
Aquesta setmana parlem amb la Pilar López, coordinadora de la Fundació Ateneu de Sant Roc

“Les festes de Badalona no poden ser
només el que es fa al Centre”
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Carles Carvajal

La Pilar López fa molts anys que treballa de coordinadora a la Fundació Ateneu de Sant Roc, una 
entitat creada a principis de la dècada dels 70 que ha ajudat a vertebrar el barri. Ara fa 10 anys, 
l’entitat va créixer en projectes i també en participació. A les portes de les Festes de Primavera del 
barri i amb l’anunci que les Festes de Maig s’acabaran a Sant Roc hem volgut parlar amb la Pilar 
López, una autèntica dinamitzadora de la zona sud de Badalona. Un barri, Sant Roc, que aquest 
any celebra els seus 50 anys d’història. 
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Aquest any Sant Roc celebra 
els seus 50 anys. Creus que 
encara és el gran desco-
negut de Badalona?
Sant Roc continua éssent un 
desconegut per als badalonins 
i badalonines. Es creu que es 
coneix el barri perquè es té una 
idea preconcebuda del que és, 

uns estereotips que acompan-
yen la imatge de Sant Roc gaire-
bé des dels seus inicis, però 
trepitjar els seus carrers, conèi-
xer els seus veïns i veïnes... 
realment d'aquesta manera, el 
barri és un gran desconegut.

Creus que la imatge negativa 
que habitualment s’associa 
al barri ha millorat en els 

darrers anys?
La tasca de les entitats i serveis 
del barri és una lluita per canviar 
la imatge que es té del barri. 
Moments com la Diada de Sant 
Jordi o la Fira d'Artesania són 
una mostra d'aquesta feina 
però encara queda molt treball. 
Activitats que facin a descobrir 
Sant Roc seran les que ens 
ajudin a estimar-lo, com diu 
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el lema que aquest any treba-
llem des de l'Ateneu: Sant Roc, 
descobrir per estimar 

Quina és la principal tasca 
que realitzeu des de la 
Fundació Ateneu de Sant 
Roc que tu coordines?
La missió de la Fundació Ateneu 
Sant Roc és afavorir la cohesió 
social del barri de Sant Roc, 
amb els seus veïns i veïnes, a 
través de la promoció de diver-
sos projectes educatius, socials 
i culturals, des de la participació 
i el treball comunitari. 

La Fundació està dividida en 
diverses seccions. Quines 
són les més actives?
Treballem tres àmbits que són: 
educació amb infants i joves; 
acollida i formació i desenvolu-
pament comunitari.
No podria destacar cap d'ells 
perquè tots tres tenen igual 
importància i pes dins l'entitat. 
Són àmbits complementaris que 
volen donar resposta a la realitat 
del nostre entorn, intentar no 
excloure ningú.

I el perfil de persones que 
ateneu a la Fundació quin 
es?
Els projectes que desenvo-
lupa l'Ateneu van adreçats a 
infants, joves i adults, tot incidint 
de manera especial en els 

col·lectius en situació de risc 
d’exclusió social.  

Aquest divendres comencen 
les Festes de Primavera de 
Sant Roc. Un dels actes més 
esperats i tradicionals és la 
Fira d’Artesania i la Mostra 
d’Entitats i Serveis. Que hi 
podrem trobar en aquesta 
34ª edició?
La Fira és la gran festa de la 
cohesió al barri de Sant Roc. 
L'objectiu és promoure la convi-
vència i la participació activa 
dels veïns i les veïnes. Què hi 
trobarem? Espectacles de circ, 
màgia, danses penjabís i africa-
nes, castellers, gegants... 60 
parades amb artesans, entitats 
del territori i de la ciutat. I sobre-
tot, veïns i veïnes de Sant Roc 
i d'altres barris gaudint d'un 
matí ple de color, de música, de 
diversitat.

Com valores el fet que 
s’inclogui la Fira dins del 
Programa oficial de les 
Festes de Maig?
És important que la ciutat incor-
pori la vida dels barris com a 
pròpia. Les festes de Badalona 
no poden ser només el que es 
fa al Centre!
 
Justament la propera 
setmana s’inaugura 
l’exposició “Sant Roc 

Descobrir per Estimar” 
i “Una mirada al barri en 
festes”. Què hi podrem 
veure? 
Per una banda, una perspec-
tiva històrica de la festa al 
barri de Sant Roc a través dels 
seus cartells de festes, des 
dels 80 fins a l'actualitat. En 
l'altra exposició, un recorre-
gut fotogràfic que vol reflectir 
l’espai social, multicultural i 
divers en tota la seva amplitud, 
des de l’urbanisme, des del 
sentit sociocultural, des dels 
àmbits econòmic, sociosanitari 
i educatiu, però sobretot des de 
les persones per què el barri el 
fa la gent que hi viu, que aporta 
la seva identitat i s’identifica 
en ell.
 
Dels actes de les Festes 
de Primavera al barri quin 
recomanaries als badalonins 
per descobrir el barri?
Sense dubte, la Fira d'artesania 
d’aquest diumenge, és el mirall 
del que som com a barri.

Com valores que les Festes 
de Maig s’acabin oficialment 
a la plaça Roja de Sant Roc?
És posit iu que es t ingui en 
compte l'aniversari del barri i 
s'apropi el centre a la perifèria. 
Esperem que la ciutat s'animi i 
vulgui compartir amb la gent de 
Sant Roc aquesta cloenda.

Si t’agrada la muntanya i caminar i 
vols introduir-te al món de la 
orientació, aquí tens el teu curs! 

Curs bàsic d’orientació a Montserrat
Dissabte, 14 de Maig 

info@didacticaserveis.com
931 258 687 / 695 171 287

www.didacticaserveis.com

45€
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