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Vint anys de Verneda Solidària
ENTITATS QUE HAN FORMAT PART
DE VERNEDA SOLIDÀRIA
- Centre de Solidaritat de la Verneda
- Comitè de Solidaritat amb Colòmbia
- Defensem Cuba
- Brigada Araguaya
- Associació Añatuya (Argentina)
- Caravana Jove Solidària (Bòsnia)
- Retornar (Guatemala)
- Plataforma Antiglobalització
   Sant Martí
- Ko’eju-Solidaritat amb el Paraguai
- Col·lectiu Maloka (Colòmbia)
- Ila-Lamam (Marroc)
- Changó (Cuba)
- APAF-Asociación para la Asistencia a
  Sudamericanos (Paraguai)
- Associación Bissau-Guineanos en
  Catalunya
- Cono Sud (Brasil, Perú)
- Xarxa Comunitària
   La Verneda-Sant Martí
- Sant Martí en Transició

Bòsnia i Hercegovina era un bany de
sang aquell any de 1994. Els europeus
no podien  creure que, cinquanta
anys després de la fi de la Segona
Guerra Mundial, el cor d’Europa
tornés a viure un conflicte bèl·lic de
grans dimensions. Una guerra
fratricida fruit del desmembrament de
l’antiga Iugoslàvia.

Aquell 1994, Rwanda estava a les
portades de tots el diaris: prop d'un
milió de persones havien estat
assassinades pel fet de ser d'una ètnia
diferent a la dels exterminadors.

Però també hi havia lloc per a la
solidaritat. Verneda Solidària va
néixer el desembre de 1994 com un
centre de recursos per a la cooperació
i la solidaritat internacional. Aquesta
iniciativa municipal volia posar a
l'abast de la ciutadania i de les entitats
interessades un potent fons de
documentació i un indret on poder
consultar per ordinador les xarxes de
solidaritat d'arreu. Molts veïns i
veïnes i moltes entitats van descobrir
llavors el sentit de les paraules
Internet, correu electrònic, chat...

Clot TV va realitzar un programa
especial durant tota la jornada de la
inauguració del dia 16. Al matí amb
espectacles per a les escoles (i la
presència del dibuixant i veí Francisco
Ibáñez) i a la tarda amb entrevistes i
debats. Tancava l'emissió un debat
entre els professors José Luis López
Aranguren, José María Valverde,
Salvador Giner i l'humorista Miguel
Gila, tots ells moderats pel periodista
Pitu Abril.

Les tres entitats que van
conformar en un primer moment
Verneda Solidària eren el Centre de
Solidaritat de la Verneda (CESOVE),

el Comitè de Solidaritat amb
Colòmbia i Defensem Cuba. Després
anirien entrant i sortint un bon
grapat (veure quadre).

Primers projectes
Que Verneda Solidària fos un

centre de recursos no treia que la seva
activitat deixés de baixar a la realitat.
De seguida van començar les accions

per aconseguir diners per recolzar
projectes d'arreu del món. Els cinc
primers van anar a parar a:
Guatemala (Material escolar per
l’Escuela Rural Mixta, Chisec);
Argentina (Escola de capacitació
Sagrada Familia, Añatuya); Uganda
(Centre d’acollida per nens orfes,
Kuni); Cuba (Equipament de
campisme a San Miguel del Padrón);
i Colòmbia (Recolzament al Comitè
local de Drets Humans, Chocó).

El Rebrot
Paral·lelament s'implementaven el

projecte educatiu (amb l'elaboració
d'una maleta pedagògica), la botiga
solidària (amb productes de comerç
just); el mercadet d'intercanvi de la
Festa Major i El Rebrot, el butlletí.

En principi, aquest tenia una
periodicitat anual i, darrerament,
edita dos exemplars l'any (un per
primavera i un altre per Festa Major).

El concert de Labordeta
Fruit de les delegacions solidàries

a Perú i a Paraguai va néixer la
iniciativa de recollir material escolar
i llibres al barri per enviar-lo a les
comunitats que allà el necessitaven.

Per impulsar la campanya, l'any
2000 es va organitzar un concert
musical de José Antonio Labordeta a
una sala d'actes del centre cívic plena
a vessar.

A partir d'aquell moment, la
recollida de llibres es a convertir en
un fet quotidià que culminava cada
any en l'enviament d'un contenidor
amb material escolar i sanitari a
Paraguai.

Clot TV va realitzar un
programa especial durant
tota la jornada de la
inauguració
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INTERNET SOLIDARI
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

UNICEF
Brote de ébola: urgente frenar la propagación en
África Occidental
El brote de ébola en África Occidental se ha cobrado a
28 de septiembre 3.338 víctimas mortales y ya hay más
de 7.178 casos confirmados, probables y
sospechosos en Guinea, Liberia y Sierra Leona. En
Nigeria y Senegal la situación está de momento
controlada.
Disponible en: http://www.unicef.es/infancia/emergencias-ayuda-
humanitaria/brote-de-ebola-urgente-frenar-la-propagacion-en-africa

CÀRITAS
L’alimentació desequilibrada dels infants de famílies
empobrides
25/09/2014
Malgrat l’esforç d’entitats públiques i privades perquè
els infants d’entorns amb pocs recursos tinguin els
àpats coberts, en cada vegada més famílies l’alimentació
és desequilibrada, precària i insuficient.
Disponible en: http://www.caritasbcn.org/ca/node/3451

EL PAÍS
La vejez y sus metáforas
En 2030, el 25% de los catalanes tendrá más de 65 años;
pero el envejecimiento de la población no tiene por qué
ser una catástrofe social.
Milagros Pérez Oliva 5 OCT 2014
Disponible en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/04/catalunya/
1412447856_710014.html

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
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

H U M O R
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Tres edificis desapareguts
TONI SANTOS / CENTRE D'ESTUDIS DE

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

EXTRACCIÓN DE LETRINAS
Per començar tenim una empresa de
Barcelona especialitzada en buidar
els pous morts i portar aquells
productes cap a un gran magatzem
de latrines que estava ubicat prop
d’on està avui la Plaça de la Palmera.
Es deia
“ M u t u a  d e  P r o p i e t a r i o s  p a r a
la Extracción de Letrinas”, i era un
immens espai que ocupava més de
mitja illa actual estant situada entre
l’actual Gran Via, Andrade, entre
Maresme i Prim, ocupant tot l’actual
carrer Maresme entre els carrers
abans citats. Un camí ben traçat i
exclusiu el comunicava amb Pere IV.
Era una construcció imponent amb
capacitat per poder-hi carregar/
descarregar alhora fins a 100 carros
i amb uns magatzems de 1.200 m3 de
capacitat, en la seva primera fase.

Creada el 1881 amb un capital
inicial d’1.375.000 pessetes va
funcionar fins a 1927 quan va entrar
en procés de liquidació. L’ordenança
municipal de Barcelona obligava als
propietaris a buidar aquells dipòsits
i exigia la utilització de carros
“inodoros”, a l’empresa encarregada
de transportar aquells productes.
L’empresa esmentada utilitzava com
a magatzem els seus dipòsits de Sant
Martí i Hostafrancs.

ESCORXADOR VELL
Situat prop d’on avui tenim la

Plaça dels Porxos, va ser construït
cap a l’any 1865 i venia a substituir-
ne un altre , per raons de salubritat,
que hi havia al carrer del Clot
envoltat de zones habitades. Fou
d’iniciativa pública, consensuada la
decisió amb els principals
propietaris, i li van llogar els
terrenys a José Ribas de Clarà per
1800 escuts en 5 anys. L’encàrrec
constructiu el van fer a Antonio
Rovira y Trias, llavors arquitecte
municipal de Sant Martí de

dinar o sopar a presos o malalts, un
ral per àpat, i l’impedia donar
menjar i beure en el moment dels
oficis religiosos.

El de 1823, a nom de Francesc
Pujol, autoritzava la venda d’oli, vi,
vinagre, aiguardents i licors,
i hi apareixen com a representants de
l’Església els senyors Ramon Planas i
Andreu Iglésias, ambdos propietaris
de les masies que portaven el seu
nom.

El de 1824, a nom de Josep Rovira,
del carrer de la parroquia, i propietari
de la masia desapareguda que estava
on avui hi ha els Blocs Parera. El
preu era de 116 lliures/any i situa
davant d’aquest hostal uns corrals a
la mateixa plaça.

Els tornem a trobar referenciats en
els contractes de lloguer d’herbatges
que també fa l’Ajuntament de Sant
Martí, ja que el propietari que el
signa, per un màxim d’entre 300 i 400
ovelles, està obligat a acorralar-hi els
ramats.

Al contracte de 1850 s’hi refereix
com “lo corral de S. Martí, propi del
comú”, desapareixent aquesta
obligació d’utilitzar aquest corral en
el contracte de 1857.

Aquest corral podria ser el que
altres autors identifiquen com a
Corral d’en Peris.

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

Antic Hostal

Provençals. Possiblement fou el
primer edifici públic que s’hi
construí deixant de banda els de
l’antic nucli de l’Ajuntament.

HOSTAL I CORRALS
Situat a la cruïlla del Camí del

Fondo amb el Carrer Rector de
Vallfogona, just enfront l’antic
cementiri, l’hostal fou una
construcció que va perdurar fins als
anys 80.

El fet que estigués situat a la cruïlla
de camí Fondal i el camí de
Provençals a Horta li donava un alt
valor logístic. Recollit per Duran
i Sanpere, l’any 1802 el rei d’Espanya,
Carles IV i la seva muller Maria Lluïsa
hi feren estada en el seu viatge a
Figueres. Això dóna idea de la
importància que aquest tipus
d’allotjaments podien tenir.
Posteriorment va acollir un bar on
els joves organitzaven les
seves festetes.

Tenim informació, dipositada en
l’Arxiu Històric de Sant Martí de
Provençals, sobre les concessions
anomenades tabes per les que
l’Ajuntament hi permetia la venda de
determinats productes.

En la de 1820, se l’anomena Hostal
de la Plassa, i l’imposava l’obligació
de tocar les campanes, fixant-li el
preu a les seves funcions lligades als
enterraments. Obligava a donar
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CONOSUD-CERAI CATALUNYA

Des de l’ong Conosud, Associació de
Cooperació Internacional Nord-Sud
http://www.conosud.org/ seguim
treballant per millorar aquest món
tan complicat on vivim.

La nostra associació està a favor
de col·laborar amb altres entitats de
tot tipus, especialment les de
cooperació amb l’anomenat tercer
món, per compartir coneixements i
experiències, per aconseguir millorar
el desenvolupament dels nostres
projectes. Així ho hem fet durant
anys amb diferents entitats tant locals
com a l’estranger.

Fruit d’aquesta col.laboració i de
l’experiència acumulada, a l’assemblea
de socis del dissabte 31 de maig pel
matí al centre cívic Sant Martí de
Barcelona, els presents van decidir
integrar la nostra ong Conosud dins
la valenciana Cerai, Centro de
Estudios rurales y de agricultura
internacional www.cerai.org amb
seu a Catarroja, València. Aquesta
entitat nascuda el 1994, amb presència
a la Comunitat valenciana, Aragó,
Andalusia, les Illes Balears, Madrid,
Múrcia, Granada, el País Basc i

part de la Junta directiva estatal
d’aquesta entitat des de mitjan
d’aquest any. Aquesta entitat,
especialista en alimentació ecològica
i agricultura sostenible, es
complementa molt bé amb la nostra
que s’ha dedicat fins ara més a
l’economia solidària i a les finances
ètiques.

Així la nostra ong s’afegeix a una
entitat més gran, amb una gran
experiència en el seu camp d’acció i
amb més de 400 socis arreu
d’Espanya.

Catalunya agrupa 120 entitats i més
de 700 persones, essent presidit per
un dels nostres socis, mentre que en
tot l’estat espanyol hi ha més de 5.000
socis recolzant aquest projecte.

Amb el mateix objectiu hem
organitzat un acte sobre la Banca
Ética Fiare el passat dilluns 20
d’octubre a la sala 602 del centre cívic
Sant Martí de Barcelona a les 17:30h.
en col.laboració amb l’entitat La
Pizarra de Raimunda, amb el títol
«Banca Ética Fiare: una alternativa a
la banca tradicional.»

També hem participat en la III Fira
d’Economia Solidaria de Catalunya
a la Fàbrica Fabra i Coats de Sant
Andreu, el cap de setmana del 24 al
26 d’octubre, www.firaesc.org
recolzant el mateix projecte.

Conosud-Cerai Catalunya segueix
participant en la Coordinadora
d’Entitats La Verneda-Sant Martí
Vern www.evern.org en les reunions
periòdiques que aquesta organitza,
preparant la Festa Major de La
Verneda-Sant Martí de principis de
novembre, on estarem presents.

Som una de les ong’s que formen
part de Verneda Solidària, a la sisena
planta del centre cívic Sant Martí, on

L’evolució de Conosud

L’associació Conosud es
transforma en Cerai
Catalunya, mantenint la seu
al centre cívic Sant Martí

Canàries, té un equip tècnic amb
experiència i limitat als recursos que
pot aconseguir, per recolzar i ajudar
a tirar endavant els nostres projectes
internacionals.

D’aquesta manera l’associació
Conosud es transforma en Cerai
Catalunya, mantenint la seu al centre
cívic Sant Martí. De fet tenim un
representant de l’entitat que forma

Cerai igual que Conosud és sòcia
impulsora allà on té massa social, de
la creació d’una banca ètica que doni
crèdit a les pròpies entitats sense ànim
de lucre que el necessitin, mitjançant
el projecte FIARE http://
www.proyectofiare.com/web/ de
creació d’un banc ètic a nivell
interestatal, que ja funciona fa anys
en països com França o Itàlia, i que
no tingui com a únic objectiu el
guanyar els màxims diners possibles
a qualsevol cost, com passa amb la
banca tradicional. Aquest procés,
autoritzat i supervisat pel Banc
d’Espanya, qui ha registrat l’entitat
amb el codi 1550 després d’una revisió
comptable, sota la cobertura legal de
la Banca Popolare Italiana, amb seu
a Padova i que fa poc ha complert els
quinze anys d’existència, ja està
funcionant i Fiare ha donat ja
diversos préstecs a entitats socials des
de l’any 2010 fins l’actualitat. A partir
del recent més d’octubre passat ja es
pot operar com si fos una entitat
bancària tradicional, després d’un
laboriós procés d’integració
informàtica amb les caixes rurals i de
la reforma de l’oficina central de
Bilbao.

Ara mateix el grup de socis de Fiare

tenim la nostra seu.
Seguim elaborant conjuntament

amb Cerai, i amb l’entitat AMEPEBA,
Asociación de médicos peruanos en
Barcelona, un projecte de cooperació,
en concret d’agroecologia, a la zona
de Huancaco, província de Virú,
regió La Libertad, del Perú. Resulta
que alguns països en
desenvolupament com el Perú,

Projecte "Mulheres Produzindo Sucos"
(Bahia, Brasil)
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porten uns anys bastant bons
respecte l’increment del PIB, per la
qual cosa tenen recursos econòmics,
però els falta tecnologia per que
aquesta millora no s’aturi. Es tracta
per un costat de millorar el rendiment
d’uns camps de cultiu d’unes 100
hectàrees d’uns 20 pagesos diferents
però propers els uns als altres per

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

CARLOS BRICIO DÍAZ

CESOVE

Una buena parte de nuestro tiempo lo de-
dicamos a tomar decisiones. Decidimos
constantemente y el hecho de hacerlo ra-
cionalmente nos diferencia del resto de se-
res vivos del planeta, a la vez que nos
responsabiliza de sus consecuencias.

Algunas decisiones son más importan-
tes que otras y, como seres racionales que
somos, siempre nos decantamos por aque-
lla alternativa que creemos maximiza
nuestro bienestar personal. Es nuestro
“homo economicus”, que sólo se mueve
hacia donde cree obtener beneficio. Pero
nuestra idea de utilidad y rentabilidad
está llena de subjetividad. Son “juicios
de valor” que dependen de quién efectúa
el análisis de la situación y de la percep-
ción de la realidad que se tenga. Decidir
bien se complica puesto que las posibles
alternativas suelen depender de muchos
factores y determinar con exactitud qué
opción u opciones van a maximizar la
mayor utilidad o rentabilidad es, por tan-
to, un proceso complejo en todos los ám-
bitos, en la economía, en la política y a
nivel familiar o particular.

Pero al optar por una alternativa des-
echamos al resto de las posibles, es de-
cir, renunciamos a otros eventuales bene-
ficios. Es lo que los economistas llaman
el coste de oportunidad y que definen como
el valor de la mejor opción no realizada
o, sencillamente, aquello a lo que renun-
ciamos cuando tomamos una decisión eco-
nómica (la que toma nuestro “homo
economicus”). No es necesariamente un
coste monetario, sino más bien el coste
derivado de comparar distintas opciones
y elegir una de ellas.

Este término fue acuñado por Friedrich
von Wieser en su “Teoría de la economía
social” publicada en el año 1914 y ad-
quiere sentido en un mundo, como el nues-
tro, donde los recursos son limitados y
muchas las oportunidades disponibles.

La sociedad catalana,
mayoritariamente, reivindica su derecho
a decidir. De forma masiva y elocuente
se ha manifestado en la calle y a través
de las instituciones, reclamando que al-
guien le pregunte si quiere ser indepen-

El coste de oportunidad
diente o seguir formando parte del Esta-
do español. Buena parte de la clase polí-
tica catalana se ha sumado al clamor po-
pular y, de común acuerdo, ha articula-
do un procedimiento para convocar una
consulta para el próximo 9 de noviembre
que vehiculice, cuantifique y substancie
la voluntad del común de los catalanes.
No obstante, el gobierno central se ha
opuesto desde el principio y ha interpues-
to el orden constitucional a la legitimidad
del pueblo catalán a manifestar su opi-
nión. Los líderes políticos español y ca-
talán se han reafirmado en sus postu-
ras, antagónicas, y no han reconocido
puntos de encuentro. La convocatoria ha
sido suspendida por el tribunal constitu-
cional tras el recurso presentado por el
Gobierno Español y, de momento, el
Govern de la Generalitat ha echado mar-
cha atrás por imperativo legal.

Incertidumbre.
El ciudadano catalán ya debe tener una

idea formada sobre el coste de oportuni-
dad de elegir una u otra opción de las que
le plantea la consulta propuesta por el
Govern. Con el aluvión de negativismos y
calamidades  augurados por cada uno de
los detractores de cada alternativa, su
particular  “homo economicus” estará so-
pesando como mejor alternativa la menos
perjudicial, en lugar de la más beneficio-
sa. Así el coste de oportunidad resultará
ser el valor de la opción no realizada que
menor perjuicio provoque. Pero, en fin, pa-
radojas aparte, de momento está a la ex-
pectativa de si le permiten optar o no.

Rajoy y los suyos (incluyendo en estos
últimos a Ciudadanos, UPyD, PSOE) de
entre las alternativas que disponían para
responder a la propuesta pacífica, serena
y democrática de la mayoría social cata-
lana, se han decantado por la que
maximiza su bienestar personal, es decir,
oponerse frontalmente. Pero deben tener a
su “homo economicus” encerrado en un
zulo, atado y amordazado, o quizá en el
exilio, puesto que el beneficio de la mejor
opción no realizada, favorecer la consulta
(el coste de oportunidad), supera con cre-
ces obviamente, aunque ellos no lo quie-
ran, el perjuicio de bloquearla.

abaratir costos, que ja disposen
d’aigua i d’un clima excel.lent amb
una temperatura primaveral tot l’any,
i per l’altre que formin una associació
per defensar els seus interessos
davant les multinacionals,
desenvolupant un mercat local de
productes agraris, que podria abastir
en un futur la ciutat de Trujillo de
900.000 habitants, a 45 kilòmetres
d’aquesta zona. De moment dos
tècnics de Cerai es van desplaçar a la
zona per fer un primer estudi i han
redactat un informe on es valora
favorablement la possibilitat que el
projecte tingui èxit, sempre amb la
implicació en ell dels pagesos a qui
s’intenta ajudar, que formaran una
cooperativa. Aquest projecte té una
durada de tres anys, el suport de les
autoritats locals i regionals del
territori i el finançament de diferents
entitats peruanes.

Properament participarem també
en el I Congrés Internacional
d’Economia Social i Solidària, que es
celebrarà a Saragossa els dies 27,28 i
29 de novembre.

L’objectiu comú de Cerai
Catalunya seguirà essent que la gent
tiri endavant amb el seu treball,
facilitant-los els mitjans per que això
sigui possible. Per que més important
que com et dius és el que fas.

Projecte "Justa Trama" (Brasil)
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CARLOS BRICIO

CESOVE

La actualidad está rebosante de te-
mas que tratar, pero me falta cen-
trarme. Algunos tenemos la impre-
sión de que llevamos mucho tiempo
tras el espíritu solidario que no
transmitimos. Parece que nadie reco-
ge el testigo. Que nadie más se im-
plica.

Pienso en la consulta, el proceso,
pero ya se ha abordado en otro artí-
culo. Paso al asunto Jordi Pujol y
su clan. Al Adelantado de Indias,
Virrey en Catalunya de las
Españas, autoproclamado legenda-
rio e icónico bastión del catalanismo,
le “descubrimos”, tras su confesión
y el volcado masivo de información
consecuente, que no fue más que en
un encomendero, oligarca nepótico,
autárquico, cuya soberbia le hace
creerse Catalunya y le impide reco-
nocer lo siniestro y perverso de su
enriquecimiento personal y familiar
a nuestra costa.

También pienso en Paraguay.
Hace tres años que cerramos Ko’eju

fórmulas de redistribución de la ri-
queza, reformas fiscales y mejoras
sociales. Y nos quedamos ahí.

Hurgo en los informes del Banco
Mundial sobre la zona para poner-
me al día. Paraguay va logrando
importantes avances
macroeconómicos, dice, sólidos re-
sultados en el ámbito fiscal y mone-
tario y ha iniciado importantes refor-
mas sociales, como la gratuidad de
la atención primaria de salud y de
la educación básica. Según el FMI,
Paraguay crecerá el 4.5%  del PIB
para 2014. El tercero de la zona
tras Perú y Bolivia. Pese a caer el
1,2% en 2012, en 2013 creció
espectacularmente el 13,6%, siendo
la mayor tasa de crecimiento de
América Latina. En 2015 crecerá el
4,5%.

La pobreza se ha reducido, espe-
cialmente a partir de 2011, pero si-
gue afectando a uno de cada cuatro
paraguayos siendo extrema para
uno de cada diez. Lamentablemente
los índices de pobreza y desigualdad
siguen siendo importantes.

Inmerso en este mar de datos,
pienso en el fenómeno Podemos y
releo un artículo de Paco Bello pu-

La actualidad anuncia que llega el
relevo: toca dejar paso

blicado hace tres días en INICIATI-
VA A DEBATE. LA OTRA INFOR-
MACION, en el que se refiere al
reciente congreso de esta nueva fuer-
za política. Me quedo con algunas
frases que, sacándolas de contexto y
manipulándolas a mi antojo, me
sirven de catarsis:

“... no todas las personas tene-
mos las mismas inquietudes, e in-
cluso en mi caso, hoy ya tengo mu-
chas más ganas de dedicarme a mi
familia y a mí mismo que de conti-
nuar constantemente implicado...”

“Para muchas personas la impli-
cación no es una afición, sino algo
que se hace por responsabilidad (…)
lo que estamos deseando es que ésto
por fin se solucione y estabilice (...)
y como nosotros unos cuantos millo-
nes de personas más que lo que
quieren –habiendo estado implicadas
o sin haberse implicado nunca–, es
un gobierno decente, sin más.”

La aparición de Podemos nos dice
que hay alguien ahí. Que no esta-
mos solos. A algunos ya nos toca
dar un paso lateral y dejar a las
nuevas generaciones que tomen la

Hace tres años que cerramos
Ko’eju y nos hemos alejado
del país en donde trabajamos
más de diez años

La aparición de Podemos nos
dice que hay alguien ahí. Que
no estamos solos. A algunos
ya nos toca dar un paso
lateral y dejar a las nuevas
generaciones que tomen la
iniciativa. Estos vienen con
ideas nuevas

iniciativa. Estos vienen con ideas
nuevas en el cómo y viejas, las de
muchos de nosotros, en el qué. Nos
toca delegar. “... y solo nos quedará
agradecer el esfuerzo y el buen hacer
de aquellos en los que hemos delega-
do la administración del Estado
(como delegamos en el médico, o los
profesores). Y con el tiempo, si todo
sale bien, ya pondremos los mim-
bres de una nueva sociedad.”

Eso mismo.

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

y nos hemos alejado del país en
donde trabajamos más de diez años.
Abandonamos coincidiendo con la
esperanzadora llegada de Fernando
Lugo a Presidente de la República.
Esperábamos del ex-obispo afrontar
los grandes problemas del país, la
corrupción, la pobreza, las desigual-
dades sociales, aprovechando el
repunte económico para encontrar
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Sant Martí vol @Guanyar
MARC LÓPEZ TARRIDA

GUANYEM BARCELONA

El passat dimecres 8 d’octubre, el nostre
barri va tornar a prendre la paraula,
demostrant la intenció de la nostra gent
de ser protagonistes del moment que
ens toca viure. Al centre cívic de Sant
Martí de Provençals del carrer Selva de
Mar es va congregar la parròquia
santmartinenca per assistir a l’acte de
presentació de la plataforma política
Guanyem Barcelona en una més de les
cites de la gira que des de fa uns mesos
fan per tots els diferents barris de
Barcelona.

La plaça que es forma entre el centre
cívic i la comissaria de la Policia
Nacional es va quedar petita pels volts
de les 19:00 quan va començar la
presentació de Guanyem Sant Martí de
Provençals i l’arxiconeguda activista i
ex-portaveu de la PAH i l’Ernesto
Morales, ambdós membres de
Guanyem Barcelona donen el tret de
sortida a aquest col·loqui participatiu.
Però, per entendre la importància de
l’acte cal fer un breu repàs a la història
d’aquesta jove plataforma. Van néixer
aquest estiu com a una convergència
de gent molt diferent, amb passats i
presents allunyats, amb perfils i
activitats variades però amb un anhel
ben clar: cal assaltar les institucions per
a canviar-ho tot. Amb aquesta
proclama s’inicia aquest projecte, que
ha dedicat l’estiu a la seva formació i a
la conquesta de les places i barris a
través de xerrades de presentació com
la que avui narrem. En cada un
d’aquests actes s’han superat les
expectatives, sumant cada dia nova
gent, noves il·lusions i nous
compromisos i omplint les places amb
esperança renovada. El més important
que cal apuntar d’aquestes xerrades
són el seu caràcter obert, fugint dels
vicis de les plataformes, estructures i
partits clàssics, i la voluntat de
Guanyem d’anar als barris a preguntar
per seguir creixent i sumant.

Tornant a la cita que ens ocupa, la
idea de albergar una xerrada de
Guanyem Barcelona a Sant Martí de
Provençals sorgeix per aclamació dels

propis veïns del barri, que volen
tornar a alçar la veu com
històricament sempre han fet, contra
el model de ciutat que actualment
tenim. L’Ada i l’Ernesto comencen
parlant i emmarcant Guanyem en el
context actual, parlant de com es va
formar i gestar tot i quines són les

de l’acte: la participació de la gent,
l’exposició de les seves inquietuds i
dubtes, de les seves impressions
generals sobre Guanyem Barcelona i
de les propostes per a la millora de la
ciutat que ells creuen més adients. En
aquest torn de paraula participen
molts veïns, des del President de
l’Associació de Veïns de Sant Martí
de Provençals, el senyor Manuel
Martínez fins a veïns i veïnes
activistes, persones a l’atur i
companys d’altres barris del districte.
Es van tractar temes variat però
d’interès general, des d’antigues
reivindicacions que van ser tot un
èxit com l’arribada de la L2 del metro
al barri com preguntes de caire més
particular cap als diferents portaveus.
La jornada es desenvolupa entre
preguntes i reivindicacions, on l’Ada
i l’Ernesto juguen un paper
secundari, cedint tot el protagonisme
als veïns del nostre barri i a les seves
propostes. Cap a les 21.00 es dona per
finalitzat l’acte al nostre barri, tot
esperant una altra jornada política als
carrers amb esperança.

Acte de presentació el 8 d'octubre

Guanyem va néixer aquest
estiu com a una
convergència de gent molt
diferent, amb passats i
presents allunyats, amb
perfils i activitats variades
però amb un anhel ben clar:
cal assaltar les institucions
per a canviar-ho tot

expectatives de futur per a la
plataforma. Exposen els problemes
actuals de la societat focalitzant-ho
en el context de la nostra ciutat i del
nostre districte. És en aquest punt on
reclamen amb fermesa la necessitat
d’un canvi real en la gestió de la ciutat
i els seus barris. Després de la seva
exposició, comença la part important
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La Cuina de Colors: Bastela

do, como por ejemplo la
bastela que es el plato del
que haremos la receta.

La cultura culinaria de
Marruecos cubre no sólo
los alimentos sino también
las tradiciones culinarias
como el dyafa (una especie
de banquete marroquí).

La bastela, pastilla o bas-
tilla es un curioso plato que
mezcla lo dulce y lo salado
con el perfume de la cane-
la. Un plato de fiesta que se
sirve al principio de la co-
mida. Originariamente se
prepara con pichón pero se
puede sustituir por pollo.
También lleva frutos secos
como la almendra pero po-
déis añadir los que queráis,
así como fruta seca: pasas,
orejones…

 
Preparación

1. Cortamos las cebollas
en rodajas y las metemos
en una cacerola con un
buen chorro de aceite y lo
ponemos a calentar a fue-

go alto. Una vez doradas,
le echamos las pechugas de
pollo y le añadimos la sal,
una cucharada de azúcar,
media cucharadita de cane-
la, la cúrcuma, el perejil y
el azafrán. Lo sofreímos
todo junto unos 3 minu-
tos. Añadimos el caldo, ba-
jamos a fuego medio, lo ta-
pamos y lo dejamos cocer
tapado durante 30 minu-
tos.

2. Freímos las almendras
y las trituramos. Añadimos
una cucharadita de canela
y otra de azúcar moreno
junto con otra grande de
azahar. Le sumamos las
pasas, orejones… Lo mez-
clamos todo.

3. Retiramos el pollo y
dejamos que la salsa reduz-
ca durante 15 minutos más.
Mientras tanto,
desmigamos el pollo en tro-
citos pequeñitos. Añadi-
mos a la salsa los huevos
batidos. Y el pollo a conti-
nuación.

La cocina marroquí es
muy sencilla de realizar tal
y como corresponde a las
cocinas populares, tiene
mucho en común con
otras cocinas del Magreb
pero posee una personali-
dad propia debido a ser la
única de ellas que no ha re-
cibido la influencia de la
cocina turca (debido a que
el Imperio otomano no lle-
gó con sus dominios al te-
rritorio del actual Marrue-
cos). Su rasgo principal es
el uso de lo dulce y lo sala-

J E R O G L Í F I C

Solució: Con Rajoy
Con R, A, J, o Y

Mas se reunió en La Moncloa...

INGREDIENTES

- 4 pechugas de pollo

- 2 cebollas

- 6 huevos

- Caldo de pollo

- Un ramillete de perejil

- Azúcar moreno

- 2 cucharaditas de canela

- 1 cucharada de Aroma de

Azahar

- Cúrcuma

- Azafrán

- Aceite

- De 8 a 16 hojas de pasta

brick o hojaldre

- 125g de almendras crudas

- 75g de azúcar glass

4. Precalentamos el hor-
no a 190 grados. Y monta-
mos el hojaldre o pasta
brick (se une con mante-
quilla) sobre el molde, se
añade el pollo con la salsa
y la pasta dulce de almen-
dras y se cubre con más
masa.

5. La introducimos en el
horno durante 20 minutos.
Sólo nos queda decorarla
con abundante azúcar glass
y canela al gusto.


