
festes de primavera 2018
SANT ROC B A d A l O N A



Divendres, 20 d’abril
Nit soliDària:  
sopar i coNtacoNtes
a les 21.00 h a la Fundació ateneu sant roc
cal inscripció prèvia
Organitza: Fundació Ateneu Sant Roc

Dissabte, 21 d’abril
sortiDa De MuNtaNya:  
Vall De carDó
a les 7.00 h a la Fundació ateneu sant roc
Organitza: Grup de muntanya de la Fundació Ateneu 
Sant Roc

Diumenge, 22 d’abril
ZuMba De Festa

MASteR clASS
de 10.00 a 13.00 h al col·legi lestonnac
Organitza: Grup de Zumba de la Fundació Ateneu 
Sant Roc

Dilluns, 23 d’abril
saNt JorDi

9. 00 h  JOcS FlORAlS
 MOStRA i vendA de llibReS
  a la plaça sant elies, al centre cívic 

sant roc, a la biblioteca, al teatre blas 
infante, a les escoles, als ies…

17.30 h  JOcS i tAlleRS peR A tOthOM 
 a la plaça sant elies

Organitza: pla educatiu d’entorn, consorci badalona Sud 
i entitats del territori



Dijous, 26 d’abril
eNcéN la Metxa

a càrrec la colla castellera 
de badalona
a les 18.00 h a la biblioteca sant roc
Organitza: biblioteca Sant Roc

Divendres, 27 d’abril
eNcéN la Metxa: tarDa De Jocs

a càrrec del personal  
de la biblioteca
a les 18.00 h a la biblioteca sant roc
Organitza: biblioteca Sant Roc

Dimarts, 1 de maig
HoMeNatge a la geNt graN
a les 17.00 h al col·legi lestonnac
cal inscripció prèvia
Organitza: Grup de dones de la Fundació Ateneu  
Sant Roc

Divendres, 4 de maig
JugaNíbals De Festa
a les 21.30 h a la Fundació ateneu sant roc
Organitza: Grup Juganíbals de la Fundació Ateneu  
Sant Roc



Diumenge, 6 de maig
36a Fira D’artesaNia i Mostra 
D’eNtitats i serVeis

9. 30 h  ceRcAvilA i AniMAció  
amb xarop de canya

10.30 h inAuGuRAció

11.00 h ActuAciOnS
 castellers de badalona
 castellers caldes de Montbui
 Màgia
 gegants de sant Jaume 
 Danses 
 artesans d’oficis en extinció

bAnc de SAnG
durant tot el matí a la plaça saNt roc
Organitza: Fundació Ateneu Sant Roc

Dimecres, 16 de maig
coNcert De la coral saNt roc
a les 16.00 h al casal de la gent gran sant roc

...després xOcOlAtAdA
Organitza: casal de la Gent Gran Sant Roc 

Dijous, 17 de maig
Festa Del Dia MuNDial 
D’iNterNet 
de 16.00 a 18.00 h al punt Òmnia casal cívic 
sant roc

viSitA GuiAdA RecuRSOS Web  
i JOcS, tRencAclOSqueS  
i AplicAciOnS de diSSeny
Organitza: punt Òmnia casal cívic Sant Roc i club Social 
el badiu 



Divendres, 18 de maig
coNstrucció Fototeca bDN 
saNt roc 
de 16.00 a 18.00 h al punt Òmnia casal cívic 
sant roc

pORtA leS teveS FOtOS de 
bAdAlOnA!
RetOcA FOtOS i AplicA eFecteS!
Organitza: punt Òmnia casal cívic Sant Roc i club Social 
el badiu

Divendres, 25 de maig
sol, Fa, Nits De Festa

amb el cor de l’Ateneu
a les 20.15 h a la Fundació ateneu sant roc
Organitza: cor de l’Ateneu de la Fundació Ateneu Sant Roc

Dissabte, 26 de maig
Dia iNFaNtil: 40 aNiVersari 
De l’esplai cHaNut

10.00 h  deSpeRtAdA  
amb cajones santrokeros

10.30 h  GiMcAnA de JOcS i tAlleRS

12.30 h bAll inFAntil 

a la plaça camaron
Organitza: esplai chanut, Fundació Ateneu Sant Roc: 
Ateneu al carrer, centre obert Joves, esplai borinot, 
Aula oberta, centre obert infantil

espectacle De Varietés
a les 17.00 h al casal de la gent gran sant roc
Organitza: casal de la Gent Gran Sant Roc 
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l’iMagiNari reFlectit 
eN la reMor De 
l’aigua

expOSició de 
FOtOGRAFieS  
de MARtA MAteu
a la sala d’actes de la Fundació 
ateneu sant roc 

del 2 al 31 de maig 

Organitza: Fundació Ateneu Sant Roc

el coMerÇ Just  
i la baNca Ètica?

expOSició de SeteM 
cAtAlunyA
a la sala blava de la Fundació 
ateneu sant roc 

del 2 al 31 de maig 

Organitza: Fundació Ateneu Sant Roc

treballs MaNuals
al vestíbul del casal de gent 
gran sant roc 
del 15 al 22 de maig

Organitza: casal de Gent Gran Sant Roc

treballs eN tela - 
patcHwork

delS GRupS de l’Avv 
bARRi MAReSMe
al casal cívic sant roc 
del 5 al 12 de juny

Organitza: casal cívic Sant Roc

MaNualitats i 
piNtura sobre roba
a la  sala d’actes  del casal cívic 
sant roc 
del 7 al 14 de juny

Organitza: casal cívic Sant Roc
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te Dijous, 3 de maig a les 18.00 h

l’aNastasi i la Maria 

a càrrec de l’autora: lourdes cartró
a la biblioteca sant roc 

Dijous 17 de maig a les 18.00 h

culturit 

cOnteS d’inteRcultuRAlitAt 
amb motiu del Dia internacional de la interculturalital
a la plaça camarón

Dijous, 24 de maig a les 18.00 h

l’Hora Del coNte elMer 

SeGuit d’un tAlleR de MAnuAlitAtS
a la biblioteca sant roc

Dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30 a les 18.00 h

roDaMussols 

el nOu JOc de leS bibliOtequeS  
de bAdAlOnA!
a la biblioteca sant roc

Organitza: biblioteca Sant Roc



Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica 
i Comunitària

Amb el suport de: 

aVV sant roc

biblioteca sant roc 

casal cívic sant roc 

casal de gent gran sant roc 

escola lestonnac 

Fundació ateneu sant roc 

parròquia sant roc 

punt Òmnia sant roc
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