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"Vaig passar de ser
alumna a donar classes"

ÀNGEL VALVERDE
Pepita Rocamora (Barcelona,

1950) és filla del Barri de Navas. Va
començar a treballar als 14 anys i
des de llavors no ha parat. Pel 2005
va arribar a l'Escola d'Adults La
Verneda-Sant Martí. Anava a
aprendre anglès i informàtica. Va
quedar "atrapada" i començà a
donar classes d'alfabetització i a
anar a les reunions del Consell de
Centre i després a les de l'Associació

de Dones Heura... I ara n'és la
presidenta.

Heura té unes 400 sòcies. Va
néixer el 1986 (tot just ara fa trenta
anys) en el si de l'Escola d'Adults.

El seu objectiu fonamental és
oferir una formació de qualitat,
oberta, democràtica, participativa i
crítica que permeti a les dones
gestionar la seva vida social i cultural
i afavorir la igualtat i la dignitat de
totes.

Pepita Rocamora
Presidenta de l'Associació de Dones Heura

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE LABORAL

ADVOCAT

ASSEGURANCES

Josefina Rocamora, presidenta de l'Associació de Dones Heura

Selva de Mar, 249 baixos
(entre Guipúscoa i Huelva)

Tel. 93 305 5186
Fax 93 278 1752

info@poligest.com
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HUMOR

EDITORIAL

Centre Cívic Sant Martí - 93 256 5760
Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona

Centre de Solidaritat de la Verneda
Xarxa Comunitària La Verneda Sant Martí

Pla d'Energia Participatiu
Cerai Catalunya

Amb el suport de:

JEROGLÍFIC

Solució: Colau
(C o LAU)

L'alcaldessa

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 elrebrot.laverneda@gmail.com

Un 17 carregat
Les entitats i associacions que organitzen la Festa

Major de La Verneda de Sant Martí poden estar
d'enhorabona per la gran participació de la que han
gaudit gairebé tots els actes.

Felicitem des d'aquí els guanyadors dels 54ens
Premis Sant Martí que atorga el Districte:
Domiciano Sandoval (Marea Pensionista) i Associació
En Xarxa (Projecte Ma'Isah); i també la medalla de
bronze de la vocalia de persones amb discapacitat de
l'AV Sant Martí de Provençals pel seu 25è aniversari.

Passada la Festa Major entrem en el període de
Nadal i Reis. L'enllumenat dels carrers ja està en
marxa i el proper cinc de gener la Cavalcada ens
portarà els Reis Mags.

En aquest número d'EL REBROT entrevistem la
presidenta de l'Associació de Dones Heura, Pepita
Rocamora i, a més,
trobareu dues
noves seccions:
"Indrets" i "Ahir i
Avui". Aniran
alternant amb les
altres que ja
coneixeu. La
primera ens
permet descobrir
llocs del barri poc coneguts i la segona reflectir el pas
del temps sobre el paisatge que ens envolta.

En les seccions culturals ressaltem sempre obres
d'autors vernedencs i sobre persones que són veïnes.
No us perdeu l'article sobre els arbres singulars i
d'interès local que tenim al barri i el que denuncia la
manca de celebració dels aniversaris que tocaven
aquest any.

2017 sí que ve ple d'aniversaris: a l'estiu, 25 anys
dels Jocs Olímpics de Barcelona, i a l'hivern, 35 de la
inauguració del Centre Cívic Sant Martí.

EDITORIAL

A tu què
et sembla?

CINEMA

S'acaben de
complir quatre anys
de la vaga general del
14-N. Al final de la
manifestació de
Barcelona, la nostra
veïna Ester Quintana
va perdre un ull per
una bala de goma
disparada pels
Mossos d'Esquadra.

El documental "A
tu què et sembla?"
(2015), de Pau Poch i
Teresa Manubens,
conté els testimonis
de la pròpia Ester i
dels activistes contra
l'ús de bales de goma
per part de la policia.

3 DESEMBRE, 20:00
"Impro-Show"

Cia. Planeta Impro
AUDITORI SANT MARTÍ

11 DESEMBRE, 12:00
"Contes de Nadal de les

Germanes Baldufa"
Tanaka Teatre

AUDITORI SANT MARTÍ

16 DESEMBRE, 20:00
Cicle Tastets de Música:

"Íntims Mozart"
Proyecto Beta

AUDITORI SANT MARTÍ

17 DESEMBRE, MATÍ

Hola, Nadal
PARC DE SANT MARTÍ

(LA GÀBIA)

DES DEL 19 DESEMBRE

Trenet de l'Eix Comercial
Sant Martí
SORTIDA:

CANTÀBRIA / HUELVA

5 GENER, 17:00
Cavalcada de Reis
INICI: PÇA. FÒRUM,

DESPRÉS PRIM

I GUIPÚSCOA

21 GENER, 12:00
Cavalcada dels

Tres Tombs
PLAÇA ORFILA

AGENDA

En les seccions culturals
ressaltem sempre obres
d'autors vernedencs
i sobre persones que
són veïnes
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"Hi ha dues cultures: la cultura
acadèmica i la cultura de la vida...
i tan important és una com l’altra"

Com vas arribar a l'escola i a
l'associació Heura?

De la manera més senzilla que
pots imaginar. Vaig començar a
l'escola el 2005 per aprendre anglès
i informàtica. Però aquesta escola té
quelcom que t'atrapa. No sé dir si
són les persones participants, els
voluntaris, la pedagogia o el sentir-
se partícip de la gestió. Assistia als
consells de centre, a les reunions de
les associacions que són espais
oberts a tothom que participa en
l'escola.

Vaig passar de ser alumna a donar
classes, ajudar a secretaria i
recepció. Et vas implicant cada
vegada una mica més i vaig acabar
entrant com a membre de la junta.

Coneixes alguna dona que hagi fet
el mateix recorregut que tu?

Moltíssimes.

Què li dieu a la persona que
arriba nova a l’escola d'adults?

Fem l’acollida. Es troba com a casa.
Es troba amb persones conegudes
sense ser conegudes. Més que
explicar coses de l’escola, ens
interessem per la persona. Nosaltres

estem aquí perquè la gent millori la
seva vida social.

Heura té contactes amb d'altres
associacions de dones?

Participem en el Consell de Dones
del Districte. Tenim contactes amb
l'Institut Català de la Dona, La Tela de
Penélope i La Pizarra de Raimunda...
Estem molt vinculades amb la

ENTREVISTA

Federació d'Associacions Culturals i
Educatives de Persones Adultes
(Facepa) i la Confapea (Confederación
de Federaciones y Asociaciones de

ENTREVISTA

Llibre
"Divas rebeldes",

de Cristina Morató.
Música

Música de ball.
Pel·lícula

"Un monstre em ve a veure".
Color
Lila.
Olor

Vainilla.
Menjar

Xai, amb allioli.
Piano o guitarra?

Piano, acompanyat de guitarra.

Tal com és

Pepita Rocamora a una de les aules de l'Escola d'Adults La Verneda-

Sant Martí-Comunitat d'Aprenentatge

Nosaltres estem aquí per
que la gent millori la seva
vida social

Personas Participantes en Educación
y Cultura Democrática).

Organitzeu altres activitats?
Sí, manifestacions contra la violèn-

cia de gènere, pel Dia de la Dona...

Quines diferències trobes entre
l'ensenyament del català d'ahir i
d'avui?

De petites, a l ’escola no ens
deixaven parlar ni escriure el català.
Jo vaig començar a escriure'l a l’any
1986, a l’Escola d’Adults Pegaso.

La meva mare em deia: quan jo
vaig venir de Múrcia la gent no sabia
escriure català però tothom parlava
català. I ara sabeu escriure en català
però no el parleu.

Quin és l'estat actual del
moviment feminista?

Hi ha dues cultures: la cultura
acadèmica i la cultura de la vida... i
tan important és una com l’altra.

Les dones de la cultura educativa,
amb carrera, són les que ens han
obert una mica el camí per poder
entrar al feminisme. I després
nosaltres hem tingut molta força per
fer la lluita. Per diferents camins
paral·lels que potser en algun
moment es poden creuar.

Com animaries alguna dona a
apuntar-se a l’escola?

Quan jo conec dones que no van
a l’escola els hi dic que vinguin, que
agafaran reforçament i autoestima,
per l’ambient que hi ha. Aprens de
les persones, aprens a tolerar.
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La tònica general de la Festa
Major d'enguany ha estat l 'alta
participació en pràcticament tots els
actes celebrats. VERN-Coordinadora
d'Entitats de La Verneda-Sant Martí
destaca especialment el matí del
diumenge dia 6 amb la Mostra
d'Entitats, el Cercavila, el Matí de Ball
i Tapes i la Trobada de Puntaires.

Segons el president de VERN,
Roger Torrell, "ens sentim orgullosos
de la qualitat de la festa, de la bona
acollida per part de la gent del barri
i esperem que tota aquesta feina
contribueixi a fer del nostre barri el
lloc on volem viure, créixer i fer
realitat els nostres somnis".

La Festa Major havia començat
amb un Pregó ple de gom a gom i un
pregoner disposat a que la seva
intervenció no fos un tràmit. Jaume
Arnella va obsequiar el públic cantant
fragments del seu "Romanço de Sant
Martí de Provençals" i afegint uns
nous versos:

I és la història que ens recorda
que el teixit associatiu
sempre tingué aquí importància
i cal mantenir-lo viu.
No es fàcil sortir de casa
i baixar al carrer amb la gent
per de nit fer vida al barri,
però fer-lo ens és urgent.
Entre els actes més emotius

destaca la presentació, el dia 12, de

la nova Colla Infantil de Diables "Les
Guspires de Sant Martí".

Ara ve Nadal
Nadal i Reis es poden celebrar al

barri sense necessitat de desplaçar-
se al centre de la ciutat. Les entitats
vernedenques preparen tot un
seguit d'actes per totes les edats

Les llums als carrers fan Nadal. L'Eix
Comercial Sant Martí els engalana des
de finals de novembre i enllumena
més d'un centenar de comerços.
Durant totes les festes, l'Eix
Comercial posa a disposició del veïnat
un "trenet" que recorre tot el barri i
permet anar de botiga en botiga.

El matí del 17 de desembre, VERN
i altres entitats del barri organitzen
un Caga Tió pels infants, amb
xocolatada i espectacle infantil, al
parc de Sant Martí (La Gàbia).

Els dies anteriors a l'arribada del
Reis Mags, a la cruïlla de Guipúscoa
amb Cantàbria, un patge reial
recollirà les cartes amb tots els
desitjos i peticions dels vernedencs
més petits.

La tradicional Cavalcada de Reis
del dia 5 de gener comença al Fòrum
a les cinc de la tarda i puja per la
rambla Prim per continuar Guipúscoa
i acabar a la plaça Puigcerdà (a
Paraguai-Perú).

Se'n va la Festa Major,
arriben Nadal i Reis

FESTES

AHIR I AVUI

Una actuació de Cova da Serpe al bell mig del carrer Cantàbria

Rambla Prim

Les transformacions del
barri són fàcils d'observar per a
qualsevol que porti més de
cinquanta anys vivint al barri:
llavors coneixeria les masies i
fàbriques que poblaven La
Verneda de Sant Martí i la seva
substitució pels actuals bloc de
cases. La rambla de Prim és
d'aquests indrets on veiem la
diferència entre l'ahir i l'avui.

A la primera fotografia
(1967) podem veure construït
el Barri de La Pau i, a la dreta,
la riera d'Horta que circula a
l'aire lliure. A la segona (anys
80), la riera ha estat soterrada i
es comença a urbanitzar el
carrer; a la tercera, la rambla
actual, inaugurada el 1992.

Les associacions de veïns
que limiten amb la rambla (des
del mar fins a les vies del tren)
estan organitzades en un òrgan
comú per defensar-la i
millorar-la: la Coordinadora
Eix Prim.
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Arbres singulars del nostre barri
RICARD LLERINS

Encara que molta gent no els fa
cas o els ignora, els arbres tenen
alguns efectes molt beneficiosos per
la població de les grans ciutats que
de vegades no es valoren prou. Els
arbres afavoreixen la
pluja, fan baixar la
temperatura i fan
disminuir la
contaminació de les
grans ciutats, ja que
respiren CO2. De fet, la
vida al planeta es deu
a ells o a les plantes en
general, que expulsen
oxigen en el procés de
la seva respiració.

La ciutat de
Barcelona té més de
200.000 arbres
censats, la major part
en filera als carrers i la
resta en parcs.
D’aquests, 146 estan
declarats per Parcs i
Jardins com a Arbres
d’Interès Local i solen
tenir una placa que ho acredita. Però
els arbres de grans mides a la nostra
ciutat són molts més dels que estan
declarats, mentre que alguns
d’aquests no està clar per què ho
han estat.

Quatre Arbres d'Interès Local
Dels 146 arbres d’Interès Local,

vuit són del Districte de Sant Martí.
Dos pertanyen al barri de La Verneda
i la Pau: el plataner del carrer
Cantàbria, 72 bis i la palmera que
dona nom a la plaça de La Palmera.
Els altres dos estan al de Sant Martí
de Provençals: la Palmera de Bac de
Roda-rambla Guipúscoa i un petit
taronger al jardí privat de l’església
de Sant Martí de Provençals.

El plàtan del carrer Cantàbria,

Platanus x hispanica, l’espècie més
comuna a la nostra ciutat, compleix
100 anys el proper any 2017 segons
la placa de Parcs i jardins que té a
tocar la soca. És un arbre veterà amb
una ferida enorme i espectacular a

la seva base, d’un metre d’alt per un
d’ample però circular. El problema a
més és que és profunda. Li han fet
algun cop un tractament anti-
fungicida, amb un èxit relatiu. Fa
temps li van posar unes barnilles de
ferro per pujar-hi, però ja quasi no
es veuen perquè se les ha tragat
amb el creixement intern. Té també
diverses ferides de podes a la
capçada, que aprofiten els coloms
com a aixopluc. Mesura 3,02 metres
a 1,30 metres del terra, referència
presa a nivell mundial per comparar
perímetres, la qual cosa fa que sigui
el novè plàtan de més perímetre de
la ciutat. A pesar la fragilitat del
tronc, l’arbre té una bona capçada
que dona idea de bon estat. Com
molts altres grans arbres de la ciutat

necessitaria al voltant del tronc més
terra disponible i menys ciment.

La palmera de la Plaça de La
Palmera, Phoenix canariensis, és
l’ésser viu més antic del barri donat
que va néixer l’any 1904 segons

Parcs i jardins. La
palmera canària era
molt comuna a la nostra
ciutat, però un insecte
anomenat morrut roig,
n’està matant moltes.
La plaga té tractament,
però fer-ho una a una
és una feinada. És una
planta dioica, amb
sexes separats en
diferents arbres. El
nostre exemplar és
espectacular donat
que mesura uns 20
metres. A més com no
té cap altre arbre que
el destorbi es veu de
lluny. Té una bona
capçada amb algun niu
de cotorres i sembla
tenir molt bon aspecte.

La palmera del carrer Bac de Roda-
Rambla Guipúscoa també va néixer
l’any 1904 segons Parcs i Jardins. Així
com l’anterior té prou terra a la seva
disposició, aquesta està envoltada
de ciment arreu i l’estrany és que
visqui. Mesura uns 18 metres. Té
diversos nius de cotorres a la
capçada i algunes plantes que hi
neixen degut en part a les llavors
que porten al niu els propis animals.
Tot i això, té una bona capçada.

El taronger amarg Citrus
aurantium, del jardí de l’església de
Sant Martí de Provençals és més
aviat un arbust que un arbre. A més,
tots els arbres que s’han dedicat a
l’agricultura solen ser híbrids d’altres
espècies. Té bon aspecte.

Els arbres singulars de la plaça de la Palmera, el carrer

Cantàbria i la cruïlla de Bac de Roda/Guipúscoa

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte: elrebrot.laverneda@gmail.com

Anuncia't  a
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CERAI

Coincidint amb la celebració del Dia
Internacional de la Dona Rural i la
Setmana de Lluita contra la Pobresa,
la ciutat d’Alhucemas, al Marroc, va
acollir els dies 13 i 14 d’octubre la
celebració del fòrum “Dona Rural i
Multiculturalitat en l’Economia Social i
Solidària” (FRESS 2016- Femme
Rurale et Multiculturalité dans
l’économie sociale et solidaire).

L’encontre va comptar amb la
participació de més d’un centenar de
representants de la societat civil
magribina i espanyola, així com les
institucions convocants, les autoritats
i membres de l’àmbit universitari. La
finalitat del fòrum ha estat generar
un debat sobre el paper que pot
exercir l’Economia Social i Solidària en
la promoció dels drets econòmics i
socials de les dones.

El fòrum FRESS ha estat organitzat
per les associacions Forum des
Femmes au Rif (AFFA-Rif), CONOSUD
i el Centre d’Estudis Rurals i d’Agri-
cultura Internacional (CERAI), amb el
finançament de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) i la Regió Tànger, Tetuan i
Alhucemas.

L’objectiu del fòrum ha estat
promoure les experiències pràc-
tiques de les dones que treballen
en l’àmbit de l’Economia Social i
abordar la investigació teòrica i
interdis-ciplinària existent sobre el
paper que aquestes iniciatives
poden jugar en el desenvolupament
dels drets de les dones i en el
desenvolupament territorial.

Entre les personalitats que han
participat al fòrum destaquem
representants de distintes organitza-
cions i institucions que treballen en
l’àmbit de l’Economia Social i Solidària
i en la promoció dels drets de la dona,
com Amel Bouzaien, sindicalista i
promotora de l’associacionisme a
Tunísia; Houda Laroussi, de la
plataforma tunisiana d’Economia
Social i Solidària; Radhouane Fatnassi,
representant del Fòrum tunisià pels
Drets Econòmics i Socials; Driss Latif,
delegat de l’Oficina de Desenvolupa-
ment de la Cooperació de Ma-
rroc; Fathiya Saidi, coordinadora de
PRESS CRT a Tànger; o Faouzi
Boukhris, investigador universitari,
entre altres ponents.

Per part de CERAI, ha participat
Ignacio Errando Mariscal, membre de
la Junta Directiva, qui en la seua
intervenció al fòrum va voler destacar
el paper fonamental de la dona rural
en la conservació i transmissió del
coneixement, fet fonamental per a
evitar la desaparició de les àrees rurals
i el seu patrimoni cultural, culinari,
arquitectònic, etc. Per la seua banda,
CONOSUD ha estat representat per
Carles Vallejo, soci d’aquesta entitat i
expert en moviments socials del
Magreb. Vallejo va ser activista del
Procés de Barcelona, sorgit en 1995
amb l’objectiu de convertir la regió
mediterrània en un espai comú de
pau, estabilitat, prosperitat i
seguretat, intensificant el diàleg polític
i instaurant una àrea de cooperació
econòmica i financera, així com una
associació social, cultural i humana.

El debat generat al fòrum FRESS
ha permès una major comprensió
sobre el fenomen emergent de les
organitzacions de l’Economia Social,
com les cooperatives, els grups
d’interès econòmic i les petites
empreses al Marroc, Mauritània i
Algèria. D’altra banda, mitjançant la
realització de tallers, s’ha dut a terme
un debat sobre la nova llei del
cooperativisme al Marroc, i sobre la
realitat i les oportunitats de
l’Economia Social i Solidària per a la
promoció dels drets de les dones.
S’espera que aquesta posada en
comú permeti reforçar noves
estratègies de desenvolupament, en
les quals es tingui present la
contribució de les dones rurals a
l’economia local i nacional.

Finalment, el Fòrum ha tingut com
a objectiu obrir un debat social,
acadèmic i  inst i tucional sobre
l’Economia Social i Solidària i sobre
el paper de la dona rural com a pilar
de la cultura product iva i
innovadora en el desenvolupament
de les seues comunitats.

La celebració d’aquest Fòrum ha
comptat amb la col·laboració de la
Facultat de Ciències i Tecnologia
d’Alhucemas, les comunes d’Ait
Youssef Ouali i Imzouren, l’Agència de
Desenvolupament Social de Marroc i
l’Oficina de Desenvolupament de la
Cooperació del govern de Marroc.

L’activitat s’ha organitzat en el
marc del projecte de cooperació

Dona rural i Economia Social
internacional “Reforç del exercici del
dret econòmic de les dones rurals de
la Comuna d’Imzouren”, executat
per les organitzacions Forum des
Femmes au Rif (AFFA-Rif), CONOSUD
i el Centre d’Estudis Rurals i
d’Agricultura Internacional (CERAI),
amb el finançament de l’Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), que ha
aportat una subvenció de 60.000€.

Aquest projecte ha tingut com a
objectiu reforçar les capacitats
d’emprenedoria i gestió econòmica
de les dones rurals de la província
d’Alhucemas, on la desigualtat de
gènere es manifesta, entre altres
aspectes, en la forta dependència
econòmica de les dones respecte els
homes i en la manca de participació
de les dones en la vida social i en
els espais de decisió.

A través d’aquest projecte de
cooperació, les associacions AFFA,
CERAI i CONOSUD han treballat per
a fomentar la integració en la vida
comunitària de 40 dones, i les seves
famílies, de la Comuna de Imzouren,
situada en una zona molt
desfavorida i prioritària per al
desenvolupament social i econòmic
de la província d’Alhucemas. Per a
reforçar les capacitats en drets
econòmics, emprenedoria social i
gestió econòmica, les dones han
participat en diversos tallers de
d’autoocupació, economia social i
alfabetització funcional. Tanmateix,
s’ha creat un comitè de sostenibilitat
de la vida per a abordar, amb la
participació dels homes, la
problemàtica de la inclusió de la dona
en l’economia local. En última
instància, s’ha treballat per a
aconseguir el concert de les
autoritats locals i de la societat civil
al voltant de l’emprenedoria rural
femenina. Aquest ha sigut l’objectiu
del Fòrum celebrat els dies 13 i 14
d’octubre a Alhucemas.

Amb l’execució d’aquest projecte
de cooperació, CERAI ha ampliat el
seu treball a la província d’Alhucemas,
on està treballant des de l’any 2004
en dos eixos: un productiu (reforç del
sector de l’ametller i l’olivera) i un altre
social (millora de la representació de
la dona i dels joves en la vida política
i pública de les comunes).
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Quins aniversaris
més tristos!

ÀNGEL VALVERDE

L'any que està a punt d'acabar
tocava celebrar dos aniversaris ben
significatius per al nostre barri i el
nostre Districte. L'església de Sant
Martí s'ha reformat de dalt a baix,
per dintre i per fora. Felicitats! Potser
la celebració hagués estat complerta
si haguessin fet més evident
l'homenatge al sant que li dóna nom:
sant Martí de Tours.

Està ben documentat que el bisbe
francès va néixer l'any 316. Es
compleixen, doncs, mil set-cents
anys, el dissetè centenari d'un dels
sants més populars a tot Europa.

El sant també dóna nom al Districte
desè de la ciutat.
Tampoc hem vist
cap celebració
especial. Bé,
l'ajuntament és
una institució lai-
ca i  no calia que
se'n recordés del
bisbe. Però, la
mateixa existèn-
cia del Districte es deu a la divisió que
el Decret de Nova Planta va ordenar
per dividir la ciutat de Barcelona en
uns quants municipis i que, d'aquesta
manera, perdés pes polític.

Un d'aquests municipis va ser
Sant Martí de Provençals (junta-
ment amb Sant Andreu de Palomar,

Sant Gervasi de Cassoles, Sants...)
i el decret es va promulgar el 16 de
gener de 1716.

Si fem comptes ens surten tres-
cents anys. Cap cosa a celebrar?
Per a quan un Congrés de Sant
Martí de Provençals on reflectir i
d ivulgar la r iquesa del nostre
Districte i dels seus barris?

Diuen que tots els sants tenen
vuitada... o anyada.

Una exposició, una
 L'unic acte que ens ha recordat

aquest aniversari ha estat l'exposició
"Sant Martí de Provençals: 300 anys
d'un ajuntament". La sala

d'exposicions del
Centre Cívic Sant
Martí l'ha acollit
durant tot el mes
de novembre.

El més remar-
cable eren els
diferents mapes
de l'antic poble
de Sant Martí de

Provençals i els documents sobre la
tasca quotidiana del seu ajuntament.
Per oblidar, les nombroses faltes
d'ortografia i la manca d'un fi l
conductor, que feia difícil seguir el
relat d'una exposició amb uns textos
massa abundants.

EXPOSICIONS

Per molts anys!

La rectoria de l'església va ser l'ajuntament de l'antic poble de Sant

Martí de Provençals al llarg de segle i mig

L'edifici Piramidón, al centre
del Barri La Pau, és un
contenidor ben curiós: un
hotel d'entitats, un casal de
barri, un ambulatori, una
escola d'adults... i una galeria
d'art contemporani.

Creat per Isidre Bohigas el
1990, dóna aixopluc a un
reguitzell d'artistes que tenen
allà els seus tallers. És al
mateix temps "una fàbrica de
creació i una galeria d'art".

Per als interessats en l'art
contemporani és un lloc
imprescindible. Pels que no ho
són tant, les vistes sobre el
barri i sobre Barcelona paguen
la pena de pujar fins a la
darrera planta de l'edifici.

Centre d'Art
Contemporani

Piramidón

INDRETS

Ana María Vela és una de les
nostres veïnes més famoses.
Acaba de complir 115 anys i
viu a la
Residència
"La Verneda"
del carrer
Cantàbria.

És una
de les
cinquanta
persones
més velles
del món.

Per molts
anys, Ana!

Per a quan un Congrés de
Sant Martí de Provençals on
reflectir i divulgar la riquesa
del nostre Districte i dels
seus barris?
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LA CUINA DE COLORS

Las bolitas de arroz rellenas de
tempeh se acompañan de dos sal-
sas: de anacardos con albahaca y de
mantequilla de cacahuete.

Preparación
Poner las semillas de lino en un bol

con agua toda la noche. Al día siguien-
te, triturarlas con el agua del remojo.

Cocer el arroz en una cazuela de
fondo grueso con algo más del doble
de caldo. Añadir media cucharadita de
sal, un chorrito de aceite y el apio.
Tapar bien y poner a fuego alto. Al
hervir, bajar la llama y dejar que se
cocine a fuego lento hasta que ab-
sorba todo el caldo. Retirarlo del fue-

Ingredientes

Bolitas de arroz rellenas de tempeh

· 200 g de arroz redondo
integral.
· 25 g de semillas de lino.
· 125 ml de agua.
· 1 cucharada de semillas de chía.
· El tronco de un apio.
· 150 g de puré de tomate.
· 75 g de tempeh.
· Aceite de oliva.
· Sal marina.

L L I B R E S

go y dejarlo reposar, con la olla tapa-
da, durante quince minutos.

En una sartén con un chorrito de
aceite caliente, echar el tempeh bien
picado. Rehogarlo y agregar el puré
de tomate con una pizca de sal. Dejar
que se cocine unos minutos y apartar.

Cuando el arroz esté frío, retirar el
apio, añadir el lino triturado y mez-
clar hasta que se apelmace. Dejar re-
posar una hora en la nevera.

Formar bolas con el arroz. Abrir un
hueco, llenarlo con puré de tomate y
tempeh, y cerrarlo. Rebozarlas con la
chía y dorarlas en aceite caliente.

Teniu problemes amb les
receptes de cuina? La solució
està al llibre "Estoy hecho un
cocinicas" (Editorial Cornoque,
2014). "Un tebeo de Xcar,
Azagra y Revuelta" en el que
ens expliquen que "no hace
falta tener una estrella
Michelin para hacer un plato
inolvidable".

L'èxit del llibre del nostre
veí ninotaire ha provocat una
segona part: "Sigo siendo un
cocinicas".


