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20 años de El Rebrot: el rebrote del rebote

CARLOS BRICIO

CESOVE

En 1995 el presidente del gobierno
español era Felipe González y el del
mundo Bill Clinton. En ese mun-
do de entonces estaban en guerra
Ecuador y Perú y también había
conflictos bélicos bien cerquita de
aquí,  en los Balcanes,  y en
Chechenia,  Oriente Medio,
Somalia...

En España, ETA seguía matan-
do “discriminadamente” mientras
el gobierno del PSOE se moría de
corrupción, del GAL y de sus pro-
pios Guerra.

En Catalunya disfrutábamos de
Jordi Pujol y su camarilla, en Bar-
celona del postolimpismo y las
“maragalladas”.

Y en el barrio, en junio, veía la
luz el primer número de El Rebrot.
Con este editorial firmado por la
Redacción titulado "El Rebrote del
Rebote", se explicaba el porqué del
nombre de la revista:

"Estando el otro día enfrascado
con un amigo en una de esas ma-
ravillosas conversaciones de barra
de bar, y cuando andábamos com-
probando el cambio de aires que se
estaba operando últimamente en-
tre la juventud cañera de Barna,
surgió una afortunada expresión
que retrata a la perfección el mo-
mento presente: El Rebrote del Re-
bote. Apenas pronunciada nos di-
mos cuenta de que era algo más que
un ingenioso juego de palabras.

Pues sí, cualquiera que haya es-
tado un poco al tanto de las movi-
das barcelonesas de unos años para
acá, nos podrá describir el cuadro

que éstas venían mostrando:
desmovilización creciente del per-
sonal, piques y malos rollos entre
los pocos que aún no habían aban-
donado, disminución alarmante de
las iniciativas que surgían ‘desde
abajo’, etc.

Todo ello aderezado con un con-
trol policial creciente (sobre todo
a partir del jodido 92) e inmerso en
un ambiente donde predomina la
estupidez y se imponía el aburri-
miento.  Y así ,  nos fueron
chapando garitos, se fueron a la

mierda unos
c u a n t o s
fanzines,  mu-
chos colectivos y
ateneos se disol-
vieron e incluso
parecía que has-
ta los grupos de
música hubieran
pasado a inspi-
rarse en el Pera-
les y la Pantoja.
El final del túnel
no se atisbaba y,
muerta la con-
fianza de que ya
vendrían ‘tiem-
pos mejores’.

Son pocos to-
davía los indi-
cios de que estos
tiempos están
llegando, por
eso estamos ha-
blando de ‘re-
brote’. Y es nece-
sario que estos
rebrotes arrai-
guen y se desa-
rrollen con vi-

gor, no vayan a ser flor de un día.
Y somos optimistas, sales a la calle
y se respira diferente que ayer, se
oyen los gritos del cambio y se sien-
te la solidaridad que traen las nue-
vas generaciones (no las del PP,
¡por favor!), que están empeñadas
en demostrarnos que no toda la
juventud actual es consumista, im-
bécil e individualista como nos
quieren, muy interesadamente, ha-
cer creer.

(SEGUEIX A PÀG. 5)
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Desenvolupament-ONG’s-Drets Humans

INTERNET ÈTIC I SOLIDARI
www.pangea.org
COORDINADORA ONGD ESPANYA
www.pobrezacero.org
FEDERACIÓ CATALANA D’ONGD
www.fcongd.org
FEDERACIÓ CATALANA D’ONG PER LA PAU
www.federacioongpau.org/cms/
index.php
JUSTÍCIA I PAU
www.justiciaipau.org/
AMNISTIA INTERNACIONAL
CATALUNYA
www.amnistiacatalunya.org
HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org
SOS RACISME
www.sosracisme.org
DRETS ECONÒMICS, SOCIALS I
CULTURALS
www.observatoridesc.org/
COOPERACCIÓ
cooperacio.org
ENTREPOBLES
www.entrepueblos.org
INTERMÓN
www.intermonoxfam.org
MEDICUS MUNDI
www.medicusmundi.es
METGES SENSE FRONTERES
www.msf.es
MÓN-3
www.ub.es/mon3/
FARMACÈUTICS MUNDI
www.farmamundi.org
ÓPTICOS X MUNDO
www.opticsxmon.upc.edu
VETERMÓN – VETERINARIS SENSE
FRONTERES
www.veterinariossinfronteras.org

Comerç Just

XARXA DE CONSUM SOLIDARI
www.xarxaconsum.net
SODEPAU
www.sodepau.org
SETEM
www.setem.org/catalunya/

Educació

ASSEMBLEA GROGA
www.assembleagroga.info

PALLASSOS SENSE FRONTERES
www.clowns.org

Ecologia i Sostenibilitat (Medi Ambient)

CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES
ALTERNATIUS
cepa.pangea.org/
LLIGA PER A LA DEFENSA DEL
PATRIMONI NATURAL
www.depana.org/public/
ECOLOGISTES EN ACCIÓ
www.ecologistasenaccion.org/
FUNDACIÓ NATURA
www.accionatura.org/
GREENPEACE
www.greenpeace.org
BARCELONA EN TRANSICIÓ
barcelonaentransicio.
wordpress.com/
SOM ENERGIA
www.somenergia.coop/

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/
SOSTRE CÍVIC
sostrecivic.org/

AUREA SOCIAL
www.aureasocial.org

Economia Alternativa

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
www.xes.cat
COOP57
www.coop57.coop
FIARE
www.proyectofiare.com
TEIXINT BARRIS COOPERATIUS
www.teixintbarriscoop.wordpress.com/
COOPERASEC
www.cooperasec.wordpress.com/
COOPERATIVA D’AUTOFINANCIACIÓ SOCIAL EN
XARXA
www.casx.cat
OPCIONS
www.opcions.org

Mitjans de Comunicació

DIAGONAL
www.diagonalperiodico.net/
LA DIRECTA
setmanaridirecta.info/
LA TELE
latele.cat/
PERIODISMO HUMANO
www.periodismohumano.com/

Suport Jurídic

COL·LECTIU RONDA
www.cronda.com

Barri

VERN – COORDINADORA
D’ENTITATS DE LA VERNEDA
www.evern.org
CONOSUD
www.conosud.org
XARXA COMUNITÀRIA LA VERNEDA - ST. MARTÍ
www.xarxacomunitarialavernedasantmarti.
wordpress.com
SANT MARTÍ – LA VERNEDA EN
TRANSICIÓ
www.santmartilavernedaentransicio.
wordpress.com
PLA D’ENERGIA PARTICIPATIU
www.plaenergiaparticipatiusantmarti.
wordpress.com
ASSEMBLEA LA VERNEDA – ST. MARTÍ
indignatsvernedasantmarti.
wordpress.com/



EL REBROT  31  Primavera 2015 3

Qui guanya amb el TTIP?

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

COMISSIÓ TEMÀTICA TTIP
ASSEMBLEA CLOT CAMP DE L’ARPA

PROCÉS CONSTITUENT

L’Acord Transatlàntic de Comerç i
Inversió (TTIP, segons les seves sigles
en anglès) és un “nou model” de
tractat de gran abast que s’està
negociant des del 2011 entre la
Comissió Europea (òrgan no electe
presidit per Jean Claude Juncker) i el
govern dels Estats Units d’Amèrica
(EUA). Les negociacions han sigut
secretes, inclús per als governs dels
estats membres de la pròpia Unió
Europea (UE).

El 93% de les trobades s’han fet
amb grans lobbies empresarials
(Morgan Stanley, General Motors,
British Telecom, Nokia, o la British
Bankers association, entre d’altres,
segons la pròpia Comissió Europea),
La participació de la societat civil i el
debat públic ha estat quasi
inexistent. Aquestes desigualtats i el
secretisme en les consultes deixa
bastant clar a qui pot beneficiar el
TTIP.

Principalment, no es tracta
d’eliminar les barreres al lliure comerç
(ja que, actualment, són quasi
inexistents) sinó de canviar
reglaments i normes per protegir els
drets de les grans corporacions,
garantir les inversions, i allò que les
empreses transnacionals anomenen
“expectativa raonable de beneficis”.

Aquest mateix objectiu és el que
va inspirar la redacció del contracte
entre l’empresa ESCAL UGS,
propietària del projecte Castor, i
l’Estat Espanyol. Hores d’ara,
tothom ja coneix les conseqüències.
Després de 15 terratrèmols i moltes
rèpliques, les instal·lacions del Castor
es van tancar i els promotors han
rebut, en un temps record, una
indemnització milionària, que anirem
pagant entre tots durant molts anys.

Per tant, la filosofia de fons del
TTIP no és nova sinó que, més aviat,
és la clàssica de sempre. Els poderosos
volen blindar els seus privilegis i, si
pots ser, augmentar-los a costa de

rebaixar els drets socials, laborals,
econòmics, culturals, ambientals, o
qualsevol tipus de dret que puguin
suposar una despesa “addicional”
que redueixi els seus beneficis, els
beneficis de les grans empreses
transnacionals. Al cap i a la fi, els
poderosos no necessiten aquests
drets perquè tenen molts diners.

A la UE el TTIP es ven
políticament argumentant que
generarà molts llocs de treball. No
obstant, els acords comercials tenen
sempre l’objectiu de generar beneficis
a les empreses però, com ja sabem per
l’experiència recent a l’Estat
Espanyol, això no vol dir que,
automàticament, es generin més llocs
de treball, sobretot si la empresa és
una gran transnacional.

and Policy Research, es pot afirmar que
el tractat ha sigut un terrible error per
a Mèxic, considerant qualsevol dels
indicadors econòmics i socials. Pels
EUA els resultats a nivell social tampoc
son positius.

Un dels punts coneguts del TTIP
que ha generat més polèmica és el
mecanisme de Solució de Diferències
Estat/Inversor (ISDS, segons sigles en
anglès) que dóna als grans inversors
estrangers drets exclusius per
demandar als estats, davant de
tribunals privats, quan considerin
que alguna decisió democràtica pugui
tenir impacte negatiu en els seus
guanys presents o futurs.

Actualment, ja existeix el tribunal
d’arbitratge internacional del Banc
Mundial on les empreses demanden
als estats. Segons un informe de
l’organització “Amigos de la Tierra”,
es coneixen 127 casos de demandes
contra 20 estats de la UE des de 1994.

La compensació econòmica
d’aquestes demandes només s’ha fet
pública en 62 casos i és d’un total de
29.000 milions de euros. En paraules
d’Ignacio Ramonet a Le Monde
Diplomatique: “el que està en joc és el
dret dels estats a fer polítiques
públiques en favor dels seus
ciutadans. El desafiament és immens
i la voluntat cívica d’aturar el TTIP
no ha de ser menor”.

A Europa i Catalunya  ja fa quasi
bé un any que s’ha iniciat una
campanya de recollida de signatures,
per una Iniciativa Ciutadana
Europea, exigint que les institucions
de la UE i els seus estats membres
parin les negociacions del TTIP.
Malgrat que la Comissió Europea va
rebutjar el seu registre, la Campanya
No al TTIP segueix recollint
signatures. Ja té més d’un milió i la
tasca divulgativa cada vegada és més
activa!

Des d’aquí animem a totes les
veïnes i veïns a informar-se i prendre
consciencia del que un tractat
d’aquestes característiques podria
significar per tots nosaltres.

En paraules del premi Nobel
d’economia del 2001, Joseph Stiglitz,
“aquests tractats són defensats per
molts economistes. El que fa possible
aquesta postura a favor és una teoria
econòmica desacreditada que segueix
en circulació bàsicament perquè
serveix els interessos dels més rics”.
Per tant, el foment de l’ocupació no
està garantit. És més, històricament,
algunes grans empreses han
dissenyat estratègies per eliminar
llocs de treball i, així, poder
augmentar la productivitat.

Un exemple de com poden empitjorar
les coses el trobem en el tractat NAFTA
entre EUA, Canada i Mèxic, aprovat
l’any 1994 i presentat als països
participants com una oportunitat
històrica. Vint anys després, segons un
estudi publicat pel Center of Economic
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CERAI CATALUNYA

GRUP DE SOCIS I SÒCIES

DE SANT MARTÍ

Des de l’ong CERAI Catalunya
Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional
(www.cerai.org) tot i les dificultats
que la actual crisis sistèmica
(econòmica, social, mediambiental,
etc) posa per davant, seguim
treballant per un món més just i
solidari.

La nostra ong, nascuda el 1994,
té la seu central a la ciutat de
Catarroja, en l’àrea metropolitana
de València, i està present a la
Comunitat valenciana, Catalunya,
Aragó, les Illes Balears, Madrid,
Múrcia, Granada, el País Basc i
Canàries, amb un bon equip tècnic,
una gran experiència en el seu camp
d’acció i amb més de 400 socis arreu
d’Espanya.

Una de les vessants de la feina de
CERAI és la realització d’activitats
formatives orientades a la
construcció d’un sistema
agroalimentari basat en la
agroecologia, l ’equilibri
mediambiental i  el consum
responsable. Ara mateix s’estan fent
els següents cursos i activitats:
-  I  Ciclo de Seminarios de
Agroecologia, Soberanía
alimentaria i  Cooperación al
desarrollo rural. Teguiste, Tenerife.
- La pràctica agroecològica en el
desarrollo rural. Granada.
- Trobada per la terra. Xaló,
Alicante.
- II  Jornadas técnicas sobre
homeopatia agrícola en Zaragoza.

A més organitzem la campanya
“Somos lo que comemos. Campaña

CERAI: afrontant el futur

de sensibilización para fomentar el
consumo consciente y
responsable”.

CERAI, al igual que en el seu
moment 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 Banca Etica http://
www.fiarebancaetica.coop de creació
d’un banc ètic a nivell interestatal,
conjuntament amb els italians de
Banca Etica, banc que ja funciona des
de fa més de quinze anys en Itàlia.
L’objectiu dels bancs ètics, existent

La nostra ong, nascuda el
1994, té la seu central a la
ciutat de Catarroja, en l’àrea
metropolitana de València

CERAI Catalunya participà
als tallers del Foro Social
Mundial de Túnez el
25 i 26 de març

El grup de socis de Fiare
Catalunya agrupa 125
entitats i més
de 800 persones

Salvador Goya, recentment desaparegut president de CERAI
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avui en dia en diversos països
europeus (França, Bèlgica,
alemanya,...) no és el de 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,
ja està funcionant i Fiare Banca Etica
ha donat ja diversos préstecs a
entitats socials
des de l’any 20l0
fins l’actualitat.

A partir del
més d’octubre
passat ja es pot
operar com si fos
una entitat
b a n c à r i a
t r a d i c i o n a l ,
després d’un
laboriós procés
d ’ i n t e g r a c i ó
informàtica i de la
reforma de
l’oficina central
de Bilbao, que
funciona com
una oficina
b a n c à r i a
tradicional. El fet
de poder operar com d’altres entitats
financeres ha incrementat
darrerament el nombre de socis del
projecte Fiare Banca Etica.

Ara mateix el grup de socis de Fiare
Catalunya agrupa 125 entitats i més
de 800 persones, essent presidit per
un dels nostres socis, mentre que en
tot l’estat espanyol hi ha més de 6.000
socis, entre persones i entitats,
recolzant aquest projecte.

CERAI Catalunya participà als
tallers del Foro Social Mundial de
Túnez el 25 i 26 de març, convidada
per l’entitat NEXUS de la regió
italiana d’Emilia Romagna. També
participaran a l’encontre Unisol
Brasil, entitat amb la que portem
més de deu anys de col·laboració en
diferents projectes de cooperació, i
l’entitat italiana COSPE, sòcia de
CERAI a nivell estatal.

La nostra associació està a favor
de col·laborar amb altres entitats de
tot tipus, especialment les de
cooperació amb els països del Sud,
per tal de 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.

CERAI Catalunya, mitjançant els
seus socis de Sant Martí-Verneda
segueix participant en la
Coordinadora d’Entitats La Verneda-

Sant Martí Vern
(www.evern.org)
en les reunions
periòdiques que
a q u e s t a
o r g a n i t z a ,
preparant la
Festa Major de
La Verneda-Sant
Martí de
principis de
novembre, on
e s t a r e m
presents.

Som una de
les ong’s que
formen part de
V e r n e d a
Solidària, a la
sisena planta del
centre cívic Sant

Martí, on tenim la nostra seu.
Acabem aquest escrit amb la

malaurada notícia de la mort del
nostre president Salvador Goya
Roset, el dimecres 25 de febrer als
71 anys d’edat.

Nascut a Santiago de Xile el 1944,
va haver de marxar del seu país
després del cop d’estat del general
Pinochet, com a conseqüència de la
seva militància política i social i la seva
participació en responsabilitats en el
marc del govern democràtic de
Salvador Allende.

A Catalunya va pertànyer a
CC.OO, i  a Iniciativa per
Catalunya, on va ocupar llocs de
responsabilitat.  Els que l’hem
conegut no oblidarem fàcilment la
seva simpatia i la bona persona que
va ser. Descansi en pau.

La nostra associació està a
favor de col·laborar amb
altres entitats de tot tipus,
especialment les de
cooperació amb els països
del Sud, per tal de
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

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

Y si no lo veis, daos una vuelta
por la Verneda, colectivos de
solidaridad y antimilitaristas,
acampados del 99,3, peña
libertaria, juerguistas varios, esta
revista que tienes entre las
manos, manis y movilizaciones
recientes... ¿A qué esperas?
¡Rebótate!"

   Después de veinte años no
podemos negar que existen
analogías con el momento actual.
Han pasado muchas cosas desde
entonces para casi volver al
principio. ¿Os suena
“desmovilización creciente del
personal (…) disminución
alarmante de las iniciativas que
surgían ‘desde abajo’ (…) control
policial creciente...”? Y ¿qué me
decís de la “estupidez” y el
“aburrimiento” que predomina y
se impone en el ambiente (sobre
todo político)?

Pero también es cierto que
últimamente se han producido
acontecimientos que indican la
llegada de tiempos mejores. El 15-
M, Guanyem, Podemos...
Hablemos de “rebrote”, seamos
optimistas, tampoco esta
generación es consumista, imbécil
e individualista, como no lo
hemos sido ni lo somos los
jóvenes de hace veinte años.
Verneda Solidària sigue viva, esta
revista se sigue editando y
todavía participamos en manis y
movilizaciones contra la
manipulación, la corrupción, la
explotación, las injusticias, las
pérdidas de derechos sociales, los
recortes,... Hace dos años
comenzamos a indignarnos. Se
trataba sin duda de un nuevo
rebrote del rebote: un rebrote del
rebrote de aquel rebote. Pero, al
margen de juegos de palabras
más o menos ingeniosos, es
necesario que este rebrote
también arraigue y se desarrolle
con vigor. Así que... ¿Y tú? ¿A
qué esperas? ¡Rebótate!¡Rebótate!

(VE DE PÀG. 1)
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EQUIP DINAMITZACIÓ CENTRE CÍVIC

La vida cultural del barri de Sant Martí està creixent. Al
novembre del 2014 es va inaugurar l’Auditori de Sant
Martí, que té com a objectiu oferir una programació
cultural de qualitat a l’abast de tothom. Una de les línies
que es vol reforçar és l’apropament de l’oferta cultural
als joves i els infants: música, teatre, dansa i cinema entre
d’altres propostes. La gestió es porta des de l’equip del
Centre Cívic Sant Martí que s’ha ampliat amb una
programadora.

En la línia del treball amb joves, entre d’altres, es
realitza un Cicle de Cinema d’Autor que es diu Pantalla
Alternativa (una pel·lícula al mes) i la programació del
mateix és a càrrec de la Unió Jove Alternativa Cinemàtica
(UJAC), un grup de joves programadors de 15 a 18 anys
constituïts en el marc del projecte de l’Auditori de Sant
Martí. Un diumenge al mes també es realitzen els Matinals
de Cinema Infantil adreçats als més petits (encara que no
únicament!).

En l’àmbit musical s’està realitzant el Cicle de Concerts
Música>BCN organitzat per l’ESMUC i la Xarxa de
Centres Cívics de Barcelona, que ofereix un viatge sonor
a través de diferents estils i èpoques: flamenc, jazz, clàssica,
música tradicional...

A més, dins de la proposta de suport a la creació
artística, la companyia de joves actors de la Sala Beckett,
Els Malnascuts està duent a terme el procés creatiu de la
seva propera representació a l’Auditori de Sant Martí.
En aquest context, oferiran una pre-
estrena oberta al públic del seu
espectacle el proper dia 1 de juny.

A banda de tenir una programació
pròpia, l’Auditori acull propostes
d’entitats, escoles i instituts del barri.
El projecte Procreació de residències
per a companyies d’arts escèniques,
impulsat per l’equip de dinamització
del Centre Cívic, creix d’aquesta
manera amb un espai més per a
assajar i per a mostrar els espectacles
resultants. Procreació funciona amb
una convocatòria oberta anual per a
artistes i companyies emergents i
professionals.

Aquesta edició van ser
seleccionades les següents
companyies de dansa: Bcn Roller
Dance, Diego Garrido, Cia Dimpro,

Cia Cero, Romain Chat i Quim Vilagran, Gloria Llevat i
Jaime Barbosa i de teatre Cia Èxtasis. El dissabte 9 de
maig es podran veure gratuïtament dos espectacles de
dansa contemporània de dues companyies residents:
“Chiquita Equinoccio” de la Cia Cero i “El Otro” de
Romain Chat i Quim Vilagran que finalitzarà amb una
xerrada amb els artistes. A més, el dijous 28 de maig a la
Sala d’Actes es podrà veure una obra de teatre realitzada
per dues joves actrius de la Cia Èxtasis.

Nova sala d'exposicions
El 9 de març es va inaugurar la nova sala d’exposicions

al CC Sant Martí, situada a la tercera
planta. La gestió es porta des de
l’equip del Centre Cívic.  A partir
d’una convocatòria oberta es poden
presentar propostes expositives de
fotografia, pintura, instal·lacions,
nous llenguatges… Les exposicions
seran mensuals.

La sala també acull exposicions
relacionades amb projectes que
desenvolupa l’equip de dinamització.
Com a exemple, l’exposició que va
inaugurar la sala al març, L’Art surt
de les Aules, que és un projecte que es
realitza amb els alumnes de
Batxillerat Artístic de l’IES Infanta
Isabel (des de 2008) amb els que es
treballen altres llenguatges artístics
com l’art urbà. Al mes de juny es
podrà veure l’exposició d’aquest

Endinsant-nos a la
oferta cultural
de Sant Martí

Enllaços d’interès:

AUDITORI SANT MARTÍ
ccivics.bcn.cat/auditorisantmarti
facebook.com/santmartiauditori

CC SANT MARTÍ
ccivics.bcn.cat/santmarti
facebook.com/centrecivicsantmarti

PROJECTE BUC D’ASSAIG
facebook.com/bucmusica

MERCATEATRE
mercateatre.com
facebook.com/mercateatrefira

PERPETRACIONS
perpetracions.com
facebook.com/perpetracionsmostra
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Deutsche Welle Español
ONG acusan a la ONU de fracasar en Siria

Un grupo formado por 21 organizaciones
humanitarias ha acusado a la ONU de fracasar en
Siria. Según las ONG, la situación humanitaria es
insostenible, y acusa a la ONU de actuar sin
efecto.
Disponible en internet:
www.dw.de/ong-acusan-a-la-onu-de-fracasar-en-siria/a-18309644

Coordinadora para ONG para el  desarrollo
en España
COMUNICADO – DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES – 8 de marzo-2015
2015, año electoral en España e internacionalmente
determinante para el futuro del planeta

Las mujeres son el 70% de las personas que
viven en extrema pobreza en el mundo.

A pesar de realizar dos terceras partes del
trabajo a nivel mundial, sólo reciben en torno al
10% de los ingresos. En España, las mujeres
tienen que trabajar 84 días más al año para ganar
el mismo salario que los hombres.
Disponible en internet:
www.congde.org/contenidos/8-de-marzo-urgen-politicas-
nacionales-e-internacionales-que-garanticen-los-derechos-de-
las-mujeres

Plataforma de ONG de Acción Social
24/02/2015. Jornada: España y el cumplimiento de los
derechos de infancia

La Plataforma de Infancia organiza el próximo
26 de marzo en Madrid, la Jornada: España y el
cumplimiento de los derechos de la infancia
destinada a continuar afianzando desde el trabajo
en red el proceso de seguimiento de la aplicación
de dicha Convención en España.
Disponible en internet:
www.plataformaong.org/noticias/672/Jornada/Espana/y/el/
cumplimiento/de/los/derechos/de/infancia

mateix projecte realitzat en aquest cas amb l’IES Joan
d’Àustria.

Durant el mes d’abril, el nou espai ha acollit l’exposició
Transversal, projecte d’art urbà pioner a Barcelona que
es va desenvolupar durant l’any 2014 especialment al
Districte de Sant Martí i on va participar el CC Sant Martí.
“Corona Radiata or Aïti is a strange name” és l’exposició
de pintura de l’artista Laia Riera que es podrà veure durant
el mes de maig a la sala d’exposicions. D’altra banda
seguirem mantenint l’espai El Passadís per realitzar altres
mostres.

Arriba la Primavera i amb ella la Festa del barri del 9 al
17 de maig. Durant la Festa Major al Centre Cívic, entre
d’altres activitats, podreu trobar el Renova la teva roba
Primavera, un projecte de sostenibilitat i reutilització a
escala de tota Barcelona que consisteix en un intercanvi
de roba i complements en diferents punts de la ciutat. De
l’11 al 14 al CC Sant Martí es recolliran aquelles peces de
roba que ens van petites o que ja no ens agraden tant a
canvi de punts i el dissabte 16 es realitzarà l’intercanvi
amb els punts en una jornada que oferirà altres sorpreses.
Aquest projecte es realitza dues vegades l’any responent
als canvis de roba que fem durant la tardor i a la primavera.

Durant el mateix mes hi haurà una Festa Jove,
organitzada per la xarxa de serveis per a joves i
adolescents del territori i oberta a la participació de tots
els joves del barri,  per a tots aquells que vulguin apropar.
Al programa de la Festa Major podreu consultar totes
les activitats que es duran a terme per les Entitats i Serveis
del barri de Sant Martí.

Perpetracions
Al mes de juny les activitats culturals surten al carrer

amb el llegendari Perpetracions, Mostra d’Art Efímer al carrer,
que en la 15a edició s’emmarca  en la temàtica «Fase REM,
els somnis». Perpetracions es defineix com un espai
d’experimentació artística i comunitària, on s’exploren
formes alternatives de mirar, pensar, sentir i comprendre
la ciutat i els seus habitants. Ja sabeu que la Rambla
Guipúscoa (entre els carrers Fluvià i Selva de Mar) s’omple
de diferents expressions artístiques amb les quals poden
interactuar les persones que passegen.

Barcelona Roller Dance (bcnrollerdance.wordpress.com),
és una organització que balla sobre patins i que té
residència al Centre Cívic Sant Martí, els heu pogut veure
al matí infantil del mes de març on van fer una petita
exhibició. El dissabte 13 de juny a la Sala d’Actes es
realitzarà una Roller Dance Party. Primer podrem veure
el seu espectacle i després podrem posar-nos els patins i
ballar a ritme de funk que punxarà un DJ.

Dia de la Música
El mes de juny no pot acabar sense la celebració del

Dia de la Música amb concerts al Parc de Sant Martí. El
Centre Cívic té un projecte de foment de la música entre
els joves que s’anomena Buc d’Assaig i que consisteix
enoferir un buc d’assaig amb material musical a un preu

M I N I N O T Í C I E S

molt reduït a canvi de què els grups participin en la vida
musical del barri.

I ja en ple estiu arriba el festival d’estiu més esperat a
Sant Martí! Aquell que fa sortir la gent al parc per a gaudir
a la fresca d’una nit plena d’espectacles. Noves propostes
escèniques per a oferir al barri una nit inoblidable amb
circ, teatre, dansa, malabars, clown, aeris... El dissabte 4
de juliol a la nit torna Mercateatre, 18a Fira de Teatre i
Animació. La convocatòria per a participar-hi com artista
s’acaba el 15 de maig.
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Centre Cívic Sant Martí - Selva de Mar, 215
08020 Barcelona - Tel. 93 256 57 60

Correu electrònic: laxarxavsm@gmx.com

XARXA COMUNITÀRIA LA VERNEDA SANT MARTÍ

CENTRE DE SOLIDARITAT DE LA VERNEDA

SANT MARTÍ EN TRANSICIÓ

CERAI

Amb el suport de:

J E R O G L Í F I C

Solució: El rebrote del rebote
(EL R ebro T DEL re bote)

Así nació la revista...
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Tom Yam,
sopa agria y picante tailandesa

El Tom Yam es una sopa originaria
de Tailandia y se puede decir que es
uno de los platos más conocidos de
la cocina tailandesa.

La gastronomía de Tailandia sue-
le ser algo picante pero con una mez-
cla de sabores y olores. Se caracteri-
za por su mezcla equilibrada de sa-
bores ácidos, salados, dulces y
picantes.Tailandia es el principal
exportador mundial de arroz, y en
su idioma cuando se habla de comer
se habla siempre de kin kao, (que sig-
nifica comer arroz), aunque se co-
man otras cosas.

Aparte del arroz, la cocina
tailandesa se basa en los fideos
(noddles) en sopa o fritos, y en los
curries, sopas mayoritariamente pi-
cantes. En vez de servir varios pla-
tos principales con ciertos acompa-
ñamientos, tal y como ocurre en la
cocina occidental, la tailandesa con-
siste principalmente en un plato prin-
cipal, como el arroz, con varios pla-
tos complementarios.

Aunque popularmente es conside-
rada como una cocina única en todo
el país, lo cierto es que es más preciso
describirla como la gastronomía co-
rrespondiente a las cuatro regiones
principales de Tailandia, o sea el nor-
te, nordeste (o Isan), el centro y el
sur.

Cada una de estas regiones com-
parte además platos similares a los de
países vecinos. Los currys del sur, por
ejemplo, hacen uso de la leche de coco,
mientras que en los platos del nor-
deste incluyen a menudo zumo de
lima.

La cocina tailandesa mezcla cinco
sabores fundamentales: dulce, pican-
te, agrio, amargo y salado.

La Cuina de Colors:  Tom Yam

INGREDIENTES (4 personas)

- 6 setas shitake secas
- 115 g. fideos de arroz
- 4 guindillas verdes pequeñas
y frescas, sin semillas y picadas
- 6 cucharadas de vinagre de
vino de arroz
- 850 ml. de caldo vegetal
- 2 tallos de limoncillo, partido
por la mitad
- 115 g. de castañas de agua de
lata, escurridas, enjuagadas y
partidas por la mitad
- 6 cucharadas de salsa de soja
tailandesa
- El zumo de una lima
- 1 cucharada de azúcar de
palma o de azúcar moreno
suave
- 3 cebolletas, picadas para
adornar

Preparación
1. Poner las setas en un cuenco y

cubrirlas con agua caliente. Déjelas
en remojo durante una hora. Poner
los fideos en otro cuenco y cubrirlos
también con agua caliente. Dejarlos
en remojo durante 10 minutos. Mez-
clar la guindilla y el vinagre en un
tercer cuenco y reservar.

2. Escurrir las setas y los fideos.
Llevar el caldo a ebullición en una
olla grande. Añadir las setas, los fi-
deos, el limoncillo, las castañas de
agua, la salsa de soja, el zumo de lima
y el azúcar, y espere a que vuelva a
hervir.

3. Añadir la mezcla de guindilla y
vinagre y remover. Dejar cocer du-
rante 1-2 minutos. Retire el
limoncillo. Verter la sopa en cuencos
calientes y servir de inmediato, ador-
nada con la cebolleta cortada.

Sugerencia: sirva la sopa de inme-
diato, pues de otro modo los fideos
se seguirán hinchando y absorberán
el líquido. De todos modos, está tan
buena que no se planteará esperar
mucho rato.


