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Artigues, el Remei i Sant Roc

Badalona Sud

Surt, Fundació de dones 
Plaça Sant Roc, 40 local 6 08918 Badalona  Tel: 93 460 41 04 a/e:  icibadalonasud@surt.org

El full informatiu que teniu a les mans és una publicació periòdica que fa un sintètic recull dels avenços i reptes de futur del procés comunitari impulsat als barris 

d'Artigues, El Remei i Sant Roc de Badalona, en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i promogut 

per la Fundació Surt, l'Ajuntament de Badalona i el Consorci Badalona Sud.

Sortia el sol el passat 22 d’abril i desenes de persones treballaven de valent per tenir-ho tot a punt per celebrar el 

dia  de Sant Jordi com cal: La  Plaça Sant Elies s’omplia de parades que l’Ateneu Sant Roc omplia de llibres, una 

tarima s’alçava per poder gaudir d’espectacles durant tot el matí, la  biblioteca es preparava per les sessions de 

contacontes, i el Teatre Blas Infante aixecava les persianes per acollir als joves del districte. Tot a punt! 

A partir de les 10h del matí, la plaça  es va omplir de nens i nenes, d’educadores, de professorat, de membres 

d’entitats i de representants de l’Ajuntament de la ciutat per celebrar un dia ple de roses, de llibres, i fins i tot de 

dracs! Durant tot el matí, es van lliurar els premis dels jocs florals, on totes les escoles del districte 6 van participar, 

amb contes i històries fantàstiques escrites pels seus alumnes. Entre premis, vam ballar, vam riure i vam passejar per 

una plaça plena  de vida: entre totes estàvem fent del carrer un lloc que ens il·lusiona, on passen coses boniques, un 

lloc on passar-nos-ho bé, on trobar-nos i divertir-nos!

Quan va  acabar l’escola, va ser el torn de les activitats protagonitzades per les entitats socioeducatives i tots els 

nens i nenes que en formen part. I ni més ni menys, a la plaça es van trobar amb un drac, una  princesa i un cavaller 

que ens van explicar una  història  ben especial. Després, vam poder viure en la  nostra pròpia  pell el que sentia la 

princesa enfilada  dalt la seva llarga tela, vam poder fer el nostre propi drac, la  nostra  rosa, punts de llibre, pintar 

contes gegants i gaudir d’una  activitat sobre la  seguretat vial. Companys i companyes d’Entorn escolar, de la 

CiberCaixa, de l’Ateneu, del Centre Sant Jaume, joves del PIDCES... Esperem que la màgia  de Sant Jordi us segueixi 

acompanyant, gràcies per compartir-la!
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Un infant, un llibre, un pas endavant
Cada any a l'Ateneu esperem amb delit la Diada de 

Sant Jordi  al barri. Setmanes abans ja hi ha taules 

plenes de llibres per marcar, per classificar… viatges per 

recollir llibres a les editorials... I a les 7.30 h del matí del 

divendres 22 d'abril, un bon grup de gent carregant la 

furgoneta amb carpes i llibres, el drac preparat per 

sortir i cap a la plaça Sant Elies. En una horeta queden 

muntades les parades de llibres i després d’una mini-

reunió d’organització, comença la festa dels llibres. 

Totes les escoles del barri amunt i avall en les activitats: 

mostra de llibres, espectacles i entrega de premis. Un 

matí intens pels 71 voluntaris que han estat a la parada 

de llibres ensenyant contes, venent llibres… el 

cansament queda compensat per tantes cares 

somrients i agraïdes dels infants.

Un goig veure els infants obrint i tancant llibres, les 

escoles del barri sortint al carrer, infants i joves ocupant 

la plaça. Paciència en les llargues cues per comprar un 

llibre o fullejar contes. Mirant i remirant abans de 

decidir-se per una compra; comptant els cèntims que 

sobren. 

Els llibres obren la ment, ens endinsen en nous mons, 

ens omplen d'aventures, de coneixement. Obrir un 

llibre és obrir una porta al futur. Això és el que des de 

la Fundació Ateneu Sant Roc volem oferir cada Diada 

de Sant Jordi. Un infant, un llibre, un pas endavant.

 Equip Fundació Carles Blanch, Centre Sant Jaume

A lʼescola... cap cadira buida
El passat 22 d’abril el Projecte de Suport a l’Acció 
Educativa de la Fundació Carles Blanch va presentar la 
campanya “A l’Escola Cap Cadira Buida” amb l’objectiu de 
promocionar l’assistència a les escoles, sobretot, per part 
dels alumnes escolaritzats al territori de Badalona Sud.

Professorat  i alumnat del CEIP Josep Boada, del CEIP 
Baldomer Solà, del Col·legi Lestonnac, l’Escola Mare de 
Déu de l’Assumpció, l’Escola Santíssima Trinitat i altres 
agents i entitats del territori van poder fer-se fotografies 
amb els cartells de difusió de la campanya en el marc de la 
Jornada de l’Acció Global Ciutadana promoguda pel 
projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural a la plaça 
Sant Elies.

Fa anys que el conjunt d’entitats i administracions que 
treballem en aquest territori busquem iniciatives i 
propostes que millorin l’assistència i la promoció escolar 
dels infants i joves d’aquestes escoles. Aquesta campanya 
pretén, sobretot, arribar a conscienciar infants i famílies a 
partir de la motivació i la projecció individual de cada 
alumne.

La Diada de 
Sant Jordi

Equip Fundació Ateneu Sant Roc

Aquest any hi ha sigut tothom, els que hi som sempre,  
infants i grans, mestres i educadores… i els que ens han 
volgut acompanyar, l’Alcaldessa de la ciutat Dolors Sabater, 
la Regidora del districte  Fàtima Taleb, i també la regidora 
de Badalona Educadora Laia Sabater.

Aquest any, hem pogut gaudir dels espais de sempre, les 
places, la biblioteca... i d’espais nous com el teatre Blas 
Infante, on els nois i noies van poder fer una celebració a 
l’alçada del que han de ser els Jocs Florals del districte.

Aquest any hem tornat a ser-hi a la tarda, amb el circ i els 
tallers i sobretot amb els joves que han vingut per gaudir i 
fer gaudir als infants que han estat a la plaça. Sant Jordi a 
Sant Roc ha sigut un espai de conviure, de compartir, de 
gaudir dels espais compartits... ja estem esperant Sant 
Jordi 2017!

Un espai de coneixement i reconeixement

Núria Sabater, Consorci Badalona Sud



 

Sant Jordi, tots junts i juntes a la plaça!
Així va ser la celebració d’aquesta diada al barri de Sant 
Roc. Tota una experiència diferent i positiva, que va 
trencar la rutina i va emplenar de diversió els carrers.  

Però  el valor d’aquesta activitat participativa no només 
està  en  oferir noves possibilitats d’oci i  fer visible  el 
treball en xarxa, sinó que també ajuda a impulsar una 
nova imatge del barri; a crear una identitat basada en la 
implicació dels menors, joves i famílies i demostrar que la 
suma d’esforços, sempre forma part de la clau de l’èxit.

Equip Entorn Escolar Badalona

Des de l’equip educatiu valorem molt positivament que es 
facin aquestes accions al territori i que puguem participar 
les entitats.  Als infants els hi va agradar molt poder ser 
partícips de la Gran Fàbula del barri. El fet de dirigir la 
festa a la temàtica del circ, va ser tot un èxit ja que els 
infants no estan acostumats a poder tenir tan a prop a 
professionals desenvolupant aquest tipus de disciplina 
com les teles o xanques. 

La gran fàbula del barri!

Equip CiberCaixa

“Va ser molt divertida perquè m’agrada molt la temàtica 
del circ i veure pujar a la princesa per la tela”. “Em va 
agradar molt perquè  vam veure una actuació,vam poder 
fer taller i jugar a la plaça”  “Em va agradar molt perquè 
van fer coses divertides i el Drac era molt dolent però 
bonic” “Ens agradaria que hi hagués més festes 
conjuntes, més jocs i més civisme, com quan fem 
festes”. Nois i noies, CiberCaixa

Tres amigues meves del Centre Sant Jaume i jo vam fer 
uns jocs de seguretat vial al carrer per als nens del barri. 
Vam decidir aquest tema perquè a les notícies parlen 
molt dels accidents a la carretera, i els volíem ensenyar 
que és molt perillós anar sense el cinturó al cotxe. A més, 
ens agrada molt fer activitats al barri per a poder 
conèixer i relacionar-nos amb gent d'altres centres i 
casals.
Anna Cora, 14 anys. 
Fundació Carles Blanch-Centre Sant Jaume

Seguretat vial al Sant Jordi

CON MUCHO 
GUSTO

El lunes día 25 hemos hecho una actividad de “Con 
mucho gusto”, mezclando cocina y literatura. La hemos 
hecho en el Casal Cívic Sant Roc, la Rampa. 

Tanto nosotras como los y las alumnas lo hemos pasado 
y nos hemos sentido muy bien. Les ha gustado mucho 
compartir y conocer otras culturas y les gustaría poder 
hacer estas actividades más veces, para conocer mejor las 
culturas del barrio.  Estas actividades ayudan a los 
estudiantes a aprender más, a usar otro vocabulario, 
tener contacto con personas diferentes y usar el idioma 
con personas de aquí. Es una oportunidad para ellos. 

Nauoal Omara i Nabila Jerrari
mediadores Punt d’informació a nounvinguts

CIRC

plaça Sant Elies

Va ser fàcil animar-nos quan les paraules que van sonar 
van ser Diada de Sant Jordi i tallers per als més petits. Ens 
vam reunir les dinamitzadores  i els joves il·lusionats en 
participar i vam fer pluja d’idees per als tallers. Finalment 
es va decidir fer un punt de llibre, un drac fet amb pinces 
de  roba i estampacions de roses. 

El dia de la celebració, només arribar, ja es respirava 
l’ambient de festa, de cultura, de diversitat i d’il·lusió. I al 
començar els tallers va sorgir la màgia d’un barri on, 
malgrat les diferències, sempre mostren entusiasme per 
aprendre, experimentar i fer coses noves. Des dels més 
petits fins als més grans, van voler tenir un record de la 
diada. Tot i que el millor record ens el vam endur 
nosaltres, que pel simple fet d’ensenyar a fer unes 
manualitats, ens vam regalar centenars de somriures.  
Com deien algunes de les persones que es van apropar, 
“s’han de seguir fent coses d’aquestes al barri”. I sí, no 
hi ha persona que no pensi en el meravellós sentiment 
que li generava, quan era petit, que hi hagués alguna 
festa a la plaça del seu barri. 

Ambient de festa, cultura, diversitat i dʼil·lusió

Equip educadores PIDCES



Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de Llibres, dracs i roses per la 
convivència? Aporta exemple i el missatge que la convivència en la diversitat no només és possible sinó que és 
una gran riquesa, aporta molts valors en positiu.  Els nens i les nenes conviuen, aprenen junts,  i construeixen junts 
una societat amb valors. A més a més, el treball comunitari sempre és molt més que una suma, i és  un exemple 
de com la vinculació de les escoles amb l'entorn i amb les entitats és l'exemple clar de com ha de funcionar una 
ciutat.

Un desig per als nostres barris És fonamental que Sant Roc se senti de Badalona i que Badalona senti Sant Roc 
com un barri que aporta en positiu. 

Dolors Sabater, alcadessa de Badalona 

Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de Llibres, dracs i roses per la 
convivència? Creo que actividades como el “Con mucho gusto” son importantes para ayudar a aprender 
castellano y para hacer nuevos amigos en el barrio. Para mí, es un poco difícil participar porque soy vegano y no 
puedo cocinar con ninguna sartén que haya tocado algo de carne,  por eso yo cociné en casa un plato típico de 
mi país, pakoras. Pero me gustó participar y compartir, así construimos nuevas relaciones de comunidad.	  

Un desig per als nostres barris: Que la gente aprenda que todas las personas del mundo somos iguales.

Davinderjit Singh, estudiant Punt d’atenció a nounvinguts

Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de Llibres, dracs i roses per la 
convivència? Ha aportat cohesió al barri. Tot aquest tipus d'esdeveniments, potencien la interacció de la pròpia 
població en el seu propi context,  el seu barri.  Paral·lelament, promouen que tots els agents socials que treballem a 
Sant Roc, treballem en xarxa i de manera conjunta.  Per mi, aquest és l'objectiu principal del treball comunitari, 
que tots els que intervenim, ho fem des d'una perspectiva col·lectiva  més enllà dels  nostres interessos, de la mà 
de la pròpia comunitat.  
Un desig per als nostres barris: Més treball en xarxa amb els diferents agents  socials que intervenim al barri, 
perquè aquesta celebració no sigui puntual i puguem celebrar més esdeveniments com aquest sense esperar que 
arribi cap data en especial.

Vanessa Garrido, educadora Entorn Escolar Badalona 

Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de Llibres, dracs i roses per la 
convivència? Crec que ens ha aportat la  possibilitat de fer de la "plaça pública" un espai compartit on les 
nostres identitats,  les nostres llengües i les nostres cultures han pogut mostrar una identitat comuna i un 
sentiment de pertinença al territori que ens feia molta falta manifestar.
Un desig per als nostres barris: Que tots els  adults del nostre territori, cadascú des de la posició que ocupa, 
s'involucrin plenament en garantir a tots els nens i nenes dels nostres barris  l'accés a una educació de qualitat 
que els ajudi a ser lliures i iguals en oportunitats a la resta d'infants.

Maribel Gómez, Equip Llengua, Integració i Cohesió Social 

Amb la col·laboració de:

Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de Llibres, dracs i roses per la 
convivència? Fer aquestes activitats mai serà una pèrdua de temps. Entusiasme, sorpresa, vergonya i rialles tant 
de nens com d’adults. Una mostra perenne de com un conjunt de persones amb esforç i dedicació poden 
aconseguir un pessic de felicitat per a molts més. Una crida als barris i a les seves gents de que no els  hem 
oblidat.
Un desig per als nostres barris: Que tothom exerceixi el seu dret a celebrar, organitzar i gaudir esdeveniments 
com aquest. 

Ismael Domínguez, col·laborador Programa Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària

Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de Llibres, dracs i roses per la 
convivència? “Te lo pasas bien, también haces amigos y amigas y conoces gente de otras culturas, países e 
idiomas.  Y aprendes más cosas y eso te da más aprendizaje del mundo”. “Es una experiencia donde te lo pasas 
bien y también puedes hacer nuevos amigos y amigas. Es un evento donde los niños y las niñas del barrio tienen 
la oportunidad de no aburrirse. Aunque esperar en la cola para hacer las actividades no gusta mucho”. 
Un desig per als nostres barris: Que San Roque deje de ser un barrio marginal, deje de tener mala fama y no 
tenga la etiqueta de conflictivo. 

Nimfa Hermosa i Yadira Ochoa, joves Entorn Escolar Badalona 


