10

maig 2019

Badalona Sud
Artigues, el Remei i Sant Roc

Per Sant Jordi, Badalona Sud surt a la plaça
Aquest any ho hem tornat a fer, el dimarts 23 d'abril els veïns/es, infants i joves de Badalona Sud van sortir al carrer per
celebrar un cop més la Diada de Sant Jordi. El procés comunitari intercultural de Badalona Sud, a través de l'Acció Global
Ciutadana sota el nom '' De Fàbula! Llibres, roses i dracs per la convivència'', és una gran oportunitat perquè tothom pugui
gaudir d'activitats i tallers comunitaris que fomenten i promouen la cultura, la convivència i el diàleg intercultural. La
celebració de la Diada de Sant Jordi genera que l'administració, entitats, serveis i recursos tècnics del territori, com també
la ciutadania en general, participin activament en tot el procés, provocant que el treball en xarxa sigui una realitat en
aquesta jornada, potenciant així també la idea ''des de la comunitat, per la comunitat''. En aquesta línia, és important
seguir treballant i enfortint la xarxa comunitària del territori, com també la visibilització i positivització de la diversitat
cultural del districte.
En les següents pàgines podreu veure una mostra de les diverses activitats que es van realitzar 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 acció i que han contribuït al fet que un any més ens trobem per celebrar conjuntament aquesta data
tan assenyalada.
Han participat al Sant Jordi 2019: Ajuntament de Badalona: Àrea de Serveis Socials, Oficina Municipal del Districte 6, , Serveis Territorials de Cultura; Biblioteca de
Sant Roc; Casal Cívic Sant Roc; Casal dels infants per l’acció social als barris; Cointegra; Consorci Badalona Sud: Punt d’atenció a persones nouvingudes,
Cibercaixa, Consorci per la normalització lingüística Badalona i Sant Adrià; Coordinadora d’entitats de cultura popular; Dones i Barri en Xarxa; Esbart Sant Jordi;
KaPOMba districte Apatxe, Monkey Fingers, 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; Aldees Infantils; 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 A
BADALONA
SUD

Ningú pot amb Sant Jordi... ni amb Sant Roc! Un any més, els barris de Badalona
Sud acullen una de les seves festes més emblemàtiques: la diada de Sant Jordi,
tot un exemple de convivència i treball compartit. Un matí màgic en què, a
través de les narracions i poemes carregats d'il·lusió de l'alumnat de totes les
escoles, es posa en valor la llengua catalana i les tradicions del país. Sant Jordi,
un cavaller rodamón d'origen incert, esdevé un símbol intercultural que uneix
nens/es i joves d'aquí i d'allà, de costums i llengües diferents. El temps no va
acompanyar però la col·laboració de docents, alumnat, entitats i institucions va
permetre que Sant Jordi guanyés la partida a la pluja.

Gràcies a l'esforç de tots els agents educatius de la zona, la diada va ser un gran èxit. La festa, que té lloc en el marc del Pla
Educatiu d’Entorn, va començar quan els més menuts van omplir la sala d'actes del Consorci Badalona Sud per visitar
l'exposició Forjadors de la Festa; contemplar la mostra de treballs d'Educació Infantil, i participar en la lectura de contes i
activitats de la Biblioteca. Els més petits de tots estaven entusiasmats i s'ho van passar d'allò més bé. Mentrestant, just
quan començaven els actes a la plaça de Sant Elies, una fina però constant descàrrega d'aigua va estar a punt de fer saltar
pels aires la diada. La quitxalla i els mestres de les escoles de Primària van haver de refugiar-se on podien, cames ajudeume, i la plaça va quedar deserta en un tres i no res.
Sant Jordi va aparèixer victoriós quan es va fer l'entrega dels premis i l'alumnat va poder aplaudir als guanyadors i
guanyadores. De fet, tots eren guanyadors i l'eufòria es va desfermar quan van sonar els primers acords i els nens i nenes
van començar a ballar al ritme trepidant de la banda. Les mestres i els mestres i les persones que organitzaren l’acte
també van moure l’esquelet i és que l’energia era contagiosa: tothom havia guanyat el primer premi de la feina ben feta.
Feia goig de veure! Un treball en equip que no seria possible sense la col·laboració dels docents, de la gent de la Fundació
Ateneu de Sant Roc, dels voluntaris i voluntàries, així com dels professionals del Projecte ICI de Badalona Sud, la Biblioteca
de Sant Roc, tècniques de Cultura de l’Ajuntament, el Consorci i els Serveis Educatius del Departament d'Educació (CRP,
EAP i equip LIC).

La pluja no va afectar els actes dels més grans, l'alumnat de Cicle Superior de Primària i d'ESO, Batxillerat i Educació
Especial. Tots ells van participar en els espectacles de Sant Jordi del Teatre Blas Infante, que ja s'ha consolidat com una
mostra del treball del barri, amb l'exhibició de violins de l'Escola Josep Boada i les actuacions de l’Escola Baldomer Solà i
l’Escola Mare de Déu de l’Assumpció. A Secundària, van actuar els estudiants de l'Institut Eugeni d'Ors, els nois i noies de
Maregassa, l’alumnat del col·legi Mare de Déu de l’Assumpció i, com a colofó, es va gaudir del contagiós swing de l'Institut
Escola Oriol Martorell. La cerimònia va comptar amb la col·laboració de l’alumnat de Lestonnac i Eugeni d'Ors, que van
presentar l'acte i van ajudar en l'acolliment i distribució de les persones assistents.
Finalment, el sol va sortir i la pluja –derrotada- va fugir cap a una altra banda. Un Sant Jordi triomfant va sobrevolar Sant
Roc a lloms del drac i va somriure quan va veure una gentada feliç i contenta passejant pel barri amb les roses i comprant
llibres a la plaça de Sant Elies. La diada va ser tan lluïda que el cavaller va celebrar una gran festassa amb el drac, la
princesa, el rei i tot el veïnat que va voler afegir-s'hi...
Josep Guitart
Assessor LIC
La tarda dóna pas a les entitats que van oferir als nens i nenes,
S.E. Badalona,
Departament d’Educació
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.

ACTIVITATS
TARDA A LA
PL. SANT
ELIES
L’experiència d’Aldees Infantils
El dimarts 23 d’abril vam sortir a celebrar Sant Jordi a la plaça del costat del mercat de Sant Roc. Aldees infantils va proposar
dos tallers, un de pintar mandales de Sant Jordi i un altre de fer xapes de Sant Jordi. En els tallers van participar tots els casals i
els nens es van motivar i van gaudir molt fent aquests tallers. Els nens i nenes d’Aldees van passar per diferents tallers, com:
reconstruïm la llegenda de Sant Jordi, jocs i danses tradicionals, etc.. on van gaudir d’un tarda diferent fent barri. Ens va agradar
viure i participar en un dia tan bonic com és Sant Jordi i vam veure com la plaça es va convertir en un espai d'interrelació i
construcció d'identitat de barri.
Cristina Fernández
Què diuen els i les joves?
Centre obert de Sant Adrià d’Aldees Infantils Sos
Aquest any, els i les joves del barri vam tornar a gaudir i

El racó de joc per la petita infància
El passat 23 d’abril del 2019, en motiu de la Diada de Sant Jordi,
diferents entitats socials que treballen a la ciutat de Badalona van
participar en la trobada organitzada per l’ICI (Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural) i altres entitats a la
Plaça Sant Elies del barri de Sant Roc.
Cada entitat va dinamitzar diferents espais en aquesta jornada.
Des del projecte ’Espai Compartim’ del Centre Sant JaumeFundació Carles Blanch vam realitzar diversos “racons” o
activitats sensoriomotrius i de joc holístic adreçades a infants de
0 a 3 anys. L’objectiu era promoure l’estimulació i incentivar el
desenvolupament psico-social de la petita infància. D’aquesta
manera, vam poder gaudir de la companyia, l’energia i l’alegria
dels més menuts del barri mitjançant aquesta estona de joc
conjunta.
Ressaltem la Diada de Sant Jordi, com una oportunitat per gaudir
d’aquesta bonica jornada donant visibilitat al treball que
desenvolupem les entitats amb les famílies, apropant aquestes a
la mateixa població i gaudint conjuntament d’un dia d’oci i de
diàleg intercultural.

participar del dia de Sant Jordi en els nostres carrers. Va ser
una oportunitat per compartir amb altres joves un
esdeveniment cultural. Fer activitats a les places sempre
esdevé un acte reivindicatiu i educatiu que fa que els i les
joves del barri comparteixin espai i experiències. Vam poder
recórrer les paradetes de llibres, però també d’altres
activitats com un taller de graffitti i un de batucada.
Volem que els nostres barris continuïn sent un espai de
convivència i de celebració i us animem a continuar
dinamitzant el barri pels nostres joves.
Joves Ateneu Sant Roc

Marta Mora i Anna Ascaso
Educadores Centre Sant Jaume-Fundació Carles Blanch

Cultura popular i tradicional catalana a la diada de Sant Jordi de Badalona Sud
Sant Jordi a Sant Roc 2019 ha estat una jornada participativa i intercultural plena d’activitats a diferents escenaris del barri, plaça Sant
Elies, Teatre Blas Infante i Biblioteca Sant Roc. És la culminació del treball en equip de diferents agents públics, privats i de voluntariat
que tenen per objectiu fomentar la convivència intercultural i la cohesió social entre el veïnatge. Les activitats del matí s’organitzen
amb la comunitat educativa i les de la tarda amb les entitats del barri.
Com a Servei de Cultura incidim en dos aspectes: aportar recursos perquè les activitats es puguin desenvolupar amb qualitat i treballar
perquè en aquesta festa de la convivència, la cultura tradicional i popular badalonina també estigui present. És el tercer any que
s’organitza l’exposició “Coneguem els Forjadors de la Festa” al Centre Cívic Sant Roc i es fan visites guiades a càrrec de membres de la
Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional i Popular Catalana (Coenbacu-Trapoca). Aquesta exposició mostra els
elements festius característics de la ciutat. També es fan danses i músiques tradicionals de les festes amb l’Esbart Sant Jordi, així com
mostres de com portar capgrossos o enfaixar-se, també es fan jocs de taula inspirats en l’imaginari festiu de la ciutat que
s’acompanyen de material per acolorir. A més, aquest any s’ha incorporat un taller de percussió pel públic juvenil. Destaquem la tasca
de tots els agents implicats en la comissió Sant Jordi a Sant Roc: el Consorci Badalona Sud, el Projecte ICI, la comunitat educativa i
entitats, especialment de l’Ateneu Sant Roc i també agraïm a Coenbacu-Trapoca la seva implicació en aquest projecte.

Anna Mª Gaona
Tècnica Departament de programes territorials de Cultural-Ajuntament de Badalona

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? Crec que ha suposat una aposta ferma per generar espais de
trobada entre la comunitat educativa, cultural i veïnal on la reivindicació de la cultura a l'espai públic ens
serveix com a vincle educatiu i cohesionador al nostre territori.
Un desig per als nostres barris: Desitjo que la diversitat i la riquesa cultural dels nostres barris siguin el
motor que ens faci seguir caminant cap a una societat més justa, plural i oberta.

Rubén Guijarro, Regidor del Districte 6
Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? Donar a conèixer als nens i als no tan nens una festa que és de
tots els que vivim a Badalona i a Catalunya. Compartir-ho amb tothom, gaudir-ho i treballar conjuntament
escoles, entitats i administració per a un projecte comú. També fomentar la lectura i l'escriptura, un pont
d'accés a la cultura i al coneixement.
Un desig per als nostres barris: Tolerància, respecte per a totes les llengües i tradicions que convivim no
només a Sant Roc, sinó també a tots els barris badalonins.

Núria Galcerán, Directora CRP de Badalona
Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? La jornada de Sant Jordi aporta un treball conjunt entre els
diferents agents del barri com les escoles, entitats, serveis,... Això permet oferir un conjunt d'activitats de
diferent caire a la població del barri. És un dia especial on és agradable sortir al carrer i veure l'ambient.
També apropa la cultura, la motivació per llegir, per conèixer més sobre les tradicions i cultura del lloc on
vivim,.... És agradable veure que tothom està benvingut a participar, a dir la seva i a gaudir del moment.
Un desig per als nostres barris: Més activitats per a tothom, accessibles i que apropin la cultura,
tradicions i valors del barri.

Cristina Vacas, coordinadora Badalona Entorn Escolar Secundària- Casal dels Infants

Què penses que ha aportat al nostre territori la preparació i celebració de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? C: és molt important fer activitats organitzades per diferents
entitats. Crec que és positiu fer aquests tipus d'activitats per a què els nens es diverteixen i compartir un
espai de convivència entre tots. A: em va agradar molt participar en les reunions per preparar Sant Jordi,
va estar bé reunir-nos amb persones d'altres entitats. És bo donar als nens l' oportunitat de fer activitats
divertides i que s'ho passin bé.
Un desig per als nostres barris: C: que hi hagin més tipus d'activitats així, que cada setmana es faci
alguna activitat per afavorir la convivència. A: que es facin més activitats com Sant Jordi i que hi hagi bon
ambient.

Cristina Oller i Adrià Álvarez, usuaris Cointegra-Fundació Badalona Capaç

Què penses que ha aportat al districte, la preparació i celebració de de Sant Jordi, "De fàbula!
llibres, dracs i roses per la convivència"? Mª A: como por la mañana vienen los niños, los profesores no
tienen tiempo de mirar las paradas porque están pendientes de los niños. Por la tarde aprovechan ellos
para poder visitar la parada y comprar. Nosotras también lo pasamos muy bien con los niños, estaban muy
ilusionados. T: San Jordi estuvo muy bien porque también vinieron mamas con sus niños, a las 5 al salir del
colegio. Mi hija no podía venir antes y se acercó a ver las paradas, compraron libros, pasaron por donde las
flores y todo aquello. Por la tarde vienen muchas madres y muchos profesores. Quedamos muy satisfechas
con las entidades que vinieron, los niños, etc.
Un desig per als nostres barris: Mª A: mi deseo es que la gente sea más cívica y que participen en todos
los actos públicos que se hacen para el barrio. Si la gente participa, quien lo organiza se anima y se hace
con más agrado la fiesta, pero si la gente no participa te aburres y dices: tanto que nos hemos mareado en
montar esta actividad para que la gente no venga. T: para nuestros barrios, la gente cívica y la participación
vecinal, sobretodo. Porque si no tienes vecinos montas una parada y te desanimas. La participación vecinal
es la más importante.

Teo Nora i Antonia Amador, voluntàries Ateneu Sant Roc i membres de Dones i Barri en Xarxa
Amb la col·laboració de:

