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Badalona Sud
Artigues, el Remei i Sant Roc

Un Sant Jordi de fàbula!
Un any més a Badalona Sud hem celebrat la Diada de Sant Jordi com millor sabem fer: sortint al carrer per participar i
gaudir de diverses activitats que promouen la convivència, la cultura i el diàleg intercultural. Sota el nom “De Fàbula!
Llibres, roses i dracs per la convivència”, l’Acció Global Ciutadana d’enguany s’ha desenvolupat al llarg de tot el dilluns amb
diverses accions en diferents punts del barri en les que han participat més de 3000 persones entre infants, joves i
ciutadania en general. Una jornada festiva emmarcada en el procés comunitari intercultural que viuen els barris del sud de
Badalona i en la que administracions, recursos tècnics i ciutadania sumen esforços per promoure una iniciativa que
enforteixi els llaços comunitaris, la convivència i l’expressió del pluralisme cultural.
En les properes pàgines podreu conèixer una mostra les diverses activitats que s’han realitzat al llarg del dia de la mà
d’alguns dels seus protagonistes.
No podem acabar sense agrair a totes aquelles escoles, entitats, serveis, infants, joves, famílies i administracions que han
participat en aquesta Diada de Sant Jordi i que han contribuït a què aquesta jornada plena de llibres, dracs i roses hagi
estat possible un cop més.
Han participat al Sant Jordi 2018: Ajuntament de Badalona: Àrea de Serveis Socials, Oficina Municipal del Districte 6, Programa PIDCES, Serveis
Territorials de Cultura; Associació de Veïns i Veïnes del Maresme; Associació de Veïns i Veïnes de Sant Roc; Biblioteca de Sant Roc; Casal Cívic
Sant Roc; Casal dels infants per l’acció social als barris; Centre Maregassa; Cointegra; Consorci Badalona Sud: Punt d’atenció a persones
nouvingudes, Cibercaixa, Projecte Extraescolars; Consorci per la normalització lingüística Badalona i Sant Adrià; Coordinadora d’entitats de
cultura popular; Dones i Barri en Xarxa; Esbart Sant Jordi; Escola Baldomer Solà; Escola Josep Boada; Escola Lestonnac; Escola Mare de Déu de
l’Assumpció; Escola Santíssima Trinitat; Fundació Ateneu Sant Roc; Fundació Carles Blanch – Centre Sant Jaume; Fundació Pere Closa; Fundació
Surt; Institut Eugeni d’Ors; Serveis Educatius, Equip Llengua, Interculturalitat i Cohesió social.

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
intercultural 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. El Projecte ICI es
desenvolupa a 37 territoris de l’estat espanyol amb l’objectiu de promoure un procés comunitari intercultural als territoris que afavoreixi la millora de
la convivència intercultural i la cohesió social a partir del treball conjunt entre els seus protagonistes.

EL MATÍ DE SANT JORDI
Sant Jordi a Badalona Sud
Una festa de totes les escoles, de les entitats, de les institucions, dels nostres nens i nenes i dels nostre joves, de mestres i
professors, tècnics i monitors, voluntaris, …, una festa de tothom!!!. Aquest és el valor més gran d’aquest dia, el de la
participació i del treball compartit. Una festa de la convivència al carrer.
No es tracta doncs d’una festa pensada des de les institucions, sinó ben al contrari d’una festa organitzada entre totes i tots.
Així amb el concurs literari ens trobem amb totes les escoles per pactar categories, bases i premis i cada escola aporta els
seus treballs com una petita mostra del que es fa a les aules per Sant Jordi. Una vegada més l’important serà el que nens i
nenes, nois i noies, hagin fet a les seves aules inventant històries i poemes pel premi literari del Sant Jordi. I per aquest
motiu tots ja són en si mateixos un gran premi!!!
També els més petits, nens i nenes de la llar d’infants i dels P3, P4 i P5 de les escoles que omplen de llum i de color,
d’emocions el passadís del Centre Cívic amb les seves creacions.
I d’aquesta manera amb la col·laboració de tothom es poden organitzar els diferents espais del matí de Sant Jordi. És amb
les escoles doncs amb qui organitzem espais, horaris i actuacions.
Al matí, tres espais diferent: a la Biblioteca de Sant Roc/Centre Cívic, a la Plaça Sant Elies i al Teatre Blas Infante.
Els més petits van poder gaudir a la Biblioteca de Sant Roc de diverses activitats. Nens i nenes de Cicle Inicial i Mitjà van
rebre la visita d’Alcaldessa i regidors en el lliurament dels premis literaris a la Plaça Sant Elies, també van poder visitar les
paradetes de llibres i gaudir d’un espectacle amb el quan van passar-s’ho d’allò més bé fent ressonar la plaça amb les seves
rialles i complicitat amb els clowns.
I els més grans, nens i nenes de CS i nois i noies d’ESO, Batxillerat I Educació Especial, van participar en dos espectacles
magnífics al Teatre Blas Infante. I diem participar perquè així ho van fer tant els que van portar el pes de les actuacions com
els que es van asseure a platea per gaudir-ne. El Sant Jordi al Blas Infante s’ha consolidat ja com una mostra del treball del
barri, des dels violins del Josep Boada, les ombres xineses i coral de l’INS Eugeni d’Ors, l’actuació dels nois i noies de
Maregassa, els Cajones Sanroqueños, els nois i noies del Lestonnac i acompanyats amb la magnífica col·laboració de
l’actuació d’alumnes de l’Escola Oriol Martorell. El lliurament de premis del concurs literari posa la cirereta a un matí
magnífic. Sense oblidar-nos de les noies del Lestonnac i Eugeni d’Ors que ens van ajudar en l’acolliment i distribució als
seients dels assistents
I tot això no seria possible sense la col·laboració de Mestres i professors, la gent de l’Ateneu a les paradetes de llibres i tota
la gent voluntària, bibliotecàries i tècniques de Cultura de l’Ajuntament, la gent del Consorci, i del Projecte ICI, així com dels
professionals del Servei Educatiu (CRP, EAP i LIC).
Josep Biayna
Sant Jordi amb les escoles a la Biblioteca Sant Roc
Centre de Recursos Pedagògics
La Biblioteca Sant Roc ha treballat la diada del 23 d’abril 2018 amb els cursos de
preescolar (de P3 fins a P5) de les escoles Josep Boada, Baldomer Solà, Mare de
Déu de l’Assumpció i Lestonnac, entre els 4 centres van passar més de 300 infants
per la biblioteca.
Dins l’espai del centre cívic va tenir lloc una presentació dels Forjadors de la Festa
amb una mostra d’elements festius i d’entitats badalonines de cultura tradicional
i popular catalana, per altra banda, dins la biblioteca, van tenir lloc dues
activitats: una sessió d’hora del conte vinculada a la temàtica de Sant Jordi i un
taller de pintar un punt de llibre.
Malgrat les dificultats acústiques i d’espai de la biblioteca i el gran volum de nens
que van passar per les activitats, la nostra valoració de la diada va ser molt
positiva, agraïm especialment el suport d’alguns mestres a l’hora d’intentar
mantenir el silenci i la col·laboració en recollir cada espai després de l’activitat
per tal que la següent escola trobes els materials el millor possible.
Eva Bagán
Biblioteca Sant Roc

ACTIVITATS TARDA A LA
PL. SANT ELIES
La tarda dóna pas a les entitats que van oferir als nens i nenes, nois i noies del barri que volguessin acostar-s’hi uns tallers
participatius magnífics i un conjunt d’activitats que novament van omplir la plaça de participació i de convivència.

Un Sant Jordi diferent, celebrant el Sant Jordi al
carrer
El dilluns 23 d'abril del 2018 vam celebrar Sant Jordi a la
Plaça de Sant Roc. Vam fer diferents jocs, danses, conte
contes , punts de llibre/titelles, etc. Vam jugar al joc de
"qui és qui?" però amb personatges de Sant Jordi. Els punts
de llibre, que també podien ser titelles, també eren de Sant
Jordi, hi havia una princesa, un cavaller i un drac. També
podíem construir el castell. També hi havia unes nenes
d'una escola que van fer un ball. La dansa de bastons era
molt elegant i jo ho vaig practicar amb dos amics. El conte
contes era molt tranquil al principi, però també em va
agradar. Vaig provar-me capgrossos. Va ser una tarda
divertida, m'ho vaig passar bomba amb les activitats.
“A” participant de 10 anys del Centre Obert Sant Jaume
Fundació Carles Blanch

Vida de barri, barri amb vida
El nostre tercer any celebrant la diada a Badalona Sud, al
barri de Sant Roc.
Com sempre encantades de formar part d'aquesta jornada i
encantades de sortir dels nostres instituts i aterrar a l'espai
públic, el carrer.
Per què un any més ens agrada viure i participar en un dia
com aquest i d'aquesta forma. Veure el posicionament clar
d'entitats, equipaments i agents educatius treballant
perquè una plaça esdevingui una obvietat, el perquè van
ser creades, un espai d'interrelació i construcció d'identitat
de barri.
Gaudir de la multiculturalitat del barri, dels infants gaudint
i reivindicant les seves places i demostrant que la cultura
catalana ha sigut, és i serà popular.
Jordi Carrillo
Equip PIDCES

Un photocall de llegenda
El dia 23 de maig, aprofitant la festivitat de Sant Jordi, ens
vam reunir a la plaça Sant Elies amb diferents entitats del
barri i l'ICI. Cada entitat va presentar diverses activitats
segons grups d'edat relacionades amb la festivitat. Entorn
Escolar Secundària vam realitzar diferents marcs per fer
de "photocall", vam voler canviar els rols de gènere que
es donen en la llegenda. Diferents grups van anar passant
per la nostra taula i nosaltres els ajudàvem a realitzar les
fotografies, a part dels marcs també podien escollir quins
complements volien agafar per sortir a la fotografia
(espases, dracs, corones,...). Els adolescents van gaudir
d'aquesta festivitat i també de poder veure diferents
tradicions de cultura catalana tals com trabucaires,
sardanes,....
Cristina Vacas
Entorn Escolar Secundària – Casal dels Infants

L’experiència dels nens i de les nenes de la
Cibercaixa
Va ser molt divertida i amena la festa i els balls de
sardanes que va haver-hi durant els tallers/activitats a la
plaça, ja que va ser diferent d'altres anys com també el
ball que van fer unes noies d'un altre casal. Els tallers
que els infants vam participar van ser Portadors
d'elements, Jocs de Forjadors 1-2, Tres en ratlla
i Memori bestiola.
La proposta de desenvolupar els tallers amb horari
pautat va ser encertada per poder dur un bon ordre
amb la resta d'entitats i no solapar-nos encara que en
algunes de les activitats es va fer curt, ja que eren molt
engrescadores i interessants i ens hagués agradat poder
disposar de més temps.
Nens i nenes Cibercaixa

Sant Jordi, una mostra de convivència al barri
La jornada de dilluns passat dia 23 d'abril, va ser una mostra de convivència al barri de Sant Roc, diferents entitats i
fundacions del barri col·laborant per compartir una tarda d'activitats per celebrar Sant Jordi! La Plaça Sant Elies com a
escenari ens acollia a les 18h de la tarda plena de paradetes per fer activitats! No hi faltava de res, sardanes, balls
tradicionals, punts de llibre, conta contes, música ...i tot això sota l'atenta mirada d'un Drac que feia de testimoni
presencial! Com a colofó final totes les entitats plegades vam compartir un ball tradicional que ens va apropar encara més a
les tradicions catalanes! Els nens i les nenes s'ho van passar genial!
Laura Font
Centre Obert Infantil Fundació Ateneu Sant Roc

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? Posar la cultura a l'abast de tothom i posar el territori al
centre de les activitats culturals a Badalona, demostrant que la cultura és la principal eina de cohesió
social que tenim!
Un desig per als nostres barris: que no calgui reivindicar que "tots i totes som Badalona" i que el seu
potencial cultural i artístic sigui admirat per tota la ciutat.
Jose A. Téllez Oliva, Tinent d'alcaldia. Regidor de Badalona Democràtica

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? Penso que la realització d'activitats com aquesta suposa una
gran oportunitat per crear espais comuns e inclusius en el que les diferents persones que formem
part del territori podem gaudir de les nostres places i carrers fent activitats culturals i lúdiques.
Un desig per als nostres barris: desitjo que hi hagi més iniciatives inclusives on poder gaudir de la
diversitat que distingeix aquest territori.
Sabina Castillo, tècnica Cointegra – Fundació Badalona Capaç

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? Ha aportat cooperació i cohesió entre les escoles i les
entitats del territori. Creiem que el treball en xarxa és molt positiu i que les celebracions com Sant
Jordi ajuden a enfortir els vincles tant entre entitats com entre els veïns i veïnes del barri. A més a
més, també contribueix a fomentar la lectura a través del joc, la cultura popular i la perspectiva de
gènere. Per tant, considerem molt rellevant la celebració del Sant Jordi i altres actes com aquest al
barri.
Un desig per als nostres barris: enfortir els vincles entre totes les persones que viuen al barri i trobar
espais de convivència i de respecte.
Ester Cervantes, Alexis Moreno i Maria Abella, Equip educadors/es de carrer

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? Creiem que ha aportat nous coneixements per als nens i
nenes del barri, també un espai de reflexió i raonament.
Un desig per als nostres barris: Que tots convivim en pau i que regni la tranquil·litat, la solidaritat i la
tolerància.
Náyade, Aida, Ana i Sandra, voluntàries Escola Assumpció

Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? Una extraordinària iniciativa. Per a mi, l'objectiu és apropar
les nostra cultura i tradicions a tots els racons de la nostra ciutat. Crec que ha estat un gran projecte
per donar a conèixer les nostres tradicions a través de les activitats realitzades. Han estat unes
activitats atractives pels infants i que com a mínim han aprés de la nostra cultura. En un ram de roses
té cabuda tota diversitat de flors igual que la convivència entre totes les cultures que tenim
actualment a la nostra ciutat. Per això, es important aquests projectes per saber d'altres cultures i
saber que podem conviure tots junts respectant les tradicions.
Un desig per als nostres barris: Tolerància, convivència i sobretot respecte entre tots.
Jaume Díaz, membre de l’Esbart Sant Jordi

Amb la col·laboració de:

