moments de plaer i els resultin
desagradables. Tot això va en detriment de l’apropiació de
l’espai públic a què els ciutadans tenen dret i, per tant, també
va en detriment de la possibilitat d’establiment de relacions
de convivència.
Tanmateix, si bé l’apropiació de l’espai públic per part de la
ciutadania en termes generals podria considerar-se afavoridora
–o com a mínim possibilitadora- de l’establiment de relacions
de convivència, també és cert que aquesta apropiació es pot
dur a terme de manera que, enlloc d’afavorir-la, la faci anar en
detriment. En els col·loquis es parla, per exemple, de divisió
entre zones “pertanyents” o “exclusives” a unes comunitats
i no a unes altres, o a dinàmiques que alhora que afavoreixen
uns determinats usos de l’espai n’exclouen d’altres. Això,
segons s’extreu d’alguns col·loquis, provoca sentiments
d’inseguretat i de por en l’ús espai públic::

“No puedo salir [con los niños] a la Plaza Roja,
no hay buen ambiente [...]. Hay un parque en la
calle Chile, pero yo nunca fui allí porque tengo
miedo [...]. Yo quiero salir para disfrutar y coger
aire, no para estar nerviosa”; “Voy en coche al
parque [fuera del barrio] porque no quiero que
[mis hijos] vean y vivan estos insultos”.
Medi ambient
La reducció de la contaminació ambiental és un dels reptes
importants de les ciutats avui dia, tant per l’impacte que l’acció
humana té en el planeta com pels efectes que la contaminació
té en la salut de la ciutadania.
La qüestió del medi ambient és particularment important en
un districte que es troba travessat per una autopista, que
conté un polígon industrial i logístic amb entrada i sortida
constant de camions, i que en bona part està construït
damunt les maresmes del Besòs. Les dades de contaminació
de què es disposa a l’hora de redactar aquesta monografia no
són exclusives del districte del Districte 6, sinó de tota la ciutat
de Badalona.
L’any 2006 Badalona va ser inclosa en la zona de protecció
especial del medi atmosfèric per a partícules en suspensió i
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segons si es tracta de vies amb més o menys trànsit, amb
més o menys densitat de comerços, etc. Cal assenyalar que
un d’aquests nivells no es refereix a cap tipus de via que
es trobi transversalment per tota la ciutat, sinó que està
dedicat exclusivament al barri de Sant Roc, cosa que no
passa amb altres barris de la ciutat, i és que en el barri de
Sant Roc s’observen fortes mancances, tal i com s’ha descrit
anteriorment.

diòxid de nitrogen, tots dos contaminants originats sobretot
pel trànsit, i la Generalitat de Catalunya va adoptar un pla de
mesures per a millorar la qualitat de l’aire a la zona. Així mateix,
l’Ajuntament de Badalona va presentar un Pla d’acció per a la
millora de la qualitat de l’aire (2008-2015), coincidint amb l’Any
Europeu de la Qualitat de l’Aire, que contempla mesures com
l’optimització de serveis, la reducció del trànsit i les emissions
dels vehicles, la reducció de les emissions industrials o la
posada en marxa de campanyes d’educació ambiental.
En l’informe de dades ambientals de 2013 que acompanya
aquest programa s’observen algunes millores més concretes
com: disminució de la producció de residus sòlids, augment
de les línies de bus que passen per Badalona, més utilització
del transport públic, menor emissió de gasos d’efecte
hivernacle per habitant, augment de la utilització d’energia
solar fotovoltaica i tèrmica, menor consum d’aigua i major
aprofitament de les aigües freàtiques per a la neteja dels
carrers i el manteniment dels parcs i jardins. Tanmateix, no
s’observen millores en el percentatge de recollida selectiva
respecte del total de residus, en el nombre de vehicles per
habitant ni en el consum energètic. Finalment, s’observa un
empitjorament en l’aportació de residus a les deixalleries i en
la qualitat de l’aire, que té uns nivells de diòxid de nitrogen
que superen amb escreix els valors límits recomanats per
al manteniment de l’ecosistema i sovint també superen els
recomanats per a la protecció de la salut humana. Pel que fa a
les partícules en suspensió no s’observen canvis significatius,
i el monòxid de carboni i el diòxid de sofre es troben en nivells
acceptables (Ajuntament de Badalona, 2013).
Pel que fa als residus i a l’estat higiènic, el districte del Districte
6 i Badalona compten amb diferents recursos relacionats amb
la cura del medi. Per part de l’Ajuntament, Badalona Neteja
és el servei municipal de neteja de la via pública i de recollida
de residus comú per a tota la ciutat. Des de l’Ajuntament,
s’han classificat les vies de la ciutat en diferents nivells segons
les seves necessitats especials de neteja, amb diferències
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D’altra banda, el barri de Sant Roc, per a la cura del seu
manteniment, també compta amb la feina que fan els
usuaris del programa Enganxa’t al treball que duu a terme
l’associació Asaupam de prevenció i reducció de riscos del
consum de drogues. Aquest programa és una proposta
per a persones drogodependents que no poden accedir als
canals normalitzats d’ocupació i que, de manera coordinada
amb el servei municipal de neteja, duen a terme tasques de
manteniment de l’espai públic. Aquest projecte d’enfocament
comunitari, alhora que té l’objectiu de la integració laboral de
les persones drogodependents, implica que hi ha persones
del barri cuidant el propi barri, cosa que diversos ciutadans
han proposat en els col·loquis, tant quan s’ha parlat de l’estat
del barri com quan s’ha parlat de desocupació.
Dos altres projectes comunitaris relacionats amb la cura
del medi ambient són els horts urbans que va impulsar el
Servei de dinamització i intervenció comunitària del Consorci
Badalona Sud durant els darrers anys a Sant Roc. Els horts
urbans, que situem en aquest apartat de medi ambient per
la millora ambiental que suposa l’activitat de l’horticultura,
representen, a més, un salt qualitatiu en l’àmbit comunitari
perquè són catalitzadors de l’establiment de relacions entre el
veïnat i els usuaris de les associacions, serveis o centres que
hi participen, així com entre aquestes associacions, serveis i
centres en tant que institucions.
El primer d’aquests horts, que funciona des del 2010, es troba
a l’avinguda Alfons XII, al costat del Club de petanca Sant Roc
i de l’IMPO. En aquest espai hi ha participat veïns i veïnes a
títol individual i diversos serveis i associacions socioeducatius,
sobretot dirigides a persones amb discapacitat, que donen a
l’hort un ús terapèutic en sentit ampli, ja que es pot enfocar
com un espai de desenvolupament personal, de socialització,
d’integració i de convivència. Des de l’hort també s’han
establert relacions amb l’IMPO; per exemple, s’ha utilitzat
l’espai de l’IMPO per a guardar-hi eines, i en algun curs de
formació de l’IMPO s’han dinamitzat activitats a l’hort. Atesa
la bona experiència, més tard es va construir, en un procés
d’arquitectura col·lectiva, un altre hort urbà comunitari a la
part del darrere del CEIP Baldomer Solà i que té un caràcter
educatiu i hi participen entitats i també l’escola on es troba.
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Propostes per a la millora de l’estat del barri:

Proposta
Crear una brigada de neteja contractant gent del barri que

Que l’estat del barri és una qüestió que preocupa a la
ciutadania també es posa de manifest en diverses accions
organitzades pel veïnat, principalment per grups de dones,
per tal que el barri estigui més net. Aquestes accions, que
constitueixen altres maneres d’apropiació de l’espai públic,
s’han dut a terme al Districte 6 des de fa dècades, més o
menys puntualment i en funció de les necessitats i de l’estat
d’ànim col·lectiu.
Als anys 70, a més de la reivindicació veïnal que el serveis
municipals de neteja passessin per Sant Roc, es van organitzar
grups per dur a terme escombrades i accions de neteja al barri.
Com relata una dona gran col·loquiada: “se organizaron

unos grupos para ver qué se podía hacer con San
Roque, y con escobas se salía a la calle para barrer
i que el barrio estuviera limpio. «Venga, hoy toca
barrer tu trozo...», y todas barríamos la calle y
estaba todo precioso”.

donés suport a la brigada de neteja municipal. “A la Mina
ja està funcionant i té bons resultats. Així seríem nosaltres
mateixos els que li diríem a la gent que no embruti perquè
perdríem la feina”.

“A la Mina ja està funcionant i té bons resultats. Així
seríem nosaltres mateixos els que li diríem a la gent que
no embruti perquè perdríem la feina”.
Revisió i poda de l’arbrat
Més programes com “Enganxa’t al treball”, amb persones del
barri netejant el mateix barri.
Revisió dels ressalts.
Tapar els soterranis dels edificis per evitar l’acumulació de
brutícia.
Posar lavabos públics
Posar aparells per fer exercici a l’aire lliure.
Implicació de les botigues en la neteja del carrer.
Implicació de la Guàrdia Urbana

A partir del 2004 i al llarg de varis anys, el col·lectiu Dones i
barri en xarxa va començar a organitzar campanyes de neteja,
de recollida selectiva i de promoció d’hàbits relacionats amb
la cura de l’espai públic, que tenien eslògans com “Tu barrio es
tu casa, cuídalo!”.
Així mateix, la plataforma Sant Roc Som Badalona i la federació
d’entitats pakistaneses Pak Welfare va promoure un acte
l’estiu del 2015 que consistia en una operació de neteja del
barri per a sensibilitzar el veïnat de la importància que el barri
estigui net.
En els col·loquis han sorgit vàries propostes de treball de cara
a la millora de l’estat del barri:
ls tres barris:
arqueologiaveinal.wordpress.com

6

Aspectes, temàtiques i demandes que
requereixen una anàlisi específica

92

6.2

Escolarització i èxit
educatiu

“L’educació és molt important, és la via de
creixement. El racisme, la neteja i la salut,
problemes que afecten molt al Districte 6, tenen
molt a veure amb l’educació”.
L’educació dels infants i del jovent és una de les temàtiques
més compartides als col·loquis. Veïns i veïnes, recursos
tècnics i representants de l’Administració han manifestat
una gran preocupació per l’educació dels infants i del jovent,
sobretot des de la perspectiva de l’absentisme, el fracàs i
l’abandonament escolar. Tot i així, es comença a parlar de l’èxit
educatiu, com una nova perspectiva per abordar els temes
socioeducatius des d’un enfocament més global, transversal
i positiu, treballant des de les potencialitats i l’empoderament
dels menors, el jovent i les famílies.
Des de la majoria de visions s’entén l’educació com a motor
de canvi, però hi ha diferències en la conceptualització de
l’educació i del paper de l’escola com a institució prioritària en
la transmissió dels aprenentatges.
Aquesta diversitat de significacions del fet educatiu respon a
múltiples variables, però segons el que s’extreu dels col·loquis
realitzats, les més rellevants serien les característiques dels
infants i joves, l’organització del sistema educatiu, la relació
de les famílies amb els agents socioeducatius, la influència
negativa de l’entorn i la manca d’expectatives de futur.
En aquest context, els espais d’educació no formal i sobretot
informal, adquireixen una gran importància en els processos
educatius dels infants i del jovent del territori. Per abordar
tots aquests espais de socialització i d’aprenentatge hem
organitzat l’apartat d’educació tenint en compte aspectes
d’educació formal, no formal i informal.

Característiques dels infants i del jovent
El nostre sistema educatiu posa als infants i joves en el centre
de l’acció pedagògica. Per tant, la situació i les característiques
dels infants i joves són elements clau per entendre el context
socioeducatiu del territori (aquest apartat es complementa
amb els punts 4.1 i 4.2 de la monografia comunitària).
La majoria de recursos tècnics i representants de
l’Administració participants als col·loquis, parlen d’uns
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infants i joves amb situació de vulnerabilitat i amb necessitats
educatives especials.
Entre les característiques més rellevants destaquen:
Infants i joves amb necessitats educatives especials
Es considera que un gran volum dels infants i joves del Districte
6 presenten necessitats educatives especials que afecten al
seu desenvolupament i aprenentatge. Es posa molt l’èmfasi en
malalties mentals i trastorns greus de conducta que suposen
dificultats pel propi infant/jove però també obstaculitzen el
desenvolupament de la classe. Segons les dades de l’Equip
d’Assessorament i orientació Psicopedagògica durant el
curs 2015/2016 s’han efectuat 84 dictàmens i 1.336 informes
tecnico-socials, dades que suposen aproximadament un
46,14% dels menors matriculats als centres educatius del
districte (2.217 per infantil i primària i 970 per secundària).1

“A l’escola hi ha molts infants amb necessitats
educatives especials, la majoria amb problemes
cognitius. Cada infant/jove té un pla
individualitzat i és molta feina. El nivell de
l’escola és molt baix”.
Altres aspectes molt rellevants són les situacions especialment
desfavorides a nivell econòmic, social i cultural que viuen les
famílies i la influència negativa de l’entorn, que dificulten tant
l’accés a l’escolarització com l’adquisició dels aprenentatges.
Els infants i joves del districte viuen situacions de desavantatge
educatiu que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge,
la lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques. Però també
del seu desenvolupament emocional i de comportament,
generant problemes de convivència a l’entorn escolar.
Davant d’aquestes dificultats, es considera que l’escola com
a institució, hauria de compensar les desigualtats (socials,
culturals, cognitives, de participació...), però el sentiment
majoritari és que el sistema educatiu no aconsegueix garantir
la igualtat d’oportunitats i que s’acaben reproduint les
desigualtats.
Diversitat cultural
A aquestes necessitats s’hi suma la diversitat de cultures
que conviuen en una mateixa aula o espai educatiu. Aquesta
1 Segons les dades de matriculació facilitades per l’Oficina Municipal d’Escolarització de Badalona
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diversitat requereix d’atencions i gestions específiques
(matricula viva, incorporació tardana al sistema educatiu,
desconeixement de l’idioma, els costums i l’entorn, diferents
graus d’escolarització, diversitat de valors, creences religioses i
cosmovisions...), que, segons els recursos tècnics col·loquiats,
augmenten la complexitat dels projectes educatius i dificulten
els processos d’aprenentatge.
Desigualtat de gènere
Nois i noies també tenen necessitats específiques responent
a una socialització diferenciada en funció del gènere
assignat. Malgrat la diversitat cultural, a nivell estructural i
transcultural, nois i noies viuen situacions de desigualtat, que
afecten als seus processos educatius. L’absentisme, el fracàs
i l’abandonament escolar, la participació en extraescolars
i projectes socioeducatius, la continuïtat dels estudis, la
incorporació al món laboral... tenen repercussions diferents
en funció de la variable gènere. Per fer una anàlisi acurada,
cal però, creuar la variable gènere amb altres categories com
la cultura, les creences religioses, la classe social... Aquest
anàlisi interseccional es portarà a terme de manera transversal
en cadascun dels apartats de la monografia comunitària, però
de manera específica en el punt 6.8.

Absentisme, abandonament,
desescolarització i fracàs escolar
L’educació dels infants i del jovent és una preocupació
compartida per la majoria de les persones adultes
col·loquiades. La visió majoritària posa l’accent en l’absentisme
escolar, senyalant-lo com un problema permanent, crònic i de
difícil solució al districte.
La primera apreciació important que es desprèn dels col·loquis
és la disparitat d’interpretacions sobre l’absentisme escolar.
Famílies, infants, joves, recursos tècnics i representants de
l’Administració, utilitzen el concepte d’absentisme escolar amb
diversitat de matisos, significats i albergant diferents realitats.
Es defineix l’absentisme escolar en funció de l’experiència de
cada professional, del sentit comú, dels criteris de les famílies
i dels menors.
Els desacords més rellevants, segons les visions expressades
als col·loquis realitzats, serien els criteris quantitatius per
definir una conducta com absentisme escolar, l’anàlisi de les
causes i les responsabilitats i els plantejaments d’actuació per
prevenir, detectar i actuar.
Malgrat la disparitat de visions respecte al que es considera
absentisme escolar i les maneres d’abordar-lo, quasi la totalitat
de persones col·loquiades consideren que l’absentisme no és
exclusivament una qüestió educativa. L’absentisme escolar es
situa en relació a un entramat de variables que responen a les
dificultats econòmiques, socials, culturals i de salut del territori.

L’absència de conceptualització compartida, dificulta
l’actuació coordinada entre els equips professionals que
operen en el procés de prevenció, detecció i intervenció, però
també de diàleg i treball conjunt amb les famílies.

“Després del col·loqui ens hem adonat què no
tenim una visió compartida del què és i no és
l’absentisme escolar. Calen espais per poder
compartir informacions entre professionals,
entitats i veïnat, per generar relats comuns
respecte a l’absentisme escolar i l’escolarització
dels menors”.
Per avançar en la construcció d’un relat compartit sobre
l’absentisme escolar cal definir i visualitzar les diferents
situacions de trencament de la trajectòria escolar,
desescolarització i abandonament escolar. Al llarg d’aquest
apartat, intentarem configurar aquest marc comú que ens
permeti reflexionar conjuntament, analitzar les causes des
d’una perspectiva multidimensional i caminar cap a propostes
de prevenció i actuació innovadores i creatives, més enllà
d’intervencions reactives i exclusivament normatives.
Definint un marc comú: absentisme, abandonament,
desescolarització i fracàs escolar
Segons el Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de
l’absentisme escolar, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
Badalona en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2014,
es considera absentisme escolar l’absència de classe sense
presentar justificant o sense una justificació acceptable.
El Pla, contextualitza l’absentisme escolar en el marc del Drets
Humans i el Drets dels Infants. El marc legal concret que afecta
l’absentisme diu:
Dret a l’escolarització. “El dret a l’educació, incloses les
activitats extraescolars, esportives, de lleure i les activitats
culturals dels infants i els adolescents, ha de prevaler per
damunt de les pràctiques culturals, la tradició i la religió, i
llurs manifestacions; aquestes pràctiques no poden justificar
en cap cas una discriminació, limitació o exclusió d’infants i
adolescents en el ple exercici d’aquest dret” (Llei 14/2010,
de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència).
Escolarització obligatòria. “L’administració educativa ha de
garantir una plaça escolar a tot l’alumnat en edat d’escolaritat
obligatòria, sent la família qui ha de procedir a la matriculació
del/la menor, amb el suport, si s’escau, dels serveis socials
municipals” (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació).
El Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme
escolar pretén ser un instrument per la prevenció i la
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intervenció quan es vulnera aquest el dret fonamental de
l’educació dels infants i adolescents.

matí o de la tarda). Les absències intermitents per motius
de salut sense justificant mèdic també s’hi inclouen.

Per facilitar la recollida de dades i el posterior anàlisi i
pla d’actuacions, el Pla estableix una sèrie de tipologies
d’absentisme escolar que són comunes a tota la ciutat. Les
tipologies establertes en el Pla es refereixen al total d’absències
mensuals de cada alumne/a i han estat elaborades a partir
de la classificació indicada pel Departament d’Ensenyament
per a tots els centres de Catalunya i a partir de les tipologies
utilitzades en els diferents districtes de la ciutat..

6. Alumnat il·localitzable: No és possible contactar amb
la família i no es pot saber quina és la situació actual de
l’alumne/a (possible canvi de població, de país, etc.).
Podrien ser casos de desescolarització, per la qual cosa
cal una actuació específica, ja que el centre educatiu no
té elements per actuar ni amb l’alumnat ni amb la seva
família. En aquests casos, correspon a l’administració
educativa decidir la situació escolar de l’alumne/a a
efectes administratius per donar-lo de baixa si correspon,
i als agents externs els pertoca localitzar la família i, si és
possible, intervenir-hi.

Es diferencia entre absentisme esporàdic, lleu, moderat i greu.
1. Absentisme puntual o esporàdic. Es produeix
esporàdicament i no s’observa continuïtat. Absència de
menys del 5% de les sessions lectives de matí i tarda.
2. Absentisme moderat. Absències entre el 5% i el 25% de
les sessions lectives de matí i tarda durant el mes.
3. Absentisme regular. Absències que oscil·len entre el
25% i el 75% de les sessions lectives de matí i tarda durant
el mes.
4. Absentisme crònic. Absències de més del 75% de les
sessions lectives de matí i tarda durant el mes. En el
cas d’un 100% de faltes d’assistència sense justificar, es
considerarà abandonament escolar prematur.
Tipologies d’absentisme escolar
Puntual
(0-5% de faltes)
1 dia al mes, sense regularitat mensual, o bé menys de 6 sessions

Segons els col·loquis amb el professorat i els recursos tècnics
de salut, hi ha una altra tipologia d’absentisme que respon a
les faltes d’assistència reiterades i justificades per la família
(per exemple amb justificant mèdic per malalties). Aquesta
tipologia no està recollida al Pla i en tot cas necessita d’un
tractament específic i diferenciat per la implicació de les
famílies en la justificació.
Diferències entre absentisme escolar, abandonament
escolar, desescolarització i fracàs escolar
Segons les opinions expressades als col·loquis, de vegades
es confon l’absentisme escolar amb altres realitats properes,
com el fracàs escolar o l’abandonament escolar. Resulta difícil
diferenciar quan es passa d’una situació d’absentisme escolar
a una situació de fracàs i/o abandonament escolar.

lectives al mes, sense regularitat mensual
Moderat
(5-25% de faltes)
Entre 1 i 5 dies al mes, o entre 6 i 29 sessions lectives al mes bé
Regular
(25-75% de faltes)
Entre 6 i 15 dies al mes, o bé entre 30 i 89 sessions lectives al mes
Crònic
75-100% de faltes)
Entre 16 i 20 dies al mes, o bé entre 90 i 120 sessions lectives al
mes

L’absentisme escolar, tal i com està definit al Pla de promoció
de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme escolar, suposa
ruptures i discontinuïtats respecte a la presència a l’escola.
L’abandonament escolar suposa una ruptura definitiva
amb l’escola. Són infants/joves, que tot i haver formalitzat
la matrícula, han deixat d’anar a l’escola completament.
Normalment l’abandonament escolar es dóna més en
adolescents entre 12 i 16 anys.
L’abandonament pot produir-se per diverses causes:

Es considerarà una falta sencera l’absència de matí i tarda (es comptabilitzarà mitja falta l’absència
de matí i mitja falta l’absència de tarda).

El Pla inclou dues tipologies més, no recollides pel
Departament d’Ensenyament, però que cal abordar atès
que afecten l’escolarització normalitzada dels infants i
adolescents:
5. Absentisme intermitent: Es produeix a temporades
(incloent-hi les absències per vacances fora de temporada,
especialment famílies d’origen estranger) o en franges
horàries determinades (no puntualitat a primera hora del
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Desescolarització en el pas de primària a secundària.
Alumnat que, en acabar l’etapa d’educació primària, fa un
tall en la seva trajectòria educativa.
Absència per maternitat. Noies adolescents que s’han
quedat embarassades i abandonen l’escola.
Alumnat inhabilitat. Casos excepcionals en els quals el
centre pren la decisió d’inhabilitar un alumne/a.
Baixa d’ofici. El centre educatiu dóna de baixa un alumne/a
després de dos mesos de no-assistència injustificada, en
compliment de la normativa vigent.
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L’abandonament és diferent a la desescolarització, que
suposaria no haver formalitzat la matrícula i per tant, no
comptabilitzar al sistema d’informació estadística. Es
refereix a infants i joves entre 6 i 16 anys en situacions de
no escolarització. Normalment la desescolarització, així
com l’escolarització tardana es dóna més durant els primers
anys. Però en aquesta categoria també podem incloure
altres situacions que es donen al districte, com la del jovent
nouvingut entre 16 i 18 anys que troba dificultats per
incorporar-se al sistema educatiu una vegada superada l’edat
d’escolarització obligatòria.
El fracàs escolar, significa que l’infant o jove no ha adquirit
els coneixements que el sistema educatiu fixa per cada
etapa/cicle escolar. Des d’aquesta òptica, l’alumne pot tenir
problemes de retard escolar que situen a l’infant o jove en
situació de vulnerabilitat i desavantatge social.
Segons la definició i les maneres de calcular que determina el
Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme
escolar i segons les dades facilitades per l’equip de suport
a l’escolarització, podem estipular les següents tipologies
d’absentisme per al curs 2014/2015 al districte2.
Etapa infantil i primària
Puntual

Moderat

Regular

Crònic

(0-5%
de faltes)

(5-25%
de faltes)

(25-75%
de faltes)

(75-100%
de faltes)

31.7%

47.06%

20.47%

1.1%

Etapa secundària
Puntual

Moderat

Regular

Crònic

(0-5%
de faltes)

(5-25%
de faltes)

(25-75%
de faltes)

(75-100%
de faltes)

26.37%

31.35%

30.35%

11.94%

Tot i que aquestes dades, no poden ser interpretades per al
conjunt dels centres educatius del districte, sí que ens indiquen
que l’absentisme escolar és una problemàtica greu pel que fa
als processos d’escolarització dels infants i joves del districte.
Els alts percentatges d’absentisme moderat i regular tenen
conseqüències en l’assoliment dels aprenentatges dels infants
i joves, que presenten grans dificultats de lectoescriptura. El
grau d’absentisme escolar és tan elevat que deixa de ser un
problema individual que afecta a la persona que no assisteix
regularment a classe, per esdevenir una problemàtica
col·lectiva, que involucra a la resta de companys i companyes
de classe, però també al conjunt del centre educatiu i a la resta
de la comunitat. Es generen dinàmiques i problemàtiques
(convivència, ús de l’espai públic, necessitats de recursos
socials i educatius especials, reproducció d’estereotips i
2 Disposem de les dades de 3 centres educatius per infantil i primària i només 1
centre d’educació secundària, per tant els percentatges sobre la tipologia d’absentisme que indiquem són aproximats, no es poden considerar com a totals per al
conjunt del districte.

estigmatitzacions culturals....), que traspassen la frontera de
l’escola i afecten a les famílies, al barri i al conjunt del districte
i la ciutat.
Principals factors que intervenen en l’absentisme
escolar

“En el absentismo hay un círculo vicioso, el
profesor no está motivado, por lo tanto el
alumno tampoco va con mucha motivación
a clase, se está encontrando con un profe
apático, además si mi madre no me despierta,
yo para qué voy a ir, si total luego tampoco
voy a encontrar trabajo y no me va a servir
de nada. Es un círculo vicioso en el que todos
los individuos implicados tienen la misma
desmotivación”
En aquest apartat, ens centrarem en els elements que han
estat identificats durant els col·loquis com els factors que més
intervenen en les diferents situacions d’absentisme escolar
dels infants i joves als nostres barris.
La majoria d’apreciacions respecte a l’absentisme escolar
dels infants i joves del territori, es mouen des de paradigmes
estàtics, interpretant l’absentisme escolar com un punt
de partida (relacionant l’absentisme amb característiques
consubstancials de determinades persones, grups socials
o culturals) o com un punt d’arribada (punt i final del procés
d’escolarització dels infants/joves absentistes).
Però també hi ha algunes veus que interpreten l’absentisme
com un procés, una problemàtica complexa, que no apareix
d’un dia per l’altre, sinó com a resultat d’un procés on
intervenen molts factors interrelacionats, també amb la
biografia de l’infant/jove i que poden transformar-se en el
temps generant noves situacions (abandonament escolar,
reincorporació al sistema educatiu...).
Des d’aquesta perspectiva, l’absentisme escolar dels infants
i joves, és el resultat d’un procés dinàmic i variable, en el que
intervenen diferents factors: situacions de partida desiguals,
posició social de les famílies, expectatives personals i
familiars respecte a l’escola, relacions amb el grup d’iguals,
expectatives de futur, vivències del sistema educatiu... En
funció dels coneixements i les experiències de les persones
col·loquiades, es posa l’accent en un factor o altre.
Factors d’àmbit familiar
L’escolarització dels menors és una responsabilitat que
s’atribueix a les famílies. Representats de l’Administració,
recursos tècnics i ciutadania, conceptualitzen l’absentisme
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escolar com una problemàtica familiar, però amb diferents
matisos i posicionaments.
a. Implicació de les famílies en el procés d’escolarització
del seus fills/es
La majoria de recursos socioeducatius, representants de
l’Administració i famílies amb fills i filles sense absentisme
escolar, consideren que l’absentisme escolar respon a una
manca d’implicació i de capacitació de les famílies per
acompanyar als infants i joves en el procés d’escolarització.
Entre els arguments més compartits destaquen:
• Les famílies no es responsabilitzen dels seus fills/filles;
Manca d’autoritat per part de les famílies o sobreprotecció; No tenen clares les prioritats; No els eduquen.

“El problema no está en los niños, el problema
está en los padres. Hay que intentar girar
la tortilla para que los padres tomen esa
responsabilidad y se la inculquen a los niños.
En la infancia los niños van con sus padres
al colegio, en la secundaria es diferente. No
tiene que ver con la cultura, es una cuestión de
responsabilidad”.
Durant els col·loquis alguns equips docents han manifestat
que els nens i nenes, sobretot de cicle inicial, falten a
classe perquè les famílies s’adormen pel matí.

“La mayoría de los niños se quedan hasta las
tres de la madrugada viendo la tele. Si un niño,
pequeño, grande o mediano, me da igual la edad
le preguntas. ¿Qué has hecho? No sé... es que
me quedé viendo una película... Y luego no se
levantan”.
Un indicador, diuen, és que infants absentistes als cicles
inicials, quan passen a anar sols a l’escola, ja no falten
tant a classe. Segons aquestes afirmacions, l’absentisme
escolar durant la primària disminueix en funció de
l’autonomia que guanyen els nois i les noies per anar a
l’escola respecte la família.
Per altra banda, parlant dels menors més grans o de
secundària, es considera que aquests tenen molt de
poder en les famílies i que son ells/es els que decideixen
si van o no l’institut.

“Hi ha molt absentisme, sobretot a partir de
6è. Els nois i les noies quan arriben als 11 o 12
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anys tenen molt de poder dins de les famílies i si
no volen anar a l’escola no hi van. Els pares no
diuen res, no hi ha límits. Els que van a l’escola
és perquè volen”.
• Algunes famílies no tenen habilitats i competències
per fer un bon acompanyament en el procés d’escolarització i educatiu dels seus fills i filles.
Una de les raons per explicar aquesta manca de
responsabilitat de les famílies és la carència d’habilitats,
competències i recursos per educar els seus fills/es.
Aquestes mancances afecten a les tasques generals
de la criança (gestió de les emocions, límits...) i a
l’acompanyament en el desenvolupament escolar. Es
tracta de famílies amb nivells de formació baixos, amb
dificultats de comprensió lectora, de coneixement del
català...
Des d’aquesta concepció de les famílies, es fan propostes
per crear espais de diàleg, d’intercanvi d’experiències i
de formacions específiques per a les famílies (escola de
famílies, tallers familiars...).
• Algunes famílies no valoren l’educació.
Des dels centres educatius hi ha una visió compartida
de que hi ha algunes famílies que no valoren l’educació.
Aquest comentari es fa sobretot en referència a famílies
d’ètnia gitana3. Es considera que no perceben l’escola com
una institució pròpia, sinó al contrari, com una entitat que
no correspon a la seva cultura. L’escola no representa una
oportunitat de promoció social.

“Les famílies no valoren l’educació” “Els joves
sí que saben que per treballar han de formarse. Estan motivats, s’apunten a l’atur… Però
sobretot en les famílies gitanes, no troben suport
i acompanyament. De vegades hi ha nois/noies
que si volen estudiar ho fan d’amagat per a què
no els hi diguin que s’apaien”.
• Manca d’expectatives de futur.
Es considera que el canvi d’actitud i de percepció d’aquestes
famílies respecte al sistema educatiu és molt difícil perquè
no tenen expectatives de futur. La dependència dels ajusts
3 Al redactar la monografia hem respectat les identificacions

culturals que les persones col·loquiades han adscrit a certs
comportaments. Per exemple “les famílies gitanes no valoren
l’educació”. Però ho fem, des del reconeixement a la heterogeneïtat i la diversitat que engloba cada categoria cultural. No volem
donar peu a confusions ni interpretacions estereotipades de les
identitats culturals del territori.
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socials (públics i privats) s’assenyala com el principal motiu
d’immobilisme.

“Les famílies no tenen perspectives pels seus
fills” “És molt difícil que la gent canviï. La gent
s’acostuma a cobrar la PIRMI, no s’hauria de
donar per tota la vida, sinó com un incentiu per
buscar feina o fer alguna formació. Si és per tota
la vida s’entra en un cercle viciós”.
Un altre aspecte que es puntualitza és l’estereotip i els
prejudicis que funcionen també cap a l’interior de la pròpia
cultura. D’aquests estereotips i prejudicis se’n deriven
situacions de discriminació i desigualtat, generades en aquest
cas, per la pròpia comunitat. Associen espais d’educació
formal com els centres educatius, certes professions i estils
de vida amb algunes cultures i no amb altres.

“Als pares també els hi estem ensenyant, ells
veuen l’escola de paios, però jo els hi dic: es que
es culpa vuestra, ¿por qué no dejáis que vuestros
hijos sean profes y vengan a hacer clase? Els hi
dono expectatives. Quan ells diuen: ¿para qué va
a estudiar si no va a ser abogado? Com ho saps?
Què passa? Que el teu fill no pot ser advocat?”
b. Dificultats econòmiques
• Els fills i filles grans han de contribuir a l’economia
familiar.
La situació econòmica de les famílies és una de les
principals causes de l’absentisme escolar, segons les
famílies col·loquiades amb fills i filles en situacions
d’absentisme escolar.

“El absentismo no es cuestión de si el niño va
a la escuela. Por mucho que hagan o digan los
políticos... Es una cuestión familiar. Tienen que
ayudar a las familias, porque si tienen que elegir
entre comer o llevar al niño al colegio... es una
cuestión de supervivencia. Si me preguntas a mí,
elijo comer todos los días”.
Algunes professores també han manifestat que l’estabilitat
econòmica de les famílies ajuda a que els nois i les noies
vagin a l’escola amb normalitat. En època de crisi o de
dificultats es donen més situacions d’absentisme escolar.
Les dificultats econòmiques de les famílies, afecten de
manera desigual als nois i les noies, en funció de l’edat i

del gènere. Els fills i les filles grans (normalment en estudis
de secundària) han de contribuir a l’economia familiar
(treballant amb les famílies, cuidant dels germans/es més
petits o fent les feines de la casa). Normalment, són les
noies les que s’encarreguen d’aquestes tasques, sobretot
de la cura de la casa i dels germans més petits.

“Les nenes gitanes, ja des de 1r de l’ESO tenen la
pressió de cuidar dels germans i germanes més
petites, per tant, molt sovint no van a l’institut
per a complir amb aquesta responsabilitat que
se’ls atorga. Per això, pràcticament cap de les
noies gitanes està a les 08:30h a l’Institut, perquè
acompanyen a germans i germanes a l’escola”.
Tal i com indiquen els comentaris anteriors, el sistema
de gènere dicotòmic, que atribueix característiques i
responsabilitats diferenciades pels nois i per les noies,
genera unes conseqüències diferents del procés
d’escolarització en particular, i del procés educatiu en
general, en funció del gènere assignat a cada persona.
No totes les dades d’escolarització, absentisme, certificació
i participació en activitats extraescolars recollides pels
recursos tècnics socioeducatius estan desagregades per
sexe. Per tant, resulta difícil poder realitzar una anàlisi
acurada sobre els impactes del sistema de gènere sobre
els processos educatius dels infants i joves. Ens basem en
les apreciacions subjectives dels recursos socioeducatius,
que quan parlen de processos d’escolarització diferenciats
per gènere, normalment fan referència a noies d’ètnia
gitana i d’origen pakistanès.
En el cas de les noies pakistaneses, no es parla de
conductes absentistes, però s’identifiquen problemàtiques
derivades de la gestió de la diversitat cultural (hijab,
higiene, excursions, continguts pedagògics...). En alguns
moments puntuals s’ha identificat a noies pakistaneses
que no anaven a l’escola o que no estaven escolaritzades,
però a través de les figures de mediació s’han incorporat al
sistema educatiu. Es senyala que hi ha algunes noies que
no poden continuar estudiant després de la secundària
per qüestions familiars.
• Les famílies no compren el material escolar.
La compra del material és un tema que genera molt de
malestar, tant entre el professorat com entre les famílies
i els infants/joves afectats.
Les dificultats econòmiques fan que moltes famílies no
puguin comprar el material escolar i quan els menors van
a l’escola es senten qüestionats, exclosos o desplaçats.
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Aquestes famílies es senten malament, perquè veuen
vulnerat el dret a l’educació del seu fill/a. No volen que se’ls
associï amb l’absentisme escolar de les famílies que no
porten els infants a l’escola, segons la seva interpretació,
perquè no volen o no la consideren prioritària.

“Me gustaría que se diferenciara, hay algunas
familias que no pueden comprar el material,
no pueden comprar el ordenador, no porque no
quieran, porque no pueden. Luego los niños no
quieren ir al colegio porque se sienten mal. Si no
van al colegio no es porque sean absentistas, es
porque les da vergüenza o se sienten marginados
por no llevar el material”.
Factors relacionats amb el sistema educatiu
El sistema educatiu i el professorat, són considerats agents
que també tenen responsabilitats pel que fa a l’absentisme
escolar.
És important senyalar que les veus crítiques respecte a
les responsabilitats del sistema educatiu i del professorat,
provenen tant de la ciutadania com del mateix professorat i
d’altres recursos tècnics socioeducatius. En els últims anys
les postures crítiques respecte al sistema educatiu provenien,
bàsicament de la ciutadania i sobretot de les comunitats amb
més menors en situacions d’absentisme escolar. Aquestes
postures generaven posicionaments enfrontats entre els
equips docents i les famílies, deixant poques possibilitats de
diàleg i enteniment.
Actualment, pel que es desprèn dels col·loquis, sembla que
es comença a dibuixar un nou escenari amb possibilitats
d’autocrítica (cadascú des del seu posicionament, famílies,
entitats i centres educatius, Administració), de diàleg i per
tant de construcció de nous paradigmes educatius per fer
front als reptes socials, econòmics, culturals i tecnològics
contemporanis4. Es comença a parlar de coresponsabilitat i
s’intenta fugir de discursos criminalistes i culpabilitzadors.
Quan es fa referència a les responsabilitats del sistema
educatiu respecte a les situacions d’absentisme escolar
es parla sobretot de les funcions i l’actitud del professorat i
d’altres aspectes més estructurals del sistema educatiu com
l’organització, les metodologies emprades per afavorir els
aprenentatges, la gestió de la diversitat i la vinculació del
centre amb el seu entorn i la vida comunitària. Actualment, un
factor molt rellevant, identificat sobretot per part dels equips
docents és la manca de recursos fruit de les retallades en
educació.
4 La possibilitat de caminar cap a un nou paradigma, centrat en l’èxit educatiu,
s’analitza a l’últim punt d’aquest apartat.
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a. Actituds i capacitats del professorat
Davant les situacions de vulnerabilitat i de dificultats
socials, econòmiques, familiars, educatives i culturals dels
infants i adolescents del territori es reconeixen tres tipus
de resposta per part del professorat.
• Professorat no implicat en la realitat del territori.
La ubicació geogràfica de Sant Roc, molt propera a
Barcelona i amb bones connexions de transport públic,
fa que alguns docents escullin els centres del barri,
sense conèixer el context o amb idees preconcebudes i
estereotipades de les persones i cultures que aquí hi viuen.

“En aquest centre cada dos anys hi ha un
tornado, como digo yo, de professorat. Aquest
centre és un centre de pas, serveix molt per
acostar als professors a la seva àrea d’influència.
És un centre que està al costat del metro, està a
prop de Barcelona, el temps de desplaçament
és curt, està ben comunicat. Però després ens
trobem amb una realitat... La gent que coneix
aquest tipus de centre ja no el demana, llavors
qui el demana són gent nova, que acaba de
sortir de l’ou, sense experiència en ensenyament
en general, ni menys encara en aquest tipus de
col·lectiu. Els professionals que porten temps
s’acaben cremant, perquè la situació és molt
tensa i això fa que també volen. De seguida que
poden surten”.
“Primer de tot, s’hauria de cribar una mica
el professorat que ve aquí. Ha de ser molt
conscient del què es pot trobar. També la gent
desvirtualitza molt el què és la pública. No se’ls
hi demana una responsabilitat. Estàs treballant
amb diners públic i estàs fent un servei. Tenen
els seus drets i tu tens unes obligacions. Aquí,
alguns venen, i fan la classe, no tots, no vull
generalitzar, hi ha una majoria implicada, però
aquesta actitud repercuteix amb els alumnes i
amb les seves famílies. El Departament hauria
de ser una miqueta més conscient de què aquí no
pot venir tothom si volem que això funcioni. Em
ve al cap per exemple el projecte de Sant Cosme,
El Prat. Per què allà si que es pot fer i aquí no,
quan les circumstàncies són similars?”
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• Professorat implicat però cansat, desmotivat i desbordat per les necessitats educatives específiques dels infants i adolescents del Districte 6.
Les dificultats dels infants i del jovent (cognitives, familiars,
afectives, conductual, econòmiques...) generen un marc
d’actuació per al professorat molt complex, dificultant la
seva implicació i possibilitats reals d’acompanyament i
transformació de les situacions de partida de cada infant
i jove.

“Los maestros han tirado la toalla. Al principio
si se esfuerzan, llegan con una ilusión pero
luego... que si no hacen los deberes, que si no hay
material... Es muy difícil trabajar así”.
“Te puedes implicar en la vida de un alumno
que tiene problemas familiares, y eso desgasta
mucho, supongo, no soy professora. Pero ¿y si
tienes 20? Te desborda, yo los entiendo”
• Professorat implicat i compromès però amb dificultats.
El professorat del districte considera que la seva funció
pedagògica va molt més enllà de l’ensenyament de les
matèries i que no sempre té competències i recursos
per poder realitzar un bon acompanyament dels menors.
Tenen coneixements sobre les seves matèries, però no
sobre altres aspectes essencials pel dia a dia de l’aula com
la gestió de la diversitat cultural o dels conflictes.

“A l’escola som molt més que professors... aquí
fem de psicòlegs, una mica de tot, som com una
família”.
b. El sistema educatiu
• La inestabilitat dels equips docents.
El propi sistema educatiu, també dificulta que es
desenvolupin projectes educatius de centre per abordar
de manera integral les necessitats educatives dels infants
i joves. Hi ha molta mobilitat en els equips de professorat
(no tenim les dades de tots els centres educatius
però el percentatge de mobilitat podria ser d’un 18%
aproximadament).

“És difícil portar a terme el projecte educatiu
de centre, perquè com hi ha tants canvis, quan
comences a fer-ho, has de tornar a començar...
Hauria de ser tot molt més estàtic, molt més ferm”.

“En el professorat es detecta molt cansament. Els
interins són els que hi posen més ganes i il·lusió,
però es molt difícil articular qualsevol projecte a
mig termini, ja què la figura de l’interinatge va
lligada a la mobilitat i a la discontinuïtat”
L’estabilitat dels equips professionals i dels projectes
socioeducatius també té repercussions en l’establiment
de relacions i vincles afectius amb els menors i les seves
famílies. La confiança s’identifica com un element clau per
a fomentar l’èxit educatiu i la implicació de les famílies en
el procés d’escolarització i educació dels seus fills i filles.

“Un element clau per poder treballar amb la
gent del barri és que et tinguin confiança- Ha
d’haver-hi un vincle, sinó no funciona. Has
d’estar per ells dia a dia”
• La cultura educativa: organització del temps, dels
espais i metodologies pedagògiques.
Hi ha algunes veus que relacionen l’absentisme escolar amb
la pròpia cultura educativa dels centres d’ensenyament.
L’organització del temps, dels espais, les metodologies
emprades per la transmissió dels aprenentatges, la gestió
la diversitat cultural... són alguns elements que es posen
sobre la taula per qüestionar les capacitats del sistema
educatiu actual per generar contextos d’aprenentatge
atractius per als infants i joves del districte.

“L’escola és un centre molt formal, però aquí
els nanos tenen molts handicaps i no poden
seguir una dinàmica al centre. Jo per mi, hem
d’explotar una mica més les seves capacitats
per aprofitar-les i portar-les cap al nostre
terreny, que al cap i a la fi, és que tinguin uns
aprenentatges. Fer activitats que els interessin
i explotar el que ells saben fer. Tot aniria molt
més rodat. Per exemple també el tema de la
convivència milloraria perquè els nanos es
sentiríem millor”.
“Pues si no viene, cuando venga... atráelo de
alguna manera. Això és un sobre-esforç, però
és que clar... sempre estan dient, és que ja tenen
prou amb aguantar la classe... Però bueno, si tu
t’ho curres, no ho acabaràs aguantant...”
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Des d’aquesta perspectiva es considera que els infants
i joves del districte tenen moltes capacitats, habilitats
i possibilitats d’aprenentatge. Cal però, fer l’escola i
l’institut més atractius, amb metodologies més creatives,
que responguin a necessitats reals i que parteixin
dels interessos dels infants i dels joves per afavorir els
aprenentatges curriculars.

“Que els nanos veuen que fem coses més
enllà, els hi demostra que ens importen i té
repercussions”. “La voluntat, las ganes de fer i de
treballar... els nens ho noten. El problema és que
els subestimen molt””
Durant els col·loquis s’han posat alguns exemples
d’iniciatives desenvolupades als centres educatius des
de metodologies participatives i creatives (participació
de la Diada de Sant Jordi al centre de la ciutat, Concert
de Santa Cecilia...) que han donat molts bons resultats de
motivació, participació i aprenentatge.

“Aquí sobren llibres. Quan es fa algo més
experencial, més dinàmic i tal, té millor resultat”
• Els centres educatius com a espais i agents comunitaris
En el marc d’aquestes propostes metodològiques, també
es parla de la vinculació dels centres educatius amb
l’entorn i en seva implicació en la vida comunitària del
territori. Es considera, que en tant que institució pública,
el centre ha de ser un espai obert, flexible i permeable a
les necessitats i interessos de la comunitat. Les relacions
han de ser bidireccionals afavorint l’ús i la realització
d’activitats comunitàries dins del centre educatiu i la
participació del professorat, alumnat i les famílies en els
projectes comunitaris del districte i de la ciutat.

“Fer activitats amb altres escoles del municipi,
que vinguin aquí, que ells surtin, que vegin una
altra realitat i perdin la por de sortir del barri, és
super important. S’ha de treballar en forma de
barri, però també de forma municipal”
“M’agradaria que quan no hi hagués escola
es fessin tornejos de futbol i que altres escoles
vinguessin a jugar aquí amb nosaltres. Si hi ha
més dies podríem fer també tornejos de criquet”
L’hort comunitari de l’Escola Baldomer Solà, la cessió
dels espais per la realització d’activitats extraescolars,
de reforç educatiu o de tallers puntuals que es realitzen
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a l’interior dels centres educatius, la participació dels
centres educatius en la celebració de la Diada de Sant
Jordi, són iniciatives que van en aquesta línia.
Factors polítics
Des del professorat, els recursos tècnics socioeducatius
i alguns representats de l’Administració col·loquiats, es
considera que l’absentisme i el fracàs escolar també són una
qüestió de responsabilitat política. Es proposa un pacte polític
estable, més enllà dels interessos de partits, que garanteixi
un pla integral, transversal i amb actuacions a curt, mig i
llarg termini de promoció de l’escolaritat i de prevenció de
l’absentisme i el fracàs escolar.

“La realitat és que la situació és cada vegada
més dura. Com sortim d’això? Cal un pacte
contra l’exclusió social. Un reconeixement
de “Aquí cal fer les coses diferents”. No ens
serveix la mateixa escola que serveix per
Sant Martí, o per l’Eixample... És una altra
escola la que necessitem. Malgrat la voluntat
dels professionals que tenim, no poden. En
l’educació, les comunitats d’aprenentatge
podrien ser un element de millora, però
no l’únic. Caldria pensar, també des del
Departament d’Ensenyament, com haurien de
ser aquestes escoles en barris com Sant Roc”.
Una de les propostes per incloure en l’agenda política és la
de garantir que els centres educatius, així com els projectes
socioeducatius gestionats per les entitats del Tercer sector,
tinguin assegurats uns equips professionals estables i
compromesos i uns projectes socioeducatius de llarga durada.
La visió dels infants i del jovent
Fins al moment hem apuntat les visions de les famílies, els
recursos tècnics i representats de l’Administració. Però... què
diuen els infants i joves respecte a l’experiència pedagògica?
Els infants i joves que han participat als col·loquis, els safaris
fotogràfics, als tallers de ràdio i de teatre i amb els que parlem
al carrer, es situen en posicions molt diferenciades respecte a
la vivència de l’escola i l’institut.

“No ens agrada venir a l’escola” “M’agrada molt
l’escola”.
Les visions majoritàries es posicionen en postures molt
extremes, o m’agrada anar a l’escola/institut o no m’agrada.
En poques ocasions ens hem trobat amb postures més
intermèdies o matisades.
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Les principals causes senyalades pels infants i joves per no
anar a l’escola són l’avorriment, els càstigs, que no els hi fan
cas i en el cas del jovent més gran, la manca d’expectatives
de futur.

“No serveix perquè després no hi ha feina, ni per
als que la busquen ni per als que no la busquen”.
Són indicadors d’un procés de distanciament afectiu de
l’infant o jove amb la proposta formativa que l’escola o
l’institut li proposa. Molts d’aquests nois i noies, senten el
centre educatiu com un espai aliè que contraposen a espais
on estan amb les seves famílies.
El procés de desafecció amb el centre educatiu, que viuen
molts infants i joves i que pot derivar en l’abandonament i la
desescolarització, no ha estat gaire recollit en els col·loquis
dels recursos tècnics educatius. Per una banda, hi ha una
actitud proteccionista respecte al sistema educatiu i al
professorat. Es considera que “estan a la trinxera” i que
se’ls ha de protegir per no empitjorar les situacions d’extrema
duresa que ja hi viuen. D’altra banda, hi ha postures que
consideren que aquest seria un debat posterior, a abordar
en una segona fase. “Primer hem d’aconseguir que

l’infant o el jove arribi a l’escola i després que es
quedi”

El rebuig a l’escola no significa necessàriament un rebuig a la
formació i l’aprenentatge. Molts dels infants i joves que han
manifestat aquesta desafecció, participen d’altres projectes
socioeducatius on la seva percepció de l’experiència educativa
canvia.
Els infants i joves que participen d’altres espais socioeducatius,
com extraescolars, projectes de reforç educatiu, activitats
esportives, casals... tenen una visió molt compartida, de que
són espais amables, acollidors, on aprenen, s’ho passen bé,
tenen amics i amigues i els educadors/es són figures adultes
positives amb les que tenen vincles afectius i de confiança.

“El que més m’agrada és el reforç escolar”. “El
que més m’agrada és el futbol”.
Aquesta visió també es compartida per les famílies, tant les que
tenen fills o filles participant dels projectes, com les que no.

“A estos niños se les motiva, se les incentiva con
algo que les gusta, es un refuerzo positivo y no
se da dinero a los padres. Es un beneficio directo
para los niños. Ese tipo de estrategias son las que
funcionan. Hay que incentivar a los niños y que
ellos arrastren a los padres”

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/
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Resum dels factors relacionats amb l’absentisme
escolar
A continuació exposem un quadre resum dels factors que
afavoreixen l’absentisme escolar al Districte 6, segons les
visions expressades als col·loquis realitzats. Aquests factors
poden servir com a indicadors per valorar les accions
desenvolupades al districte per preveure l’absentisme escolar
i afavorir l’escolarització, que analitzem en el següent apartat.
Factors relacionats amb l’absentisme escolar
Factors
familiars

La manca d’implicació de les famílies en el procés d’escolarització dels seus fills/es
La manca d’habilitats, recursos i capacitats de les famílies per poder acompanyar als seus fills/es en el procés
d’escolarització
La manca d’espais formatius, de participació i d’intercanvi per les famílies
La pertinença a famílies on l’absentisme escolar és un fet habitual
El poc valor que se li dóna a l’escola en alguns sectors de la població
La distància (cultural, de valors...) entre l’escola i les famílies

Factors econòmics

Les dificultats econòmiques de les famílies
Les característiques laborals d’algunes famílies (venda ambulant, mercats..)
La dependència dels ajuts socials i la manca d’interès per sortir del cercle de la pobresa
El treball domèstic/familiar que han de desenvolupar algunes joves per ajudar les seves famílies

Factors infants
joves

L’ensenyament formal no és atractiu (els infants i joves s’avorreixen)
La manca d’autoestima, sentiment de desplaçament, dificultats cognitives o de salut, escala de valors diferent a la
de l’escola/institut.
La manca de motivació, referents positius i d’expectatives de futur

Factors centres
educatius

Professorat amb dificultats per desenvolupar la tasca educativa (cansat, desmotivat, desbordat i amb manca de
recursos i habilitats per abordar els múltiples factors que intervenen en el desenvolupament de l’infant/jove més
enllà de la matèria).
Manca d’un projecte educatiu de centre estable i assumit per tot el professorat.
Imatge negativa d’una part del professorat respecte als infants, el jovent i les seves famílies.
La cultura educativa del centre (organització del temps, espais, metodologies, gestió de la diversitat, empoderament
dels infants i joves...).
Centres educatius poc integrats a la vida comunitària del barri (patis oberts caps de setmana i vacances escolars,
campionats esportius amb altres centres educatius, visites d’altres centres per fer activitats conjuntes, festes
comunitàries...)

Factors polítics
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Conclusions
La resposta dels infants, joves i les seves famílies, respecte a
les diferents experiències educatives, ens obren possibilitats
d’anàlisi per examinar les condicions d’escolarització,
modificar-les per anticipar conductes absentistes i per
promoure una vivència positiva de l’escolarització.
Alguns dels recursos tècnics han manifestat una voluntat de
revisar els propis paràmetres d’intervenció, que generalment
responen a una visió androcèntrica (amb referents i models
masculins), etnocèntrica (amb els valors i creences de la
cultura majoritària) i adultocèntrica (des de la visió dels adults).

“Fem moltes coses per als joves però no amb els
joves”.
Des d’aquestes posicions es manifesta la necessitat de fer
més autocrítica i de tenir espais d’autodiagnosi per avaluar els
impactes dels projectes.
Un element a tenir en compte en aquesta anàlisi podria ser
la imatge i la percepció que tenen els agents socioeducatius
sobre els infants i joves. Aquest aspecte ha estat senyalat
pels propis infants i joves, com un element que pot interferir
en la seva assistència a classe o al projecte socioeducatiu. Si
senten que se’ls valora, que es creu en les seves capacitats,
que importa si aprenen o no, que se’ls proposen projectes i
activitats fora de la rutina, que s’incorporen elements de la
seva cultura a les activitats..., mostren més interès per anar a
classe o al recurs socioeducatiu.

al districte estan anquilosades i que necessiten d’abordatges
innovadors i creatius. Com a punt de partida es proposa
la recerca d’experiències positives, tant desenvolupades
al Districte com a altres barris i ciutats. L’objectiu seria
sistematitzar-les per afavorir la seva implementació adaptantla al context específic del territori.
Dels col·loquis es desprenen alguns elements que han
estat identificats com essencials per a construir un marc
d’intervenció socioeducatiu:
• Perspectiva intercultural, de gènere i comunitària.
• Objectius i planificació a curt, mig i llarg termini.
• Partir de les necessitats i interessos dels infants i joves.
• Treballar des de les potencialitats i l’empoderament dels
menors.
• Visió holística, que tingui en compte els menors, les seves
famílies i el conjunt de l’entorn.

El procés de coneixement compartit que ofereix la creació
de la Monografia comunitària, pot generar una bon punt
de partida per iniciar aquest procés de reflexió de la pròpia
pràctica a la vegada que d’escolta activa a les propostes,
interessos i suggeriments que han manifestat els infants, joves
i les famílies del territori.
Badalona Recuerdos: pàgina de facebook

La imatge del professorat i del conjunt dels agents educatius,
juntament amb la imatge de les famílies, els estereotips
atribuïts a la cultura pròpia, la manca de referents positius
a l’entorn més proper i l’absència d’un imaginari col·lectiu
de canvi i transformació social, condicionen l’autoimatge
que tenen els infants i joves. La majoria té una concepció
de si mateix/a molt limitada, qüestionant les seves pròpies
capacitats i possibilitats d’aprenentatge, amb manca de
confiança, autoestima, imaginació i projecció de futur. Aquests
elements no suposen un bon substrat per l’aprenentatge,
el creixement i el seu desenvolupament com a ciutadans i
ciutadanes de ple dret, amb conseqüències en altres àmbits
de la seva vida. Per exemple, quan els i les joves parlen de què
volen un casal jove (espai de concert, jocs, trobada...), sempre
diuen que hauria d’estar dinamitzat per un equip d’educadors,
perquè ells no sabrien autogestionar-se, hi hauria baralles o
apropiacions de l’espai...
Un altre aspecte a revisar són les metodologies emprades
per la transmissió dels aprenentatges i la construcció del
coneixement. Es considera que les problemàtiques educatives
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Altres factors importants per l’escoralització
i l’èxit educatiu
En aquest apartat destaquem 3 aspectes que tot i estar
relacionats amb l’absentisme escolar, han estat identificats
durant els col·loquis com a elements centrals en els processos
d’escolarització i d’èxit educatiu dels infants i joves del
districte. Aquests aspectes són les relacions entre les famílies
i els agents socioeducatius, la influència de l’entorn i la
convivència en els projectes socioeducatius.
Relacions entre les famílies i els agents socieoeducatius
La distància entre les famílies i els centres educatius és un
dels temes més significatius en els col·loquis quan es parla
d’educació. Tot i que aquesta distància té molts matisos, el
discurs docent hegemònic situa en el terreny familiar la majoria
dels problemes educatius i escolars. Al contrari, una gran part
dels relats familiars senyalen al professorat i a l’escola, com
a responsables de la manca de vinculació dels infants i joves
respecte al fet educatiu i el procés d’escolarització.
Aquest sentiment de distància disminueix entre les entitats
socioeducatives i les famílies. La relació d’aquests agents amb
les famílies és molt diversa, però dels col·loquis es desprenen
alguns elements compartits, que ens poden servir com a
instruments d’anàlisi per identificar indicadors i metodologies
de treball que milloren els vincles entre les famílies i els
recursos educatius.
En aquest sentit, tot i que els relats als col·loquis es centren
sobretot en les relacions entre les famílies i els centres
educatius, en aquest apartat parlarem també de les relacions
amb altres agents socioeducatius. L’objectiu és analitzar des
d’una perspectiva més àmplia les relacions de les famílies amb
la gran varietat d’agents educatius que intervenen al Districte
6 i extreure eines per millorar els vincles entre les famílies i
els agents educatius, sota el supòsit que així millorem també
l’èxit educatiu dels infants i el jovent.
Vincles, sentiment de proximitat i pertinença
Pel que fa a l’educació formal hi ha una clara diferència entre
el sentiment que tenen les famílies respecte a les escoles
de primària i els instituts de secundària. Les escoles són
considerades com a espais de proximitat. El fet de portar i
recollir els infants cada dia, fa que es conegui als companys
i les companyes de classe, les seves famílies i al professorat.
L’escola és un espai conegut i interpretable, on les famílies
saben què passa durant les hores que el seu fill o filla està a
l’entorn escolar.
L’escola també esdevé un espai de relació de les famílies amb
el barri. El camí escolar es percep com un espai de relació
que permet conèixer els veïns i les veïnes i en funció de la
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personalitat de cada persona, identificar-los, saludar-los o
establir vincles més afectius. Es viu com un espai que afavoreix
la convivència i les relacions interculturals.

“Al principio, cuando llegué al barrio me sentía
perdida, la gente hablaba como pájaros, catalán.
Poco a poco he ido a la escuela de adultos y poco
a poco me relacioné con gente marroquí, de mi
país y luego cuando los niños iban al cole, poco a
poco con los profesores y la gente que va y viene
en el mismo camino. La relación poco a poco,
con bolivianos, suramericanos, pakistanís...
¡Qué haya muchas culturas en el barrio es muy
bueno! Es como un libro abierto, hablamos unos
con otros y sabemos cómo es su cultura, cómo es
el tiempo en su país.. A mi me gusta que haya
muchas culturas, más gente”
Malgrat aquest component positiu de relacions veïnals, el camí
escolar o l’espai públic més proper a l’escola també es senyala
per la brutícia que generen els esmorzars i els berenars de
l’alumnat, sent responsabilitat del professorat en el primer cas
i de les famílies en el segon.

“Si pasas por los colegios, salen a las 17h y
puedes ver todo lo que han merendado los niños
ese día”
Aquest podria ser un element a treballar en un espai
compartit entre professorat i famílies, podria esdevenir
una oportunitat per fomentar un treball conjunt, des de la
vivència d’una mateixa situació, sense culpabilitzar i des de la
coresponsabilitat en la cura del barri.
El sentiment de proximitat cap a la institució escolar canvia
si parlem de l’educació secundària. L’institut esdevé, per la
majoria de les famílies que ha participat en els col·loquis, un
gran desconegut o un espai de risc, vinculat a l’adolescència
i els canvis biològics i de personalitat que experimentaran els
seus fills/es.

“Haría falta alargar la primaria hasta octavo,
como antes. En 1ro de la ESO, los niños y las
niñas todavía son pequeños y se juntan con otros
niños más grandes y el cambio es muy fuerte. La
influencia de las personas con las que se juntan
es muy importante”.
Un moment crucial és el pas de la primària a la secundària. Es
considera que els nois i noies encara són petits per relacionar-
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se amb els i les joves més grans de l’institut. Els nois i noies
van sols a classe, les famílies no saben amb qui es relacionen
i com que el professorat és nou, li tenen menys confiança.
Algunes de les famílies, no consideren que l’institut sigui un
espai d’aprenentatge on els nois i les noies van a estudiar (es
fa una distinció entre instituts privats i públics).

“Les nenes van a ronear, els nens comencen a
fumar, no hi van per estudiar”
Aquest sentiment de proximitat és més fàcil de mantenir quan
l’escola i l’institut estan al mateix centre. Els canvis són els
propis de passar d’etapa educativa però no pel fet de variar
la ubicació, de centre, de companys i companyes i d’entorn
escolar.
Alguns sectors del professorat col·loquiats proposen que
l’institut sigui un espai obert a les famílies per afavorir els
vincles i el sentiment de pertinença.

“Seria molt bo que l’institut s’obrís al barri, i
una bona manera podria ser la creació d’una
escola de pares i mares en el propi centre, de
manera que els pares i les mares i els alumnes
podrien compartir l’espai dels instituts”.
En aquesta línia s’estan desenvolupant projectes i accions
adreçades a les famílies (sobretot les mares). La zumba
desenvolupada a l’Escola Lestonnac o els tallers familiars
de l’Escola Josep Boada i l’Escola Baldomer Solà son alguns
exemples.
En general, els equips de professionals de les entitats
socioeducatives tenen una relació més propera amb les
famílies. Aquests vincles afectius es perceben tant pels
recursos tècnics com per les famílies, els infants i el jovent.

“Tenim un bon vincle amb les famílies, valoren
el recurs, ens fan demandes o arriben altres
famílies perquè els hi han recomanat el recurs”
“M’agrada molt anar a futbol” “Al reforç m’ho
passo molt bé, tinc amics i aprenc”
La majoria d’entitats socioeducatives tenen incorporat al
seu pla de treball espais de relació familiar, més o menys
estructurats en funció de l’entitat i les possibilitats del projecte.
Moltes d’aquestes accions són desenvolupades a l’interior
dels centres educatius (la majoria en horari extraescolar). Des
dels centres educatius consideren que aquests projectes són
una gran oportunitat per als infants i joves, per les relacions

amb les famílies i per abordar altres aspectes que afecten
directament al centre educatiu, com l’absentisme escolar o la
convivència. Des d’algunes posicions, també es senyala que
la participació de les entitats socioeducatives en els centres
educatius, pot tenir, com a efecte no desitjat, el risc de que
certs aspectes socioeducatius de l’alumnat siguin derivats a
les entitats socioeducatives.

“Són espais on la relació amb els infants és
des de l’afecte, el respecte i la confiança en els
infants. Es reforcen positivament les capacitats
dels infants i els nens i nenes ho noten i responen
positivament. Són un bon instrument per
l’escola, per abordar la relació amb les famílies,
els conflictes, l’absentisme. Es posen límits i es
compleixen i això dóna seguretat als infants.
És fonamental aquest tipus de relació amb les
entitats i que facin servir l’escola”
La informació sobre aquests projectes desenvolupats al centre
educatiu fora de l’horari lectiu no arriba a tot el professorat.
Aquesta desinformació de les possibilitats socioeducatives
fora de l’educació formal, té com a conseqüència que un noi/a
pot participar de diferents espais educatius sense relació
i per tant sense estratègies compartides i un pla educatiu
individualitzat amb objectius comuns. També suposa una
desigualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés al recurs, ja que
si no es coneix el projecte, no es pot ni informar a les famílies
dels recursos de suport educatiu o de lleure dels que es podria
beneficiar el seu fill/a, ni fer la derivació dels menors.
Per afavorir les relacions entre els centres educatius i els
recursos socioeducatius, des de Serveis Educatius i des del
Pla Educatiu d’Entorn, s’impulsen accions formatives i de
trobada entre el professorat i les entitats socioeducatives.
Però aquests espais formatius i de relacions no s’acaben
consolidant en xarxes sòlides a nivell de territori.
Diferències culturals entre les famílies i els centres
educatius
En alguns casos, famílies i professorat tenen discursos
diferents. Segons les famílies i els recursos professionals
col·loquiats, aquestes diferències obeeixen, principalment,
a qüestions culturals. La diversitat cultural és interpretada
per la majoria dels equips docents com una dificultat afegida
per la seva tasca educativa. Suposa una dedicació especial
a la gestió de la diversitat i un sobre esforç per conèixer les
diverses cultures que hi ha a l’aula. La majoria del professorat
reconeix un desconeixement sobre les cultures del territori. En
aquest sentit, manifesten que les figures de mediació cultural
són molt necessàries, per intervenir i mediar quan es donen
conflictes interculturals a l’escola.
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Alguns representats de l’Administració, tot i reconèixer la
necessitat dels recursos de mediació per abordar les possibles
dificultats derivades de la diferència cultural, proposen també
un treball preventiu, incorporant mesures creatives i de
col·laboració.

“A través de la figura dels mediadors i les
mediadores crec que podríem arribar a
solucionar coses, però a vegades és qüestió també
de ser creatius. No és transmetre una norma
sinó que és poder buscar la millor forma de què
el curs o el desenvolupament de les classes vagi
amb una normalitat i facilitat. (...) És millor
enfocar cap a alguna cosa col·lectiva per poder
començar a treballar l’entorn”.
La incorporació d’aquesta diversitat al currículum escolar i a
la vida dels centres educatius, segons la majoria de persones
amb cultures minoritàries col·loquiades, és una assignatura
pendent.

“Al Pakistan l’educació és per les persones
que tenen recursos. Pensem que a Europa són
més oberts amb l’educació però després no
incorporen altres cultures o les festes de les altres
cultures. No saben què pensa el nen que tenen
al costat i aquests nens també tenen dret a estar
acompanyats, sentir que el que els hi passa és
important i té cabuda a les escoles. Si no, com
pot ser que hi hagi una convivència total?”
Aquesta desavinença genera un context educatiu incoherent
per als infants i el jovent, que perceben l’escola i la família com
dos espais diferenciats i oposats. En casos extrems, suposa la
necessitat d’escollir entre un entorn o l’altre o d’evitar el flux
d’informació entre el que passa amb la família i el que passa a
l’escola/institut.

“A Sant Roc hi ha escoles que fan que les nenes es
treguin el hijab quan entren a l’escola i que se’l
posen quan surten. En nom de la llibertat estan
aconsellant malament a les nostres nenes. Això
pot tenir conseqüències negatives, com que els
pares i mares tinguin por i no vulguin portar les
nenes a l’escola”.
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“Entre l’escola i la família hi ha diferències
de discurs. Al principi els nois i les noies ho
explicaven tot a casa i això suposava problemes,
però ara saben el què han d’explicar i el què no.
Al principi també els germans grans vigilaven a
les germanes petites però ara ja no passa”.
Des dels Serveis Educatius i el Pla Educatiu d’Entorn s’estan
desenvolupant una sèrie de formacions per apropar
al professorat (sobretot el nou) a la diversitat cultural
del districte. L’alta mobilitat del professorat dificulta la
incorporació d’aquests aprenentatges de manera estable al
projecte educatiu de cada centre.

“És difícil portar a terme el projecte educatiu
de centre, perquè com hi ha tants canvis, quan
comences a fer-ho, has de tornar a començar...
Hauria de ser tot molt més estàtic, molt més
ferm. La gent tampoc s’ho acaba de creure,
aquest és el problema. Hauria de venir gent que
confiés en aquest tipus de metodologia i llavors,
que s’assentin les bases”.
Diferències respecte el valor atribuït a l’educació
Des dels centres educatius hi ha una visió compartida de que
hi ha algunes famílies, sobretot d’ètnia gitana, que no valoren
l’escola com a institució. La manca de valor al sistema educatiu,
va acompanyat, segons el personal docent col·loquiat i algunes
famílies, d’una manca de respecte cap al professorat que s’ha
traduït en algunes ocasions en conductes d’enfrontament o
de conflicte cap al professorat (les relacions entre famílies i
agents educatius s’analitza en el punt 3 d’aquest apartat).
Un dels arguments que s’utilitza per explicar la falta de valor de
l’escola és la manca d’expectatives de futur. “Les famílies no
tenen perspectives pels seus fills” Generalment, les famílies
d’origen llatinoamericà, marroquí, català... que han participat
als col·loquis, consideren l’educació com un mitjà de mobilitat
social i per exemple les d’origen pakistanès a més a més, com
un signe d’estatus social i llibertat. El discurs de les famílies
d’ètnia gitana, és més complex. Hi ha algunes famílies que
també atribueixen valors de canvi a la formació, però moltes
d’aquestes famílies, igual que la majoria de recursos tècnics,
comparteixen la visió de què per moltes famílies d’ètnia gitana
del barri l’escola no representa un instrument per millorar les
seves condicions de vida.
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“ El instituto o hacer cursillos supone una
inversión de tiempo que a veces no tenemos.
Primero hay que buscarse la vida. Si tuviéramos
asegurado el dinero en casa, te aseguro que sería
el primero que llevaría a mis hijos al colegio”.
La dependència dels ajuts socials (públics i privats) es
considera una de les primeres causes d’aquest l’immobilisme
social.

“Està en un cercle viciós, del què és molt difícil
sortir. No tenen estudis, no tenen treball. S’han
acostumat a viure molt al dia, amb els ajuts
socials que reben. Ara aquests ajuts com la
PIRMI s’estan acabant, però hi ha els ajuts
privats. Aquests ajusts fan molt difícil que
canviïn els valors de les famílies, perquè no
tenen estímuls per canviar”.
Un altre aspecte que es puntualitza és la força de l’entorn i de
l’imaginari col·lectiu d’algunes cultures respecte a la institució
escolar. Els espais d’educació formal s’associen amb la cultura
catalana dominant, generant un sentiment de no pertinença
cap a persones de cultures minoritàries, especialment la
gitana. Les persones d’ètnia gitana que volen estudiar,
pateixen l’estigmatització d’altres persones de la seva
comunitat, interpretant el fet d’anar a l’escola o l’institut com
una cosa de “paios”. Aquest sentiment de no identificació i
no dotació de significat, també té lloc amb altres cultures en
l’àmbit de l’educació no formal. Per exemple, moltes famílies
pakistaneses o marroquines no perceben les colònies o els
casals d’estiu com espais d’aprenentatge, sobretot per les
seves filles a partir de la secundària.
Tot i així, en general, hi ha moltes famílies que durant els
col·loquis han manifestat un gran respecte per l’escola i
el professorat. Considerant que escoles i famílies han de
caminar conjuntament, des de la coresponsabilitat i amb un
discurs compartit. Aquestes famílies han mostrat preocupació
per les situacions de manca de respecte de certes famílies cap
al professorat, fent propostes per millorar les relacions i la
implicació de les famílies a l’entorn escolar.

“Yo invitaría cada día a un padre al aula, que
vean las rutinas de la clase” “Que se sientan
importantes” “Se tiene que trabajar con los
padres y los maestros para que lleguen a un
punto en común, de dialogo. Buscar quién
puede dialogar y que esos que pueden dialogar
arrastren a los demás”

Des dels recursos tècnics vinculats a les entitats socioeducatives, es té la percepció de què les famílies valoren els recursos.
Les motivacions per valorar-los varien en funció de les famílies,
però s’assenyala el reforç educatiu com un espai de socialització per als infants i joves, per la relació d’afecte i confiança que
generen amb els educadors i les educadores (tant els infants/
joves com les seves famílies) o com un espai segur on deixar
els infants mentre les famílies es poden dedicar a altres coses.

“Valoren tenir un recurs i que sigui gratuït. Igual
no tots ho valoren pel reforç o perquè es passin
més temps a l’escola, però si a nivell relacional
o perquè tenen un espai per deixar als seus fills
mentre fan altres coses. Si valoressin més la part
educativa, segurament s’implicarien més en les
activitats de família, farien més seguiment de
què han fet avui o no han fet avui...”
Participació de les famílies en l’àmbit educatiu
La majoria del personal docent, segons la informació
compartida als col·loquis, formacions i reunions de treball,
entén la participació de les famílies des d’una vessant
individual. Es considera que les famílies han de fer el seguiment
educatiu del seu fill/a a partir de les tutories i les reunions
grupals. Aquest seguiment es considera obligatori i genera
molt malestar entre el professorat quan no es dona. Poques
vegades es fa referència a altres modalitats de participació
col·lectiva, ja sigui en espais formals com el Consell Escolar
o les AMPA, o en espais més informals auto-organitzats pel
centre educatiu, les entitats socioeducatives o per les pròpies
famílies. Gairebé mai es parla de la participació de les famílies
pensant en un espai de decisió amb repercussions en la gestió
del sistema educatiu.
Participació en espais formals
La participació formal de les famílies en l’entorn
escolar està estructurada a través del Consell Escolar
i les AMPA. Segons l’imaginari col·lectiu i les dades de
l’informe Més que un gra de sorra. Les Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) a Catalunya5
les AMPA serien el primer esglaó per la participació
de les famílies en el sistema educatiu a Catalunya.
En canvi, al Districte, les AMPA de la majoria de
centres educatius tenen una estructura feble amb
poca incidència per afavorir la participació de les
famílies en el centre educatiu o l’impuls d’activitats
socioeducatives. Actualment al districte hi ha tres
centres educatius amb AMPA constituïda (dues
funcionen amb autonomia i una acompanyada pel
5 Més que un gra de sorra.Les Associacions de Maresi Pares d’Alumnes (AMPA) a
Catalunya, Marta Comas (directora), Sandra Escapa, Carlos Abellán i Ana Alcantud, Fundació Bofill, Barcelona, 2013
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centre educatiu) i dos centres educatius en procés de
constitució (a través de la vinculació de les mares a
tallers i activitats específiques per a les famílies). Entre
els recursos tècnics col·loquiats, hi ha plantejaments
que qüestionen les AMPA com a espai de participació
familiar adient pel territori. Els Consells escolars
dels centres no han tingut mencions especials en
els col·loquis, només en un s’ha expressat que de
vegades, segons quins temes, no es poden parlar per
no ofendre les famílies.
Participació informal
La implicació de les famílies a l’entorn escolar i als projectes
educatius s’interpreta com un pas essencial per combatre
l’absentisme escolar i la promoció de l’escolarització. En
aquest sentit des dels centres educatius s’estan portant a
terme iniciatives per afavorir les relacions entre les famílies
i els centres educatius en horari escolar i extraescolar.

“Este año, todavía más, queremos que los
padres entren en el colegio, vengan a las clases,
estén con ellos, que vean un poco como es, que
jueguen. Intentamos que entren, que entren,
que entren. Desde el colegio intentamos buscar
soluciones”.
Els tallers familiars desenvolupats per la promotora escolar
o el projecte de zumba, són alguns exemples d’iniciatives
que caminen en aquesta direcció. Aquestes activitats
es consideren l’avantsala de formes de participació
més estructurades, com podria ser una AMPA. Tot i
reconèixer el valor d’aquestes iniciatives es puntualitza
que poden generar alguns efectes no desitjats. Per
exemple, la vinculació i identificació de les famílies a la
figura dinamitzadora pot ocasionar la dissolució del grup
quan canvia la professional o si finalitza el finançament
per al projecte, com ja va succeir amb el projecte de
dinamització d’AMPA al territori (2008-2012). Per prevenir
aquest tipus de situació, es proposa que des de l’escola
hi hagi alguna figura referent que faci el seguiment del
projecte i l’acompanyament (al menys puntual) del grup.

Des dels projectes socioeducatius, també es té cada vegada
més consciència de la importància de la participació de les
famílies. Més enllà de les tutories, s’estan obrint espais per
a que les famílies puguin participar amb els seus fills i filles
durant l’activitat diària.

“Aquest any ens hem marcat una vegada al mes,
ho fem en pla voluntari. Per exemple jornades
de portes obertes, per fer l’activitat amb
nosaltres i el noi/a fa els deures amb tu i després
juga... Al casal de Nadal, també vam convidar
a les famílies. La idea és que formin part de
l’activitat. També vam fer xerrades, que van
estar molt bé perquè van venir moltes famílies...
A primària, encara que el noi et digui que no vol
que vingui el seu pare o la seva mare, sí que vol.
Canvia molt quan està la família, super bien.
Quan veus la cara del noi... A més a més són
pares que de vegades no saben com relacionar-se
amb el seu fill. I ens veuen a nosaltres i... poden
ser bons moments. Es nota molt pels nois que no
venen aquell dia els seus pares, es reboten o ens
busquen molt com a referents. ”
La participació de les famílies a la secundària és més difícil,
perquè els i les joves no volen compartir espais amb les seves
famílies (comportament que s’atribueix a l’adolescència), per
les responsabilitats que tenen respecte a les famílies o perquè
les famílies no van a buscar als joves i per tant és més difícil
tenir moments de contacte.

“Els de secundària venen de vegades molt
agobiats per tot el que han de fer respecte
als seus pares: traductors al metge, papers,
gestions...”
De la distància a la interdependència entre les famílies i
els agents educatius
En aquest apartat ens centrarem en identificar els elements
compartits en els relats dels recursos tècnics socioeducatius
que han manifestat tenir bones relacions amb les famílies que
participen dels seus projectes educatius (ja sigui en educació
formal o no formal). Ens serviran com a punt de partida per
sistematitzar la relació entre les famílies, els centres educatius
i l’entorn i facilitar un marc compartit per als projectes
socioeducatius del Districte.
Elements a tenir en compte, segons els recursos socioeducatius participants als col·loquis per establir bones relacions
amb les famílies:
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Aspecte

Descripció

Vincles afectius

Aproximar-te a les famílies, conèixer tota la família

i de confiança

i no només la mare i el/la menor, generar vincles,
provocar trobades, crear espais de diàleg, estar
disponible i present.

Comunicació

Utilització d’un llenguatge entenedor, utilitzant
expressions pròpies de la cultura o incorporant

Cita Col·loquis

“Un element clau per poder treballar amb la
gent del barri és que et tinguin confiança. Ha
d’haver-hi un vincle, sinó no funciona. Has
d’estar per ells dia a dia”
“Faig servir el seu llenguatge”.

algunes paraules dels idiomes propis de les famílies
per facilitar l’establiment de relacions i vincles de
confiança o la transmissió dels missatges.
Adreçar-te a la gent pel seu nom. Saber els noms de
l’alumnat però també el de les seves famílies.

Respecte

Considerar les famílies com a interlocutors vàlids,
com a pares i mares que volen el millor per al seus
fills i filles.
Conèixer les famílies sense prejudicis i estereotips.
No tenir una mirada etnocèntrica a l’hora de definir,
executar i avaluar la intervenció socioeducativa.

“És súper important dir-les pel seu nom,
identificar-los, a les mames també. És un esforç,
saber tots els noms de totes les mames, però
ells ho veuen. Saps qui és el meu fill. És molt
important el tema identitat. Quina confiança
pots tenir amb una persona que ni tan sols et
coneix?”
“Ells no em veuen com algú superior i no oblido
mai que ells són pares, ells són pares”.
“Tractar-los com a pares que són, sobretot, i
tractar-los de tu a tu. Ells pensen que nosaltres
els veiem inferiors, crec eh, no ho hem parlat
mai. Ells creuen que el professorat no els entén.
Hi ha com una barrera.
“Els educadors també posem les nostres pròpies
expectatives, però ells potser tenen les seves i a
nosaltres no ens agraden”

Donar resposta

Partir dels seus interessos i donar resposta a les
seves necessitats.

Autoreflexió

Ser més crítics i reflexius sobre la nostra intervenció
socioeducativa

“Jo sempre els he donat resposta a les seves
necessitats, els he donat confiança i he sigut
molt sincera amb ells. Els dono la meva paraula
i l’acompleixo. És el bàsic per establir uns vincles
de confiança”
“Siguem autocrítics”
“Com puc implicar a les famílies en la meva
tasca educativa? Què poden aportar les
famílies a partir dels seus sabers, experiències i
necessitats? Com les convido a participar? Quins
espais de diàleg i intercanvi genero?
Quin tipus de cultura escolar/educatiu promoc
amb la meva intervenció?”
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La influència de l’entorn
A més a més de les característiques individuals de cada
menor i de la seva família, un altre factor que es considera
molt rellevant en termes educatius, però també en termes de
desenvolupament comunitari, és la influència de l’entorn.
L’entorn, segons el que es desprèn dels col·loquis, és entès
com a conjunt d’elements i característiques físiques i culturals.
Infants, joves, famílies, recursos tècnics i representants
de l’Administració parlen de l’entorn en tant que espai
físic amb unes qualitats geogràfiques específiques, però
també com un espai composat de tradicions, costums,
activitats econòmiques, usos de l’espai públic, motivacions i
expectatives... de les persones que hi viuen. Aquest conjunt
d’elements físics i culturals crea una especificitat per al
conjunt del districte i per a cadascun dels barris (Artigues, El
Remei i Sant Roc), que, segons les aportacions als col·loquis
s’ha de tenir en compte per reflexionar sobre els factors que
són determinants pels processos educatius dels infants i joves
del territori.
Segons les famílies i la majoria de recursos socioeducatius, el
coneixement d’aquest context, de les seves característiques
ambientals, geogràfiques, econòmiques i culturals és
indispensable per garantir el desenvolupament de les
competències i els aprenentatges dels infants i joves de la
zona, tant en l’àmbit de l’educació formal com la no formal.
L’aprenentatge dels infants i del jovent està determinat per
elements com la ubicació geogràfica, el nivell socioeconòmic
i cultural de les persones que viuen en la zona, la diversitat
cultural i religiosa, les dinàmiques que es donen a l’espai
públic... Tots aquests aspectes estan presents a les escoles i
a les entitats socioeducatives, per tant s’han d’incorporar als
projectes educatius, ja sigui de centre o de d’entitat.

FAMÍLIES

ESCOLES

ENTORN

“El professorat i els equips d’educadors no poden
desenvolupar la seva tasca educativa sense
conèixer l’entorn en el que treballen”.

“El primer és situar-se en el barri i saber les
seves característiques”.
Des d’aquesta òptica, centres educatius, serveis i entitats
socioeducatives configuren una comunitat educativa, on
l’entorn es considera el conjunt d’agents que intervenen en
l’educació dels menors, complementant les accions de l’escola
i l’institut i donant suport a les famílies.
Però quan les famílies i els menors parlen de l’entorn, a
més a més de les entitats socioeducatives, fan referència
a espais de relació informals, que concreten bàsicament en
les dinàmiques i relacions que es donen a l’espai públic. El
carrer al barris d’Artigues i Sant Roc (majoritàriament), té
una gran importància en termes de socialització i transmissió
d’aprenentatges a nivell informal, amb moltes repercussions
en l’educació formal i no formal.
Des d’aquesta perspectiva, tot i que l’estat dels barris
s’analitza en profunditat en el punt 6.1. de la monografia, li
dediquem un espai específic en l’apartat d’educació, perquè,
per moltes persones (majoritàriament ciutadania de diferents
edats i procedències culturals), és un element central en els
processos de creixement i educació dels infants i joves del
territori.
Es considera que un espai públic brut, deteriorat i sense
infraestructures
socioculturals
genera
avorriment,
desmotivació, manca d’expectatives, percepció d’immobilisme
i d’impossibilitat de canvi.
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“Yo no creo que el entorno de Sant Roc favorezca
si alguien quiere hacer una vida distinta”.
“L’avorriment al barri és com un volcà, genera
tensions i baralles. Hauria d’haver-hi més
activitats, un local amb activitats per a tota la
família, on el pare juga al dòmino, la mare fa
altra activitat i els fills poden jugar i fer coses.
Activitats per tota la família, així tothom està
tranquil. Amb refrescs, sense alcohol i amb un
gimnàs, amb una normativa”
“La educación influye mucho, muchos chicos
depende del ambiente donde estén o con quien
se junten, pues va a influir mucho en la decisión
que tomen después, si quieren avanzar”
“Por ejemplo un grupo de amigas, si una de ellas
le parece interesante algo, a lo mejor se lo cuenta
a las otras, van también, y al final, una que tiene
13 años cuando tenga 15 también lo hará y así”.
Artigues, El Remei i Sant Roc no són percebuts com espais
generadors d’activitats. Les persones que tenen inquietuds
culturals, de lleure educatiu o d’oci en contextos més tranquils,
busquen fora del territori (Sant Adrià del Besòs, Barcelona o el
centre de Badalona).

“Yo voy a la plaza de Sant Adrià del Besòs,
bocadillos, toalla, chanclas, recambios... y ya
está. No hay en Sant Roc algo como esta plaza.
Aunque si hubiera la gente no lo respectaría. En
Sant Adrià del Besòs, sé que voy a llevar a mis
hijos, yo los voy a controlar, tu también...”
La cerca d’activitats socioculturals fora del Districte ajuda a
reforçar estereotips respecte a les dinàmiques que es donen
als nostres barris. Es fan més visibles les activitats i relacions
negatives que es porten a terme al territori i s’acaba produint
un efecte Pigmalió, que dóna veracitat als prejudicis.
Moltes de les famílies col·loquiades han manifestat tenir por
que les seves filles i fills estiguin al carrer. Interpreten que el
carrer és un espai de dinàmiques negatives, que van des de
situacions més conflictives com les baralles i els robatoris, a
situacions menys greus però amb conseqüències directes
cap al procés de creixement i d’escolarització dels seus fills i
filles. El carrer no es considera un espai educatiu, al contrari,

és un espai on s’ajunten els nois i noies sense interessos
i motivacions, amb unes dinàmiques que afavoreixen
l’absentisme i l’abandonament escolar. Les mares de noies
d’ètnia gitana que han participat dels col·loquis també hi
veuen relació amb els matrimonis joves, ja què els nois i
les noies es relacionen al carrer per “ronear”. Aquestes
dinàmiques, afavoreixen que les noies abandonin els estudis,
moltes vegades abans de finalitzar l’educació obligatòria (més
desenvolupat a l’apartat d’absentisme, fracàs i abandonament
escolar).
Mantenir el barri net i reciclar es relaciona amb l’educació,
tant de les famílies com de les escoles i els instituts. Així que
el fet que hi hagi absentisme escolar, segons les persones
col·loquiades, està relacionat amb l’estat del barri, afavorint
que estigui brut, deteriorat i amb pràctiques relacionals de no
convivència (que oscil·len entre la coexistència i l’hostilitat).
L’espai públic té una connotació educativa quan s’utilitza
amb activitats socioeducatives, esportives i comunitàries
dinamitzades per serveis i entitats del territori. Quan l’espai
públic està dinamitzat des d’aquesta òptica, les relacions que
s’estableixen promouen la cura de l’espai i de les persones,
afavorint dinàmiques de convivència i diversificant l’ús i
les activitats que es desenvolupen a cada espai. Aquestes
accions ajuden també a combatre l’avorriment i proporcionen
eines per a que els infants, els joves i les seves famílies amplien
horitzons respecte al que es pot fer al seu barri.
Així ho manifesten educadors, tècnics, infants i joves amb els
seus comentaris per la revista Compartir nº 26 respecte les
activitats de l’Escola Oberta d’Estiu, 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”.
“Me gustó el taller. Conocí a otros niños y a otra
niña del barrio. Si no se hicieran actividades en
6 Es pot consultar la revista al bloc del Projecte ICI: https://sudbadalona.wordpress.com/compartir/
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verano estaríamos aburridos. Para el año que
viene me gustaría que hubiera más actividades
para todos, los pequeños y los grandes”.
“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”.
“¡Qué hubieran más actividades, siempre, en
verano y todo el año!”
També són un bon instrument per modificar les percepcions
entre els equips professionals i el veïnat, ja que permeten
relacions més properes i horitzontals. Aquestes relacions
tenen repercussions en l’atenció directa que es desenvolupa
des d’altres serveis i espais amb estructures més rígides, com
Serveis Socials o el Centre d’Atenció Primària.

“És molt més ric el treball comunitari que el
treball individual, es genera un altre tipus de
resposta i de resultats. Quan la persona, s’ha
conscienciat dins d’una comunitat i tu (com
a recurs tècnic) has estat partícip d’aquest
canvi, amb la comunitat, es crea un vincle
molt més proper que el que pots generar en un
entrevista individual amb una taula pel mig.
(...) Si tu has col·laborat per a que aquestes
persones es treballin coses a nivell comunitari o
es conscienciïn d’un problema a nivell grupal...
repercuteix en el treball individual que fas amb
aquestes famílies. Per començar perquè et veuen,
d’alguna manera part d’ells mateixos, que estàs
participant pel seu barri al mateix nivell”.
Si analitzem aquest impacte positiu de les accions
socioeducatives en medi obert en termes de convivència, cura
del barri, canvi d’expectatives i de relacions entre recursos
tècnics i veïnat, de prevenció de l’absentisme i de promoció de
l’èxit educatiu i ho relacionem amb les reiterades demandes
durant els col·loquis de més equipaments socioculturals i
esportius al barri, se’ns dibuixa una via de treball comunitari
(l’anàlisi dels equipaments comunitaris és fa als apartats 5.1 i
6.6 de la monografia).

El Districte 6 de Badalona ja compta amb experiència i
tradició en aquest sentit. L’Ateneu al carrer, les campanyes
de Dones i barri en Xarxa, els patis oberts que dinamitzava
la Formiga, la dinamització de places durant les vacances
d’estiu i les activitats dinamitzades pel Servei de Dinamització
i Intervenció Comunitària... són bons exemples de treball
socioeducatiu en aquesta línia. Tot aquest bagatge representa
un bon punt de partida per donar resposta a les demandes
socioculturals de la població del territori. Es poden aprofitar
espais de participació que ja estan en funcionament com
la Comissió per l’escolarització i l’èxit educatiu, la Taula de
convivència o la Comissió de Salut i recuperar documents com
Imaginem... Badalona Sud7 , per donar cos a una proposta
conjunta d’accions socioeducatives i de salut comunitària
desenvolupades a l’espai públic.
Una segona estratègia compartida per la majoria de famílies
i recursos tècnics col·loquiats és la de revertir la influència
negativa de l’entorn mitjançant la visibilitat de models i
referents positius.

“Seria interessant poder treballar amb els
referents positius de joves d’ètnia gitana,
que hagin acabat l’institut i puguin ser bons
exemples i referents per als altres estudiants”.
Al territori hi ha moltes persones, famílies i projectes que
s’estan desenvolupant des de perspectives constructives i
amb resultats d’èxit. Aquestes persones i projectes queden
invisibilitzats pels aspectes negatius de l’entorn, dificultant
relats alternatius per les persones a títol individual i comunitari.
En aquest sentit, alguns grups veïnals que treballen per
construir i fer visible una imatge positiva dels barris del
districte, demanen més suport i reconeixement per part de
l’Administració.

“Hi ha molta gent treballant al barri o
que promou que el barri sigui un espai de
convivència, però es senten molt soles. S’haurien
de crear espais i formes per donar visibilitat,
suport i reconeixement a aquestes persones i
crear xarxes de treball conjunt per compartir
idees, coneixements, accedir a les informacions...
Per poder estar compromès amb la comunitat
necessites sentir seguretat i que no estàs sol”.
També des d’aquesta lògica de revertir la influència negativa
de l’entorn i construir relats en positiu, molts recursos tècnics,
7 Imaginem… Badalona Sud és un pla de lleure educatiu 2010-2013 elaborat per
les entitats socioeducatives del Districte a partir d’una diagnosi participativa.
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representats de l’Administració i veïnat (majoritàriament no
d’ètnia gitana i no evangelistes), identifiquen les possibilitats
del culte evangèlic com a agent de canvi i transformació.
Durant els col·loquis se’ns ha dibuixat un mapa de l’entorn,
molt més ampli del que normalment s’entén quan dissenyem i
executem la majoria de projectes educatius. En aquest sentit, ens
sembla interessant desglossar tots els agents que, sempre segons
els col·loquis, intervenen en els processos educatius (en color blau)
dels infants i joves del districte. Per poder tenir-los presents en el
disseny dels futurs projectes socioeducatius del territori.
La convivència en els espais socioeducatius
En els apartats anteriors hem parlat sobre el malestar del
personal docent, de la manca de motivació dels infants i joves
envers l’aprenentatge (sobretot en espais formals), de les
dificultats de relació entre les famílies i els centres educatius,
d’un entorn social marcat per l’avorriment i la brutícia... tot
aquests factors tenen repercussions en les formes de relació
interpersonals i grupals i per tant, en l’estat de la convivència.
Tot i així, als col·loquis, la convivència apareix poques vegades
com a protagonista central dels processos educatius dels
infants i joves.

En el relat dels recursos educatius (educació formal i no
formal), dels representants de l’Administració i de les famílies,
les relacions interpersonals i intergrupals apareixen com a
derives de temes significats com a prioritaris, com l’absentisme
i el fracàs escolar o la relació entre les famílies i el professorat.
Malgrat aquesta manca de centralitat, en la majoria de
narracions relacionades amb aspectes educatius, apareixen
les relacions interpersonals i/o grupals com a element claus
per la transmissió dels aprenentatges i el desenvolupament
de les persones a nivell individual i grupal.

“La nostra intervenció diària es basa,
bàsicament en resoldre conflictes. Hi ha una
part que és normal, les relacions provoquen
conflictes per aprendre. Però aquí és molt usual,
es donen amb molta freqüència”
“Ens van fer una auditoria pedagògica i es va
veure que el problema era la convivència. No hi
ha unes normes clares. Hi ha uns límits que no
s’han de passar, per conviure. Són coses de lògica i
de sentit comú. Són coses rutinàries d’un centre.”
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Badalona Recuerdos: pàgina de facebook

“Hi ha conflictes diaris a l’escola, tant entre
l’alumnat com entre el professorat i l’alumnat.
El conflicte va acompanyat de conductes
agressives, però no arriba a ser una agressió
física”.
El professorat i els recursos socioeducatius identifiquen que,
la majoria dels infants i joves del districte no tenen eines per
una gestió de les emocions i del conflicte constructiva, basada
en el diàleg i el respecte.

“No saben com relacionar-se. En comptes de
relacionar-se bé per dir-se <hola, què tal?>
... comencem amb la broma dels insults amb
altres idiomes..., però després arriba un punt en
què es fereixen sensibilitats i les reaccions són
demasiao”
“Hi ha nens petits que no saben per què
peguen. Venen del cole, de 8 hores que els hi han
estant passant coses...i arriben cabrejats, han
d’expressar el què senten i ho fan així”
Es considera que els infants i joves reprodueixen les
dinàmiques que es donen a les famílies:
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“A la sortida de l’escola hi ha males
contestacions entre les mares i els seus fills. Es
parlen a crits”.
“Jo crec que hi ha un part de buscar la
notorietat, sobretot respecte a les referents. El
que molts entenen és que la notorietat es guanya
a partir de l’agressivitat o la violència. Son
models que han après”.
No tenim dades objectives respecte la tipologia de conflictes
que es donen als centres educatius, però als col·loquis la
majoria d’ocasions es refereixen a conflictes entre iguals,
conflictes dels infants/joves amb el professorat i conflictes
entre les famílies i el professorat. Normalment es tracta de
violència verbal, sent la violència física minoritària, però
socialment molt visible, amb impactes en els mitjans de
comunicació. Hi ha més tolerància cap a la violència verbal,
que moltes vegades no és reconeguda com a violència. Per
exemple hi ha joves que interpreten com a divertit que un
company/a llanci una cadira o una taula durant la classe.
Segons els col·loquis podem identificar les següents tipologies
de conflicte:
Conflictes entre iguals
Es parla sobretot de maltractaments entre companys i
companyes (bullying), la majoria identificats en termes de
racisme i xenofòbia. Alguns nois i noies de cultures minoritàries
no autòctones, han hagut de canviar de centre educatiu per
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evitar les agressions i els assetjaments de caràcter racista.
Les seves famílies manifesten als col·loquis que el professorat
no té eines per aturar aquestes conductes i per generar un
ambient de seguretat, confiança i benestar dins de l’aula i del
conjunt del centre educatiu.

“La violència gratuïta jo a l’escola l’he vista.
Només pel fet de ser d’una altra raça, d’una
altra cultura, pam! Castanya va, castanya ve. No
hi ha dret. Ho trobo injust”.
Alguns d’aquests conflictes d’índole xenòfob s’han generat
primer fora de l’escola entre la població adulta. Quan hi ha un
conflicte entre dues persones de diferents cultures, el conflicte
sovint es converteix en un conflicte intercultural afectant a
altres persones de les cultures implicades. Aquests conflictes
traspassen la porta del centre i es reprodueixen durant l’horari
escolar. És significatiu que, segons els professionals docents
col·loquiats, els conflictes per qüestions interculturals no es
donen entre els infants més petits.
El traspàs de conflictes també pot succeir de l’escola al
carrer. De vegades, quan hi ha conflictes sobretot entre el
jovent a l’institut, aquests conflictes surten de l’escola i es fan
extensibles a altres membres de les famílies d’aquests joves.

“En moltes ocasions les baralles entre infants
es traspassen després al carrer, a les famílies,
on apareix la figura del mascle, de l’orgull per
protegir l’honor i la influència familiar. Hi ha
un trànsit de conflictes de l’escola al carrer molt
alt, que creix a mesura que els infants es fan
grans”.
Hi ha altres interpretacions de l’ús de la diferència cultural
com a origen o causa dels conflictes.

“Jo crec que els temes de racisme i tal són
excuses, més que els motius reals. Utilitzen la
diferència cultural com a arguments per fer més
dany. Les causes són altres, per exemple que els
hi han tret alguna cosa que era seva o perquè
volen protagonisme, perquè vull mostrar que
sóc d’una manera perquè, si no, tu em faràs
mal a mi, em deixes sol fora del grup i llavors jo
em revelo i m’enfado... Són conflictes normals
en el procés de creixement, però que aquí es
donen amb molta intensitat i molta freqüència.
Utilitzen com a excusa els arguments que
escolten...”

La majoria de conflictes entre iguals es produeixen amb
agressions verbals (insults, burles...), però en ocasions també
s’han produït agressions físiques.

“La mà és molt ràpida, el crit, l’insult és molt
ràpid, l’impuls de la patada... quan són més
petits. Quan són més grans, són menys freqüents
però més intensos”
La manera d’enfrontar-se al conflicte o de resoldre els
conflictes té unes manifestacions diferents en funció del
gènere i de l’edat.

“Suposo que són rols apresos, però els nois
tendeixen a ser més agressius, sí que hi ha noies,
sobretot quan són més petites que no tenen tan
marcat el tema del gènere, que sí que tenen la
mà llarga, de seguida que alguna cosa els hi
contraria... Però normalment l’actitud més de
conflicte és dels nois. Per exemple durant 3 anys
a la secundària no vaig viure cap conflicte de
noies i de nois, en plan grossos 6 o 7”
Una altra causa de conductes violentes entre iguals és la no
adequació a la identitat de gènere socialment assignada.
Durant els tallers realitzats per la preparació de l’Acció Global
Ciutadana 2015, Vivim la diversitat per guanyar la igualtat,
els nois i les noies van manifestar que a l’escola també es
produïen agressions amb insults... si un noi expressa gustos
que socialment es consideren apropiats per les noies i a
l’inrevés. Aquest tema, entre els infants i els joves, només ha
emergit en el discurs quan s’ha treballat específicament el
tema de gènere. Fora d’un anàlisi específic, la variable gènere
queda invisibilitzada envers altres qüestions que són més
visibles com els conflictes generats per la diferència cultural.
En cap col·loqui s’ha parlat d’altres aspectes relacionats amb
el sistema de gènere, com la diversitat sexual o el fet de tenir
una identitat de gènere diversa. Temes com l’homosexualitat
estan molt invisibilitzats i estigmatitzats. No han emergit en
cap dels col·loquis, tot i que al districte s’ha produït alguna
agressió en aquest sentit.
Els equips docents manifesten una alarma respecte a la
desigualtat de gènere. Hi ha la percepció de què s’han fet
passos enrere en termes d’equitat ja que actualment “hi

ha més violència masclista, comentaris i conductes
masclistes... s’han fet passos enrere”. Aquesta violència
masclista també es dóna a nivell estructural. Segons observen
el professorat i els equips directius les noies d’ètnia gitana
“se piden” a 3r d’ESO i abandonen l’institut a la meitat de la
secundària. Els matrimonis de nois i noies joves representen
una gran preocupació per al professorat i alguns recursos
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tècnics, ja que majoritàriament suposen la ruptura de la
trajectòria escolar i laboral i faciliten l’entrada al cercle de la
dependència dels ajuts socials i la precarietat.
Altres educadors i educadores, puntualitzen que el fet que
una parella jove es casi i fins i tot tingui fills/es, no té per què
suposar forçosament l’abandonament dels estudis. Al barri hi
ha parelles joves que continuen la seva trajectòria formativa i
d’ocupació, estan motivats i no han deixat mai de participar
d’un engranatge d’activitats i projectes socioeducatius. A
aquest tipus de joves són els que es fa referència a l’hora
de promoure nous models per als infants, joves i les seves
famílies (tal i com hem explicat a l’apartat anterior). També hi
ha hagut propostes d’incloure les noies embarassades dins
de l’institut, perquè el fet de ser mares no suposi una ruptura
d’escolarització.
Conflictes entre infants/joves i professorat
Es donen situacions de disrupció a l’aula, on un infant/jove
o varis impedeixen amb el seu comportament que es porti
a terme el funcionalment normal de la classe o del projecte
educatiu, obligant al professorat/educador a dedicar molt
temps a la contenció i el control de la disciplina, interferint en
l’aprenentatge de la resta de companys i companyes.
En aquesta tipologia de conflictes també s’inclou els danys als
materials del centre educatiu. Equips directius, professorat i
equips d’educadors comparteixen l’argument de què és molt
difícil treballar per l’èxit educatiu quan la majoria del temps es
dediquen a treballar la convivència i la cohesió social.
Es considera que l’organització i funcionament del sistema
educatiu no ajuda:

“Tu no pots tenir aquí nanos, tancats durant 9
hores, perquè això no deixa de ser com una presó
(...) Com estan a la situació que estan, volem
que estiguin fora de casa o de l’entorn del barri
el més temps possible, però si després aquí el que
estem fent és contenir-los...”
Per part del professorat cap als infants i joves també es donen
situacions de conflicte. Alguns infants/joves han expressat en
el procés de construcció del coneixement compartit, que el
professorat els estigmatitza o que qüestiona la seva cultura o
creença religiosa, des de plantejaments etnocèntrics.
Conflictes entre el professorat i les famílies
S’identifiquen sobretot conflictes verbals i de manca
de respecte. Les agressions físiques són minoritàries.
Aquesta tipologia de conflictes es considera que després té
repercussions en com infants i joves es relacionen i respecten
al professorat.
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“Entre les famílies i el professorat també hi ha
conflictes, però sobretot són agressions verbals. A
mi en 29 anys m’han agredit dues vegades, però
no és molt habitual”.
Les causes dels conflictes entre professorat i famílies
normalment es donen per situacions que han passat entre
el professorat i el menor dins del centre educatiu. Davant
de l’actuació del professorat, les famílies es posicionen en
defensa del seu fill/a qüestionant l’autoritat del professorat.

“Els pares sempre posen per davant l’opinió del
nen. El nen mai menteix”.
“La educación tiene que empezar en casa. Los
padres tienen que hablar con los niños y si la
profesora te dice algo, tienes que respetarlo. Pero
ellos, no, dicen: ¡le voy a pegar a la profesora!.
Siempre hay que estar al lado de la profesora.
Los niños son siempre niños. Si hay algo, yo voy
a hablar solamente con la profesora para que el
niño no suba de nivel. El colegio y la casa tienen
que estar bien”.
Alguns recursos educatius consideren que no es donen molts
conflictes amb les famílies perquè hi ha pocs espais de relació.

“Es donen menys conflictes del que podria
haver-hi, perquè la nostra comunicació amb les
famílies és en la porta, on a més a més, tens uns
quants i si vols parlar amb alguna concreta o
talles una conversa o.. hi ha famílies amb les que
mai arribem a parlar perquè se’n van”.
Altres conductes que generen conflictes al centre
educatiu
En alguns col·loquis s’han relacionat els conflictes que
succeeixen dins i fora del centre educatiu amb l’absentisme
escolar. Les ruptures i discontinuïtats, trajectòries d’absències
i reingressos a l’escola que suposen les situacions d’absentisme
repercuteixen en les relacions que es donen entre els menors,
entre els menors i el professorat i entre el professorat i les
famílies. Per tant, l’absentisme escolar es percep també com
un problema de convivència.
Treball en xarxa i objectius comuns
Segons les opinions expressades als col·loquis, l’educació
s’entén des de paràmetres comunitaris. L’educació és
responsabilitat de tots els agents de la comunitat i només
des d’aquest abordatge col·lectiu és pot fer front als reptes
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educatius de la societat contemporània en general i del
context específic del districte en particular.
Entendre l’educació des de paràmetres comunitaris implica
l’existència d’unes relacions entre tots les protagonistes de la
vida comunitària: entitats, ciutadania no associada, recursos
tècnics i representats de l’Administració. A aquestes relacions
se les concep, per la majoria de persones participants, com a
treball en xarxa. Malgrat aquest comú denominador, existeixen
diferències de conceptualització, atribuint diversos significats
al treball en xarxa: intercanvis d’informacions, coordinacions,
articulacions... Entendre el treball en xarxa, posant l’accent
en una o altra característica marca les expectatives respecte
al treball de la xarxa socioeducativa del districte i per tant de
la seva valoració. En general, es considera que al districte hi
ha molts recursos, es destinen molts esforços econòmics i
humans que resulten ineficients per, entre d’altres causes, la
manca de treball en xarxa i d’objectius comuns.

treballem per crear accions conjuntes. Però, a
l’hora d’estructurar serveis o recursos crec que
no es dóna aquest treball coordinat. Es fa un
comunitari de base, però de gestió o... no sé com
dir-ho, no tant”.
·

Aquesta tipologia de xarxa està impulsada des de
l’Administració (actualment la majoria de comissions i
grups de treball impulsats des de l’Administració responen
a aquesta tipologia de xarxa i relacions).
Les entitats i serveis que participen d’aquestes xarxes les
valoren positivament. Però hi ha una percepció compartida
que és una concepció del treball en xarxa limitat, que
no garanteix una distribució dels recursos planificada a
nivell de territori i que no genera noves accions a partir
d’objectius comuns (més enllà de les accions individuals
de cada servei/entitat).

“Al territori hi ha molts recursos però hi ha una
gran manca de coordinació”.
“El tema que més ens preocupa és el tema de
l’absentisme i el fracàs escolar. És un problema
endèmic, fa molt temps que ho treballem però
no ens en sortim. El problema és que cadascú
ho treballa de manera molt individual, des del
seu xiringuito. Si no tenim uns objectius clars i
compartits no progressem”.
“Crec que parlem més de treball en xarxa i
de treball comunitari o coordinat, del què
finalment fem. No sé què és el que falla, però
hauríem de treball molt més des d’aquesta
perspectiva”
En funció de les diferents significacions i expectatives de
les persones col·loquiades, podem establir 3 tipologies de
relacions o xarxes en l’àmbit educatiu del districte:
·

Xarxes informals: són les que es generen a partir dels
vincles afectius de les persones participants de la xarxa.
L’impuls d’aquestes xarxes depèn de voluntats individuals
però hi ha factors com compartir l’espai físic de treball, la
proximitat, o les converses informals a l’hora del cafè o de
dinar, que afavoreixen aquest tipus de relacions. Aquestes
xarxes s’utilitzen per intercanviar informacions, coordinar
accions i articular noves accions conjuntes.

“Entre la gent que ens trobem en un mateix
espai, sí que hi ha una voluntat i sí que

Micro-xarxes formals entre projectes similars o
amb objectius compartits: es generen entre projectes
que tenen objectius molts similars, que comparteixen
finançadors o persones beneficiàries. Aquestes xarxes
s’utilitzen principalment per intercanviar informacions,
evitar duplicar els recursos per una mateixa família, infant
o jove i coordinar els plans de treball.

Aquesta tipologia de relacions, si no es complementa amb
les altres dues, té el perill de posar en relació sempre als
mateixos agents (hi ha la sensació de que a les reunions
sempre hi ha la mateixa gent) i deixar fora de la xarxa
a altres recursos tècnics i entitats, que per diverses
qüestions no estan tan vinculats a aquestes entitats i
serveis.
·

Macro-xarxes formals entre entitats i serveis de
l’àmbit socioeducatiu. Són estructures sectorials
on participen els recursos tècnics, representats de
l’Administració i veïnat interessats en la promoció de
l’educació al territori (en un sentit ampli). Actualment
aquesta tipologia de xarxa i de relacions és molt deficitària
al territori, però és la que més funciona a nivell d’imaginari
col·lectiu i a la que més referència s’ha fet durant els
col·loquis.
El veïnat i els recursos tècnics que porten més temps
al territori, recorden altres moments de la història del
Districte quan es donaven aquest tipus de xarxes i
relacions. Es considera que aquesta tipologia de xarxes
serveix per detectar necessitats compartides a nivell de
districte, fer el diagnòstic de les necessitats, prioritzar les
línies d’actuació, dissenyar plans d’acció i d’avaluació. A
partir d’una estructura de participació més extensa i del
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treball de temàtiques compartides pel conjunt del territori,
aquesta tipologia de xarxa genera un fort sentiment de
pertinença al grup i al territori.
Actualment hi ha moltes persones i entitats que participen
de diferents grups de treball o comissions, però no tenen
un sentiment de pertinença al grup o no identifiquen
que els grups de treball o comissions formen part d’una
estructura participativa i de treball en xarxa del territori.
Hi ha una percepció generalitzada de que no es treballa en
xarxa, ni sota objectius comuns, de manca de sentiment
de cohesió i d’unitat a nivell territorial. Durant els col·loquis
ha estat un tema central per la majoria de recursos
tècnics socioeducatius i de grups veïnals preocupats per
l’absentisme i la promoció de l’escolarització, per tant,
podria ser un dels temes a abordar col·lectivament en una
programació comunitària.

Accions per la prevenció de l’absentisme i de
suport a l’escolarització
A partir del mapa de recursos socioeducatius detallats al
punt 5.1 de la monografia comunitària, en aquest apartat
en centrarem en l’anàlisi dels programes, projectes i accions
desenvolupades amb l’objectiu de donar un suport a
l’escolarització i de prevenir l’absentisme, l’abandonament i el
fracàs escolar.
Dividirem aquesta secció en dos parts, una per valorar la
implementació del Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció
de l’absentisme escolar que opera a nivell municipal, i
una segona per fer una valoració dels projectes que es
desenvolupen al districte.
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Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de
l’absentisme escolar
L’educació es considera un dret fonamental per a l’infant
i l’adolescent amb normatives legals que operen a nivell
internacional, estatal, autonòmic i local. En aquest apartat ens
centrarem en el Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de
l’absentisme escolar que opera a nivell municipal.
El Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme
escolar8 es comença a treballar al 2013, a partir d’un encàrrec
de l’Àrea d’educació de l’Ajuntament de Badalona a un equip
tècnic per revisar i actualitzar el document inicial Pla de
promoció i prevenció de l’absentisme escolar.
Es constitueix un grup de treball format pels diferents
departaments de l’Ajuntament implicats en l’absentisme
escolar (Guàrdia Urbana, Serveis Socials i Educació), per
Inspecció Educativa en representació de la Generalitat de
Catalunya i pel Consorci Badalona Sud. L’objectiu d’aquest
grup de treball és la recollir les diferents visions dels equips
professionals que hi treballen, per elaborar propostes que
permetin abordar l’absentisme escolar des d’una perspectiva
global i de consens tècnic.
En el document definitiu es revisen els principis d’actuació,
els fonaments de dret, s’incorpora l’ordenança de civisme,
es revisen i unifiquen els diferents protocols de cada servei,
l’esquema general del circuit d’actuació i es perfilen les funcions
de cadascuna de les comissions (comissió d’absentisme de
centre, Comissió Local d’Absentisme, Comissió Tècnica Local,
Comissió Tècnica de zona)

8 Es pot consultar el Pla sencer al web de l’Ajuntament de Badalona: http://badalona.cat/portalWeb/
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El Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme
escolar, es va posar aprovar al Ple de l’Ajuntament de Badalona
el dimarts 28 d’octubre de 2014.
El Pla, així com el conjunt d’agents que el desenvolupen,
tenen com a objectiu prioritari la defensa i la promoció del
Dret fonamental a l’educació dels infants i joves de Badalona,
garantint la seva escolarització com a principi bàsic per l’èxit
educatiu la igualtat d’oportunitats.
El protocol
El Pla proposa un protocol d’actuacions amb un circuit
d’intervenció clar, que s’inicia amb accions de prevenció,
de suport a l’escolarització i de treball amb les famílies. El
protocol defineix un seguit d’actuacions coordinades a través
del treball en xarxa desenvolupat per les diferents comissions.
En primer terme des de l’escola, serveis socials i els projectes
territorials, s’actua amb una perspectiva d’acompanyament
i suport a les famílies en el procés d’escolarització amb
l’objectiu de que el menor torni a l’escola.
En el cas del districte, aquest treball es reforça amb tots
els projectes socioeducatius, ja siguin de gestió pública (a
través del Consorci Badalona Sud i el Pla Educatiu d’Entorn)
o privada ( a través de totes les entitats socioeducatives del
territori). Si aquestes accions preventives no tenen efecte,
el protocol marca una sèrie d’actuacions desenvolupades
per l’Administració local: intervenció de la Guàrdia Urbana
i entrevista amb els membres de la Comissió Tècnica Local.
A través d’aquestes actuacions es recorda a la família la
obligatorietat de portar el fill/a a l’escola i que en cas contrari,
estan incomplint amb el dret del seu fill a l’escolarització i a
l’educació. Només en el cas que, després de totes aquestes
tasques d’acompanyament i suport, les famílies continuïn
incomplint amb el dret a l’escolarització dels fills/es, es demana
la intervenció de la Fiscalia.

http://www.diaridebadalona.com/

Valoració del Pla de promoció de l’escolarització i
prevenció de l’absentisme escola a Badalona des del
districte 6.
En els barris del districte es dóna una taxa d’absentisme i
abandonament escolar superior a altres barris de la ciutat.
Des d’aquesta problemàtica, els agents (centres educatius,
entitats, serveis socials, Consorci Badalona Sud) que treballen
en els barris havien reclamat un pla que emmarqués la lluita
per l’escolarització i la prevenció de l’absentisme del territori,
en un marc d’actuació de compromís municipal.
L’absentisme escolar al districte és especialment greu en les
etapes d’infantil i primària. El procés d’escolarització deficient
dels menors, genera situacions de desafecció, fracàs escolar i
desescolarització en la secundària.

Segons manifesten els recursos socioeducatius, al territori es
treballa sobretot des d’una perspectiva de prevenció, suport i
acompanyament dels menors i les seves famílies. El Pla suposa
una eina per reforçar la intervenció en els casos més greus,
en què els pares i les mares, continuen sense complir amb el
dret a l’escolarització dels infants i joves.
Fins al moment, dels 7 casos que des de les escoles del districte
s’han derivat a la Taula Tècnica Local, 5 han estat reconduïts
amb èxit. Es valoren molt positivament les actuacions, tot
i que amb precaució, ja que aquestes millores poden no ser
definitives i s’hagi d’activar novament el protocol. Els altres 2
casos, que no s’han reconduït després d’actuar-hi al llarg de
3 anys, des de la Comissió Tècnica Local s’ha fet la petició
perquè es derivin a fiscalia.
Des dels projectes territorials i les escoles es valora de manera
positiva el reforç de les intervencions en el marc del protocol,
però també hi ha alguna veu crítica respecte a la implicació de
la Guàrdia Urbana en la implementació del protocol amb els
infants i joves que estan al carrer en horari lectiu.
Alguns membres de la Comissió d’escolarització i èxit
educatiu, valorant el Pla, com a eina d’intervenció en situacions
d’absentisme, també destaquen la necessitat d’aprofundir en
les possibilitats que el Pla ofereix com a marc des del que
desenvolupar accions de prevenció d’absentisme escolar i
de sensibilització sobre el dret a l’escolarització i l’educació
dels menors, amb actuacions adequades a les necessitats del
districte.
Accions i projectes socioeducatius de suport a
l’escolarització i prevenció de l’absentisme escolar
Un del comentaris que més es repeteix al llarg dels col·loquis
és que al Districte hi ha un gran quantitat de recursos (públics
i privats) desplegats, però que no suposen una millora de les
situacions educatives, econòmiques, de salut o relacionals de
les persones dels tres barris.
A l’apartat 5.1 es pot visualitzar la varietat de recursos
socioeducatius que estan desenvolupant projectes de suport
a l’escolarització i de prevenció de l’absentisme escolar
(més directa o indirectament). Per tant, en aquest punt de la
monografia comunitària, no tornarem a detallar un llistat de
recursos, sinó que intentarem esbossar un primer anàlisi dels
recursos i les actuacions existents.
Ciutadania, recursos tècnics i representats de l’Administració
barregen diferents hipòtesis respecte a la ineficàcia de les
intervencions: manca d’estructura organitzativa i de treball en
xarxa, de visió integral com a territori i d’objectius comuns,
necessitat de metodologies innovadores per abordar les
problemàtiques des de paràmetres alternatius, criteris i
actuacions determinades per les prioritats del finançament
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Ítem a valorar

Aspectes identificats

Necessitat

Les prioritats de les entitats finançadores determinen els àmbits d’intervenció: no sempre s’adeqüen a les necessitats reals
del territori o permeten treballar un sector de les necessitats i no altres.
Dificultat d’obtenir dades quantitatives sobre les que dissenyar accions en funció de les necessitats contrastades.
No es parteix de les necessitats i interessos de les persones beneficiàries (visió etnocèntrica, androcèntrica i
adultocèntrica).

Entitats i
serveis
Programes i
projectes
implementats

Gran quantitat d’entitats compromeses al territori.
Disminució dels serveis públics (retallades en educació i en projectes socioeducatius).
Vinculen escola, famílies i entorn.
Pocs programes i projectes desenvolupats des de la prevenció.
Dificultats per gestionar la diversitat.
Programació per grups homogenis, dificultant les relacions intercutlurals, intergeneracionals, en equitat de gènere i
diversitat funcional.
Accions desenvolupades a curt i mig termini, sense incorporar acompanyaments posteriors o objectius a llarg termini.
Accions adreçades a obtenir resultats i no dissenyades a afavorir processos de desenvolupament individual i comunitari

Perfil de
persones
beneficiàries

Manca de programació per petita infància 0-3
Manca de programació per a joves a partir de 16 anys.
Manca de programació per a mares joves.
Manca de programació adreçada a famílies.
Segregació cultural i de gènere en els projectes (efecte no desitjat).
Exclusió d’infants, joves i famílies que no entren en els criteris de les entitats finançadores dels projectes.

Procés de
treball i
implementació

Pla de treball amb les famílies feble, poc estructurat i sense implementació estable al llarg del projecte.
No es consolida una vinculació real entre les famílies i els agents socioeducatius.

de les activitats

Poques actuacions desenvolupades a l’espai públic o en medi obert.

Metodologies

No es revisen les metodologies de treball, es perpetuen maneres de fer, sense avaluar la seva idoneïtat.
Les dificultats del dia a dia, no deixen molts espais per la innovació o l’experimentació pedagògica

Visió conjunta

Programació individual per part de les entitats i dels serveis públics, amb falta de línies estratègiques compartides a nivell

de territori

de territori.

Estructura

Estructura organitzativa feble: no se sap qui convoca, per què convoca, com convoca...

organitzativa,
treball en
xarxa

Manca de canals de comunicació, informació i devolucions
Manca de sentiment de pertinença i identificació dels grups i comissions de treball.
Treball en xarxa entre projectes similars o xarxes informals.
No confiança en l’efectivitat dels grups i comissions de treball.
Sensació de duplicitat d’espais i reunions.

Qualitat

Manca d’avaluació dels programes i projectes a partir d’indicadors de qualitat.
Les memòries realitzades no es prenen en consideració a l’hora d’avaluar els aprenentatges i els error per aplicar propostes
de actuacions.
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privat, manca de continuïtat dels projectes i els equips
professionals...
Algunes veus minoritàries assenyalen la manca d’avaluació de
l’impacte dels programes i projectes que es desenvolupen.

“Es fan moltes coses, però no sabem si funcionen,
si tenen bons resultats, quins són els impactes...”
Es puntualitza que, generalment, cada projecte/servei
desenvolupa una memòria de la seva activitat, però aquestes
valoracions fragmentades no donen una visió dels impactes
que es produeixen en el conjunt del territori.
Amb aquesta voluntat, la Comissió per l’escolarització i l’èxit
educatiu es va proposar realitzar una valoració dels recursos
existents al districte per la prevenció de l’absentisme escolar,
el suport a l’escolarització i la promoció de l’èxit educatiu.
La proposta parteix del mapa de recursos per reflexionar
conjuntament sobre les fortaleses, febleses, oportunitats
i amenaces que tenim, conjuntament com a territori, per
abordar totes les qüestions relacionades amb els processos
educatius dels infants i joves del districte.

L’avaluació és un procés d’especial importància en la gestió
dels projectes, ja que permet tenir un coneixement cert del
grau en què l’objectiu de la intervenció ha estat realment
assolit, extreure conclusions sobre el seu desenvolupament
i incorporar propostes de millora (tant de contingut, com
metodològiques, d’organització o de satisfacció de les
persones beneficiàries).
En el moment de redactar la monografia comunitària,
aquesta tasca encara no està realitzada, però les persones
encarregades de dinamitzar la comissió van avançar alguns
elements per l’anàlisi. A continuació, fem un primer esborrany,
incorporant també les apreciacions extretes dels col·loquis i
de l’observació participant. No es tracta d’un quadre exhaustiu
i definitiu, sinó d’un punt de partida per continuar treballant.
Elements identificats per l’avaluació dels impactes dels
recursos socioeducatius en matèria de prevenció de
l’absentisme escolar, suport a l’escolarització i promoció de
l’èxit educatiu.

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/
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6.3

Salut

En les societats modernes occidentals, la societat ha dipositat
l’esperança en el sector sanitari perquè s’ocupés de les
qüestions que afecten a la salut i les malalties. Gràcies a
nombrosos estudis s’ha observat que l’atenció que presten
els serveis sanitaris no és el principal factor que determina
la salut de les persones, sinó un determinant més. Quan
parlem de salut no només hem de centrar-nos en el que s’ha
dit sobre el Centre d’Atenció Primària (CAP) o l’Hospital, sinó
també sobre altres factors més enllà del sector sanitari. Si
bé partim del fet que hi ha factors biològics o genètics que
són, avui en dia, difícilment modificables, al voltant trobem
una sèrie de determinants que l’acció política i comunitària
pot transformar. Així, l’esperança de vida i la morbiditat és en

gran part causa de les condicions en les quals la gent neix,
creix, viu, treballa... és a dir, la nostra salut ve determinada
per les condicions polítiques, socioeconòmiques, de gènere,
mediambientals i culturals. Ens situem doncs davant d’una
visió integral de la salut que ens ha de permetre comprendre i
fer front als problemes de salut que ens afecten a les persones.
Seguint amb la idea de salut integral i amb l’objectiu d’exposar
la visió compartida al Districte 6 sobre l’àmbit de salut, es
seguirà l’esquema que apareix en el portal web de l’Agència
Catalana de Salut1, on s’entén que la salut de les persones ve
influenciada per una sèrie de determinants socials:

1 http://salutpublica.gencat.cat/ca/promocio_salut/determinants_de_salut/
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Es parteix d’unes característiques individuals (edat i altres
factors) que no són modificables. Als cercles concèntrics del
voltant hi ha un seguit d’influències modificables per l’acció
política i social: l’estil de vida, la xarxa social i comunitària,
les condicions de treball, l’accés a serveis, l’alimentació... Al
cercle més exterior hi trobem les influències econòmiques,
culturals i ambientals que actuen sobre la resta de cercles.
Per tal de complementar l’esquema anterior, l’Observatorio de
Salud Pública de Asturias2 reordena els determinants de la salut i els quantifica en
percentatge
:
·

Influència dels factors socioeconòmics (nivell baix
d’estudis, atur, classe social, exclusió social...): 40%

·

Influència de la qualitat assistencial (demora quirúrgica,
assistència sanitària, hospitalitzacions evitables...): 10%

·

Influència de les conductes saludables (hàbits alimentaris,
esport, addiccions...): 40%

·

Influència de la qualitat del medi ambiental (nivell de
contaminació de l’aire, soroll, qualitat de l’aigua): 10%

Aquests percentatges poden variar segons les característiques
i particularitats de cada territori, però ens han de servir
per tenir una idea general de la importància dels diversos
determinants en la salut.

Factors socioeconòmics
Tal i com hem vist als primers apartats de la Monografia
comunitària, el Districte 6 de Badalona té índexs d’atur per
sobre la mitjana i un nivell d’estudis per sota la mitjana de la
ciutat. Nombrosos estudis3 confirmen que quant més baixa
és la classe social, pitjor és el seu estat de salut i incrementa
la morbiditat, mortalitat i mortalitat prematura. Desigualtats
que creixen si analitzem per sexe, ja que la salut empitjora en
dones de classe treballadora. Cal posar en relleu als factors
estructurals4 degut a la seva influència negativa en la salut de
la ciutadania.

“Hi ha famílies que pateixen molt, i això té
conseqüències en la salut mental i l’estructura
familiar. La pobresa genera exclusió, l’exclusió
genera pobresa, la malaltia mental genera
pobresa, la pobresa, malaltia mental... Es tracta
d’un cercle pervers, i la gent que arriba a l’edat
adulta molta no té recursos per treballar”.
Des dels recursos tècnics es diu:

“El barri té molts problemes socials com el
modus vivendi, el tipus d’habitatge, la situació
econòmica... molts infants passen el seu temps al
carrer... i el carrer es nota”.
Si bé aquesta afirmació ens arriba des de l’àmbit educatiu,
dóna pistes de com l’estructura socioeconòmica afecta al
rendiment escolar i aquest, com hem exposat anteriorment,
en la salut de les persones. Així, una de les conseqüències
seria:

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/

“A l’escola hi ha molts infants i joves amb
necessitats educatives especials, la majoria amb
problemes cognitius”.
També des de l’àmbit tècnic de la salut, d’atenció als usuaris,
es percep la situació del barri i els efectes que comporten els
factors socioeconòmics:

“Des del punt de vista de la salut... la població és
molt més jove i molt més malalta que la mitjana.
Des del punt de vista dels serveis socials, passa el
mateix”.

3 “Els determinants socials de la salut” Carme Borrell i Joan Benach http://www.
2 http://www.obsaludasturias.com/obsa/ (se’n fa referència al document “Las
relaciones colaborativas desde el ámbito de la salud y la educación” del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural)

upf.edu/greds-emconet/_pdf/ELS_DETERMINANTS_SOCIALS_DE_LA_SALUT..pdf

4 Agència Salut Pública de Catalunya: http://salutpublica.gencat.cat/ca/promocio_salut/determinants_de_salut/
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Habitatge

“L’habitatge és un factor molt important en la
vida de Sant Roc ara, amb els desnonaments,
les ocupacions, els impagaments de
subministraments... i tot això fa que hi hagi
mala convivència”
L’estat de l’habitatge al Districte 6 i, sobretot al barri de
Sant Roc, és una qüestió que s’arrossega des de fa anys. El
reallotjament de famílies ha estat una constant en els darrers
anys:

“Han existit diferents fases de reallotjament.
El que fem és mirar si les persones que hi
viuen, tenen el dret a reallotjament, que això
està tipificat segons la llei, i si tenen dret a la
indemnització.”
Seguint la perspectiva de la salut integral, els factors
estructurals tenen una influència al voltant del quaranta per
cent en la salut de les persones. En el barri l’habitatge seria un
dels determinants més significatius, ja sigui perquè no estan
adaptats i compten amb barreres arquitectòniques per a la
mobilitat, no estan aïllats ni acústicament ni tèrmica... factors
que afecten a la convivència i la salut de la comunitat.
Salut Ambiental i Salubritat
A més dels factors socioeconòmics estructurals és important
incloure les percepcions recollides sobre el que hem anomenat
salut ambiental, entesa com l’estat dels carrers, el mobiliari
urbà, l’habitatge, la seguretat... trets que afecten en el dia a
dia del barri. Sabent que molts d’aquests temes ja són tractats
en altres apartats de la monografia comunitària, volem fer-ne
un breu esment per posar en relleu la seva importància com a
determinants en la salut de les persones.
Estat dels carrers
Un dels temes més recurrents en tots els col·loquis al parlar
sobre el barri és l’estat del carrers, una possible síntesi seria:

“Al barri hi ha moltes escombraries, el barri està
brut”.
Sembla que aquesta frase seria un bon titular de consens
entre les persones col·loquiades per tal de definir el barri en
un primer moment, tot i així, si avancem en les converses
s’observa que no podem dir que tot el barri està brut, sinó
que es comencen a definir espais concrets on es concentra la
problemàtica.

“L’espai de sota de l’autopista està més net del
que estava anys enrere”.
Observem com amb el pas dels anys la situació ha canviat en
alguns espais on es concentrava la brutícia però es segueix
tenint la mateix percepció d’anys enrere. Així, per què es
diu que el barri està tant brut? Alguns dels arguments que
intenten donar-hi resposta caminen cap a la responsabilitat
ciutadana, és a dir, parlen del mal comportament veïnal en el
manteniment de l’espai públic:

“Hi ha gent que llença les escombraries al
contenidor, però no tothom. I també les persones
que “buscan en la basura” tiren les coses al
terra”
“No es que no se limpie, a ver que se tendría
que limpiar más, es porque la gente somos muy
marranos, vamos a ponernos todos”
Fins i tot s’apunta que:

“Hi ha hagut casos puntuals on els veïns han
arribat a cremar els residus”.
Una idea lligada a aquest argument seria l’estat del mobiliari
urbà:

“El barri està molt brut, no hi ha papereres i tot
està destrossat”
“La gent trenca les papereres i no veu que estigui
malament llençar papers al terra”.
També és parla que sovint s’utilitza l’espai públic com a espai
social i d’oci però sense fer-ne un ús responsable:

“Un altre tema que preocupa vinculat a la
brutícia és l’ús de l’espai públic per jugar al
dòmino, al parxís, celebrar aniversaris, les
piscines o la vetlla quan es mor una persona”.
Tot plegat implica que en ocasions la brutícia genera diversos
problemes:

“Hi ha un problema important d’higiene i
plagues en els nostres barris. Trobem xinxes,
sarna, molta pudor...”.
Sense negar la possibilitat de la presència d’accions individuals
o grupals, no es pot caure en l’anàlisi de culpar tot el veïnat.
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Segur que hi ha una part de la ciutadania que no fa un ús
adequat del carrer i embruta, però no podem fer extensiu
aquesta anàlisi a tota la gent del barri. Hi ha molts veïns i
veïnes que no embruten i en fan un bon ús.
Un altre tema vinculat al mobiliari urbà i ús del carrer és la falta
de lavabos públics, esdevenint en ocasions situacions tals
com:

“Es pot veure com poc després de que passin els
escombriaires pel carrer i recullin la brossa, el
barri torna a tenir el terra ple de brutícia i hi
han bosses d’escombraries tirades pel terra”
Apareix una proposta amb aires comunitaris que intenta
ajuntar les dues visions:

“Es llencen papers, hi ha gent que embruta
el terra, escup o fa les seves necessitats a les
cantonades”.

“Per la brutícia proposem programes com
l’Enganxa’t, hi hauria d’haver persones del barri
netejant el mateix barri.”

“No hi ha lavabos públics i els bars no et deixen
entrar sense consumir res. Per una banda és
normal, perquè si vas a netejar-te i ho deixes tot
brut... però llavors hem de fer les necessitats al
carrer, entre els containers i les noies ho tenen
més difícil”.

Una altra proposta que hi ha sobre la taula és la creació
d’agents cívics amb competències ampliades a les actuals:

Clavegueram
Un darrer element que contribueix a la imatge de barri
embrutit és l’estat del clavegueram, al no estar ben
condicionat es desborda i provoca plagues i mals olors.
Sembla que l’explicació es troba en la situació geogràfica de
Badalona, construïda sobre una zona d’aiguamolls, quan plou
les aigües es desborden i la resta queda estancada, produint
males olors. Des del veïnat s’han traslladat queixes sobre les
males olors a l’Administració però poc es pot fer al respecte:

“Les cloaques no es netegen i quan plou
s’inunden els carrers. S’ha traspassat aquesta
queixa a l’Ajuntament.”
Serveis de neteja
El tema de la brutícia és molt comentat als col·loquis, i a banda
de la queixa també s’apunten algunes possibles solucions:

“Hauria d’haver més educació i projectes per
educar a la gent”
L’educació en hàbits i civisme es veu com quelcom cabdal per
posar fil a l’agulla a la problemàtica. Una altra sortida possible
és la tasca que realitza el servei de neteja de l’Ajuntament
al Districte 6, que té tant partidaris com detractors. Per un
costat, es menciona la poca implicació del personal de neteja,
que no recull i culpa moltes vegades al veïnat, que no cuida els
carrers. Per l’altra, no es senyala als serveis de neteja sinó que,
de nou, als hàbits de la gent:

“Agents de civisme amb formació i autoritat,
fent sensibilització i accions pel carrer.”
La figura de l’agent de civisme tal i com s’ha entès fins ara
té algunes limitacions, només poden informar i notificar les
incidències; i es qüestiona quin destí tenen les incidències i
que s’arribin a gestionar. S’entén que reconceptualitzar la
figura d’agent cívic és necessari a l’entendre que són figures
públiques i que cal aprofitar millor els recursos públics:

“Faltan agentes cívicos en la calle pero con
formación y con autoridad, porque a veces
los hay, pero luego no saben cómo gestinarlo
o no saben cómo hacer o no tienen autoridad
suficiente para decir, esto no se hace o esto sí...”.
Inseguretat
Incloure la inseguretat als carrers com a determinant de la
salut implica que un estat d’alerta o inquietud en les persones
té un impacte real en el seu estat mental i en les conductes
diàries que realitza. No es tant que existeixin situacions
de inseguretat sinó percepcions, estigmes i prejudicis que
condicionen la conducta del dia a dia.

“Al barri hi ha inseguretat i sensació
d’indefensió (petits robatoris als nois i noies a la
sortida de l’escola...), hi ha la sensació que Sant
Roc és cada vegada més perillós.”
Aquesta sensació que exposen des dels recursos tècnics
educatius podria tenir conseqüències en el dia a dia de la gent:
transitar per uns carrers o altres, no sortir al caure el sol...
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“Al barri hi ha persones que criden coses
ofensives a qui està caminant, s’hi poden veure
persones barallant-se”

EAP Sant Roc - Badalona
Dades de desembre 2015
Població assignada

17.815

Població atesa

13.468

% Població atesa - assignada

74,60%

“Se pelean porque tienen poca educación”

% Població atesa - assignada > 65 anys

Com en el cas de la brutícia als carrers, l’argument de la manca
de cultura cívica torna a aparèixer com a causa, en aquest cas,
de la inseguretat. Tanmateix apareix als col·loquis la molta vida
que és fa al carrer en el barri. Així, entren en joc els prejudicis
i estigmes que desperten una sensació de inseguretat a
una part de la ciutadania al mateix temps que es fa molta
vida als carrers i places. No són realitats contradictòries,
caldria observar quins usos es fan del carrer, qui l’ocupa i en
quines franges horàries; amb l’objectiu d’observar, en quines
circumstàncies, si hi ha grups socials que no utilitzen l’espai
públic i, per tant, tenen sensació de inseguretat.

% Població immigrant

Sistema sanitari

8,16%
36,20%

Població assignada 0-14 anys

3.166

% Població atesa - assignada 0 - 14 anys

87,50%

Per franges d’edat, la població atesa per l’EAP de Sant Roc és:
Franges d’edat
Menors de 15 anys

Sant Roc

%

1.543

19%

De 15 a 49 anys

3.318

41%

De 50 a 64 anys

1.334

16%

Majors de 64 anys

1.313

16%

En relació a les dades de població atesa, des de l’equip tècnic
de salut del CAP es comenta:

Actualment no seria arriscat afirmar que majoritàriament la
societat ha dipositat tota la seva esperança en la salut i la cura
de les malalties als serveis sanitaris. Assumint l’enfoc integral,
entenent que ens proporciona un anàlisi més ampliat, hem
observat que dels nombrosos determinants que afecten a la
salut, l’atenció i servei del sistema sanitari, n’és un més però
no el principal. La salut és cosa de tots i totes, hi ha factors
individuals però sobretot és quelcom col·lectiu on tots els
agents de la societat han de treballar conjuntament.
Al referir-se al sistema sanitari, no només s’està parlant de
l’equip d’atenció primària i l’hospital ja que també s’inclouen
els diversos serveis que donen un servei específic sanitari,
incloses les farmàcies. Tot i així, cal realçar el paper del Centre
d’Atenció Primària en l’atenció sanitària del dia a dia. Al
districte 6 de Badalona, el CAP, situat al carrer Vélez Rubio s/n,
ofereix els serveis següents:

Àrea Bàsica de Salut

Localitat

El Gorg - Badalona 4

Badalona

9.676

Sant Roc - Badalona 5

Badalona

17.815

Població total ABS

“El finançament del CAP depèn de la població
atesa, però les dades de població atesa no són un
reflex de la realitat ja que al CAP de Sant Roc
hi ha molta freqüència de visites. Caldria més
finançament degut a la freqüència de visites, la
sala de visites sempre està plena”.
A més de les dades de població, en aquest apartat de la
Monografia comunitària s’exposa la informació relativa
al servei sanitari extreta dels col·loquis en quatre punts
diferents: el treball dels equips professionals, el tracte amb els
i les usuàries, les principals patologies detectades i el tema
dels embarassos en edat adolescent.
El treball dels equips professionals del sistema sanitari
L’Equip d’Atenció Primària de Sant Roc, compta amb un
equip de 35 professionals compost pels següents grups
professionals:

• Equip d’atenció primària (ABS Badalona 4) el Gorg
• Equip d’atenció primària (ABS Badalona 5) Sant Roc
Persones assignades

27.491

Així, el CAP dóna cobertura a un altre barri de la ciutat més
enllà del Districte 6. Gràcies a la direcció del CAP es disposen
de les dades de població atesa i assignada a l’Equip d’Atenció
Primària de Sant Roc:

Recursos Humans EAP Sant Roc
Medicina de família
Pediatria
Odontologia
Infermeria

Aspectes, temàtiques i demandes que
requereixen una anàlisi específica

10
3
1
12

Atenció Social

1

Auxiliar Infermeria

2

Administració i Serveis
Total

6

7,73%

% Població atesa - assignada > 75 anys

7
35
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Els principals temes sorgits en relació al treball dels equips
professionals sanitaris es poden englobar en dos grans temes:
la manca coordinació entre serveis i les dificultats per atendre
a la diversitat.
Coordinació entre serveis
La manca de coordinació entre serveis no només afecta als
recursos de salut, és un tema que apareix al parlar sobre
educació, ocupació... i fa referència tant a la coordinació entre
serveis del mateix àmbit com entre serveis de diversos àmbits
o temàtiques. Centrats en els serveis sanitaris, la falta de
coordinació és un tema molt esmentat entre els professionals
que han participat als col·loquis:

“Els serveis no estan prou coordinats i no
col·laboren tot el que haurien de col·laborar”.
Un exemple de la necessitat de coordinar-se entre serveis per
tal de ser més efectius en el treball amb els i les pacients ens
arriba des dels recursos tècnics:

“Un recurs útil és el CDIAP, però el fet de que
només sigui fins als 6 anys limita molt la seva
efectivitat. Les sessions que es realitzen en
aquests centres acostumen a ser de ¾ d’hora
setmanals per al tractament de determinades
situacions, aquestes sessions es veuen molt
limitades per a fer una feina completa i eficaç.
D’altra banda falta un treball més global amb
l’entorn del nen/a.”
En aquest cas es posa en evidència que una millor coordinació
podria tenir conseqüències directes en el seguiment i l’atenció
que poden realitzar als i les pacients:

“Actualment sí que existeixen protocols, però
sovint s’apliquen quan ens trobem davant
de certes urgències. Aquests protocols s’han
d’integrar.”
Per tant, només en casos de molta necessitat es treballa
conjuntament entre els serveis. Tal i com s’esmenta a nivell
tècnic, el fet de tenir protocols diferenciats davant dels
mateixos casos impossibilita el treball conjunt i la derivació
entre serveis. Des de les farmàcies també recollim la falta de
comunicació:

“Com a farmàcia tenim poca relació amb el
CAP, només per temes de medicaments caducats
i documents sanitaris, ja sigui per telèfon o
presencialment”

Una de les causes de la poca coordinació existent entre
serveis sanitaris podria ser l’exigència del dia a dia en els
centres sanitaris:

“Hi ha molta pressió assistencial”.
La pressió assistencial a la que es fa referència podria tenir
molta relació amb la conjuntura social actual, on s’han retallat
les partides pressupostàries dels governs destinades al
sistema sanitari. Es disposa de menys recursos professionals
i tècnics sanitaris per tal d’afrontar la situació de crisis
econòmica que vivim, fet que ha portat a que els determinants
socioeconòmics de la població siguin gradualment més
precaris i, per tant, tinguin una forta implicació en la salut de
les persones:

“Tenim uns serveis de salut desbordats”
“El CAP està sobresaturat, amb esperes que
poden superar les 2’5h”
L’estat actual del sistema sanitari impossibilita la coordinació
entre els serveis sanitaris. A més, falten hores per dedicar
temps a crear xarxa, a millorar la coordinació entre els serveis
sanitaris i els serveis d’altres àmbits (educació...). Des dels
recursos tècnics es fa molt esment de la necessitat de treballar
des d’una perspectiva més comunitària:

“Hi ha manca de visió comunitària”.
Atenció a la diversitat
La darrera afirmació ja apunta a la necessitat de formació dels
equips professionals per tal de treballar de cara en fora als
centres sanitaris, amb visió comunitària. I parlar de comunitat
és parlar d’atenció a les diversitats.

“Falta formació multicultural per als
professionals de la salut”
Davant d’una societat tant diversa com la del Districte 6 de
Badalona sembla que als equips professionals els falten eines
per abordar les possibles problemàtiques que se’n deriven,
trobem un exemple en:

“Com a professionals hi ha limitacions per a
treballar amb la comunitat paquistanesa. Ho
exemplifiquen coses com: si ve a la consulta un
pare amb la filla paquistanesa, no pots parlar de
tot, com per exemple de la regla de la noia”.
Aquest cas seria un exemple de com abordar la diversitat de
costums culturals en l’atenció sanitària, encara que sovint
la principal barrera de comunicació és l’idioma. Rescatem
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aquí la proposta que es va fer des de l’àmbit tècnic educatiu,
fàcilment exportable als centres de salut per a una millor
cobertura sanitària:

“Fa falta comptar amb mediadors/es culturals
per treballar i conèixer millor la perspectiva
cultural de les famílies”. “En temes que no
apareixen en la llei, la mediació a les escoles
és l’eina a utilitzar, com en casos d’higiene,
alimentació...”
Parlar d’atenció a la diversitat dels equips professionals
sanitaris no només significa centrar-se en la diversitat cultural
i lingüística sinó, com bé assenyala una entitat que treballa en
el camp, cal visibilitzar la necessitat de formació d’atenció a
les persones amb diversitat funcional:

“Falta suport a la diversitat i professionals
formats en discapacitat, autisme, per exemple
a infants i joves amb diversitat funcional o
psíquica que facin que els infants i joves es
sentin acollits i inclosos en les activitats. Aquest
servei sempre és pagant, sempre a càrrec de les
famílies”.
Relacions entre professionals i persones usuàries
La relació entre els equips professionals i el/la usuària en el
sí dels serveis sanitaris és una temàtica sovint comentada
als col·loquis. En certes ocasions hi ha dificultats en la
comunicació, ja sigui per la llengua o per costums culturals,
o desavinences en l’ús i els protocols dels estaments de salut.
Així, una de les queixes recurrents de l’equip professional
del CAP és la manca de puntualitat i regularitat en les visites
programades, recollim que:

“Se’ls hi estableixen visites i no les compleixen.
Després venen a altres hores i els hi has de
resoldre el tema ja”.
L’afirmació fa referència a la conducta dels veïns i veïnes
gitanes davant les visites programades al Centre d’Atenció
Primària, la mateixa persona de l’equip tècnic comenta que
algunes de les reaccions d’usuaris/es al respecte han estat
molt desaforades:

“Voy a venir cuando me de la gana”.
L’objectiu no és assenyalar una comunitat davant del que
s’entén com a conductes a evitar, de nou no es pot globalitzar
l’afirmació a tota la població pertanyent a l’ètnia gitana. Seria
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erroni dir que tots els gitanos i gitanes fan un ús irresponsable
dels serveis sanitaris. Però no només es parla de la comunitat
gitana, sinó que el clam entre l’equip professional sanitari es
pot resumir en aquesta frase:

“És important procurar que la gent faci un bon
ús del CAP, i ensenyar-los a fer-ne un millor”
Sembla doncs que existeix un queixa continuada dels equips
sanitaris davant del que consideren un mal ús dels serveis per
una part dels i les usuàries.
D’altra banda, els equips professionals d’altres sectors
laborals assenyalen que les absències per visites mèdiques
són recurrents entre els seus empleats/es o alumnes:

“No només amb la formació, sinó que també
amb les coses que fem aquí, amb grups. Són
recurrents les excuses d’assistència o retard
perquè han d’anar al metge. El tema de la salut
és espectacular.”
Seguint les dues últimes argumentacions, una possible realitat
seria que la ciutadania necessita i utilitza molt els serveis
sanitaris però que no ho fa complint els protocols i la normativa
establerta. Una altra hipòtesis apunta a que la ciutadania
utilitza les visites als serveis sanitaris com a excusa per a no
assistir a la feina o a la formació. Són dues hipòtesis difícils de
contrarestar amb les dades d’ús dels serveis del CAP, potser
la realitat és una mescla d’ambos idees: en ocasions és fa un
mal ús dels serveis sanitaris al mateix temps que manquen
recursos per tal de realitzar un acompanyament i seguiment
per part dels recursos sanitaris en un procés de canvi en les
conductes.
Observant les dades de salut i la realitat dels determinants
socioeconòmics porta a pensar que l’estat de la salut podria
no ser el desitjable. Així, la idea de fer servir les visites
mèdiques com a excusa podria no ser el costum general de
la ciutadania, que hi accedeix per necessitat, sinó que és una
pràctica puntual.
Per què no es fa un bon ús dels serveis sanitaris? Fins ara s’ha
apuntat que la conducta de certa part de la ciutadania és una
possible resposta, des dels recursos tècnics se n’obre una
altra:

“Hi ha molta rotació de pediatres, no sempre
són la mateixa persona. Aspectes com aquests
dificulten el treball i poden dificultar que els
usuaris se sentin representats amb la institució”

129

La idea clau és que el propi funcionament i la falta d’adaptació
dels serveis sanitaris no va en consonància amb la comunitat.
Sovint el consens, l’adequació de les necessitats d’ambdues
parts, és la millor resposta. Així que més enllà de cercar
responsabilitats, caldria adaptar els serveis a la realitat del
districte al mateix temps que es treballa per tal de que la
ciutadania compleixi amb el funcionament i protocol del
sistema sanitari. El canvi suposa un llarg procés on seria
necessari l’acompanyament a la ciutadania i la supervisió als
serveis sanitaris.

un element clau en l’atenció. Així, les farmàcies sovint fan
un primer diagnòstic informal i, en algunes ocasions, l’únic
diagnòstic de la patologia. Les farmàcies atenen i detecten en
primera instància, esdevenint una peça molt significativa en
quant a recursos de salut.

Les farmàcies del territori es troben amb una realitat diversa
pel que fa la seva relació amb la ciutadania:

Tal i com avançàvem en l’apartat anterior, la percepció dels
diversos agents de la comunitat és que al Districte 6 hi ha un
alt índex de patologies. Gràcies a la direcció del CAP tenim els
problemes més prevalents en l’EAP de Sant Roc:

“Després de varis anys treballant al barri, m’he
guanyat la confiança de la gent. Abans d’anar al
metge, venen aquí a la farmàcia”.
També ajuden a la gent gran que no sap llegir per tal
d’interpretar les receptes del metge i demés documentació
sanitària.

“El contacte amb la clientela és molt proper,
sovint em paren pel carrer per demanar-me
diagnòstic”.
Una altra farmàcia del barri es troba amb la mateixa realitat:

“Nos valoran mucho. La proximidad hace
mucho... prefieren ir a la farmacia que al
médico”.
Sovint es troben amb casos on la ciutadania confia més en la
proximitat i anàlisi de la farmàcia que en el CAP, sobretot per
les llargues llistes d’espera del servei sanitari. La proximitat,
la possibilitat de parlar de tu a tu una bona estona, esdevé

Patologies

“Hi ha un índex de patologies superior a
l’habitual”.

En el gràfic, les barres mostren les prevalences dels diversos
problemes a l’EAP mentre que els punts fan referència la mitjana
a nivell de Catalunya, proporcionada per l’Institut Català de
la Salut. Destaquen sobretot les dades referents al trastorn
d’ansietat, angoixa i estat ansiós i la de depressió ja que estan
per sota de la mitjana catalana. Tot i això, en els col·loquis
apareixen com unes de les principals problemàtiques i sorgeix
la percepció de que el territori està per sobre de la mitjana.
A més de les dades, no es pot obviar l’existència de diversos
factors subjectius que poden donar pistes dels elements més
rellevants en l’anàlisi de la salut i les principals patologies
existents a la comunitat.
La diversitat i el bagatge cultural és d’important rellevància
en temes de salut degut a les particularitats culturals en els
hàbits diaris i en la diferent concepció sobre la malaltia i la
noció de salut. Els recursos sanitaris exposen que:

“La concepció de la malaltia és diferent”
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L’afirmació correspon a un context on es detecta que hi ha
persones que accedeixen als serveis sanitaris a la mínima
que presenten qualsevol símptoma, per lleu que sigui. Això
no ha de ser un problema en sí, ja que voldria dir que fan ús
del sistema sanitari amb normalitat, i pot anar en consonància
amb diversos estudis sobre l’ús dels serveis mèdics i la
concepció del dolor de cada cultura. El conflicte apareix al
xerrar amb les diverses farmàcies, que afirmen:

“Per sobre de la confiança que ens tenen, està
l’automedicació. Molta gent demana antibiòtics
sense recepta prèvia del metge.”
De nou no podem generalitzar en tota la població però sí
que posa de relleu una possible realitat: l’atenció a la pròpia
salut es tradueix en alguns casos en excés d’automedicació,
arribant en certes ocasions als antibiòtics i antidepressius,
medicaments que sovint necessiten de recepta mèdica. Des
de l’àmbit farmacèutic ho certifiquen en relació a casos de
salut mental:

“Hi ha molta gent hipocondríaca, prenen
molt diazepam i van a demanar-ne molt a la
farmàcia”
En aquestes situacions, l’automedicació es basa en
l’autodiagnòstic en base a les possibles indicacions que pugui
donar el personal de les farmàcies o els serveis sanitaris, que
ni molt menys en són responsables. Però l’automedicació
no és quelcom recent, sinó que és una pràctica estesa en el
temps tant en el territori com en tota la societat.
Quan sí que hi ha recepta pel mig, trobem algunes reticències
al finançament subvencionat dels medicaments a la ciutadania
sense recursos econòmics, opinions basades en algunes
generalitzacions:

“Aquí todo el mundo es pensionista... la gente
paga el 10% o nada de los medicamentos”; “Así
está la Seguridad Social”.
Des d’aquest punt de vista no es creu just que gent del barri
que no cotitza s’aprofiti dels beneficis dels pensionistes, i
conclouen aquest tema dient:

“Estamos un poco quemadas con esto... a veces
se estrañan de que tengan que pagar parte de
algunos medicamentos”.
Més enllà de les dades de les principals patologies i problemes
de salut, hi ha diverses respostes segons l’agent a qui se li
pregunti, des de les farmàcies trobem dues respostes diferents:
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“En diria dues: Del tipus respiratori i xinxes i
polls”
Les farmacèutiques detecten una problemàtica que no s’ha
fet esment des dels serveis sanitaris però que cal tenir molt
en compte. Les farmàcies juguen un paper molt important en
la primera atenció mèdica de la ciutadania que sovint confien
molt en el seu criteri degut a la proximitat del servei i la facilitat
en accedir-hi i ser atesa.
A més, s’han incrementat les persones que, amb recepta
mèdica, venen a buscar morfina per problemes oncològics
o de forts dolors: “ha habido un aumento exponencial de la
morfina” diuen. Quelcom podria respondre a un canvi en els
criteris mèdics: “abans gairebé no es receptava morfina, ara
se’n recepta més com a substitut d’altres medicaments”.
Des de les escoles també es detecten altres situacions que
caldria abordar:

“En temes de salut bucodental falta un
programa de prevenció més ampli. És un aspecte
que actualment des de l’Ajuntament es treballa
(es fan xerrades a les escoles, control de càries...).
Tot i això, falta un programa de prevenció més
extens”.
La salut bucodental és una de les patologies a tenir en compte
a l’hora d’abordar les conseqüències dels efectes dels diversos
determinants de la salut en la ciutadania.
Salut Mental
Al preguntar a una farmàcia quina és la principal patologia
identifica que darrerament dispensen molts ansiolítics,
antidepressius i pal·liatius. Veuen que en els darrers anys ha
augmentat els problemes en salut mental:

“Yo llevo ocho años aquí y en los últimos años ha
crecido la gente que viene a buscar ansiolíticos y
antidepresivos”.
La salut mental preocupa, i no només als serveis sanitaris, sinó
que també als professionals educatius, socioassistencials i
institucions. És segurament l’àmbit de la salut més comentat
en tots els apartats dels col·loquis quan s’ha esmentat
qüestions relatives a la salut.
A què ens referim al parlar de salut mental? Segons la
Organització Mundial de la Salut (OMS) és: l’estat complet
de benestar físic, mental i social i no només l’absència de
d’afeccions o malalties.

https://www.flickr.com/photos/manel_armengol/
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Ens centrem en la salut mental al ser el principal tema que
preocupa als equips professionals i a la ciutadania. Hi ha cert
consens, arrel de les opinions extretes dels col·loquis, en la
següent afirmació:

“El problema de les malalties mentals és un
problema molt greu, per la prevalença que hi ha,
que afecta de manera important a la població”.
Sembla doncs que ens trobem davant d’un àmbit de la salut
que afecta de forma molt important a una part significativa de la
població, si més no, se’n detecten molts casos i afecten al dia a
dia de la comunitat. Un dels problemes associats a la salut mental
és la seva estigmatització social i, conseqüentment, la forma de
tractar-ho per part del pacient. Per posar un exemple: tenim clar
que si ens trenquem un braç anem a l’especialista i ens tractem,
a més, no tenim problemes en reconèixer-ho; ara bé, si patim
algun trastorn mental, el més segur es que ens costi més acudir
a un servei mèdic especialitzat i, sobretot, explicar-ho al nostre
entorn social. No està ben vist patir trastorns mentals i s’amaga
socialment, fet que ens duu a certes conseqüències com:

“Els problemes de salut mental afecten d’igual
manera a infants i a adults. Els adults, que
prenen molta medicació, no volen donar-la als
seus fills perquè associen la medicació al fet de
tenir problemes de salut mental”.
Des dels equips tècnics sanitaris s’observa una reticència dels
adults davant que els seus infants pateixin algun problema
de salut mental i, un cop detectat, sovint s’evita medicar-los.
Molts infants que necessitarien tractament no en segueixen
cap, afectant al seu rendiment escolar i comportament. En
aquests casos, molts adults no segueixen els circuits sanitaris
de detecció i tractament establerts, dificultant molt la tasca de

treball dels equips mèdics especialitzats. Aquest conflicte el
viuen molt properament els centres educatius:

“Es fan mil derivacions dels xavals i les famílies
no els porten als metges” “Ser constant amb els
tractaments és molt difícil. És molt difícil que
les famílies acceptin que els seus nens/es tinguin
trastorns o malalties. A més cal sumar-hi que la
automedicació està molt present. Degut als casos
de salut mental, la resta de la classe perd molt de
temps”.
Es detecta doncs una falta de constància per part de moltes
famílies en els tractaments, al mateix temps que fan ús de
l’automedicació per fer front a les dificultats que presenten els
casos de salut mental. La salut mental afecta tant en infants
com en adults i, no només, és un tema on cal incidir tant en les
esferes individuals (falta de constància, absència de tractament
i automedicació) com en espais o esferes col·lectives
(rendiment i l’èxit escolar). Així que no només es poden atribuir
responsabilitats de la falta de tractaments als individus sinó que
cal tenir en compte factors més estructurals com l’organització
dels serveis educatius i sanitaris, la seva coordinació... des dels
recursos tècnics educatius es senyala que:

“En els casos que es mediquen als infants
fan falta teràpies conductuals de reforç i
acompanyament. Falten psicòlegs clínics
a l’escola, existeixen serveis externs com
CaixaProInfància però els infants només hi
poden assistir un llarg de 30 sessions i després es
queden sense teràpia. A més, cal un suport del
CSMIJ (servei especialitzat en salut mental de
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suport a l’atenció primària de salut) a l’escola,
la presència d’un professional que vagi rotant
per les escoles”.
Com s’assenyala en l’apartat anterior de serveis sanitaris de la
present Monografia, de nou apareix la manca de coordinació
entre serveis com a dificultat a superar en el treball diari
dels tècnics, en aquest cas, de dues disciplines formalment
separades com són l’àmbit sanitari i l’educatiu. També es posa
de relleu la necessitat de reforçar i ampliar els programes
d’atenció i acompanyament als infants i adults que presenten
un trastorn mental.
Des dels equips tècnics educatius segueix l’anàlisi sobre els
efectes dels casos de salut mental en l’entorn escolar:

“No hi ha recursos per atendre als infants
diagnosticats, a més dels casos que no es
detecten. Cal posar l’accent en la necessitat
d’incorporar vetlladors per trastorns mentals a
les aules de les escoles, actualment només n’hi ha
quan es tracta de temes físics (mobilitat...)...”
En aquesta línia, un tècnic educatiu reforça l’argument
introduint la idea de que les altes ràtios actuals d’alumnat dins
de les aules fa molt difícil el treball individualitzat i la detecció
de casos. Actualment s’estan trobant amb un lleuger augment
de casos d’autisme, molt difícils d’abordar degut a la diversitat
de determinants socioeconòmics que hi entren en joc: falta de
recursos econòmics, altes ràtios, falta de vetlladors/es...
Davant de la manca de capacitats i recursos de l’entorn escolar
per abordar els casos de salut mental, sovint es troben que el
seu paper és el de:

“El que es fa des de les escoles és de contenció
amb els problemes de salut mental”.
A més d’abordar casos de salut mental, sovint els equips
educatius es troben que han de tractar més d’una patologia
a la vegada, que segueixen els mateixos patrons exposats fins
ara de falta de tractament i seguiment:

“Treballem amb el CSMIJ perquè tenim molts
nois i noies amb problemes psicològics i fem
derivacions, després costa molt que hi vagin, per
les famílies... i amb el CAP, tenim una infermera
de referència que detecta sobretot temes d’hàbits
alimentaris. Altres temes associats són el consum
de drogues, que costa més que els joves ho
expliquin. Els temes de drogues els treballem
amb ASAUPAM”.
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La falta de coordinació entre els serveis educatius i els sanitaris
dificulta el seguiment i tractament dels casos, sobretot quan
es tracta de patologies duals. Des dels recursos tècnics de
salut comenten:

“Es detecten patologies duals en persones:
malalties mentals i addiccions, per exemple”.
Des del mateix cos de l’equip tècnic de salut es puntualitza
quines són les principals patologies detectades al parlar
de salut mental, sent els casos de comportaments els més
detectats:

“Algunes de les patologies són TDH,
esquizofrènia.... Altres problemes que es detecten
són la dislèxia, problemes de la parla...”
Addiccions
Conjuntament amb els casos de salut mental, els casos
derivats de les addiccions són una de les temàtiques que
preocupa més al Districte 6 de Badalona en quant a salut. I al
parlar d’addiccions cal centrar-se en l’ús i abús dels diversos
tipus de drogues: alcohol, cànnabis, cocaïna, heroïna...
Professionals sanitaris del centre Delta destaquen que:

“L’alcohol és la principal substància en el
tractament de persones amb addiccions a
substàncies.”
El centre Delta és un servei que des de fa trenta anys treballa
per l’atenció integral a persones amb problemes relacionats
amb el consum de substàncies psicoactives. Dóna cobertura
a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del
Besòs, Mongat i Tiana. Amb la intenció de millorar el servei i
l’atenció a les persones, el centre Delta es coordina amb altres
serveis de salut. A l’any 2000 s’inicia la coordinació amb les
Àrees Bàsiques de Salut (ABS) i metges i psicòlegs del centre
Delta comencen a realitzar part de l’activitat assistencial als
ambulatoris amb el propòsit de crear espais més propers i
desestigmatizar el tractament de les conductes addictives.
Observant la tipologia de persones que atenen des del centre
Delta, la meitat de persones són de Badalona i d’elles, un
15%, són del Districte 6. Segons lloc d’origen, comenten que
hi ha poca assistència de gent que no pertany a cap minoria,
els pocs que hi ha són d’Àfrica del Nord, d’Amèrica del Sud i
Europa de l’Est. Segons sexe, la proporció és que un 80% són
homes i un 20% són dones, relació que es manté molt estable
des de fa anys: En general, el consum de totes les substàncies
esta més estès entre els homes (excepte els hipnosedants).
Per edats, només atenen a persones majors d’edat, sent la
mitjana d’edat de 44 anys, amb un forquilla que va dels 18 als
87 anys.

133

Pel que es refereix a substàncies, el 52% de les persones que
atenen a Badalona és per casos vinculats a l’alcohol, seguit per
opioides (26%), on la gran majoria dels casos són del Programa
de Manteniment amb metadona, és a dir, per recaigudes i
no per nous consums. Després vindrien la cocaïna (13%), el
cànnabis (6%) i els ansiolítics (1%). Si s’observa el percentatge
de persones del Districte 6 que demanen tractament, no varia
gaire en relació als de la ciutat: en un 60% per l’alcohol, seguit
per l’heroïna (entre 10 i 15%, casos de recaigudes), la cocaïna i
el cànnabis. En els darrers anys, el percentatge de persones que
demana tractament no ha variat gaire, encara que hi hagut un
discret descens de l’alcohol (els números segueixen sent molt
alts) i la cocaïna i un lleuger augment del cànnabis, mentre que el
nombre de casos d’heroïna és manté estable (majoritàriament
son trasllats o recaigudes, no nous consumidors).
En relació al consum d’alcohol, la principal substància en els
casos que tracten des del centre Delta, en ocasions deriva
amb problemes de convivència entre la ciutadania:

“Beuen molt, només fan que pujar cerveses a
casa i després ho tiren tot per la finestra.”
Sumat als conflictes de convivència, l’alcohol pot ser
responsable de malalties com la gastritis, els accidents
vasculars cerebrals, la hipertensió, la demència, trastorns
mentals, la cirrosis i alguns càncers de la cavitat oral,
laringe, esòfag, fetge... A més, l’alcohol està al darrere de
problemàtiques socials al territori com són la soledat, els
accidents de trànsit (1 de cada 10 accidents la taxa d’alcohol
supera la permesa), la violència de gènere, embarassos no
desitjats i malalties de transmissió sexual, acomiadaments
laborals... Cal prestar especial atenció a les dones
consumidores d’alcohol, que solen ser dones soles i sense
espais de cura i atenció familiar, quedant invisibilitzades i
estigmatitzades i dificultant-ne l’atenció i seguiment dels
equips professionals de salut.
Un altre col·lectiu en risc és la població jove, que sovint té una
percepció del risc diferent a la dels adults i perceben l’alcohol
com la droga menys nociva, seguida del cànnabis i el tabac.
Amb la intenció d’abordar de manera integrada les addiccions
entre la població adolescent, el centre Delta col·labora amb els
CSMIJ en l’atenció als adolescents amb consums. Actualment
hi ha dos projectes d’aquest tipus, al de Creu Verda no tenen
visites i al de Joan Obiols en tenen poques; entre els motius de
la poca assistència, la professional tècnica de salut del centre
Delta comenta la poca percepció del risc entre els adolescents
respecte a l’alcohol i el cànnabis.
A més, el consum d’alcohol està associat moltes vegades a
altres substàncies, l’anomenat policonsum, com per exemple
el de cocaïna i alcohol: fins a un 90% dels casos de policonsum
lúdic hi ha consum de alcohol i cànnabis.

“L’alcohol està darrere de la majoria de
dependències, seguit del cànnabis”
Pel que fa al cànnabis, les tendències sembla que van a la
baixa en quant a la quantitat de gent que en consumeix
mentre que augmenta el consum de cànnabis de les
persones consumidores (sobretot entre les de 15 a 30 anys).
Aproximadament 1 de cada 4 o 5 joves n’han fumat i un 2% en
fan un consum problemàtic. Tot i disminuir en els darrers anys
les persones que en consumeixen, cada cop més gent s’inicia
abans en el consum de cànnabis que en el tabac.
Pel que fa a la cocaïna, el consum es manté força estable
en els darrers anys amb un lleuger descens: els homes en
consumeixen més que les dones i l’edat d’inici és més tardana,
per sobre dels 20 anys. En referència als patrons de consum hi
ha hagut canvis respecte a la dècada dels vuitanta, sobretot
en relació a la via d’administració: actualment es consumeix
més cocaïna esnifada i només un de cada deu tractaments es
fa per via endovenosa, amb un alt potencial de dependència
i demanda sanitària. Avui en dia, el consum de cocaïna és de
policonsum i segueix motivacions lúdiques i recreatives, on
el potencial de dependència i atenció sanitària és més baix
respecte fa 30 anys.
Amb la intenció de millorar l’atenció a les persones afectades
per problemes de consum, a més de treballar conjuntament
amb el CAP i el CSMIJ, el centre Delta també es coordina
amb el CESMA per tractar patologies duals: addiccions i salut
mental, detectades en el 60% de les persones que segueixen
tractament. A més, treballen conjuntament amb Unitats de
desintoxicació i Unitats de patologia Dual com l’Hospital
Germans Trias i Pujol, l’Hospital Emili Mira de Santa Coloma,
Germanes Hospitalàries de Martorell, Benito Menni a Sant
Boi...
Per tal de millorar el servei a les persones que consumeixen
per via endovenosa el centre Delta treballa conjuntament amb
l’entitat ASAUPAM, sobretot per a la coordinació de casos.
Sembla que el consum d’aquestes substàncies es concentra
en una zona del Districte 6, al pas de sota de l’autopista. En
aquest punt s’ha centrat l’acció social per prestar-hi atenció
directa, una de les iniciatives que ha tingut molt d’èxit és
l’Equipament de punció assistit, conegut com la sala mòbil:

“La relació de les persones que consumeixen
amb la gent del barri ha millorat amb la sala
mòbil per picar-se, ja no ho fan tant al carrer.”
L’associació ASAUPAM és qui s’encarrega de la gestió de
l’Equipament. L’entitat va néixer al 1999, amb l’únic servei
de l’intercanvi de xeringues, i ha anat creixent amb els anys
incorporant el servei de la sala mòbil, les figures d’agents
de salut i l’assessorament individual, familiar i a les escoles;
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donant cobertura a tota la ciutat. Si bé es reconeix l’èxit de la
sala mòbil, hi ha veus que expliciten la necessitat d’un servei
continuat al barri:

“Es necessiten dispensaris de xeringues a
qualsevol hora, la gent que vol picar-se no
espera”.
“Podria ser com a La Mina que hi ha una sala
permanent, on et donen el teu suc de taronja, el
cafè amb llet, una pasta i et pots dutxar”.
Un dels temes més comentats en els col·loquis és si ha
augmentat o no el consum de drogues al barri:

“La droga preocupa molt. Ha crescut la venda en
els últims mesos.”
Aquesta preocupació ciutadana podria explicar-se degut
a l’alarma social que crea el consum de drogues al carrer i
l’estigmatització que reben les persones que en consumeixen,
és a dir, el simple fet de veure una persona consumint al carrer
pot crear certa alarma social que construeix un discurs on
situa les drogues com a problema global o general. Moltes de
les queixes que es reben des del veïnat van relacionades amb
si veuen o no persones consumint al carrer puntualment, no
de forma reiterada. Encara que també hi ha veus que ho veuen
des del cantó positiu, fugint de la rumorologia referent al barri
que el lliga en part al consum de drogues:

“El consum de drogues ha millorat gràcies a la
implicació de tota la comunitat. Es poden buscar
solucions si tots i totes ho fem conjuntament.
També fem molta feina de prevenció, els hi
expliquem als joves que consumeixen per
primera vegada tot el que hem passat nosaltres
i funciona. Si ja estan enganxats no, és millor
abans.”
Des dels recursos tècnics sí que noten un augment del consum
de drogues el darrer any, sobretot de cocaïna i heroïna
injectada, quan la tendència era clarament a la baixa:

“Al 1999, en l’ intercanvi de xeringues, se’n
van repartir 24.000 kits aproximadament. Al
2004-05 va haver-hi una davallada, en vam
repartir uns 12.000 kits, quan ens pensàvem que
creixeria el consum amb el desmantellament
de Can Tunis. En aquells anys la població que
consumia era invisible, ho feia amb discreció i
la comunitat era sensible a l’atenció que s’oferia
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des de els serveis específics. Al 2012 es crea
l’Equipament mòbil, atenent totes les tardes de
dilluns a divendres, però venien pocs usuaris
finalment i des de el departament de Salut de la
Generalitat es decideix reduir a dues tardes el
servei. A juliol del 2015 hi ha una tímida pujada
del consum, fins que a finals d’any aquest es
torna a despertar i de 6 o 7 consums assistits
a la sala mòbil per tarda, passem a 26. Degut
a l’increment de les persones que passen per
l’equipament i de la necessitat d’assistència, el
servei torna a estar obert totes les tardes entre
setmana.”
L’augment de consums a finals del 2015 podria venir, segons
els recursos tècnics de salut, del canvi en la localització dels
punts de venta de droga. Arrel de les fortes intervencions
policials realitzades, que han tancat els punts de venta al
barri de La Mina de Sant Adrià del Besòs del Besòs, a Sant
Roc ha augmentat la compra i el consum d’heroïna i cocaïna
injectada. S’ha traslladat el consum i la venda d’un barri a un
altre. Quelcom no significa que hagi augmentat el consum
entre la població del Districte 6, sinó que gent d’altres territoris
s’hi desplaça únicament per comprar i consumir.
A mode de resum i anàlisi del treball que es realitza al Districte
6 sobre el consum de drogues i drogodependències, al mes
de novembre de 2015 l’entitat ASAUPAM va organitzar unes
jornades de formació i treball conjunt amb la presència dels
agents del territori implicats en aquesta temàtica.
El matinal formatiu es va centrar en treballar la posada
en marxa d’activitats que donin cobertura a la prevenció
de drogues en l’àmbit jove i familiar i donar cobertura als
diferents nivells de prevenció universal, selectiu i indicatiu. No
es va entrar a treballar la prevenció determinada, aquella que
va dirigida a actuar amb persones amb problemes de drogues
i que tenen diagnòstic de drogodependència.
Gràcies a la col·laboració d’ASAUPAM disposem dels resultats
de les dinàmiques que van realitzar en aquella jornada, on
s’intentaven establir unes prioritats de treball amb les famílies
i els joves pel que fa als consums. Creiem oportú reflectir les
conclusions de les dinàmiques ja que poden ser una bona guia
de treball conjunt:
Per grups de set o vuit persones es contestaven tres
preguntes i després individualment es prioritzava quines eren
les respostes més importants a treballar. Exposem els cinc
primers resultats per ordre de priorització:
• Què podem fer per intervenir en prevenció del consum amb
les famílies?
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• Coordinació entre diferents serveis que intervenen amb
famílies
• Activitats de diferents iniciatives per treballar normes i
límits i habilitats comunicatives. Espai Mares/Pares
• Difusió dels diferents serveis que existeixen al Municipi
per atendre a les famílies

conscienciar de la importància de la prevenció i desenvolupar
un projecte educatiu sobre la diabetis.
Al preguntar a les farmàcies si han notat la pujada de casos de
diabetis, constaten que:

• “Drogues Respon”, Servei d’atenció Directa Municipal,
per respondre dubtes, neguits i reconduir a serveis de la
ciutat específics

“Li consta que la població paquistanesa sigui
propensa a la diabetis, com últimament es
comenta? No ho havia pensat així... però
realment si que venen molt per temes relacionats
amb la diabetis: problemes estomacals...”

• Què podem fer per intervenir en Prevenció del consum de
Drogues amb Joves i Adolescents?

Sembla doncs que la diabetis serà un tema que caldrà abordar
en els propers temps i fer front a les diverses patologies que
se’n derivin.

• Xerrades/Tallers per mares i pares amb fills/es de Primària,
Secundària, Centres oberts i Casals Cívics

• Promocionar als/les joves que han fet el curs d’agent de
salut
·• Utilització de les xarxes socials per fer prevenció
(facebook, twiter...)
• Incidir en l’educació emocional (habilitats socials) en
espais formals
• Augmentar la presència d’educadors socials en medi
obert
• Elaborar una APP interactiva: mares, pares - fills/es
• Què podem fer per crear alternatives per l’oci i el temps lliure?
• Obrir espais públics a la nit per oferir activitats als/les
joves
• Ajudar als/les joves a accedir a activitats alternatives
(Subvencionar música, esport, cultura)
• Promocionar l’oci participatiu
• Realització d’una diagnosi per veure alternatives d’oci
existents

L’augment de casos de diabetis entre la població de l’Indostan
podria respondre a canvis entre els hàbits diaris, sobretot
alimentaris, que mantenien al seu lloc d’origen i els actuals.
El canvi de dieta, una vida més sedentària... són elements
que expliquen el sorgiment de nous casos. Des dels recursos
tècnics sanitaris s’afegeix que un altre factor explicatiu
de l’augment de casos és que la població de l’Indostan
té una predisposició genètica a la diabetis. D’aquesta
manera, al canviar d’hàbits diaris la població de l’Indostan
té més possibilitats de desenvolupar la diabetis degut a una
predisposició genètica.
Embarassos en edat adolescent
Una de les qüestions que ha sortit en els col·loquis és el gran
nombre d’embarassos de noies adolescents al districte 6. En
el següent gràfic es mostra la prevalença d’embarassos a Sant
Roc (la franja de color) respecte la mitjana catalana (el punt de
color blanc o negre).

• Promoure patis oberts d’escola fora d’horari escolar i
caps de setmana
Les propostes sorgides a la dinàmica es s’inclouran a la cartera
de serveis del pla municipal de drogues de ciutat.
Diabetis
En els darrers mesos s’han detectat diversos casos de diabetis
entre la població provinent de l’Indostan, fins al punt que
s’ha creat el grup de treball de la diabetis de la població del
Indostan per tal d’abordar-ho. Un grup de treball específic on
hi està present el Departament d’endocrinologia de l’Hospital
Germans Trias i Pujol, el CAP Sant Roc, el Departament de
Salut de l’Ajuntament de Badalona i el Consorci Badalona
Sud incloent-hi el Punt de informació a nouvinguts. El grup
de treball té per objectius la cerca d’eines que millorin la
percepció de la malaltia als pacients del Indostan, sensibilitzar
als pacients de la necessitat de seguir els consells mèdics,

Com es pot observar, la mitjana catalana està molt per sota
en les franges d’edat de 15-19, 20-24 i 25-29, constatant
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que al districte 6 hi ha més embarassos de dones joves. Un
dels serveis que es troben amb aquest tema en el dia a dia
són els espais maternoinfantils, que treballen amb famílies
amb infants de zero a tres anys a partir d’espais de relació,
suport psicològic i la vinculació personal. En aquests espais
es treballen les rutines, els hàbits saludables, es dóna suport
emocional i la vinculació comunitària.
Així, un dels principals problemes que es troben les
professionals del servei és la dels embarassos de noies en
edat adolescent. En famílies gitanes és comú que les noies es
casin sent adolescents i deixin els estudis, factor que en un
futur pot portar a dificultats en el mercat de treball, en els
ingressos familiars i condicionar la seva trajectòria personal i
professional.
Una segona problemàtica és la manca de planificació familiar,
agreujat per la manca de mesures anticonceptives i de la
pressió de no avortar, que comporta que la planificació i les
tasques familiars recaiguin sobre les dones, fet que també
dificulta la reincorporació al mercat de treball de les dones.
A més, dins de l’espai maternoinfantil, acudeixen dones
embarassades dins del període de la quarantena, i dones en
situacions econòmiques molt vulnerables que ja tenen més
de tres o quatre infants. Una altra dificultat força comuna
és que les famílies amb infants es troben amb una barrera
econòmica per tal d’escolaritzar-los abans dels tres anys, ja
que en les llars d’infants públiques no hi ha suficients places i
les privades tenen un cost econòmic elevat. La manca de llars
d’infants dificulta la incorporació de les dones al món laboral
ja que sovint són les encarregades de la cura dels infants i els
homes no assumeixen aquestes tasques.

Amb l’objectiu de millorar la tasca dels espais maternoinfantils,
les professionals destaquen la importància d’iniciar treballs
conjunts amb els serveis sanitaris, tant per la cura de l’educació
sexual de la dona (prevenció de l’embaràs entre d’altres) com
pel seguiment de la relació parental.
Actualment són tres els espais maternoinfantils, amb una
capacitat de deu famílies aproximadament cadascun:
• L’espai Elna de la Fundació Ateneu Sant Roc, on les mares
assisteixen diàriament dues hores i mitja. És un espai de
relació entre les dones. Fa anys que mantenen contactes
amb pediatria del CAP.
• La Fundació Carles Blanch té en marxa el programa
de suport a l’activitat educativa, amb dues línies de
intervenció: la d’escolarització i la de menors i famílies.
Menors i famílies inicia al setembre de 2015 amb un
espai per a famílies amb infants de zero a tres anys, on hi
treballa una psicòloga i una treballadora social mitjançant
consultes individuals i espais compartits amb l’objectiu de
treballar temes com: conductes, hàbits saludables, límits,
planificació familiar, el vincle i la comunitat. Es parla de
treball en famílies però majoritàriament es treballa amb
les dones, sobretot d’origen marroquí i de la comunitat
gitana.
• A la Betsaida hi ha dos grups maternoinfantils a la
setmana on es treballen capacitats parentals i es realitzen
classes de català i castellà. Així, hi ha hores que treballen
conjuntament mares i fills i hores que els fills estan en una
altre espai. Destaca que el 90% de les dones ateses són
marroquines.

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/
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Hàbits saludables i alimentació
El tercer grup de determinants influents en la salut de les
persones, responsables en un 40%, són els corresponents
als hàbits saludables. Així, ens trobem davant d’una sèrie
de paràmetres molt importants en la nostra salut, l’estil
de vida que portem esdevé clau pel nostre benestar. Per
entendre l’impacte dels hàbits saludables en la qualitat de
vida cal relacionar-lo amb els determinants socioeconòmics,
amb les condicions estructurals dels habitants Districte
6, on moltes persones no tenen les necessitats bàsiques
cobertes. Sense uns recursos mínims és difícil mantenir uns
bons hàbits.
Seguint els estudis de l’Observatorio de Salud Pública
d’Asturies, uns possibles indicadors d’hàbits saludalbles
serien: prevalença de fumadors/es, prevalença de l’obesitat
infantil, sedentarisme, dieta inadequada, consum excessiu
d’alcohol, mortalitat associada a l’alcohol, embarassos en
adolescents i la seguretat vial inadequada.
Al Districte 6 fa temps que es treballa amb diversos projectes
de promoció d’hàbits saludables, centrant el focus en el
sedentarisme, els hàbits alimentaris... Un dels projectes que
treballa per a la promoció i millora del benestar personal
mitjançant els hàbits alimentaris és el programa d’alimentació
saludable, impulsat des del Consorci Badalona Sud i la
Fundació Probitas. Els comentaris que es fan des del servei no
són gaire positius:

“Els hàbits alimentaris no són gens bons”
El projecte treballa els hàbits a través d’altres entitats,
actuant en grups d’infants, joves i famílies ja establerts,
mitjançant tallers. En són un exemple els grups d’infants i
joves del projecte de reforç escolar, de l’escola de futbol o el
de CiberCaixa; amb les famílies es treballa amb les AMPES, la
Xarxa d’ajuts a famílies i el Centre Sant Jaume. Anteriorment
es treballava amb els menjadors de les escoles, però per
reducció de pressupost no es pot seguir prestant aquest
servei i s’ha prioritzat el treball amb grups estables. Des del
projecte s’avisa de la dificultat d’implantar uns bons hàbits
saludables en moltes famílies:

“No tenen hàbits de menjar. Sovint no hi ha
horaris estables ni hàbits en el seure a taula...
també és difícil el treball en temes higiènics
derivats de l’alimentació, com el tema de la salut
bucodental”
Quan es treballa en els hàbits saludables cal tenir en compte la
diversitat cultural dels infants, joves i famílies: mentre que per
uns és normal seure a taular per menjar, pels altres ho és seure
a terra per menjar. Tot i tenir en compte la diversitat cultural es

segueix valorant que hi ha moltes famílies amb manca d’hàbits
saludables.
Sumat a la falta d’hàbits, des dels recursos tècnics de salut
també s’assenyala la pèrdua de sentit comú en el tractament
de la salut, molt enfocada en la medicalització i sense treballar
els hàbits preventius de la millora del benestar diari.
El projecte de promoció d’hàbits alimentaris vol ser un pas
cap al treball en la millora de l’estil de vida, posant l’accent en
la unió de les línies d’educació i salut on la implicació de les
famílies esdevé un element clau. Es preveu que a finals de juny
de 2016 el projecte posi punt i final a la seva activitat degut a
la mancança de finançament privat.
Si bé ens trobem davant de dificultats per treballar els hàbits,
cal tenir en compte que a moltes famílies els és impossible
tenir més d’un àpat diari o, en alguns casos, no poder-ne
menjar ni un.

“L’alimentació és un altra de les problemàtiques,
perquè hi ha menors que no poden menjar.
Abans hi havia un menjador social però costava
3€ per persona i una família no podia pagar-ho
tot.”
A l’àmbit escolar sovint es troben amb una manca d’hàbits
alimentaris agreujat en període de vacances escolars per
la falta de menjador escolar i de beques menjadors en els
espais de lleure. A més dels temes d’alimentació, les escoles
detecten greus problemàtiques que impedeixen uns bons
hàbits de salut:

“Falten hàbits saludables i que hi ha famílies
amb necessitats bàsiques no cobertes: no tenen
aigua calenta o dutxes a casa.”
Les condicions estructurals socioeconòmiques són
determinants en els hàbits saludables de les persones, la
situació de precarietat econòmica porta a moltes famílies a no
poder-se dutxar amb aigua calenta, no disposar de calefacció
als dies freds...
A més del programa d’alimentació saludable hi ha altres espais
on es fa promoció d’hàbits saludables. Des del projecte de
promoció escolar també es realitza un treball amb les famílies
a través de tallers amb l’objectiu d’enfortir o conformar les
AMPES escolars. Si bé no és l’objectiu principal, entre els tallers
que realitzen n’hi ha de promoció dels hàbits saludables.
Un altre espai és el treball realitzat per la Fundació Thao,
conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona, per a la
prevenció de l’obesitat infantil i la promoció de l’activitat física,
on al 2013 es va publicar un estudi (disponible a internet)
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que proporciona dades per a l’anàlisi i l’acció en la promoció
d’hàbits saludables.
A més, des de la ciutadania hi ha propostes encaminades
a la millora del benestar de la comunitat. En són un bon
exemple la petició de més activitats esportives per a persones
grans, la construcció de zones per a la pràctica esportiva o
l’organització de tallers de cuina.

SALUT AMBIENTAL
I SALUBRITAT

Propostes
Si bé la informació mostrada fins ara en aquest apartat de la
Monografia pot donar una sensació d’uns barris amb moltes
necessitats, també cal dir que s’ha fet molt treball, que hi ha
serveis que funcionen i que, sobretot, hi ha iniciatives per
canviar allò que es pot millorar. En el quadre que es mostra a
continuació es recullen les propostes d’actuació en l’àmbit de
salut que han sorgit en els diversos col·loquis:

Brutícia: carrers bruts i escombraries.
Plagues: xinxes, rates, escarabats...
Incivisme: llençar escombraries al carrer i poc respecte al mobiliari urbà.
Soterranis dels edificis: Fonts de plagues i insalubritat.
Baralles i inseguretat.
Sovint no està ben valorada la feina que fan les brigades de manteniment i les de neteja.
En algunes zones del barri hi ha molt soroll per la nit, impedint el descans del veïnat.
Disposicions de gossos, sovint no es recullen
Pobresa energètica: Accés al subministrament de l’electricitat, aigua calenta...
Condicions estructurals: Accés a l’habitatge i a l’educació, situació econòmica...

SISTEMA SANITARI

SISTEMA SANITARI
I TREBALL DELS
I LES PROFESSIONALS

Manca de formació intercultural per als professionals.
Desbordament de serveis per excés de feina i retallades de personal
Falta de coordinació entre serveis i manca de la integració de protocols.
Manca de visió comunitària dels serveis/professionals
Molta rotació de professionals (dificulta el coneixement dels usuaris).
Es valora com a positiva la feina del CDIAP. És recurrent la queixa de la limitació d’edat
del servei.

HÀBITS I TRACTE
AMB L’USUARI
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Alguns usuaris demanen hora i no s’hi presenten. Només fan ús de les urgències.
És important procurar que la gent faci un bon ús del CAP, i fer pedagogia per a un
millor ús
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Necessitats dels recursos i la xarxa de treball de salut:
• Coordinar els diversos serveis sanitaris per a la millora de
l’atenció sanitària.
• Manca de sentiment de pertinença a les comissions de
salut.

Resum
Amb la intenció de sintetitzar la informació exposada en
l’apartat de salut de la Monografia comunitària, hem cregut
adient recollir-la en els següents quadres:

• Falta d’objectius comuns i treball coordinat entre els
diversos serveis de salut i entre aquests i els recursos
d’altres àmbits, com per exemple, els educatius.

SISTEMA SANITARI

Per condicions estructurals: població més jove i malalta que la mitjana d’altres barris.
Concepció diferent de la malaltia segons diversitat cultural.
Casos de salut bucodental, hi ha programa de prevenció però no recursos per a la intervenció.
Problema de parla, cognitius i conductuals d’infants.
Automedicació força estesa: antibiòtics sense recepta...
ADDICCIONS

Sectors de la població abusen de substàncies (trobem índex alts d’alcoholisme).
Augment del consum de drogues il·legals. Es reclama més atenció en temes de drogues injectades (Sala de venopunció, dispensaris de xeringues a qualsevol hora...)

SALUT MENTAL

Afecta de manera transversal a infants i adults.
Patologies duals relacionades amb la salut mental (addicions i salut mental).
Problemes i manca una detecció precoç de casos d’esquizofrènia, dislèxia i TDH.
CSMIJ: Situació desbordant. Accés irregular dels usuaris.
Les farmàcies comenten que dispensen més ansiolítics, antidepressius i pal·liatius que
mai.

HÀBITS SALUDABLES

Hàbits alimentaris de la majoria de la població son dolents.
No es respecta la neteja del barri. Es llencen papers, hi ha gent que embruta el terra, escup o fa les
seves necessitats a les cantonades.
Falta de zones esportives i activitats d’esport dirigides a infants, adults i gent gran.
No hi ha un menjador social al territori. Falta d’àpats calents en època no escolar.
Possible manca de continuïtat en el projecte de promoció d’hàbits saludables
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6.4

Ocupació
i Treball

Els barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc, viuen, des de fa
anys, una situació crítica respecte la manca d’ocupació en
el mercat de treball formal dels ciutadans i ciutadanes. La
situació d’atur de llarga durada és un element important entre
la població, i la manca de formació reglada, d’habilitats que
permetin la incorporació al món laboral o les dificultats per
parlar i comprendre el català o el castellà, són elements que
incideixen especialment en les dificultats per una gran part de
la població dels tres barris per trobar una feina estable. Abans
d’entrar en la seva anàlisi, es fa imprescindible deixar palès
que l’actualitat, en termes laborals, està marcada per unes
elevades taxes d’atur de llarga durada i d’unes condicions
laborals precàries per una gran part de la població que pot
aconseguir una feina. És en barris com els del Districte 6, on
la crisi ha afectat de manera més severa, augmentant així la
vulnerabilitat dels seus ciutadans i ciutadanes. Persones que
treballen dia rere dia per la promoció de l’ocupació dels veïns
i veïnes del Districte 6, ho defineixen de la següent manera:

“El nivell de precarietat és molt elevat. Hi ha
gent que no té ni per una targeta de metro per
anar a una entrevista.”
La situació de precarietat econòmica cronificada implica
que la prioritat principal per a la vida de les persones sigui
la supervivència i la necessitat de cobrir unes necessitats
bàsiques. Això pot dificultar que aquestes persones iniciïn
processos laborals a llarg termini per a la millora de la seva
ocupabilitat, fet que demana temps i dedicació.
A aquesta precarietat cal afegir-li l’estigma que moltes
persones pateixen pel fet de formar part d’una comunitat
determinada:

“Estem en un territori en el que molta gent “no
compleix el perfil” que normalment demanen
les empreses. A tot això, s’afegeix l’estigma que
pateixen les persones gitanes i que els dificulta
l’accés al món laboral.”
“Moltes persones amaguen que són gitanes en el
moment d’accedir a una feina.”
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Una gran part de la població, i especialment la població
gitana, treballa fora del mercat de treball formal, dedicant-se
a la venda ambulant o a activitats econòmiques. Durant molts
anys, aquesta ha estat la font principal d’ingressos d’una part
de la població que ha sobreviscut a partir d’aquestes activitats
sense entrar a formar part del circuit entès com a normalitzat
en l’àmbit laboral. La manca de suficients ingressos per fer
front a les despeses familiars, ha acabat esdevenint, en
els darrers anys, en la necessitat de dependre d’ajudes de
l’administració per poder tirar endavant. És el cas de l’ajuda
de renda mínima d’inserció, de la qual en depèn bona part
de la població del Districte 6. Concretament, segons dades
facilitades per l’àrea de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament
de Badalona, un 21,5% de les Rendes Mínimes d’Inserció que
es donen a la ciutat, s’atorguen des de l’SBAS 6 (el Servei Bàsic
d’Atenció Social del Districte).
En un territori on la situació econòmica és complicada i
amb uns nivells d’atur elevats entre la població, les ajudes
de l’administració s’han fet imprescindibles per a la vida de
moltes persones. En aquest sentit, doncs, s’ha substituït en
molts casos la font d’ingressos principal, que podia estar
relacionada amb l’economia submergida, per una ajuda,
com la renda mínima d’inserció, coneguda com a “pirmi”.
A banda d’aquestes ajudes, n’existeixen d’altres també
enfocades a millorar les condicions de vida de les persones
del territori, garantides des de la pròpia administració com
des d’altres institucions privades, com és el cas del Programa
Caixa ProInfància, amb una àmplia implementació al territori.
Des d’aquest programa, es proveeix de recursos i serveis
a persones que tenen necessitats econòmiques, i està
estretament lligat als programes d’inserció sociolaboral.
Ens trobem, doncs, en un territori on hi ha un gran volum
d’ajudes bàsiques que suposen la principal font d’ingressos
per a la família.
La situació actual del món laboral no ajuda a superar aquesta
realitat. Les ofertes laborals que existeixen actualment són
de curta durada o de sous molt baixos, i no faciliten que les
persones surtin de la situació de precarietat en la que viuen:
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“El món laboral està molt precari. Les feines
que surten són súper precàries: d’un mes, o
d’una setmana a través d’una ETT... Nosaltres
(programa d’inserció sociolaboral), ni tan sols
podem intervenir en les condicions laborals.
Tu pots decidir, i quan veus que una oferta és
explotació pura i dura, ja no la consideres, però
les altres... “es lo que hay”.
Davant d’aquesta situació de precarietat del món laboral, es
pot donar de forma freqüent la situació on la persona rebi més
ingressos de l’ajuda de renda mínima d’inserció, que no pas
amb feines de curta durada que pugui trobar pel seu compte
o a partir de la seva participació a algun programa d’inserció al
món laboral. Molts recursos tècnics del territori coincideixen
en la cronificació d’aquests tipus d’ajudes, tot i considerarles com a necessàries per a la vida de moltes persones. Així
doncs, les contradiccions sobre l’efectivitat d’aquest tipus
d’ajudes, enfocades a la inserció, es fan evidents:

“Hi ha molta gent que si està cobrant la pirmi
i li trobes una feina, no te l’agafen, perquè
ja tenen l’ajuda. En el moment en que les
contractacions d’ara són de curta durada, que
guanyen menys que amb l’ajuda, és clar. “Jo
cobro 420 a final de mes, que em dona per pagar
les despeses, ja en tinc prou.” Moltes vegades no
volen l’oferta, perquè el que tenim, és el que és.”

“Quan va aparèixer la renda mínima, vaig
pensar que això podia ser verí. (...) Hem creat
una relació simbiòtica, de proveir, proveir,
proveir, i la població cada cop es desempodera
més de les seves capacitats.”
Les condicions per poder acompanyar a les persones
aturades de llarga durada no són favorables. La realitat és que
en general el nivell d’estudis és especialment baix, i que no es
disposen d’unes habilitats socials que facilitin l’entrada al món
laboral formal. Des de les administracions i entitats socials es
destinen molts recursos per poder treballar en aquest sentit,
tal i com s’ha descrit a l’apartat 5.3 del present document. Els
propis recursos, però, es troben que han d’adaptar les seves
intervencions a un territori especialment complex:

“Els criteris que tenim per donar l’ajuda o el
servei, haurien de ser per poder “fer un salt”, per
gent que estigui passant per un mal moment,
però aquí ens trobem que el perfil és gent
cronificada, és necessitat pura i dura.”
A la cronificació l’acompanya la manca de formació i de
competències bàsiques, que molta població no té assolides.
Per aquest motiu, alguns dels projectes destinats a facilitar la
incorporació al món laboral del territori, com és el Programa
Incorpora, realitza adaptacions de les seves formacions i les
aprofita per treballar competències bàsiques paral·lelament
a les transversals, com ara la expressió oral o el càlcul bàsic.
Aquest element és molt recurrent entre els diferents recursos
destinats a la promoció de l’ocupació al territori:

Museu de Badalona. AI. Fons ADIGSA. Foto Jorge Soteras
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“El 99% de les persones que atenem no tenen
formació, tenen un nivell súper baix.”
“A nivell formatiu, ens trobem amb cursos
que costen moltíssim d’omplir. Parlem dels
que requereixen tenir una formació mínima.
Estem parlant de nivells d’educació primària.
S’han de fer coses senzilles, “auxiliar de”, que no
necessitin formació prèvia.”
Hi ha un element molt recurrent que acompanya els processos
formatius: la qüestió de l’abandonament o de no iniciar el
procés de formació per manca de disponibilitat. En l’actualitat
existeixen grans dificultats per tal d’omplir els cursos formatius
que es programen:

«Com es treballa, si la gent no participa?».
Més enllà de les qüestions relatives a la formació, també
existeixen límits relacionats amb l’idioma, tant pel que fa a
la població nascuda a Catalunya com amb les persones que
hi han arribat procedents d’altres països. Es constata com hi
ha una gran majoria de població que no parla el català, i en
els casos de població provinent d’altres països, s’hi suma el
castellà, suposant això un límit per a la incorporació al món
laboral.

“De les persones amb les que treballem, ningú
parla el català, ningú.”
“Abans, si la persona no entenia ni parlava
l’idioma podia trobar feina, a la construcció per
exemple. Però actualment ja no. A l’entrevista
d’acollida, recollim totes les necessitats, però la
base és aprendre l’idioma.”
A la manca de formació i les dificultats per parlar l’idioma, li
hem de sumar un tercer element que s’afegeix al llistat de
dificultats per trobar feina: les relacionades amb les habilitats
socials i elements culturals que acompanyen un procés de
recerca de feina. Probablement la manca d’hàbit en la recerca,
fa que no es tinguin incorporades certes habilitats socials
per assolir amb èxit el procés d’incorporació al món laboral.
Parlem d’unes habilitats construïdes socialment des d’un grup
dominant que prevalen davant d’altres menys normatives, que
no encaixen en els circuits establerts com a normalitzats. Per
això, qüestions com l’actitud a l’hora d’afrontar una entrevista
de feina, el compliment dels horaris, el vocabulari que no
s’adequa al registre formal, són alguns dels elements que
sumen en el llistat de límits per un gran sector de la població
a l’hora de trobar una feina formal. En aquesta afirmació, el
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context de la qual és sobre el procés de pràctiques dels joves
que participen d’un programa de promoció de l’ocupació,
trobem un exemple sobre les qüestions esmentades:

“A les pràctiques, ens trobàvem amb actituds de
parlar pel mòbil, mala postura, preguntes fora
de lloc... Aquests temes com els treballes? Això
no són sis mesos, són comportaments, models
familiars. El treball ha de començar per treballar
la responsabilitat. Són joves que segurament han
viscut situacions molt complicades.”
Tant amb aquesta exposició, com amb la que s’esmentava
anteriorment referent a que les propostes de programacions
formatives s’han d’adaptar incorporant les competències
bàsiques a més de les transversals, podem parlar de la
necessitat de revisar les accions que es desenvolupen de
promoció de l’ocupació i partir de les necessitats bàsiques en
aquests tipus de projectes al territori.
És necessari parlar de com afecten totes aquestes variables
a les dones. Des dels serveis i dispositius de promoció de
l’ocupació detecten un augment en les dones que hi arriben:

“Cada vegada arriben més dones, que abans
estaven a casa, i que ara, ja sigui perquè el marit
no troba feina, o els fills no en troben, o pel
motiu que sigui, la dona ha de sortir a buscar
feina.”
Totes les variables que hem estat analitzant influeixen encara
més en les dones, que tenen una càrrega afegida amb les
tasques de cura que realitzen en l’àmbit privat. Això influeix,
entre d’altres aspectes, a la disponibilitat horària: moltes
d’elles manifesten no tenir suport familiar, tal i com s’explica
des d’un dels recursos del territori, i aquest fet implica que
poden destinar menys hores als seus processos formatius o
de recerca de feina. Les variables es multipliquen quan parlem
de les dones estrangeres que han viscut un procés migratori.
Moltes han centrat la seva activitat en l’esfera privada, el
treball fora de casa ha repercutit en el marit o en els fills i per
tant no tenen assolits uns nivells mínims d’idioma per poder
fer front a una recerca activa de feina:

“A casa no parlaven en castellà, i ara es troben
que volen treballar. Estem fent el procés de
començar amb el castellà, i de veure si poden
treballar.”
L’anàlisi no seria complet sense entendre que més enllà
de l’idioma també hi ha qüestions culturals que cal tenir en
compte.
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“No parlem només de l’idioma, culturalment
també hi ha un treball de fons”.
Es fa imprescindible tenir en compte la realitat cultural de
cada persona per poder fer efectius tots els programes de
promoció de l’ocupació al territori. L’expressió d’una persona
que es dedica a aquest tipus de programes, ho fa evident:

“Quan posem l’exemple nostre, que som mares,
no ho entenen, et diuen “i com pot ser que
estiguis aquí, i no estiguis cuidant els teus fills?”.
Des d’aquesta anàlisi interseccional, cal fer especial menció
a una situació prou estesa entre noies joves i especialment
d’origen pakistanès: La incorporació al món laboral es pot
donar des de diferents fronts. Ja sigui des d’una situació
d’atur i inactivitat, com també des d’un procés estudiantil,
provocant el seu trencament. En molts casos, aquesta
incorporació es dóna en unes condicions molt precàries,
sovint en supermercats on tenen contractes per un volum
d’hores molt inferiors a les que realment treballen. La seva
situació de complexitat travessa molts fronts: la necessitat
d’incorporar-se al món laboral davant de la pèrdua de feina – o
impossibilitat de trobar-ne – del pare o dels germans, a qui
normalment els hi havia recaigut la feina fora de casa, fa que
hagin de fer un trencament en el seu procés formatiu. A més
a més de perdre un itinerari acadèmic, ho fan per incorporarse en una feina que en molts casos està marcada per la
precarietat i l’explotació, amb uns horaris abusius, contractes
precaris i sous poc dignes. A tot això, les acompanya un canvi
en els rols familiars, ja que comencen a ser les sustentadores
de l’economia familiar, quan tradicionalment mai ho havien
estat. Moltes d’elles provenen de zones rurals, on generalment
les dones no treballen fora de casa i no tenen molta presència
a l’espai públic. La seva arribada a Badalona, en la majoria
dels casos es dóna per processos de reagrupació familiar, i
també en la majoria d’ocasions era el pare el que treballava i
el responsable de mantenir econòmicament els membres de
la seva família. Amb l’arribada de la crisi, moltes de les feines
que desenvolupaven aquests homes es van veure afectades,
ja que molts treballaven en el sector de la construcció.
Mentre van tenir la prestació d’atur, les famílies van mantenir
la seva estructura familiar tradicional, però en el moment en
que aquestes prestacions finalitzen, es donen canvis a nivell
familiar que no corresponen amb el seu imaginari cultural. És
quan les filles de les famílies, moltes d’elles joves i solteres
passen a sostenir l’economia familiar. Les feines a les que
accedeixen (supermercats, forns de pa o petit comerç) les
obliguen a transgredir les normes de gènere en les que van
ser socialitzades: són feines on el tracte amb el públic és
constant, ubicades en molts casos a diferents municipis de
l’àrea metropolitana, obligant-les a fer llargs desplaçaments
per arribar-hi. El fet que els pares estiguin a casa sense feina

i les filles estiguin a fora treballant pot provocar diferents
reaccions: sentiment de ruptura de la tradició, qüestionament
de la figura dels pares... En general, aquesta transformació
en l’estructura organitzativa i econòmica de la família no està
generant al mateix nivell canvis en la conceptualització del
sistema de gènere que regula la vida familiar. La majoria de
noies ho viuen com una necessitat econòmica i no com un
model de vida fruit del seu desenvolupament personal.
És imprescindible parlar dels Plans d’Ocupació quan parlem
de la situació d’Ocupació al territori. Des de l’Administració
es promouen plans d’ocupació de sis mesos, gestionats des
de l’IMPO – Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació,
que faciliten la incorporació al món laboral a persones amb
dificultats per incorporar-s’hi, i s’acompanya d’un procés
formatiu. Durant l’any, el Consorci Badalona Sud incorpora
diferents perfils que desenvolupen tasques concretes en
el marc de treball de la pròpia institució. Durant l’any 2015
quaranta-una persones s’han incorporat – en diferents
mesos i per tant de forma repartida durant l’any – a diversos
programes promoguts des del Consorci Badalona Sud. El
perfil de les persones que es contracten a partir dels Plans
d’Ocupació és la següent.
·

Persones en situació de risc d’exclusió social

·

Persones en situació d’atur de llarga durada

·

Persones en situació d’atur, majors de 45 anys

·

Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o
sensorial

·

Persones que comparteixen unitat familiar on tots els
membres són aturats

·

Dones que han patit, o pateixen, situacions de violència de
gènere

·

Persones nouvingudes en situació de desavantatge
laboral.

Tot i ser una opció laboral a curt termini, es tracta d’una opció
molt valorada des de la població, considerada com una sortida
molt valuosa en termes laborals:

“Pel territori, entrar al Plan és com un glamour,
un caché, hi ha gent que el primer que et diu és
“¿Cuando me dareis el traje?”.
“Hi ha certs sectors de la població que són
“planistas”, però és gent que està còmoda en
aquestes feines, saben que estaran ben tractats,
el nivell d’exigència no és el mateix que en una
contractació ordinària. Hi ha un seguiment,
però pràcticament no es fa fora a ningú. És una
mica “un estil de viure”.
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La Plataforma de Parados de Badalona, plataforma sorgida
al barri de Sant Roc per reclamar ofertes laborals dignes al
barri, va fer durant molt de temps una reivindicació per tal que
els Plans d’Ocupació anessin destinats a persones del barri,
per tal que els veïns i veïnes es beneficiessin de les opcions
laborals que s’hi generen.

“La gent d’aquest barri confia molt en els plans
d’ocupació. Recordo en una dinàmica que vam
fer en el marc de l’ICI, on parlàvem de les coses
que més ens agradaven del barri, una persona
va dir que el que més li havia agradat era que hi
haguessin hagut els plans d’ocupació.”
En clau juvenil, es dóna també un emmirallament cap als Plans
d’Ocupació, vistos en molts casos per les pròpies persones
joves del territori com una expectativa en les sortides
laborals. Davant les qüestions vinculades amb l’atur juvenil, en
l’actualitat es destaquen la gran quantitat de recursos existents
per a la promoció de l’ocupació entre les persones joves, a
partir del programa de Garantia Juvenil. Es tracta d’un fons a
nivell europeu que vol incidir especialment en l’ocupabilitat de
les persones joves, i que al territori tindrà especial incidència
a partir de propostes vingudes des del propi IMPO o d’altres
entitats socials, com per exemple el Casal dels Infants. Malgrat
tot, tant des de la ciutadania, com des dels recursos tècnics,
es té una mirada crítica quan es parla de l’atenció a joves al
territori per a la seva formació i promoció de l’ocupació:

“És difícil motivar als joves per que estudiïn,
quan en realitat es trobaran amb una manca de
possibilitats de trobar feina.”
“Hi ha molts programes amb la Garantia
Juvenil, però no hi ha tants joves que hi vulguin
participar. Els joves viuen al dia, és difícil
mantenir-los. Quan veuen que és un itinerari
a llarg termini, és difícil. Enganxar-los és
complicat, a la que veuen que ha passat un mes
o dos, abandonen.”
Tot i la qüestió de l’abandonament, tothom remarca la
necessitat de tenir programes amb una mirada més àmplia,
que permeti fer un abordatge integral amb les persones en
recerca de feina, sobretot amb les més joves. Existeix una
manca de programes a llarg termini que permetin incidir en
aquells perfils amb més necessitats d’acompanyament per a
l’ocupació. Frases com “quan fas un grup amb joves,

te n’adones que són joves que necessiten molt
suport, veus que estan molt perduts”, fan evident que
el procés per a la inserció laboral té com a punt d’inici una fase
molt prèvia: l’autoconeixement, la motivació, la confiança en
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un mateix i amb els altres, entre d’altres elements com tots els
esmentats durant el capítol.

Treball en xarxa, objectius comuns
Tal i com s’ha descrit a l’apartat educatiu, en l’àmbit de
l’ocupació també són recurrents els comentaris que fan
referència a la quantitat de recursos existents al territori. Quan
es parla de la xarxa existent entre aquests recursos sempre
es fa referència a dos nivells de relació: la informal o la formal
entre projectes similars.
·

Xarxes informals: és habitual que es parli d’aquest tipus
de relacions quan es comenta la relació entre recursos
d’ocupació al territori:

“Amb qui tenim relació o compartim
projectes similars, ens truquem, i ens facilitem
informació”.
Es tracta de converses puntuals no incorporades en una
dinàmica de treball en xarxa.
·

Micro-xarxes formals entre projectes similars o
amb objectius compartits: són aquelles generades
entre projectes similars i que s’utilitzen bàsicament per a
l’intercanvi d’informacions:

“Es facilita la informació, però la continuïtat
costa. Has de ser proactiu, i l’altra banda
també.”
“Existeix una comissió específica sobre ocupació,
on fem un repàs del que fem, va bé per saber el
que estan fent els altres, i és útil per si hem de fer
derivacions.”
És la tipologia d’espai més recurrent quan s’esmenta
el treball en xarxa, espais de relació per a compartir
informacions d’interès. Aquí trobaríem la Taula d’Ocupació
descrita a l’apartat de recursos de la monografia
comunitària. Es fa esment també en la importància
d’aquests espais per a l’usuari, per tal d’evitar que passi
per diversos recursos quan la persona està molt perduda:

“És important compartir les informacions per
no tornar boig a l’usuari.”
·

Macro-xarxes formals entre entitats i serveis de
l’àmbit de la promoció de l’ocupació. Ja s’ha fet
referència a que es tracta d’estructures àmplies, que
actualment no tenen una base sòlida al territori. Al fer
referència a la xarxa de treball, tothom coincideix en dir

Museu de Badalona. AI. Col. família Dunyó Esteve. Fotografia Antoni Capella
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“només existeixen espais per a l’intercanvi
d’informacions”. S’evidencia la manca d’estructures
que

organitzatives més àmplies, que permetin un treball
estratègic de l’àmbit que uneix a les persones i recursos
que hi participen:

“Hi ha temes que es podrien compartir, de
millora, però a vegades no tens l’espai per
trobar-te.”
Malgrat tot, quan es fa referència a poder incorporar
canvis que responguin a una estratègia de millora a
nivell territorial, tots els recursos tècnics coincideixen en
que el seu marge de maniobra és limitat. Els programes
amb els que es treballa depenen de directrius d’alt nivell
que marquen unes estratègies, objectius, actuacions i
finançament que limiten l’actuació a uns criteris concrets.
Un altre element compartit fa referència a la inestabilitat
dels i les professionals, fet que fa que molts processos
quedin tallats per la rotació o desaparició d’alguns llocs
de treball. És imprescindible tenir present aquestes
consideracions i partir d’aquells elements que es tenen a
l’abast per poder definir estratègies compartides a nivell
territorial.

Les principals propostes en l’àmbit de la
promoció de l’Ocupació
La promoció de l’ocupació és un dels grans àmbits
d’intervenció de molta part dels recursos que es destinen
al Districte 6. Malgrat tot, la sensació de totes les persones
que han participat del procés de col·loquis, coincideixen en
que la situació no millora, i que actualment encara és més

greu degut a les condicions estructurals que perpetuen les
situacions de precarietat en les que viuen moltes persones.
De tots els col·loquis, tallers i espais generats durant el procés
“Perspectives, procés participatiu per Compartir Badalona
Sud”, han sorgit diverses propostes relacionades amb l’àmbit
de la promoció de l’ocupació, que es detallen a continuació:
·

Necessitat de definir una estratègia comuna en la
intervenció dels programes d’inserció laboral, millorant
la relació entre els recursos tècnics tot definint objectius
comuns i treball coordinat.

·

Necessitat de disposar de programes dissenyats a llarg
termini, que permetin un abordatge integral amb les
persones en recerca de feina.

·

Dissenyar programes formatius de nivell bàsic, que donin
resposta al baix nivell de formació de la població del
territori.

·

Caminar cap a un model d’ajudes que promoguin
l’ocupabilitat i que permetin sortir a la població de la
situació d’atur crònic.

·

Realitzar més cursos de català i castellà, que donin
resposta al baix nivell d’idiomes que té part de la població
del territori.

·

Treballar qüestions relacionades amb les habilitats socials
en la recerca de feina.

·

Treballar l’autoconeixement, la motivació i la confiança en
un mateix com a elements inicials per iniciar processos de
recerca de feina.
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6.5

Habitatge i condicions
d’allotjament

Quan parlem de les condicions d’habitatge al Districte 6, és
imprescindible centrar-nos en la realitat del barri de Sant Roc,
ja que és el que segueix patint les conseqüències d’una mala
planificació i construcció en el moment en el que es va edificar.
Tal i com s’ha exposat en apartats anteriors, la construcció
del barri es va fer de forma ràpida i descontrolada, fet que
va comportar la construcció d’habitatges de mala qualitat,
construïts amb ciment aluminós. Des de la seva diagnosi, l’any
1998, la Generalitat de Catalunya va aprovar un Pla Especial
de Reforma Interior (PERI), amb l’objectiu de substituir,
inicialment, 975 habitatges de la zona compresa entre els
carrers Alfons XIII, Vélez Rubio, Anselm Turmeda i Màlaga,
és a dir, bàsicament la zona situada al sud de l’autopista del
Maresme C-31. L’any 2007 l’àmbit d’actuació es va ampliar
fins a l’avinguda del Marquès de Montroig, incorporant-hi 144
habitatges més, en total, 1.119. (Territori. Observatori de
projectes i debats territorials de Catalunya, 2015)
El projecte s’estructurava en quatre fases i implicava construir
nous blocs on allotjar els habitants dels pisos que s’anaven
enderrocant progressivament. En total s’havien d’enderrocar
22 blocs i 1.119 habitatges de planta baixa més 4 o 7 plantes
(llevat dels edificis del carrer Almeria i Alfons XIII, amb 14
plantes) i una superfície que oscil•lava entre els 35 i 50 m2. Per
contrarestar-ho es preveia crear 17 nous blocs de planta baixa
més 7, 8 o 10 plantes i una superfície de 46 a 65 m2 útils. A
causa de les subvencions previstes en els reallotjaments per
deficiències estructurals la diferència de preu entre els antics
i els nous habitatges era petita (en el cas de lloguer, entre 90 i
120 euros al mes).
El projecte estava executat per l’empresa Remodelacions
Urbanes SA (REURSA), depenent de l’Institut Català del
Sòl (INCASÒL). La inversió total era de 67 milions d’euros.
A més del PERI, el barri de Sant Roc va acollir diversos
programes d’intervenció social i urbanística. Així, l’empresa
pública ADIGSA (Administració, Promoció i Gestió SA,
vinculada al Departament de Medi Ambient i Habitatge, DMAH)
i la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de
Catalunya (FAVIBC) signaren un acord el 2006 per rehabilitar
els elements comuns (façanes, aïllaments, substitució de
cobertes...) d’uns 3.000 habitatges de titularitat pública que
havien quedat fora del PERI. El Consorci Badalona Sud, era
l’ens que coordinava aquest projecte.
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A partir del 2011 la crisi econòmica va aturar completament
la remodelació de Sant Roc. Inicialment s’havia previst que
el 2012 ja s’haurien enderrocat tots els habitatges i reallotjat
la població però aquest termini no es va poder acomplir.
Finalment, el març de 2013 el projecte es va poder desencallar
i es va iniciar la construcció d’un nou bloc de 28 habitatges
a l’extrem nord de l’illa rectangular definida per l’avinguda
Marquès de Montroig i els carrers Vélez Rubio i Màlaga. Pel
que fa a les obres de rehabilitació d’ADIGSA, s’iniciaren les
obres de reformes en habitatges públics dels carrers Còrdova,
Simancas, Càceres i Maresme.
L’abril de 2015 va finalitzar la construcció d’aquest bloc i es
van entregar 25 dels 28 habitatges del bloc a veïnat afectats
pels següents enderrocaments. Mentrestant ja s’havia iniciat
la construcció de la segona escala del mateix bloc, amb 28
habitatges més. En total ja s’havien construït 811 habitatges
dels 1.119 previstos inicialment i només mancaven per
enderrocar 6 blocs situats a la plaça de Sant Roc i al carrer
Marquès de Montroig. La finalització de la transformació
vinculada al PERI de Sant Roc es preveu entre el 2016 i el 2017.
A mode de resum, aquests són els habitatges nous que s’han
construït en cadascuna de les fases:
Fase

Dates desenvolupament

Habitatges nous

1ª

març 2001

184 habitatges

2ª

juliol 2004 – març 2005

264 habitatges

3ª

juliol 2006 – setembre 2009

264 habitatges

4ª

juliol 2010

68 habitatges

2011

Cap fase executada

2012 - 2013

Cap fase executada

2014

28 habitatges en construcció

Font: Memòria d’activitats del Projecte de suport i acompanyament
socioeducatiu en processos de remodelacions urbanes. Vincle – Associació
ARA.

A la següent imatge es poden apreciar els dos tipus de blocs.
A la dreta, un dels darrers blocs pendents d’enderrocar. A
l’esquerra un dels blocs de nova construcció.
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base per poder després transformar les places i
tot el barri.”

Museu de Badalona. AI. Fons Revista de Badalona

Tot el procés de remodelació no es pot entendre sense el
paper que hi ha tingut el projecte de suport i acompanyament
socioeducatiu en processos de remodelacions urbanes,
que l’INCASOL ha desenvolupat a través de l’entitat Vincle
– Associació ARA. Tal i com exposen a la seva memòria
d’activitats, la seva actuació contribueix a la millora social de
les famílies i persones afectades pels plans de reallotjament,
especialment per aquelles persones i famílies que presenten
especials necessitats d’acompanyament social. El projecte
intervé per atendre les necessitats de les persones i de les
famílies, incidint en la preparació de les persones afectades, la
facilitació de la presa de decisions, i la resolució dels conflictes
que puguin sorgir al llarg del procés de reallotjament. Per ferho, es treballa a partir de la proximitat amb la persona usuària
i l’ajuda des de la confiança, l’empatia i l’escolta activa. Una
de les principals tasques que desenvolupa el projecte és la
de facilitar els processos de comunicació i coordinació entre
l’INCASOL, les persones afectades pel reallotjament i tots els
agents socials implicats.
En aquest marc de treball, és imprescindible el treball de fons
que es realitza amb les persones afectades: “Volem incidir en el
suport realitzat per afavorir l’aprenentatge i desenvolupament
de competències i habilitats socials personals, familiars, així
com a nivell comunitari de l’escala de veïns”, així és com es
defineix a la pròpia memòria d’activitats del projecte.
Més enllà de la descripció del procés de remodelació, és
important descriure tot allò que envolta l’ús de l’habitatge i les
condicions d’allotjament de la ciutadania. Per fer-ho, partirem
de cinc blocs:
·

Les comunitats de veïns i veïnes

“Conèixer el teu veí és essencial per la
convivència, per trencar estereotips... Les
actuacions en comunitats de veïns han de ser la

Les comunitats de veïns i veïnes són considerades com
el primer espai de convivència fora de l’espai privat. Es
tracta d’un espai físic i simbòlic de trobada amb aquelles
persones amb qui comparteixes un bloc d’habitatges i amb
qui t’hi has de relacionar, tant de forma informal com en
la formalitat de reunions de veïnat. Les relacions que s’hi
estableixen són complexes degut a la diversitat d’actituds,
costums i usos amb que les persones es relacionen amb
aquest entorn. Aquests espais, poques vegades són
viscuts com a oportunitats per conèixer a l’altre, sinó que
acostumen a ser considerats espais amb problemàtiques
derivades dels usos que se’n fa. En primer lloc, hi ha la
qüestió dels impagaments dels rebuts. Les comunitats
s’han quedat sense els fons inicials fet que impedeix
realitzar reparacions o fer el manteniment dels espais.
Existeix un gran nombre d’impagaments. L’Associació de
Veïns de Sant Roc va elaborar un informe, el mes de juny
del 2015, on alertava d’aquesta situació. Segons descriuen
en aquest informe, calculen que en moltes finques, només
efectuen el pagament de les quotes, un 15% o un 20% del
total de veïns i veïnes.
Segons una notícia publicada al diari El Punt Avui el
dia 10 de gener de 2016, un centenar de blocs del
barri de Sant Roc, acumulen des de l’any 2005 un
deute de 825.000 . Aquests impagaments afecten a
les reparacions d’ascensors, en els serveis de neteja
o en els d’administració de finques, per posar alguns
exemples.

“Existe un problema con las reparaciones, si
no hay fondos, se estropean los ascensores y
no se están arreglando. No hay fondos para
el mantenimiento. ¿Que solución tiene esto?
Hay una cosa que todos hacemos muy bien,
y la gente que viene al barrio todos lo hacen
muy bien, que es “describir el problema”, pero
luego las soluciones son lo difícil. Una de las
soluciones que tenemos para que no se vengan
abajo las comunidades está recogida en el Plan
de Financiación a las Comunidades, donde la
Administración responde a las necesidades de
financiación de las comunidades.”
Paral·lelament als temes derivats dels subministraments,
les comunitats de veïns també viuen situacions que
intervenen en les situacions de convivència: la poca
cura dels espais, l’ús dels espais comuns per guardar-hi
ferralla són alguns dels elements que han sorgit durant
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els col·loquis i que s’esmenten com a limitadors d’unes
relacions de convivència.

“S’haurien de portar a terme projectes de caire
prevenitiu a les escales de veins i veines, perquè
són el primer espai públic després de la porta de
casa. Són espais que podrien ser de convivència
si es treballés les relacions entre el veïnat.”
·

de grups minimament organitzats que entren a pisos
buits i després els relloguen a altres persones obtenint
un benefici d’un habitatge que no és de la seva titularitat.
Els lloguers que els habitants de l’habitatge paguen
són, per tant, irregulars, i les problemàtiques que se’n
deriven a nivell de desallotjaments, adquireixen una major
complexitat.
·

Els dilluns per la tarda, membres de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Badalona passen
unes hores al Centre Cívic de Sant Roc per acollir i donar
informació a persones del Districte 6 que tenen una ordre
de desnonament o altres problemàtiques relacionades
amb l’habitatge. Van decidir tenir un espai fixe de forma
setmanal davant la necessitat que té el territori en
qüestions d’habitatge i del volum de casos existents, que
en sis mesos ha superat les 80 persones. Des de la PAH
expliquen que el 90% de casos que els ha arribat fins ara,
són de persones que estan ocupant pisos, i que totes les
persones afectades tenen la voluntat de poder regularitzar
la situació en la que viuen. La seva actuació es basa en el
treball per a la legalització de cadascun dels casos.

Els subministraments
A la situació que viuen les comunitats de veïns i veïnes
descrita, cal afegir-hi l’ús que es fa dels subministraments
de forma irregular. Es donen molts casos que tenen la llum
i l’aigua «enganxada», és a dir, que l’utilitzen sense tenir-ne
el contracte ni efectuar-ne el pagament. Aquest fet, pot
implicar que el subministrament arribi de forma intermitent
i que no sempre es gaudeixi de tots aquests serveis a casa,
afectant doncs a la salut d’aquelles persones que estan en
aquesta situació.

“Molts pisos tenen els subministraments
enganxats, molts per necessitat, altres per cara
dura, i altres, el que menys, per màfies que
lloguen els pisos sense contractes.”
·

Les ocupacions o els pisos de patada
Tot i que no hi ha xifres oficials que detallin el nombre de
pisos “de patada”, diverses persones del barri comenten
que es tracta d’un 15% del total de pisos aproximadament.
Els col·loquis en general mostren comprensió cap al
fenomen de l’ocupació d’habitatges, es comprèn com
a problemàtica contextualitzada en el marc de la crisi
econòmica. Tot i això, genera inseguretat i sentiment de
desprotecció a nivell legal.

“Han vingut sense res, necessiten de tot i no
tenen massa ajudes. Com s’ho fan? Jo també ho
faria si hagués d’alimentar als meus nets.”
“No es parla d’aquest tema perquè fa por, i
després quan la cosa peta i arriba a la PAH
ja és massa tard. Cada setmana hi ha un
desallotjament. A més a més, són casos especials,
perquè al viure “de patada”, el desallotjament
va a nom d’una altra persona i fa molt difícil la
mediació.”
D’aquesta darrera cita, se’n pot extreure un altre fenomen:
els negocis ocults que hi ha rere aquest fenomen. Es tracta
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Els desnonaments

“Aquesta situació és un polvorí, això va a un
enfrontament social claríssim”
“La bogeria econòmica dels anys 2000 va fer
barbaritats en aquests barris, amb preus abusius
dels pisos, que a dia d’avui s’han devaluat. És un
delicte, el que es va fer, amb hipoteques “contra”
pirmis, o amb contractes temporals de 6 mesos.
Tot això es paga, amb problemes al barri.”
·

La salubritat
És molt recurrent sentir que es parla de les condicions
d’higiene dels espais comuns quan es parla de les
comunitats de veïns i veïnes. Al llarg de la història del
barri de Sant Roc s’han donat diferents casos de plagues
de xinxes o de rates, derivats de la brutícia que s’acumula
en diversos espais, causant problemes de salut entre el
veïnat. Donant un cop d’ull al barri, es pot percebre com
molts dels forats que donen als soterranis dels blocs
d’habitatges no tenen les reixes que els haurien de tapar.
Aquests espais oberts permeten l’entrada de brutícia, i a
la vegada, que es puguin generar els focus de les plagues

“També hi ha els soterranis dels edificis sense
tapar, i hi ha molta brutícia que després fa que
hi hagin rates, xinxes... Són una plaga.

Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament. Fotografia Genís Vera
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Les relacions de convivència en l’àmbit de
l’habitatge

“Entenem el canvi d’habitatge en la remodelació
com una oportunitat de millora en tots els
sentits. Els col·lectius que han tingut algun tipus
de conflictivitat anterior intentem explicar que
això pot ser una oportunitat per fer borrón y
cuenta nueva. “Tu tens aquesta etiqueta, quina
vols tenir en un futur?”
La paraula convivència ha estat molt recurrent quan s’ha parlat
de l’habitatge en tot el procés de la investigació participativa.
Existeixen o no existeixen relacions de convivència a
les comunitats de veïns i veïnes? Des del projecte de
suport i acompanyament socioeducatiu en processos de
remodelacions urbanes es fa molt esment en la oportunitat
que el procés de remodelació pot significar per a les famílies
en clau convivencial. Es tracta d’entendre el canvi d’habitatge
com un canvi també en les relacions que cada veí o veïna tenia
amb la comunitat i en el seu paper en el marc d’aquesta.
Tal i com s’ha exposat, l’Associació de Veïns de Sant Roc va
elaborar un Informe de la situació de les comunitats el mes
de juny del 2015. En aquest text, alerten del que per ells
significa la problemàtica sobre els impagaments de les quotes
de la comunitat: més enllà d’un problema econòmic, es tracta
d’un problema social, segons les seves paraules. Reclamen a
l’Administració que intervingui en aquest assumpte, aportant
finançament.
El procés de remodelació va ser dissenyat amb la implicació de
l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Roc, que explica que va
apostar per un model d’integració:

“Durante la remodelación, lo más difícil es el
reglamento de la comunidad, con las normas
básicas que tienen que ser aprobadas por toda
la comunidad. Había un modelo de integración
firmado por 40 delegados de los bloques,
4 asociaciones de vecinos, y la asociación gitana
que había en aquel momento. Tenía que haber
un modelo, no podía haber un bloque sólo de
gitanos, y otro sólo de paios.”
L’any 2003, es va signar el “Programa marc de la remodelació
del barri de Sant Roc de Badalona” entre la Generalitat de
Catalunya i diferents representants veïnals, entre ells un
membre de l’Associació Gitana de Badalona. Aquest pacte,
entre d’altres elements sobre les fases de construcció, també
feia esment a les “famílies d’integració”, que fa referencia a
les famílies gitanes. Constava de marcar uns percentatges
(els mateixos a totes les escales) de famílies gitanes a cada
nou bloc d’habitatges.

Les principals propostes en l’àmbit
d’habitatge
Molt vinculades a l’àmbit de la convivència, es conclou amb
dues propostes bàsiques que es podrien tirar endavant
per tal d’abordar les principals qüestions que afecten a
l’habitatge i que estan relacionades amb l’àmbit comunitari:
·

Promoure intervencions de promoció de la convivència a
les escales de veïns i veïnes.

·

Promoure intervencions que garanteixin un accés regular
als subministraments, evitant així situacions de pobresa
energètica.
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6.6

Equipaments

En aquest apartat presentarem les visions compartides
respecte a la situació actual dels equipaments del Districte. La
majoria de persones participants (tant recursos tècnics com
ciutadania i representants de l’Administració) han posat més
èmfasi en les carències d’equipaments i els aspectes a millorar
respecte a l’ús, les tipologies d’activitats i la continuïtat de les
programacions.
A partir de les observacions de les persones participants als
col·loquis, podem extreure uns punts a tenir en compte per
una futura diagnosi, donat que la qüestió dels equipaments
és un tema que preocupa transversalment a la majoria de
persones, sense distinció de cultures, edats, gèneres, classe
social o capacitats funcionals.
Concentració geogràfica dels equipaments
La majoria dels equipaments del districte 6 es localitzen a
una zona concreta del barri de Sant Roc. Tenint en compte
que les dinàmiques i relacions de les persones del districte
estan molt localitzades en el seu entorn més immediat i les
barreres físiques i d’urbanisme que divideixen el barri de Sant
Roc, aquesta concentració dels equipaments públics, dificulta
l’accés a la cultura, la formació i el lleure a moltes persones del
Districte. Algunes persones declinen fer activitats segons la
zona del barri i l’equipament on es realitzi, altres desconeixen
l’existència d’espais com el Casal Cívic Sant Roc o les activitats
socioculturals que es desenvolupen a la biblioteca.
En aquest sentit es proposa la diversificació dels equipaments
o dels espais per la realització d’activitats culturals, de
formació o de lleure. Per exemple la utilització de les escoles
i els instituts per activitats comunitàries durant la setmana,
els caps de setmana i les vacances escolars. Aquesta
proposta és molt compartida per infants, joves, famílies,
participants d’associacions o grups veïnals sense local propi
i alguns professionals socioeducatius. Tot i que els centres
d’ensenyament públic de primària no estan estrictament
situats al Districte, es tenen com a punts de referència i de
proximitat. L’institut públic també està localitzat a la part del
barri de Sant Roc on es concentren la majoria d’equipaments
públics, però la seva localització propera a les altres parts del
barri de Sant Roc, es considera que podria facilitar el seu ús
sense una sobreidentificació amb una tipologia concreta de
famílies o de cultures.

6

Aspectes, temàtiques i demandes que
requereixen una anàlisi específica

Promoció associativa
Al Districte hi ha una manca d’espais per les entitats i els
grups veïnals que volen desenvolupar activitats. Algunes
associacions i grups veïnals, han manifestat durant els
col·loquis les dificultats per poder accedir a un local on
desenvolupar la seva tasca social i de promoció del barri.
Generalment, les associacions que no disposen de local propi
utilitzen el Casal Cívic Sant Roc i el Centre Cívic Sant Roc com
a espais de treball i reunió. Una reivindicació compartida és
la necessitat d’un espai per les entitats, un hotel d’entitats
on totes les associacions i grups veïnals poguessin compartir
espais. Es considera que d’aquesta manera, la proximitat
física també ajudaria al treball en xarxa i a la creació d’accions
conjuntes a partir d’objectius comuns.

“No hi ha equipaments socioculturals, per
exemple fa molt de temps que es reclama un
hotel d’entitats. Serviria per donar vida a
les entitats i ajudaria a que estiguessin més
properes. Ara hi ha moltes entitats i estan molt
separades”.
Una altra dificultat manifesta per les associacions més petites
o amb menys trajectòria professional és la manca d’un espai
on poder adreçar-se per assessorament a l’hora de redactar
projectes, sol·licitar i justificar subvencions o fins i tot fer
cartells per les seves activitats.
Ús del locals públics cedits a les entitats
Per contrarestar la manca d’espais actuals per les entitats
i els grups veïnals, es proposa arranjar els locals municipals
del districte actualment tancats, per obrir-los a una gestió
ciutadana i per facilitar que les entitats puguin desenvolupar
les seves accions de promoció i millora del barri.
Respecte als locals de cessió municipal ja en funcionament, hi
ha la percepció compartida de què es podria treure un major
rendiment a aquests espais. Es proposa que a les associacions
veïnals es realitzin més activitats i que responguessin a les
necessitats actuals del veïnat. Hi ha moltes hores del dia on
els locals de les associacions veïnals estan en desús. També
es proposa fer una revisió dels usos dels locals municipals
gestionats per les associacions per millorar l’accés, la
participació, l’oferta d’activitats i les relacions amb altres
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entitats o grups veïnals sense espai propi però amb voluntat
de realitzar activitats per al barri.

tipologia d’usuaris i usuàries, de programació conjunta o per
compartir recursos...

Valoracions respecte els equipaments públics del
Districte

A nivell de ciutat, es considera que els barris del districte 6
tenen menys equipaments culturals, esportius o de lleure que
la resta de la ciutat.

La majoria de veïns i veïnes que participen dels equipaments
públics del Districte mostren un alt grau d’identificació
i pertinença amb el recurs i valoren molt positivament
l’atenció i les activitats de les que participen. Normalment les
persones que coneixen i han accedit al recurs fan més d’una
activitat i aquestes relacions li permeten participar d’altres
espais o activitats del barri, conèixer gent i millorar les seves
competències (culturals, educatives o personals).
Com a punts febles respecte als equipaments públics es
destaquen els següents aspectes: llistes d’espera, no hi ha
espai físic per a introduir més activitats, activitats per a una
tipologia de públic concreta (gent gran, dones, persones
nouvingudes...) deixant fora de la programació a altres
col·lectius del territori, tancament dels equipaments durant
els mesos de juliol i agost...
Un altre punt rellevant, des de la perspectiva comunitària i amb
l’objectiu de promoure una convivència intercultural, és que la
diversitat de veïns i veïnes que participen dels equipaments
públics no significa que es generin interrelacions entre els
col·lectius. Generalment cada activitat, presenta uns objectius
concrets per donar resposta a les necessitats d’un col·lectiu
específic. Es donen relacions de coexistència en un mateix
espai amb zones i activitats ben diferenciades. Hi ha poques
oportunitats per promoure relacions intergeneracionals,
interculturals i entre homes i dones, però quan es generen
espais i activitats compartides són rebudes molt positivament
(Alguns exemples serien l’activitat Con mucho gusto, les festes
de final de curs, la celebració del 8 de març...).
Un altre aspecte a senyalar és la manca de participació de
la ciutadania, associada i no associada, en el disseny de les
propostes que es desenvolupen en els equipaments públics.
La majoria de persones participen com a consumidores de les
activitats, però poques vegades s’obren espais per dissenyar
la programació de manera comunitària. Les entitats, a títol
individual, sí que fan servir els equipaments per les seves
reunions i activitats.
Les persones responsables dels equipaments participen de
les xarxes i estructures participatives del territori, facilitant
així, la participació de les usuàries i usuaris del seu recurs en
la programació comunitària, a la vegada que promovent que
la programació comunitària es desenvolupi al seu equipament
o es vinculi a la programació de l’equipament ja existent.
Tot i així, als col·loquis es destaca que hi ha una manca de
coordinació i treball conjunt entre els diferents equipaments
del Districte pel que fa a la diversificació de la programació i de

“M’he adonat que hi ha una segregació
municipal tremenda, Nord primer món i Sud
extraradi. La gent que ha pogut evolucionar ha
marxat cap al Nord i tots els serveis... El propi
municipi ens està tirant pedres. De què serveix
la rehabilitació de edificis? Però si vas al otro
San Roque, tot segueix igual. Dins del barri
també es diferencia el Sud del Nord”
Manca d’equipaments
esportives i d’oci

per

a

activitats

culturals,

“Quan es parla de millorar el barri, és perquè hi
ha alguna cosa a millorar, però aquí a Sant Roc
no hi ha res. La joventut si vol fer alguna cosa ha
de marxar fora del barri. Què hi ha al barri? Al
barri no hi ha res.”
La demanda de més equipaments culturals, esportius i d’oci
es repeteix a la majoria de col·loquis on ha participat la
ciutadania. És una necessitat compartida per tots els veïns i
veïnes, més enllà de la seva cultura, edat, gènere, classe social
o capacitats físiques i intel·lectuals. Sobretot es fa referència a
espais per a petita infància, joves (amb activitats específiques
també per les noies o que no reprodueixen estereotips de
gènere), espais d’oci en família i espais d’oci i socialització per
a gent adulta o gent gran.
Les demandes d’equipaments s’acompanyen, generalment,
d’un debat sobre la cura de l’espai, els possibles riscos
d’apropiació per part d’algunes persones del barri i per tant
l’exclusió i les dificultats d’accés per a les altres persones, la
gestió dels possibles conflictes que es poguessin donar...
Es basen en les experiències i les dinàmiques existents als
barris, qüestionant en alguns moments si valdria la pena fer
les inversions de diners públics en equipaments si després
no serien respectats o utilitzats per totes les persones del
barri. Com a via de resolució, la majoria de persones proposen
que aquests espais siguin dinamitzats i acompanyats per
educadors o educadores, que vetllessin per la diversificació
dels usos i de les persones participants, la gestió dels
conflictes no violenta i la cura de l’espai.

6

Aspectes, temàtiques i demandes que
requereixen una anàlisi específica

152

“Hauria d’haver un espai per la gent jove, però
a partir de 35 anys, per poder jugar a cartes,
dòmino, play, beure un cafè o un refresc... Amb
uns educadors que tinguessin el control de tot.
Un espai per passar l’estona perquè ara no hi ha.
No hi ha un parc guapo ni cafeteries, ni piscina,
ni espai per patinar”.
Algunes de les propostes que han sorgit als col·loquis són:

TIPOLOGIA D’EQUIPAMENT

PROPOSTES

Cultural

ACTIVITATS
Cinema
Concerts
Teatre
Excursions

Formació

Espai infantil per afavorir la formació i la recerca de feina de les mares.

Tallers estètica

Formació professional per a joves

Tallers de cuina

Formació PQPI,

Informàtica

segones oportunitats per joves a partir de 16 anys.
Esportiu

Piscina municipal

Zumba, volei, fitness

Poliesportiu

Tornejos de futbol o multiesport

Pistes de futbol,

Activitats esportives només per

Pistes de bàsquet

a dones

Pistes de criquet
Pistes skate i patinatge
Pistes parkour
Gimnàs en medi obert
Patis oberts
Associatiu

Hotel d’entitats

Oci i temps de lleure

Parcs amb jocs per petita infància

Jocs de taula al carrer

Casal jove

Ball per les persones grans

Casal a partir de 35 anys

Campionat de Playstation

Casal familiar

Activitats d’oci i lleure familiar

Casal per la gent gran
Mur per grafits
Activitats a les places
Religiosos

6
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Conclusions
A mode de conclusió i sempre segons les opinions
compartides als col·loquis, podem assenyalar que els
equipaments públics del districte 6 són considerats espais de
proximitat que afavoreixen el desenvolupament individual a
la vegada promouen relacions de convivència i de promoció
social per al conjunt del territori. Malgrat aquesta percepció
positiva, es constaten alguns reptes i mancances que són
sobretot, de caire organitzatiu i de contingut. Apuntem els
principals reptes, que ens serviran com a punt de partida per
la realització d’una diagnosi més acurada sobre l’estat actual i
els usos dels equipaments públics del districte:

infància, joves (sobretot noies), famílies, persones
adultes i gent gran.
·

Diversificar els usos i les propostes de programació
dels equipaments.

·

Generar espais i activitats que afavoreixin les relacions
interculturals, intergeneracionals, en equitat de
gènere i amb atenció a la diversitat funcional.

·

Donar resposta a les necessitats i els interessos del
territori però deixar espais per innovar amb propostes
que puguin ampliar imaginaris socials i culturals.

·

Aproximar als veïns i les veïnes del districte a la
programació cultural de la ciutat així com programar
activitats culturals de qualitat al territori.

Propostes per la revisió dels usos i la gestió dels
equipaments i dels locals de cessió municipal del
districte
·

·

En relació a l’organització i l’estructura:
·

Desconnexió i escassa sinèrgia entre els equipaments
públics del districte (ja siguin de gestió municipal o
autonòmica).

·

Estructura participativa i de treball conjunt entre
equipaments, entitats i Administració feble i amb
manca d’objectius comuns.

·

Desconnexió entre els equipaments i la programació
cultural, esportiva i de lleure de la resta de la ciutat.

·

Obrir espais de participació ciutadana (associada
i no associada) pel disseny de la programació dels
equipaments públics.

·

Utilització dels centres d’ensenyament com a
equipament comunitari.

·

Creació de nous equipaments públics per promoció de
l’associacionisme.

·

Creació de nous equipaments esportius, culturals, de
formació i lleure.

Badalona Recuerdos: pàgina de facebook

En relació als usos:
·

Les persones que utilitzen els equipaments
s’identifiquen, tenen sentiment de pertinença i valoren
molt positivament els equipaments.

·

Millorar l’ocupabilitat i l’oferta d’activitats dels locals
municipals cedits a les entitats, i afavorir que entitats
i grups veïnals sense local propi pugui accedir i
compartir els espais d’aquests locals per realitzar les
seves activitats, sempre que hi hagi disponibilitat.

·

Fomentar una programació oberta, inclusiva i
comunitària de les entitats amb locals de cessió
municipal.

·

Diversificar els col·lectius que participen dels
equipaments públics. Especial rellevància a la petita
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6.7

La seguretat
ciutadana

La seguretat és un tema de preocupació bàsicament
ciutadana. Durant els col·loquis veïns i veïnes de diferents
edats han manifestat sentir inseguretat als carrers dels seus
barris. Aquest sentiment no ha emergit pràcticament, en el
discurs dels equips tècnics i de les persones representants de
l’Administració.

aspectes que han sorgit a la majoria de col·loquis realitzats
amb infants i joves. Davant d’aquesta sensació, molts nois i
noies han manifestat la necessitat d’adoptar actituds fortes i
dures respecte a la resta del barri.

El concepte de seguretat ciutadana és molt ampli però els
aspectes que més preocupen als veïns i veïnes del districte,
sempre segons els col·loquis, són les accions contra els béns
i les persones, que són els que més els afecten en el seu dia
a dia.

Aquest anàlisi coincideix amb la visió d’algunes professionals
de l’educació davant dels comportaments i actituds dels nois
i noies als centres i projectes socioeducatius, que consideren
que els nois i les noies volen guanyar la notorietat i la posició
dins del grup a través de comportaments i actituds brusques.

Aquesta dimensió subjectiva contrasta amb la dimensió
objectiva de la seguretat al districte. Segons les dades de la
Guàrdia Urbana presentades al Consell d’entitats de districte
del dia 10 de novembre del 2015, els barris d’Artigues, El
Remei i Sant Roc no destaquen en el conjunt de la ciutat per la
seva taxa de delinqüència i perillositat.

La percepció d’inseguretat també dificulta la mobilitat i els
desplaçaments del jovent pel barri. Algunes noies han de ser
acompanyades per membres de la seva família o pels equips
d’educadors quan realitzen activitats socioeducatives en el
mateix barri. Altres tenen por quan tornen a casa soles per
la nit. Si disposen d’alternatives prefereixen anar a dormir a
altres cases i tornar durant el matí. Algunes mares també han
expressat que els seus fills/es han patit robatoris a la sortida
de l’institut (sobretot de telèfons mòbils).

Malgrat aquestes dades, molts dels veïns i veïnes col·loquiats
han fet referències a sentiments d’inseguretat en la seva vida
quotidiana als barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc.
La percepció de seguretat varia en funció d’algunes variables
sociodemogràfiques, econòmiques, relacionals, territorials i
culturals.
La rendibilitat de la víctima
Les persones grans que han participat dels col·loquis,
(generalment dones autòctones) manifesten viure
intranquil·les perquè han patit petits robatoris amb intimidació
i/o força al carrer. Tenen molt presents aquests incidents però
afirmen que no coneixien les persones agressores, per tant, fa
pensar que no eren gent del barri. També es senten insegures
quan tornen a casa al vespre després de realitzar activitats
socioculturals a les associacions o als casals del barri.
La vivència de petits robatoris és compartida per les persones
amb diversitat funcional que han participat dels col·loquis,
però contràriament a les persones grans, aquests sí que
assenyalen com a agressors a gent coneguda del barri, fet que
fa augmentar la seva percepció de por i inseguretat limitant o
determinant la seva mobilitat pel barri.
Les baralles al carrer, l’ambient d’hostilitat i la sensació de
què pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment, són
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“Has de donar por perquè si no s’aprofitaran”.

“No se puede ir tranquila, a ciertas horas de
la noche sobre todo, yo no puedo ir tranquila,
porque siempre hay peleas, la policía siempre
está en la calle, siempre hay muchos follones y da
miedo”
Aquesta percepció del barri com un espai perillós, contrasta
amb la identificació de moltes persones (sobretot joves de
comunitat gitana) que viuen el barri com un espai segur,
casa, on sempre hi ha gent al carrer que coneixen. Aquesta
identificació fa que per molts d’aquests nois i noies, el que
és perillós o provoca inseguretat, és sortir fora del barri.
Aquest sentiment dificulta les seves oportunitats laborals i
de formació. Tot i així, la majoria de joves, que malgrat haver
expressat aquestes pors, han sortit fora del barri a realitzar
alguna formació o entrevista de feina, han manifestat que
aquesta incertesa es supera amb un acompanyament per
part dels equips educadors o les seves famílies, les primeres
vegades.
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Factors econòmics
El context de crisi actual genera situacions de vulnerabilitat i
desigualtat que contribueixen a crear un ambient de crispació
i inseguretat per a moltes persones del districte. L’atur, la
tipologia de contractacions, les retallades, els desnonaments,
la pobresa energètica o les ocupacions dels habitatges,
generen percepcions d’inseguretat. Des d’algunes postures
més vinculades a entitats i moviments socials, es comprèn
la problemàtica de l’habitatge i es contextualitza en el marc
dels desnonaments i la crisi econòmica actual. Es manifesten
sentiments de solidaritat i comprensió, però tot i així
l’ocupació dels pisos genera molta inseguretat i sentiment de
desprotecció a nivell legal.

“Fa por sortir de casa un cap de setmana... per
si tornes i t’han ocupat la casa. Comprenem que
la crisi i les dificultats econòmiques han afectat
molt, hi ha un gran problema d’habitatge,
desnonaments... hi ha gent que necessita ocupar
perquè es veu sense casa i amb els fills, però... ens
fa por”.
Les dificultats econòmiques també afecten a l’hora de tenir
pressupost per consumir els capritxos diaris. Es percep que
hi ha més col·lectius que recorren a obtenir aquests béns de
manera il·lícita i que han augmentant els petits robatoris als
comerços i a la gent del barri.
·

·

L’estat del barri. Moltes persones assenyalen que el
districte està molt brut i deteriorat com a conseqüència
dels actes incívics i vandàlics d’algunes persones del barri.
La brutícia, les pintades a les façanes i les destrosses
de l’immobiliari urbà... fan que augmenti la sensació
d’inseguretat. També es fa referència a altres aspectes
més estructurals com la manca d’il·luminació o de barreres
arquitectòniques en alguns carrers. Aquest punt s’analitza
amb més profunditat en l’apartat 6.1 de la monografia
comunitària.
L´ús de l’espai públic. La manca de feina i ocupació,
així com l’absentisme i l’abandonament escolar, també fa
que més persones estiguin a l’espai públic i que ho facin
durant més hores. Aquest ús de l’espai públic ocasiona,
algunes vegades, situacions de conflicte entre interessos i
activitats diferents. Moltes persones associen l’espai públic
a soroll, consum d’alcohol i altres substàncies, baralles...
Consideren que l’espai públic és perillós o almenys no
un espai plàcid on poder gaudir, descansar i relacionarse amb altres veïns i veïnes amb tranquil·litat. Aquesta
percepció contrasta amb el record de les persones que
han viscut al barri des dels inicis, que rememoren passar
molt de temps amb els veïns i les veïnes jugant, parlant i
passant l’estona al carrer.

“Los vecinos antes salíamos a la calle, nos
preguntábamos, nos saludábamos, en el verano
nos sentábamos en la calle en el banco, los niños
jugaban juntos, era diferente. Nos ayudábamos
en las compras, con los niños. Ahora yo no lo veo
así, ahora cada uno está en lo suyo, cierran sus
puertas y no quieren saber nada de nadie. Ahora
como hay mucha gente de fuera, esa amistad ya
no la hay, se ha perdido”
La presència de grups de joves (a partir de 16 anys) al
carrer, genera percepció d’inseguretat, ja que els associen
a conductes incíviques. La majoria d’aquests joves són
d’ètnia gitana i es considera que tenen un comportament
diferent al dels seus pares i avis.

“Los jóvenes son un poco malcriados, de la
buena situación anterior, que lo tenían todo,
que se ganaban bien la vida los padres y ahora
son como fuera de las normas, sin ningún tipo
de educación. Entonces la convivencia es muy
difícil. Vienen a las porterías fuman y tal, les
llamas la atención, se te ríen, el nivel es de no
respetar. No respetan”.
Recentment alguns veïns i veïnes també parlen de grups
de joves d’origen pakistanès. La percepció del veïnat
i d’algunes famílies pakistaneses, és que aquests nois
estan adoptant actituds i comportaments dels joves
d’ètnia gitana. Es diu que s’estan “agitanando”. (Aquesta
apreciació és compartida per altres professionals de
la salut en relació a les dinàmiques que es generen al
CAP i que també creen inseguretat i malestar als equips
professionals).
Les dinàmiques del jovent al carrer també preocupen en
relació a la promoció del barri. Es considera que el jovent
que no estudia i que no treballa, reprodueix els cercles de
pobresa i dificulta la transformació social de la zona.
La monografia comunitària ens ha de servir com un
instrument de promoció de la convivència intercultural.
Des d’aquest objectiu és preocupant que s’utilitzen les
identitats culturals per assimilar-les a comportaments que
estigmatitzen tot el conjunt de persones que pertanyen a
aquesta cultura. Utilitzar expressions com “agitanando” o
“apaiando” reforcen estereotips, dificulten la convivència i
la promoció de les persones de la pròpia cultura.
Durant els col·loquis també s’ha fet menció a persones
d’origen gitano romanès. La seva aparició als col·loquis ha
estat intermitent, apareixen i desapareixen dels relats del
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veïnat en funció de la seva presència al barri. Normalment
se’ls situa als voltants de la plaça Camarón de la Isla. La
seva presència intensa a l’espai públic i les relacions que
estableixen amb altres col·lectius, generalment gitanos
autòctons són els temes que més preocupen al veïnat.

“Ahora hay menos problemas porque se han
dispersado [en referència als gitano romanesos],
no se ponen tanto en corro, están más separados
o hay menos, se ven menos. Creo que se vieron
un poco acorralados y se fueron, empezaron a
haber menos” . “Todavía hay, sobre todo por las
mañanas, están por la plaza de los Andes... que
está muy sucia, comen y luego no lo limpian...”
La percepció de l’espai públic com un espai insegur
ajuda a conceptualitzar i viure l’entorn com una
influència negativa, tal i com hem analitzat en l’apartat
6.2 del document. Un espai no educador que afavoreix
dinàmiques conflictives, apàtiques, d’absentisme
i abandonament escolar, abocant fora del barri les
persones que volen desenvolupar-se i gaudir del lleure
des d’altres paràmetres.

“Para el ocio me voy fuera, porque no estoy
segura, no me siento cómoda, por el incivismo y
la inseguridad que van juntos”
·

6

La diferència cultural. La presència de diferents cultures,
segons les opinions expressades als col·loquis, augmenta
la percepció d’inseguretat. En termes de relacions
ciutadanes, els voltants de la plaça Camarón de la Isla,
són interpretats com una de les zones més conflictives i
perilloses del Districte. Un dels factors que influeixen en
aquesta percepció és la gran concentració de diversitat
cultural. Més enllà dels conflictes que es puguin ocasionar
a la plaça, molts veïns i veïnes han atribuït la sensació
d’inseguretat a la presència de grups d’homes del
Pakistan i de famílies gitano-romaneses. Es parla d’aquests
col·lectius des de conceptualitzacions totalizadores,
llegint les persones en tant que membres d’un grup
homogeni al que s’atribueix unes característiques
determinades, moltes vegades basades en prejudicis i
estereotips reproduït pels mitjans de comunicació. La
sensació d’inseguretat disminueix quan es fa referència a
persones individuals, quan són persones que coneixen o
reconeixen com a veïns/veïnes del barri.

Aspectes, temàtiques i demandes que
requereixen una anàlisi específica

“Hay convivencia, pero hay mucha
desconfianza. Cómo se oye decir tantas cosas,
pues... ya vamos con frialdad. No tenemos
amistad, no es que seamos malos, es que no nos
entendemos y ahí se crea la desconfianza”
Per altra banda, la diferència cultural serveix com a excusa
per increpar o agredir (majoritàriament verbalment) a
altres persones. Quan s’origina un conflicte entre dues
persones de cultures diferents, la identificació cultural fa
que el conflicte individual pugui esdevenir en un conflicte
col·lectiu de caire intercultural. Per evitar aquest tipus
de resposta als conflictes quotidians, referents de la
comunitat pakistanesa i de la comunitat gitana han creat
l’Associació de veïns intercultural de Badalona (AVIB), tal i
com s’ha apuntat en apartats anteriors.

“A todos nos interesa que en el barrio se viva
bien. Juntos tenemos mucha fuerza, porque a
todos nos interesa ir por la calle y sentirnos bien,
sentirnos seguros y que haya tranquilidad”.
·

Localització dels espais. Pel que fa als espais, senyalen
les rodalies del mercat de Sant Roc, l’entrada al metro de
Sant Roc i els volants de la plaça Camarón de la Isla i el
carrer Xile com a espais d’inseguretat on s’han localitzat la
majoria dels robatoris i conflictes relatats als col·loquis.

“Mucha gente que hace buya, que se pelea está
en Simancas, Camarón... Cuando estamos en
casa no podemos tener el balcón abierto. Mi
madre ha salido muchas veces, pero le han
insultado y faltado el respeto muy fuerte. Cada
vez está peor”
“A mi Sant Roc no me gustó por primera vez
y ahora tampoco, hay calles que sí, pero otras
como Simancas, están sucias... son como una
tormenta para mí”.
Altres espais més perifèrics com el carrer Primavera o
Guifré també són identificats com a espais d’inseguretat,
sobretot per les persones que no viuen al barri però que
fan activitats socioculturals en aquella part del barri.
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“A l’hivern es fa fosc molt d’hora i ens fa por
venir a l’associació. Hem d’anar totes juntes per
sentir-nos segures”.
·

La xarxa de relacions. Un element clau per sentir-se amb
seguretat al barri és conèixer els veïns i les veïnes. Les
persones que tenen lligams i que es relacionen amb altres
persones del barri manifesten sentir-se més segures.
Aquest sentiment ha estat expressat per infants, joves,
dones grans i comerciants. Infants i joves veuen com un
aspecte positiu del barri que sempre hi ha gent coneguda
al carrer. Les dones grans, han manifestat que participar
de les activitats socioculturals que s’organitzen des de les
entitats i els serveis del territori els ha ajudat a no sentirse tan soles, a conèixer altres persones, també d’altres
cultures i a sentir més confiança.

“En las actividades nos conocemos y eso me
gusta, ayuda a comprendernos y a confiar.
Eso va muy bien, porque ahí es donde viene
la amistad, si no, yo digo, ¡es que no sé lo que
piensa!”
Els i les comerciants, també han expressat que les relacions
amb la gent del barri canvien una vegada establert un vincle,
quan es converteixen en un establiment de proximitat i
confiança.
·

Relacions de coexistència. La majoria de relacions
veïnals al Districte 6 són de coexistència, és a dir, que les
persones comparteixen els espais o els recursos, però no
s’interrelacionen positivament generant noves relacions
de convivència.

“En el barrio puedes hacer muchos conocidos,
son personas muy extrovertidas. A mi en el
barrio todo el mundo me saluda por la calle
porque me conocen: hola, ¿qué tal?, tenemos una
relación cordial, pero ya está. No digo que no
haya gente buena, tengo vecinos en mi calle muy
buenos”.
Des de l’inici dels barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc,
però especialment amb les noves onades migratòries, la
configuració del barri s’ha vist modificada i amb ella l’estructura
de relacions interveïnals.

“En mi escalera hay una mezcla, que cuando
cojo el ascensor no veo las mismas caras siempre.
Digo, pues si antes vivia aquí un oscuro y ahora
veo uno con la bata larga. De los que nos dieron
las llaves de 41 vecinos, somos 15. ¿Dónde están?
Han vendido los pisos y ha entrado gente de
fuera”
Hi ha certes dificultats per al reconeixement mutu de totes les
persones en tant que veïns i veïnes en igualtat de condicions
per gaudir i utilitzar els espais. Hi ha un sector de la població
que utilitza de manera molt intensiva els espais comuns
limitant l’accés i l’ús per a altres persones del barri. En aquest
sentit, la manca o sobreidentificació de les persones amb
els espais, dificulta el sentiment de pertinença al territori i
per tant de responsabilitat social sobre el mateix (respecte
de l’immobiliari, de l’entorn i del veïnat), augmentant les
demandes a l’Administració perquè exerceixi més control i
autoritat.

Nous plantejaments per la gestió local de la
seguretat
Actualment, des de l’Ajuntament de Badalona, s’està impulsant
un debat sobre el model de seguretat a la ciutat. S’ha iniciat
un procés amb taules participatives, jornades... per reflexionar
sobre el concepte de seguretat i la seva aplicació pràctica.
L’objectiu és propulsar una gestió local de la seguretat basada
en el control democràtic i la proximitat amb la ciutadania. La
premissa que impulsa aquest debat és que “una ciutat amable
que fomenta i treballa valors com la convivència, el respecte i
la igualtat és el fonament que permet edificar una ciutat més
segura1”.
La nova organització de la Guàrdia Urbana i els equips d’agents
comunitaris són mesures que responen a aquest nou model
de seguretat local.
Guàrdies de barri
L’Ajuntament de Badalona ha promogut un canvi en
l’estructura interna de la Guàrdia Urbana, per oferir un servei
de proximitat. El nombre total d’agents no ha variat, però
sí que ho ha fet la seva organització. En aquest sentit es
reforça l’àrea de la Guàrdia Urbana dedicada a la intervenció
comunitària i es dissol la unitat Omega (subgrup antiavalots
amb funcions d’ordre públic).
Des del mes de setembre del 2015 els districtes compten amb
una parella de guàrdies de barri. El seu objectiu és promoure
unes relacions de proximitat amb la ciutadania, tant les entitats
1 Notícia publicada al web de l’Ajuntament de Badalona, 12.01.2016http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_noticia&dDocName=AJB074554#wlp_detall_noticia
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socials com les persones a títol individual, per identificar les
necessitats i poder derivar les persones a altres recursos en
funció de les necessitats. Al Districte 6 hi ha una parella de
guàrdies de barri operativa des de les 8.15h fins a les 16.45h. El
districte també compta amb dues parelles de Guàrdia Urbana
amb atenció directa, una de la Unitat Territorial Ciclista i una
altra de la Unitat de Suport a la policia de barri.
Segons la parella de la Guàrdia Urbana assignada al districte,
aquesta nova concepció de la policia està tenint molt bona
acceptació per la ciutadania.
Agents comunitaris
Els agents comunitaris tenen com a objectiu detectar
les necessitats, interessos i desitjos de la gent del barri.
Estableixen relacions de proximitat per afavorir la circulació
de la informació i la derivació cap als recursos públics i privats
existents al barri i a la ciutat en funció de les necessitats. Els
agents comunitaris, són una continuïtat de les funcions dels
agents de civisme, però representen un canvi de paradigma
respecte a la promoció de la convivència, posant l’accent en
les relacions i pràctiques comunitàries i no tant en la promoció
del compliment de l’ordenança de civisme. Els agents
comunitaris treballen de manera coordinada amb la Guàrdia
Urbana de proximitat i el Servei de mediació. Són figures
professionals vinculades als plans ocupacionals, fet que
dificulta la continuïtat del programa. Actualment el districte
compta amb 5 agents comunitàries.
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6.8

Les relacions des d’una
perspectiva de gènere

La perspectiva de gènere és una eina epistemològica i política.
Implica una forma de mirar, analitzar i construir el coneixement
tenint en compte les diferències entre les condicions,
situacions de partida, interessos, necessitats, desitjos... en
funció de la identitat de gènere. També és una eina política,
perquè aquesta manera de mirar i analitzar ens permet actuar
per avançar en una major equitat entre les persones.
La perspectiva de gènere s’aplica en qualsevol àmbit, ja que
el gènere com a categoria social, està present en totes les
esferes de la nostra vida individual i col·lectiva. Però al llarg de
la monografia comunitària, només hem incorporat la variable
gènere quan ha estat present en el procés de construcció
del coneixement, és a dir, quan ha estat significativa per a les
persones participants als col·loquis. Tenint en compte que
la perceptiva de gènere encara no és totalment incorporada
a la majoria de serveis, programes, projectes i visions de
la ciutadania, i que al territori l’eix més significatiu és el de
la identitat cultural, som conscients que es queden fora de
l’anàlisi aspectes molt importants, com per exemple les
implicacions del gènere en la salut.

Com s’entén el gènere al districte?
Al territori hi ha diverses maneres d’entendre el gènere, que
oscil·len entre una visió naturalista, que atribueix al gènere
significats basats en la biologia, i una visió construccionista,
que entén el gènere com el conjunt de rols, tasques,
comportaments, emocions, espais, actituds i aptituds que la
societat atribueix de manera diferent als homes i a les dones.
Des de les dues òptiques, també es relaciona el gènere amb
altres categories com la cultura, les creences religioses o
l’edat, però amb implicacions i repercussions diferents. Des
de la primera perspectiva serveix per argumentar i justificar
els comportaments i les situacions diferents per les dones i
per als homes. Des de la segona perspectiva, s’utilitzen com a
elements per qüestionar la desigualtat de gènere (encara que
de vegades des de posicions etnocèntriques i estereotipades
considerant les dones de les altres cultures com a un tot
homogeni).
La majoria de persones (tant representants de l’Administració
com recursos tècnics i ciutadania) quan parlen d’identitat
de gènere es refereixen bàsicament a homes i dones (sense

incorporar altres identitats de gènere com la transsexual,
transgènere o intersexual) i donant per suposat relacions
d’heterosexualitat (altres pràctiques i orientacions sexuals
han estat totalment invisibles durant els col·loquis).
Així mateix, quan es parla des d’una voluntat d’incorporar
la perspectiva de gènere, aquesta s’associa majoritàriament
a les dones, sense integrar als homes, la construcció de la
masculinitat o les repercussions negatives que el sistema de
gènere també té per a les persones socialitzades en masculí.
Aquesta manera d’aplicar la perspectiva de gènere, on es
realitzen projectes únicament per a dones, provoca efectes
contraproduents, com la sobrecàrrega de treball per a les
dones (elles estudien, elles treballen dins i fora de casa, elles
participen a les activitats educatives o comunitàries...).
Un altre efecte no desitjat és que el procés d’empoderament
de les dones té un sostre de vidre. L’entorn familiar permet
que es desenvolupin, estudiïn, treballin i participin fins
un determinant moment, sempre que no es posi en perill
l’harmonia, els valors i l’estructura familiar. En algunes
ocasions, aquests processos d’autonomia de les dones, s’han
vist paralitzats per les seves parelles o famílies. Les dones, han
d’enfrontar-se a sentiments de frustració i d’impossibilitats de
canvis estructurals en les seves vides.
Al llarg de la monografia comunitària hem fet una anàlisi
transversal incorporant la perspectiva de gènere als diferents
apartats del document. En la mesura del possible, hem
realitzat una anàlisi interseccional, creuant la variable gènere
amb altres categories com la identitat cultural, l’edat, la classe
social o les creences religioses. Hem d’especificar que la
dificultat de recollir dades objectives present a cada apartat
de la monografia, és encara més rellevant a l’hora d’analitzar
les dades des de la perspectiva de gènere. La majoria de
dades no estan desagregades per sexe. Ens basem, per tant,
en les visions subjectives de les persones que han participat
de la construcció del coneixement. A continuació farem una
exposició dels principals àmbits i temàtiques, que segons
aquestes aportacions subjectives, mereixen una anàlisi
especifica en funció de la variable gènere. Aquest resum
ens servirà per avançar cap a l’aplicació de la perspectiva de
gènere en la futura diagnosi i la corresponent programació
comunitària.
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Àmbit educatiu i de lleure
·

Major grau d’absentisme en les noies que els nois
a secundària. Les noies s’encarreguen de la cura dels
germans/es més petits, ajuden en el treball domèsticfamiliar i de l’economia familiar. També influencien
les peticions, matrimonis i embarassos en edat
d’escolarització obligatòria.

·

Disminució de la participació de les noies en els
projectes de reforç educatiu en funció de l’edat.
A mesura que les noies es fan grans disminueix la seva
participació als projectes vinculats a l’escolarització.

·

Disminució de la participació de les noies en els
projectes de lleure i/o extraescolars en funció de
l’edat. A mesura que les noies es fan grans disminueix la
seva participació als projectes de lleure i/o extraescolars.

·

Participació en les activitats de lleure. La participació
de les noies en les activitats de lleure també disminueix
en funció de l’edat, sobretot disminueix quan les noies
arriben a la secundària. Moltes famílies a l’hora de fer la
inscripció dels seus fills al casal d’estiu no consideren la
possibilitat d’inscriure a les noies i no ho perceben com
un acte discriminatori vers les noies. Les colònies també
són una tipologia d’activitat de difícil accés per les noies
de secundària.

Gestió de les emocions i resolució de conflictes
A partir de l’adolescència nois i noies manifesten una gestió
de les emocions i una manera d’abordar els conflictes
diferenciada. Les persones que responen a una socialització
masculina, recorren més a l’agressivitat i la violència verbal i
física l’hora de gestionar els conflictes.
Treball domèstic i de la cura familiar

A més de les atribucions diferenciades respecte el temps de
lleure dels nois i les noies per part de les famílies, també es
donen altres condicionaments estructurals, relacionats amb
l’oferta i la tipologia d’activitats.
·

Netejar la casa, preparar el dinar, comprar, sol·licitar
els ajuts socials, la realització de tràmits burocràtics
(vida laboral, certificats de cobraments, donar d’alta
subministraments...), cuidar dels familiars... són tasques
que recauen bàsicament en les dones. Des de petites
les noies assumeixen aquestes responsabilitats que
augmenten en funció de l’edat.

·

Els nois d’origen pakistanès o xinès, per qüestions
d’idioma, també assumeixen responsabilitats familiars
(traduccions en l’àmbit de la salut, gestions administratives,
assessorament jurídic...).

·

La participació en l’àmbit educatiu, associatiu i de lleure de
les noies/dones està determinada per la seva posició dins
l’estructura familiar i les funcions que en cada moment se li
atribueixen (varien també en funció d’altres variables com
la cultura, les creences religioses o la classe social).

La tipologia d’activitats extraescolars es basa
principalment en futbol i dansa, sent quantitativament
molt més gran la proporció d’activitats de futbol.
El futbol i la dansa representen dos activitats amb un fort
biaix de gènere, responent i reproduint estereotips.
Tot i així, des dels projectes de futbol com les extraescolars
i l’Escola de futbol de Sant Roc, s’ha acompanyat a les noies
que han volgut jugar a futbol i s’han destinat esforços per
fer més visibles als equips de noies i facilitar així que més
noies participessin dels equips. Aquesta estratègia ha estat
més definida després del torneig de futbol mixt realitzat
durant la jornada per a celebrar de manera comunitària
el Dia Internacional de les Dones al districte en el marc de
la setmana d’activitats “Vivim la diversitat per guanyar la
igualtat”. Aquell dia, van participar moltes noies que van
manifestar el seu gust per l’esport i el desig de participar
d’equips de noies. Actualment al districte hi ha equips de
noies a l’Escola Lestonnac i a l’Escola de futbol de Sant Roc.
Malgrat l’acompanyament a les noies i les seves famílies
i l’estratègia de fer-les molt visibles per estimular la
participació d’altres noies, encara hi ha una participació
molt desigual per part de les noies i els nois a futbol.
Als tallers de dansa la situació és la contrària. Són les noies
les que més participen, sent la participació dels nois molt
minoritària (un noi o dos per taller). No s’ha observat que
les extraescolars de dansa tinguin una estratègia definida
per facilitar l’accés i la participació dels nois (tipologia de
moviments, músiques escollides...).

6

·

Aspectes, temàtiques i demandes que
requereixen una anàlisi específica

Relacions sexuals i afectives
·

Es detecta un augment de comportaments, actituds i
relacions masclistes entre els nois i les noies.

·

Predomina una concepció de l’amor que inclou elements
de control, gelosia...

·

Hi ha una alta tolerància a la violència verbal en la parella i
l’entorn familiar.

·

Acceptació de les posicions desiguals dels homes i les
dones en la parella i l’entorn familiar.

·

La violència masclista es justifica, moltes vegades, des de
paràmetres culturals.

·

Dificultats respecte a la planificació familiar i l’ús de
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mètodes anticonceptius.
·

Manca d’educació sexual i afectiva (relacions
consensuades, higiene, prevenció malalties de transmissió
sexual, emocions i ampliació de l’imaginari sexual...)

·

Concepció de la sexualitat com a heterosexualitat amb
actituds homòfobes i trànsfobes.

Àmbit ocupació
·

Es reprodueixen les desigualtats de gènere a nivell dels
continguts que es treballen des de les associacions (falta
de reflexió sobre com abordar, orientar i planificar les
accions per abordar las necessitats específiques de les
dones), però també a nivell organitzatiu i de participació.

·

La participació1 de les dones en grups, associacions
i serveis del territori depèn de factors com l’edat, la
identitat cultural, el coneixement de l’idioma i l’entorn, les
càrregues familiars i les necessitats específiques de cada
dona i si existeix o no, un espai per solucionar-les.

·

Alta participació de les dones en espais informals o com a
consumidores de tallers, activitats i formació.

La crisi econòmica ha provocat canvis en la divisió sexual
del treball i l’estructura d’organització de les famílies.
Moltes noies i dones, davant la situació d’atur dels seus
marits, fills i pares, han vist la necessitat d’incorporar-se
al món laboral (fora de l’entorn més proper de la família).

Les dones entre 40 i 60 anys, provinents de la immigració
espanyola, que sempre han treballat a casa o ara són
jubilades representen un perfil molt actiu, que busca
espais de relació per satisfer necessitats artístiques,
cultuals o de socialització.

Aquesta situació suposa, en algunes ocasions,
contradiccions amb l’imaginari cultural i religiós en el que
han estat socialitzats (tant els homes com les dones),
generant diferents reaccions: malestar familiar, sentiment
de ruptura de la tradició, posant en qüestió la figura i
l’autoritat del marit/pare...

La participació de dones d’altres orígens culturals
(sobretot Pakistan, Marroc i països llatinoamericans),
ve determinada per les seves necessitats d’aprendre els
idiomes oficials, per buscar feina o espais de relació i
autoajuda amb altres dones del barri.

En general, aquesta transformació en l’estructura
organitzativa i econòmica de la família, no està generant
al mateix nivell, canvis en la conceptualització del sistema
de gènere que regula la vida familiar. La majoria de noies/
dones ho viuen com a necessitat econòmica i no com una
decisió personal i una aposta vital.
·

En general les dones gitanes, les gitano-romaneses i les
noies menors de 18 anys representen els perfils de menor
participació.

La tipologia d’accions de formació ocupacional i les ofertes
de treball al districte tenen un contingut de gènere molt
esbiaixat i estereotipat.

Les dones a partir de 70 anys fan ús dels recursos mèdics
i assistencials però no de les associacions o activitats
culturals... Moltes d’aquestes dones viuen soles. La
soledat o els processos de dol per la pèrdua dels marits, fa
que visquin de manera més intensa les malalties pròpies
de l’edat. Quan es connecten amb alguna activitat (tallers
de memòria, parròquia, gimnàstica...) la percepció de la
seva vida canvia i mostren millories en el seu estat d’ànim,
amb ganes d’aprendre i participar en altres activitats.

Afavoreixen un accés a la formació i al mercat laboral
desigual per als homes i les dones (cambreres de pis...).
També reprodueixen els rols de gènere que situen
les dones i els homes en posicions de desigualtat en
l’estructura social.
·

L’economia submergida és un factor molt important a tenir
en compte respecte a l’anàlisi econòmic del districte des
d’una perspectiva de gènere.
La relació amb aquest tipus de dinàmica econòmica també
es diferent en funció de la identitat de gènere, l’edat i la
cultura de pertinença. A nivell de barri, la figura més visible
és la de les dones d’ètnia gitana que es dediquen a la
venda ambulant.

Associacionisme i participació comunitària
·

En general hi ha una manca de perspectiva de gènere en
les associacions i entitats del districte.

·

Desaparició de grups de dones per manca de relleu
intergeneracional, càrregues familiars i manca d’un suport
estable a nivell institucional.

·

Entitats de caràcter religiós i associacions veïnals amb
espais de participació diferenciats entre homes i dones,
estructures d’organització, de presa de decisions i de
representació desiguals tenint els homes més privilegis i
poder que les dones.

1 Les dades de participació son extretes dels col·loquis i de l’estudi Aproximació diagnòstica a la participació social de la dona al Districte 6, Universitat de
Barcelona, Barcelona, 2009.
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·

Els espais de participació amb més significat simbòlic i
polític tenen una major participació d’homes que de dones
(Consell d’entitats de Districte...). Mentre que els espais
amb més càrrega emocional, relacional o tècnica, tenen,
generalment més participació de dones (comissions de
treball com comissió de salut, activitats d’estiu, suport a
l’escolarització...).

Percepció de seguretat ciutadana
·

Les noies han manifestat sentir-se més insegures que
els nois al carrer (desplaçaments per anar a activitats
socioeducatives o per tornar a casa per la nit).

·

Les dones grans han manifestat sentir-se més insegures
que els homes grans per qüestions de robatoris de bosses,
cadenes...

·

Nois i noies, però majoritàriament els nois, han expressat
que pel carrer han d’adoptar actituds fortes, per evitar
agressions d’altres persones.

Ús de l’espai públic
·

Hi ha un ús diferenciat en funció del gènere. Durant la
infància nens i nenes juguen més o menys en igual mesura
al carrer. Durant l’adolescència i la joventut els espais de
relació i socialització de les noies són, majoritàriament
espais privats. Durant l’etapa adulta, continua havent més
presència i ús de l’espai públic per part dels homes.

·

Les infraestructures d’espai públic al districte són
molt deficitàries i no afavoreixen espais d’intercanvi i
socialització polivalents, adequats per diferents edats,
gèneres i usos culturals.

·

Els homes (sobretot d’ètnia gitana i d’origen pakistanès)
fan un ús molt intensiu de l’espai públic (jugar al dòmino,
cartes, parxís, descansar, conversar, passejar amb els
ocells...). Aquest ús intensiu pot incomodar o generar
desconfiança a les dones (de les diferents cultures del
territori).

6
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Aquests són alguns dels elements que s’han identificat
durant la construcció del coneixement. Ens sembla important
destacar que des de la desaparició de l’Espai de Dones i del
Servei de Dinamització i Intervenció Comunitària, al Districte
no hi ha cap espai o servei que es dediqui de manera específica
a abordar la perspectiva de gènere. D’igual manera, tampoc
no hi ha cap espai de relació tècnica al districte que treballi de
manera específica aquestes desigualtats. La recuperació d’un
espai de relació per treballar directament i específica qüestions
de gènere podria ser un dels reptes a assolir de manera
comunitària, sobretot per avançar cap a la incorporació de
la perspectiva de gènere en els projectes del districte i per
desenvolupar accions formatives i de sensibilització amb la
població més jove, ja que són els temes que han emergit com
a necessaris en la construcció del coneixement.
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6.9

Estructura Organitzativa
i de Participació

En totes les ocasions en les que els recursos tècnics que
treballen al districte han format part dels col·loquis, la qüestió
sobre la coordinació entre recursos i el treball en xarxa ha estat
present. Aquest element sempre ve acompanyat de la reflexió
sobre la gran quantitat de recursos que hi ha al territori,
sobre els esforços econòmics i humans que s’hi destinen i
la dificultat de percebre resultats evidents fruit d’aquesta
gran inversió. Per la importància que se li ha donat durant el
procés d’investigació participativa, es dedica un capítol de
la monografia comunitària a aquesta qüestió, amb la finalitat
de recollir tots aquells elements que s’han identificat quan es
parla de treball en xarxa i oferir algunes idees metodològiques
que puguin facilitar l’assoliment dels reptes que aquest tema
presenta.

Elements compartits del treball en xarxa
Segons el que es desprèn dels col·loquis, la tasca que
desenvolupen els i les professionals que treballen al Districte
6 està estretament lligada a la vida comunitària. El treball
amb les persones i la comunitat no s’entén com a un treball
individualitzat, sinó que aquest està sempre estretament lligat
amb l’entorn:

“Hem de treballar de manera més integral
i tenir molt en compte el context i tots els
elements que envolten aquelles persones que
tenim al davant, més enllà de la pròpia persona,
perquè l’entorn i les situacions que van més enllà
d’ella tenen molta influència en els subjectes
amb els que treballem.”
Això fa que la necessitat de coordinar-se entre recursos
tècnics sigui quelcom compartit sense excepcions. Malgrat
tot, a la necessitat de coordinar-se que tothom esmenta, s’hi
suma freqüentment la crítica que diu que cadascú treballa
segons els criteris de la seva entitat o organisme finançador
i que no existeix un marc amb objectius comuns. Aquest
element s’analitzarà seguidament. Abans, però, aturemnos en la conceptualització del treball en xarxa. L’abordatge
col·lectiu implica la relació entre tots els protagonistes de
la vida comunitària: la ciutadania, les entitats, els recursos
tècnics i els representants de l’Administració. Quan entre els
recursos tècnics es parla d’aquestes relacions, s’acostuma a

emprar l’expressió «treball en xarxa», però sempre té matisos
o conceptualitzacions diferents:
Conceptualització del «treball en xarxa» en els col·loquis
Traspàs d’informacions de cada recurs
Coneixement dels recursos existents al territori
Derivacions d’usuaris/es

Aquest treball en xarxa existeix en diversos àmbits, sobretot
en el socioeducatiu, el de l’àmbit de la salut i en el d’ocupació.
Sempre es fa una bona valoració de la seva existència, davant
la necessitat d’estar en relació entre recursos similars, però
a nivell qualitatiu s’acostumen a destacar principalment les
mancances que tenen. Les principals aportacions durant els
col·loquis sobre el treball en xarxa es poden exemplificar amb
les següents afirmacions:

“Al territori hi ha molts recursos però hi ha una
gran manca de coordinació”.
“El problema és que cadascú ho treballa de
manera molt individual, des del seu xiringuito.
Si no tenim uns objectius clars i compartits no
progressem”.
“Hi pot haver casos en que un mateix usuari
passi per diferents recursos, revivint la seva
història, fent evident una poca coordinació entre
aquest recursos i creant una manca de confiança
cap al sistema”
Al llarg dels diferents capítols de la monografia comunitària,
s’ha analitzat el treball en xarxa a partir de tres tipologies,
que responen a les diferents significacions atorgades des
de les persones col·loquiades. Els tres nivells o tipologies
de xarxes que estan en l’imaginari dels recursos tècnics del
territori són les següents:
·

Xarxes informals: els contactes informals per a qüestions
relacionades amb l’activitat professional són molt
recurrents. Trobades als passadissos, en el moment de
dinar o prendre un cafè, poden convertir-se en moments
on traspassar informacions rellevants sobre els projectes
que es desenvolupen. S’acostumen a donar a partir dels
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vincles interpersonals, i hi ha factors que determinen que
sigui més fàcil o no que es donin, com ara compartir un
mateix espai de treball o tenir uns horaris similars:

“Entre la gent que ens trobem en un mateix
espai, si que hi ha una voluntat i si que
treballem per crear accions conjuntes. Però, a
l’hora d’estructurar serveis o recursos crec que
no es dóna aquest treball coordinat.”
·

Micro-xarxes formals entre projectes similars o amb
objectius compartits: aquestes xarxes són aquelles que
es donen en els següents casos:
·

Projectes o recursos que tenen objectius molt similars

·

Projectes o recursos que comparteixen persones
beneficiàries i que fa imprescindible la coordinació

·

Projectes o recursos que comparteixen finançadors
que marquen metodologies, objectius o activitats
concretes i compartides

Aquesta tipologia de relacions són les més recurrents
quan es parla de treball en xarxa formal, i els continguts
que s’hi treballen s’acostumen a conceptualitzar de
la manera que s’ha descrit al quadre anterior. Malgrat
tot, és especialment aquí on caldria posar el focus de
les mancances que descriuen la majoria dels recursos
tècnics. Són espais amb marge limitat per a la innovació,
per a la definició d’estratègies compartides i d’objectius
compartits. Acostumen a estar molt definits en quant a les
persones participants i a les temàtiques que s’hi aborden,
i a la vegada molt compartimentats segons el projecte o
programa del qual es tracta. Això fa que coincideixin les
mateixes persones en espais molt similars i que la visió
global sobre els espais existents sigui molt abstracta
degut a la seva compartimentació.

“Hi ha temes que es podrien compartir, de
millora, però a vegades no tens l’espai per
trobar-te.”
·

6

Macro-xarxes formals entre entitats i serveis: parlem
de macro-xarxes perquè es tracta d’espais amplis, que
van més enllà de la coordinació entre projectes concrets
i que esdevenen espais amb un caire més estratègic.
Poden ser espais per detectar necessitats del territori,
fer-ne el diagnòstic, prioritzar les actuacions, estratègies
i objectius compartits, dissenyar els plans d’actuació,
fer el seguiment de la seva execució i avaluar-los. Són
espais on s’hi poden trobar recursos tècnics de diferents
àmbits i projectes, i compartir-los amb entitats i ciutadania
que també vol treballar en la mateixa línia de treball.

Aspectes, temàtiques i demandes que
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Actualment hi ha una mancança d’aquesta tipologia
d’espais, però s’introdueixen en aquest conjunt de tres
nivells, ja que quan des dels recursos tècnics es descriuen
les mancances que tenen els espais existents, dibuixen
aquestes línies descrites.

“Crec que parlem més de treball en xarxa i de
treball comunitari o coordinat del què finalment
fem. No sé què és el que falla, però hauríem de
treballar molt més des d’aquesta perspectiva.”

L’actual xarxa de treball
Actualment, dinamitzada principalment des de l’Ajuntament
de Badalona (Districte 6) i del Consorci Badalona Sud, existeix
una xarxa de treball entre entitats i recursos, així com diversos
espais de participació de la ciutadania. L’estructura actual és
la següent:
Àmbit educatiu:
·

Comissió per l’escolarització i l’èxit educatiu (derivada del
Consell d’entitats de districte).

·

Grup de treball menors i famílies.

·

Grup de treball entitats socioeducatives.

·

Grup de treball lleure educatiu.

·

Equip tècnic de suport a l’escolarització.

·

Grup de treball xarxa Pro-Infància.

·

Grup de treball amb famílies.

·

Grup de treball dinamització de la lectura i Sant Jordi

Àmbit de la salut:
·

Comissió de Salut

·

Comissió Interdepartamental de Salut

·

Grup de treball de la diabetis de la població de l’Indostan

·

Grup de treball de salut mental

Àmbit d’ocupació:
·

Taula d’Ocupació

·

Grup Motor Incorpora

·

Xarxa Jove d’Ocupació

Àmbit ciutadà:
·

·

Consell d’Entitats del Districte 6
·

Comissió Permanent

·

Taula de Convivència

·

Comissió del 50è aniversari de Sant Roc

Comissió de dones
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Elements a considerar en el plantejament
d’una nova estructura organitzativa
Les tres dimensions descrites estan travessades per elements
que intervenen en totes elles, i que s’han de tenir presents
en el moment de plantejar noves estratègies en l’estructura
organitzativa del territori. Són qüestions plantejades pels
diferents recursos tècnics que han participat dels col·loquis,
i que es detallen a continuació:
Inestabilitat dels i les professionals
La rotació de professionals en tots els àmbits d’actuació
dels recursos, dispositius i projectes que es desenvolupen
al districte és un fet evident. Això implica, en primer lloc, un
restabliment de relacions constant:

“Els tècnics no sempre són els mateixos, hi ha
molta rotació, funcionem com funcionem, hi ha
moltes subvencions. Sempre cal un previ, fins
que et coneixes, i això fa que no sigui tan àgil.”
La rotació pot suposar també el trencament en dinàmiques o
estratègies establertes, moltes vegades aportades des de la
subjectivitat de cada professional, que cal tornar a construir i
executar. A més a més, també implica ruptures en els vincles
afectius que es creen amb les persones beneficiàries dels
projectes. La qüestió de la necessitat de treballar des de
la confiança i de la construcció de vincles amb la comunitat
ha estat molt repetida per part d’aquells recursos tècnics
que viuen la seva professió i la desenvolupen de forma més
satisfactòria.

“Un element clau per poder treballar amb la
gent del barri és que et tinguin confiança. Ha
d’haver-hi un vincle, sinó no funciona.”
Objectius definits pels agents finançadors
Els darrers anys, el territori ha viscut una entrada creixent
de finançament privat per al desenvolupament de projectes,
que es podien veure finalitzats a causa de la disminució
pressupostària de fons públics. Aquest augment en el volum
de fons privats ha portat condicionants: en la seva gran
majoria l’agent finançador defineix uns criteris molt concrets
de l’actuació que finançarà, com ara el col·lectiu prioritari,
els objectius a perseguir, les activitats per aconseguir-los, la
metodologia a emprar o els terminis amb els que treballar.
Amb aquest escenari, la definició d’estratègies compartides
a nivell territorial adquireix una major complexitat. Resulta
més complicat, tot i que no impossible, establir una estratègia
compartida a nivell territorial que a la vegada sigui fidel a
les direccions que marca el finançador de cada recurs. Es fa
imprescindible, doncs, poder partir d’allò que està a l’abast

dels i les professionals i les entitats i explorar els marges en la
seva actuació, que no comprometin l’execució del projecte tal
i com el defineixen els agents finançadors.
Necessitat d’incorporar la mirada comunitària
Estretament lligat a l’anterior, aquest element s’incorpora per
tal de fer evident la necessitat d’incorporar una doble mirada
en el desenvolupament de projectes al territori. Davant
d’un territori de gran complexitat, el treball en comú resulta
imprescindible, i és un element en el que coincideixen tots els
recursos tècnics que han participat del procés d’investigació
participativa. Aquesta doble mirada implica, d’una banda,
garantir l’execució dels projectes i la tasca professional
tal i com estan definits, però de l’altra, deixar espai per a la
mirada comunitària, que permeti traslladar al o la professional
del seu marc de treball concret per tal de connectar-lo amb
altres actuacions que s’estan desenvolupant. Aquesta mirada
implica una obertura cap als espais de relació comunitaris
i la participació a l’estructura organitzativa per a la definició
d’objectius comuns.
Limitació dels i les professionals a l’hora de plantejar
canvis
En alguns sectors ha estat recurrent la reflexió sobre la
limitació dels i les professionals per a la implementació de
canvis estratègics en els programes o les metodologies amb
els que es treballa. Es comenta que tots els canvis que caldria
implementar per poder tenir més èxit en els resultats dels
projectes que es desenvolupen al territori haurien de ser
promoguts des de l’Administració i a nivell polític. La manca
de marge de maniobra ha estat recurrent, i es mira amb
incredulitat la proposta de disposar d’espais de relació amplis
i estratègics que puguin caminar cap a la implementació de
canvis en els recursos que es destinen al districte 6.

Les principals propostes en l’Estructura
Organitzativa
Durant el procés de col·loquis, diverses persones han anat
descrivint possibles opcions per a fer front a les mancances
detectades en l’estructura organitzativa del territori. A
continuació es detallaran aquestes propostes juntament amb
la proposta metodològica que es proposa des del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural. Tot i això, no és
encara el moment de plantejar noves maneres de funcionar,
ja que aquest moment tindrà lloc en el moment d’elaborar la
Programació Comunitària del Districte 6. Per aquest motiu, no
es detallaran de forma precisa cadascuna de les propostes,
sinó que el següent llistat vol ser una primera aproximació al
que es treballarà a nivell comunitari durant la següent fase del
procés comunitari.
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Així doncs, les principals propostes són:
·

Realitzar una diagnosi sobre els espais de relació existents,
les seves mancances i les seves oportunitats.

·

Explorar l’existència d’espais on participi tant la ciutadania
com els recursos tècnics per a la definició d’estratègies
compartides en diverses temàtiques.

·

Establir espais de relació amplis que facilitin un abordatge
extens de les actuacions que es desenvolupen i que
estiguin estretament lligats a aquells més específics.

·

Garantir la connexió dels espais de relació tècnics amb
l’àmbit polític, per tal de facilitar la innovació en la definició
d’estratègies.

·

Caminar cap a l’existència d’un espai de relació institucional
que faciliti la participació de l’Administració en el procés
comunitari.
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Per tal de fer l’anàlisi sobre l’estat de la convivència al Districte
6 ens basarem en el marc teòric aportat per Carlos Giménez,
director científic del Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural. L’autor defineix la convivència “com una relació
positiva, de respecte i de comunicació, però no exempta de
conflictivitat. Per tant, la convivència és una relació pacífica.
Però no perquè en ella no hi hagi tensions i problemes, sinó
perquè aquests s’aborden de forma dialogada, negociada
o mesurada; en qualsevol cas, amb respecte actiu i sense
agressió, i menys encara amb violència” (Giménez, 2014). La
convivència va més enllà de la coexistència. En les situacions
de coexistència, les persones, grups, institucions o comunitats
comparteixen un determinat espai, cohabiten en un mateix
espai i temps.
Si la convivència aborda el conflicte de forma dialogada,
pacífica i positiva; en la coexistència el conflicte es manté latent
i no acostuma a ser abordat. El pol negatiu d’aquest esquema
conceptual, el trobem amb l’hostilitat. Quan predomina
l’hostilitat sí que existeix relació, però aquesta és dolenta.
Es tracta d’una relació carregada de recel, de desconfiança,
de rebuig o d’odi, i per tant, de violència, latent o manifesta,
estructural, física o simbòlica.
Per tal d’analitzar la situació de la convivència al Districte 6 de
Badalona, ho farem de la mà de l’anàlisi que proposa Giménez,
identificant els nivells on s’expressen aquests tres models de
sociabilitat. L’autor proposa l’anàlisi a partir de nou nivells:
relacionals, actitudinals, normatius, axiològics, participatius,
comunicacionals, conflictuals, identitaris i polítics.

Anàlisi de l’estat de la convivència a partir
dels tres models de sociabilitat
Al Districte 6 de Badalona es constata un model de
relacions basades en la coexistència: les persones, grups,
institucions o comunitats cohabiten en un mateix temps i
espai, però no predominen els espais de relació positiva, de
respecte i de comunicació que caracteritzarien una situació
predominantment de convivència. En aquest cas, els conflictes
s’abordarien de forma dialogada o negociada, amb respecte
actiu i sense agressions verbals, simbòliques o físiques. En la
situació de coexistència, el conflicte es manté latent i sense
ser abordat. En les situacions de coexistència, es manté una
certa pau, encara que fràgil.
Malgrat tot, no es pot parlar d’un model de relacions basades
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en l’hostilitat. Aquest model defineix unes relacions marcades
per les desconfiances, recels, odi o rebuig, i per tant, de
violència latent o manifesta, estructural, física o simbòlica.
En alguns casos es perceben relacions que s’emmarcarien en
aquest model, però no són les predominants.
Tenint en compte les 9 dimensions proposades per analitzar
aquests models de sociabilitat, farem una breu descripció
de cadascuna d’elles aportant les percepcions en relació
a la convivència que s’han aportat durant tot el procés
d’investigació participativa:
Dimensió relacional
Les relacions entre les persones amb bagatges culturals
diferenciats no són actives, es viu separadament. Malgrat
tot, sobretot entre les dones, existeix un elevat interès
en la cultura de l’altre, demostrada en les activitats que
han promogut la interrelació entre persones culturalment
diferents.
Les associacions no acostumen a ser diverses culturalment
parlant, a excepció de dos o tres casos. Cal destacar que
els grups o plataformes de nova creació, incorporen en
major grau persones amb bagatges culturals diferenciats,
caminant doncs, cap a un model de convivència.
Els projectes que es desenvolupen des de l’àmbit
socioeducatiu tenen un marcat caràcter de promoció
de les relacions de convivència principalment a nivell
d’infància i joventut, però també amb un treball amb les
famílies. Malgrat tot, des d’aquests espais destaquen que
sovint, les relacions que es donen entre infants i joves
s’acosten a l’hostilitat, amb casos de violència verbal
vinculada al racisme.
Dimensió normativa
Aquesta dimensió s’acosta en major grau a una situació
d’hostilitat. Existeixen crítiques freqüents a «l’altre» pel no
compliment de les normes, gairebé sempre associades a la
neteja, a l’incivisme, o als sorolls, però també a la relació amb
el sistema educatiu, i especialment amb l’absentisme escolar.
En relació a l’habitatge, és molt freqüent la referència a les
normes de convivència. Les crítiques sobre l’ús dels espais
comuns són molt freqüents. Existeix una visió compartida
sobre les escales de veïns i veïnes com el primer espai de
convivència un cop deixes enrere l’espai privat.

Fotografia Projecte ICI. Font: https://sudbadalona.wordpress.com/
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Dimensió axiològica

Dimensió comunicacional

S’accepta que els valors són divergents entre les diferents
comunitats mentre aquests no generin conflictes.

No existeix un enfocament específic per al treball de la
comunicació intercultural. Existeixen diverses propostes
que promouen l’aprenentatge de la llengua catalana o
castellana, però no es donen dinàmiques on es valorin les
diverses llengües presents al territori.

Dimensió participativa
La participació de les persones estrangeres o de minories
ètniques existeix a la vida comunitària o als espais de
relació però sobretot en els casos de persones «referents»
de certes comunitats. Manca una estratègia compartida
de foment de la participació de persones de bagatges
culturals diversos.
Els espais públics són espais on es cohabita, compartint
l’espai però no la relació. En alguns casos, els espais
públics no són utilitzats per part d’un grup de persones
a causa de l’ús intensiu d’un altre grup, generalment de
bagatges culturals diversos.
L’eliminació de bancs a les places contribueix a la manca
d’espais per al foment de les relacions, tot i que en alguns
casos aquesta mancança es valora de forma positiva ja
que disminueix el soroll que generen les converses que
s’hi donen.
Hi ha una manca d’espais culturals, esportius i d’oci per a
infants, joves, famílies i gent gran per a la socialització i la
millora de les relacions i la convivència.
L’espai públic es converteix en espai de convivència quan
es desenvolupen activitats que promouen la interrelació
entre diferents persones amb totes les seves diversitats.

Dimensió conflictual
S’acostuma a parlar de l’existència de bones relacions
entre diferents, atribuint-ho a la manca de conflictes
visibles. Malgrat tot, no existeixen mesures específiques
per a la prevenció de conflictes, o per al seu abordatge
quan aquests emergeixen.
En els espais socioeducatius es destaca una manca d’eines
per una gestió de les emocions i del conflicte constructiva,
basada en el diàleg i el respecte, entre els infants i joves.
Es destaca la invisibilitat dels conflictes relacionats amb el
sistema de gènere, com la diversitat sexual o el fet de tenir
una identitat de gènere diversa.
Dimensió actitudinal
Les actituds referents a la diversitat estan vinculades
generalment a pensaments positius, entenent aquesta
diversitat com quelcom que forma part de la identitat
del territori, creada des dels seus inicis. En aquest cas
podríem parlar d’una dimensió que s’acosta més al model
de convivència.
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L’actitud cap a «l’altre» varia quan es parla a nivell col·lectiu
o a nivell individual. Així com a nivell col·lectiu les actituds
acostumen a ser neutres, quan es fa referència a persones
individuals la percepció és més positiva al identificar-lo
com a veïnat del barri.
Dimensió identitària
El sentiment de pertinença amb el barri és elevat, però
aquest s’identifica sobretot amb el propi grup social i
cultural. S’acostuma a parlar de «l’altre» com aquell
amb qui no t’identifiques.
Entre algunes persones amb més visió crítica respecte
l’estat del territori, no existeix una identificació tan clara
amb el barri on viuen.
Dimensió política
El discurs sobre la promoció de la convivència és
molt compartit entre les diverses expressions de les
associacions, plataformes o grups ciutadans. Tot i això,
no existeix una definició compartida sobre el que s’entén
per convivència, ni tampoc un acord a nivell de grups
polítics locals sobre qüestions relacionades amb la
diversitat cultural, la gestió de la diversitat o la convivència
intercultural.
D’aquesta anàlisi, podem concloure, doncs, que les relacions
al territori estan marcades per la coexistència, malgrat
en algunes dimensions la balança es decanti més cap a la
convivència o cap a l’hostilitat. Com apunta Giménez, la
coexistència no és dolenta, però cal treballar per construir
unes relacions positives i així evitar que es donin situacions de
conflictivitat al territori. Ja existeixen moltes propostes a nivell
territorial que caminen cap a la construcció de relacions de
convivència entre veïns i veïnes, així com un espai de relació
específic, la Taula de Convivència, que pretén treballar per
a la millora de les relacions al territori. En el següent apartat
veurem quins són els reptes que tenim per davant en aquesta
qüestió, que enforteixin allò que ja s’està desenvolupant i que
ajudin a construir una nova identitat al territori: cohesionada
però diversa.
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Les conclusions de la present Monografia es presenten
en forma de reptes. De la visió compartida recollida en
els diversos àmbits de l’apartat 6 del present document,
conjuntament amb les propostes concretes que hi apareixen,
s’han extret una sèrie de necessitats comunitàries a treballar.
Aquestes necessitats s’expressen amb la paraula repte, com a
objectiu que ha de procurar ser un estímul o desafiament per
a la comunitat.
El procés de definir els reptes seguirà viu fins l’inici de
la diagnosi comunitària, on els diversos grups de treball
existents al territori acabaran de donar-los forma per tal
d’elaborar una Programació Comunitària compartida entre
els tres protagonistes de la comunitat: ciutadania, recursos
tècnics i les Administracions.
A l’hora d’exposar els reptes s’ha cregut convenient agrupar
alguns àmbits per tal de focalitzar millor les propostes que
puguin sortir en la Programació Comunitària. Així, els àmbits
de seguretat ciutadana, estat dels barris i equipaments s’han
agrupat sota el títol de convivència.
Convivència
Desenvolupar programes per a la millora de la convivència
entre la ciutadania, per tal de generar nous relats comunitaris
i construir una nova identitat al territori: cohesionada però
diversa.
1

Treballar per a la millora de l’estat dels carrers i les places
del barri.
2

Desenvolupar programes d’activitats socioculturals i esportives tant a l’espai públic com als equipaments comunitaris.
3

Generar espais i activitats que afavoreixin les relacions
interculturals, intergeneracionals, en equitat de gènere i amb
atenció a la diversitat funcional.

Augmentar i diversificar l’oferta d’activitats d’oci, cultura i
lleure realitzades a l’espai públic i als equipaments comunitaris
amb programació adreçada a infància, joventut i famílies
tenint en compte la diversitat cultural i de gènere.
8

9 Millorar el sentiment de pertinença i la imatge del districte,
generant nous relats comunitaris positius, esperançadors,
amb expectatives de futur i d’oportunitat de transformació
personal i comunitària.

Salut
10 Millorar la coordinació entre els diversos recursos de
l’àmbit de la salut que actuen al territori per treballar des d’una
perspectiva comunitària, enfortint les relacions amb recursos
d’altres àmbits (per exemple, educació).

Promoure la perspectiva intercultural entre els recursos de
l’àmbit de la salut i disposar d’eines per treballar des d’aquest
enfocament.
11

Promoure iniciatives comunitàries en l’àmbit de la salut
mental davant l’augment de casos en els darrers anys.
12

Fomentar els hàbits saludables per a la millora del benestar
personal i social.
13

Habilitar i facilitar els usos d’espais per a la realització
d’activitats esportives dirigides a totes les edats.
14

Ocupació i Treball
15 Definir una estratègia comuna en la intervenció dels
programes d’inserció laboral, millorant la relació entre els
recursos tècnics, tot definint objectius comuns i treball
coordinat.

4

Disposar d’equipaments de qualitat al territori per l’ús de la
ciutadania i les entitats.

Disposar de programes dissenyats a llarg termini que
permetin un abordatge integral amb les persones en
processos de recerca de feina.
16

5

Promocionar la relació entre el Districte 6 i la ciutat a partir
d’iniciatives culturals, festives, esportives...
6

Educació
22 Construir una comunitat educativa forta i cohesionada
amb la participació i la coresponsabilitat de tots els agents del
territori.

Construir un paradigma educatiu innovador, creatiu i
comunitari dirigit a l’èxit educatiu.
7
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Dissenyar programes formatius de competències bàsiques
que donin resposta al baix nivell de formació d’una bona part
de la població del territori.
17

18 Treballar l’autoconeixement, la motivació i l’autoestima
com a elements inicials per iniciar processos de recerca de
feina.

Habitatge
Promoure intervencions de promoció de la convivència a
les escales de veïns i veïnes.
19

177

Promoure intervencions que garanteixin un accés regular
als subministraments, evitant així situacions de pobresa
energètica.
20

Gènere
Incorporar la perspectiva de gènere, des d’una
mirada transversal, intercultural i comunitària, a
partir d’un pla de formació per a recursos tècnics i
representants de l’Administració.
21

22 Promoure relacions igualitàries entre infants i joves
a partir de tallers específics sobre la construcció del
gènere (rols, estereotips i expressió de gènere) i la
desmitificació de l’amor romàntic.

Estructura Organitzativa
23 Realitzar una diagnosi sobre els espais de relació
existents, les seves mancances i les seves oportunitats.
24 Explorar l’existència d’espais on participi tant la
ciutadania com els recursos tècnics per a la definició
d’estratègies compartides en diverses temàtiques.
25 Establir espais de relació amplis que facilitin un
abordatge extens de les actuacions que es desenvolupen
i que estiguin estretament lligats a aquells més específics.

Garantir la connexió dels espais de relació tècnics amb
l’àmbit polític, per tal de facilitar la innovació en la definició
d’estratègies.
26

Caminar cap a l’existència d’un espai de relació institucional
que faciliti la participació de l’Administració en el procés
comunitari.
27
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