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ÀNGEL VALVERDE

Roger Torrell i Domènech (Reus,
1976) és president de VERN-
Coordinadora d'Entitats de la
Verneda-Sant Martí des de 2012.
Prové de la Colla Gegantera i va ser
col·laborador de l'Escola d'Adults
durant molts anys. És informàtic i si
entreu al seu Twitter veureu que, tot
i "no ser molt futbolero", és del Barça.

Molta de la feina que fa VERN té

a veure amb les festes del cicle
anual. Però no oblida la reflexió i el
suport a les entitats per caminar
cap a un barri millor. Li preocupa la
manca d'integració dels joves en la
necessària identitat d'un barri que
encara no es posa d'acord ni amb
el seu nom. Tot això esdevindrà
amb més cultura i més aprofitament
dels nous equipaments culturals
que s'albiren.

S U M A R I

Roger Torrell
President de la Coordinadora d'Entitats VERN
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Població més
gran de 65 anys

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: Rebajas y Recortes
RE baja, S y RE, CORTES

En enero...

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 elrebrot.laverneda@gmail.com

VERN i el futur del barri
"De Nadal a Carnestoltes, set setmanes

desimboltes". Febrer, mes de Carnaval. Torna la
festa al barri. De festes hem parlat amb Roger
Torrell, president de la Coordinadora d'Entitats
VERN. I de la vitalitat associativa, i del futur del
barri, i de la manca d'identitat que s'ha de resoldre a
base de cultura i més cultura.

També és el mes en què se celebra el Dia
d'Andalusia. Dues entitats s'encarreguen de
preservar la cultura andalusa: el Centro Andaluz de
la Comarca de Estepa y Sierra Sur i la Hermandad
Rociera Santo
Ángel. En aquest
número les
coneixereu millor
i sabreu de les
seves activitats.

Una nova secció
a la que
anomenen Dades
ens portarà a
reflexionar sobre
el que s'amaga
darrera la fredor dels nombres (en aquest número:
la població més gran de 65 anys). A Indrets parlem
d'un plafó ceràmic que commemora la inauguració
del carrer Guipúscoa i en el què ningú es fixa. A la
secció Ahir i Avui veiem l'evolució de la masia Ca
l'Arnó i a El Dia Solidari recordem el Pla Popular de
La Verneda Alta. El llibre recomanat ens porta fins a
Via Trajana, una de les zones més desconegudes del
nostre barri.

I tot i que no s'hi celebra cap acte de la Trobada de
Novel·la Negra "BCNegra'17" al barri, recomanen
revisar la pel·lícula policíaca "Trampa al amanecer"
per veure com era el paisatge de La Verneda el 1959.

EDITORIAL

Hem parlat amb Roger
Torrell de la vitalitat
associativa, i del futur del
barri, i de la manca
d'identitat que s'ha de
resoldre a base de
cultura...

Població més
gran de 65 anys

DADES

A 1 de gener de 2015,
al nostre barri hi havia
14.396 persones amb 65
anys o més. Dit d'una
altra manera, una de
cada quatre dels
54.713 vernedencs.

1 AL 24 FEBRER

EXPOSICIÓ DE PINTURA

JUAN ANTONIO

FERNÁNDEZ

"PERCEPCIÓ SENSORIAL DE

LLIBERTAT EMOCIONAL"
SALA D'EXPOSICIONS

CENTRE CÍVIC

SANT MARTÍ

1 AL 27 FEBRER

EL ARTE SOLIDARIO

EXPOSICIÓ DE PINTURES

DE MANUEL ZAFRA

SALA PASSADÍS DEL

CENTRE CÍVIC

SANT MARTÍ

3 FEBRER, 20:00
CICLE TASTETS

DE MÚSICA:
"NIT DE SWING"
SAPHIE WELLS &
THE SWING CATS

AUDITORI SANT MARTÍ

25 FEBRER, 11:00
RUA DE CARNAVAL

GUIPÚSCOA/
SELVA DE MAR/

PARC SANT MARTÍ

1 MARÇ, 17:00
ENTERRAMENT DE

LA SARDINA

SELVA DE MAR/
PÇA. LA PALMERA

AGENDA

(Aclarim els límits del
barri: Gran Via-
Espronceda-via del
tren-Sant Adrià de
Besòs, és a dir, els barris
72 i 73 de l'actual
divisió administrativa
de la ciutat.)

Cal dir que de les
14.396, 4.736 tenen
més de 80 anys i un
selecte grup de 131,
més de 95.

Una autèntica
població envellida que
compte amb dues
residències per a la
gent gran (la del
passatge Arriassa i la
del carrer Cantàbria).
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" A les reunions de la coordinadora,
amb 15 o 20 persones, hi veus que
està representada tota la societat"

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Llibre
"Fuenteovejuna",
de Lope de Vega.

Música
Lluís Llach.
Pel·lícula

"12 homes sense pietat".
Color
Verd.
Olor

Piscina.
Piano o guitarra?

Piano.

Tal com és

Roger Torrell, a la seu de la Coordinadora VERN

VERN és una coordinadora
d’entitats. Estan totes les que són?

Hi són totes, però cada any
descobrim una que no sabíem que
existia.

Hi ha alguna entitat que no
vulgui estar a VERN?

Ara mateix, no.

Per què no hi ha focs artificials a
la Festa Major?

Amb el pressupost actual
significaria sacrificar massa coses.
Hem de buscar i trobar les fonts de
finançament que permetin fer-ho.

Sempre esteu organitzant alguna
festa...

Tenim el vector d’activitats, on som
sobretot coneguts per la Festa Major,
la Festa de la Primavera
(PrimaVERN), la Cavalcada de Reis
que organitzem amb l’Eix Prim i la
Revetlla de Sant Joan.

Després hi ha tot el vector
transversal. Aquí fem quatre coses:
suport a les associacions (ser

interlocutor de l’Ajuntament, estar en
contacte amb la resta de
coordinadores del Districte, crear
xarxes dins les pròpies associa-
cions); la divulgació (encara em
sorprèn que hi ha gent que no
s’assabenta que es fa la Festa
Major); els equipaments (quin model
de Centre Cívic volem, quin model
d’Auditori volem); i, per últim, la lluita

pels drets socials, per la cohesió,
contra el racisme, contra la xeno-
fòbia, contra l’assetjament...

Quina és la clau pel futur?
La Festa Major amb l’Auditori ha

crescut moltíssim, ens ha permès fer
coses que abans no podíem fer. Quan
tinguem la biblioteca nova, ens ha
de permetre que la Festa Major
encara creixi més. Hem de trobar que
tant equipaments com associacions
ens enriquim i fem que el barri creixi
molt més. A nivell de cultura sobretot.

El millor que té el barri?
És un barri molt divers. A les

reunions de la coordinadora, amb
15 o 20 persones, hi veus que està
representada tota la societat,
totes les ideologies, amb totes
edats, tenim gent des de molt gran
a molt jove.

Algú de fora es faria una idea
certa del barri mirant Internet?

Tenim un problema d’identitat com
a barri. Des del nom mateix. Encara
no sabem com ens diem: si som Sant
Martí de Provençals, si som La
Verneda, si som Sant Martí-La
Verneda. Altres barris de Barcelona
tenen molt més aquesta identitat.

Per molta gent encara som La
Perona. Ara, amb la nova biblioteca,
la Pere Calafell, el Centre Cívic, la
nova estació i les entitats hem de fer
un esforç que ens ha de portar a ser
un barri conegut i tenir una identitat
pròpia. Crec que d’aquí a deu anys
el barri serà molt diferent.

Què fa la Colla Gegantera?
Fem tres o quatre sortides a l’any,

que no són moltes. Fem molta feina
al barri amb les AMPAs, amb les
escoles. En el cercavila de Festa
Major, a més dels nostres gegants,
hi ha una participació d’AMPAs
enorme i omplim tres carrers de nens
que venen amb els seus capgrossos
i els seus gegantons.
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GLORIA ROJO

El carrer Guipúscoa ja
funcionava com a tal des de
mitjans dels anys 50, tot i que
el paviment estava sense
asfaltar. El 19 de juliol de 1958
l’alcalde de Barcelona,
Marcelino Coll, va obrir aquest
carrer al trànsit. Ell mateix va
afirmar que “aquesta obertura
no constitueix una
inauguració oficial”.

No va ser fins el 20
d’octubre de 1963 que es va
inaugurar oficialment. Aquesta
inauguració va estar presidida
per José María de Porcioles,
alcalde de Barcelona, i Nicolás
Lasarte Arana, alcalde de Sant
Sebastià. També van assistir
representants dels barcelonins
residents a Sant Sebastià i la
colònia guipuscoana de
Barcelona. Els dos alcaldes van
descobrir un plafó
ceràmic commemoratiu.

El plafó ceràmic està situat a
la dreta de la façana del Col·legi
Adela de Trenquelleon (al
número 24), al costat de
l’antiga
fàbrica
Zenith. És
obra del
ceramista
Joan
Guivernau.
Està
format per
15 rajoles
en les que
apareix la
platja del Cros de Sant Sebastià.
En la part superior, als costats
del lema “Barcelona a San
Sebastián”, hi ha la Dama del
Paraigües (que llavors era un
dels símbols de la ciutat de
Barcelona) i l’escut de la
ciutat guipuscoana.

A l’altra banda del carrer es
troba la Casa de l’Esport, seu de
24 federacions esportives
catalanes, entre elles la
de bàsquet.

INDRETS

Un plafó ceràmic al
carrer de Guipúscoa

Un plafó ceràmic al
carrer de Guipúscoa

CARLOS BRICIO (CESOVE)
Ojeando el número especial de EL

REBROT sobre el 0,7%, de noviem-
bre de 1996, leo en primera página
una frase de San Ambrosio de Milán
(siglo IV después de Cristo) quien, di-
rigiéndose al rico, dice: “... lo que es
común y dado para todos, te lo apro-
pias tú solo. La tierra es de todos, no
de los ricos...”. Adentrándome en pá-
ginas interiores me detengo ante el
chiste de Oli, que he elegido para
acompañar también este artículo, el
cual ilustraba de forma muy gráfica
la situación de los países endeuda-
dos, trasegando con la deuda y sus
intereses: deuda externa, deuda
eterna, ¿recordáis?

Esta ilustración me recuerda El In-
forme Lugano (1999), en el que su
autora, Susan George, simula la con-
tratación de nueve consultores ex-
pertos multidisciplinarios, para ela-
borar un informe confidencial sobre
la situación del capitalismo y propo-
ner medidas para preservarlo en el
siglo XXI.

En él se mencionan las institucio-
nes de Bretton Woods: el Banco Mun-
dial (BM) y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), que durante la crisis
de los 90 imponían disciplina econó-
mica en el  hemisfer io sur, las
exrepúblicas de la URSS, México y los
países del sudeste asiático, hasta en-
tonces soberanos desde el punto de
vista económico que, muy endeuda-
dos, fueron obligados a aplicar los pro-
gramas de ajuste estructural conce-
bidos por ellas. Liberalizaron sus eco-
nomías, privatizaron sus empresas
estatales, abolieron controles sobre
cambio de divisas, aumentaron su
participación en los mercados y la ma-
yoría, además, continuaron pagando
los intereses.

Según estos expertos ficticios, se
podía seguir confiando en el FMI para
que adoptara su “tradicional” línea
dura sobre ortodoxia fiscal y mante-
ner la disciplina del ajuste estructu-
ral en los países endeudados, des-
empeñando así un papel decisivo en
el proceso de globalización económi-
ca. BM y FMI serían vitales para en-

cauzar fondos públ icos hac ia
inversores particulares cuando éstos
erraran masivamente en sus cálcu-
los: los impuestos sacarán de apu-
ros no tanto a los gobiernos como a
los inversores privados. Pero, eso sí,
siempre serán incapaces de atajar o
siquiera predecir un eventual acci-
dente económico de proporciones ca-
lamitosas.

La crisis del capitalismo internacio-
nal, concluyen, se dirige inexorable-
mente hacia el exterminio progresi-
vo de los excluidos. Es la lógica de la
globalización: la lógica del exterminio.

Han pasado casi veinte años. Mi-
remos de nuevo la ilustración. El po-
bre campesino puede ser perfecta-
mente un españolito, un griego o un
portugués del siglo XXI.

Ahora nos está tocando a nosotros.

La globalización, las
crisis y las deudas

Han pasado casi veinte años.
Miremos de nuevo la
ilustración. El pobre
campesino puede ser
perfectamente un
españolito, un griego o un
portugués del siglo XXI
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ÀNGEL VALVERDE

El proper 28 de febrer se celebra
el Dia d'Andalusia, una terra que és
molt present al nostre barri i no
només pels gairebé cinc mil veïns i
veïnes que hi van néixer.

Als carrers i
places trobem
quatre noms que
ens recorden Anda-
lusia. Dues ciutats:
Huelva i Alcalá de
Guadaíra (Sevilla). I
dos personatges,
ambdós mala-
guenys: Fernando de los Ríos
(diputat socialista per Granada el
1931) i Victoria Kent (la primera dona
advocada que va exercir a Espanya).

Els tallers de Sevillanes estan
presents a moltes entitats al costat
dels balls de saló o del darrer invent
d'exercici aeròbic.

Dues entitats molt consolidades al
barri dediquen les seves activitats
bàsicament a la cultura andalusa: la
Hermandad Rociera Santo Ángel
(plaça Soledad Gustavo, s/n) i el

Centro Andaluz de la Comarca de
Estepa y Sierra Sur (Doctor
Zamenhof, 17).

Les seves activitats giren a
l'entorn de dos esdeveniments: la
Feria de Abril a Catalunya i la Romería

del Rocío.
Els d'Estepa, amb

uns 400 socis i
sòcies, planten case-
ta a la Feria cada any
i participen a les
festes que són prò-
pies del barri. Immi-
grants de la comarca

d'Estepa (Sevilla) la van fundar el
1985 i tenen bon grapat de tallers
(sardanes, country, sevil lanes,
castanyoles, ioga i balls de saló).

Els de la Hermandad, creada el
1994, és una de les 80 que
existeixen a l 'arxidiòcesi de
Barcelona. Participen a la romeria
que se celebra a l'entorn de la
segona Pasqua. A més, solen cantar
la Misa Rociera en alguna parròquia
del barri.

Andalusia a La Verneda
Ca l'Arnó és una de les

masies que conformen el nucli
històric de l'antic municipi de
Sant Martí de Provençals
(1716-1897), juntament amb
l'església, la rectoria, Can
Planas i Can Cadena. Totes
elles són patrimoni
arquitectònic municipal.

En la primera imatge veiem
Ca l'Arnó als anys setanta quan
encara era una explotació
agrícola.

Un cop desnonada la
propietat, a finals del 80,
veient que el municipi no li
donava cap ús, s'inicià un
moviment veïnal, molt
especialment l'Escola d'Adults,
que reivindicà la seva
remodelació i conversió en
ludoteca. Una de les accions va
ser cobrir la masia amb una
gran lona en la que es podia
llegir "Salvem Ca l'Arnó".

Finalment, Ca l'Arnó és avui
una ludoteca dedicada a la
petita infància, els infants i
els joves.

AHIR I AVUI

La masia de Ca l'ArnóLa masia de Ca l'Arnó

Caseta del Centro Andaluz de la Comarca de Estepa a la Feria d'Abril

Una terra que és molt
present al nostre barri
i no només pels gairebé
cinc mil veïns i veïnes
que hi van néixer
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JOAN BARGALLÓ

Els habituals del mercat de Sant
Martí no oblidaran mai la data del 22
de desembre de 1995: al bar del
mercat va tocar el "Gordo" del sorteig
de Nadal. Una milionada.

El mercat acaba de celebrar el seu
cinquantè aniversari amb un
aspecte totalment renovat després
de la remodelació que va començar
l'any 2013.

Una mica d'història
A tocar de la futura plaça de La

Palmera, el 16 de novembre de 1966
es va inaugurar el mercat municipal
d’alimentació Sant Martí, el primer
d'un barri que canviava la fisonomia
d'un any per l’altre, enrunant masies
i fàbriques per construir blocs i més
blocs d'habitatges.

L'acte el va presidir el llavors
alcalde de Barcelona José María de
Porcioles, acompanyat pel regidor del
districte Xè, José Canalda. Com era
costum, la benedicció va córrer a
càrrec del mossèn de la parròquia de
Sant Lluís Gonzaga, Juan Ros.

Construït amb la finalitat de cobrir
les necessitats del barri degut a
l'augment demogràfic d'aquesta
zona (al mes de juny el general
Franco havia inaugurat el proper
"Grupo La Paz").

Mercat de Sant Martí,
50 anys al barri

Entrada pel carrer Puigcerdà, al costat de la plaça de La Palmera

De les or iginals dues-centes
parades, reformes successives les
han deixades en trenta-vuit. En la
pr imera reforma (2003) les
parades van baixar a quaranta-
dues i s'hi va incorporar un super-
mercat i l'aire condicionat.

En l'actual, el súper ha canviat de
marca i s'ha adaptat la superfície del
mercat perquè sigui accessible,
construint rampes d'accés, i
redistribuint les parades per donar
sensació de més amplitud.

Mercat Verd
La cara humana del mercat està

plena de vida i de moments de tota
mena. Com el cas de l’home de la
bata blava, un lladre que a primera
hora es passejava amb un carretó,
aprofitant que els proveïdors
deixaven el material davant les
parades encara tancades o de
l' incendi que va tenir l loc un
divendres de fa cinc anys.

El Mercat de Sant Martí acaba
d'entrar a formar part de la xarxa de
Mercats Verds de Barcelona. Els nou
que hi ha en l'actualitat es compro-
meten a aportar productes ecològics
(produïts amb respecte al medi am-
bient) i de proximitat (amb un origen
d'un màxim de 150 kilòmetres).

* CARNAVAL 2017

La Rua de Carnaval
d'enguany partirà de la cruïlla
dels carrers Selva de Mar/
Guipúscoa a les 11 del matí del
dissabte 25 de febrer. Acabarà
al parc de Sant Martí on hi
haurà espectacle infantil i
concurs de disfresses amb
premis individual i de
comparsa. L'enterro de la
sardina tindrà lloc a la plaça de
La Palmera, el dimecres 1 de
març a la tarda.

* SENSE PALMERA
En l'anterior número d'EL

REBROT publicàvem un article
de Ricard Llerins sobre els
arbres singulars del barri. Un
d'ells acaba de morir: la
palmera que donava nom a la
plaça del barri on es trobava.
Després d'un anys de lluita
contra l'escarabat conegut com
morrut roig, la tala s'ha fet
imprescindible per motius de
seguretat.

* CONCERT  PELS
REFUGIATS

La campanya "Casa nostra,
casa vostra" dirigida a fer
canviar l'actitud de les
administracions vers
l'acolliment de refugiats tindrà
un acte central al Palau Sant
Jordi l'11 de febrer. Un gran
concert solidari amb més de 50
artistes (encapçalats per
Serrat, Llach, Manolo García i
Txarango) sota la direcció
artística de La Fura dels Baus.
Més informació a:
casanostracasavostra.org

N O T Í C I E S
S O L I D À R I E S
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Divulgant la història de
La Verneda de Sant Martí
ÀNGEL VALVERDE

Quants cops al llarg dels anys ha
estat destruïda l'església de Sant
Martí de Provençals? Què hi havia
darrere el xiprer al costat de
l'església? Des de quan hi ha masies
al barri? Per què La Verneda? Per què
Sant Martí de Provençals? Què volen
dir les plaques i onades que
s'estenen per tot el carrer
Guipúscoa? Quin és l'edifici més antic
del barri? Què hi fa una tapa de
claveguera al mig del carrer
Guipúscoa amb la inscripció
S.A.Damm? Per què molta
gent anomena l'edifici del
Centre Cívic "la Gaudí"?

La Societat d'Estudis de
La Verneda de Sant Martí
(SELAV) dedica la seva
tasca des de 1980 a donar
resposta a totes aquestes
qüestions i a divulgar-les
entre els vernedencs i
vernedenques, sobretot
entre els més joves.

Per trobar resposta a
totes les preguntes del
primer paràgraf, caldria
apuntar-se al Taller d'Histò-
ria del Barri que la Societat
d'Estudis tira endavant des
de fa tres anys a l'Escola
d'Adults en el Centre Cívic.
O passejar alguna de les seves
Rutes Històriques. O anar a
qualsevol de les xerrades que fan a
escoles, instituts i entitats del barri.

Justament amb els quatre instituts
tenen un programa anomenat
"Recerca per l'Entorn" amb el què
assessoren els estudiants de
Batxillerat que investiguen pel seu
Treball de Recerca.

La seva pàgina web (altzadiako.
wordpress.com) està farcida de
materials per entendre millor el barri
on vivim. Trobem publicacions seves
("Resum Històric  de la Verneda de
Sant Martí", "Itinerari per La Verneda
de Sant Martí. I. Nucli antic" o
"Records de la lluita per un barri
millor") i moltes de les que expliquen
les dades bàsiques per endinsar-se
en la història de l'antic municipi de
Sant Martí de Provençals (agregat a
Barcelona el 1897). Entre elles,

l'imprescindible "Apunts per
a una història de Sant Martí
de Provençals" (1982), una
publicació del llavors
naixent Arxiu Històric del
Districte i que aplegava
articles de totes les entitats
interessades per la història
del Districte de Sant Martí
de Provençals.

A la pàgina també
trobem recursos didàctics
que les escoles poden fer
servir per iniciar els seus
alumnes en diverses
matèries (com ara una guia
dels ocells que es poden
veure al parc de Sant Martí
al llarg de l'any), un
nomenclàtor en el que
s'explica l'origen del nom de

tots els carrers del barri o el text i la
música del "Romanço de Sant Martí
de Provençals".

La SELAV ha assessorat en
diverses oportunitats la Ponència de
Nomenclàtor dels Carrers de
Barcelona quan es vol batejar un
carrer amb un nom vinculat a la
història del barri.

ENTITATS

EL DIA SOLIDARI

El 7 de febrer de 1977,
l'Associació de Veïns de La
Verneda Alta presentava a
l'Ajuntament
el Pla
Popular de
La Verneda
Alta. Es
tractava de
la resposta
del barri al
Pla General
Metropolità
aprovat
l'any
anterior pel consistori i en ell
es detallavem carrer a carrer
tots els equipaments, zones
verdes, parcs, places, línies de
transport i serveis que el barri
necessitava.

Es pot consultar sencer al
llibre "Records de la lluita per
un barri millor: l'Associació de
Veïns de La Verneda Alta"
(https://altzadiako.files.
wordpress.com/2015/04/
records-de-la-lluita.pdf)

Pla Popular de
La Verneda Alta

Pla Popular de
La Verneda Alta

EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte: elrebrot.laverneda@gmail.com

Anuncia't  a

R

Del 26 de
gener al 4 de
febrer se
celebra a
Barcelona
BCNegra'17,
la Trobada
de Novel·la
Negra.

Cap de les
activitats té
com a seu el

nostre barri, però potser és el
moment de revisitar una
pel·lícula policíaca que té com a
escenari La Verneda de 1959. Es
tracta de "Trampa al amanecer"
(originàriament "A sangre fría"),
de Juan Bosch, amb Carlos
Larrañaga i Arturo Fernández.
Les escenes de la primera part
estan rodades als pisos de
sindicats (Grup Parera).

La Verneda Negra

Què hi fa una
tapa de
claveguera
al mig
del carrer
Guipúscoa
amb la
inscripció
S.A.Damm?
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PUBLICITAT
Contacte:

elrebrot.laverneda@gmail.com

1 mòdul

15 euros

2 mòduls

30 euros

1/2 plana

100 euros

4 mòduls

50 euros

2 mòduls

30 euros

(portada: 50 euros)

LA CUINA DE COLORS

Remojar judías, habas y
maíz el día anterior.

Poner el maíz con agua,
laurel y una pizca de sal en
una olla a presión durante
20 minutos. Después, aña-
dir las judías y las habas
peladas y troceadas y se
deja cocinar hasta que
todo esté blando. En otra
olla se prepara un sofrito

Ingredientes
(para 4 personas)

Cachupa (Cabo Verde)

- 1 kg. de maíz especial
para cachupa. *
- 200 g. de judías rojas.
- 200 g. de habas verdes.
- 900 g. de col blanca.
- 900 g. de carne de cerdo
salada.
 - ½ k. de pollo troceado.
- 1 chorizo.
- 1 morcilla.
- 250 g. de panceta.
- ½ k. de yuca.
- ½ k. de boniato.
- ½ k. de calabaza.
- ½ k. de tomate.
- 2 plátanos verdes.
- 1 cebolla y 4 dientes de
ajo.
- 2 hojas de laurel.
- Sal y cilantro picado.
- Aceite de oliva.

L L I B R E S

con la cebolla, los ajos pi-
cados, los tomates, laurel
y aceite. Cuando la cebolla
esté bien pochada, se echa
la panceta, la carne sala-
da bien lavada y troceada
y el pollo. Se añade un
vaso de agua y se deja
cocinar a fuego lento.

Cuando la carne esté
hecha, se pone todo en la
olla en la que se ha cocina-
do el maíz y se añaden las
verduras troceadas (batata,
calabaza, yuca, plátanos y
col), el chorizo y la morcilla.

Se rectifica la sal. Se
añade un poco más de
agua para que el caldo no
quede demasiado espeso
y se deja cocer a fuego len-
to hasta que las verduras
estén hechas. Apague el
fuego y deje reposar en el
recipiente cubierto. Sirva
con cilantro picado.

"Via Trajana, més
enllà de la frontera" és
un llibre de Rafael
Pradas, editat per
l'Institut Català del Sòl
de la Generalitat de
Catalunya el 2010,
sobre una de les zones
del nostre barri més
desconegudes: la Via
Trajana. A cavall entre
Barcelona i Sant Adrià
de Besòs, va ser
construït el 1953 i
remodelat totalment
el 2007.

* En tiendas latinas.


