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Badalona Sud
Artigues, el Remei i Sant Roc

Comencem un nou curs
Després d’un petit període de vacances d’estiu i amb les piles carregades, comencem un nou curs ple de reptes i
oportunitats pel que fa el procés comunitari intercultural dels barris del sud de Badalona.
Pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural aquest curs representa el 5è any d’intervenció en el que continuarem
treballant per afavorir la convivència i la millora de la qualitat de vida de Badalona Sud, enfortint les capacitats i oportunitats
de la comunitat local i dels seus protagonistes a partir del treball conjunt entre administració, recursos professionals i
ciutadania. Enguany, continuarem desenvolupant i millorant les diferents actuacions i projectes engegats i centrarem gran
part de la intervenció en l’avaluació de tot allò generat a nivell comunitari aquests últims anys.
Deixem enrere un any en el que s’ha avançat a nivell comunitari amb noves propostes, millorant allò que ja fèiem, enfortint
el treball tècnic del territori a través dels espais de treball, formacions sectorials i jornades tècniques per a la reflexió i la
capacitació, ... també a nivell de ciutadania. Hem continuat sortint al carrer en el marc del projecte “A la plaça!” amb
diferents iniciatives per a la millora de la convivència i la cura de l’espai públic, organitzades des de les entitats
socioeducatives, ciutadanes i des dels serveis i recursos del territori. Un bon exemple d’això ha estat l’Escola Oberta d’Estiu
2018 celebrada el passat mes de juliol, que ha omplert els carrers i places del barri d’activitats per infants i joves. Tot seguit
us deixem un recull del que ha estat l’experiència d’enguany i esperem retrobar-nos properament en el que ben segur serà
un any ple de profitoses experiències i possibilitats d’aprenentatge per a la millora de la convivència intercultural als nostres
barris.
Ens veiem!
Surt, Fundació de dones
Pl. 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 passat juliol es va celebrar per 4rt any consecutiu l’Escola Oberta d’Estiu de Badalona Sud “A la plaça! Un estiu
d’art per la convivència”, una iniciativa impulsada des del projecte ICI i organitzada conjuntament amb entitats i
administracions del territori i de la ciutat i en la que també van col·laborar diversos agents i persones del barri. Amb
l’art com a el fil conductor, es van realitzar multitud d’activitats a diferents espais del barri en les que van participar
al voltant d’un miler d’infants i joves.
Tot seguit us presentem de la mà dels seus protagonistes algunes de les experiències viscudes durant aquells dies
d’aprenentatge, relacions, convivència i de vida a l’espai públic.

Des del Centre Obert d’Aldees
Infantils un grup d’uns 10 joves
Intervenció d’entre 12 i 18 anys va participar
aquest juliol en les activitats d’estiu
Urbana
organitzades des de l’ICI.
Concretament en una d’intervenció urbana on els i les
adolescents van tenir l’oportunitat de pintar i millorar
una de les façanes de l’EOI de Badalona.
A partir del model d’un dibuix ja dissenyat el grup havia
de dibuixar-ho i pintar-ho a la paret, permetent-los a
través de la seva implicació cuidar i millorar l’espai urbà
pel qual es mouen. Una activitat molt ben dinamitzada
per les noies que la portaven que van fer que el grup es
sentís en tot moment ben acollit i motivat. Per als i les
adolescents va ser un espai tranquil on es van poder
sentir útils, acabant en general molt contents i fent
valoracions positives de la tasca duta a terme.
A més aquest espai es va complementar amb un racó
més dinàmic de jocs i pilota dinamitzat pels educadors
de carrer, el qual donava una altra opció als joves més
moguts o a qui en algun moment volia desconnectar.
Per altra banda, el fet de ser un grup reduït fent
l’activitat, va ajudar molt a que la dinàmica anés bé, ja
que els temps d’espera van ser curts, les responsables
del taller van poder estar més per ells/es i els i les joves
en tot moment van tenir quelcom a fer.
Centre Obert d’Aldees Infantils
Taller

Somos el grupo de "Los Científicos
Coquitos Pocionistas" del Casal
"REFORMULA'T del Centre Obert
Sant Jaume. En el casal teníamos
que buscar la Fórmula del Bienestar, somos
científicos. Por eso nos fuimos a bailar. Nosotros
tenemos de 5 a 10 años y estuvimos en un taller de
Bailes en el Instituto Eugeni d'Ors.
Allí nos enseñó Jaume unas danzas que se hacen
desde hace mucho tiempo. Bailamos solos, en
pareja, en grupo y todos en un círculo. Estábamos
3 casales. Había niños más pequeños que nosotros
y muchos de ellos los conocíamos porque van a
nuestro cole.
Los bailes nos gustaron. Nos gustó el baile que
bailamos con un bastón. Lástima que sólo fue
uno. Qué tengáis un buen verano!!!
Fundació Carles Blanch – Centre Sant Jaume
Taller
Balls
Populars

Nos ha gustado mucho participar en esta actividad de cocina con los niños del barrio, hemos
podido estar con ellos, explicándoles la dinámica y ayudándoles.
Taller cuina
Nos lo pasamos muy bien, fue divertido ver cómo los niños se organizaban, cómo resolvían entre
saludable
todos los problemas, se repartían las tareas.
Hicieron unas presentaciones muy originales y nos lo pusieron muy difícil como jurado.
Esperamos que el próximo año podamos volver a organizar un Con Mucho Gusto en nuestro centro.
Gracias y feliz verano.
Laura, Cristina y Gerard. Usuàries Cointegra
Con mucho
gusto

L'obertura de la pista de Joan XXIII
ha
estat una oportunitat per a
crear un espai de convivència i de
joc al territori. La idea va sorgir fa
uns mesos enrere de la mà dels veïns i veïnes de la
zona i del coordinador del Districte 6. Es va decidir
donar resposta a aquesta necessitat ja que els més
joves del barri d'Artigues no disposaven de cap
espai on poder jugar tranquil·lament sense molestar
a la resta del veïnat. Finalment és per aquest fet que
cada tarda de dimecres, persones de totes les edats
que generalment resideixen al barri, es troben per
jugar, compartir i fer vincle des del respecte i la
confiança.
Per dinamitzar la pista de manera diferent, durant el
mes de juliol i en el marc de l’Escola Oberta d’Estiu,
es van dur a terme dues activitats dirigides per
l'equip d'educadors. Per una banda durant dues
setmanes es va fer una lligueta de futbol amb els
adolescents tant d'Artigues com de Sant Roc i per
altra banda, amb la col·laboració de l'ICI, es va crear
un espai per pintar la pista amb pintura
conjuntament amb els joves i veïns de la zona,
creant així l'oportunitat de fer més seu aquell
espai. Així s'ha pogut crear a Artigues un racó
intercultural, divers, còmode i divertit on poder
passar una bona estona i sentir-se part de la
comunitat.
Equip educadors/es de carrer
Activitats
Obertes
Pista
Joan XXIII

El dia que es va celebrar la festa
de l'Escola Oberta d'Estiu va ser
un dia diferent que ens va
permetre, tant a les nenes i nens com a
monitors i monitores, trencar amb la nostra
rutina del casal. Només ens quedaven tres dies
per acabar el casal i, tot i que estàvem esgotats
físicament per la intensitat del casal i per la
xafogor del juliol, quan va començar a sonar la
música, vam anar tots i totes cap endavant.
Molts dels infants van coincidir amb amics i
amigues de l'escola que feia dies que no veien.
En un primer moment a molts i moltes els hi
feia vergonya ballar però de seguida es van
animar i es van començar a moure al ritme de la
música. Tant els infants com l'equip de
monitores i monitors valorem de manera molt
positiva la festa, ja que vam gaudir d'un matí
totalment diferent.
Fundació Ateneu Sant Roc
La Festa
d’Estiu

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de l'Escola Oberta d'Estiu "A
la plaça! Un estiu d'art per la convivència"?
Espais comuns per infants i joves que faciliten les relacions humanes i, per tant, la convivència, la
cohesió social i la construcció col·lectiva dels nostres barris.
Un desig per als nostres barris: que els veïns i veïnes agafin les regnes de la seva transformació.
Pilar Vallès, Gerent Consorci Badalona Sud

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de l'Escola Oberta d'Estiu
"A la plaça! Un estiu d'art per la convivència"?
Va permetre trobar-nos al carrer i ocupar l'espai públic. També tenir l'experiència de fer
conjuntament un projecte que reverteix en una millora per l'entorn. Tot un grup de joves han pogut
viure a través de la creació artística la re apropiació de l'estètica dels carrers dels nostres barris.
Un desig per als nostres barris: que ens sentim més nostres els carrers com a espai per viure,
trobar-nos i jugar.
Laia Durán, educadora Casal Jove La Betsaida-Casal dels Infants

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de l'Escola Oberta d'Estiu "A
la plaça! Un estiu d'art per la convivència"?
Molta vida al carrer! Es l' altra cara del territori , on els/les nen/es i joves han compartit amb molta
alegria experiències lúdiques i educatives.
Un desig pels nostres barris: més activitats educatives interculturals com aquestes per trencar
barreres socioculturals i promoure un cultura de barri compartida des de la infància.
Elena Suárez, tècnica d’acollida i mediadora de xinès del Punt d’Informació a Persones Nouvingudes

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de l'Escola Oberta d'Estiu
"A la plaça! Un estiu d'art per la convivència"?
Nosaltres ens ho vam passar molt bé i vam conèixer a altra gent, vam ballar, vam fer nous plats amb
aliments saludables, vam jugar amb altres nens de fora de la ciber, …
Un desig per als nostres barris: que es facin més activitats al carrer i que es decorin les persianes de
la Ciber.
Malak i Yassir, participants Cibercaixa

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de l'Escola Oberta d'Estiu
"A la plaça! Un estiu d'art per la convivència"?
Mayor valoración del barrio porque ha estado siempre muy humillado. También ayuda a que se
lleven bien las personas del barrio, integración de todos, ...de todos los niños sean de la religión,
cultura y raza que sean. Es muy importante porque permite la comunicación y relación entre culturas
participando de algo del barrio y también aporta valores. Además los niños pueden estar en la calle
seguros, participando de unos juegos, haciendo unas actividades ...y eso da vida, porque los niños
dan vida, en este barrio y en todos los sitios.
Un desig per als nostres barris: que se respete más el barrio, que se cuiden más las calles, que la
gente sea más limpia para que esté mejor el barrio. También que no hayan peleas ni escándalos, que
no haya odio ni racismo, que todos nos queramos.
Pilar López i Mª Carmen López, veïnes de Sant Roc

Amb la col·laboració de:

