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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: Condenados por
 desobediencia.

(Con Dna, 2 por des,
 OB, DI en CI, a)

Mas, Ortega y Rigau...

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 elrebrot.laverneda@gmail.com

Diada de Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi tindrà enguany un efecte

cap de setmana. En ser diumenge, els actes propis a
l'entorn del llibre i la rosa s'eixamplaran al llarg de
tres dies. En aquest número no parlem de roses però
sí de llibres... i molt. La Societat d'Estudis de La
Verneda de Sant Martí ens ha preparat un llistat
que, encara que no és exhaustiu, ens apropa als
llibres bàsics per conèixer el barri i els autors i
autores que, o bé són del barri, o escriuen sobre el
barri, o totes dues coses alhora.

També dediquem un article a les activitats que
giren sobre el món del llibre: la biblioteca i la seva
futura seu, les
organitzacions
solidàries que fan
servir els llibres
com a centre
d'interès o les
tertúlies i clubs de
lectura que donen
sentit a allò que
s'ha llegit.

Trobareu
articles sobre solidaritat i equipaments, a més del
dedicat a una de les eines de participació més noves:
els Consells de Barri.

Una nova secció s'afegeix a les habituals: la
música. Destaquem el darrer treball de KOP, un dels
grups més "kanyeros", amb cantant vernedenc. El
carrer Josep Miret ens endinsa en la figura d'un
català que va morir al camp d'extermini de
Mauthausen. La pel·lícula recomanada ho té tot per
ser vista. La música és de Silvia Pérez Cruz, el tema
són els desnonaments i... està rodada íntegrament
al barri!

EDITORIAL

Hem preparat un llistat
que ens apropa als llibres
bàsics per conèixer el
barri i els autors i autores
que, o bé són del barri, o
escriuen sobre el barri, o
totes dues coses alhora

ELS  LLIBRES
DE LA PORTADA

Temps de Rates
(M. Moreno)

Tots els barris
de Barcelona

(J. Fabre /J.M. Huertas)

Records de la lluita
per un barri millor

(SELAV)

Batir de alas
(A. Rodríguez Fischer)

La Pau
(M. Oliva)

Licantropia
(C. Terès)

Imma
(J. Trujols)

¡Elecciones!
(F. Ibáñez)

Sant Martí, de la vila
al barri

(N. Bogajo)

La Verneda en Paraguay
(Ko'eju)

Quants divendres té
un hivern?

(I. Corral)

Trencar el silenci
(F. Liñán)

Via Trajana
(R. Pradas)

Estoy hecho un cocinicas
(C. Azagra)

Parera
(M. Oliva)

La gent i els barris de
Sant Martí

(J.M. Huertas)

1 ABRIL, 18:30
RESONARE: CONCERT DE

MÚSICA CLÀSSICA

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ

3 ABRIL, 18:30
SOM MEMÒRIA HISTÒRICA

 RECUPERACIÓ DE LA

MEMÒRIA GRÀFICA

AUDITORI DE SANT MARTÍ

3 AL 27 ABRIL

"COSSOS EN DANSA"
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

COL·LECTIVA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

18 ABRIL/2 MAIG

EXPOSICIÓ ALUMNES

AULA DE PINTURA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

18 ABRIL, 18:00
SAC DE RONDALLES:
"GULLIVER, QUI ÉS

UN GEGANT?"
BIBLIOTECA SANT MARTÍ

28 ABRIL, 20:00
LA MÀGIA D'EN CALDERS

IMMA COLOMER - TEATRE

AUDITORI SANT MARTÍ

A PARTIR DEL 2 MAIG

MERCAT D'INTERCANVI

RENOVA LA TEVA ROBA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

AGENDA
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ENTREVISTA

SANT JORDI

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

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

ÀNGEL VALVERDE

En un país en el què dues de cada
tres persones reconeixen no llegir
cap llibre a l'any, l'existència d'una
biblioteca al barri sembla un bon
antídot per redreçar el problema.

Aquest estiu començaran les
obres de la nova Biblioteca Sant
Martí de Provençals al carrer Concili
de Trento, cantonada Treball, sobre
un projecte d'Elena Orte i Guillermo
Sevillano. Dos anys d'obres portaran
a fer relitat el nou equipament que
es dedicarà a l'escriptor colombià
Gabriel García Márquez.

L'actual biblioteca va néixer el
1967 a l'edifici de l'actual escola Els
Porxos i ha estat a la quarta planta
del Centre Cívic Sant Martí des del
1983. Disposa d'uns 28.000 exem-
plars i està oberta 33 hores set-
manals. Té un fons dedicat als còmics
de Mortadelo y Filemón, de Francisco
Ibáñez, veí del barri.

Llegir i parlar
No només a les escoles i instituts

del barri es fa servir la lectura com
a instrument de coneixement.
L'Escola d'Adults La Verneda-Sant
Martí manté des de fa molts anys
les Tertúlies Literàries Dialògiques,
on es lle-geixen els clàssics de la
literatura universal. Actualment les
fan en espanyol, en català i també
en anglès.

Projecte de la nova biblioteca Sant Martí de Provençals-Gabriel García Márquez

Compartir després de llegir

També trobem tertúlies literàries
al Club de Lectura de la biblioteca o
a l'Associació Llibres Lliures
(Cantàbria, 72).

Solidaritat
Aquesta asso-

ciació va néixer el
2013 sota el lema
"aquest llibre és
lliure, ni es compra
ni es ven" i,
literalment, ofereix
ll ibres gratuïta-
ment. Llibre Solidari és una altra
oenagé que manté una botiga al
barri (Huelva, 38) on es venen llibres
a preus molt econòmics per captar

fons destinats a ajudar famílies i
persones necessitades.

La inèrcia de les recollides de
llibres que, durant
anys, va realitzar
Verneda Solidària
per enviar-los al
Tercer Món ha fet
que encara molta
gent porti llibres
espontàniament al
Centre Cívic. Ara ja
no viatgen cap al
Paraguai. Es distri-

bueixen gratuïtament per les set
plantes del centre i estan a l'abast
de tothom.

L'actual biblioteca va
néixer el 1967 a l'edifici de
l'actual escola Els Porxos i
ha estat a la quarta planta
del Centre Cívic Sant
Martí des del 1983
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SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ (SELAV)
Conèixer La Verneda de Sant

Martí a través dels llibres no és
tasca senzi l la.  Hi ha poques
publicacions que tractin  el barri com
a tema central. El més normal és
veure' l  inclòs en l l ibres sobre
l'actual Districte de Sant Martí o
sobre Sant Martí de Provençals,
l'antic poble independent.

Fem una mirada sobre alguna de
les publicacions que són imprescindi-
bles per apropar-se al barri.

Hi ha dos punts de referència per
conèixer l'origen de la realitat que
vivim i que ens permeten saber per
què tenim un parc, escoles, metro i
places: Records de la lluita per un
barri millor: l'Associació de Veïns
de la Verneda Alta, de la Societat
d'Estudis de La Verneda de  Sant
Martí i Sant Martí de Provençals, de
la vila al barri, de Néstor Bogajo.

Cal afegir els llibres de Montse
Oliva Parera i La Pau, i el de Rafael
Pradas Via Trajana, més enllà de
la frontera. També sobre aquesta
zona del barri hi ha un llibre inèdit
d'Antonio Herrera.

Centrat en la cobertura de la Gran
Via, David Marín va publicar La Gran
Via al districte de Sant Martí:
història d'una gran transformació.

El periodista Josep Maria Huertas
Claveria va ser el gran cronista dels
barris de Barcelona. Juntament amb
Jaume Fabre van escriure a finals dels
setanta l'obra magna per coneixe'ls:
Tots els barris de Barcelona. Al setè
i darrer volum trobem La Verneda i
La Pau. Huertas escriuria al 2001 un
llibre sobre els barris del districte de
Sant Martí titulat La gent i els barris
de Sant Martí, amb un capítol dedicat
a "La Verneda de Sant Martí, l'horta
de la ciutat".

Una mica d'història
Encara està per fer una història

sencera de La Verneda de Sant Martí
però alguns llibres que parlen de
l'antic municipi de Sant Martí de
Provençals ens poden orientar.

És el cas de: Recull de dades
per a una història de Sant Martí
de Provençals, de Josep Freixa;
Apunts per a una història de
Sant Martí de Provençals, de la
Comiss ió  de l 'Arx iu  H is tòr i c
Munic ipa l  de Sant  Mart í  de
Provençals; Els primers batecs
històr ics  de Sant Mart í  de
Provençals:  aproximació a
l'origen, de Josep de la Vega;
Sant Martí de Provençals, pulmó
industrial de Barcelona (1847-
1992), de Jordi Nadal i Xavier
Tafunell; i Resum històric de la
Verneda de Besòs ,  de  Joan
Rovira.

Entitats sense llibre
Moltes de les entitats que han

anat complint anys s'han preocupat
de fer algun tipus de publicació,
gairebé sempre de consum intern.
Poques són les que tenen una més
àmplia difusió i es poden trobar a
les biblioteques.

És el cas de La Verneda en
Paraguay, de Ko'eju; Història del
Club d'Escacs Sant Martí, de David
Vivancos; 25 anys de servei al
barri, de l'associació de veïns Sant
Martí de Provençals;  ASME: 25
anys d'esport, salut i lleure; i
l 'opuscle Escola d'Adults La
Verneda-Sant Martí, editat per la
Fundació de Serveis de Cultura
Popular el 1990. Sobre el món del
gegants trobem Imatgeria festiva
de Sant Martí, de Daniel Venteo, on
surten Dolça i  Martí, els gegants
del barri.

SANT JORDI

JOSEP MANERA

El carrer que circula
paral·lel al de Cantàbria entre
Huelva i la plaça de La Verneda
ret homenatge als catalans
morts als camps d'extermini
alemanys durant la Segona
Guerra Mundial.

Josep Miret i Musté
(Barcelona, 1907-Florisdorff,
Mauthausen, 1944) va ser
conseller de la Generalitat el
1937 i dirigent del Partit
Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC) a l'exili.

Exiliat a França el 1939, va
ser detingut a París el 1942 i
deportat al camp de
concentració de Mauthausen el
1943 (amb el número de
matrícula 34.576). Fou
catalogat com a presoner
"Nacht und Nebel" (Nit i Boira),
destinat a l'extermini.

CARRER A CARRER

Josep Miret

ASSESSORIA

Laboral, Seguretat Social
Fiscal, Contable, Jurídica
Herèncias
Tràmits i Gestions
Serveis Immobiliaris
Gestió de Comunitats

Pedro Chueca Calcena
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ELS REGALS DE T&A
Gran variedad de artículos para regalar y decorar

Espronceda, 297
T. 635 742 978

elsregalsdeta@gmail.com
Metro L2 Bac de Roda

Bus: H10, V27

Perruqueria d'animals
Alimentació i accesoris

Fluvià, 202 - 08020 Barcelona
Tel.: 93 305 4642

Descomptes en
alimentació i accesoris

Morí el 17 de novembre de
1944. Després d'un bombardeig
aliat quedà ferit i fou rematat
per un soldat de les SS.

El carrer rebé el nom de
Josep Miret el desembre de
1984, en un acte en el que
participà l'organització
Amical Mauthausen.

En la seva curta llargària
trobem l'Escola Bressol "La
Verneda de Sant Martí".

Llibres que ens parlen d'un 
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Kop ha publicat el seu setè
treball: Radikal. El grup de
metal creat a finals dels 90 ha
anat canviant els seus
integrants (amb l'excepció del
cantant vernedenc Juanra).

El seu contundent so va
acompanyat de lletres de
crítica social i política. Entre
les cançons destaquen "Ciutat
morta", "Un altre KOP"  i
"Nuestros barrios".

M Ú S I C A

Radikal - Kop

Personatges
Dos dirigents veïnals han vist

publicades les seves vides i
experiències: Trencar el silenci.
Francisco Liñán, una vida en
lluita, sobre el president de
l'associació de veïns de La Pau; i El
nieto del lector de periódicos, de
Joaquima Utrera, sobre el desapa-
regut dirigent de l'associació de
veïns Sant Martí de Provençals.

Autors vernedencs
Uns quants escriptors i escriptores

al barri han publicat i, fins i tot, han
estat premiats. Destaquem-ne set.

El guanyador del 8è Premi Crims
de Tinta 2017 de novel·la negra en
català  per Temps de rates ens ha
descobert Marc Moreno, un
vernedenc que situa l'acció de la
seva novel·la a les places i carrers
del barri.

De la professora de Literatura de
la Universitat de Barcelona Ana
Rodríguez Fischer, també guanyado-

barri on la gent també escriu
ra del Premi Lumen 1995, posem al
davant Batir de alas, una novel·la
sobre el creixement personal d'una
adolescent en els seus anys a
l'Institut Infanta Isabel.

Carles Terès va guanyar el Premi
Guillem Nicolau 2011 amb la seva, de
moment, única obra, Licantropia,
que ens permet gaudir del català de
la Franja.

Dos poetes: Joan Trujols, que
guanyà el Premi de Poesia Ribas i
Carreras 1998 amb Imma (en
aquest cas, en el títol està la verne-
denca), i Ignasi Corral i el seu Quants
divendres té un hivern?

Ninotaires
Francisco Ibáñez, amb Mortadelo

y Filemón, i Carlos Azagra, amb
Pedro Pico y Pico Vena, són els
nostres veïns. Quin barri pot
presumir de tenir entre els seus a
dos ninotaires de referència en el
món del còmic?
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CERAI CATALUNYA

En el marco de la asociación CERAI
de ámbito estatal (www.cerai-org),
CERAI Catalunya desde hace años
desarrolla de manera prioritaria sus
actividades de cooperación y solida-
ridad propiciando la construcción de
instrumentos económicos de produc-
ción, consumo, la financiación, etc.,
enmarcados en lo que se conoce
como Economía social y solidaria, tan-
to en zonas rurales como en las pe-
riferias urbanas.

En tal sentido, en noviembre de
2016 se ha puesto en marcha en la
Vila Nossa Senhora Aparecida, peri-
feria norte de Porto Alegre (Rio Gran-
de do Sul-Brasil) el Banco comunita-
rio de desarrollo Justa Troca, impul-
sado por diversos actores locales de
esta villa popular. Este proyecto de
banco comunitario cuenta con el apo-
yo financiero con fondos propios de
los socios de CERAI Catalunya y el
de otras entidades europeas con las
que también colabora CERAI como es
Nexus-Emilia Romagna, con sede en
Bolonia (Italia).

Después de varios meses de ex-
perimentación, reuniones comunita-
rias, etc., en la Vila Nossa Senhora
Aparecida, este Banco comunitario
inició su andadura con la presenta-
ción de la moneda local, el "justo",

Banco Comunitario
Justa Troca

que servirá como instrumento de in-
tercambios (compraventas) para fa-
vorecer el desarrollo local endógeno
en esta Vila popular. El proceso so-
cial de implementación del Banco ha
contado con el asesoramiento del Ins-
tituto Banco Palmas creado por el pri-
mer Banco comunitario surgido en
Brasil, en 1998, el Banco Palmas, na-
cido en la favela Conjunto Palmeira
de la ciudad de Fortaleza (estado de
Ceará), en el nordeste del país.

También ha contado con el apoyo
técnico del Núcleo de Estudios de la

NEUS ESPINALT

Una película en clau musical
sobre els desnonaments i la
crisi econòmica. Cinema
compromés amb forta crítica
social. Guanyadora del Goya a
la millor cançó ("No hay tanto
pan") per a Silvia Pérez Cruz.
Dirigida per Eduard Cortés al
2016 amb un plantel de grans
actors i l'estrena de la cantant
en el paper protagonista de
Sonia. Ella, el seu marit i la
seva filla han de tornar a casa
de la seva mare perquè els han
desnonat la casa on vivien.

La casa és en un dels blocs
de La Pau; la casa de la mare és
als blocs de La Caixa del carrer

C I N E M A

Cerca de tu casa

Este proyecto de banco
comunitario cuenta con el
apoyo financiero con fondos
propios de los socios de
CERAI Catalunya

Andrade/Treball; el marit es
busca la vida davant el Mercat
Provençals; el sense sostre
canta a les cases blanques dels
pisos de sindicats...

Tota la pel·lícula transcorre
pels carrers i places del nostre
barri. Imprescindible.

CE-SA-ZUL
 Materiales para la construcción

RAFAEL GASCÓN

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

cesazul.gascon@gmail.com

EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte: publicitat.el.rebrot@gmail.com

R

Escuela de Administración de la Uni-
versidad Federal de Rio Grande do Sul
(NEGA/UFRGS). El Banco Justa Troca
se ha integrado en la Red Brasileña
de Bancos Comunitarios (RBBC) sur-
gida en 2005, que en la actualidad
agrupa a unos 120 bancos comuni-
tarios extendidos por la mayor parte
del país y que benefician a cerca de
dos millones de personas.

El Banco comunitario Justa Troca
apoyado por CERAI Catalunya será
gestionado por una asociación comu-
nitaria de la Vila creada expresamen-
te con esta finalidad (ACONVI), don-
de se integran los más importantes
actores sociales y económicos de la
Vila, muchos de los cuales han conta-
do con la colaboración histórica de
nuestra asociación en Catalunya (Coo-
perativa Univens, Cooperativa Justa
Trama, Cooperativa Nova Geraçao,…).
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* CALÇOTADA
El parc de Sant

Martí acull el
dissabte 1 d'abril a
partir de les 12 hores
la primera Calçotada
Solidària. La
recaptació anirà en
benefici de les
persones refugiades.
L'aportació és de deu
euros i el menú
consta de calçots,
botifarra, patata al
caliu, pa, postres, vi i
aigua (també opció
vegetariana). La
venda anticipada es
fa a l'Escola d'Adults
La Verneda-Sant
Martí (Selva de Mar,
215), l'associació de
veïns de Sant Martí
(Andrade, 176) i l'Eix
Comercial Sant Martí
(Huelva, 111).

* RENOVA
El Mercat

d'Intercanvi-Renova
la Teva Roba, una
iniciativa per
fomentar el consum
conscient,
començarà enguany
el dia 2 de maig.

N O T Í C I E S
SOLIDÀRIES

ESTHER PERAL GÓMEZ
Colegiada ICAB 29759

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

Agricultura, 300 Local 2
Tel/Fax 93 314 7961

Móvil 655 472 540
estherperal@icab.es

· 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)

· BANCARIO Y FISCAL (a través de
colaboradores expertos en la materia)
Cláusulas suelo, Reclamación gastos gestión hipotecaria, etc.

Els Consells de Barri,
participació en directe

El Consell de Barri és
"un espai estable de
participació" i un "òrgan de
participació territorial per a
totes les qüestions refe-
rents al barri". Així està
definit pel propi Ajunta-
ment de Barcelona.

Cada barri, dels 73 en
que es divideix la ciutat des
del 2006, en té un i es
reuneix dos cops l'any,
encara que hi ha la
possibilitat de fer-ne d'ex-
traordinaris si les circums-
tàncies ho reclamen. El
presideix el regidor del
Districte i poden acudir i
expressar les seves idees
tant les entitats com
qualsevol veí o veïna.

Al mes de març s'han
reunit els dos Consells que
té La Verneda de Sant
Martí: el de Sant Martí de
Provençals i el de La
Verneda i La Pau.

El Consell del Barri 72:
Sant Martí de
Provençals

Quatre temes dominen
els darrers consells al Barri
72: la convivència entre

projecte i construcció de la
nova Biblioteca Sant Martí
de Provençals-Gabriel
García Márquez a la cruïlla
dels carrer Concil i de
Trento amb Treball; la
reforma de la plaça de la
Infància; i la reconversió de
l'edifici de l'antiga guarde-
ria Pere Calafell del carrer
Andrade en un nou equi-
pament que inclogui també
una escola bressol i una
escola de música.

El Consell del Barri 73:
La Verneda i La Pau

El consell del Barri 73
està centrat en la definició
col·lectiva dels objectius
del Pla de Barris de La
Verneda i La Pau que s'ha
d'engegar enguany i quina
aplicació s'estendrà als dos
propers anys.

Els set milions d'euros
d'inversió es repartiran en
els àmbits de Drets Socials,
Educació, Activitat Econòmi-
ca i Ecologia Urbana. Un
dels punts sobre el quals
tindrà més incidència el Pla
serà l'institut Bernat Metge.

propietaris de gossos i el
veïnat al parc de Sant Martí
i la futura àrea d'esbarjo
per a aquests animals; el

El consell del Barri
73 està centrat en la
definició col·lectiva
dels objectius del
Pla de Barris de La
Verneda i La Pau
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CUINA DE COLORS

Se trata de una arepa que se
rellena con una ensalada de pollo
con aguacate. El adjetivo
“pepiado” es señal de aprobación. 

La arepa se rellena con una
ensalada de pollo asado (en lugar
de hervido) y sin mayonesa: los
aguacates frescos, pasados por un
procesador de alimentos con un
poco de aceite de oliva y ajo, se
convierten en aderezo.

Cocinar las arepas como de
costumbre. En un procesador de
alimentos, poner el aguacate, el
jugo de limón, aceite de oliva, sal
y ajo, y procesar hasta obtener
una salsa. Mezclar el pollo, la
cebolla y el jalapeño.

Agregar la salsa de aguacate y
el cilantro. Cortar las arepas de
manera que queden como un
bolsillo. Rellenar las arepas con
una buena cantidad de esta
suculenta mezcla.

Arepa pepiada
(Venezuela)

Ingredientes

- 4 aguacates
- 2 cucharadas de limón
- 1 cucharadas de aceite de oliva
- Sal marina
- 2 dientes de ajo, asados
- 2 tazas de pollo asado deshebrado
- ½ taza de cebolla picada fina
- 2 cdas. de chile jalapeño picadito
- 3 cucharadas de cilantro picado
- 8 arepas

EQUIPAMENTS

vila@asesorstc.com
Tel./Fax: 93 701 4000
Huelva, 44-46 baixos

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias

Els Horts, dues escoles
pel preu d'una

JOSEP MANERA

L'escola té els seus orígens en dos
fets importants de finals dels setanta:
la deixadesa d'uns horts a l’actual
Rambla de Prim (brutícia  deixalles,
rates) i, per una altra part, un barri
molt mancat d'equipaments, especial-
ment d'una escola per a nois i noies.

La lluita de les vocalies d’Ensenya-
ment i Dones de la Associació de
Veïns de La Verneda Alta va aconse-
guir que el curs 82-83 comencés a
funcionar l'Escola Els Horts (ara fa 35
anys). La lluita va ser també l'embrió
de l'Escola d'Adults La Verneda-Sant
Martí, que començà les seves activi-
tats l'any 1978. Una reivindicació:
dues escoles.

L'Escola Els Horts és de titularitat
pública i acull nens i nenes de 3 a
12 anys. En total, 221 alumnes
repartits en tres cursos d'educació
Infantil i sis de Primària, més quinze
mestres. Des de la seva inauguració
va ser una escola innovadora i la
primera en tenir aula d'informàtica.

Actualment està implicada en el
projecte de Comunitat d'Aprenen-
tatge, amb un model de funciona-
ment que potencia la participació
activa de les famílies i de la resta
de la comunitat educativa.

Organitza les festes i tradicions
populars com la Castanyada, Nadal,
Reis, Carnestoltes i Festa Major per
Sant Martí.

Des de l'inici, l'escola ha participat
en multitud de projectes. Cal
destacar l'Hort Escolar, del que tenen
cura els alumnes; el Consell d'Infants
del Museu Blau de Ciències Naturals;
la col·laboració amb l'École Pasteur
d'Ille-sur-Têt del Rosselló; i el cant
coral dins el projecte social Música
Clavé XXI.

L'AMPA és un component impor-
tantíssim dins l'escola: organitza
activitats extraescolars esportives, el
menjador, l'aula d'acollida de 8 a 9
del matí, el casal d'estiu i, els
dissabtes a la tarda, l'Esplai Xiroi.


