Preludi
Jordi Arnal Carrillo

Els orígens. La primera Fira d’artesania i Mostra d’entitats del barri de Sant
Roc de Badalona es va celebrar el diumenge 30 de maig de 1982, a la nova Plaça
Roja. La Fira era un dels actes importants de les 1s. Jornades de Cultura Popular
del barri i es va gestar uns mesos abans en una reunió de la Vocalia de Cultura
del Centro Social Cultural San Roque amb en Joan Soler i Amigó, en aquelles èpoques regidor de Cultura de l’Ajuntament de Badalona i sempre amic del Centre
Social, de l’Ateneu i de Sant Roc.
En aquella reunió es va expressar la idea de recuperar les enramades i el
guarniment dels portals de les cases, com s’havia fet antigament en alguns
barris de Badalona, i amb el desig que
a Sant Roc arrelés una nova activitat
cultural participativa, d’interès per a tota
la ciutat. A partir d’aquí va començar a
construir-se la Fira, que, de manera ininterrompuda, ha anat creixent, fins ara.
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El barri de Sant Roc va néixer l’any
1966 i els antecedents de les 1s. Jornades
de Cultura Popular van ser, per fixar una
data, les Fiestas en San Roque, de l’1 al
4 de maig de 1980.
En aquella època, Sant Roc acabava
un primer procés de remodelació dels
edificis i dels carrers i places, amb una
gran inversió que provenia del Ministerio
de la Vivienda, gràcies a la lluita de molts
anys del veïnat del barri. El Centro Social
Cultural San Roque, situat en un edifici
annex a la parròquia, estava organitzat
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A les parets de l’Ateneu es mantenen les pintades de les festes de 1980 i 1981 com a testimoni de
l’activitat socio-cultural al barri

a través d’una Vocalia d’Habitatge, una de Cultura, una d’Esplai i Joves, una de
Dones, una de Jubilats i una altra de Sanitat. La de Sanitat estava vinculada al
Centre de Salut Sant Roc, que tan bon servei va fer en el barri en una època en
què no existia cap ambulatori ni cap CAP. El Centro Social era una entitat que,
sense tenir reconeguda aquesta finalitat, actuava com una associació de veïns
i també com un centre cultural o un ateneu.
La Vocalia de Cultura d’aquells anys estava formada per un grup de persones
que vivien o treballaven a Sant Roc, la majoria mestres de l’escola Lestonnac,
molt implicada des de sempre en la vida i el desenvolupament del barri. La Carmen Zapata, una de les persones que creien i creuen que un altre Sant Roc
i un altre món són possibles, n’era la vocal. Les activitats que s’organitzaven
eren principalment l’articulació del programa de les festes del barri, xerrades,
visites i excursions culturals, i el funcionament d’una biblioteca per a infants
i adolescents, que servia també com a espai per a fer els deures i que cuidaven
especialment Maria Dasca i Salvador Fargas. Quan era l’època de preparar
i realitzar les festes, la Vocalia creixia amb la participació del grup de joves de
l’Esplai Borinot. Quina gran feina hi va fer la Montse Font com a educadora
i impulsora!
A les Fiestas de San Roque y de Primavera del 30 d’abril al 3 de maig de l’any 1981
cal destacar la 2a. edició del Torneig de Petanca de Sant Roc, que emplenava
de pistes tot el camp de futbol, i amb un mar de copes i més copes que cada
any es repartien en totes les categories d’equips d’arreu de Catalunya que hi
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participaven. Per als seus organitzadors
era un orgull aconseguir que el Torneig
signifiqués el reconeixement al club amfitrió i al barri.
També es va celebrar el Festival de
Flamenc, que, a partir d’un acord amb
l’Ajuntament, pretenia ser un dels actes
centrals i descentralitzats de les noves
Festes de Maig. És per això que, al llarg
dels anys, hi van actuar Lole y Manuel
(1982), Camarón de la Isla i Pata Negra
(1983), Fosforito... Val a dir que van ser
grans actuacions, tot i que no van comptar
sempre amb l’assistència de públic que
s’esperava. També hi va haver una ballada
de sardanes, amb l’actuació de la Cobla
Badalona, en uns anys en què ja s’oferien
monitors per ensenyar a ballar sardanes
a les escoles del barri.

Cartell de Festes Sant Roc 1981

Ballada de sardanes a la glorieta de l’antiga plaça Sant Roc, actualment la zona més remodelada del barri
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San Roque, un barrio para vivir, ¡cuidémoslo! va ser el lema d’una primera
campanya de sensibilització sobre la importància de mantenir els carrers nets,
de cuidar les plantes i el mobiliari urbà, que va continuar l’any següent amb la
celebració del Dia de l’Arbre, la Planta i la Flor, i amb una escombrada i regada
general a càrrec del veïnat. El programa d’aquell any i dels següents incloïa
l’enlairament del globus Rodamon de La Caixa... cosa que no va arribar mai a
succeir, un dia per poc vent, i un altre per... Al final, res de res.
L’any 1981 va tenir lloc un esdeveniment significatiu per al barri. Els dies
12 i 13 de desembre la Vocalia de Cultura va participar en el Congrés de Cultura
Tradicional i Popular organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, i els dies 19 i 20 del mateix mes a les Jornades d’Estudi de la
Problemàtica Cultural organitzades pel Servei de Promoció Cultural de la Generalitat, en les quals la Vocalia va presentar una comunicació sobre l’acció
cultural del barri.
Amb les ganes de fer un salt endavant en relació al Programa de Festes del
Barri, junt amb el Congrés i les Jornades citades, i amb molts vespres de converses i reunions de la Vocalia de Cultura, va fructificar la idea de realitzar
unes àmplies Jornades de Cultura Popular que integressin les festes del barri.
En aquest sentit, a més de la imaginació i les discussions dels membres de
la Vocalia de Cultura i de la conversa amb en Joan Soler i Amigó vinculades al
contingut del programa, també van ser clau les tasques en relació a la manera
de dur-les a terme. Una d’elles va ser una reunió que va tenir lloc en un despatx
molt petit de la Rambla del Prat de Barcelona, amb en Joaquim Ferrer, d’Acció
Cívica de la Generalitat. I una altra la de presentació del Programa provisional
de les Jornades, amb Pere Baltà, que va entendre ràpidament que calia i era
just facilitar a Sant Roc un cop de mà per impulsar un projecte que avui dia
encara continua creixent. Entre les aportacions de l’Ajuntament i –per primera
vegada– de la Generalitat, es va aconseguir concretar la disponibilitat d’uns
recursos econòmics ajustats però, tanmateix, imprescindibles.
Aquells anys no va ser pas menys important la subvenció presentada a la
Generalitat per remodelar una part de la sala del Centre Social, amb la construcció d’un petit escenari amb un teló i quatre focus. Se’ns va comunicar
l’atorgament de 350.000 pessetes, signada pel director general del Departament
de Cultura de la Generalitat, Albert Manent. El grup de dones, acompanyades
per Claustre Massana, eren sempre a tot arreu i també van cosir les cortines!
Per acabar de fer possible el nou teatre, el director de l’oficina de La Caixa de
la plaça de Trafalgar, va entendre i acceptar la proposta d’obtenir cent cadires
noves, modernes i sòlides, que han fet servei tots aquests anys, i encara hi són!
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Tornant al 1982, en aquells vespres d’hivern, de converses i de pluja d’idees,
vam dissenyar un programa de Jornades de Cultura Popular que començava
i articulava velles i noves activitats del 16 d’abril fins al 24 de juny, pràcticament
de Sant Jordi a Sant Joan. Un programa il·lusionant i interminable que incloïa
les Festes de Primavera del barri i que –amb l’excepció ja comentada del globus
Rodamon– es va dur a terme punt per punt! Cal destacar-ne les enramades,
que comportaven una excursió a Espinelves, el dia anterior, per tal de recollir
el verd en un bosc de la família Tortadés. ¡Quin art, quina bellesa, quina alegria
veure tots –o quasi tots– els veïns i veïnes
de moltes escales engalanant, l’endemà,
les seves entrades amb el verd del boix i el
blanc, el roig i el groc dels clavells!
El dia 15 de maig hi va actuar el grup
badaloní Telegrama i, en altres dies, el Cor
i l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní, una
entitat que, de manera continuada, sempre
ha volgut tenir presència en els diferents
barris de la ciutat. El 1982 també va ser un
any de chirigotas i d’havaneres!
L’endemà, el diumenge 16, es va fer una
excursió a Arbúcies, amb un 1r. Concurs de
paelles. Matí de jocs, trenta paelles... totes
boníssimes i totes diferents, amb un premi
a la més gustosa. I a la tarda –després de
la migdiada d’alguns–, jocs i cançons. Les
activitats de les Jornades i les Festes per
als infants eren molt concorregudes: cercaviles, actuacions de teatre de carrer, totes
organitzades pels nois i noies i els monitors
i monitores de l’Esplai Borinot...
El 30 de maig era el dia de la 1a. Fira
d’artesania i mostra d’arts i oficis. Mesos
abans es va començar a pensar quins eren
els oficis artesans que es podrien mostrar.
Vam fer els primers contactes: un llibre de la
fotògrafa Marta Povo d’una exposició sobre
aquest tema ens hi va ajudar molt. Havia de
venir en Lluís Carrasco, que passava matins

Programa de les 1s. Jornades de Cultura
Popular (1982)
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i tardes fent nanses al barri dels Pescadors –la zona de Sant Roc entre l’Avinguda del Maresme i la carretera–. També en José Antonio Gómez, un terrissaire
que deixava tothom meravellat amb la seva traça i el seu bon fer... fins que va
decidir que el seu fill en prengués el relleu, el qual encara continua venint a la
Fira cada any. Pescadors cosint xarxes, extraordinàries labors de costura fetes
pel grup de dones, un matalasser... artesans i artistes del barri.
Aquelles 1s. Jornades de Cultura Popular van concloure amb una sessió
d’avaluació compartida per totes les persones que havien participat en la seva
organització i amb la rebuda, la tarda del 23 de juny, de la Flama del Canigó,
que seguia el seu camí fins a la Plaça de la Vila per donar pas a la màgica nit
de fogueres de Sant Joan.

La fira de Sant Roc de Badalona
Artesania en viu
Joan Soler i Amigó

Un fet a tenir en compte va ser l’ús del català en els programes i cartells de
les festes, amb alguns salts endavant i d’altres endarrere. Eren anys en què,
quan encara no havia arribat la immersió lingüística, a les escoles ja es feien
classes de català i s’emprava sempre que es podia com a llengua vehicular...
Fins a l’any 1981 es va utilitzar el castellà; l’any 1982 el programa es va editar
en doble cara –l’una en català i l’altra en castellà–; els anys 1984 i 1985 només
en castellà i, del 1988 fins ara, ja s’ha utilitzat el català en tots els programes
i cartells.
Per sort, la intel·ligència col·lectiva va fer que l’any 1983 el programa de les
2s. Jornades de Cultura Popular s’aprimés una mica i fossin del 24 d’abril fins
al 15 de maig, però això ja és una altra història, la que continuen construint els
veïns i les veïnes del barri i, entre d’altres, esclar, la Fundació Ateneu Sant Roc.
Aquest Preludi acaba aquí. Passem doncs, a conèixer de la mà de Joan Soler
i Amigó una compromesa, sàvia i càlida mirada a la fira de Sant Roc de Badalona.

Vaig arribar al local de l’Ateneu tot just a un quart de vuit del matí i ja era
un bullici. Els micros emetien ordres, consignes, estimulant tota la concurrència. Un formiguer.
“El que és fonamental és que tots sigueu aquí, que no hi falti ningú”.
“Moure el barri, i que ens ho passem bé”.
“La tasca principal consisteix a millorar la vida de la gent del barri”.
“Es tracta de mostrar el millor que té el barri, la seva diversitat”.
“No estarem sols, no estem sols: ve gent de tota la ciutat, de tot arreu”
“Descobrir per estimar és el nostre eslògan”...
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La Fira d’artesania ja fa trenta-quatre anys que es fa –em diu un veterà de
l’Ateneu, que porta molts anys participant-hi. Tot i que des del vint-i-cinquè
aniversari és quan agafa més força, més empenta. Som molts. Ara mateix passem del centenar: cent vint, cent trenta, pels volts de cent cinquanta... Una
joventut total i indiscutible. Van a la seva i alhora a la de tots.

voluntaris i voluntàries i per als col·laboradors. I, al voltant de les taules de
cafè i dels entrepans, la gent se saluda, es troba, xerra, comparteix. –I tu,
què hi fas? què escrius? em pregunten–.Intento convertir aquest bullici en
un article.
Tothom sap quina és la seva feina, la meva és prendre notes, a veure si en
surt un article o què en surt del batibull. Els micros insisteixen: enumeren els
caps de colla i diuen quina tasca correspon a cada un. Hi ha feina per a tothom,
ningú no hi sobra...
El primer que cal fer és carregar les furgonetes de l’Ateneu a la plaça Roja.
Caixes i més caixes, paquets i tanques de colors, i escales de mà per enfilar-se
a penjar les pancartes i, un cop a la plaça, descarregar-ho tot, distribuir-ho.
“Tranquils, allà us indicaran on s’han de col·locar les potes de les carpes,
desplegar-les i cobrir-les, cada una el seu rètol”. (Els primers anys de la Fira el
pare de la Dolors Sabater –l’actual alcaldessa– col·laborava amb el seu camió
carregant i descarregant taules i cadires..).

Atents a la distribució d’equips i tasques

Els micros, a la sala, de dalt de l’escenari estant, emeten d’un a un els noms
dels participants de cada colla. –Em sentiu?– Cadascú espera amb les orelles
obertes que diguin el seu nom. I tot seguit cadascú al seu lloc.
“A les 10 comença la Fira! Vinga, nois! vinga noies! A les 9, a rebre els firaires,
i a les 10 tot muntat, per començar”.
Han emmarcat els cartells de les Festes de Primavera i de la Fira a les parets de la sala, començant per unes Jornades de Cultura Popular. El cartell més
antic és del 1977, encara que ni tan sols van recordar-se de posar-hi la data:
qui es podia imaginar que aquella Primavera duraria tants anys? El disseny
dels cartells són de molta qualitat: segur que són obra d’uns professionals de
bo de bo. Primer les festes les organitzava el Centro Social Cultural San Roque
i, des del 1989, l’Ateneu Popular Sant Roc.
A la sala i al badiu han parat una filera de taules amb termos de cafè,
llet, aigua calenta per a les infusions. I xurros! I piles d’entrepans de xapata
amb pernil, formatge, llonganissa, xoriço... I moltes garrafes d’aigua per als
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Un equip tècnic instal·la la megafonia per tota la plaça i pel carrer de Vélez
Blanco: caixes, bafles, micros, altaveus... L’equip de comunicació reparteix les
pancartes que posen “Fira d’artesania”. Més enllà, les ambulàncies La Pau i un
bus equipat com a banc de sang...
El muntatge i desmuntatge són molt importants. Són el mapa, el plànol de
la Fira. On es col·loquen els tallers dels artesans? (No dono l’abast d’apuntar
tota aquesta gatzara tan superorganitzada).
Ja són –encara són- 3/4 de 8 del matí. Tot l’embalum de paquets i caixes
es trasllada a la plaça Roja. Es descarrega, es buida tot el material en un obrir
i tancar d’ulls. Abans de fer el muntatge, una colla escombra el terra amb
escombres de les que utilitza la brigada municipal per escombrar els carrers,
successores de les antigues escombres de bruc.
El paviment de la plaça està signat pel pintor i escultor Joan Josep Tharrats:
palets de riu, raigs de llum de totxanes, rajols, llambordes, maons foradats...
És una còpia exacta del conegut Mirador de l’Alcalde, de Montjuïc. I més
enllà hi ha uns grans vitralls que són les ales de vidres de colors d’una
papallona, obra d’en Francesc Fornells. Llàstima que el terra de la plaça
estigui mig fet malbé.
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És una reivindicació pendent: s’ha parlat amb l’Institut Pau Gargallo –amb
el Silver i la Paulina Muxart–, per fer-se càrrec de la restauració. Més enllà, hi
ha una mena d’escultura, l’única que queda d’entre les que va proposar en
Serratosa, l’urbanista de la Corporació Metropolitana que va dissenyar l’espai
públic de Sant Roc, la plaça Roja, els parterres, els pedrissos, els fanals, l’arbrat...
Era l’època de Màrius Díaz, el primer alcalde del nou ajuntament democràtic.
Una llenca de ferro de color mini ondulada sobre un pedestal d’obra escalonat.
L’alcalde Garcia Albiol es va carregar la resta d’escultures, amb l’argument que
feien nosa i eren perilloses. I aquesta se la devia descuidar.
Ja són les 8 i 20. Munts de cadires apilades en torres amb rodetes, com uns
autos de xoc. Papereres de cartró amb les sigles BCN. Rotllos de paper de colors
per a fer d’estovalles enfaldillant les taules, garrafes d’aigua... Van apareixent
carpes i més carpes amb potes de color blau marí al voltant de la plaça Roja
i al llarg del carrer de Vélez Blanco i els espais adjacents. Les carpes de l’organització són blanques, i n’hi ha d’altres de verdes...
Ja són 2/4 de 9. Ara aquesta carpa, ara aquella, ara totes alhora, com si el
terra pugés. Més enlaire, els que s’enfilen, escales de mà amunt, per a desplegar i penjar de les branques dels pins les grans pancartes anunciant la festa:
34 Fira d’artesania, que aviat és dit; i 50 anys del barri (1966-2016). Avui és un
dia per descobrir Sant Roc, un barri tan divers i barrejat.

Comencen a arribar les entitats amb els seus firaires, els seus quatre-per-quatres i els furgons. Arribar i moldre. A les 9 ja hi són la majoria. Cada entitat, cada
ofici, cerca el lloc que se’ls ha assignat, la seva paradeta: els organitzadors els
assenyalen on els toca... Comencen a instal·lar-s’hi. Els rotlles de precinte ho
resolen tot. Fa ventet, però el cel·lo aguanta. Un cel sense ni un núvol, i un bon
sol. Però, a estones, a ratxes, aquest “ventet” obliga a pescar al vol o per terra
pancartes, cartells, plafons i carpes que el vent es vol endur.
Llàstima que no hi són totes les escoles del barri, ni l’Institut Eugeni d’Ors.
És clar que la Fira cau en diumenge i que molts gitanos tenen “mercadillos”
per tota la comarca. Almenys és el que diuen. Però Lestonnac bé hi és, i les entitats de tot el barri... Tampoc no s’hi veuen les associacions veïnals del Grup
Maresme: “No som Sant Roc, nosaltres”, diuen com excusant-se, o menystenint
la suposada marginalitat veïna. “Però sou Badalona”. Tampoc no és de Sant
Roc l’Associació de Veïns del Centre amb els seus taulers d’escacs i les seves
partides col·lectives; ni les Dones en Moviment de la Salut Alta; ni l’Arxiu històric de Llefià; ni l’Institut Júlia Minguell; ni l’Orfeó Badaloní amb un tríptic
que anuncia els projectes que estan duent a terme; ni l’Associació Cultural el
Pedrís, de recuperació de la memòria històrica; ni el Club d’Amics dels Estels
Mira-mira... No són de Sant Roc però bé que hi participen. I els esbarts de gavines xiscladores fan cal·ligrafies pel cel...
A 2/4 de 10 els voluntaris fan colletes per anar a esmorzar. Aviat arribaran
els músics. Doncs, sí! ja venen! Em sembla que ja comencen a sonar. I una venedora de globus de colors s’ha instal·lat, ella sola, en un angle estratègic que
domina la Fira, amb un ram de Mickeys, gats i dofins de tots colors. Comença
a desfilar Xarop de Canya, un grup de música tradicional, amb els seus típics
vestits de catalans, un d’ells gambant dalt d’unes xanques d’equilibri inestable.
Els de la megafonia ajusten la freqüència –un, dos! one two!–, que no xisclin
els bafles. Gresca, alegria! I visca la faràndula! La fira sona i ressona per tot
arreu amb feliç estridència.

Muntatge de l’espai
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Anoto els rètols i cartells, sense cap ordre: l’Aula oberta, l’Esplai Borinot, les
Dones i Barri en Xarxa, la Plataforma Sant Roc és Badalona, l’Espai familiar
Elna, la Ludoteca, el Club dels Dijous, el Centre obert, Comerç just, l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC), el bar, la Societat d’amics dels epilèptics, Esabar
Saharaui, la Parròquia de Sant Roc, la Fundació Pere Closa, les Bruixes de la
FISC –Fundació Internacional de Solidaritat de la Companyia de Maria–, Laila,
de formació de dones, que fan uns pastissos orientals boníssims que semblen
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panellets, unes altres fan creps de tot amb molta traça, ComunicArt, Artesania afgana, Agermanament sense fronteres, l’Associació de Veïns, la Fundació
Ateneu Sant Roc...

Projectes de l’Ateneu

Un barri actiu com el que més, fet amb la participació de molta gent, del
barri i de fora del barri. El col·lectiu Dones i Barri en Xarxa fa campanyes
de sensibilització sobre la importància del reciclatge –on llençar el vidre, el
plàstic, el cartró, l’orgànic, el rebuig..., fa anàlisi de la premsa i dels mitjans
de comunicació. “Per un barri net, educatiu i saludable, on tots i totes puguem
viure millor”, anuncien les “bruixes”, i “passió per la vida”. –Aquest any sí
que l’Ajuntament ha col·laborat!– diuen els altaveus. La primera vegada! Ha
ajudat sobretot en les infraestructures i la connexió elèctrica. “Badalona som
tots!”, “Sant Roc també és Badalona”... Esclar que ho és, però potser no per
a tothom. La megafonia adverteix als assistents que hi ha papereres pertot,
i que ningú no tiri papers ni burilles a terra.
Més de seixanta carpes en total, i a més les de les arts i els oficis artístics.
El bufador de vidre fent porrons i gerres i almorratxes, i esculturetes per a
posar al bufet del menjador: com si tot fos bufar i fer ampolles, perquè ho és.
Els cistellers i cistelleres amb els seus manats de joncs, vímets i canyes, fent
coves, covenets, paneres i cistells. El forjador bon forjador picant el ferro al roig
amb el mall sobre l’enclusa, fent baranes i reixes d’estil modernista: diuen que
encara pertanyen a l’antic gremi de serrallers i ferrers de Barcelona del 1380!
I els i les terrissaires amb el seu torn, acaronant el fang amb les seves mans
flonges i fent les seves estatuetes d’argila, gerros, càntirs, plats i olles. I els fus-

Entitats del barri

Entitats de ciutat
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Oficis en extinció
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Diu que aquest any n’hi ha tretze, de parades d’arts i oficis, més que l’any
passat. Una mostra del joc dels quatre elements ancestrals i multiculturals, de
totes les cultures i tradicions del món, de tots colors i de tota la vida: la terra
cuita, l’aigua, el foc espurnejant, i l’aire de bufar i donar formes al vidre transparent. “Sant Ric, sant Roc, encén-te foc!” deia una vella pregària per fer foc.

Terrissaire José Antonio Fernández

ters amb els seus bancs de fuster, les seves eines, els ribots, les garlopes. I els
que es dediquen a restaurar mobles tradicionals. I la parada que exhibeix pots
de mel, melmelades, formatges i matons. I les puntaires badalonines fent soroll
de boixets i bones puntes. I els teixidors amb els seus telers manuals –trama
i ordit, batans, pintes, debanadores...– i també tints. I la parada de trencadís de
rajoles de colors, petites meravelles. I l’escloper –què vol dir, escloper? ah! vol dir
“zuecos”!–. Les arts de les eines, d’abans de les màquines de la industrialització,
i els oficis artesans. Ensenyen com es fan les manualitats... en bones mans!

Poden passar més de 3.000 persones
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Com a totes les fires, tothom es troba, tothom es perd, tothom s’atapeeix, tria
i remena, regateja, es fira... Jovent, criatures, gent gran, uns que acompanyen
d’altres amb cadires de rodes. Uns criden tot cantant: “La vida és una tómbola!”.
Passa de resquitllentes un rodamon estranyat del rebombori. Al veïnat nouvingut, sobretot a les colles de joves, el mercat d’artesans els encanta. És com un
món perdut, com als mercats magribins, mediterranis. Túniques, mantellines,
vels, sedes de tots colors, lluentons, arracades, penjolls. Noies paquistaneses
i hindús mudades i enjoiades, amb uns pentinats alts i lluents i amb els seus
balladors que semblen reis. I els nois també fan goig. Morenor, ulls oblicus,
somriures, cal·ligrafies de henna a l’anvers de les mans. La majoria noies. I trets
de selfis i més selfis disparant en totes direccions. Només m’hi falta una colla
de conta-contes de tots colors, de diferents cultures...
Se senten passar músiques del Punjab, en manifestació, del nord de l’Índia
–d’on fa vuit-cents anys van sortir els gitanos, zigans, zíngars...–. I es veuen
màscares africanes cubistes, com les picassianes de “les senyoretes del carrer
d’Avinyó”. I danses i cançons d’arreu del món, amb instruments exòtics per
a nosaltres: flautes de canya de buf més agut o més greu; flautes andines.

Durant tot el matí actuen grups a diferents punts de la plaça
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I tambours. I una mena de maraques o cascavells amb petxines cridaneres als
turmells marcant el ritme de la dansa o de la cercavila. I d’altres que es llancen
enlaire i s’entomen també rítmicament. Ara ballen, ara ballen!
Cada any participen a la Fira els dels jocs malabars, un d’ells amb xanques
que semblen cames escanyolides de cigonyes. Un altre llançant i entomant tres
i quatre pilotes... Són de la Fundació La Roda, d’espectacles per als barris, que
fan malabarismes a les perifèries de l’àrea metropolitana. Diuen que també
ha de venir un mag...
Ja tenim els castellers. Els de Badalona, amb les camises grogues i cargolant-se les faixes; i els de Sant Adrià, amb les camises o samarretes d’un vermell
granatós. I la colla de grallers animant l’aire de la Fira, del barri. I els gegants
gegantins amb els seus geganters. Inesperadament, un globus del Mickey Mousse
aconsegueix escapar-se de la mà tímida d’un nen i s’envola rialler, saludant,
gronxant-se, fent mostres de la seva llibertat.
A les dotze del migdia, la Fira d’artesania fa el seu ple. Qui sap quants
devem ser, quants centenars? N’hi ha que venen, que volten, que s’aturen,
que tomben i giren... i d’altres que se’n van. Segur que passen del miler,
amb un escaig prou llarg. Un ambient bigarrat, divers, ple d’aquesta alegria
indefinible que encomana la convivència. És com si tothom ens coneguéssim
de tota la vida. Com si haguessin quedat. Tu per aquí? Petons i abraçades.
I encara que sigui la primera vegada, coneixent-nos o com si ens coneguéssim. La gent es troba i es retroba, es saluda, es reconeix tot i fer anys que
no es veien, es presenten, es fan selfis a tort i a dret, s’envien uatsaps amb
els seus mòbils.
El rector de la parròquia també hi ronda, i tan feliç i satisfet com tots i totes.
L’església, la comunitat, es troba al mig del barri. Una firaire diu que la Fira
és una oportunitat de conèixe’ns i trobar-nos, de compartir. I veure que som
molts, més dels que molts es creuen. Un altre comenta que la Fira d’artesania
de Sant Roc és la més ben organitzada de totes les fires que es fan i es desfan.
Chapeau! I mira que van a quasi totes!
Arriba l’alcaldessa, bona amiga de Sant Roc i de la Fira, la Dolors Sabater,
i la Laia Sabater, regidora de Cultura, i també fan la seva cercavila, saludant a
tothom. Aquest any la cloenda de les Festes de Maig de Badalona se celebrarà
el diumenge 22 al barri de Sant Roc. Sant Roc s’ho ben mereix.
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La cultura tradicional catalana, sempre present a la fira. Fundació La Roda
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El locutor xerra pels descosits: és la seva feina. Tot ho diu i ho explica en
català, i la majoria dels assistents, si no el parlen, l’entenen; o aviat l’entendran.
El dret a dir i el dret a decidir. L’Ateneu Sant Roc ho té molt clar. Clar i català.
Aferrat al micròfon, el locutor barbablanc anuncia i repeteix els eslogans, recorda
aspectes d’ordre, presenta les ballades, les actuacions, anuncia l’arribada de les
autoritats i d’altres persones significatives... Però tothom n’és, de significatiu.
Ara els castellers es disposen a actuar. La munió de gent que omple la plaça
Roja s’obre, s’aparta, s’eixampla, deixen lloc a les actuacions dels castellers.
El locutor explica com s’estructura un castell: la pinya, cada pis, els dosos,
l’acotxador, el pom de dalt, l’enxaneta que saluda fent l’aleta... La pinya s’ha
de fer molt bé, no van amb presses. Comencen amb dos pilars de quatre, un
cada colla. I continuen aixecant castells de sis: tres de sis, quatre de sis, amb
l’agulla al mig... Aclareix a la distingida concurrència que aquest so estrident
que acompanya i anima la pujada d’un castell no és de gaites sinó de gralles,
que no és pas el mateix. Que una gaita és un sac de gemecs.
“Ara ballen els gegants, ara
ballen com abans!”. A continuació
s’acosten i es preparen. En Ferran
i la Mercè són els gegants barcelonins de Sant Jaume, i en Jeroni
i la Badamar, una digna parella
dels gegants de Badalona. El locutor anuncia que els gegants,
tal com han inaugurat la Fira,
també seran ells que en faran la
cloenda. Ara balla una parella,
ara l’altra, ara les dues parelles
juntes. El so dels grallers marca
el ritme del ball, ells sempre tan
hieràtics. Aplaudiments generals.
Són les 2 en punt.
Sembla que la Fira es desmunti
tota sola, que es desfaci, que es
fongui en un instant, ara hi és, ara
no hi és. Els gegants toquen de
peus a terra, es planten, s’inclinen
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i són traslladats horitzontals a pes de braços. A dormir! La colla de Xarop de
Canya fa la seva última passada per la Fira, és l’hora dels adéus! Els organitzadors deslliguen, arrien i despengen les pancartes dels arbres i els fanals de
la plaça. Cada entitat, de servei o artesana, apila els seus embalums, els seus
estris, les eines i totes les rampoines, com si ho haguessin fet tota la vida.
D’això se’n diu veterania. Els firaires i els organitzadors encaixen les mans,
es piquen l’esquena amicalment, s’abracen, s’acomiaden: “Amics badalonins,
fins l’any que ve!”. Diuen pels altaveus que hi ha hagut una quinzena de
donacions de sang.
Un exèrcit pacífic de voluntaris, una cent-cinquantena, pleguen les carpes,
aparquen les caixes, empenyen les piles de cadires i de taules cap a les furgonetes. A 2/4 de 3 es carreguen les últimes, mentre s’escombra tot i es recullen
els papers i cartrons que han quedat. Poca deixalla, fet i fet, per tanta fira.
Sant Roc és tot un món, tots els mons a l’abast de la mà i de totes les mirades.
Tots els mons, un sol món! Avui aquest terreny on fa 50 anys es va construir el
barri ja no són camps, ni el gorg del riu Besòs és el delta d’abans. S’hi arriba en
metro! Aquest any, la Fira ha coincidit, de trascantó, amb un Primer de Maig. I el
diumenge vinent serà la Festa del Badiu al parc de can Solei – ca l’Arnús, i Sant
Roc també hi tindrà la seva paradeta. Avui el temps meteorològic ens regala un
solet agradable, agraït, i el temps és bo. La música ha cessat i tot tornarà a ser
com abans, quotidianament, inevitablement. Tots ens hem conegut o reconegut.
I la ciutat també, viva i diversa. Un barri per compartir. I una ciutat una mica
més de tots que abans d’ahir.
Tants dies de preparació conclouen amb quatre hores de Fira; denses, atapeïdes, curioses, engrescades. La Fira ha durat de 10 a 2. El barri és i ha estat,
com sempre, una altra Badalona, viva i diversa, diferent, solidària, tan real o
més que la Badalona dels micacos i els badius, la dels nous badalonins i “de
tota la vida”. Acabada la Fira, els participants en l’organització, tants com n’hi
caben, es fan una maxi foto de record al bell mig de la plaça.

Gegants de Sant Jaume i de Badalona

Després, al badiu de l’Ateneu, hi haurà una gran paellada per a tothom,
per a més d’un centenar. Una, dues, tres, quatre paelles fent xup-xup... Quin
sofregit! N’hi haurà per a vegetarians, i per a musulmans. Més que desigualtats hi ha diferències. Aperitiu, amanida, paella, un pastís amb espelmes, cava,
paperets, serpentines, caramels i bengales... I unes paraules d’en Juanje –que
hi porta quaranta anys– i vinga aplaudiments!

La fira de Sant Roc de Badalona, Artesania en viu
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Participació i corresponsabilitat
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“Descobrir per estimar” pregona el lema proposat per l’Ateneu per aquest
2016. I jo ho repetiria a l’inrevés, fent capicua: “estimar per descobrir”. Perquè
no sols pots estimar allò que has descobert sinó que només pots descobrir allò
que estimes. Perquè capgires “roc” i es converteix en “cor”, la dimensió més
sincera d’un començament de descoberta.

Mirades de la Fira d’artesania
i Mostra d’entitats i serveis

“La Fira m’agrada perquè faig de venedora per un dia.” (África · 9 anys)
“Agraeixo a totes les entitats, serveis, voluntaris/es i a totes les persones que d’una
manera o altra fan possible que coneguem les diferents activitats que es realitzen al
barri i fora d’ell, per ser un dia de convivència on hi cap tothom i per poder gaudir d’un
dia de festa.” (Núria Codina)
“Convivència, cohessió i cultura!!!” (Josep Duran)
“M’ha costat decidir-me, però; si m’hagués de quedar amb una de les fires que han
passat, em quedaria amb la de l’any que l’Ateneu feia 25 anys. Si em quedo amb aquesta
i no una altra, no és tan sols pel dia de la fira, és tot el que va comportar per mi, penso
que va ser l’any que em vaig començar a implicar a fons, recordo tot el moviment que hi
va haver durant l’any i sobretot durant les festes. El dia en si de la Fira d’artesania, em
ve a la ment la plaça Roja engalanada de festa amb centenars d’enganxines vermelles
i no recordo bé si també verdes, fetes expressament per l’ocasió on destacava el 2 i 5 de
l’aniversari en qüestió. També vam estrenar samarretes amb el mateix disseny de les
enganxines. I si faltava alguna cosa per decidir-me per aquest any, espero no equivocar-me, va ser l’any de la foto de família que està penjada al despatx, una foto que serà
irrepetible.” (José Antonio Góngora)
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“¡Cuando acaba el montaje de la Fira siempre alucino de cómo ha quedado! Recuerdo,
hace ya más de 20 años, cuando Antonia y yo llevábamos a la Plaza Roja el café con
leche y los churros a las 6 de la mañana y ya había gente preparando cosas. Se colgaban
guirnaldas entre las farolas y en el centro de la plaza se montaba una piñata. Con el
850 íbamos y veníamos al Centro, llenando el capó hasta que cerraba. Nuestros críos,
con 5 y 6 años ya se apuntaban a estar en las paradas.” (Daniel Picó)
“Podeu estar molt orgullosos del barri i de la gent que hi viu!” “Cada any us supereu!!
Gràcies per acollir-nos tan bé! ens feu sentir com a casa.” (Xip Xap)
“Fira de buenos feriantes, artesanos y espontáneos, fira que una vez al año nos alegra
como antes.” (Alexandre González)
“...és difícil. Recordo la varietat de manualitats, les dels artesans, les dels infants i joves
de les entitats... Guardo uns quants imants enganxats a la meva nevera.” (Carol López)
“Una bona dosi de multiculturalitat i bon rotllo”. (Encarna Pérez)
“La Fira és l’expressió externa de tot allò que es fa al barri, i de forma més concreta
de tot allò que es fa a l’Ateneu. Els serveis del barri han tornat a la Fira hi col·laboren
de forma activa. Aquest fet s’ha recuperat de les fires dels inicis i fa que el nombre
d’entitats que hi som hagi crescut, fent de la Fira una festa més gran.” (Salva Figuerola)
“És una representació de les diferents cultures del barri.” (Alfonsa Rodríguez)
“Buen trabajo, Ateneu, como siempre, a seguir así!” (AVV Sant Roc)
“La fira molt bé, m’agrada que també hi participin africans.” (Tweneboah George)
“Considero que uno de los aspectos más interesantes de la Mostra y de la Fira desde
que comencé a participar como artesano, es la posibilidad que tienen los visitantes,
grandes y pequeños, de poder meter la mano en el barro, de construir pinturas con pigmentos o elaborar una decoración festiva con material reciclado. Pienso que nunca debe
perderse ese espacio, o, mejor dicho, siempre debemos encontrar en la Fira oportunidades
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de involucrarnos en las actividades, y no acudir simplemente a consumir espectáculos.
Aunque darse un paseo por la Mostra sin ninguna otra pretensión que la de disfrutar
de la oferta variada de paradas también es participar de espacios comunitarios, de
encuentro e intercambio.” (Joan Zaragoza)
“Feliz de participar en la feria. Buena organización.” (Grup de Dones)
“L’ambient és el que més m’agrada de la Fira. La gent treu les activitats que fan. Em
va agradar molt el ball dels xinesos i també la campanya d’higiene dental... Va estar
molt bé la parada que vam fer el grup Laila i va agradar molt a la gent: els pastissos,
el te. És molt interessant.” (Amina Mernizi)
“Diversidad cultural y armonía. Siempre tendría que ser así.” (Ana Yélamos)
“Ánimo, Ateneu, esta fiesta de la diversidad, es una gozada.” (Eugenia Curto)
“Participando de esta fiesta. Es claro que otro mundo es posible. Es una inyección de
ánimo y positividad.” (Carmen Zapata)
“Alegria i solidaritat.” (Comunitat parroquial Sant Roc)
“El que més m’agrada de la Fira és la diversitat. És fantàstic veure junts àmbits tan
diferents per oferir un espai comú de compartir. Des de les dones fent boixets a una
parada de Càritas. És un treball en comú per arribar a una població variada; intentar
que coneguin i així puguin participar i implicar-se.” (Mònica)
“Ideal per la convivència, fonamental per la integració!” (Pau Manel Duran)
“Ens agrada participar a la Fira i fer barri. Entre tots sumem! Ens agrada la localització
d’aquest any.” (FASFI · Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús)
“Matí de retrobada on hem compartit somriures, actuacions, treball i esforç amb una
barreja de festivitat cultural, posant el nostre granet lúdic. Un matí meravellós!” (La
Ludoteca)
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“El que m’agrada més és la col·laboració dels equips de muntatge, tota la part logística
i el bon ambient que es crea a les 7 del matí, que és l’hora de començar el muntatge de
la Fira. Bon ambient que continua quan arriba l’hora de recollir. És una màquina que
funciona a la perfecció.” (Juanma Pozuelo)
“Destaco el canvi de població que ha experimentat el barri i com aquest canvi es fa
present a les parades, on ara participen dones paquistaneses, dones magrebines... A més,
la Fira d’artesania és un bon moment per trobar gent que normalment no veus durant
tot l’any: és un punt de trobada.” (Anna Vicente)
“A la Fira hi ha moltes coses boniques, al Centre obert infantil hem pintat bosses de
tela amb taps de suro i ens han quedat molt bé.” (Fátima · 6 anys)
La Fira ha anat canviant en tècnica i participació però mai en la seva essència d’apropar
col·lectius i compartir feines i il·lusions. Recordo, de les primeres, quan vam dissenyar
les pancartes de ferros amb dos suports de tres potes i folravem les fustes amb paper
d’embalar. Després dibuixàvem les lletres amb tèmpera i fregall, uns vint-i-cinc rètols
i tres o quatre pancartes amb cordills que a l’endemà disposaven a la part circular de la
plaça. I ja el dia de la Fira, també recordo barrets i gorres pels participants que estaven
al sol i que rondinaven de la calor, aleshores demanaven canvi de lloc per l’any següent
i si feia fred... (Roser Corbera)
“L’Espai Familiar Elna han preparat de nou les melmelades casolanes amb novetats.
La il·lusió, la iniciativa i implicació de les dones ha fet del treball en equip un exemple
de participació.” (Neus Gutiérrez Rabasa)
“Un evento muy conseguido y que favorece la integración y la relación de los vecinos.”
(José)
“L’amor ens fa forts. És una frase de capçalera, una frase-estrella que ens marca el camí,
i la fira ajuda a enfortir aquest trosset del nostre món de coneixement de la diversitat
compartida, tots en una direcció: viure senzillament perquè senzillament puguem viure.
Felicitats per la feina feta!” (Dolors Clotas)
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“Els terrissaires sempre tenien una cua espectacular, d’una vintena d’infants. Només
un any em vaig atrevir a acabar-la. Tots els infants esperàvem a que els dos artesans
ens ensenyéssin a fer una peça, i tothom ho feia pacient, encara que fos una hora i el
sol de maig intentés dissuadir-nos. Era al·lucinant com aquella vintena d’infants del
barri feien la cua sense queixar-se, seduïts pel ball que feia el fang al torn. A mi, personalment, em captivava la transformació de la peça, el joc de les mans, els dits i l’argila,
els talls que hi feia i els acabats finals que sempre sorprenien. Tota una lliçó de canvi,
de metamorfosi. La Fira? Una peça que modelem tots, que balla encara al torn per la
cultura i la inclusió i ens deixa fascinats aplegant-nos allí cada any. Fem cua seduïts un
cop més per la seva bellesa i el torn no para de girar, però... Qui fa el canvi: la Fira o el
Barri?” (Ricard Figuerola)
La fiesta muy bonita, me encanta mucho! Las actividades que hacéis aquí, muy amables.” (Bakary Jabbi)
“A Badalona, les Festes de Maig també són als barris. Sant Roc celebra les Festes de
Primavera amb orgull i tots els COLORS.” (Jordi Batet)
“Des del començament hi ha moltes persones que van ajudar a posar la Fira en funcionament... si hagués de donar noms diria el de la Carmen Zapata i el d’en Jordi Arnal,
dos mestres de l’escola Lestonnac als anys vuitanta.També recordo els ferros, aquells
que servien per muntar les carpes, allò sí que era artesanal! Ara les carpes es munten
en un moment, però abans, pel seu muntatge i sobretot pel seu trasllat, és quan es va
professionalitzar a l’Ateneu la paraula treball en cadena. Moltes mans per posar en
marxa un projecte com la Fira. Més de 150 voluntaris i col·laboradors. Gràcies a tots.”
(Juan Jesús Guerrero)
“Una experiència enriquidora, plena d’intercanvis, de bona gent. Vull tornar!” (Comunicart)
“Recordo els espectacles com l’esbart i l’actuació del Mag Magoo. L’esbart especialment
perquè és una forma de portar al barri una part de la cultura catalana que normalment
no es veu a Sant Roc.També recordo els grups d’animació que han amenitzat les dife-
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rents fires, aquestes actuacions creen un bon ambient, un ambient divertit i de festa.”
(Josep Torres)

Gent implicada (1982 -2017)

“Recuerdo cuando con otros medios... Todos aportábamos más voluntad que saber. Pitoño
desde su coche ambientaba con música una fiesta más que popular.” (Pascual Placencia)
“La Fira d’artesania és una explosió de colors, de primavera, d’interculturalitat, de
voluntariat, d’art, d’oficis, de germanor i solidaritat. Felicitats!” (Emili Ferrando)
Para mí es un día de convivencia de toda la gente que vive en el barrio. También es
un día de diversión para conocer otras entidades. Me siento feliz con las compañeras y
la gente del barrio.” (Anita Ramonet)
“Es la historia del barrio. Empezamos la gente del esplai i alguna escuela.” (Fali Carmona)
“És una trobada molt emotiva. De molta unió, de molta pinya, on tots anem a la una.
Tot l’Ateneu surt al carrer. Impressiona la munió de tota la gent. Participa molta gent de
dins i molta altra que ni tan sols coneixes. Impressiona molt la capacitat d’organització
de l’Ateneu, que és mostra del treball de molts anys.” (Montse Massana)
“Molt bon espai per participar i sobre tot pels infants, que treballen amb molta il·lusió,
perquè saben que té molta repercussió.” (Marc García)
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Artesans
Agustí Ballesteros (jocs i joguines
de fusta)
Alba, Amanda i Jordi
(de tot i molt +)
Alicia Jacas (bijuteria)
Ángela (bijuteria)
Ángela i Montse (ceràmica)
Angelo (caricatures)
Anna Vicente (punt de creu)
Antònia Manils (cistellera)
Ateneu Popular Sant Roc (tapís)
Aurora Martín (alabastre)
Carme i Montse (enquadernació)
Carme Moya (tapís)
Charapa (llibretes)
Club dels dijous (pintura
i patchwork)
Conxita Soler (marqueteria)
Coques de Perafita
Cristina Garrigós (manualitats)
Diego García (escultor)
Dolors Just (teixidora)
Eduardo Juanola (torner de fusta)
Elai (fimo)
Elisa (manualitats)
Ernest (pintor)
Espai familiar Elna (collarets)
Formació de dones Laila (henna)
Fornaguera (terrissaire)
Fran Carnerero (bufador de vidre)
Franc Seira (escloper)

Fundació Acollida i Esperança
-Can Banús (cistells)
Fundació Ateneu Sant Roc
(pintura, pintura de roba, punt de
creu)
Jaume Vila (cadires de boga)
José Antonio Gómez (terrissaire)
José Antonio Gómez Jr (terrissaire)
José Biges (esmolador)
José Luís Fernández (pintor)
José María Pérez (treball de fils)
José Martínez (art rústic)
José Pérez (pescador)
Josefina Canalda (vitralls)
Joves de l’Ateneu (manualitats)
Juan de Dios Parreño (flor seca)
Juan Moya (pescador)
Juan Zaragoza (pintura)
Julia (belles arts)
Júlia Hernández (ninots)
La Casa de l’Avi (caramels)
Laia Bellostes (ceràmica)
Las telas de Claudia
Lívia Garreta (mosaic)
Lluís Carrasco (nanses)
Loli Prieto (pintura a l’oli)
Lucio (guitarres)
Luís García (tallers de màgia
i malabars)
Luís Rodríguez (pescador)
Luisa (màscares)
Luque (bijuteria)
Malena (joguines de cartró)

Manitas (bijuteria i manualitats)
Manuel Salido (material reciclat)
Mar (bijuteria)
Mar Fumadó (restauració
de mobles)
Mariam Reyes (teixidora)
Marta i Pilar (mitges)
Maryam Sami (ceràmica, fimo)
Mas Llandrich (formatges)
Miguel García (titelles)
Miquel Bellés (pirogravat)
Mónica Pardo (complements)
Mònika i Olga (complements)
Nadia Ghulam (artesania afgana)
Núria Camposo (pintura)
Olga i Anna (complements)
Pedro Maleras (torner de fusta)
Pedro Rodríguez (apicultor)
Pep Carreras (espardanyer)
Pere Juan (bufador de vidre)
Puntaires de l’Ateneu
Ricard Lozano (llauner)
Ricardo Garduño (artesania)
Rosa Fernández (puntes de coixí)
Rosa Sentís (treballs manuals)
Roser Corbera (il·lustració)
Sandra i Carol (nines i flors)
Santiago (cisteller)
Sebastià Ruíz (torner de fusta)
Sergi i Serchi (il·lustració i pintura)
Sevi-Susana Ruano (cuir)
Tato (cuir)
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Totesfesta (artesania de la festa)
Trini Torres (teixidora)
Vall del Ges (embotits)
Víctor Cunillera (forjador)

Espectacles i animació
Alma peruana
Ambäukatunàbia
Associació cultural xinesa
de Badalona
Bastoners de Premià de Mar
Bhangra dansa paquistanesa
Bolívia Manta
Capgrossos de la CPFM
Castellers de Badalona
Castellers de Sant Adrià de Besòs
Castellers de Sant Feliu
Castellers de Viladecans
Castellers del Poble Sec
Castellers Salats de Súria
Cia la Pentina
Colla de bastoners d’Esplugues
de Llobregat
Colla de capgrossos de Llefià
Colla de capgrossos de Llobregat
Colla de capgrossos del Prat
Colla de geganters de Barberà
del Vallès
Colla gegantera de Sagrada
Família
Colla gegantera dels gegants
de Sant Jaume de Barcelona
Esbart Sant Adrià
Espectacle xinés Nou vent oriental
Estrellas de Tánger
Falcons de Barcelona
Fèlix Pallasso
Flors de Xina
Gegants de Sant Adrià
Globoflèxia
Grallers la Palanca de Vimbodí
Grup d’animació Mururus
Grup d’animació Triquis
Grup d’esbart Sant Jordi de l’Orfeó
badaloní
Grup de capoeira Banzo
de Senzala
Grup de música i dansa Amazic
Hip-Hop
Juvenil Vila d’Esplugues
L’Espiadimonis
La Carrau
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quaderns [ALS LÍMITS]

Mag Magoo
Màgia amb Sermàgic
Màgia ISAAC
Màgia Joaquim Matas
Malabars Álvaro Guerrero
Malabars Cirkonita
Megafonia Pitoño
Moi Jordana Malabars
Pocasolfa
Portàtil FM
Sher-e-Punjab Branga Group
Speaker Josep Torres
Vatua l’olla
Xarop de canya
Xip Xap

Entitats i serveis
ACESOP Dones paquistaneses
AFABSS
AFEMBN i Centre de Dia Bètula
AFROCAT
Agermanament Sense Fronteres
Ajuntament de Badalona
-Àmbit Serveis a la Comunitat
-Àmbit Serveis Personals
-IMSP Badalona
-Pretaller
-Servei Bàsic d’Atenció Social 6
Ambulàncies La Pau
Amics de la Gent Gran
AMIZADE Junts amb Moçambic
AMPA Baldomer Solà
AMPA Santíssima Trinitat
AMPAS Badalona Sud
ANC Assemblea Nacional
Catalana
Àrea Bàsica de Salut
Arts plàstiques CP Brians
Arts plàstiques CP Dones
Arts plàstiques CP Homes
Barcelona
Arts plàstiques CP Lledoners
Arts plàstiques CP Quatre Camins
Arxiu històric de Llefià
ASAUPAM
Asociaciones Rumanesas Faro
Associació africana de Sabadell
Associació Aldua
Associació Amics de l’Epilèptic
Associació Casal La Formiga
Associació Conreu Sereny
Associació d’Alumnes de l’Escola
d’Adults Sant Roc

Associació Deixem de ser
invisibles
Associació Gitana de Badalona
Associació juvenil Tribulet
Associació Nada i Pakistan
Associació Rohsahra
Associació Rom i Romí
Associació VIH-DA
AUPA’M
AVV del Centre
AVV Llefià
AVV Sant Joan
AVV Sant Roc
AYNE España Trinitarias Badalona
Badalona amb el Comerç just
Biblioteca Sant Roc
Bitlles catalanes Las Termitas
Bolivia Manta
Càritas Badalona
Casal Argentino de Badalona
Casal Carme Claramunt
Casal d’Amistat amb Cuba
de Badalona
Casal d’Avis de Sant Crist
Casal de la Mina
Casal i Residència de la Gent Gran
de Sant Roc
CE Lluís Maria Chanut
Centre Cívic del Congrés
Centre Cívic de Pomar
Centre Cultural-Islàmic Camí
de la Pau
Centre d’Acollida diürn per a
persones sense llar
Centre de dia Bétulo
Centre de Salut Sant Roc
Centre Social Cultural Sant Roc
-Vocalia de Cultura
-Vocalia d’Esplai i Joves
Centres d’ensenyament públics
Centres Residencials IMSP
Badalona
Club d’Amics dels Estels Mira Mira
Club de bitlles Badalona
Club de la Dona Activa
Colla Micaco Castellers
de Badalona
Comissió de Cultura de Llefià
Comissió de festes de Badalona
Comunicart
Comunitat musulmana
de Badalona
Conosud
Conreu Sereny

Consorci Badalona Sud
Coordinadora d’ensenyament
CPFM Coordinadora Popular
Festes de Maig
Creu Roja Barcelonès Nord
DAE Comunitat terapéutica
Quatre Camins
Dones en Moviment
Dones i Barri en Xarxa
Dones Jasmin
EAP Badalona-5 Sant Roc
El Besòs Verd
El Pedrís Associació Cultural
Equip de mediació ciutadana
Equipament Cívic Sant Roc
-Grup de Joves
-Joves en acció
-Omnia
Esabar Saharaui Badalona
cooperació
Escola Baldomer Solà
Escola Bori i Fontestà
Escola Bressol Municipal Ralet
Ralet
Escola d’Adults Sant Roc
Escola García Lorca
Escola Lestonnac
Escola Marcel·lí Antich
Espaijove Converses interculturals
FASFI Fundación Ayuda Solidaria
Hijas de Jesús
Folre/Casa Bisbe Joan Carrera/
Taller socio-educatiu Sant Isidre
Fundació Acollida i Esperança
-Can Banús
Fundació Ateneu Sant Roc
(Ateneu Popular Sant Roc)
-Adolescents
-Aula oberta
-Centre obert infantil
-Centre obert Joves
-Comerç just
-Espai familiar Elna
-Esplai Borinot
-Formació de dones Laila
-Formació Global de Dones
-Grup d’Escacs
-Grup de Dones
-Grup de joves Gulfis
-Grup de joves Mururus
-Ludoteca
Fundació Badalona Capaç
-Centre ocupacional Cointegra
Fundació Benallar
Fundació Carles Blach
-Centre Sant Jaume

Fundació Esquerdes
Fundació Fias
-Aprendre a aprendre
-Aula per l’ocupació
Fundació La Roda
Fundació Pere Closa
Fundació Salut Alta
Fundació Sida-Vida
Futbol al carrer PLADECO
GAM Grup d’Amics Minusvàlids
Gesta Àfrica
Granet de sorra
Grup de Dones Marroquines
de l’Escola d’Adults
Grup de solidaritat És l’hora
Guardería de tercera edad
Guarderia Sant Roc
Guàrdia Urbana
Institut Badalona 9
Institut Eugeni d’Ors
Intermon-Oxfam Badalona
JOC Badalona-Santa Coloma
JOC Sant Roc
Les Bruixes
Mezquita Bilal
MIJAC Sant Roc
Moviment d’Objecció
de Consciència
Muntay Cuzco-Perú
Oficina de Benestar Social
del Congrés
Oficina de Districte VI
Oficina de Remodelació
de Sant Roc (INCASOL)
Òmnium Cultural del Barcelonès
Nord
Orfeó Badaloní
Parròquia Sant Roc
PLADECO Sant Roc
Plataforma pel 0,7% i +
Plataforma Sant Roc Som Tots
Badalona
Plataforma TDAH
Programa de suport
a l’escolarització
Projecte Colònies 6è
Escola Rafael Casanova
Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural ICI
Residència de Disminuïts físics
IMSP
Serveis d’Educació
SETEM Badalona
Songala couleurs du Cameroun

Tascansaia SCP
Tronada grup de diables
de Sant Adrià
UEC l’Eina -Grupo Unión
UNESCOcat
-Grup de diàleg intereligiós
-Centre UNESCO de Catalunya
Unitat mòbil del Banc de Sang
Vocalia de Dones
de l’AVV Sant Joan Baix-Gran Sol
Vocalia de la Dona de l’AVV
La Salut Alta
Xarxa d’AMPA’S Badalona Sud
YALAH Associació Solidària amb
el poble saharaui
YUNTAL
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Premis
Ateneus 2014
Premi de Votació
Popular

(Fira d’artesania i Mostra
d’entitats i serveis)

Els Premis Ateneus són els guardons que la Federació d’Ateneus de Catalunya convoca anualment.
Al 2014 la Fira d’artesania i Mostra d’entitats de l’Ateneu
va ser distingida amb el 2n Premi al Foment de la Participació
i amb el Premi de Votació Popular en col·laboració amb el diari Ara.

