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Pròleg

La memòria és l’eina que tenim per no oblidar. En aquest cas, per recordar com 
s’han construït els barris, el de Sant Roc i tants d’altres; des del dolor d’haver 
deixat terres, espais i persones conegudes per anar a cercar la incertesa i el 
desconcert inicial davant de les problemàtiques i deficiències estructurals, a la 
ràbia i a l’esperonament també per l’esperança d’un futur millor.

Per això, volem anar recollint les experiències úniques de més de cinquanta 
anys de vida, de diferents relats... Recollir petits trossets de la història, d’aquesta 
història que poques vegades s’explica des del cantó de la gent humil, que VIU els 
barris i en els barris. Des del poder el discurs és ampul·lós, allunyat, paternalista 
i justificador del que sovint ha estat injust, amb imposició de ciutats amb espais 
de diferents velocitats, segons qui hi viu, fent ciutadans de diverses categories. 

Sensibles a l’esforç de molta gent que ha treballat i lluitat per un Sant Roc 
digne, per tenir un barri amb equipaments com cal, per aconseguir una con-
vivència real, malgrat les dificultats quotidianes, volem narrar la història del 
barri vinculada a la de la ciutat, a la del país i a la del món, com no pot ser de 
cap altra manera, ja que Sant Roc i la seva gent en forma part i són ciutadans 
de ple dret.
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Sant Roc. De quan començà el barri
Joan Soler i Amigó

Vista aèria de la zona de Sant Roc i l’autopista en construcció. (Trabajos aéreos y fotogramétricos/Museu de Badalona. 
AI. Fons Revista de Badalona)
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envoltades de garrofers– proliferava un barraquisme descontrolat, amb coves 
i cases d’autoconstrucció aixecades amb nocturnitat, amb corralons i amb un 
nombre considerable de famílies rellogades. Començaven a arribar homes sols, 
que dormien “en patrona” o en cases de familiars i coneguts, fins que, al cap 
d’un temps, tenia lloc l’arribada de les dones i els fills, el reagrupament familiar.

Els records, a la maleta,
l’esperança en un farcell.
Dins el pit tinc una angúnia
que m’escou tota la pell...

Als anys seixanta va començar l’edificació de polígons d’habitatge amb blocs 
de pisos de discutible qualitat que ben bé podia considerar-se un “barraquisme 
vertical”, i sense els serveis públics més indispensables. Plans parcials, immo-
biliàries, patronats, les UVAS (Unidades Vecinales de Absorción Social) de Pomar 
i els blocs de l’Obra Sindical del Hogar de Sant Roc, construïts per una empresa 
amb la marca MACONSA. 

El barri de Pomar i el de Sant Roc. Oficialment, amb un enganyós cofoisme, 
aquells nous “polígonos” eren considerats com “la expansión”, la nova Badalona. 
La premsa del règim franquista, amb motiu d’una visita oficial del ministro de 
la Vivienda, fa aquesta valoració oficial d’aquelles UVAS rodejades de vinyes:

La construcción está ejecutada con esmero y ha dado como resultado la terminación 
de unas viviendas de mayor calidad que las que hasta ahora se han ejecutado en 
grupos de estas dimensiones.
El ministro felicitó a los arquitectos y a la Empresa Constructora por la perfección 
conseguida en la realización de dichas viviendas.

Tanmateix, els comentaris oficials sobre Sant Roc, no saben –o no volen– ig-
norar un cert to de menyspreu:

San Roque, con 13.094 habitantes en 1970, está exclusivamente formado por 
grandes bloques, corresponden 20 viviendas por edificio y se da un alto grado de 
ocupación, 4,88 personas por vivienda.
Badalona ha vivido “el sin par alud inmigratorio” desde todos los puntos de la 
geografía nacional. Fue Badalona una pequeña villa, con su vida independiente, 
un poco pueblerina, pero distinguida. Era la Badalona de hace poco más de cua-
renta años. Todos se conocían; en las calles badalonesas, la mayoría de ellas aún 
estrechas, respiraban un sabor tradicional, rancio...
Transcurrieron escasos años. Y Badalona había perdido ya toda su idiosincrasia 
ciudadana. Crecía y crecía por sus contornos, sin moldes, sin formas, sin planos. 

Sant Roc abans de Sant Roc. El gorg. Les hortes. Dels seus records de criatura, 
a principis del segle XX –ja fa més de cent anys– l’Antoni Mongay ens explicava 
com era el Gorg. La seva vegetació era de matolls, de canyes, de vímets i de 
joncs. I recordava que hi havia unes herbes molt boniques d’aparença però que, 
si les tocaves, feien molta pudor... 

Els immigrants canareus, tan bons coneixedors del delta de l’Ebre, feien unes 
canals mòbils amb fustes, de gorga a gorga, que s’empalmaven en uns dipòsits, 
que omplien d’aigua. Amb unes cordes baixaven la canal que sortia del dipòsit 
i l’aigua hi passava per a regar els seus horts furtius, on cultivaven albergínies, 
pebrots, mongetes, bajoques... que uns i altres es rampinyaven. I es feien barra-
ques d’horta, seguint la tradició del delta de l’Ebre. I hi caçaven ànecs collverds 
i altres ocells procedents de successives onades migratòries. Fins i tot hi havia 
flamencs! Tot era de tothom, és a dir, del primer que arribava...

Els pescadors es feien les seves nanses amb vímets del Gorg, que eren molt 
abundants. Els deixaven assecar fins que s’esgrogueïen, però mirant que encara 
fossin flexibles per a treballar-los fàcilment. Els cistellers, espardenyers i ca-
diraires també se n’aprofitaven de l’abundància agresta i descurada d’aquell 
entorn natural tan diferent i alhora tan proper.

Un costum habitual de la canalla badalonina –quan no anaven a barallar-se 
a pedrades pels carrers– era, en plegant d’escola, escapar-se al Gorg a caçar 
granotes i gripaus. I serps d’aigua. I espiadimonis o cavallets de serp... esquivant 
–això sí!– les advertències més o menys rutinàries dels seus pares. 

Amb una canya i un cordill lligat a la punta, acostaven a les granotes un 
manyoc de cotó fluix lligat al cap del cordill. Les granotes mossegaven el cotó 
fluix i se’ls enredava a les dents i, enganxades al cotó, les estiraven d’entremig 
de les jonqueres.

Amb la industrialització, Badalona demanava d’estendre’s a llevant i a 
ponent del poblament antic. Pels volts del principi del segle passat, es va 
traçar en el mapa municipal el carrer de Tortosa, identificat, inicialment, amb 
el número 5 del barri de Llefià. Més cap al Besòs, tot eren camps i horts, regats 
per la sèquia que canalitzava aigua del riu i creuats per l’antiga carretera en 
direcció a Barcelona. Fins a l’anomenada Població Artigas, que enllaçava amb 
el poble veí de Sant Adrià. Badalona, llavors, no arribava als 30.000 habitants.

No eren estadístiques, eren persones. Mentrestant, i sense aturador, Bada-
lona creixia: l’any 1962 ja passava dels cent mil habitants. Les estadístiques 
destacaven el caràcter indeturable d’aquella immigració continuada. En els 
barris que llavors eren extrems –Sistrells, les basses de can Lloreda i la Salut 
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Venían gentes con nuevas costumbres, de otra mentalidad... Fue imposible que 
la ciudad pudiera absorber, en un corto lapsus de tiempo, alrededor de 1940, la 
progresión de inmigrantes. 
Sobre aquellas fechas la periferia badalonesa vuela. Nuevos barrios nacen día 
tras día... Y comenzó una planificación. La Salud, Sistrells, San Juan de Llefiá, San 
Antonio de Llefiá, Artigas, Regadío, Remedio, Santo Cristo, Puifred... Luego, la 
creación de los barrios de San Roque y de Pomar, con moles ingentes de edificios. 
Tras ello, la integración. 
En sólo seis años –de 1964 a 1970–, Badalona ha experimentado un incremento 
en su población de 35.448 habitantes, batiendo un récord nada envidiable ya que 
este crecimiento desmesurado en el número de habitantes trae aparejado una 
seria problemática en todos los servicios municipales que se ven desbordados, 
constituyendo una papeleta de difícil solución. La principal causa es la inmigra-
ción, siendo en este período de seis años 44.327 personas las que han fijado su 
residencia en nuestra ciudad.
Polígonos de San Roque y de Pomar. Ninguna de las deficiencias existentes pueden 
ser imputadas al Ayuntamiento sino que corresponden a los Organismos que han 
creado los Polígonos y ellos son los encargados de subsanarlas.

 Sant Roc, un barri innominat. Per Paco Candel, l’escriptor immigrant d’Ademús, 
aquells entorns suburbials no eren altra cosa que llocs incerts “donde la ciudad 
cambia de nombre”. Sant Roc, abans de ser Sant Roc, era un territori marginal. 
Ni barri era. El nom de “Sant Roc” va ser introduït per un badaloní d’adopció, en 
Morguí Mas, provinent d’un poble lleidatà que tenia sant Roc com el seu sant 
patró. Abans, a Badalona, el protector contra pestes i epidèmies era sant Sebas-
tià, que ja tenia, de tota la vida, un carreró a Dalt de la Vila dedicat al seu nom.

Sembla que va ser per influència d’aquell tal Morguí, que es va batejar com 
a carrer de Sant Roc una llenca de terreny tocant al carrer de Gaietà Soler, un 
cul de sac darrere l’Hospital. Fins que, a conseqüència de la riuada del Besòs, 
allà on tot eren camps es van bastir uns barracons d’inacabable provisionalitat, 
per acollir, sisplau per força, moltes de les famílies que van ser traslladades 
del Somorrostro i de Pequín. I el nom de Sant Roc va passar a designar el nou 
barri construït per l’Obra Sindical del Hogar, fins aleshores encara innominat. 
Però, qui era Sant Roc?

Sant Roc i el gos. Segons el llegendari, sant Roc va néixer a la ciutat occitana 
de Montpeller, pels volts del segle XIII. Era de noble nissaga però, en morir els 
seus pares, va repartir els seus béns als pobres i, amb una capa una mica ratada 
i un bastó amb la carbasseta de romeu, se’n va anar a córrer món. Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de Badalona).
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A totes les ciutats i viles empestades que trobava al seu pas beneïa els malalts 
i amb un sol gest diu que els curava. Fins que ell mateix va ser atacat de pús-
tules virulentes per tot el cos i es va retirar a una cova per mor de no contagiar 
la població. Només un gos fidel se li acostava, li duia farinetes, li llepava les 
nafres i li feia companyia. La llegenda diu que, bo i mort, continuava guarint 
els empestats i el seu gos preservava de ràbia. Com deia un vell refrany, “un 
i un fan dos, sant Roc i el gos”.

La festa de Sant Roc s’escau el 16 d’agost, l’endemà de la Mare de Déu As-
sumpta, patrona de Badalona. I l’endemà de l’endemà era tingut popularment 
com el ”dia del gos”, en què els gossos de la rodalia podien entrar lliurement 
a les esglésies.

En realitat, sant Roc era el patró dels immigrants gascons i de tot el sud de 
França, d’on provenia la nombrosa immigració dels segles XVI i XVII, proporcio-
nalment tan abundant a Catalunya com la dels passats anys seixanta i setanta 
del sud d’Espanya. Que arreu de Catalunya les confraries de Sant Roc haguessin 
estat tan abundants no és més que una mostra de la integració i arrelament al 
país d’aquella històrica onada immigratòria.

Tot va començar amb aquella riuada. El setembre de 1962 es va desencadenar 
una terrible riuada que va arrasar el Vallès i la conca del Besòs. “¡Una cortina de 
agua!”, deia un veí. Les estadístiques oficials declaren aquestes xifres: 135 litres/
m2. 297 morts i 395 “desapareguts”. 7.366 famílies damnificades i 763 habitatges 
irrecuperables. Molta gent es va quedar sense casa, al carrer.

L’Obra Sindical del Hogar va instal·lar 1.806 albergues provisionales per acollir 
els “damnificados”, repartits entre diferents poblacions de la conurbació de 
Barcelona. La ciutat que més barraquistes va rebre fou Badalona, que en va 
acollir 600. Els habitatges eren prefabricats i van ser muntats en trenta dies. 
Oficialment, la terminación de la construcción de estas viviendas está prevista para 
antes de las próximas Navidades. 

Si bé es tractava d’uns barracons provisionals, de fusta i amb teulada d’ura-
lita, la seva provisionalitat va durar gairebé quatre anys. Els barracons que van 
correspondre a Badalona es van instal·lar en uns terrenys de can Cros en fase 
d’urbanització, previstos per a expansió industrial. 

La Ràdio-Televisió de Lausana va organitzar una col·lecta popular d’entre 
els espectadors i el Consolat de Suïssa es va fer càrrec de la seva tramesa. “Los 
suizos” eren els de més qualitat i van ser instal·lats al barri barceloní de la Gui-
neueta per a ser rehabilitats com a escoles. Amb motiu de la riuada, el Caudillo 
va visitar Sant Adrià de Besòs i va ordenar la desaparició de les barraques de 
Montjuïc i el Somorrostro. Va prometre “¡Volveré en primavera!”, però ja no va 

tornar més. Els mitjans de comunicació de l’època van expressar aquella caòtica 
situació en els termes següents:

Badalona se moviliza en pro de los damnificados. El alcalde, en ímproba labor, 
encauza el torrente de generosidad. Abnegada actuación de la Organización Ju-
venil de la Sección Femenina y de otras instituciones y estamentos ciudadanos. 

D’entre ells, el Museu Municipal, la Federació de Cors de Clavé, l’Orfeó Ba-
daloní, l’Esbart Sant Jordi, el cor La Rosa Artiguense, Badalona Sardanista, etc. 
etc. L’acte oficial va comptar amb l’actuació del reconegut tenor Emili Vendrell!

“El Somorrostro en Badalona”. Així definia la premsa del règim el nou conjunt 
d’”albergues provisionales”. de Sant Roc. Milers de famílies van ser sotmeses a un 
trasllat massiu forçós en camions procedents del Somorrostro i de Montjuïc 
–“esa lacra de Barcelona”– i d’altres suburbis de la ciutat veïna. Les tensions en-
tre els ajuntaments de Badalona i Barcelona eren contínues i les irregularitats 
urbanístiques constants: 

Segons la Ponencia de Vivienda del I Consejo Económico Sindical Comarcal de Ba-
dalona (1968): 

Se puede asegurar sin temor que más del 50% de la población de Badalona viven 
en viviendas que no reunen las condiciones mínimas exigidas desde el punto de 
vista sanitario.

La Història de Badalona publicada pel Museu l’any 1999. resumia en aquests 
termes les tensions creades:

“L’alcalde Josep Torras Trías va tenir una topada molt important amb les au-
toritats del règim, ja que es va oposar als plans de l’alcalde de Barcelona Josep 
Maria de Porcioles d’enviar els barraquistes de Montjuïc i del Somorrostro a 
Badalona.” Per aquest motiu es va enfrontar al governador civil i va ser cessat 
sense contemplacions. 

“El seu successor Felipe Antoja –el polític local més controvertit del franquisme– 
va cedir a les pretensions a canvi de promeses de compensacions econòmiques 
que no es van materialitzar.” Les protestes adreçades al governador civil, però, 
van ser inútils:

Excuso indicarte los problemas de todo orden que ello nos ha producido, vigilancia, 
limpieza, transporte, etc. sin compensación económica alguna. (...) No se concibe 
como en San Roque se hayan construido 3.395 viviendas sin una escuela de en-
señanza primaria, guardería ni centro asistencial de ninguna clase. 

Fins al 15 de juliol de 1972 no es construeix cap escola pública a Sant Roc!

Els primers nouvinguts. La premsa del règim no s’està d’afilar amb hipocresia 
la seva ploma envers els barraquistes.
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de Mataró creua el barri damunt de massisses columnes, elevada i sorollosa 
arran dels blocs de pisos. A conseqüència de l’aluminosi soferta per la majo-
ria de “piseries” s’han anat substituint els antics blocs per noves “piseries” en 
condicions més dignes. 

Com remarcava el quadern Sant Roc. 25 anys de lluita (1991): 
“Les classes populars mai no aconsegueixen fàcilment unes condicions de 

vida dignes. El poc o el molt que s’hagi pogut aconseguir no ha estat cap regal 
de ningú sinó el resultat de vint-i-cinc anys de lluites i reivindicacions.”

Des de la seva diversitat i de les seves lluites, el barri de Sant Roc, al cap de 
cinquanta anys, s’ha guanyat a pols, com el que més, la seva badalonitat. Potser 
és Badalona que no s’ha guanyat prou la seva presència, distant i alhora activa. 
No obstant, els corrents migratoris no cessen ni han cessat, d’Espanya i de fora 
de l’Estat, d’Europa, del Magrib, de Pakistan, de les cinc parts del món. I del poble 
gitano. Com cantava Raimon, “quan veus que ja s’acaba, torna a començar”...

Aquell gorg del Besòs és ara una estació de metro de la línia 2: BADALONA 
POMPEU FABRA / PEP VENTURA / GORG / SANT ROC / ARTIGUES-SANT ADRIÀ... 
En ambdues direccions, d’anar i tornar-hi.

“Descobrir per estimar”. És l’eslògan del cinquantè aniversari d’aquest barri 
divers que es diu Sant Roc, que així s’obre a la seva dimensió complementària: 
“estimar per descobrir”. Perquè, en el fons, només es descobreix de debò allò 
que s’estima.

Familias integradas en buena parte –dejando a salvo las naturales y numerosas 
excepciones que no dudamos deben existir– por gentes sin oficio ni beneficio, que 
han vivido siempre carentes de las más elementales condiciones de higiene –mu-
chas veces por falta de medios– y que por ahora no han demostrado que saben 
adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. En poco más de una semana Badalona 
ha crecido en unos ocho mil habitantes.
No somos racistas –no podemos serlo por nuestra condición de cristianos– y en 
cada hombre, aunque sea un gitano, vemos una creación de Dios. Que conste 
pues que nada tenemos en contra de los gitanos por el solo hecho de su raza o del 
color bronceado de su piel.

Sant Roc era “un auténtico guetto social”. Una història maleïda.

Què significa Sant Roc per Badalona? Aquesta és una pregunta oberta que 
reclama una resposta que no sempre resulta fàcil de trobar. I, no obstant, cal 
respondre-la. 

1966-2016. Han passat cinquanta anys. Mig segle de la història de Badalona. Sant 
Roc és un barri prou lúcid i pacientment divers, amb una història social, educa-
tiva i cultural molt pròpies. Quantes persones hi viuen? quantes cultures hi ha?

Un barri amb el seu mercat i la seva biblioteca, amb els seus espais públics 
ordenats i enjardinats a l’entorn de la seva Plaça Roja. Tanmateix l’autopista Correllengua pels carrers del barri, organitzat per Òmnium Cultural. 2007

Celebració del Nadal. 1977
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Sant Roc de Badalona
Anna Vicente Farran 

En el relat d’en Joan Soler hi ha moments que sembla que Sant Roc hauria 
sigut un lloc idíl·lic. Res més lluny de la realitat, poc a poc veiem que degut a 
l’avarícia i a l’especulació sense límit, el posicionament polític sovint ha acos-
tumat la gent a rebre per callar i a no fer canvis profunds que comportessin 
un accés clar a la igualtat.

Hem volgut, a l’hora, recollir bocins d’històries, de memòria de les persones 
que al llarg de 51 anys ho han fet possible, ara posen les seves veus al servei 
de la memòria col·lectiva, els seus records són petites peces que juntes confi-
guren un puzle, un mosaic acolorit com no pot ser de cap altra manera en un 
barri tan divers i ric.

Barracons. 1968
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Antecedents
El barri de Sant Roc antigament havia estat zona d’aiguamolls, propera al riu 

Besòs. Amb el temps va passar a ser zona de conreu, fins que, entrada la dècada 
dels anys 60, en concret, a la tardor de l’any 1962 i degut a unes riuades molt 
importants que hi va haver a Catalunya es va convertir en zona edificable i va 
iniciar l’acolliment del barri que actualment coneixem.

No és casualitat, Barcelona, una gran ciutat que havia enderrocat les seves 
muralles a l’últim terç del segle XIX, en els anys 60 continuava creixent de 
forma imparable, treia fora les seves indústries, creixia l’urbanisme de forma 
desmesurada degut a la necessitat de mà d’obra i, per tant, els barris on viurien 
els obrers. Aquests barris es feien sense tenir en compte les necessitats de les 
persones que hi viurien, sense equipaments, mínims d’infraestructures i sense 
contemplar espais públics. D’aquesta manera Badalona, igual que altres pobles 
dels voltants d’aquesta gran Barcelona, va créixer a la seva ombra i condicio-
nada per les seves necessitats i imposicions.

Segle XX
1910 Es fan parcel·lacions de les terres de conreu que es venen a particulars, 

d’aquí naixerà el barri d’Artigues.
A Badalona durant els anys 20 s’encarrega el Pla Fradera, en un intent 

de regularitzar la situació d’algunes urbanitzacions, que es va quedar en 
un pla teòric i no es va dur a la pràctica. No serà fins l’any 1953 amb el Pla 
Comarcal en què per primera vegada es zonifica el territori i es classifica 
segons els usos: residencial, industrial, etc. Tot i que per pura especulació es 
modificaran els usos quan convingui, normalment els motius seran sempre 
econòmics.

Anys de guerra, 1936 al 1939. Entre els anys 1939 i 1960 ja en la postguerra, 
refeta de la ciutat, misèria i inici de la industrialització que va comportar la 
necessitat de molta mà d’obra.

Dècada dels 60
Va destacar pels moviments especulatius, pel creixement accelerat de les 

ciutats. Urbanitzacions sense infraestructures ni serveis i un alt nivell de con-
taminació, per la proximitat de les fàbriques i manca de control ambiental. 
Barris fets expressament uniclassistes, lluny dels plantejaments de l’eixam-
ple barceloní d’en Cerdà. La població a Badalona entre els anys 60 i 70 es va 
doblar, es van construir moltes vivendes ràpidament, algunes tipus barraques 
que es construïen de nit per evitar ser enderrocades, i fins i tot es van habilitar 
algunes coves.

Pel que fa al moviment veïnal, molts barris van iniciar els anomenats Centres 
Socials, com espais de trobada i de reivindicacions del veïns. Van començar les 
protestes massives al carrer i a Badalona ja a l’any 1966 es va fer una manifes-
tació de dones contra les emissions contaminants de la FECSA.

Al 1962 hi van haver grans riuades a Catalunya, una part de la població 
damnificada va anar a viure a la zona que actualment queda entre Sant Roc 
i Congrés Eucarístic, en barracons de fusta donats per Suïssa, el que es coneix 
popularment com a barracons suïssos, i d’altres anomenats els espanyols. A l’any 
1965, el barri va rebre el seu nom: Sant Roc, copatró de Badalona, va ser el 
polígon d’habitatge social més gran de Badalona, i es van acabar de construir 
els primers blocs de pisos. Els noms dels carrers faran referència als llocs de 
procedència de molts dels seus habitants. Es va iniciar la vida del que serà el 
barri i a l’any 1966 van arribar els primers veïns, procedents del Somorrostro, del 
Camp de la Bota, de les vivendes expropiades per la construcció de l’autopista 
i d’altres zones; van arribar més de 8.000 persones barraquistes. Els germans de 
La Salle van crear l’Escola Proa. A l’any 1967 es va iniciar la primera comunitat 
parroquial al barri. A l’any 1969 es va crear el Centre Social, als espais actuals 
de la Fundació Ateneu Sant Roc i va néixer l’escola Lestonnac.

L’alçada del pisos i la construcció va estar condicionada pel nivell de l’aigua, 
ja que antigament eren aiguamolls. Tot i l’amplada entre blocs, no es van cons-
truir, ni tan sols planificar, infraestructures bàsiques: clavegueres, carrers amb 
voreres, il·luminació, semàfors, pavimentació, zones verdes, serveis... A més, 
cal sumar-hi la mala construcció dels edificis fets escatimant materials i amb 
defectes de construcció de l’època, com era l’aluminosi.

Es van construir 8 tipologies diferents d’edificis.

Escola Lestonnac. 1968 Centre Social Sant Roc. 1969
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Dècada dels 70
En els últims anys del franquisme hi va haver una presa de consciència de la 

situació global dels barris, de l’explotació urbana. A la vegada, tot i que soterrat, 
va esclatar el moviment obrer amb molta consciència de classe. Amb l’esclat 
dels conflictes, les lluites van anar més enllà de l’aspecte urbanístic, van créixer 
les vocalies dins dels moviments associatius: dones, joves, urbanisme...

A l’any 1973 amb la greu crisi del petroli hi va haver una important aturada 
econòmica i conseqüentment social. A l’any 1975 en les acaballes del fran-
quisme va destacar la repressió amb penes de mort i finalment al novembre 
la mort d’en Franco.

A l’any 1976 Pla General Metropolità, amb el primer intent seriós d’organitzar 
el territori.

Al 1979 es va constituir el primer Ajuntament Democràtic, amb l’Alcalde 
Màrius Díaz. Això va facilitar la recollida de les reivindicacions sorgides de les 
lluites ciutadanes, hi va haver més control de l’ús del sòl, es van fer fora indús-
tries de la platja, es va iniciar la construcció d’infraestructures i equipaments 
bàsics i es va construir una important part d’escoles a la ciutat.

En aquesta època Badalona va patir una davallada molt important de la 
indústria, a la vegada que va augmentar la consciència del dret i les ganes de 

viure en barris dignes, es van fer lluites 
importants contra les requalificacions 
de terrenys, a favor dels espais verds: 
Parc Natural de Montigalà-Batlloria, 
contra les indústries contaminants, 
pro escoles públiques i de qualitat, 
els veïns feien tancaments, ocupaven 
esglésies, es va realitzar manifestacions 
i concentracions.

Sant Roc també va prendre cons-
ciència de la situació del barri, de la 
precarietat dels habitatges, de la manca 
d’equipaments i de serveis socials. La 
gota que va fer vessar la paciència van 
ser diversos accidentes greus: morts 
de criatures per males condicions de 
baranes, accidents per manca de semà-
fors i caigudes de materials d’algun 
edifici. A l’any 1973 es van iniciar els 
primers escrits en premsa denunciant 

A la dècada dels 70 els veïns reivindiquen millores  
per al barri.

1975
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Revista SAN·ROQUE. 1975
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Paral·lelament al carrer Còrdova es va crear l’Aula de pas, feta per atendre als nens 
absentistes, que no havien estat escolaritzats i que van ser atesos pels educadors i 
mestres dels SERB (Servei de Reinserció de Badalona), com a pas previ a l’entrada 
a l’escola reglada. A l’any 1982 es crea la Coordinadora d’Ensenyament a Sant 
Roc, formada per mestres, metges de Salut Escolar, educadors de carrer, tècnics 
d’ensenyament del barri, Guàrdia urbana, Centre de Salut Sant Roc i altres, per 
coordinar les accions educatives i reivindicar millores.

A l’any 1981 es van fer les primeres Jornades de cultura popular, promogudes 
pel Centre Social, i que tindrien continuïtat durant uns anys. A l’any 1985 Adigsa 
es va fer càrrec dels pisos de Sant Roc. L’any 1987 va néixer l’Ateneu Popular Sant 
Roc, continuïtat del Centre Social. Inauguració, també, del Mercat de Sant Roc. 
A l’any 1988 el Casal d’Avis va iniciar les seves activitats.

En aquest caminar reivindicatiu i de conscienciació del barri, el deteriorament 
urbanístic va arribar a tal punt que era impossible continuar ignorant-lo i es 
va fer necessari plantejar una remodelació general. Es va encarregar a l’engin-
yer Sr. Serratosa, la part d’infraestructura, i al Sr. Pigrau, la part dels blocs de 
vivendes. Es va fer el clavegueram general del barri, amb un col·lector general. 
I entre els anys 1980 i 1983 es van dissenyar espais molt dignes i de qualitat: 
Plaça Sant Roc, Plaça Camaron, Plaça Roja, etc. 

Es va pensar un barri per viure, amb espais per compartir i conviure, amb amfitea-
tres, bancs i zones verdes; els elements de construcció es van fer arrodonits perquè 
incitaven menys al vandalisme, i es van dissenyar places amb elements d’un alt 
valor artístic, com és la Plaça Roja (mosaic de Tharrats i escultura de Fornells-Pla). 

Dècada dels 90
Grans canvis tecnològics que afecten a totes les classes socials i culturals. 

Hi va haver una davallada de la població i envelliment. El moviment urbà es 
transformà i superà els àmbits d’actuació de les associacions veïnals. 

Barcelona va iniciar un desplegament urbanístic espectacular arran dels Jocs 
Olímpics del 92, va aconseguir obrir-se al mar. Els moviments mundials de glo-
balització i deslocalització productiva van comportar de nou canvis importants 
i, a la vegada, va suposar un aprofundiment en la consciència col·lectiva i en 
reivindicacions socials que van anar més enllà dels entorns propers: moviment 
del 0,7% en solidaritat amb països més pobres, moviments socials potents que 
prenien els carrers. 

També va suposar un augment especulatiu considerable dels preus dels 
habitatges.

Badalona es va veure afectada pels Jocs Olímpics amb la construcció i re-
modelació del pavelló, així com la construcció del barri de Montigalà, destinat 

les mancances, van començar les protestes populars. Les lluites i manifestacions 
es van anar incrementant amb talls de l’autopista, reivindicacions diverses, 
pintades en diverses parets del barri, anades a la plaça de l’Ajuntament... Cal 
destacar el sentit de les reivindicacions per part dels veïns de la seva situació 
i expectatives i ganes d’un barri digne. A l’any 1974 es va inaugurar l’església 
de Sant Roc. Al 1977 es va crear el que seria l’inici de la futura Escola d’Adults 
a l’espai del Centre Social.

Dècada dels 80
S’heretà un moviment veïnal potent i cohesionat, tot i la crisi va ser capaç de 

mantenir-se i continuar les seves lluites. 
A la ciutat van continuar les construccions escolars. Es van millorar les co-

municacions urbanes: Ponts del Molinet i Cristòfol de Moura; a l’any 1985 es va 
inaugurar el metro a la ciutat, amb parada al barri de Sant Roc. Es van recuperar 
edificis modernistes, i es van dissenyar i crear espais de referència als barris.

A nivell del barri es va patir un deteriorament global greu, tant a nivell urbanís-
tic com social. Problemàtiques greus de desarrelament i afectació en la població 
per la droga i les seves conseqüències: cola, heroïna, sida, presó, morts... Van ser 
anys durs i en paral·lel es va fer un treball intens a nivell social. Moltes famílies 
van lluitar pel dia a dia dels seus fills i per donar-los una vida digna dins de les 
seves possibilitats i d’un entorn més que desfavorable i dur. 

Just a l’inici dels anys 80 la comunitat cristiana del barri demanà una visita al 
Sr. Jordi Pujol com a polític cristià, per tal que visités el barri i veiés in situ els greus 
dèficits que patia a molts àmbits diferents: social, escolar, sanitari, convivència, 
vellesa... Aquesta carta va tenir resultats, la visita es va fer i poc temps després 
es van poder continuar les obres de remodelació de Sant Roc que havien quedat 
sense pressupost.

És en aquesta dècada quan es construeixen la majoria dels equipaments del 
barri, primer es va crear l’Escola García Lorca, continuïtat de l’Escola Pau Vila. 

El president de la Generalitat, Jordi Pujol, assisteix 
a una reunió amb la comunitat parroquial. 1981

Reunió al Centre Social Sant Roc
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Futur
La història la seguim fent i valorem la capacitat transformadora de tots ple-

gats, saber acollir sense perdre les nostres arrels. El trajecte l’hem de fer junts 
i no podem admetre fractures si volem un barri cohesionat i en pau. Avui, els 
“altres catalans” s’han ampliat: hem sumat i el barri de Sant Roc és el seu fruit. 
Com el mosaic d’en Tharrats de la Plaça Roja, cada peça és única, però juntes 
formen un conjunt harmònic, una composició d’encaix.

L’espai públic dóna resposta a les persones i ha de poder acollir les necessitats 
de tots els seus ciutadans, perquè l’estimin, estableixin els vincles necessaris 
perquè formi part d’ells.

a l’estatge dels periodistes que cobrien la informació de l’esdeveniment. Van 
millorar les comunicacions entre els barris.

Degut a la greu problemática social, l’any 1990 al barri es va iniciar un movi-
ment veïnal de lluita contra la droga, format per patrulles. A l’octubre l’Ateneu 
Popular Sant Roc va fer un article de premsa denunciant la deixadesa i denun-
ciant les institucions com a responsables de l’estat del barri i de la seva gent.

A l’any 1991 l’ambulatori va estrenar el seu edifici, s’inaugurà l’Institut Badalo-
na 9, Adigsa va obrir la seva oficina al barri. Al 1992 es va inaugurar el Casal Cívic.

El barri, malgrat la renovació urbanística de carrers i places, va continuar 
patint un dèficit estructural en els seus edificis, malalts d’aluminosi i de mala 
qualitat en els materials i en la construcció, des dels orígens. Així al 1996 en 
els grans espais que quedaven entre blocs de la Plaça Sant Roc es van iniciar 
les obres de nous blocs d’habitatges, que permetien l’enderrocament dels vells, 
així un darrere l’altre. Es van fer amb formats diferents i amb participació de 
diversos arquitectes, cosa que va permetre una visió no uniformada del barri. 
Tot i així, caldrà lamentar la pèrdua del paviment i de la glorieta que donava 
caliu a la zona i que suposava un espai de trobada i de festa.

Canvi de segle
A cavall de dos segles, ja iniciat el segle XXI però amb tota l’herència del XX 

el barri continua amb canvis profunds. 
L’any 2004 es va fer la proposta del Fòrum de les Cultures, que provocà un 

revulsiu davant dels grans esdeveniments que no tenen en compte els barris, 
els pobles amb les seves necessitats. Moments i moviments nous que porten 
a repensar les ciutats, les polítiques i la participació social: moviment okupa, 
dret a l’habitatge, denúncies col·lectives de situacions injustes, clam general 
de No a la guerra d’Irak.

Catalunya desperta a una consciència pròpia amb diverses manifestacions 
massives, i es concreta en la demanda d’un referèndum per la independència.

És en aquesta etapa que Badalona rep una nova arribada d’immigrants d’arreu 
del món i l’encariment dels pisos fa que molts veïns venguin els seus, petits 
i sense ascensor i que aquests siguin ocupats per nous habitants.

Al 2004 es crea el Consorci Badalona sud i també es fa la Llei de Barris amb 
participació ciutadana. A Sant Roc s’arreglen alguns carrers i s’organitza i ade-
qua una part de sota de l’autopista.

Al 2005 l’Ateneu Popular Sant Roc passa a ser la Fundació Ateneu Sant Roc, 
amb continuïtat i reforç dels projectes i consolidació del seu compromís a favor 
de la gent del barri, rebutjant fermament l’exclusió de qualsevol col·lectiu.

Al 2009 es fan les primeres arpilleres, que es refermaran al llarg dels anys.
©
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 Juny 1966 (Antoni Capella/Museu de Badalona. AI. 
Fons Ajuntament)

1973 Plaça Sant Roc. 1982

Plaça Roja. 1982 Mosaic de Joan-Josep Tharrats a la Plaça Roja.

El Mercat de Sant Roc inaugurat l’any 1987.

Obres del Trambesòs. 2005

Estació de Metro Sant Roc, inaugurat al 1985.

Els encants de Sant Adrià de Besòs fan del dimarts un 
dia especial per a la vida de Sant Roc (sota l’autopista 
des de 1995).

A l’esquerra pisos nous, a la dreta encara els antics 
afectats per l’al·luminosi. 2008

Finalitzen les tasques de remodelació del barri. 2017

Lliurament dels habitatges. Juny 1966 (Genís Vera/
museu de Badalona. AI.)



Sant Roc de Badalona 29

Testimonis

Records d’un barri per estrenar
...y tira la tralla
y sigue tirando,

que los boqueroncillos
se van escapando...

Boquerons, sorells (en andalús jureles), verats (en andalús caballas).
L’Antonio els penjava a assecar a la finestra enreixada del seu pis. Eren salats 

i bons, acompanyats d’una amanida d’enciam, amb talls amples de tomàquets, 
cogombres, cebes i pebrots, servida en una safata de duralex, com quan la 
Consuelo acompanyava les migues.

L’Antonio s’havia ficat de pescador: feia de “botero”, el que portava el bot de 
la llum, quan sortien de la platgeta a pescar a l’encesa. Quan es van instal·lar 
al barri ell tenia vint-i-vuit anys i la seva dona, la Consuelo, vint-i-sis. Amb el 
tío Alfonso i la tía Isabel, que en tenien uns seixanta. El pis de Sant Roc el tenen 
perquè el tío Alfonso era pescador. Però li van haver de tallar una cama, que se li 
va gangrenar a conseqüència de la diabetis, i s’estava nit i dia al llit, queixant-se.

Quan l’Antonio i la Consuelo van anar a viure amb els tíos, tenien dos fills, 
en Francisco i l’Anamari. La Consuelito i la Isa ja van néixer a Sant Roc: les van 
batejar a la parròquia.
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Van ser una de les famílies de pescadors que van estrenar el barri. Hi van 
viure catorze anys, del 66 al 80, que se’n van anar a viure al carrer Guifré, més 
al centre de Badalona.

Els tíos havien viscut al Bogatell i al Somorrostro. L’Antonio i la Consuelo 
venien de Santa Coloma. En Paco, el germà gran de la Consuelo, amb la seva 
ironia habitual, deia que tenia una casa “amb dret a pluja”... 

Un dia van arribar mig amuntegats una rastellera de camions del Somorrostro 
i els van descarregar a Sant Roc, un barri buit, per estrenar, en un lloc del qual 
no en sabien ni tan sols el nom. Deien que era a Badalona, però ni a Badalona 
en sabien gaire res, d’aquell nou barri.

Els van carregar en vint-i-quatre hores. Molts homes, en tornar al vespre de 
treballar, com cada dia i sense dir-los res, es van trobar a Sant Roc, amb les 
dones, les criatures, els avis, la parentel·la i quatre mobles. Si el trasllat va ser 
tan forçós i forçat era perquè al Somorrostro hi havia de desembarcar la VI Flota 
Americana i el govern no volia donar una mala imatge als americans. Però la 
gent del Somorrostro, què en sabien?

Així va ser com, inesperadament, es van estrenar els pisos de Sant Roc. Els 
nous habitants del barri n’estaven més contents! Sobretot les dones! Allò sí 
que era un pis! Amb cuina, lavabo, una mica de safareig... 

Però aviat van anar-ne descobrint les pífies. El barri els agradava prou 
perquè el terreny era pla i força espaiós, sense cotxes ni circulació entre 
els blocs, però era molt deixat, molt brut: n’hi havia que tiraven les coses 
a terra, papers i tota mena de deixalles. Quina llàstima, ara que tenien un 
pis nou! Això sí, els nois i les noies, tot i no haver-hi enllumenat públic, 
jugaven al carrer.

A Sant Roc, per anar als pisos de planta baixa, havies de pujar cinc graons 
(sota dels blocs, quan plovia, s’omplia d’aigua soma a bassals) i això feia im-
possible que s’hi instal·lessin tendes, botigues i bars... Havies d’anar a comprar 
el vi a la carretera, al carrer Alfons XIII. I moltes dones i criatures, els dimarts 
anaven als encants a Sant Adrià.

Al principi, en tot el barri no hi havia escoles. La gent duia la canalla a acadè-
mies privades d’altres barris, o a Sant Adrià. Però aviat s’hi va edificar l’escola 
Lestonnac, que estava molt bé i tenia menjador escolar. I una guarderia que 
es deia Las Palmeras. 

En tot el barri no hi havia ambulatori, ni tan sols dispensari: s’havia d’anar 
a Sant Adrià. O bé a la Vall d’Hebron, a Barcelona. No tenien gaire tendència 
d’anar a Badalona, a l’Hospital, tot i que Sant Roc ja pertanyia a Badalona. 
Tampoc no sembla que hi haguessin assistents socials. Només hi havia un local 
de la Creu Roja a la carretera...

De transports públics tampoc no n’hi havia. Només hi tenien parada el tram-
via, el 70, i l’autobús, el BS, amb final de trajecte a Barcelona. A tot arreu s’hi 
anava caminant: a la Salut, a Llefià, a Marquès de Montroig, al carrer Tortosa... 
Encara no hi havia l’autopista. Al principi es mirava més a Barcelona; Badalona 
no la coneixien gens. Simplement no tenien tirada a anar-hi. 

Una vegada els que manaven van intentar apujar els lloguers, però la gent 
va recollir signatures i van evitar que s’apugessin. També es va reivindicar un 
semàfor, amb moltes manifestacions, en ple franquisme, que acabaven amb 
repressió per part dels grisos... Però no en van posar cap, de semàfor, fins que 
un cotxe no va atropellar un vianant i es va morir.

Al cap d’uns anys es va anar estenent molta inseguretat per tot el barri, a 
causa dels robatoris. Eren per culpa de la droga, en els temps més durs de 
l’heroïna. De tal manera que molta gent que vivia a les plantes baixes posaven 
reixes a les finestres: hi havia un lloc que en deien la cárcel. 

Es mirava d’evitar passar de fosc per certs indrets del barri: molts pares 
aconsellaven als fills que, abans de passar per allà, es traguessin el rellotge 
i les arracades. Més d’un drogaddicte havia mort de sobredosi, un pels volts de 
can Cros... Era terrible. Molta gent, si podia, se n’anaven a viure a un altre barri.

Però no tot era negatiu. Una de les coses que més agradava a petits i grans 
era quan passaven per les cases a recollir mobles vells, trastos i llenya per a 
les fogueres de Sant Joan. Les que es feien a Sant Roc, aquelles sí que eren 
enormes, grandioses, de les més altes de tot Badalona. Una tradició fantàstica 
que valdria la pena de recuperar. Les de Sant Roc podrien tornar a ser de les 
millors de Badalona.

Consuelo Canillas. Transcrit per Joan Soler i Amigó
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Nos metieron en un barracón

En el Somorrostro
El Somorrostro estaba en Barcelona. Era un barrio marítimo formado por 

muchas barracas. Vivíamos payos y gitanos en buena armonía.
Mi familia procedía de Almería. Mis abuelos llegaron a finales del siglo XIX, 

hace ya más de ciento cincuenta años, más o menos. Somos barceloneses, pero 
¡la tierra tira! Éramos 11 hermanos, 9 chicos y 2 chicas.

Yo nací en Barcelona, el año 1950. Era el segundo hijo de Rosa y Francisco. 
Eran unas buenas personas y muy trabajadores.

De muchachos jugábamos en la playa y al escondite. Entonces en el barrio 
no había escuela. Durante el día nuestros padres iban a trabajar y nosotros 
quedábamos en la calle. Nuestra infancia fue una época de inocencia... ¡no 
conocíamos otra cosa! Además no salíamos del barrio por miedo al “Grabao”.

Con 13 años tuve mi primer trabajo como aprendiz. Hacíamos artesanía del 
vidrio, vasos, copas... Para ir al trabajo nos levantaban a las cinco de la maña-
na. La fábrica se llamaba PRIMAZVI y se encontraba en la calle del Gasómetro. 
Al final de la calle se encontraban las fábricas. Entrábamos a las 5 y salíamos 
a las 3. A las 9 de la mañana tomábamos un bocadillo.

Trasllat de veïns del Somorrostro. 1967 (Antoni Capella/Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament)

Tuve otro trabajo en la empresa GALLARRI. En aquella ocasión la tarea era 
menos compleja, era parte de una cadena productiva. Yo estaba al pie de una 
máquina. Allí pasaría, más o menos, un año. Por entonces murió mi abuelo. 
Poco después nos fuimos, nos llevaron, a Badalona.

En Badalona
Llegados a Badalona, nos metieron en un barracón, en Sant Roc, donde por 

primera vez tuvimos instalación eléctrica. Nuestro barracón se orientaba a lo 
que hoy es la calle Vélez Rubio.

Allá vivimos unos dos años. Trabajábamos haciendo el alumbrado y poniendo 
el gas de Sant Adrià. Nos sacaron de Sant Roc como nos habían llevado. No nos 
había tocado piso.

Otro traslado forzoso al Campo de la Bota
Hacia el año 1967 nos llevaron al Campo la Bota, que era un barrio de barracas 

de Barcelona. Estuvimos allá unos meses. El barrio se llamaba Pequín. Nuestra 
“casita” tenía tres “habitaciones” y cocina. Habíamos perdido espacio. Al llegar 
allí nos dijeron que aquella era nuestra casita. Nos encontrábamos como 
desplazados. La estancia allá no fue buena. Considerábamos aquel lugar poco 
seguro. Nos parecía que el Somorrostro ofrecía menos riesgos. Había allí formas 
de vida muy diferentes: nosotros éramos cesteros y herreros... Pasados unos 
seis meses volvimos a Sant Roc, a la casa de mis abuelos. Estuvimos con ellos 
una temporada. Luego alquilamos una casita en Can Tunis.

En Can Tunis... y vuelta a Sant Roc
Así fue como del barrio de Pequín nos fuimos a Can Tunis. Aquello era otra 

cosa: la mayoría era gente conocida.
Había allí dos fuentes, un lavadero público y una escuela municipal. En el 

barrio nos conocíamos todos. Había un buen ambiente: mucha vida entre ve-
cinos. Allí vivimos durante doce o trece años. Después vendríamos a vivir, de 
nuevo, a Sant Roc.

Miguel Santiago Heredia
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... Sí, hemos trabajado!

Desde Montjuïc vinimos a vivir aquí a los barracones de Sant Roc. Veníamos 
de nuestros carros, de andar ríos, por los pueblos, cuando vinimos a vivir aquí 
ya hacíamos la vida como los demás… 

Éramos nómadas, íbamos con los carros por todas las partes del mundo, por los 
ríos… la vida de antes de los gitanos, y nos la ganábamos… Venía la guardia civil 
y nos pegaba patadas a las ollas y nos las tiraba, pues claro… Íbamos hacia Girona, 
a Olot… per tot arreu, quan jo era petita anàvem els tres més grans, els altres ja 
van néixer aquí, a Mataró… jo vaig néixer aquí a la Barceloneta, al Somorrostro…

Pero luego nos vinimos a vivir aquí y hacíamos la vida como los demás. Cuando 
íbamos en los carros éramos cuatro hermanas y tres hombres, lo pasábamos 
muy mal, porque antes no era como ahora. Cuando llegamos a Sant Roque 
mejoramos, antes íbamos con los carros, llovía, íbamos por los puentes, la ropa 
se la llevaba el río, era una vida muy distinta a ahora, muy distinta porque no 
teníamos vivienda como tenemos ahora, antes no la teníamos.

 Me casé con mi compañero, tuvimos 6 hijos y dos que no tengo, fallecieron los 
dos, el Quique y el Tonet. La vida continua… y hemos pasado una barrera, otra vida. 
Hablábamos catalán, mi mama era de aquí, de Tiana y mi padre no sé de dónde 

Sant Roc i Carro. 1967 (Antoni Capella/Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament) 

era, pero era de los catalanes también. Yo tengo deje catalán, soy catalana, de pare 
i mare. Luego al vivir aquí, todos los hijos se han casado aquí y mis hijas también. 

En los barracones vivimos poco, igual un año y pico, y luego de los barracones 
ya nos dieron un piso donde los bomberos. Y también íbamos con los carros, 
porque mi padre era paragüero, apañaba los caballos de los pueblos, apañaba 
las ollas, lo apañaba todo y le gustaba tener esta vida también. Luego fue ba-
rraquero (guarda). Luego mi padre falleció aquí, mi madre también y ya está. 
Era la vida que teníamos antes… 

Mi padre que era tratante, cogía el caballo y si te quitaban el caballo te lo 
quitaban todo y aquí en el piso ya no, era cuando estábamos en los barracones, 
tirando p’allá, vendiendo chatarra… teníamos que comer, éramos pequeñicos, 
pero yo me acuerdo de eso, porque mi padre era joven y mi madre también… en 
los pisos ya… Pues mira, la vida la han tenido como gitanos y como personas, 
nosotros somos gitanos pero nos hacemos respetar, las personas como las demás, 
sean lo que sean somos personas, no somos racistas, todos somos personas 
sean chinas, marroquís, vengan de donde vengan, pues ya está… hemos lleva-
do la vida así, nos hemos casado, hemos tenido hijos y… sí, hemos trabajado!

Ahora tienes otra vida, más activa tienes tus amigas, tus compañeras, yo voy 
al cursillo de costura y tengo mis compañeras, lo tengo todo, vivimos en otro 
mundo. Tengo todas las amigas allá, tengo la Montse, tengo mi vida,… todos 
del Ateneu, todos… El Ateneu me ha ayudado, y me sigue ayudando, porque a 
mí ahora me han parado la pirmi, porque tengo 65 años, y a los 65 años ya te 
la quitan, me dan la paga ésta, la paga de la jubilación. Pero hasta que a mí me 
venga… madre mía! Estamos bien arreglados! Dicen que nueve meses, cuando 
llegue eso dónde estaré yo ya…

(El seu marit afegeix): Yo me llamo José, José Amaya, también íbamos con 
los carros… íbamos por chatarra, por los campos… y lo vendíamos a la trapería 
todos llenos, sucio, al río,… me acuerdo de la rià… yo me acuerdo que era pe-
queñito, pasamos muchas calamidades, muchas, muchas, muchas, muchas… 
pasamos hambre, pasamos de todo, cuando las riadas bajaban los cerdos, los 
cogíamos y nos los comíamos. 

Cuando la riada, estábamos en el Somorrostro y llegaba aquí hasta el río Besòs. 
Yo estaba en el estadio y del estadio nos pasaron aquí a los barracones y de 
los barracones a mi padre, en paz descanse, le dieron un piso. Ya en el piso… 
pues vendían el carro, nos lo compraban, hacían tratos entre gitanos, porque 
ya aquí no utilizábamos el carro.

Carmen Montero 
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Viure la infància, néixer a Sant Roc

Cuando mis padres vinieron de Andalucía, llegaron al barrio de la Salud, en 
barracas, se hizo la autopista, y se trasladaron a los pisos de San Roque y les 
dieron un piso en San Roque. 

Yo nací en la Clínica del Carmen y fui directamente a vivir a San Roque. 
No estaban todos los pisos construidos. El barrio era como un pueblo. Estaba 
mi bloque y el bloque de los gitanos, y era muy tranquilo todo. Una cosa que 
digo que nunca se lo creen: mis padres son andaluces y ni en mi casa ni en el 
edificio nunca se cerraba la puerta, la puerta de casa, de la calle, la de abajo... 
hasta que yo tuve 12 o 13 años, las puertas durante todo el día y parte de la no-
che siempre estaban abiertas. Había los cuatro golfillos y cuatro cosas y ya está. 

Vivíamos toda la família juntos en el mismo rellano. Recuerdo que me gus-
taba ir todos juntos a la playa. Lo que más recuerdo del barrio es que nunca te 
sentías solo, te bajabas abajo y te sentabas en la plaza, a mí me gustaba y yo 
era feliz. Bueno, había gente que se pegaba, pero como en todos los “laos”. 

Al barrio le ha “dao” más mala fama el fútbol que los propios gitanos. Cuando 
íbamos con el fútbol nos pegábamos en todos los “laos” con los otros equipos. Te 
pegabas, te ibas a tu casa y ya está, no había navajazos. No había tantas cosas.

De las luchas del barrio, ¿qué recuerdas?
 Reivindicamos: queremos luz, queremos el ambulatorio, la residencia... En el Centro 

Social teníamos vocalías y cada vocalía se encargaba de una cosa. Y teníamos 
el Hogar del anciano, que después fue Biblioteca. Éramos el pueblo que íbamos 
al semáforo y se liaban a palos y después nos refugiábamos en la parroquia. 
También recuerdo que lo que era muy peligroso, pero a mí me encantaba, era 
cortar la autopista: como no hacían caso, cortábamos la autopista y colapsába-
mos toda Barcelona. La cortábamos cada viernes, era la única manera. También 
recuerdo que con 13 o 14 años cogimos el 43 y fuimos a la Generalitat y nos 
plantamos en el despacho. 

Los pisos de San Roque se tenían que haber tirado abajo. Se ha invertido mu-
cho en reparaciones y estamos igual o peor que antes. Menos la parte nueva 
que se ha hecho ahora.

Cuando se reivindicaba escuela pública yo no estaba. Yo estaba en la escuela 
privada, en la Academia Llull, que era un almacén de niños, era horrible. Tirá-
bamos piedras a los que reivindicaban la escuela pública porque pensábamos 
que nos iban a cerrar la escuela.

Eran la Carmen Zapata y el Juanje. No quería relación con ellos. Yo tenía 8 o 9 
años, estaba en tercero, era pequeñín, pequeñín. Después fui con ellos con 14.

¿Qué recuerdas de la droga de los años 80?
Yo recuerdo que en el fútbol había un grupillo de gente que empezó a fumar 

porros y olía mal y cada vez se fue metiendo más. 
Nunca me gustó la droga. Lo tenía superclaro. A mi madre le decían: «tu hijo 

será un pieza y será un drogadicto», y mi madre me preguntaba, y yo no... yo 
sabía que eso era malo, el alcohol, la droga, el robar... Desde muy pequeño mi 
madre me lo inculcó. Me decían: «Vamos a robar a unos chavales, a los pijos de 
San Adrián». “Na”...: les quitábamos un bolígrafo o unas pesetillas que llevaban... 
¡si no llevaban más, los niños! Yo fui una vez y tuve claro que ir a hacer daño 
a lo tonto yo no... no iba, entonces iban ellos. Uno que era el portero, por hacer 
la gracia, pegó a dos o tres niños y a la cárcel. Se liaba la de San Quintín, pero... 
era más el aburrimiento de los chavales que otra cosa. Como en los pueblos, 
se tiraban piedras unos contra otros. Aquí era igual.

¿El Centro social y el Esplai Borinot fue bien para los chavales?
¡Hombre! Yo creo que sí. Sobre todo para mí. Fue muy importante mi familia 

y el Ateneu, mi familia y mis amigos. Mis compañeros del fútbol están casi 
todos muertos o están mal. Es una pena porque son hijos de familias obreras 
maravillosas, que han destrozado a la familia. Y siempre lo he dicho, que si a 
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un niño pequeño lo hubiéramos llevado a otro sitio, no sé, a Andalucía... que 
nunca más hubiera venido aquí, se hubiera conseguido algo, pero era muy 
difícil sacarlos de su familia. 

También hubo gente que estudió. Mucha gente de la Cultural y del colegio 
Roma salió para adelante, pero de mis amigos pocos, casi ninguno... o están 
muertos o están “tocaos”, casi todos, es una pena, pero... es duro, es duro... luego 
es que forma parte de ti, forma parte de tu vida, de tu infancia.

En el Esplai Borinot hacíamos colonias... En el grupo de jóvenes había gente 
normal, gente obrera, estupenda. Cocinábamos nosotros. Juan Jesús, la Montse 
Font, el Felipe, me han llevado por el buen camino. El fútbol era el que daba 
mala fama al barrio, no los gitanos... Bueno, el Cortés se emborrachaba y se 
peleaba... pero había gitanos de toda la vida que ni robaban ni nada. Eran los 
cuatro golfos que había en el barrio y ya está.

Cuando yo ya estaba en el Esplai Borinot, hicimos la opción de acoger a niños 
de la calle, niños que esnifaban cola. Eran dos días a la semana, un proyecto 
muy bonito. Fuimos a la Molina, a Núria, de colonias. Fue duro ¡claro! 

No sé en qué me equivoqué, si eran doce, diez están muertos y los otros están 
muy mal. Que no hemos sabido darles las herramientas para sacarlos de eso. 
Estos chavales ya era heroína, ya era de todo. La droga fue como una guerra, te 
mata poco a poco. En 15 o 20 años te mata, o el sida, con anticuerpos...

Los sacábamos del barrio, teníamos contacto con otros esplais de Badalona, 
también con Justicia, Antoni... educador de Justicia, fuimos a la Ciudad del 
circo, aprendiendo acrobacias y con él también hicimos las rutas por Cata-
lunya, pero siempre acabábamos en comisaría (los chicos robaban y no nos 
dábamos cuenta). 

Los chicos de ahora son inquietos, pero maldad... no hay ni punto de compa-
ración con los que teníamos antes, que no eran todos, porque en el Esplai, los 
sábados, éramos 140 chicos y chicas, de gente normal, y un pequeño grupo, 
entre semana, que llamábamos Grupo de integración.

Desde el ayuntamiento
A nivel de ayuntamiento, quien trabajó mucho por el barrio fue Luisa Longas, 

en época de Màrius Díaz. Nunca pedían el voto, mientras los socialistas pedían 
el voto a los abuelos del Homenaje a la 3ª edad. La Luisa Longas estuvo en la 
vocalía de vivienda del Centro Social, siempre defendió la vocalía de Juventud 
y del Esplai Borinot. En la vocalía de Cultura estaban Juan Jesús, Carmen Zapata 
y Montse Font.

Hubo un momento en que el barrio estuvo bien, que la basura estaba en los 
containers, no estaba fuera, y ahora es como si se volviera a repetir la histo-

ria. Los contenedores de delante del Lestonnac están muy mal, con la basura 
y muebles que antiguamente se tiraban a la vía del tren.

Estuve de voluntario en la Escuela taller del ayuntamiento y en el Aula de paso, 
con Martí Moliné, Montse Falcó. Con el Juanje (entonces educador de calle de 
Sant Roc) íbamos al huerto, al cine. Cuando a primera hora no venían, entonces 
me enseñaban a mí. A leer y a escribir. Y se aprendía bastante bien en la Escue-
la taller y el Aula de paso. Había un taller mecánico que era un buen proyecto 
también. Con la Assumpta del ayuntamiento también lo comentamos. Me dice: 
“Estoy contenta pero nos hemos equivocado, porque la gente se ha muerto”. 
Hay algo que no ha funcionado.”

Rafael Carmona. Transcrit per Coloma Lleal
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Del Punjab a Badalona sud

Vaig venir del Punjab, el meu poble és Grujrat, que és d’on venen la majo-
ria dels paquistanesos. És una zona molt interior i agrícola: hi ha dues zones, 
una és aquesta del Punjab i l’altra la que està tocant a la vall del Cachemir, 
i d’aquesta també venim nosaltres. 

Jo vaig venir a Catalunya a l’edat de 15 anys, i a Badalona cap als 17, primer 
vaig viure al Raval.

Artigues em va agradar: era un barri on podia veure el cel, no era tot tan 
tancat, la casa era bastant gran i els carrers molt amplis i clars.

Al principi jo venia d’un altre entorn i quan vaig venir ja tenia quasi totes les 
amistats fetes, portava un any i mig i coneixia el Raval i al barri coneixia poca 
gent, però poc a poc vaig anar coneixent entitats; primer vaig conèixer l’Ateneu 
i vaig participar en alguna activitat. Vaig conèixer, a l’Associació d’Artigas, el 
senyor Vendrell i amb ell vaig començar a parlar.

Venia d’un altre entorn, no entenia gaire com anava, en els dos o tres anys primers 
no crec que fes gaire cosa, enyorava molt d’on venia, perquè encara no entenia 
com anava. A més els meus pares tenien una botiga a Barcelona i passava tot el 
dia fora, venia només a dormir. A partir del segon o tercer any vaig començar a 
tenir amistats i vaig començar a sentir-me molt més del barri.

A Badalona sí que de fet s’assemblava d’on venia, però al barri vaig començar 
a veure la força del moviment veïnal i la força que tenen les entitats. En aquest 
sentit l’associació feia feina i després amb el Camí de la Pau, vam començar a 
fer coses. Quan vaig arribar, vaig sentir que estava bastant acollit.

Davant del futur tenim reptes importants i que no són fàcils. Jo sempre he 
apostat per l’educació i per una societat més intercultural. En aquest sentit 
l’Ateneu i Lestonnac fan molt bona feina i aquest és el model: crec que això 
s’hauria d’estendre a més nivells. Tothom hauria de posar de la seva part, perquè 
ara mateix, continua sent un barri perifèric i també per a altra gent, no deixa 
de ser un barri dormitori i un barri que té greus mancances econòmiques, pel 
perfil d’on estem i per la composició demogràfica. El repte bàsicament és donar 
millors oportunitats econòmiques, donar millor qualitat de vida, i aquí sí que 
tenim la solució en el tema de l’educació i que la gent i l’administració no oblidi 
el barri, perquè està totalment abandonat i fora de cobertura. 

No s’han de fer distincions de qui fa què, sigui immigrant, sigui autòcton o 
sigui el que sigui, hi ha coses com, per exemple, fer soroll, tema habitatges, 
comunitat... fan molt de mal a la convivència. En aquest sentit, cal adoptar 
mesures valentes i cal afrontar actuacions des del davant i no que mirin cap a 
una altra banda. És això, per a mi, el repte més important de futur i revertir la 
situació és invertir molt en l’educació dels nostres fills, per no continuar amb 
l’espiral de pobresa i d’una conjuntura socioeconòmica poc favorable i en el 
creixement personal.

Els primers paquistanesos que van venir, van venir en família, moltes famílies, 
i malgrat el que es pinti, hi ha gent de tot arreu, hi ha respecte, hi ha tolerància, 
la gent deixa fer el que es pot, i això també és bo, encara que no sigui un model 
sociocultural. Sí la gent és bastant tolerant, continua fent la seva vida i la gent 
aquí ha obert els seus negocis, té els seus fills, escoles, han crescut i jugat i jo 
crec que aquí la gent està feliç i contenta.

Umair Dar
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Cronologia de fets

1914 –Construcció de la Fàbrica Cros.

1949 –Servei de repressió del barra-
quisme: actuava enderrocant les 
barraques i retornant a la gent als 
seus llocs d’origen.

1953 –Pla Comarcal: Instrument per 
a reorganitzar l’Area Metropolitana 
de Barcelona, incloent-hi Badalona.

1958 –Barri del Regadiu: Sant Roc 
forma part juntament amb altres.

1960 –Creació del Districte IX: abans 
d’aquesta data es crea el Districte 
IX, que acollirà, segons descripció 
de l’Ajuntament, una tercera part 
dels habitants de Badalona.

1961 –Barraquisme a Badalona: Ba-
dalona tenia: 875 barraques, 1.008 
famílies i un total de 4.396 barra-
quistes.

1962 –Riuades: el 25 de setembre hi 
va haver unes riuades al Barcelonès, 
al Vallès i al Baix Llobregat. Molts 
damnificats residiran a Sant Roc, 
728 famílies.

–Construcció dels barracons “suïs-
sos” i “españoles” per a damnificats, 
44 en total, anomenats “albergues 
provisionales”, fets per durar poc 
temps i sense les mínimes condi-
cions higièniques. 

1962 –Comencen les obres de cons-
trucció: adscrita a l’Obra Sindical del 
Hogar a través de MACON.SA que 
inicia les obres al barri. 

1964 –Encàrrec de construcció del 
barri: 3.395 habitacles (61 blocs), 
més 110 botigues.

1965 –Primers pisos: es van construir 
3.395 vivendes, amb una densitat 
de població prevista de 716 habi-
tants/Ha. Distribuït en 61 blocs i 
110 botigues.

1966 –Creació de l’escola Proa: 
l’Adrià Trescents amb d’altres ger-
mans de La Salle funden l’Escola 
Proa.

–Trasllat dels habitants del Somo-
rrostro a Sant Roc amb motiu d’unes 
maniobres navals: en aquell mo-
ment vivien al Somorrostro 10.500 
persones (mes de juny). Quan arri-
ben hi ha 21 fileres de barracons, 
que abans havien estat habitats 
pels damnificats de les riuades i 
ara traslladats als pisos.

–Els nous veïns: són traslladats al 
barri més de vuit mil barraquistes.

1967 –Inauguració de les escoles 
Lluís Artigues: construïdes en dos 
barracons que es van desallotjar 
(mes de gener).

–Famílies gitanes són expulsades 
dels barracons cap als barris de La 
Perona i del Camp de la Bota. Alguns 
veïns als que se´ls havia promès vi-
venda van ser traslladats a aquests 
dos barris. Es suprimeixen els barra-
cons que quedaven.

–Primeres colònies d’estiu.

–Comunitat parroquial: la primera 
missa a Sant Roc: neix la comunitat 
parroquial al barri.

1968 –Construcció del saló d’actes: 
s’inicia la construcció al setembre 
i s’acaba al desembre en què s’in-
augura.

1969 –Centre Social Sant Roc: es 
crea a iniciativa de la parròquia, del 
capellà Amadeu Bassols. Es funda 
el Centre Social Sant Roc a la sala 
d’actes parroquial.

–Creació de l’embrió del que esde-
vindrà l’esplai Borinot.

–S‘inicien les obres del Col·legi Les-
tonnac, que s’inaugurarà l’any 1972.

1970 –Alfabetisme: un 20% aproxi-
madament de la població més gran 
de 20 anys és analfabeta. Sols el 9’2% 
té estudis superiors.

1970 –Es denomina l’Institut Eugeni 
d’Ors.

–Primeres colònies a Vallcebre, sota 
la iniciativa del Pare Amadeu Bas-
sols.

1971 –Vocalia de Vivenda del Centre 
Social: jugarà un paper molt desta-
cat en el redreçament de Sant Roc. 
Des d’octubre hi ha constatació de 
reivindicacions en el barri.

1972 –Mor un infant atropellat per 
falta de semàfors.

–Es constitueix l’Esplai Borinot.

Història del barri de Sant Roc de Badalona vist des de la Fundació Ateneu Sant Roc

1973 –Primeres reivindicacions a la 
premsa. Es comencen a denunciar 
els desperfectes de les vivendes, 
esquerdes, humitats, teulats... Es 
realitza el primer estudi tècnic a 
partir de 350 enquestes.

–Inici de construcció de l’Església de 
Sant Roc: el 15 de gener s’inicien les 
obres (01-1973/09-1974).

–Accident mortal: cau una cornisa 
d’un bloc i mata una jove veïna, al 
bloc 80.

1974 –Nen mort per un fanal en 
mal estat.

–Inauguració de l’Església de Sant 
Roc, que és l’edifici més emblemàtic 
del barri (29-09).

–La població al barri: aquest any 
arriba a 17.954 persones.

–Accident: mor una noia electro-
cutada per un fanal en mal estat.

–Vocalia de dones: la vocalia de do-
nes fa un homenatge a la tercera 
edat i participa a la Fira de l’Ar-
tesania.

–Accident: mor un nen de dos anys 
pel trencament d’una barana en mal 
estat, al bloc 103.

1975 –Sanitat: al dispensari munici-
pal cobren entre 5 i 50 ptes el servei. 
Al dispensari parroquial 50 ptes als 
que no paguen quota, i té més serveis 
que el municipal.

–Escoles al barri: Escola Leston-
nac, Proa de La Salle, Escola Roma 
i l’Institut Eugeni d’Ors. Dues guar-
deries: la de Proa de pagament i la 
Parroquial (50 ptes setmanals sense 
menjador).

–S’inicien les obres de la que serà 
guarderia cooperativa.

–Accident mortal d’un nen: atrope-
llat per un camió per no haver-hi 
semàfor.

–Protestes populars reivindicant un 
barri millor.

–Inauguració del Centro Social.

–Mor un infant atropellat: una altra 
criatura atropellada per manca de 
semàfors.

1976 –Es constitueix el grup de do-
nes de Sant Roc, que a l’any 1978 
s’integra a l’Ateneu Popular.

–Es constitueix la Vocalia de Joven-
tut. 

–Reivindicacions del barri: a la re-
vista del Centre Social es denuncia 
la manca de salut pública, la con-
taminació... Es fan manifestacions 
a favor d’escoles públiques, vivenda 
digna, enllumenat... Es torna a fer 
un escrit reivindicatiu adreçat al 
Director provincial de l’Obra Sindical 
del Hogar.

–Sol·licitud de Carmen Zapata al 
Ministerio de Educación per a tenir 
un centre reconegut de formació 
d’adults i rebre l’assignació perti-
nent. Reivindicació conjunta amb 
altres poblacions demanant una 
escola d’adults per al barri, carta 
adreçada a Teresa López del Castillo, 
Delegada del Ministerio de Educació 
en Barcelona (4-12).

–Accident mortal: cau el nen J. Lluis 
Moreno pel mal estat de les baranes, 
al bloc 153. L’edifici s’havia donat per 
reparat per l’Obra Sindical del Hogar.

–Accident mortal: mor un nen 
electrocutat amb un cable sense 
protecció.

–Desapareix l’Obra Sindical del 
Hogar: és substitueix per l’Institut 
Nacional de la Vivenda.

–Gran manifestació d’espelmes, unes 
1.000 persones: demanda de nou 
d’enllumenat per al barri donada 
l’onada de delinqüència.

1977 –Formació d’adults al Centre 
Social.

–Estudi d’alternatives de millora 
per al barri.

–1a Festa de Primavera. 

–Gran manifestació demanant il·lu-
minació al barri (01-06-1977).

1978 –Grup d’amics dels minus-
vàlids.

–Pisos del Patronat de la Vivenda de 
Barcelona: promoció de 512 pisos 
entre l’Avinguda Marqués de Mon-
troig i el carrer Alfons XII.

–Pla de redreçament del barri: el 
Consell de Ministres aprova el pla 
com a conseqüència dels accidents 
mortals i les mobilitzacions (març).

–Obres de reforma del barri: la di-
recció d’obres a càrrec d’Albert Se-
rratosa i J. Pigrau.

1980 –Creació de l’Aula de pas 
i pre-taller al carrer Còrdova: els 
nens i nenes es derivaven a les es-
coles del barri.

–Es forma l’equip de dues persones 
d´educadors de carrer: Juan Jesús 
Guerrero i Marti Moliné.

1981 – Primeres Jornades de cultura 
popular per potenciar la convivència 
i la participació ciutadana (abril).

1982 –Jornades de Cultura Popular: 
I Fira d’Artesania a Sant Roc, Con-
curs literari i neteja del barri.

–Coordinadora d’Ensenyament: crea-
da per solventar les problemàtiques 
del barri, formada per educadors de 
carrer, tècnics municipals, metges 
de salut, guàrdia urbana i mestres 
del barri.

–Experiència pilot de reinserció de 
4 nens per problemes d’inhalació 
de cola. Granja escola Mas Colltort.

1984 –3s Jornades de Cultura Popu-
lar: Festes de Primavera.

1985 –ADIGSA es fa càrrec dels blocs 
de Sant Roc.

1986 –Queixa en la convocatòria 
de socis del Centro Social perquè 
s’està perdent.

–Regularització de propietat: el 70% 
de la gent del barri ocupa il·legal-
ment el pis.

1987 –Neix l’Ateneu Popular Sant 
Roc: l’Ateneu pren el relleu a la tasca 
sociocultural del Centre Social.

–Inauguració Escola García Lorca 
al c. Alfons XII: l’any 1980-1981 es 
va ubicar l’escola als barracons del 
c. Còrdova. 

–Mercat municipal.

–Associació Gitana de Badalona: es 
converteix en una de les 3 entitats 
més importants del barri, juntament 
amb l’AVV i l’Ateneu.
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1988 –Casal d’Avis (setembre).

1990 –Patrulles ciutadanes contra 
la droga (octubre). L’Ateneu fa una 
carta sobre la situació de la droga 
al barri.

1991 –Estrena de l’edifici actual de 
l’ambulatori.

–25 Aniversari del barri.

–Oficina ADIGSA al barri.

–Institut Badalona-9.

–Qualificació definitiva dels pisos: 
ja es poden vendre segons el preu 
del mercat.

1992 –Inauguració del Casal Cívic.

1994 –Formació global comunitària: 
plantejada des de l’Ateneu i l’Escola 
d’adults (per donar coneixements 
bàsics instrumentals).

1995 –Inauguració de la Biblioteca 
de Sant Roc.

–Sorgeix la Plataforma 0,7% de Ba-
dalona amb seu a l’Ateneu.

–Creació del grup Dones i Barri: do-
nes inquietes preocupades pel barri.

1998 –I Trobada de joves europeus: 
organitzada des de La Roda d’es-
pectacles.

–Inici del camp de treball.

1999 –Apareix la revista Als Límits.

2002 –Inici de les obres de la Lu-
doteca.

–Pladeco al barri.

–Jornades de reflexió a Sant Pau.

2003 –Creació del projecte Formació 
de dones Laila.

– Dones i barri creix i es transforma 
en Dones i Barri en Xarxa.

– Nouvinguts: comença l’arribada 
de nous veïns del barri.

–Creació de l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Badalona.

2004 –Jornades sobre l’absentisme 
escolar: organitzades des de la Co-
missió Socioeducativa i sanitària 
del Pladeco.

–Sorgeix el projecte Ateneu al carrer.

2005 –Canvi d’Ateneu Popular Sant 
Roc a Fundació Ateneu Sant Roc.

2006 –Creació del grup de medi 
ambient.

–Construcció d’aules noves a l’esglé-
sia amb sortida al pati de l’Ateneu: 
Mediateca...

–Creació del Consorci Badalona 
Sud: la Generalitat de Catalunya 
i  l’Ajuntament de Badalona van 

impulsar la creació del Consorci 
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida dels veïns i veïnes 
dels barris de Sant Roc, Artigues, 
El Remei i el Congrés.

2007 –Creació del grup de botxes.

–Pacte local per a la convivència 
i el civisme.

2009 –Creació del Cor de l’Ateneu.

–Inici de les Arpilleres.

–Creació de la CAF (Comunitat Au-
togestionada Financera).

–Creació de la plataforma “Badalona 
som tots”.

2010 –Exposició d’arpilleres “Dones 
cosint històries” al Palau Robert.

–Inauguració de la mesquita (maig).

–Inauguració de la Residència de 
malalts mentals de Sant Roc (21 
de juny).

2016 –Celebració dels 50 anys del 
barri i campanya “Sant Roc, descobrir 
per estimar”.

2017 –Quaderns Als Límits: “La fira 
de Sant Roc de Badalona. Artesania 
en viu”.
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