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Aquest catàleg ha estat editat a Badalona dins  
de la campanya de la Fundació Ateneu Sant Roc:  
Sant Roc, descobrir per estimar

12 arpilleres fetes amb petites puntades que reflecteixen la 
realitat d’un barri, que viu, que bull darrere d’històries diferents, 
d’experiències diverses vingudes d’arreu del món, però cosides 
d’esperança per a un món millor.

La vida es guanya o es perd, aquí en aquestes petites puntades, 
trobem l’opció de guanyar, de viure amb passió, de recordar per 
mantenir la memòria col·lectiva dels nostres orígens, per recuperar 
tot aquell llegat que ens acompanya i en ensenya a aprendre per 
millorar el present i caminar de forma ferma cap al futur.

12 arpilleres fetes amb petites puntades per 11 dones que viuen 
i estimen Sant Roc. Mans capaces d’escriure, de forma diferent 
un llenguatge que tothom pot entendre, el de les arpilleres, que 
fan paleses realitats locals però amb els seus relats traspassen 
fronteres. Mans de dones que a través de robes, textures, tries 
fetes per intuïció, per sensibilitats diverses, amb paciència no es 
rendeixen; mans plenes de ganes de comunicar vivències personals 
acumulades al llarg de 50 anys de barri, de compromís amb la 
gent que hi viu i que mai han estat indiferents a la realitat d’un 
barri que supera tossudament les dificultats i necessita deixar 
els estigmes.

Les històries recullen aquelles vivències, esdeveniments que han 
impactat a cadascuna de les dones d’edats diferents i ens les 
expliquen per dècades. Des dels orígens del barri fins als nostres 
dies. Plasmar flaixos d’història en puntades fetes amb amor i ràbia 
per una realitat punyent.

RETALLS D’HISTÒRIA  
A SANT ROC
per Anna Vicente

“Pensem i estimem perquè tenim mans.” 
Aristòtil
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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’ur-
banisme de forma desmesurada degut a 
la necessitat de ma d’obra i, per tant, els 
barris on viurien els obrers. Aquests barris 
es feien sense tenir en compte les neces-
sitats 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 condicionada per 
les seves necessitats.

SEgLE XX
1910 Es fan parcel·lacions de les terres de 
conreu que es venen a particulars, d’aquí 
naixerà el barri d’Artigues. (1)
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 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 contaminació, per 
la proximitat de les fàbriques i manca de 
control ambiental. Barris fets expressament 
uniclassistes, lluny dels plantejaments 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 mas-
sives al carrer i a Badalona a l’any 1966 es 
va fer una manifestació de dones contra 
les emissions contaminants de la FECSA.
Al 1962 hi van haver grans riuades a Cata-
lunya, 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. 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 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 Somorostro, 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 co-
munitat 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, antiga-
ment aiguamolls. Tot i l’amplada entre blocs, 
no es van construir, ni tan sols planificar 
infraestructures bàsiques: clavegueres, ca-
rrers amb voreres, il·luminació, semàfors, 
pavimentació, zones verdes, serveis. A més, 
cal sumar, 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. (2)

Arribada al barri, alegria per un pis nou. 
Entusiasme per un canvi de vida, carregats 
d’expectatives i somnis, de formar part 
d’una comunitat, d’un veïnat.

Pescadors, veïns també arribats de les 
barraques del Somorrostro, que estenien 
les seves xarxes per recosir-les lluny 
de la platja, aigua a la font, tot i les 
aixetes seques a casa, abocadors en els 
espais lliures.

Ha estat molt interessant descobrir els orígens de Sant 
Roc i saber que en els terrenys on avui són els blocs 
¡eren aiguamolls i camps de conreu!
Aquests blocs es van construir després de la riuada 
del riu Besòs, en 1962 i quan la neteja d’imatge del 
barraquisme de Barcelona.
Van acollir a molts emigrants vinguts de diferents 
ciutats d’Espanya i actualment del món.
Saber tot això, em fa estimar més el meu barri.

DESCOBRIR ELS ORÍgENS Manoli García
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Aquesta arpillera va lligada a l’anterior... aquí hi ha 
diverses històries, des de la construcció dels blocs, 
els barracons suïssos on la gent va viure mentre els 
donaven els pisos (després es van convertir en escoles).
El tren ple d’il·lusions de tanta gent treballadora, 
buscant un futur.
I la llar d’infants improvisada per la Casa de Cultura 
o Casa Social, amb una tanques de plàstic, acollint 
als nens perquè els pares puguin treballar.

BUSCANT UN FUTUR Manoli García

Aquesta arpillera reflecteix blocs de pisos del barri: 
el meu, el de la zona de Pescadors, i també el col·legi 
Lestonnac que antigament era un abocador d’es-
combraries.
Els meus fills anaven a aquest col·legi, tinc 4, dos 
homes i dues dones. A les meves filles, quan eren 
petites, les vestia igual.
Jo anava a per aigua a l’obra, on treballaven els paletes.
Els pescadors cosien les xarxes a la vorera, davant de 
la porta de casa seva.

ELS MEUS 50 ANYS A SANT ROC Ana Ramonet
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Arribem a Badalona el 1963 a uns barracons d’uralita. 
Tot eren camps i el lloc no tenia nom, però al poc van 
començar a construir pisos en els terrenys del costat.
Era l’any 1966, als meus pares els va tocar el 5è 2a 
del bloc 106. Els blocs tenien nombre i els carrers no 
tenien nom. En els pisos no hi havia llum ni aigua 
però quina alegria, ja teníem pis!
Amb el temps ens vam adonar de les mancances del 
barri i va començar la lluita veïnal. Avui, al 2016, 
seguim reivindicant la millora del barri.

RECORDS qUE TINC MOLT PRESENTS Antonia Amador

Aquesta arpillera compartida és el record de quan vam 
venir a viure a Sant Roc. Vam venir amb molta il·lusió, 
el barri ha millorat molt però ha de millorar més.
Aquesta arpillera reflecteix els blocs on vivim nosaltres 
i els contenidors de reciclatge.
Ens sentim felices al barri i aquí van néixer els nos-
tres fills.

VISCA SANT ROC! Balbina Luengo i Loli López
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DèCADA DELS 70
En els últims anys del franquisme hi va ha-
ver 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 franquisme 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 Ajun-
tament Democràtic, amb l’Alcalde Màrius 
Díaz. Això va facilitar la recollida de les 
reivindicacions sorgides de les lluites ciu-

tadanes, hi va haver més control de l’ús del 
sòl, es van fer fora indústries 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 re-
qualificacions 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 consciència 
de la situació del barri de la precarietat 
dels habitatges, de la manca d’equipa-
ments 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 semàfors i caigudes de materials 
d’algun edifici. A l’any 1973 es van iniciar 
els primers escrits en premsa denunciant 
les mancances, van començar les protestes 
populars. Les lluites i manifestacions es van 
anar incrementant amb talls de l’autopis-
ta, 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.

S’acaben les construccions. Barri tenyit 
de vermell pel fang de la pluja. Per sobre 
dels problemes quotidians la solidaritat, 
l’ajuda i l’entendre al veí i cercar solu-
cions conjuntes.

La meva arpillera és un record de l’any 1972, en un 
dia de pluja i fang.
Els meus pares van sortir a fer una passejada amb 
el meu fill de tres anys, els va caure una pluja que 
s’ajuntava amb el fang que baixava de la part alta 
de la muntanya, inundant tot amb més de mig metre 
d’aigua.
Va ser un moment difícil, però un noi gitano va ajudar 
als meus pares i al meu fill que se’l va pujar a l’esquena.

EN RECORD ALS MEUS PARES Paqui Báez
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DèCADA DELS 80
S’heretà un moviment veïnal potent i cohe-
sionat, tot i la crisi va ser capaç de mante-
nir-se i continuar les seves lluites. 
A la ciutat van continuar les construccions 
escolars. Es van millorar les comunicacions 
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 urbanístic com so-
cial. 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.
Als inicis dels anys 80 es va crear l’Escola 
García Lorca, continuïtat de l’Escola Pau 
Vila. Paral·lelament al carrer Còrdova es va 
crear l’Aula de pas, feta per atendre als nens 

absentistes, que no havien estat escolarit-
zats 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 i tècnics d’ensenyament 
del barri per coordinar les accions educatives 
i reivindicar millores.
A l’any 1981 es van fer 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. A 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 cons-
cienciació del barri, el deteriorament urba-
nístic 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’enginyer 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. (3) 
Es va pensar un barri per viure, amb espais per 
compartir i conviure amb amfiteatres, bancs 
i zones verdes; els elements de construcció 
es van fer arrodonits perquè incitaven menys 
al vandalisme, es van dissenyar places amb 
elements d’un alt valor artístic, com és la 
Plaça Roja (mosaic de Tharrats i escultura 
de Fornells-Pla). 

Visió zoom del barri, lluites i manifesta-
cions des de dalt, plasmació d’una realitat 
punyent i constant. També records infan-
tils que fan coixí dins de tots nosaltres 
malgrat l’enyor.

Visió d’un barri en lluita constant, en-
tre la degradació i l’esperança, entre el 
positiu i el negatiu, entre la marginació 
i la superació. Autopista com a metàfora 
de la dualitat constant, malgrat tot la 
resiliència de la seva gent. 

quan vaig arribar al barri el primer que vaig veure van ser les 
barraques i la glorieta de la plaça Sant Roc.
Aquí se celebraven les festes dels barri, els carnavals i les ac-
tuacions d’alguns cantants famosos i altres músics.
M’ha fet molta il·lusió elaborar aquesta arpillera, em porta molt 
bons records de quan els veïns ens reuníem per ballar i gaudir. 
També trèiem taules i celebràvem Sant Joan, compartint.
No em va agradar que la traguessin, era un espai molt bo per 
als veïns.

LA gLORIETA Isabel García
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Conec el món des d’un 10è pis del barri 
de Sant Roc. La vida a 25 m del terra!
Al balcó de casa vaig fer, segur, les 
primeres passes; vaig provar els meus 
primers patins; vaig passar hores 
comptant cotxes (5 vermells, 10 blancs, 
1 groc...); vaig estudiar els exàmens de 
setembre de la Uni...
Des del balcó espiava els nens de la 
Cros jugant al seu jardí. quina enveja! 
Hauria volgut córrer amb ells entre la 
gran palmera i les flors...

quan marxaven de casa els cosins, 
després d’una tarda de dominó, sortíem 
al balcó a dir adéu. Com adéu ens deia 
la mare quan anàvem al col·le... i encara 
surt sempre a dir adéu...
A l’ombra llarga i geomètrica del bloc 
29, tocant al Congrés, he quedat mil 
vegades amb els amics, a la nostra 
estimada i espantosa escultura (que ja 
no hi és). I des del balcó de casa recordo 
els crits dels veïnes i les veïnes. No sé 
que demanaven, sé que eren molts. 

Potser reclamaven semàfors o una 
escola pública, l’enllumenat o l’asfaltat 
dels carrers. No sé... Només recordo 
les seves veus indignades increpant-
me: “Bajad de los balcones”. I jo, amb 
8 o 10 anys, no acabava d’entendre 
el que em deien. Ara sí. Tots aquells 
que passaven per sota del meu balcó, 
i els que van baixar i es van afegir a 
la manifestació, tots ells, plegats, van 
aconseguir millores pel barri. Va ser 
la lluita per un Sant Roc més digne.

LA VIDA A 25 M DEL TERRA! Pilar López

Nascuts als 60 vivim la nostra joven-
tut als 80, una dècada de transició 
política, controvertida i de canvis que 
es troba entre el moviment veïnal i 
la crisi dels 90.
Aquesta arpillera representa escenaris 
diferents i comença amb una manifes-
tació de la dècada dels 70 que destaca 
la importància de la lluita veïnal per 
un barri més digne.

A principis dels 80, recordo un barri 
sempre en obres que poc a poc pren 
forma amb places àmplies, bonics 
terres, festes populars... 
I a l’hora, recordo anys durs, de de-
linqüència, droga i supervivència on 
l’autopista (barrera divisòria del barri) 
esdevé un espai degenerat i no gaire 
segur.

Però davant aquests escenaris, aquesta 
arpillera carregada de records, per-
sonatges i emocions, vol ser un ho-
menatge a la gent compromesa en la 
lluita pels drets humans, a les entitats 
educatives formals i no formals que 
sempre han treballat per la millora 
de la qualitat de vida de les persones 
i l’entorn, i en especial... un cant a 
la resiliència.

ELS MEUS VUITANTA Roser Corbera

1312



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 ur-
banístic espectacular arran dels Jocs Olím-
pics del 92, va aconseguir obrir-se al mar. 
Els moviments mundials de globalització 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 paï-
sos 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 remodelació 
del pavelló, així com la construcció del barri 
de Montigalà per l’acollida dels periodistes 
que cobrien la informació de l’esdeveniment. 
Van millorar les comunicacions entre els 
barris.
A l’any 1990 al barri es va iniciar un mo-
viment 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 denunciant les 
institucions com a responsables de l’estat 
del barri.
A l’any 1991 l’ambulatori va estrenar el seu 
edifici, s’inaugura l’Institut Badalona Nou, 
Adigsa va obrir la seva oficina al barri. Al 
1992 es va inaugurar el Casal Cívic.
El barri, malgrat la renovació de carrers i 
places, va continuar patint un dèficit estruc-
tural 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 de vivendes, que 
permetien l’enderrocament dels vells, així 
un darrere l’altre. Es van fer amb formats 
diferents i amb participació de diversos 
arquitectes, el 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.

Malgrat tot sempre i reiteradament la 
millora global i constant del barri, de 
la implicació dels veïns, consciència de 
la necessitat de la neteja, del treball 
constant a favor del reciclatge.

Consciència de participació, de formar 
part del canvi, festes reivindicatives, 
lluites festives i la festa per la festa que 
fa veïnat.

qui m´ho anava a dir fa només uns quants 
mesos, nooo... impossible! si jo no sé ni cosir 
un botó i... així va començar tot.
Aquest és el relat d’un barri que en els més 
de 16 anys que el veig a voltes em sembla 
que vol canviar i a voltes em sembla que no 
vol abandonar el sobrenom de “marginal”.
Des de Menarini, tot just creuant el carrer 
he vist i veig passar la vida “barrejada” que 
ens envolta. Veïns que passen hores i hores 
al sol com si no hi hagués res millor per a 

fer; escombraries tot sovint allà on no toca, 
nens i nenes jugant a hores que segurament 
tampoc toquen i sí, de vegades sona una 
guitarra i la música ho canvia tot.
Doncs sí, molt dilluns he cosit a l’Ateneu 
i molts altres sola a casa. I he rigut, he 
parlat i sobretot he compartit molt bones 
estones amb algunes dones d’aquest barri. 
Dones ressistents i lluitadores que defensen 
allò en el què creuen i que per damunt de 
tot estimen Sant Roc.

DES DE MENARINI, TOT JUST CREUANT EL CARRER Mònica Moro
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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. 
A 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·lec-
tives de situacions injustes, clam general 
de NO A LA GUERRA.
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, l’encariment dels pisos fa que 
molts veïns venguin el seu, petits i sense 
ascensor i aquests siguin ocupats per nous 
habitants.
Al 2004 es fa la Llei de Barris amb parti-
cipació ciutadana. A Sant Roc s’arreglen 
alguns carrers i s’organitza i adequa el sota 
de l’autopista.
Al 2005 l’Ateneu Popular Sant Roc canvia a 
Fundació Ateneu Sant Roc, amb continuïtat 
i reforç dels projectes i consolidació del 
seu compromís a favor de la gent del barri. 
Al 2008 es fan les primeres arpilleres, que 
es refermaran al llarg dels anys.

Visió real amb totes les seves controvèr-
sies, reconeixement del treball per a un 
barri millor. Compromís des del treball i 
mostra de que s’aprèn a estimar quan la 
mirada canvia.

Mirada positiva des de la valoració de 
la vida, dels anys transcorreguts i de les 
lluites personals i col·lectives del dia a dia.

Aquesta arpillera reflecteix una campanya del col·lec-
tiu Dones i barri en xarxa, que es va fer el dia de la 
Castanyada, el 2009.
El tema de fons no era altre que la millora del barri, 
reivindicar el respecte entre veïns i la neteja dels 
espais públics.

CASTANYADA REIVINDICATIVA Antonia Amador
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Sóc de Villanueva de Mesía (granada). quan vaig venir 
a Barcelona tenia 27 anys, avui tinc 80. Tinc tres fills 
i el meu marit va morir molt jove.
quan vam venir a Sant Roc, a l’any 68, estava tot 
en obres, s’estava construint l’autopista i no hi havia 
llum al barri. Avui és una avinguda molt bonica, amb 
molt sol i molta llum, de nit ho és més.
Abans no teníem ni autobús ni metro, ni tramvia, hem 
millorat molt i actualment vivim famílies de tot el món.
Aquesta arpillera expressa com està el carrer ara.

COM ESTÀ EL CARRER AVUI Encarna Ortega
FUTUR
S’inicia ara amb l’arpillera que estem cons-
truint plegats. És a les nostres mans, a les 
de tots, a la de tots aquells que estimem 
el barri, a la gent que hi viu. La realitat ens 
mostra que els canvis són més lents del 
que voldríem, però que són possibles. Sols 
cal mirar el que aquestes dones han estat 

capaces de plasmar, ràbia, rebel·lia, treball 
constant de molta gent, molta avui present, 
d’altres que ja no hi són, però que juntes 
han permès equipaments, serveis i que avui 
Sant Roc sigui com és. Està clar que no són 
fruit de les voluntats inicials polítiques sinó 
de la lluita que encara continua després de 
50 anys de barri i continuarà.

Voldríem que la propera mostra d’arpi-
lleres fos de colors vius, plena de llum, 
reflex de moltes mans entrelligades de 
nens, joves, dones, homes sostenint un 
barri obert cobejat per la seva convi-
vència i pel seu nivell d’oportunitats i 
de justícia social.
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ANNEX

(1) Artigas
S’inicia com molts barris a partir de 1910 i 
sobre tot entre 1923 i 1926.
Molts propietaris de terrenys dedicats fins 
al moment als conreus, parcel·len i creen 
urbanitzacions, sense connexions entre ells 
i sense serveis.
Artigas és un dels que aviat aconsegueix tenir 
molta població. Es creat per Francesc Artigas 
i Solé, a l’any 1912, industrial, molt relacionat 
comercialment amb Xile i d’aquí sorgiran molts 
dels noms dels carrers del barri, que posterior-
ment s’aniran canviant. El barri d’Artigas és 
sense cap mena de dubte el més singular de 
la ciutat. Durant molts anys allunyat del nucli 
urbà de Badalona, ha creat una personalitat 
pròpia, com si fos un petit poble. 
A l’any 1914 s’instal·la l’empresa Cros, amb 
una munió important de treballadors murcians 
duts amb trens i que viuen en barraques al 
costat de la fàbrica, amb una visió militar del 
treball per part dels empresaris, feien vestir 
de militars als obrers.
(2) Construccions
Es van instal·lar els anomenats barracons 
suïssos (pel país que els va enviar pels dam-
nificats de les riuades) i van estar des de 1962 
fins a 1966.
El barri es construeix amb els mínims costos 
econòmics, amb preus baixos, sense volun-
tat de fer ciutat i escatimant materials, de 
forma que els dèficits van ser immediats 
des dels inicis del barri. Es fan blocs aïllats, 
amb límit d’alçada per tal de no haver de 
posar ascensors, també d’altres blocs de més 
alçada. És el barri de vivendes socials més 
gran de Badalona, amb un total de 154 blocs 

i 3.395 pisos, realitzats per l’Obra Sindical 
del Hogar. Havien de ser 155 blocs i el 102 
no es va arribar a fer. Es va incloure amb 
d’altres barris en el que es va conèixer com 
a barraquisme vertical. La construcció va ser 
nefasta i s’ha arrossegat al llarg dels anys 
del barri, amb grans inversions, però que han 
pogut redreçar problemes com la deixadesa 
de la construcció i els pisos ínfims. Hi ha 6 
tipus de blocs, que van des de 41 metres 
quadrats fins a 61 (les torres). 
Tipologia de blocs:
•  Blocs C-8 (33), 8 nivells, amb 3 pisos per 

planta, total 24 vivendes (53m2)
•  Blocs H-5 (forma H) (66), 5 nivells, amb 4 

pisos per planta, total 20 vivendes (45m2)
•  Blocs L-10 (7), 10 nivells, amb 2 pisos per 

planta, total 20 vivendes (48m2)
•  Blocs R-10 (16), 10 nivells, amb 4 pisos per 

planta, menys la primera que en té dos, 
total 38 vivendes (54m2). Aquests edificis 
disposen de locals comercials.

•  Blocs S-5 (27), 5 nivells, amb 2 pisos per 
planta, total 10 vivendes (41m2)

•  Blocs T-14 (5), 14 nivells, amb 4 pisos per 
planta, menys la primera que en té un total 
de 53 vivendes (61m2). Aquests edificis 
disposen de locals comercials.

•  Edificis d’una sola planta dedicats exclusi-
vament a locals comercials.

•  Zona Maresme: 26 blocs. Es van fer una 
dècada després i la promoció la va cons-
truir el Patronat Municipal de la vivenda de 
Badalona.

El fet que les vivendes siguin molt petites i 
les famílies que hi viuen nombroses fa que es 
faci molta vida al carrer.
La població inicial era diversa i algunes zones 
van prendre el nom que li donaven segons els 

seus orígens, molts procedien dels mateixos 
llocs: els pescadors, els catalans, la població 
gitana era en origen un 10% del total del 
barri, van arribar al barri barrejats amb la 
població amb la que ja compartien vivendes 
en barris barraquistes.
(3) Les places
Plaça de Sant Roc. De fet, avui aquesta plaça, 
tot i ser el centre del barri, no existeix puix 
que la mala qualitat de la construcció dels 
pisos originaris ha fet necessària una profunda 
reforma que ha comportat que s’edifiquin nous 
blocs al mig de la plaça a fi i efecte de poder 
enderrocar els blocs.
Plaça Roja. Aquest espai del barri de Sant Roc 
porta el nom de la cèlebre plaça moscovita 
des de l’any 1987, en què el veïnat el va triar 
mitjançant una votació realitzada en el marc 
d’una festa popular. 
Aquesta plaça té dues escultures importants, 
tot i el deteriorament i la deixadesa insti-
tucional:
a. Mosaic de Tharrats
b. Escultura de Fornells-Pla.
Plaça de Camarón de la Isla. Just a la frontera 
entre Sant Roc i Artigas trobem aquesta plaça 
dedicada al cèlebre cantant José Monje de San 
Fernando (Cadis) que morí a la nostra ciutat.
Plaça dels Andes. La plaça dels Andes, a la 
frontera de Sant Roc i Artigas.
a.  Escultura l’Arbre dels Contes. Aquesta obra 

de l’escultor badaloní Dionís Orrit és un arbre 
format per tots els elements que componen 
els contes infantils més tradicionals.

b.  Can Prunera. Una gran casa construïda per 
la família Prunera, propietaris d’una foneria 
de ferro que hi havia al darrere mateix de 
la casa.



12 arpilleres fetes amb petites puntades que reflecteixen 
la realitat d’un barri, que viu, que bull darrere d’històries 
diferents, d’experiències diverses vingudes d’arreu del món, 
però cosides d’esperança per a un món millor.

“Pensem i estimem perquè tenim mans.” 
Aristòtil


