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Parlem del barri, ens emprenyem, ens emocionem, ens preocupa, ens il·lusionem... i a vegades els que hi vivim 
mantenim una sensació d’abandó i manca d’atenció que ens incapacita per trobar solucions al nostre abast.

Des de l’Ateneu volem insistir que el nostre potencial per crear recursos està molt més a prop del què pensem. Volem 
mostrar que no es tracta d’un somni sinó d’una realitat. Que arreplegar la capacitat de cadascú, reinventant els vincles 
entre nosaltres ens obre moltes més possibilitats de les que creuríem tenir. Que així creixem junts, transformant el barri 
des del barri.

I com ho fem? Doncs creant xarxa, inventant recursos, construint espais de trobada per consolidar la dimensió 
comunitària del barri.

Perquè creiem que podem transformar activament la nostra realitat. Perquè creiem que la història del barri 
s’escriu al barri.

EDITORIAL



El projecte de Cultura engloba tot un seguit d’activitats... un grup 
de teatre, un taller, una comissió de festes o un servei de préstec 
de llibres.

I per què pots trobar coses tan diferents?

Doncs perquè el projecte de Cultura pretén afavorir activitats socio-
culturals i educatives relacionades amb el temps de lleure i la cultu-
ra. A més, vol fer participar la gent del barri, afavorint la convivència 
i facilitant la integració dels col·lectius en risc social.

Des de fa més de 40 anys, la Fundació Ateneu Sant Roc (anterior-
ment com Ateneu Popular Sant Roc i Centro Social y Cultural San 
Roque) intenta, festa a festa, grup a grup, assolir aquests objectius 
d’integració i participació amb i pels veïns i veïnes del barri de Sant 
Roc.

Per aquest motiu, el projecte Cultura es troba al centre de 
l’organigrama, al centre de l’esquema, com a eix vertebrador que 
fa i ha de fer funcionar la gran roda de l’Ateneu.

Si preguntem a gent molt diferent dels que passen o “viuen” a 
l’Ateneu, podrem vertebrar aquest calaix de sastre.

CULTURA ÉS...

El taller de pintura dels dijous i també el de punt de creu i el de 
boixets. I els joves també fan un taller de fang. I alguns dimarts ens 
veiem per fer tallers casolans...

CULTURA ÉS...

Les excursions, poques pel meu gust però molt interessants: la 
de tardor, les matinals a museus. I també els concerts, els cinemes 
o la trobada de corals...

CULTURA ÉS...

Una exposició que vaig veure l’any passat a la sala lila, i la 
que fan sempre els nens del centre. Ah, i també quan vam anar a 
la universitat a veure l’exposició de les dones...

CULTURA ÉS...

El meu grup de percussió dels dimecres. I crec que també hi 
ha un grup que fa teatre... no, dos grups de teatre. I els de botxes 
que ens trobem a l’Ateneu quan venim a assajar els dissabtes.  
I, com no, el grup de muntanya! I ara la Coral.

CULTURA ÉS...

Les festes de primavera!!! Déu n’hi do quin rebombori es forma 
a l’Ateneu quan s’apropa el maig: Sant Jordi, l’Homenatge, el Dia 
Infantil, la Fira (sobretot la FIRA), concerts, teatres..... I un munt de 
reunions perquè tot estigui molt, però que molt organitzat.

CULTURA ÉS...

Sí, tot això és Cultura, i molt més. També s’inclouen tots els ser-
veis que pot oferir l’entitat a l’entorn: préstec de llibres o materials, 
cessió de sales a altres grups o entitats, el punt d’informació obert 
“a totes hores”.

CULTURA ÉS...

I la revista Als Límits que surt... surt quan el consell de redacció 
estima oportú...

I un munt d’espectacles i tallers dels que gaudim a través de La 
Roda d’Espectacles al Carrer.

I perquè tot això estigui més o menys organitzat, existeix una 
comissió que es reuneix periòdicament, és un punt de trobada i 
dinamització que té com objectiu promoure i elaborar el calendari 
de les activitats culturals i promoure i avaluar les línies d’actuació 
d’aquesta secció.

Més de 150 voluntaris fan possible Cultura, a la fi el projecte 
que dinamitza l’Ateneu; que és capaç de fer treballar junts a infants 
i adults, homes i dones, veïns de sempre i veïns nous. És el projecte 
que ens mou a enriquir-nos, a participar, a compartir. Cultura ens 
ajuda a fomentar el treball en xarxa amb altres grups i entitats del 
barri; afavoreix l’autogestió dels grups i aprendre a organitzar-se. 
Cultura és un espai d’acollida per l’infant i el jove, pel nouvingut i 
l’avi. Cultura fa de la llengua catalana una eina de cohesió social. 
El projecte de Cultura ens fa comprometre’ns, una mica més, en 
la transformació de la societat, començant pel nostre entorn més 
proper, el barri.

Pilar López

PROJECTE CULTURA

Com un calaix de sastre. Pots trobar de tot si busques bé.



L’Henriette
L’organització de l ’Ateneu 
necessita un munt de persones: 
grans i petites, homes i dones, 
amb molt o amb poc temps, 
que tenen com a mínim un 
requisit comú fonamental: tenir 
moltes ganes i inquietuds.

Quan es fa una construcció 
gran calen moltes persones. I 
aquestes han de tenir molt clar 
què sumen forces per un mateix 
objectiu. Però la construcció 
se sustenta, pren sentit, quan 
s’instal·la la clau de volta. Aque-
lla pedra fonamental que repar-
teix forces, que ajusta l’equilibri i 
que permet que tot s’aguanti.

L’Henriette ha estat això per 
l’Ateneu: la clau de volta. Fa 
anys, ella va aconseguir que 
l’Ateneu canviés la seva força, 
augmentés la intensitat. Ella va 
aconseguir que l’Ateneu treiés 
el nas més enllà del barri. I sort 
n’hem tingut de la seva empen-
ta, de la seva energia i de la 
seva força.

Va obrir portes i va trucar mol-
tes més, va fer que l’Ateneu fos 
un lloc visible, que molta gent 
conegués la tasca que des de 
Sant Roc es fa.

Va ajudar a fer perdre moltes 
pors i fer visible la força que 
tenen les idees, va convèncer 
que calia donar a conèixer el 
barri fora de Badalona, va orga-
nitzar festes, sortides i projec-
tes amb tossuderia i convenci-
ment.

Avui, des de Sant Roc, des de 
l’Ateneu et diem ben fort tots 
plegats: 

Gràcies Henriette !!

Anna Vicente

Què tenen en comú un transportista, una advocada, dos científics, un lampista, un estudiant 
preuniversitari, un periodista i un comercial? Segurament res; però si els hi dónes uns pals, uns 
timbals i unes caixes hi trobaràs que tots comparteixen el mateix esperit: la música. Prepara’t 
perquè la festa que et liaran serà gran. I comparteixen la intenció de passar-s’ho bé, de fer-t’ho 
passar bé a base de ritmes brasilers i africans. CANYA!!!

Vam començar amb moltes ganes, però sense coneixements, ni mitjans, ni les idees clares 
sobre què voliem ser o on voliem arribar. De sobte l’Ateneu llençà la proposta: ens pro-
porcionaven instruments, local i professor per formar un grup de percussió per cercaviles i 
festes de carrer. Som’hi doncs! Assajos, riures, “Pedro cómo era aquello?”, cervesetes, kilos 
d’esparadrap i apa! Primer bolo: Plaça dels Músics (Sta. Coloma), una senyora ens demana 
si us plau que deixem de tocar, malament. Segon bolo: acompanyem al Pare Noel en Harley 
a Montigalà, millor. Següents bolos: rodats. Això agafa forma! 

I ara què volem fer? Volem seguir aprenent, volem seguir rient, volem incorporar trompetes, 
volem tocar amb la coral, volem gent del barri al grup, que no tinguin por, que no cal saber-
ne gens, que no mosseguem. Així que si un matí qualsevol et desperta de sobte una tronada 
timbalera, no t’emprenyis, que només estem “matando el tempo”... 

Pablo Serrallach

retrat ARPILLERAS

MATANDO EL TEMPO

A veces se hace difícil visibilizar las historias de vida y experiencias de las mujeres, espe-

cialmente en contextos de barrios que poco importan a las grandes administraciones. Por eso, el 

Ateneu de la mano de Alba Hernández y María Viñolo ha acogido un proceso de reivindicación de 

las experiencias femeninas singular: LAs ArPILLerAs. A través de una técnica artesanal de 

origen chileno, un grupo de mujeres del Ateneu ha cosido y plasmado una parte de 
su vida, de su barrio, de su experiencia hasta conseguir un gran tapiz lleno de colores e imágenes 

que nos ofrece una visión de nuestra propia sociedad. Y haciéndolo, nos hemos entretejido 

a muchas otras mujeres que cosen sus vidas alrededor del mundo.
Mari Sabiote

L’exposició “ARPILLERAS: DONES COSINT HIS-
TÒRIES” amb temàtiques diferents (migració, 
quotidianeitat, sanitat, denúncia, feina, records de 
guerra...) ha estat als locals de la Fundació Ateneu 
Sant Roc del 13 de maig de 2009 al 15 de febrer 
de 2010 i al Palau Robert, del 18 de febrer al 2 de 
març de 2010.

De la mà de Roberta Bacic les històries s’uneixen 
a altres experiències, sovint properes en diferents 
llocs del món i algunes arpilleras embaixadores 
han viatjat a:

•  Irlanda del Nord “ARPILLERAS THAT CRY 
OUT” Flowerfield Arts Centre · 23 Juny 2009.  

“CRAFTS WITH LOVE” Coleraine · Novembre 
2009.

•  Londres “THE HUMAN COST OF WAR”, Impe-
rial War Museum de Londres · Novembre 2009.  

•  Barcelona “ARPILLERES HABITADES DE 
MEMÒRIA” Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones de Barcelona · Del 14 de gener al 
15 de febrer. 

Una altra manera de compartir amb altres perso-
nes d’arreu.

Roser Corbera
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Què és el desenvolupament 
comunitari?
D’entrada estem davant un terme format per 
dos. I cadascun, per si sol, té prou “substància” 
i mútuament es qualifiquen i s’influeixen. Per una 
banda el terme desenvolupament, fa referència 
des del sentit semàntic a “creixement“ i el terme 
comunitat a ”poble”. Però de seguida - us 
preguntareu – Què vol dir créixer? Què vol dir 
créixer com a poble? En quina direcció s’ha de 
créixer? En quines dimensions? L’econòmica, 
l’ambiental, l’educativa, la cultural, la social? 

Malgrat, avui per avui, encara perviu el vell mite 
de la comunitat, com un col·lectiu de persones 
amb un arrelat sentiment de pertinença, que 
comparteixen quelcom en comú i que tenen 
uns interessos similars. “Certament no podem 
caure en aquest parany de creure en una uni-
tat d’interessos i consciències. Fins i tot en els 
barris que a primer cop d’ull, semblen tenir sen-
yes d’identitat poderoses i una certa homoge-
neïtat, trobarem que els veïns s’autoidentifiquen 
desagrupats, amb interessos diferents, quan no 
confrontats” (JM.Barbero, 2008).

En l’actualitat, el fet de viure al mateix barri o 
al mateix bloc (i per tant, la proximitat física) ja 
no garanteix la relació entre les persones, ni la 
vinculació entre elles. Podem viure al mateix 
bloc i no conèixer els nostres veïns. L’actual 

paper ciutadà és ara de silenci, d’observador 
de l’altre, vist com estrany i amenaçador. En 
aquest sentit alguns autors com Bauman (2003) 
i Senett (2002) ens parlen de com les ciutats 
són un escenari d’individualització i vida en soli-
tud, amb un clar predomini de la vida privada, 
la dels “nostres assumptes”, per sobre de la 
vida pública, comunitària, allunyada del plaer de 
l’intercanvi entre ciutadans. 

En aquest sentit el desenvolupament comunitari 
és una eina col·lectiva que consisteix en: “un 
procés participatiu, de llarg recorregut, que se 
sap quan comença, però no quan acaba. Es 
tracta d’un procés relacional que es dota d’una 
estructura i una organització, en la que hi ha 
diferents nivells implicats i diversitat d’actors. 
En cada procés es crea una cultura de treball 
pròpia i única, a través del consens que facilita 
la comprensió de les situacions socials i les 
accions per canviar-les”1. 

Cal tenir present que el nucli de la seva pre-
ocupació són les poblacions que s’exclouen 
socialment, econòmicament i culturalment. Però 
el treball social a fer no es pot basar només en 
la protecció dels assistits o “exclosos” i dels 
“no integrats” que equivocadament pensem 
que estan fora, però estan dins, sinó que “ha 
de transformar les estructures que oprimeixen 
els marginalitzats perquè puguin convertir-se en 
persones (P. Freire,1992). Aquest procés només 

és possible si defensem fermament la dignitat 
de l’altre, per ser escoltat i per poder desenvo-
lupar-se com a ciutadà del segle XXI: ciutadans 
que pensen per si mateixos, que es fan respon-
sables solidàriament dels altres, sense deixar-se 
manipular i són capaços de dirigir la seva vida 
amb altres ciutadans que són ja del món” 2.

Així doncs ens trobem davant un terme que 
tindrà diferents significats, matisos i accents 
d’acord amb el context històric, polític i social, 
segons quin sigui  l’ús que en facin els diferents 
grups i estructures socials dominants. I per 
aquest motiu us plantejo la següent pregunta:

el desenvolupament comunitari 
està realment al servei de la trans-
formació social? Hi ha pràctiques 
socials compromeses i transfor-
madores i crítiques i d’altres que 
no ho són? 
A la primera part ja hem vist que es tracta-
va d’un terme complex en si mateix, perquè 
pren diferents significats d’acord a les diferents 
teories i les diverses corrents ideològiques on 
aquestes es subscriuen. A les quals s’hi suma 
la càrrega dels nostres valors personals, que 
de forma més o menys conscient, es troben 
implícites quan posem en marxa processos de 
desenvolupament comunitari. Certament els 

L’Ateneu porta anys treballant al barri, una 
llarga trajectòria de 40 anys, ha crescut com 
entitat, i ha crescut per acompanyar; donant 
resposta a les necessitats canviats del barri. 
Ha crescut també en complexitat de projec-
tes i de persones vinculades de formes molt 
diverses a l’entitat però que tenen un horitzó 
de sentit comú, un somni que és millorar la vida 
de les persones que viuen a Sant Roc. Aquest 
somni no és individual, sinó que és col·lectiu, 
és un somni compartit per moltes persones 
que treballen per la inclusió social i per avançar 
col·lectivament. És fruit, doncs, d’un somni de 
canvi, d’una forma d’estar ara i aquí en un pro-
cés actiu de compromís.

L’Ateneu, sempre ho hem dit, és un grup de 
persones, grans i petites, homes i dones, proce-

dents de molts llocs i espais diferents, però que 
ens uneix un element comú que és les ganes 
de participar activament en canviar coses que 
no ens agraden.

L’eina que permet la participació és el treball 
comunitari, el treball en xarxa. És el fer i desfer 
aprenent tots plegats.

Els canvis no són ràpids, moure una entitat com 
l’Ateneu que té anys de bagatge s’ha de fer poc 
a poc, ja que el treball comunitari ha de créixer, 
es va consolidant.

Per fer-ho, com organització, es dota d’una 
estructura articulada, que com un castell humà 
ha de tenir una pinya forta i anar pujant, trobant  
el propi equilibri entre el créixer i la sostenibilitat 
dels projectes i de la pròpia entitat. 

Precisament en aquests moments de crisi ideo-
lògica i de valors, en què sembla que les estruc-
tures polítiques fan aigües, cal que les entitats 
i organitzacions contribueixin al treball per la 
cohesió social, cercant objectius propers de 
convivència i transformació social. Les organit-
zacions han de treballar per tal de canviar tot 
allò que els agrada, és un dret i a la vegada un 
deure que hem d’exercir. Junts com comunitat 
tenim força i podem fer-ho.

L’organigrama de l’Ateneu mostra gràficament 
en forma de roda, que gira, que volta, que cami-
na, una trajectòria d’anys, que no s’atura. La 
roda s’empeny amb l’esforç de tothom, abocant 
recursos material, econòmics i humans.

Fer-ho no és fàcil, cal que els fonaments, els valors 
siguin forts, estiguin compartits i ben arrelats. 

Treball comunitari i participatiu

1.  Conceptualització presentada per Francina Planas. Jornada de Formació. Fundació Ateneu Sant Roc. Març 2009.
2.  Entrevista de Francesc Torralbla i Cristian Plazzi a la catedràtica d’ètica Adela Cortina. Xarxa Vives d’Universitats, num 3,maig 2009.



nostres valors personals, no estan “lliures” d’un 
posicionament ideològic, polític i ètic que guiarà 
les nostres formes de comprendre les situacions 
socials i en determinarà els processos i pràcti-
ques per canviar-les. La base ètica de les perso-
nes i actors participants és l’única que garanteix 
que el procés desenvolupament comunitari no 
quedi sotmès al servei dels poders socials, sigui 
una entitat ciutadana o una organització social 
que en pro dels interessos col·lectius amagui els 
particulars.

Quin pot ser el nostre paper? si 
parlem des de la realitat social, 
amb ella, trobarem el nostre paper.
• Compromís amb nosaltres mateixos. De 
fer quelcom que ens gratifiqui, quelcom bonic, 
que valgui la pena. Aquesta preocupació ètica 
ens ha de servir per construir la nostre pròpia 
vida i és la que legitima un treball social coherent 
amb les injustícies socials, que empeny un canvi 
de les inèrcies professionals burocratizades i les 
actituds passives de ciutadania.

• Compromís per un treball social trans-
formador. Una aposta per apropiar-se de les 
eines del coneixement que donin llibertat i siguin 
potenciadores de les persones i les pràctiques 
al servei de la justícia social, sent subjectes 
crítics per evitar estar al servei dels diferents 
dispositius dominadors, de l’ordre social i del 

poder (Focoult 1999). Es tracta de saber forjar 
ciutadans que puguin saber-se i sentir-se lliures 
i iguals ( A. Cortina, 2009).

• Compromís amb pràctiques reflexives. Hi 
ha una forta tendència a l’acció, a la immedia-
tesa, a la fragmentació dels esforços, a treballar 
sols, tan els propis ciutadans com les organitza-
cions socials i ciutadanes.

• Compromís per aprofitar l’aprenentatge 
existent en xarxes informals. Dins i fora de 
les pròpies organitzacions amb la ciutadania i 
entre elles, per construir estructures i processos 
de treball conjunt. Construirem un espai vital ric 
en un territori si aquest sap potenciar l’emergent 
de les xarxes socials, que produeixen les seves 
persones i en potencia el seu arrelament. Es 
tracta d’anar més enllà de la dinamització de 
persones i organitzacions que potencia “con-
tactes”, per ser capaços d’establir conjunta-
ment comportaments cívics, solidaris, normes 
de conducta, de reciprocitat, que configuraran 
l’existència d’una comunitat real (Navarro, S, 
2004).

En síntesi una nova perspectiva basada en el 
diàleg, el debat i l’acomodació de les diferents 
perspectives de veure el món, dels diferents 
valors que coexisteixen en les nostres organit-
zacions i més enllà, entre les organitzacions i les 
poblacions d’un territori .

Núria Prat

El que ens dóna força com entitat és el treball 
amb les persones, essent tots plegats prota-
gonistes de la transformació de l’entorn i de la 
pròpia vida. 

Al llarg de les trobades, de la formació, de les 
reflexions col·lectives que anem fent hem anat 
compartint  idees que podem plasmar en valors:

•  L’acollida, de grans i petits, de monitors i 
voluntaris, de qualsevol persona que s’acosti 
és fonamental. L’acollida és preparar-se, rebre, 
estar disposat a donar el millor de nosaltres, 
de la nostra entitat.

•  Responsabilitat, en primer lloc cap els petits  
i grans de l’Ateneu, dins de cada projecte, 
però també amb el barri, acompanyant, reivin-
dicant, treballant per un barri més digne.

•  La solidaritat, en primer lloc amb els propers 
però també col·laborant amb projectes amb el 
Tercer Món, sentint-nos partíceps i responsa-
bles  d’un sol món.

•  Respectuosos amb el medi ambient, poc a 
poquet hem anat fent passets: reciclant, cui-
dant les plantes, reduint, millorant l’entorn.

•  Participant amb altres entitats del barri i de 
la ciutat, amb els centres educatius, amb les 
entitats de lleure properes, amb fires de ciutat, 
en taules de debat i de reivindicació.

•  Compromís, amb la gent i amb la inclusió.

Tot això solament ho podem fer si continuem 
creixent en reflexió tots plegats.

Anna Vicente

Treball comunitari i participatiu

BONes 
PrÀCTIQUes 

pel treball 
comunitari 1

1 

Promoure la participació  
activa i representativa que 

fa possible una significativa 
influència dels membres 
de la comunitat en les  
decisions que afecten  

les seves vides.

2
Implicar membres de la 

comunitat a l’aprenentatge  
i la comprensió dels assumptes 

comunitaris, de l’econòmic, 
social, polític, psicològic i altres 
impactes vinculats a diferents 

alternatives d’acció.

3
Incorporar la diversitat 
d’interessos i cultures  

de la comunitat en el procés de 
DC i desvincular-se de qualsevol 

recolzament a les accions  
que puguin afectar negativament 

als grups més vulnerables.

4
Treballar activament  

per aconseguir la capacitat  
de lideratge dels membres  

de la comunitat, els seus líders  
i els seus grups.

5
estar oberts a les estratègies 
que serveixen per treballar  

per la sostenibilitat i el benestar 
de la comunitat.



DONES EN XARXA

són les de la samarreta lila.
Les reconeixereu per la seva implicació sense 
límits, per la seva tenacitat, per la seva lluita 
diària entre els veïns i veïnes de Sant Roc. 
Les podeu trobar dialogant  amb un nen que 
trenca una branca, un senyor que trepitja un 
parterre o un grup de noies que emplenen 
el carrer de pipes. Però també les trobareu 
presentant projectes a les administracions, 
barallant-se amb el regidor d’urbanisme per 
un parc infantil o denunciant per la ràdio la 
deixada del nostre barri.

No paren!!!
Al 1998 ja se sentia parlar d’elles. D’un 
grup de dones preocupades pel seu entorn, 
per la vida de la seva gent. Unes dones 
amb ganes d’aprendre com millorar la vida 
de Sant Roc, el seu barri, els seus estimats 
carrers. Dones i Barri iniciava el seu camí.
Al 2003 el grup creix, es transforma en 
Dones i Barri en Xarxa, una plataforma de 
grups de dones i dones amb el repte de tre-
ballar per la neteja i la convivència al barri.

Primer una campanya... 
...de lemes i dibuixos per crear sentiment de 
pertinença a Sant Roc. Després accions al 
carrer amb l’objectiu d’implicar les veïnes i 
els veïns en el respecte i el civisme. També 
campanyes de denúncia, amb els famo-
sos punts verds i negres (que sempre guan-
yen, i de molt, als verds). Decoracions amb 
reciclatge per guarnir les festes del barri. 
Inclús fent-se internacionals viatjant a 
Londres per compartir experiències de des-
envolupament comunitari mediambiental.
I sempre implicant entitats, administracions, 
ciutadans i ciutadanes.

Pilar López

Què és internet? Treball en xarxa
Xarxa, xarxa de xarxes, La xarxa.

Utilitzem internet. Per treballar, per comprar, per demanar les comandes,  
per opinar, per educar, per mirar, per jugar, per coordinar-se, per aprendre, 
per ensenyar, per exhibir-se, per amagar-se, per parlar... per ser. 

Som a internet. Escribim el nostre nom i ens trobem, allà. Tenim una 
adreça de correu, un facebook, un myspace, una web... sabem dels altres 
i coneixem gent.

El treball en xarxa és possible. Només cal aprofitar els recursos i utilitzar-los 
correctament. I Internet és el millor dels exemples, que no és -ni més ni 
menys- que treball en xarxa.

Jordi Cortinas

Aquesta vegada ens sorprenen amb una nova campanya:

L’objectiu, trobar tota la gent que al nostre 
barri fa les coses bé.

S’han proposat fer visibles els veïns i les veï-
nes que cuiden el nostre barri, que sentin que 
la seva aportació en favor de la convivència i 
el civisme és important, molt important.

Volen sumar, enquesta a enquesta, foto a 
foto, entitat a entitat. Sumar cotxes ben apar-

cats. Sumar escombraries dins dels conteni-
dors. Sumar veïns que reciclen i fan servir la 
deixalleria mòbil. Sumar els que recullen les 
caques de gos. Sumar. Sumar.

I volen arribar a 100. I després a 300. I, fins i 
tot  a 1.000.

I estic segura que ho aconseguiran o és que 
no les coneixeu prou?

xarxa • network 

  (xabaca) • 

red •  (jal) • retea

(bade) • réseau 

•  (jaal) 

Grup de dones de la Fundació Ateneu 
Sant Roc • Grup de dones de la 
Parròquia • Les Bruixes • Altres dones



Si entrem al seu web diu que fa 25 anys que fa 
màgia… però és mentida, ja en fa 30 i això seu és 
com un pacte amb el diable. Tenint-lo davant per 
davant ningú no diria que en pugui fer 30, i no és un 
compliment.

200 actuacions a l’any per a Xarxa, moviment Rialles, 
Roda d’Espectacles, Biblioteques i bibliobusos, Cen-
tre d’Ensenyament del Català i centres cívics de tot 
Catalunya; convencions empresarials, espectacles 
per a adults, etc.

.... entre bolo i bolo té temps per a una infusió, jo per 
a un cafè, i entre glop i glop ens explica això:

TRIA UN NÚMERO

 — Si haguessis de triar un públic?

Si hagués de triar un públic triaria l’infantil.

És curiós perquè fa 15 anys t’hagués dit que l’adult.

Ara no... ara em trobo millor amb el públic infantil 
perquè té un marge d’imaginació molt més ampli. 
L’adult és més respectuós però molt menys esponta-
ni. A l’adult li costa fer OOOOOH; un nen de vegades 
només necessita obrir un xupa-xup per fer ooohh.

SUMA-LI UN

 — Has actuat diverses vegades a Sant Roc. És 
un públic diferent?

“A Sant Roc m’hi sento com a casa, és la meva 
Badalona també”.

El públic és diferent, sí, sempre hi ha hagut molta 
més immigració. Un nen de Sant Roc no sempre pot 
tenir-ho tot i potser és per això que disfruta més de 
l’espectacle; alguns nens ho tenen tot i ho qüestio-
nen tot en comptes de disfrutar-ho.

Sant Roc, com fa 30 anys, és un barri pobre i als 
barris pobres sempre hi ha guetos tot i que... ara 
les parets són més psicològiques que mai... Quan 
he de preparar les activitats del Memorial Li Chang 
rebo indicacions del tipus de nen que hi va a cada 
activitat i no em diuen: “aquí són més difícils”, no, la 
informació que rebo és: “aquí són mitjans, allà són 
petits, o més grans...”.

Ara Sant Roc té tramvia, té gespa, té aspersors que 
la reguen a la nit... està canviant. Hem d’aprendre a 
estimar la ciutat i a sentir-nos-hi part. 

((moment per a la crítica política)) 

“Al centre tens un teatre i a Sant Roc, no... doncs 
plantegem-nos-ho... què cal? Potser cal posar 
l’Ajuntament a Sant Roc... doncs plantegem-nos-ho”. 

(i hi afegeix:) “no m’agradaria ser polític avui”.

AL RESULTAT, SUMA-LI 3

 — Veure màgia és voler creure en allò que 
sabem que és mentida...

Tothom necessita creure en alguna cosa. Som 
creients.

Creiem en les nostres religions, en les nostres famí-
lies, els amics, la parella. Ens agrada i necessitem 
CREURE-hi.

Quan vas a un espectacle de màgia hi creus, com 
quan vas a veure una pel·lícula que t’emociona, que 
et fa plorar tot i que saps que és una pel·lícula.

 — Dius que la màgia és un mitjà de comunica-
ció, a què et refereixes? Què comuniques?

En el moment que l’espectador fa OOOH s’està 
obrint, hi creu, s’obre una via (fa un gest amb les 
mans de fora en dins, com un embut i de seguida 
fa com si hi posés coses a dins) i jo hi col·loco infor-
mació.

Hi col·loco civisme, hi col·loco respecte. És el 
moment que jo tiro un paper a la paperera per comp-
tes de fer-ho a terra, és el moment que faig broma a 
la gent, que m’hi fico amb ells però des del respecte 
i això, en aquell moment precís, és una manera de 
fer arribar un munt de coses perquè hi ha una comu-
nicació increïble.

 — Creure o deixar-se enganyar?

No, deixar-se enganyar no, és voler creure en alguna 
cosa que ja sabem que és mentida “no és deixar-se 
enganyar, és deixar-se sorprendre, voler-hi creure i 
divertir-se”.

I em proposa la següent situació: Imagina una posta 
de sol magnífica, 

jo et dic: mira! que maco! 

I tu dius: sí, és maco, però demà tinc un examen, la 
parella m’ha deixat, estic fatal... 

I jo et dic: ja... però això no treu que sigui maco, oi? 
Disfruta-la! Si t’hi deixes anar i la gaudeixes, et farà 
veure les coses diferents, segur. 

Disfrutar per un moment no és un engany, és una 
eina per gaudir de les coses maques de la vida.

I... PER ACABAR... RESTEU-LI EL NÚMERO 
QUE HAVÍEU PENSAT

Un altre cas hipotètic:

Quan fas un truc i et sents dir: uau! Tens poders!! 
Què bo que ets!!!!

... imagina això aplicat a algú que té problemes...

Imagina un nen que ha perdut 3 dits, que ha de fer 
rehabilitació sense estar motivat, que se sent tractat 
amb llàstima perquè li falten 3 dits. Un bon dia rep 
la visita d’un mag que li fa un joc de màgia. El mag 
li explica el secret i li demana que practiqui i que l’hi 
faci als familiars. Practicant, practicant, farà rehabili-
tació sense adonar-se’n, aconseguirà fer el truc, se 
sentirà dir que és bo, ja ningú no li demanarà pels 
seus 3 dits, sinó per com ho ha fet, per quin és el 
truc, pels “poders” que té.

La màgia pot ser una teràpia molt important.

 — Ens convides, doncs, a ser mags?

A les biblioteques de Badalona hi ha un fons de lli-
bres sobre màgia molt interessant.

Alerta! No per saber els trucs d’alguns números sinó 
per conventir-nos en MAGS, fer-hi creure a les perso-
nes que us envolten i observar com la química que hi 
havia entre vosaltres comença a canviar.

... TATXAAAAAN! DÓNA 4, OI?

- Després de tant de truc... mantens la teva capacitat 
de creure-hi?

Apunta: “Absolutament. I el dia que deixi de fer-ho 
moriré”

Sandra Novillo

SOLIDARITAT

MAG MAGOO

Informació sobre els espectacles i properes actuacions a 
www.enricmagoo.com

Associacions i Treball en Xarxa amb Menors  
No Acompanyats
El Col·lectiu DRARI  és una petita associació que treballa amb 
menors no acompanyats, infants i adolescents que migren sols, sense 
la companyia d’adults. 

Els menors migrants són una realitat històrica i comuna a molts territoris 
d’arreu del món. Es calcula que actualment a la Unió Europea en són 
15.000 nois provinents de l’Àfrica i l’Àsia. El mateix passa entre Llati-
noamèrica i Amèrica del Nord. Aquests nois comporten un important fet 
transnacional, posen en evidència l’Estat i el sistema de protecció de la 
infància i ens evidencien les nostres vergonyes. 

Els nois migren bàsicament pels mateixos motius que les persones adul-
tes: situacions familiars, necessitats econòmiques i ànsies de llibertat. Hi 
ha un clar efecte sortida, una empenta, que els fa sortir del seu país. 

Un cop aquí, els nois es veuen empesos a migrar i reemigrar d’un territori 
a l’altre degut a la mala acollida que se’ls dóna i a la manca de respecte 
als Drets de l’Infant i les lleis de protecció de la infància que tenim. 

La gent de DRARI vam començar la nostra tasca el 1999, de la mà d’una 
companya de l’Ateneu, l’Henriette Llopis, que va convocar molta gent 
a Catalunya. Així, diverses organitzacions ens hem anat trobant al llarg 
dels anys, amb la feina diària i mitjançant els mateixos nois, que migrant 
d’un lloc a l’altre, ens han anat presentant. 

Avui dia ja fa 10 anys que treballem en xarxa gent del Marroc, Euskadi, 
Astúries, Madrid, Andalusia, el País Valencià, Ceuta, Melilla, Canàries, … 

Association Al Khaima, Colec-
tivo Social y Justicia, Coordi-
nadora de Barrios de Madrid, 
CEAR (Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado), SOS Arra-
zakeria, Asociación Elín, Pro-
dein, SOS Racismu, … 

Una gran eina, útil i barata, és 
l’altra xarxa, internet. Tant per 
a la comunicació entre les enti-
tats, com per a la difusió dels 

Drets de l’Infant, com especialment amb els nois. La missatgeria, el 
correu i el xat són mitjans de comunicació freqüents entre nois i entitats. 
Hi ha hagut casos en què hem intervingut persones de 5 territoris i orga-
nitzacions diferents, per a atendre un noi en una situació greu. Les tec-
nologies i internet ens faciliten enormement la feina, tant per la rapidesa i 
immediatesa, com per la despesa econòmica. En un moment una situació 
pot ser coneguda per centenars de persones, pots posar una denúncia a 
la policia o un Defensor, o aconseguir un advocat on no el tenies. 

Si voleu més informació sobre els menors no acompanyats i els Drets de 
l’Infant podeu mirar aquestes webs: 

http://www.drari-col-lectiu-iap-drets-infant.blogspot.com 
http://www.menoressolos.blogspot.com

Vicenç Galea
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DADES PERSONALS

Nom i cognoms ............................................................................................................................

Carrer ....................................................................................................  Núm.  ...............................

Tel.  ..................................... Districte ........................ Localitat  ...............................................

Aportació de  .................................................. euros

Període de cobrament   Trimestral   Semestral 

  Anual  Puntual

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Sr. Dir. del banc/caixa  ..............................................................................................................

Agència  .............................................. Adreça .............................................................................

CP .............................. Localitat  .....................................................................................................

Li agraïré que a partir d’ara carregui al meu compte o llibreta els rebuts que  
periòdicament li presentarà la Fundació Ateneu Sant Roc:

És important posar els 20 nombres del compte.

Titular ....................................................................................................................................................

DNI  ...................................  Data  .....................................................................................................

 Signatura

Si vols pots fer l’ingrés directament al número de compte: 
2100-0365-35-0200142257 de «La Caixa».

Aquesta ordre l’heu de fer arribar a la FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC.  
c. Cáceres 34-36, 08918 BADALONA i/o truqueu al 93 399 39 51 si voleu 
consultar el projecte o participar-hi directament.v

o
ls

 c
o

l·
la

b
o

r
a

r
 e

c
o

n
Ò

m
ic

a
m

en
t
  

a
m

b
 l

A
 f

u
n

d
A

C
IÓ

 A
t

en
eu

 
sa

n
t

 r
o

c
?

L’entrevista

Joaquim Sempere, professor del 
departament de Sociologia de la 
Universitat de Barcelona acaba 
de publicar un llibre amb un 
títol ambigu a mig camí entre 
l’advertència i la recomanació: 
“Mejor con menos” (editorial crí-
tica) i on ens adverteix sobre els 
efectes del consum massiu propi 
del capitalisme. La seva visió 
reflexiva, contrastada i una mica 
fosca ens dóna claus per saber 
què està passant i què està a punt 
de passar si no hi posem remei.
J. Sempere: “O reduïm el nostre con-
sum, o no serem. Tot i que la huma-
nitat té molts recursos intel·lectuals i 
morals per canviar, segons com es 
faci aquesta transició a una economia 
més austera, pot augmentar tota la 
conflictivitat que ja n’hi ha molta. I 
això pot ser molt perillós. Si continu-
em per aquest camí desorbitat ens 
aboquem a un món on els conflictes 
poden ser creixents”.

ALS LÍMITS: I quin és el proble-
ma?
J. Sempere: Aquí el problema, és 
un problema de recursos mundials. 
El nostre impacte sobre la biosfera 
és excessiu i, a més, va creixent i 
quan s’incorporen noves societats 
com la Xina, l’Índia o la brasilera en 
l’engranatge industrial, l’impacte es 
multiplicarà. Això no vol dir que se’ls 
hagi de prohibir el dret, si nosaltres ho 
hem fet ells ho poden fer...

ALS LÍMITS: Hi ha dades objec-
tives? Qui diu que s’esgoten els 
recursos? Si mirem el nostre dia a 
dia, no sembla que siguem cons-
cients d’aquesta limitació. 
J.S. Hi ha tot un seguit d’institucions, 
com el World Watch Institute www.
worldwatch.org o la Xarxa Mundial 
pel càlcul de la petjada ecològica 
http://www.footprintnetwork.org 
ens diuen que estem desforestant la 
terra, perdent terres fèrtils, la pesca 
està disminuint i estem esgotant la 
font energètica que representa el 80 
per cent de tota l’energia mundial que 
és el petroli. No podem seguir per 
aquest camí. El creixement econòmic 
ens porta, tard o d’hora a situacions de  
col·lapse.

ALS LÍMITS: Però cada cop necessi-
tem més... no sembla que estiguem 
disposats a viure amb menys. 
J.S. Hi ha càlculs, imperfectes però 
no arbitraris, que ens estan advertint 
que des de finals dels vuitanta ja hem 
superat la capacitat de la terra de 
proveir aliments i recursos. Vol dir que 
estem vivint sobre recursos futurs. 
Estem esgotant el capital natural. 

ALS LÍMITS: El nostre sistema...
J.S. El nostre sistema té un punt 
feble... que és l’energia. La nostra 
economia té una dependència ener-
gètica terrible. El nostre sistema ener-
gètic és fòssil –que a més de crear 
l’efecte hivernacle- és finit. I el petroli 
cada cop és més car i té menys ren-
diment. Arribarà un moment en què 
el petroli no s’esgotarà… serà massa 
car. I no el podrem utilitzar alegrement 
per fer un viatge de cap de setmana a 
Praga, per exemple.

ALS LÍMITS: Però ningú vol renun-
ciar a un cap de setmana a Praga 
o a Londres... això és el benestar.
El benestar no és tenir moltes coses. 
Tenir una vida equilibrada i on hagi 
suficient d’allò bàsic és el benestar. I 
hem de canviar. 

ALS LÍMITS: I estem preparats?
En aquests moments, rotundament 
no. Però per sort hi ha una minoria 
creixent que se n’adona i pren una 
actitud activa nova: la bicicleta com 
a mitjà de transport, per exemple. I 
a més, tenim el coixí que com que 
tenim molta riquesa podem prescindir 
d’una bona part i no ens en ressen-
tirem.

ALS LÍMITS: Però caldrà canviar? 
Al final, no trobarem una solució 
tecnològica que ens tregui les 
castanyes del foc?
Les solucions tecnològiques ja hi són. 
Per exemple l’eficiència de les nos-
tres màquines forma part d’aques-
ta solució… (les actuals bombetes 
necessiten 5 vegades menys energia 
per donar el mateix servei). De totes 
maneres, jo vull alertar contra l’opti-
misme tecnològic desproblematitzat 
que es pensa que el ser humà tro-
barà solució tecnològica a tot. Això 
no serà.

ALS LÍMITS: I per què?
Actualment necessitem una massa 
immensa d’energia i, en uns anys, 
serà difícil d’obtenir tan fàcilment com 
ara només amb les energies renova-
bles i hem d’avançar en dos camins 
com són el de l’eficiència i el de 
l’estalvi.

ALS LÍMITS: Se’m queden mil 
preguntes... com afectarà això al 
tercer món? I al quart món? 
Encara tenim marge de maniobra 
real? 
Hi haurà qui es voldrà beneficiar 
d’aquesta manca d’energia? Com 
ens hem de protegir?
Què hem de fer per adaptar-nos? 
Com serà el nostre dia amb 
menys? 
Algunes de les respostes es tro-
ben dins del llibre “Mejor, con 
menos” de Joaquim Sempere... el 
deixo a l’Ateneu. 

Jordi Cortinas

Amb el suport de


