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ÀNGEL VALVERDE

Ester Quintana (Barcelona, 1970)
va néixer al barri del Besòs però ha
viscut molts anys al nostre barri. Ha
treballat com a professora d'informà-
tica. Tot arran d'un curs que va fer
per remodelar la masia de Can
Planas a principis dels 90. Després
va col·laborar durant molt de temps
a l'Escola d'Adults. Va saltar als
mitjans de comunicació per haver

perdut un ull a causa d'una bala de
goma disparada pels Mossos durant
la manifestació de la vaga general
del 14 de novembre de 2012.

Amb la seva organització
"ojocontuojo" ha estat la primera
persona en posar el cos policial al
banc dels acusats per les ferides de
bales de goma i ha provocat la
prohibició de l'ús d'aquests disposi-
tius a les manifestacions.

Ester Quintana

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE LABORAL

ADVOCAT

ASSEGURANCES

Entrevista amb Ester Quintana

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

Tel. 93 305 5186
Fax 93 278 1752

info@poligest.com

"Ojocontuojo sorgeix com

resposta social en defensa

dels drets i llibertats"

EL REBROTR

Pont del Treball Digne, 10  Local 3
Tel. 628 253 464 / 93 117 9494
englishoaktreeacademy@gmail.com

www.englishoaktreeacademy.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: Referéndum ya.
(Re F, eR en D, UM y A)

¿Qué pedimos?

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 elrebrot.laverneda@gmail.com

Dones i barri
Març és el mes del Dia de la Dona Treballadora.

Hem volgut parlar amb una veïna famosa contra la
seva voluntat: l'Ester Quintana. Amb la seva
organització "ojocontuojo" ha plantat cara als
mecanismes que fan que anar a una manifestació
pacífica no sigui gaire segur. Gràcies a les seves
accions, el Parlament de Catalunya ha prohibit l'ús
de bales de goma.

Parlar de dones és parlar dels avenços socials cap a
la igualtat. També en els noms dels carrers. El nostre
barri va ser als 90 capdavanter en el bateig de
carrers, places i
jardins amb nom
de dona.
Properament s'hi
afegirà una altra
a uns jardins del
carrer Andrade.

Parlar de dones
és analitzar les
xifres de persones grans que viuen soles i de les
limitacions de la Llei de Dependència.

Març és també el mes del Dia Mundial del Teatre. I
al barri gaudim de les representacions del Grup de
Teatre Alisos des de fa més de cinquanta anys.

No us perdeu les nostres habituals seccions de
Llibres ("Records de la lluita per un barri millor"),
Cuina de Colors (Mèxic), Carrer a Carrer (Camí de La
Verneda) i Indrets (Un Arc de Sant Martí).

En aquest número d'EL REBROT començareu a
notar la nostra nova orientació cap a una publicació
duradora i mensual gràcies a la inserció de
publicitat. Hem de donar les gràcies a les botigues,
professionals i institucions que ens fan costat i que
ens permetran créixer en continguts i en qualitat.

EDITORIAL

El nostre barri va ser als
90 capdavanter en el
bateig de carrers, places i
jardins amb nom de dona

LLIBRES

Si es vol conèixer
l'origen de molts indrets
del barri s'ha de llegir
"Records de la lluita per
un barri millor:
l'Associació de Veïns de
la Verneda Alta", una
obra col·lectiva
coordinada per la
Societat d'Estudis de La
Verneda de Sant Martí i
editada el 2004 per
l'ajuntament de
Barcelona, amb la
col·laboració del la
Fundació JaumeBofill i
l'Associació Sant Martí
Esport. El parc de Sant
Martí, la rambla Prim, el
barraquisme i un estudi
sobre la població del
barri són alguns dels
temes d'aquest text
imprescindible.

FINS 17 MARÇ

EXPOSICIÓ PINTURA:
"VENIEN DE LLUNY"

COL·LECTIVA

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

1 MARÇ, 18:30
XERRADES SOBRE SALUT:

"DIABETIS"
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ST. MARTÍ

PROVENÇALS (ANDRADE, 176)

10 MARÇ, 20:00
CINEMA DIA DE LA DONA:

"TEMPS D'ÉCOUTE"
AUDITORI DE ST. MARTÍ

19 MARÇ, 20:00
MATÍ INFANTIL

DE CLOWN:
"PIANISSIMO CIRCUS"

AUDITORI DE ST. MARTÍ

19 MARÇ, 17:00
BARCELONA FUNKY

TRAINING

CENTRE CÍVIC ST. MARTÍ

24 MARÇ, 20:00
"LES VEUS DE LOLITA"

CIA. ULVER

AUDITORI DE ST. MARTÍ

25 MARÇ, 20:00
"SHEDDING/MUDANT"

LUKA CHKHAIDZE

AUDITORI DE ST. MARTÍ

AGENDA
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"Vam aconseguir en el Parlament la
prohibició de les bales de goma"

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Llibre
"El clan del oso cavernario",

de Jean M. Auel.
Música

"Tot és ara", d'Aspencat.
Pel·lícula

"Orgullo y prejuicio".
Color
Verd.
Olor

Gessamí.
Menjar

Truita de patates.
Piano o guitarra?

Piano.

Tal com és

Ester Quintana, a la seu de Verneda Solidària

Com va néixer "ojocontuojo"?
Quan em va passar lo de l’ull, la

mateixa nit es van reunir quatre o
cinc amics i van començar a moure’s
i a enviar emails a gent, a veure qui
ens podia ajudar i com podíem treure
informació.

D'on surt el nom?
Al principi ens volíem posar

"ojoporojo", però entre tots vam
decidir que no, que sonava molt
venjatiu i que no era el que nosaltres
volíem fer arribar a la gent.

Quin efecte han tingut les
vostres accions?

Primer, tots els comandaments
que estaven implicats directament
van ser destituïts, o apartats dels
seus càrrecs, o van dimitir. Després,
va caure  Manel Prat [director general
dels Mossos] per Can Vies, que va
dimitir "per raons personals".

A nivell judicial, va ser el primer
judici per bales de goma en el qual
hem assegut a dos agents de policia
i els hem acusat per ferides de bala
de goma. El primer que s’ha
indemnitzat a la víctima per l’autoria
dels fets. Vam aconseguir en el
Parlament la prohibició de les bales
de goma a Catalunya.

Amb el conseller Espadaler es va
implantar el NOP (Número d’Operatiu
Policial) per poder identificar els
mossos.

Després de reconèixer finalment
que van ser els Mossos els qui
la van ferir, li han
demanat disculpes?

La plana major dels Mossos m’ha
demanat disculpes personalment, la
que hi ha ara, el conseller d’Interior
Jordi Jané i l’anterior, Espadaler. El

que mai m’ha demanat disculpes és
Felip Puig que era el que estava a la
conselleria quan van passar els fets.

Podem anar ara més tranquils a
les manifestacions?

No. Van treure les bales de goma
però van mantenir els projectils de
“foam”.

La meva forma de poder
correspondre a totes
aquestes persones que et
donen ànims és intentar
lluitar perquè això s’arregli
de veritat

Per què no fem com a Anglaterra
o Alemanya on els policies només
porten la defensa de la porra? Jo he
vist al Fòrum dos guardes de
seguretat desallotjant tres mil
persones amb una cinta de plàstic.

Per què t’hagués agradat sortir
als diaris?

Per guanyar el premi Nobel...
segur que no per això.

Com es porta ser famosa de cop?
Malament. Tothom s’interessa per

tu i no sé si ho puc correspondre. La
meva forma de poder correspondre
a totes aquestes persones que et
donen ànims és intentar l luitar
perquè això s’arregli de veritat.

D'on et ve la dedicació a
la informàtica?

D'un curs que vaig fer a l’Escola-
Taller "Masies de Sant Martí". Després
vaig estar molts anys col·laborant a
l’Escola d’Adults donant cursos d'infor-
màtica, certificat i neolectors. Va se
molt gratificant i molt interessant.

Ara que ja no hi vius què valores
més del barri?

Potser el metro. Recordo que vam
fer una manifestació l’escola d’adults
en un Carnaval i jo em vaig
disfressar de targeta de metro.
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Com una mena de riu
Guadiana que apareix i
desapareix, el camí de la
Verneda comença al parc del
Clot com a carrer de la
Verneda, desapareix i torna a
ressorgir com a camí de la
Verneda en un passatge entre
Camp Arriassa i Ca n'Oliva per
morir amb el mateix nom al
carrer que fa de límit amb Sant
Adrià, després de l'antiga
fàbrica de Coca-Cola al carrer
Guipúscoa.

El nomenclàtor ens explica
que ja rebia aquest nom abans
del 1900 i que es refereix a un
bosc de verns. De fet el nom li
venia del desaparegut molí de
la Verneda. Es trobava
aproximadament on avui mor
el carrer.

CARRER A CARRER

Camí de la Verneda

Huelva, 52 - 08020 Barcelona

Tel.: 93 138 9499

Busca

"El Rulo

Peluqueros"

en las redes

sociales

Con este cupón, 10% de DESCUENTO en todos los servicios

No arriben al deu per cent els
carrers de Barcelona amb nom de
dona. A La Verneda de Sant Martí fa
temps que s'intenta reparar aquest
desequilibri. A partir dels anys 90,
l'increment ha estat continu. Fins a
setze carrers, places i jardins porten
noms de mestres, escriptores,
polítiques, artistes i científiques.
Properament s'afegirà el nom d'Ana
Figuera, una de les impulsores de La
Tela de Penélope, una de les entitats
de dones (juntament amb l'Associació
Heura de l'Escola d'Adults de la
Verneda-Sant Martí) amb més
trajectòria al barri.

Aquestes associacions són hereves
de les vocalies de dones que van
néixer al si de les associacions de
veïns dels anys setanta. La seva
tasca de reivindicació dels drets
bàsics per a les dones ha fet que avui
siguin considerades normals la
planificació familiar, el treball fora de
casa, l'accés als estudis... Allò que
llavors era pura fantasia.

Dia de la Dona
Normalitzada està també la

celebració del Dia Internacional de
les Dones o Dia de la Dona
Treballadora cada vuit de març. La
va instituir l'Organització de les
Nacions Unides als anys 70, tot i que,
en diferents dates, formats i noms
s'havia celebrat des de finals del
segle XIX.

Carrers, places i jardins 

L'efervescència del moviment
sufragista de principis del XX, la
commemoració de l'incendi de la
fàbrica Triangle Shirtwaist de Nova
York de 1911 o les manifestacions de
dones a Rússia demanant la fi de la
guerra i el retorn dels soldats el 1917
són alguns dels moments que
serveixen de referència per fixar el
contingut de les reivindicacions
feministes per aconseguir la igualtat
de drets amb els homes.

Jornades Catalanes de la Dona
L'ajuntament ha organitzat tot un

seguit d'actes per commemorar els
quaranta anys de les Primeres

DIA DE LA DONA TREBALLADORA

Àngels Garriga i Martín 1898-1967

Angeleta Ferrer i Sensat 1904-1992

Clementina Arderiu i Voltas 1889-1976

Conxita Badia i Millàs 1897-1975

Dolça de Provença 1095-1127

Duoda segle IX

Francesca Bonnemaison i Farriols 1872-1949

Joaquima Raspall i Juanicó 1877-1968

Llibertat Ròdenas i Rodríguez 1892-1970

Maria-Antònia Salvà i Ripoll 1869-1958

Maria Espinalt i Font 1910-1981

Maria Vila i Panadès 1897-1963

Mercè Capsir i Vidal 1899-1969

Montserrat Garriga Cabrero 1865-1956

Soledad Gustavo (Teresa Mañé) 1865-1939

Victòria Kent i Siano 1898-1987

NOM CARRER A n y s

A la fotografia aèria de 1964
(moment àlgid de la
construcció del barri actual)
podem veure entre les masies,
les fàbriques i els nous blocs de
pisos, el recorregut del camí
que donaria nom al barri tot
resseguint el que avui és el
carrer Huelva a l'alçada dels
carrers Cantàbria, Agricultura i
Treball.

A la part superior de la foto
podem veure ja construïts el
blocs de La Caixa i a la dreta els
del Tèxtil. En primer terme, els
blocs de Lamaro a mig
construir envoltats de camps
de conreu i encara amb la
masia Can Pujades davant d'un
dels blocs.

A tocar del camí veiem
(d'esquerra a dreta) les masies
de Can Juliol, Cal Masover, Cal
Gallinaire i Ca l'Armengol.
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Al parc de Sant Martí,
darrere la masia Can Planas,
s'observen uns curiosos fanals.
No són tals. Els arquitectes del
parc van voler reproduir tants
cops com es volgués l'arc de
Sant Martí i per això van
dissenyar aquests aspersors
gegants. Dissortadament, van
funcionar només uns mesos.

I N D R E T S

Un Arc de Sant Martí
amb nom de dona

Jornades Catalanes de la Dona,
celebrades al maig de 1976 i que van
suposar la consolidació i
modernització del moviment
feminista a Catalunya.

Al juliol tindran lloc els actes del

districte de Sant Martí, concretament
a la biblioteca El Clot-Josep Benet,
amb l'exposició "En moviment (s).
Dones de Barcelona. 40 anys i més
(1976-2016)", la projecció de dues
pel·l ícules i també dues taules
rodones.

Festa de les dones
Per mantenir-se al dia és

recomanable seguir la pàgina web del
Consell de Dones del Districte de Sant
Martí (santmartiambveudedona.cat) i
tenir a mà el llibre d'Isabel Segura
"Dones de Sant Martí" o el col·lectiu
"Els carrers parlen de dones". També
visitar el PIAD (Punt d'Informació i
Atenció a les Dones del Districte de
Sant Martí).

Totes les dones del Districte estan
cridades a celebrar el Dia
Internacional de les Dones al Centre
Cívic Besòs (28 de març, a les 18
hores) amb la lectura del manifest
"Vuit de març".

Mestra i escriptora 1994

Professora, directora de l'Infanta 1998

Poetessa 1993

Soprano 1994

Comtessa de Barcelona i Provença 1991

Escriptora i comtessa de Barcelona 1997

Pedagoga i bibliotecària 1994

Mestra 2001

Anarcosindicalista 2007

Poetessa i traductora 1997

Soprano 2001

Actriu 1997

Soprano 1997

Botànica 1998

Mestra i escriptora 2001

Política i jurista 1997

O c u p a c i ó N o m e n c l à t o r
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95 +       166
90-94               870
85-89                                         1.990
80-84                                                         2.565
75-79                                         1.987
70-74                                         1.987
65-69                                           2.017
EDAD/
NÚMERO

MAYORES DE 65 AÑOS QUE VIVEN SOLOS. DISTRITO 10 (2015)

200 1.200 2.000 2.800

Vila Olímpica            243
Diagonal Mar            379
Llacuna                       705
Provençals                    834
Besòs/Mar.                          1.149
El Clot                                        1.263
Poblenou                                       1.496
St.Martí                                              1.595
La Verneda                                           1.622
Camp de l'Arpa                                                             2.296

BARRIO/
NÚMERO

MAYORES DE 65 AÑOS QUE VIVEN SOLOS. DISTRITO 10 (2015)

CARLOS BRICIO

Según datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), publicados en la
Encuesta Nacional de Hogares de
2015, el 34,2% de los españoles ma-
yores de 84 años viven solos y
1.859.800 de personas que viven so-
las tienen 65 años o más. En su ma-
yoría (72,9%) son mujeres.

En nuestro barrio (Sant Martí de
Provençals más La Verneda i La Pau),
de los 54.683 habitantes que viven en
él, 7.598 (el 13,89%) tienen más de
74 años, de los cuales 2.145 (el
28,23%) viven solos.

Según algunos estudios el 59% de
los ancianos se sienten solos, senti-
miento que les genera inseguridad,
tristeza y depresión. Pero, ¿por qué
hay tantos mayores solos?

Ancianos que viven solos
Pero, los Bomberos de Barcelona ha-

llan cada año a más de cien ancianos
muertos en soledad, en el interior de
sus casas.

Durante 2015, el servicio de tele-
asistencia del ayuntamiento atendió a
más de 80.000 personas con un gra-
do de autonomía bajo que viven solas.

Una investigación de la Universi-
dad de Chicago concluía que la sole-
dad aumenta un 14% las posibilida-
des de muerte prematura en ancia-
nos. También, según Infosalus, el
45% de los ancianos que viven solos
sigue una dieta inadecuada, por lo
que cerca del 35%  está en riesgo
nutricional, y un 7% desnutrido. La
desnutrición produce pérdida de masa
muscular que da lugar a deterioro
funcional y dependencia con aumen-

Quizá lo mejor fuera volver al pasa-
do e integrar en la familia al anciano
como un miembro más, pero todos sa-
bemos que eso no es generalizable da-
das las condiciones actuales de preca-
riedad laboral que exigen el trabajo de
ambos cónyuges para medio subsis-
tir. Se alarga la edad de concebir y se
reduce el número de hijos precisamen-
te por la dificultad y el coste de cuidar-
los. ¿Y los abuelos?

Gran idea y gran avance en materia
de derechos sociales la promulgación
de la Ley de Dependencia. Solidaria-
mente, entre todos, sufragamos los
costes de cuidados y de cuidador para
discapacitados, ancianos,...

Corresponde al gobierno de la na-
ción promoverlo y financiarlo, mien-
tras que las administraciones autonó-

Según Antonio J. Argüeso, respon-
sable de Estadísticas Sociodemográfi-
cas del INE, el envejecimiento de la
población explica el incremento del nú-
mero de hogares unipersonales. Nos
emancipamos, nos casamos, nos se-
paramos, envejecemos y estamos más
tiempo vivos... Conforme la población
dura más tiempo viva, hay más hoga-
res con ancianos que viven en soledad.

Ignacio Toranzo, de la Sociedad de
Geriatría y Gerontología de Castilla y
León decía que “Lo ideal es que el an-
ciano viva en su casa, con sus cosas,
sus amigos de toda la vida y en el en-
torno familiar lo más posible”.

to de las caídas,  alteraciones de la
inmunidad con riesgo de infecciones
y mala cicatrización de las heridas,
entre otras consecuencias.

Pero la parte más dolorosa de su ais-
lamiento y la peor percibida por ellos
es la soledad, si bien resulta paradóji-
co que el 87% prefiere vivir en su casa
aunque sea solo.

Sobre el ingreso en una residencia,
reproduzco un comentario anónimo leí-
do en internet: “Es muy triste dejar
atrás tu vida y tus pertenencias, para
solo tener un pequeñito armario y unos
útiles de aseo esperando el final en una
residencia”. Se comenta solo.

micas deben substanciar la presta-
ción. De momento eso no ocurre.
Muchos potenciales beneficiarios mue-
ren esperando poder disfrutarla. No se
cumple la ley. No hay voluntad políti-
ca de hacerlo. De la misma manera
que Mas, Ortega y Rigau deberán dar
cuenta ante los tribunales por eso, por
no cumplir la ley, sería deseable que
aquellos que los han empujado hasta
los juzgados tuvieran la misma sen-
sibilidad y empeño en llevar al mismo
sitio a los responsables políticos en-
cargados de implementar lo dispues-
to en la Ley de Dependencia.

La parte más dolorosa
de su aislamiento y la
peor percibida por ellos
es la soledad, si bien
resulta paradójico que el
87 por ciento prefiere
vivir en su casa aunque
sea solo
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Alisos, teatre per
amor a l'art

ÀNGEL VALVERDE

Que "La casa de Bernarda Alba",
de Federico García Lorca, és una de
les obres més importants del teatre
en espanyol no té cap dubte. Que la
representi un grup de teatre amateur
al nostre barri ja és més sorprenent.
I que el Grup de Teatre Alisos porti
més de cinquanta anys oferint
espectacles de primera línia als seus
veïns i veïnes és increïble... però cert.

Parlem amb quatre dels seus
membres. María Pérez Benito, la més
veterana, recorda que "Alisos va
néixer el 1962 com a associació
d'exalumnes del col·legi de La Caixa,
amb el grup de teatre i moltes
seccions  esportives". D'aquella
època són "obres de Quintero,
Casona, Buero, Valle-Inclán i vam
assajar Macbeth".

Maria Dolors Martínez parla de la

refundació del grup el 2007 i del
ritme actual d'estrenar dues obres
l'any. La darrera, "La casa de
Bernarda Alba", reestrenada per
Festa Major a l'Auditori de Sant Martí.

Glòria Ruiz diu que "ara som divuit
persones, gairebé totes dones" i

ENTITATS

* ALCALDESSA
Ada Colau, alcaldessa de

Barcelona, va estar amb un
centenar de veïns i veïnes del
barri el proppassat 20 de gener
dins del programa de visites
"Trobades amb l'alcaldessa".
Els assistents la van interrogar
sobre una vintena llarga de
qüestions que Colau va
respondre una per una: des de
problemes de caire personal a
temes de barri com els
nous equipaments.

* URBAN SKETCHING
Pel proper 25 de març està

prevista la presentació d'un
nou taller al Centre Cívic Sant
Martí: el de "Urban Sketching".
Es tracta d'una modalitat de
dibuix ràpid de paisatges
urbans. El professor, Daniel
Castro, afirma que "no cal tenir
especial habilitat per al dibuix".
(www.flickr.com/photos/daniel-castro/)

N O T Í C I E S
S O L I D À R I E S

El Grup de Teatre Alisos
porta més de cinquanta
anys oferint espectacles de
primera línia als seus
veïns i veïnes

Cartell de "La casa de Bernarda Alba"

"estem assajant la versió en femení
de la comèdia El florido pensil per
estrenar-la al maig".

Toni Guasch, tot i que tothom fa
de tot, s'encarrega més de la part
tècnica dels espectacles i es lamenta
de les "moltes dificultats que tenim
per assajar i el difícil que és arribar
a actuar al nou Auditori".

Tots ressalten l'enorme talent que
hi ha a l'escena catalana, plena de
bons actors, actrius, directors... que
malauradament "acaben treballant a
Madrid per manca de mitjans". El
proper 27 de març se celebra el Dia
Mundial del Teatre i una de les
demandes més unànimes és el
recolzament institucional en una
professió que arrossega un 50 per
cent d'atur.

Tot esperant l'estrena de la seva
nova obra, no perdem de vista que
al barri se celebren a l'estiu els
espectacles dels cicles
"Perpetracions" i "Mercateatre" i que
pel novembre s'estrenarà una obra
basada en la història del barri feta
pel grup Creació XIC.

ESTHER PERAL GÓMEZ
Colegiada ICAB 29759

Abogada del barrio con trato profesional, cercano
y calidad humana, especializada en:

CIVIL
(Reclamación de cantidades, Contratos, Compraventas, Alquileres, Herencias, Testamentos, etc.)

FAMILIA
(Divorcios, Disolución de pareja, Custodias, Modificación de medidas de divorcio, etc.)

LABORAL
(Despidos, Reclamación de cantidad, Prestaciones, etc.)

EXTRANJERÍA Y PENAL
(a través de colaboradores expertos en la materia)

Agricultura, 300 Local 2
Tel/Fax 93 314 7961

Móvil 655 472 540
estherperal@icab.es
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Camarones en aguachile
es un plato típico de
la gastronomía mexicana,
concretamente de la región
de Sinaloa.

Pela y desvena los
camarones. Córtalos por la
mitad, lávalos bien y
colócalos en una sartén.
Agrega una taza de jugo de
limón y cocínalos a fuego
medio tres minutos.

Salpimenta y agrega
medio pepino picado, dos
cucharadas de cilantro y la
cebolla.
Prepara la salsa licuando el
chile picado, dos cucharadas
de pepino, una cucharada de
cilantro, una taza de jugo de
limón y sal al gusto.
Vierte esta salsa sobre los
camarones, mézclalo todo y
decora el plato con cubitos
de pepino, rodajas de
cebolla y aguacate.

Este plato de aguachile de
camarón estilo Sinaloa se
suele servir sobre nachos.

Aguachile estilo
Sinaloa (México)

L'antiga estació de mercaderies
Barcelona-Clot (Sagrera) construïda
el 1918 s'havia de convertir en la
ultramoderna estació del Tren d'Alta
Velocitat. Fa nou anys que van
començar les obres i no es veu el
final.

El projecte sempre ha estat molt
ambiciós: AVE, rodalies, tres línies de
metro, un gran parc a sobre... El cert
és que, de vegades les retallades de
la crisi econòmica, d'altres les
sospites de corrupció i comissions
il·legals, aquestes obres s'estan
convertint en eternes i els veïns de
La Sagrera i La Verneda, a banda i
banda de la rassa oberta de les vies
del tren comencen a estar-ne tips.

Fa poc, en un article a la premsa,
l'arquitecta Maria Sisternas

Ingredientes

- 1 Kg. de camarones

- 2 pepinos pelados

- 1 cebolla finamente picada

- Cilantro picado

- 6 chiles picados

- 2 tazas jugo de limón

- Nachos mexicanos

- Sal y pimienta

Estació de l'AVE: quan?

proposava que "si a la Sagrera no
arriba la inversió de les
administracions competents, s'ha
d'articular un full de ruta alternatiu.
Penso en una organització cívica
sense ànim de lucre, capaç d'alinear
els líders polítics, les entitats del
territori i el sector privat per donar
l'ímpetu necessari a les estratègies
d'inversió".

Atentes les associacions de veïns.
Qualsevol novetat seria ben rebuda
pel veïnat. Quan es va enterrar
l'excavació arqueològica de la
important vil·la romana del Pont del
Treball Digne sembla que també es
van perdre de vista els plànols
d'execució de l'obra que il·lustren
aquestes ratlles.

CE-SA-ZUL
 Materiales para la construcción

RAFAEL GASCÓN

Passatge del Tèxtil, 7
08018 Barcelona - T. 93 266 48 68

cesazul.gascon@gmail.com

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

Especialistas en Piel
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FLUVIÀ, 207, LOCAL 2
Tel. 93 308 18 84 - 08020 Barcelona

Projecte del parc sobre les vies de l'AVE entre el nus de la Trinitat i Bac de Roda

Quiromasaje terapéutico relajante o descontracturante
30 mins 20 euros - 60 mins: 30 euros - BONO 3 Masajes (60’): 70 euros
Un masaje de cabeza a pies desbloqueante a nivel físico,
emocional y energético.

Taller masaje para 2 personas.  120 mins: 70 euros
Ven a aprender con otra persona a haceros un masaje mutuo.
AVISO: os sorprenderá con todas las ventajas físicas y emocionales de
compartir mimos.

Reflexología podal
30 mins 20 euros - 60 mins: 30 euros - BONO 3 Masajes (60’): 70 euros
Un masaje podal para trabajar todo tu cuerpo de forma refleja que
te hará subir a las nubes

EFT (Tapping)  60 mins: 30 euros
Con EFT ‘acupuntura para las emociones, sin agujas’ se pueden
eliminar, con sorprendente rapidez, problemas emocionales (estrés,
depresión, fobias, insomnio, creencias limitantes, bloqueos…) y
físicos (tanto dolores puntuales como enfermedades).

HORAS CONCERTADAS DE LUNES A DOMINGO (10h a 21h)

LUCY PERAL GÓMEZ   whatsApp/Tel.  670 971669

ST. MARTI Massage studio –  C. MENORCA, 72-74, 8º D

REGÁLATE Y REGALA BIENESTAR
TARIFAS 2017


