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La cultura accessible per a tothom
L’Associació Llibres Lliures
Catalunya és joveneta, va néixer el
passat 30 d’agost quan molts
tornaven de vacances i d’altres anaven
atrafegats deixant‘ho tot llest perquè
l’associació pogués obrir la seva seu
amb molta il·lusió i energia.

En Oscar Boada, fill de la Verneda,
se li va ocórrer aquesta idea, després
de sentir que a Madrid ja estava
funcionant una associació similar
(Asociación Grupo 13) des de feia un
any.

Així, engega el projecte pensant
que els veïns de la zona i qualsevol
ciutadà a la ciutat de Barcelona podria
gaudir de llibres i d’activitats culturals
sense cost o a un preu simbòlic .
Perquè l’objectiu principal de
l’associació és fomentar la lectura i
apropar els llibres de manera gratuïta
a tothom qui ho desitgi, sense
necessitat de tornar-los.

És una iniciativa basada en la
solidaritat de les persones: l’associació
es finança mitjançant les donacions
voluntàries de llibres i de DVD’s, de
donacions econòmiques i de les quotes
de socis (12€ anuals). A més a més, està

regentada per una xarxa de voluntaris
i voluntàries que col·laboren en
l’atenció de la llibreria,  la realització
de tallers i d’altres tasques necessàries
per l’associació.

Tothom qui vulgui, pot visitar
l’associació i emportar-se els llibres que
li càpiguen en una mà, sense cost, es
dona la voluntat. Tots els llibres porten
un segell amb la llegenda: “Aquest llibre
és lliure, ni es compra ni es ven”.

A més a més, s’organitzen un ampli
ventall de tallers i activitats culturals
a preus simbòlics o gratuïts  (tallers
de fotografia, de teatre, Club de
Lectura, un curs per escriptors novells
per saber cóm publicar les pròpies
obres, un taller de lectoescriptura per
a nens, conte contes per a nens i per a
adults, recitals de poesia, un Club de
Col·leccionistes de Punts de Llibre,
caminades per conèixer la història del

barri i moltes d’altres que s’estan
programant).  L’associació també
disposa d’una filmoteca de DVD’s en
préstec amb una bona oferta de
lectures de pel·lícules.

Així mateix, l’associació col·labora
en muntar i gestionar petites
biblioteques d’associacions, casals
d’avis, esplais, etc. a canvi de
donacions voluntàries.

La podeu trobar al carrer
Cantàbria 72 i és oberta de
dilluns a dissabte, de 10 a
14 i de 17 a 20 hores.
Per a més informació:
comunicació.llibreslliures@gmail.com
T. 93 5330915
(Oscar Boada)
www.facebook.com/
associaciollibreslliures

Inauguració de la llibreria el 30 d'agost

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Desenvolupament-ONG’s-
Drets Humans
Federació Catalana d’ONGD
fcongd.org
Justícia i Pau
justiciaipau.org
Amnistia Internacional Catalunya
amnistiacatalunya.org
Sos Racisme
sosracisme.org
Drets Econòmics, Socials i Culturals
observatoridesc.org
Cooperacció
cooperacio.org
Entrepobles
entrepueblos.org
Intermón
intermonoxfam.org
Medicus Mundi
medicusmundi.es
Metges Sense Fronteres
msf.es
Món-3
ub.es/mon3
Farmacèutics Mundi
farmamundi.org
Ópticos X Mundo
opticsxmon.upc.edu
Vetermón – Veterinaris Sense Fronteres
veterinariossinfronteras.org

Ecologia i Sostenibilitat
Xarxa de Consum Solidari
xarxaconsum.net
SETEM
setem.org/catalunya
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
cepa.pangea.org
Ecologistes en Acció
ecologistasenaccion.org

MININOTICIES TARDOR 2013

Pobreza en España: 12 datos para la
alarma.  ELDIARIO.ES

“El Instituto Nacional de Estadís-
tica sitúa a una de cada cinco perso-
nas en España en situación de po-
breza.

El 7% de los hogares se retrasa en
el pago de sus facturas domésticas
por la crisis económica y el 12% llega
a fin de mes «con mucha dificultad»

Solo los mayores de 65 años con-
siguen mejorar su situación: el res-
to, empeora...”

h t t p : / / w w w. e l d i a r i o . e s / e c o n o m i a /
p o b l a c i o n - e s p a n o l a - d e b a j o - u m b r a l -
pobreza_0_60894005.html

Informe UNICEF: Bienestar infan-
til en los países ricos. UNICEF.

“...La pobreza infantil es uno de
los indicadores más significativos del
interés político y social [...]. Más de
2.200.000 niños están por debajo de
umbral de la pobreza en nuestro
país[...].

El Informe de UNICEF [...] de-
muestra que las grandes diferencias
en los niveles de pobreza y bienestar
infantil entre los países desarrollados
no tienen su origen sus niveles de
renta o el PIB [...]., sino en cómo de-
finen sus prioridades en las políticas
públicas [y] sitúa a España en el pues-
to 26 de 29 países respecto a la tasa
de pobreza infantil, sólo por encima
de Letonia, Estados Unidos y
Rumanía...”

http://www.unicef.es/cooperacion-interna-
cional/actua/firma-contra-la-pobreza-infantil-en-
espana?gclid=CJXAhIq_3rkCFTLMtAodqjYAAA

¿Somos cómplices de la injusticia?
Samuel Wickham. 22-09-2013. PRO-
TESTANTE DIGITAL.

“Recientemente el prestigioso pe-
riódico ‘The Guardian’ publicó un
artículo y un vídeo sobre el impacto
que las empresas transnacionales
azucareras de origen europeo, como
la británica Tate and Lyle, están te-
niendo sobre varios pueblos en una
zona agrícola de Camboya...”

http://www.protestantedigital.com/ES/
Magacin/articulo/5931/Somos-complices-de-
la-injusticia

Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural

depana.org/public

Moviments Socials
Assemblea d’Aturats
assembleadeaturats-
barcelona.blogspot.com.es
Iaio Flautas
www.iaioflautas.org
Grup de Defensa de la Sanitat Pública
defensasanitatpublica.wordpress.com
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca
afectadosporlahipoteca.com

Economia Alternativa
Xarxa d’Economia Solidària
xes.cat
Coop57
coop57.coop
FIARE
proyectofiare.com
Teixint Barris Cooperatius
teixintbarriscoop.wordpress.com

Districte Sant Martí Provençals
VERN – Coordinadora d’Entitats de
La Verneda
evern.org
CONOSUD
conosud.org
Xarxa Comunitària La Verneda-St. Martí
xarxacomunitarialavernedasantmarti.wordpress.com
Sant Martí – La Verneda en Transició
santmartilavernedaentransicio.wordpress.com
Pla d’Energia Participatiu
plaenergiaparticipatiusantmarti.wordpress.com
Assemblea La Verneda – St. Martí
indignatsvernedasantmarti.wordpress.com

Estan obertes les inscripcions de la
segona edició del cicle formatiu:
PERIODISME I COMUNICACIÓ
DAVANT ELS CONFLICTES
SOCIALS: 
Nous reptes per a  la pau i la
convivència

Aquest curs està organitzat per
la Xarxa Ciutadana per la Pau, de
Moviment per la Pau -MPDL, i la
Comissió de Periodisme Solidari del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.

El curs està obert a periodistes,
comunicadors/es i a totes les
persones interessades en l’educació
per al desenvolupament  i la
interculturalitat.  
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Conosud dins la crisi actual
CONOSUD

GRUP DE SOCIS I SÒCIES DE ST. MARTÍ

Malgrat la caiguda de les
subvencions de les administracions
públiques, i la crisi general, que
també afecta el moviment
associatiu, algunes ong’s seguim
fent feina.

Des de l’associació Conosud
www.conosud.org seguim
impulsant la creació d’un banca
ètica mitjançant el projecte Fiare
http://www.proyectofiare.com/web/

Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), en la que va
participar la nostra companya de la
Junta directiva, Teresa Navarro,
professora de la Universitat
Politècnica. 

Aquesta publicació forma part
del projecte “Els desequilibris en els
països en desenvolupament”, del
que ha participat CONOSUD, que
va rebre en 2011 una subvenció del
Centre de Cooperació al
Desenvolupament de la Universitat
Politècnica de Catalunya en l’àmbit
d’ajudes per activitats de
sensibilització i  propostes
d’educació pel desenvolupament.
L’objectiu del projecte era donar a
conèixer a la comunitat
universitària de la UPC
problemàtiques actuals de
desequilibris amb 10 casos d’estudi
concrets en països de tot el món.

Un d’aquests casos d’estudi va
ser el de “Rondônia: problemàtica
d’un estat amazònic de BRASIL” en
el que es fa referència al treball de
la Cooperativa Açaí, de la Cadena
productiva Justa Trama amb la qui
Conosud col·labora. A més del
llibre, també es va fer una exposició
amb el seu mateix títol «Apropar-
se als desequilibris» inaugurada a
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa el
maig de 2012, que després, i fins fa
quatre mesos, ha circulat per
d’altres campus de la UPC.

En relació amb l’anterior apartat,
la nostra col·laboradora al Brasil
Cris Andrada, que va treballar amb
nosaltres al 2011 en el projecte
“Badalona amb el comerç just”, va
presentar el mes de maig a la
Universitat de Sao Paulo la tesi
doctoral sobre “La Justa trama”
amb una menció especial a
Conosud, com entitat
col·laboradora del projecte.

Un dels nostres membres de la
Junta directiva, Gabriel Abascal, va
participar en un projecte de
l’associació valenciana Cerai,
Centro de Estudios rurales y de
agricultura internacional

(www.cerai.org) amb qui
col·laborem habitualment. El
Gabriel va donar dos conferències
sobre Economia solidària, la nostra
especialitat, a les universitats de
Granada i Santa Cruz de Tenerife.
Aquests cursos tindran continuïtat
properament en d’altres
universitats espanyoles.

Finalment estem
desenvolupament un projecte a la
frontera amazònica del Perú,
finançat en part pel govern
regional. Arrel d’una trobada amb

Malgrat la caiguda de les
subvencions de les
administracions públiques, i
la crisi general, que també
afecta el moviment
associatiu, algunes ong’s
seguim fent feina

Demostrem la nostra
implicació en la
transformació del món, amb
petits projectes de
cooperació al Sud, però amb
una gran transcendència en
l’economia local, amb
coordinació amb d’altres
entitats, i en la sensibilització
a casa nostra. El model es sustenta en la creació

de GITS, grups locals de voluntaris
per promoure el projecte, de forma
que a les assemblees de socis tots ells
tenen un vot, independentment del
capital aportat.

Alguns dels socis de Conosud
van participar en la segona
assemblea anual i estatal de Fiare el
16 de març d’aquest any a la ciutat
de Rivas Vaciamadrid. Alguns dels
nostres socis també ja són socis de
ple dret de Banca Populare Etica,
entitat italiana amb qui Fiare té un
acord d’integració, donat que allà
la banca ètica està més
desenvolupada que al nostre estat,
i fa anys que tenen autorització de
la Comunitat Europea per operar.
Aquest fet va fer possible que una
petita representació de la nostra ong
participés en l’assemblea anual de
Banca Populare Etica, celebrada a
la ciutat de Florència el passat 18
de maig.

A meitat d’any es va editar la
publicació “Apropar-se als
desequilibris” de la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat de la

la “Asociación de médicos peruanos
de Barcelona” ens van transmetre
la necessitat de fer un projecte de
desenvolupament local per una
comunitat de petits camperols.
D’acord amb el nostre soci Cerai,
alguns dels seus membres han
visitat el terreny per fer el projecte.
La idea és que ells faran el projecte
de l’explotació agroecològica i
nosaltres el de l’economia solidària,
és a dir,  la distribució justa i
solidària entre els treballadors del
producte obtingut i el seguiment
del projecte, de forma que cada
entitat col·labora en la seva
especialitat.

Així demostrem la nostra
implicació en la transformació del
món, amb petits projectes de
cooperació al Sud, però amb una
gran transcendència en l’economia
local, amb coordinació amb d’altres
entitats, i en la sensibilització a casa
nostra.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CARLOS BRICIO DÍAZ

VERNEDA SOLIDÀRIA

Para entender los motivos de la ola
privatizadora que se abate sobre nuestra
sanidad pública, se hace necesario ofrecer
información que cuantifique el porqué de
este interés desmesurado de la clase go-
bernante en nuestro país, por trasladar al
dominio privado la gestión y la provisión
de los servicios de salud públicos. De to-
das formas, y empezando por el final,
todos tenemos claro que se trata de una
formidable e irresistible oportunidad de ne-
gocio que la crisis económica pone en ban-
deja a determinados intereses económicos
que van de la mano de ciertas ideologías
ahora imperantes.

Pero vayamos por partes.
Para comparar entre los diferentes paí-

ses lo que se gastan en servicios de salud,
el indicador más utilizado es el porcentaje
de gasto sanitario de cada uno en relación
a su producto interior bruto (PIB). Este
porcentaje se calcula para el gasto sani-
tario público, el privado y el total.

En España, desde inicios de la década
de los 2000, aumentó el gasto sanitario
público por encima del aumento del PIB,
incrementándose todavia más bruscamente
en el año 2007/2008 a causa de la caída
del PIB en ese periodo. Por tanto, aumen-
tó el gasto sanitario público como porcen-
taje de éste, situándose en torno al 6.5%
para 2010, según datos oficiales,.

España se acercaba a la media del gasto
sanitario de la UE-15 (Unión Europea de
los 15), superando ligeramente la media
de la UE-27 (Unión Europea de los 27).

Pero el Plan de Estabilidad 2012-2015
aprobado por el Gobierno popular pretende
pasar en esos 3 años del 6.5 al 5.1%. Ha-
gamos números: el resultado del cociente
«gasto sanitario / PIB» puede disminuir
porque se incremente el denominador, el PIB
(si mejorara la actividad económica y la
generación de riqueza), o porque disminu-
ya el numerador, el gasto sanitario (en base
a recortes, sobre todo, y a una eventual dis-
minución del consumo); si según las previ-
siones el PIB no va a incrementarse
significativamente a corto plazo sino más
bien lo contrario, para alcanzar ese 5.1%
deberá reducirse el gasto en valor absolu-

to, lo que hace previsible a insostenibilidad
presupuestaria del Sistema Nacional de
Salud por insuficiencia financiera.

Pero, paralelamente, sabemos que el
gasto sanitario privado sigue aumentan-
do y en la actualidad se sitúa ya en el
26% del gasto sanitario total. Esto no es
tanto por el porcentaje dedicado al asegu-
ramiento individual privado, sino por el
incremento del gasto “que sale directamen-
te del bolsillo del ciudadano” (out-of-
pocket, en la terminología inglesa, ahora
tan de moda) a causa del aumento del
copago, sobre todo en medicamentos, y de
la desfinanciación total de otros medica-
mentos, ortesis, ambulancias no urgentes,
etc.  Incluso se prevee cobrar por día de
ingreso hospitalario, por la comida, por
dormir un acompañante... La mayoría de
estas medidas no pretenden disminuir el
gasto total sino traspasar gasto público a
gasto privado, es decir, escarbar aún más
en el bolsillo del ciudadano.

Expertos en economía de la salud ha-
blan del “topping up” que explica gran par-
te de la rentabilidad que extraen estas em-
presas de esta situación de cobertura pú-
blica de bajo coste. La administración re-
duce el gasto, entrega la gestión por una
tarifa plana y el ciudadano asume de su
bolsillo, de manera directa e
individualizada, todo lo excluido de la oferta
pública de servicios. Cuanto más bajo es el
“low cost”, más se puede añadir. Se pone
como ejemplo las salas de cine donde el
verdadero negocio no está en la entrada,
sino en los refrescos, las palomitas, etc.

Los problemas de la sanidad pública
están disparando ese nuevo segmento de
clientela, que busca un servicio complemen-
tario debido a que las reformas de la sa-
nidad reducen las coberturas y las pres-
taciones y existen importantes restriccio-
nes en el acceso (léase listas de espera).
Se calcula que un 20% de la población
española ya tiene algún tipo de cobertura
privada en tèrminos de provisión de servi-
cios de salud, de forma paralela y dupli-
cada a la pública, por lo que, pese a la
crisis, los seguros privados de salud han
crecido un 29%  y las clínicas privadas
un 16% entre 2007 y 2011.

Estos resultados explican el interés del
capital riesgo por participar en este merca-
do. Se han producido fusiones y compras
de grandes compañías, la entrada de gran-
des multinacionales, no necesariamente li-
gadas a la salud, así como operaciones de
compra-venta de hospitales y otras
infraestructuras sanitarias, para mantener
la eficiencia a partir de la concentración. De
momento en seguros han logrado alcanzar
un alto nivel, pues las ocho primeras com-
pañías copan ya el 80% del mercado. No
obstante en las clínicas el sector sigue frag-
mentado dado que las ocho primeras tie-
nen apenas el 30%. Pero, todo se andará.

De momento ya se van posicionando.
Según un directivo de una empresa de ca-
pital riesgo pionera en España en sanidad
privada, “el tamaño es lo que permite aco-
meter inversiones, adquirir equipamiento
médico a mejor precio, reducir los costes
de back office (trastienda), tener marca o
atraer a los mejores profesionales”. Este
es el factor que encandila al capital ries-
go, esa posibilidad de generar un sector

Sobre la privatización de nuestra sanidad

La sanidad pública adelgaza sus pres-
taciones, limita sus coberturas y aumenta
las listas de espera, por lo que muchos
ciudadanos contratan un seguro para no
jugársela con algo tan sensible como su
salud. Abundando en ello, Guillem López
Casasnovas, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra
y consejero del Banco de España, sostiene
que la evolución de los seguros privados,
que han crecido de media el 5% desde que
estalló la crisis, depende de que el miedo
al deterioro de la sanidad gane al empo-
brecimiento por la crisis. Mientras tanto,
el sector sanitario privado, repartido en dos
subsectores —las aseguradoras y los gru-
pos hospitalarios—, ha duplicado su ta-
maño en los últimos 10 años y sigue au-
mentando facturación y clientes.
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más eficiente, con empresas más grandes
capaces de hablar de tú a tú con las ase-
guradoras o incluso con las Administra-
ciones Autonómicas, interesadas en ceder
la gestión de sus hospitales para ahorrar
en gasto sanitario y no generar déficit.

Y aquí es donde cerramos el círculo en-
trando de lleno en la privatización de la
gestión de los recursos públicos de provi-
sión sanitaria, la otra gran oportunidad
de negocio para estas compañias y em-
presas: los proyectos de colaboración pú-
blico-privada. Estas compañías “se fro-
tan las manos” posicionándose cada vez
que se anuncia una oportunidad por parte
de la Administración. Desde 1997 en que
se permitió por ley, se han producido con-
cesiones con ánimo de lucro para la ges-
tión privada en Valencia y Madrid, a las
que podrián añadirse las de los otros seis
hospitales de esta comunidad autónoma,
que se han conseguido parar en los tribu-
nales, más la incógnita de lo que ocurra
en Catalunya (la concesión a EULEN de
la gestión del ABS de L’Escala también
está parada en los tribunales) y en
Castilla-La Mancha, donde los respon-
sables políticos autonómicos anunciaron
hace tiempo su intención de iniciar el pro-
ceso en otros cuatro centros sanitarios.

Panorama preocupante para el mante-
nimiento de uno de los estandartes de nues-
tro estado del bienestar, el sistema de sa-
lud, que se nos quiere presentar como
ineficiente e insostenible, alabando intere-
sadamente y sin fundamento cintífico que
lo avale las bonanzas y ventajas de trans-
formar su gestión de pública a privada.
Confiemos en las movilizaciones popula-
res de vecinos, profesionales y ciudadanos
en general pues es en la calle, fuera y lejos
de las instituciones,  donde juntos podemos
encontrar y desarrollar la fortaleza nece-
saria para hacer frente a este proceso, de
momento imparable, que pretende desmem-
brar el Estado (lo público, lo de todos) y
trasformarlo en “suculentas” oportunida-
des de negocio para el beneficio exclusivo
de unos pocos. Un día u otro saldremos de
esta crisis económica, pero será casi impo-
sible desandar el camino y recuperar para
el conjunto de los ciudadanos el nivel de
prestaciones públicas y bienestar, alcanza-
do a base de tanto esfuerzo y lucha social,
que nos estamos dejando arrebatar.

Quizá aún estamos a tiempo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PLA D’ENERGIA PARTICIPATIU

Ara fa tres anys, a la tardor de 2010,
un grup de persones i entitats del
barri vàrem començar a somniar i
planificar com desenvolu-
par un projecte d’hort
comunitari i social a Sant
Martí.

Ha estat un camí de
recollida d’idees, de
gestions, negociacions, de
mapeig d’espais i de
maduració lenta. Després
de descartar algunes de
les possibles ubicacions
per diferents motius, el
Districte ens ha
comunicat la cessió d’un
gran espai per 3 anys en que iniciar i
fer realitat totes les nostres propostes.
Ara obrim un procés participatiu, a
través de assemblees informatives i de
treball, per a
dissenyar i
consensuar el
m o d e l
d’implemen-
tació i la
implicació de
totes les
persones i
entitats que
v u l g u i n
participar.

El projecte
gira al voltant de tres eixos: social,
mediambiental i salut, destacant la
seva finalitat social, integradora i
generadora de xarxa de convivència.

Entre d’altres, la nostra proposta
es defineix a partir d’alguns objectius
generals:
- Fomentar un espai compartit amb
d’altres veïns i entitats on les
parcel·les es treballaran de forma
conjunta per un grup d’ells;
promovent així el contacte entre
veïns i veïnes de diverses edats,
procedències i condicions socials,
permetent un enfortiment de la xarxa
social.

Notícies fresques: hort social
comunitari a la vista!

- Articular projectes que generin la
transversalitat intergeneracional i la
xarxa d’intercanvis de coneixements.
- Recolzar la inclusivitat de diferents
col·lectius amb dificultats ( persones

amb disfuncionalitats
físiques, psíquiques,
exclusió social, ètnica, de
gènere, etc...) per a formar
part del teixit associatiu,
generant ponts de relació.

La visió sobre la que
pensem que es pot
sustentar i articular
aquest projecte, són els de
la cura de les persones i la
cura de la nostra estimada
“Terra”. En quant a la
metodologia de treball,

creiem que el camí hauria d’anar cap
al desenvo-lupament dels recursos de
interacció comunitària i de recolza-
ment a les necessitats socials del

nostre barri.
La nostra

visió de la
r e a l i t a t
actual és la
de engegar
projectes que
facilitin una
v i v è n c i a
positiva del
futur, que ha
d’arribar a
partir de la

construcció de resiliència
comunitària, així com una
reconnexió amb la natura, la vida...
l’origen de la nostra existència i raó
de ser com a éssers, que tant
necessitem en el medi urbà.

Si voleu dir la vostra, participar
d’alguna manera en el projecte,
implicar-vos com a voluntaris, etc…
podeu escriure a
plaenergiaparticipatiu@gmail.com
deixant-nos les vostres dades per a
incorporar-vos a la llista de correu.
Us esperem!
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El somni de Can Riera, l'última masia
de La Verneda

ARANTXA MORÁN I EDUARD MILAN

APROPAT (ASSOCIACIÓ PER LA

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI)

Devia ser a la tardor, quan els treballs
als camps de Sant Martí s’havien
enllestit, quan els cereals dormien als
graners, quan la verema havia estat
generosa i els pernils i botifarres ja
guarnien les cuines de les masies,
llavors els Riera van consagrar la
seva masia amb una gran festa
convidant als veïns. El mossèn havia
beneit la placa que lluïa sobre la porta
principal amb les inscripcions IHS
1574, les criatures empaitaven les
gallines i els gats, i el masover i els
camperols brindaven i somreien sota
el sol daurat de la tardor. Feia uns
anys que la masia s’alçava orgullosa
sobre els camps dels voltants però les
reformes que l’ampliaren, els tres
rellotges de sol que marcaven el
temps tranquil i serè dels camps i la
bonica finestra gòtica que
engalanava la façana, com més tard
ho farien a altres masies veïnes, lluïen
avui amb una brillantor especial. A
poc a poc, les rialles de la canalla que
acompanyaven les converses dels
grans s’anaren diluint entre les
estrelles que començaren a encendre’s
al mant de la nit i el silenci va
embolcallar la masia. Havia estat un
gran dia pels Riera i tots els veïns i
veïnes de Sant Martí de Provençals.

L’arbre genealògic va créixer i
ramificar-se al llarg dels segles; per
Can Riera i els terrenys que l’envolten.

No hem de perdre la referència de
l’any 1574 com a data de la possible
consagració de la casa, data aquesta
que és conserva en la façana, gravada
en una llosa.

Els documents consultats en els
quals basem la genealogia, ara com
ara, ens remunten al segle XVII, en
concret en data 20 de desembre de
1672. En aquesta data ja se’ns parla
de Pablo Riera i Margarita Riera, amb
el fill i hereu Gerónimo Riera.

Posteriorment i tot just en el canvi
de segle, és a dir del XVII al XVIII, els
documents recullen el vincle d’en
Joseph Riera “mayor” -pare-  i  Joseph
Riera “menor” -fill- a la “casa heredad y
tierras campas y de vinya plantada”.

Ja en el tercer terç del segle XVIII,
és perfectament documentada la
propietat a nom de Buenaventura Riera
Parellada –cal dir que els cognoms
s’intercanvien en alguns documents-
casat amb Eulalia Planas (època
aquesta en la qual el paper de la dona

un únic cognom, els Riera, amb
diverses famílies sense vincle conegut
a Sant Martí de Provençals.

Són molts els documents ja sigui
vinculats a la hisenda pública com al
reg de les terres des del Rec Comtal,
mitjançant la regadora Parellada
integrada dins els contraforts de
contenció del mur de la Riera d’Horta
que encara es troba dempeus, on es
fa esment de Pedro Juan Riera Pujol i a
la “viuda de Pedro Juan Riera” de nou
amb invisibilitat de la dona i el seu
paper encara que fos propietària. És
en aquesta etapa entre 1828 i 1850
que es detecta un empobriment i
dificultats per fer front al conjunt
agrari  de Can Riera, ja que la
contribució l’any de 1854 va ser de
12500 “reales de vellon” (Rv) per les
terres i de 675 (Rv) per la casa.

En l’amillarament i plànol associat
de Pedro Moreno Ramírez de 1871,
la casa de camp o masia com la
denominem col·loquialment apareix
amb el topònim de Riera-Parellada,
potser com a vincle entre casa i
regadora, potser com a referència als
cognoms familiars o a una barreja de
conceptes. És Jose Ramón Riera Planas
qui figura com a titular, casat amb
Maria Guardiola Planas de qui ens
consten set fills. Ja a Sant Andreu,
Ramon Riera Planas, pare, i Ramon
Riera Guardiola, fill, constitueixen
l’empresa Riera y Compañia S.A. el 30
de maig de 1906, dedicada al
tractament de la pell i prèviament
venen les terres i casa el 10 de juny
de 1903 a Rosa Casanovas Fermi i
Antonio Basté Casanovas per 70.000
pessetes. És la família Basté la que
manté la titularitat fins a la venda a
IOSA Inmobiliaria actuals propietaris.

La producció de la masia va
canviar també al llarg del temps entre
cereals, camps de vinyes, adoberia de
pells, cria d’animals i aparcament de
vehicles.

La Història també n’ha deixat la
seva empremta al seu voltant: restes

Can Riera

i els seus cognoms eren obviats)
heretant Jose Riera fill d’ambdós.
Família amb vincles a Sant Vicenç del
Horts i motiu dels anar i vindre de
cognoms Riera i Parellada per la
voluntat de Buenaventura Parellada
“primero” de tres, d’associar les dues
cases i terres: una la Parellada a Sant
Vicenç dels Horts i l’altre la Riera a
Sant Martí de Provençals, fet que
obliga al fill Buenaventura Riera
Parellada a continuar amb el vincle
casa i cognom i a la resta de fills, cinc
que hi tinguem constància amb els
cognoms Parellada Riera. Val a dir
que caldrà anar polint aquesta etapa
per la confusió documental basada
generalment amb testimonis i amb
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de la Guerra amb els Francesos, un
parell de vinyes que recorden temps
anteriors a l’atac de la fil·loxera, una
tram de la riera d’Horta que alhora
feia de camí cap a les fàbriques tèxtils
de Sant Andreu i el sol daurat que cada
tarda omple tot del color ataronjat que
tant els hi agradava als joves pintors
de la Colla del Safrà que venien, des
de l’escola de la Llotja de Barcelona, a
pintar aquest camps de Sant Martí.

439 anys desprès la remor dels
motors envolten Can Riera; els gats
dormiten tranquils sense que ningú
els vagi al darrera; la inscripció
continua al seu lloc ferma i sòlida com
la resta de la masia; els rellotges aferren
amb força un parell d´agulles que
encara marquen el temps sobre una
paret nua on s’intueixen les traces del
color que els donava vida; la finestra
gòtica mira amb calma el nou paisatge
que l’envolta... La masia dorm
tranquil·la esperant despertar de nou
a la vida pel barri de La Verneda on
resisteix orgullosa i única.

Des d’aquella festa molts han estat
amos i senyors de la masia, ara avui
dia encara sent la vida dins seu amb
Diego i la Sra. Isabel que hi viuen. I
de tant en tant les mirades i mans
curoses dels membres d’APROPAt i
els veïns i veïnes del barri que la
miren amb ulls de futur i la veuen
altre cop bonica i activa sota el sol
daurat de la tardor.

Els propers anys faran possible
que Can Riera, el mur de la Riera
d’Horta i la regadora Parellada, es
converteixin en un nou equipament
pel barri, potser un casal de gent gran
o de joves, una biblioteca, un
dispensari verd o un Centre de
Recuperació i Interpretació de les
troballes arqueològiques del corredor
ferroviari... tot envoltat de jardins on
de nou se sentin les rialles dels nens
corrent al seu voltant mentre els
grans parlen de la vida i el sol de la
tarda els acarona entre els verns.
Aquest és el somni de Can Riera,
l’última masia de La Verneda.

apropat.wordpress.com/
f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
316563515044220/

Renova la Teva Roba!
Coincidint amb la  Setmana Europea de
la Prevenció de Residus, cada any  més
de 20 entitats, associacions i
equipaments municipals de la ciutat
amb els suport de l’Ajuntament
organitzen una xarxa d’intercanvis de
roba de segona mà. Es diu «Renova la
teva Roba» i l’objectiu és promoure la
sensibilització ciutadana envers la
prevenció de residus a l’hora de
gestionar la roba usada, evitant que
aquesta es converteixi en un residu i
oferint idees originals i creatives per a la
seva reutilització.

Paral·lelament, als punts d’inter-
canvi tenen lloc activitats complemen-
tàries per al foment dels bons hàbits en
prevenció de residus: tallers de disseny i
reutilització de roba usada, xerrades,
obres de teatre, etc.

És una activitat que està adreçada a
totes aquelles persones amb ganes de
renovar el seu fons d’armari, de forma
alternativa i sense despesa. Una manera
amena de donar nou ús a les peces de
roba.

Com pots participar-hi?

Procediment
Abans de la celebració del mercat

d’intercanvi porta la teva roba al punt
d’intercanvi que més t’agradi, n’hi ha
per tot Barcelona.

A Sant Martí recollim roba a la
tercera planta del Centre Cívic del 18 al
21 de novembre, de dilluns a dijous de
10 a 14h i dimarts i dijous de 16 a
20h.

Et la canviarem per punts renova, que
podràs intercanviar de nou, el dia
corresponent, per la roba que t’agradi
més. Consulta els dies de recollida i els
d’intercanvi de cada punt perquè si no
trobes una peça del teu gust en un punt,
pots anar a qualsevol altre punt  de la
xarxa muntada.

Al Centre Cívic Sant Martí el dia
d’intercanvi será el dissabte 23 de
noviembre de 10 a 13.30h.

Al Centre Cívic Sant Martí trobaràs
un taller  gratuït de ‘trapillo’ per tal
d’aprendre els punts bàsics d’aquesta
técnica i podràs col·laborar en la
confecció d’un tapis col·lectiu! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quina és la puntuació?
1 punt: complements i samarretes
2 punts: pantalons, camises, faldilles,
vestits, jerseis i jaquetetes.
3 punts: roba de «vestir», jaquetes
grans, conjunts, vestits elegants...

Bases
1. La roba ha d’estar neta, sense forats
ni taques ni trencada. 
2. Es podran portar màxim 10 peces de
roba 
3. Només roba de vestir. No s’agafaran
sabates, roba interior ni de la llar.
4. La organització es reserva el dret a
decidir l’acceptació i la puntuació de la
roba segons el seu estat. 
5. La roba que no s’accepti cal portar-la
al punt verd o al contenidor de Roba
Amiga.
6. Un cop feta la selecció de la roba,
s’entregarà al participant una butlleta
amb els punts que ha obtingut amb la
roba que ha portat.
7. El dia de l’intercanvi, cada
participant haurà de seleccionar la roba
que es vol endur, d’acord amb els punts
obtinguts i que consten a la butlleta. Per
endur-se la roba haurà d’entregar la
seva butlleta amb els punts a la
persona encarregada per a que aquesta
comprovi que la roba que s’emporta
s’ajusta als punts de la butlleta. En el
cas que a un participant li sobrin punts i
vulgui anar a un altre punt d’intercanvi
se li farà una butlleta nova amb els
punts que li resten per intercanviar.

Voluntariat
Alguns dels punts de la xarxa

busquen voluntaris i a canvi et regalen 10
punts perquè els canviïs per roba en
qualsevol dels punts d’intercanvi de la
ciutat. Si t’interessa envia un correu
electrònic a lafabricadelsol@bcn.cat amb
les teves dades de contacte i la teva
disponibilitat. 

Més informació a la xarxa:
www.consumocolaborativo.com
www.robaneta.wordpress.com
www.setem.org/catalunya
www.opcions.org

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!

Del malbaratament alimentari a les xarxes
d’aprofitament d’aliments

verdures fora de certes mides
quedin descartades; a més
intermediaris més desajustos
es produeixen entre oferta i
demanda, més productes
caduquen abans de ser
consumits... i així és com
fins a un terç dels aliments
produïts al món es
malbaraten. Només a
Catalunya, el menjar que
acaba a les escombraries
cada any alimentaria mig
milió de persones.

El problema, però, va més
enllà de la estupefacció que
ens pugui produir observar
tan de prop necessitat i
sobreabundància. El
consum de recursos (aigua,
envasos, transport...)
dilapidat en menjar que
finalment ningú es menja és
desmesurat i suposa un
gran impacte sobre el medi
ambient i els sobreexplotats
ecosistemes que suporten el
nostre model alimentari.

Calen mesures legals i
econòmiques que penalitzin
els responsables del
malbaratament i fomentin la

donació amb caràcter
solidari, cal revisar les dates
de caducitat, cal fomentar el
coneixement i la cultura
casolana de l’aprofitament
alimentari. Però seran les
iniciatives ciutadanes les que
poden reduir el problema i
fer arribar els aliments a qui
més ho necessiten.

Tot just s’estan començant
a assajar noves fórmules de
redistribució, repartiment i
compartició de menjar. Més
enllà dels Bancs d’Aliments,
que és cert que juguen un
paper fonamental a l’hora de
canalitzar productes
excedents de les grans
empreses o els excedents
alimentaris que generen les
polítiques agràries de la UE,
ja existeixen algunes
iniciatives d’aprofitament
amb un caràcter local,
flexible i en forma de xarxa.

Ciutadans i ciutadanes
que s’associen per aprofitar
els productes frescos de
mercats i botigues, de
productors o de restaurants
i càterings. Lluitar contra la

Des d’un parell d’anys ençà
el problema del malbarata-
ment alimentari ha saltat
als mitjans de comunicació,
com si fos un problema
aparegut recentment. Res
més lluny de la veritat: de
fet és un d’aquells
desajustos de la nostra
societat que arrosseguem
de temps ençà i que no ha
fet més que créixer en les
darreres dècades de consum
desenfrenat. És ara, arrel de
la situació de crisi econò-
mica que comencem a
despertar d’aquesta il·lusió
de consum il·limitat
d’aliments abundants i
econòmics. I la imatge que
ens ha fet reaccionar és la
de les persones, els nostres
propis veïns, buscant
menjar a les escombraries
dels supermercats. Com és
possible que mentre alguns
passen gana, la resta
llencem menjar a les
escombraries?

El menjar que supermer-
cats i botigues llencen no és
pas la única vessant del
problema, encara que sigui
la més evident als nostres
ulls. El problema del
malbaratament global
d’aliments comprèn des del
lloc de producció (molt
sovint a l’altra punta del
món) fins a les nostres llars,
on els consumidors deixem
perdre també una part
important dels aliments que
adquirim. És precisament la
llargada de la cadena entre
productor i consumidor un
dels factors que incrementen
el malbaratament
alimentari: les cadenes
llargues requereixen
estandarditzacions que
provoquen que fruites i

gana és només un dels
objectius d’aquests projectes,
que sovint proposen a més
una reflexió al voltant del
model alimentari i volen
situar el menjar com a
element pel seu valor
nutritiu, on li correspon,
independentment del seu
valor econòmic com a
mercaderia.

El projecte “Malbarates o
aprofites?” en el que
participen l’Associació Espai
Ambiental i la Fundació
ENT vol recollir aquestes
experiències i fomentar-ne
de noves. Si us interessa
conèixer aquestes experièn-
cies i participar-hi, apunteu-
vos a l’agenda:
- Jornada de debat de
iniciatives ciutadanes
contra el malbaratament
d’aliments: 6 de novembre
a les 18h a la seu de Confavc
(Dr. Aiguader 18, Barce-
lona).
- Dinar popular
d’aprofitament d’excedents
alimentaris “Dinar de
sobrats” al Poblenou, 9 de
novembre (Plaça de Can
Felipa).

Més informació:
 www.nollencemnimica.org


