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ÀNGEL VALVERDE

Francisco Liñán (La Puebla de los
Infantes, Sevilla, 1937) vuelve a ser
el presidente de la asociación de
vecinos del barrio La Pau. Lo fue
durante años y ahora vuelve "para
hacer limpieza y ayudar a los vecinos
de los muchos bloques que están
empezando a deteriorarse".

Militante comunista desde muy
joven, trabajador del campo, albañil
y autodidacta, explicó en el libro

autobiográfico "Silencio roto" la lucha
antifranquista en su Andalucía natal.
Ahora se publica en catalán y
revisado bajo el título "Trencar el
silenci. Francisco Liñán, una vida en
lluita".

Ha conocido la cárcel, recogido
patatas en Mallorca, vivido en una
barraca, trabajado en más de 60
empresas... y la caída del Muro ha
fortalecido su ideario político aunque
ya no milite en ningún partido.

Francisco Liñán
Presidente de la asociación de vecinos La Pau

Entrevista con Francisco Liñán, de la asociación de vecinos La Pau

"La democracia nació en
los barrios y las empresas"
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Arriba la PrimaVERN
Amb la primavera arriba la Festa Major del barri

en petit format i millor temperatura que la gran del
novembre: PrimaVERN.

L'entrevista del mes està dedicada a Francisco
Liñán, un lluitador infatigable del moviment
ciutadà que ha tornat a la presidència de l'associació
de veïns de La Pau amb ganes.

Tres entitats omplen les pàgines d'aquest número.
La Fundació Pere Mitjans, que porta quaranta anys
millorant la vida dels discapacitats a Barcelona i
L'Hospitalet de Llobregat i que compta amb quatre
espais de servei al
nostre barri.

Les entitats
dedicades a la
cultura andalusa
preparen la seva
participació a la
Feria de Abril de
Catalunya i
l'Hermandad Rociera Santo Ángel ens explica la seva
història a trenta dies de la seva romeria anual.

Maig és el mes del Festival Musical Galego, quan
l'associació Cova da Serpe llueix les seves millors
gales i ens ofereix la cultura musical i gastronòmica
de Galícia.

Ja triga en arribar l'homenatge de record a una
part desapareguda del barri on van viure alguns dels
actuals habitants de La Verneda de Sant Martí.
Parlem de La Perona, un nom que dorm en el somni
de l'oblit.

A les nostres seccions habituals recordem la
desaparició del casal feixista Tramuntana (El Dia
Solidari) i descobrim el carrer Concili de Trento
(Carrer a Carrer).

EDITORIAL

Maig és el mes del
Festival Musical Galego,
quan l'associació Cova da
Serpe llueix les seves
millors gales

3 AL 28 MAIG

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA:
"PAISATGES: DE L'ALBA

A MÉS ENLLÀ DEL

CREPUSCLE"
CENTRE CÍVIC ST. MARTÍ

11 I 18 MAIG, 11:30
PÍLDORAS PARA EL

BIENESTAR: ¡AHORA

TOCA COMER BIEN!
CAP LA PAU

6 MAIG

PAELLA POPULAR

CASAL INFANTIL EL DRAC

6 MAIG, 19:30
DIA DE LA DANSA:
BALLADA DE SWING

AL CARRER

PÇA. ANGELETA FERRER

7 MAIG, 11:30
DIA DE LA DANSA:

EXHIBICIÓ D'ESCOLES

I ENTITATS DEL BARRI

PARC SANT MARTÍ

8 AL 13 MAIG

RENOVA LA TEVA ROBA!
MERCAT D'INTERCANVI

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

12 ,13, 14 MAIG

XXXII FESTIVAL

MUSICAL GALEGO

PARC SANT MARTÍ

AGENDA
16 MAIG, 17:00
PÍLDORAS PARA EL

BIENESTAR:
JABÓN NATURAL CON

ACEITE RECICLADO

ESPAI VIA TRAJANA

16 MAIG, 18:00
LLIBRES A ESCENA:

EL MEU GRAN AMIC

UMPALUMPA

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

18 MAIG, 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"VENUS"
AUDITORI DE SANT MARTÍ

19 AL 21 MAIG

PRIMAVERN
TOT EL BARRI

20 MAIG, 20:00
CONCERT CLARINET:

"PARÀLISI DEL SOMNI"
ANTONI PINEÑO

AUDITORI DE SANT MARTÍ

21 MAIG, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:
"A DAY IN SIX STRINGS"

AUDITORI DE SANT MARTÍ

21 MAIG

II TROBADA DE

CONVIVÈNCIA DE

"CONVIVIM"
RAMBLETA CENTRE CÍVIC

HUMOR

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

Pla d'Energia Participatiu
Cerai Catalunya

Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona - 93 256 5760

La revista no comparteix necessàriament
les opinions dels articles signats

Amb el suport de:

JEROGLÍFIC

Solució: Los presupuestos.
(LOS -sol al revés-,

 P, RE, S, UPU es TOS)

También los han recurrido

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com
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"Tenemos el mismo problema que
teníamos con el Sindicato Vertical"

Libro
Cualquiera sobre la

represión franquista.
Música

La copla y el flamenco.
Color
Rojo.
Olor

Azahar.
Comida

Potaje de garbanzos.

Tal como es

Francisco Liñán, ante la sede de la asociación de vecinos La Pau

"Yo me he comido el pan
mordido de los hijos de
los señoritos"

¿Siempre ha sido un rebelde?
La primera vez que me metieron

en la cárcel tenía 17 años. Por culpa
de una película franquista que se
llamaba “Suspiros de España”. Un
amigo me invitó al cine. Hubo una
avería y no nos devolvían el dinero.
Montamos en cólera y yo como
siempre el primero. Me tuvieron 72
horas metido en la cárcel. Fueron las
primeras caricias que recibí de la
Guardia Civil.

¿Ya no milita?
Al llegar a Barcelona, inmediata-

mente me incorporé al PSUC. Ya no
milito en ningún partido hace ya vein-
te años. Cuando aparecieron las lu-
chas intestinas sufría mucho.

¿Cómo era la vida en el pueblo?
Desde los seis años que he estado

trabajando gratis por la comida. Esa
fue mi escuela. Yo me he comido el
pan mordido de los hijos de los
señoritos.

Y se vino a Barcelona...
Cuando vine a Cataluña desde el

pueblo yo vi la libertad. Llegué aquí
con 150 pesetas en el bolsillo. Entré
a trabajar de albañil en un polígono

de protección oficial que estaban
haciendo en Valle Hebrón. Un
compañero me llevó a su barraca y
luego me la quedé yo.

Cuando derribaron aquellas
barracas, entonces nos dieron estos
pisos en La Paz. Vivo en un piso de
60 metros, el más pequeño que hay.

Las viviendas del barrio no son
iguales...

Aquí hay cinco clases de viviendas.
Desde los 60 metros hasta los 130
de los dúplex. El 10 por ciento de los
que vivimos aquí venían de barracas.
El resto eran funcionarios. Había

bloques enteros de funcionarios del
Sindicato Vertical. Y el resto de
viviendas más pequeñas las daban
para amistades.

La asociación de vecinos nació
para luchar contra la desidia de la
Obra Sindical del Hogar...

La asociación de vecinos nace en
el año 68, dos años después de ser
habitado, y sus fundadores son
gente toda adicta al Régimen.

El gobernador civil Martín Villa
cerró la asociación de vecinos por
abrir una cartilla para que la gente
se solidarizara con los trabajadores
de la SEAT en la huelga del 74.

Y para que hicieran las
reparaciones en los bloques
dejaron de pagar...

Tuvimos seis años retenida la
amortización de la vivienda. Y
tuvimos 22 millones de pesetas en
la Caja de Ahorros. Generaron seis
millones de intereses y se repartieron
equitativamente. Y cuando vio la
gente la lealtad que había, cogió
mucha confianza con la asociación de
vecinos.

¿Qué supuso la aluminosis?
La aluminosis si no tienes proble-

mas de humedades, no pasa nada.
El problema es cuando hay humeda-
des, entonces es cuando se deterio-
ran las vigas. Eso se solucionó. Las
que estaban mal se han sustituido.

Y ahora vuelven a tener
problemas...

La impermeabilización de facha-
das no se ha hecho bien. Tenemos
el mismo problema que teníamos con
el Sindicato Vertical. Hemos de recu-
perar la democracia que nació en los
barrios y en las empresas, en la lu-
cha antifranquista.
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La Perona, oblidada

CONEIXENT EL BARRI

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.

RAQUEL TERÀPIES NATURALS
Vine i gaudeix del teu massatge. MASSATGE A ESCOLLIR:
Reductor, Anticel·lulític, Descontracturant,
Circulatori, Neurosedant, Esportiu, Drenatge limfàtic

C/ Torà ,4
08020 Barcelona

Telèfon i WhatsApp:
647 891 388

10% de descompte
si vens a través

de la revista

60 minuts 30 euros
45 minuts 27,50 euros
30 minuts 15 euros

La Perona, aliniada amb les vies del tren, en un foto aèria de 1967

SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ (SELAV)
Des del 1989, any de la desaparició

del barri de barraques de La Perona,
la ronda de Sant Martí es va convertir
en un passeig per després, amb les
obres de l'estació de La Sagrera,
desaparèixer definitivament.

De la mateixa manera que ha
desaparegut de la
memòria col·lectiva. Les
persones que hi vivien,
però, no poden oblidar la
convivència dels anys
difícils en condicions molt
precàries. L'arribada a
Barcelona, la manca d'un
habitatge digne, la
construcció o compra de la barraca i el
treball quotidià per ascendir social-
ment i poder baixar a "viure als pisos".

D'uns  anys ençà, una iniciativa
ciutadana amb el suport d'una cin-

quantena d'entitats ha compromès les
administracions perquè intentin que
aquesta memòria no s'esvaeixi i,
posen plaques commemoratives en els
indrets on hi havia barraques:
Somorrostro, el Carmel, Camp de la
Bota, Rere Cementiri...

El Museu d'Història de la Ciutat
realitzà una exposició (que es pot

reviure en la pàgina
"barraques.cat") on es
feia un repàs exhaustiu
del fenòmen a Barcelona.

I La Perona? Encara
està pendent el seu
reconeixement. Men-
trestant, ¿seria tan difícil
batejar un pont amb el

nom de La Perona, per exemple un
que no té denominació i que tothom
coneix amb el nom de l'arquitecte que
el va dissenyar?

Seria tan difícil
batejar un pont
amb el nom de
La Perona?

P R I M A V E R N

VERN, la Coordinadora
d'Entitats de La Verneda-Sant
Martí organitza un any més la
festa de la primavera
PrimaVERN, una versió
reduïda (i càlida) de la Festa
Major del barri.

Les activitats es concentren
en el cap de setmana del 19 al
21 de maig. Divendres amb la
Tarda Jove i la Festa
Infantil de l'Aigua (a la
plaça dels Porxos). Dissabte
amb la IV Bicicletada
Popular (12:30), el XIII
Mercat d'Intercanvi i
Segona Mà, a partir de les
10:30 i Renova la Teva
Roba,  al Centre Cívic.
Diumenge, la II Festa de la
Convivència, de 11 a 20
hores, amb partit de futbol
solidari (Camp Menorca).

A més, el 12 de maig a les
17:30 tindrà lloc la Trobada
de Percussió (rambleta
Centre Cívic). I el dissabte 27,
Hip Hop a La Verneda, al
costat del Mercat Provençals
(mercadillo).
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Ocells al parc de Sant Martí

La primavera és el moment de
veure revifar la natura. Els ocells,
però, els podem gaudir tot l'any. Una
de les ocupacions quotidianes dels
ornitòlegs és la visualització de les
diferents aus en llocs concrets. Un
d'ells és el parc de Sant Martí. I un

d'aquests observadors és Òscar
Bargalló. Ha elaborat una guia dels
ocells que s'han pogut veure en el
parc en els darrers sis anys.

Està dividida en: ocells presents tot
l'any (33); ocells estiuejants (3);
ocells hivernants (9); i ocells només
en migració (8). Segons la freqüència
d'observació es distingeix entre ocells
molt corrents, corrents, rars i molt
rars.

Entre els primers hi ha el colom
roquer, el gavià argentat, la cotorreta
de pit gris, el pardal comú, la merla,
la tórtora turca, la garsa, el gafarró...
Els ocells estiuejants són: el ballester,
el falciot negre i l'oreneta vulgar.

Entre els difícils de veure es troben
el papamosques gris, el reietó, el
corb, el verdum i la mallerenga
cuallarga.

Si es vol gaudir de la natura sense
anar lluny de casa, només cal agafar
la guia, seure al parc i observar amb
atenció.

La guia pot consultar-se a:
altzadiako.wordpress.com/recursos-didactics/

* TREBALLS RECERCA
En el 18è Congrès de Treballs

de Recerca de Batxillerat del
Districte de Sant Martí, que
organitzen l'institut Joan
d'Àustria i el Servei Educatiu
del Districte, una alumna de
l'institut Bernat Metge ha estat
entre els treballs guanyadors.
Es tracta de Laura Díaz-Pinto,
amb el treball "La música de la
natura. Zoosemiòtica i
zoomusicologia d'aus". També
ha rebut una menció especial el
treball "El làser: arma o
joguina?", d'Iker Zamorano,
alumne de l'Infanta Isabel.

* JOCS FLORALS
L'Auditori de Sant Martí

acollirà el 26 maig l'acte de
lliurament dels premis dels
Jocs Florals Escolars 2017.

Entre el 10 i el 16 de maig, la
ciutat viurà una nova edició de
la Setmana de la Poesia.

N O T Í C I E S
S O L I D À R I E S

Tórtora turca
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Ya llega la Feria...
y el Rocío
FRANCISCO FUENTES  (HERMANDAD

ROCIERA ANDALUZA SANTO ÁNGEL)
Corría el año 1990. En el Centro

Socio-Cultural Santo Ángel de vez en
cuando se ponían
algunos compo-
nentes a cantar,
palmear, tocar la
guitarra... y había
aficionados a las
sevillanas y a los
temas rocieros.

En muy pocos
meses, el Coro Fla-
menco Rociero San-
to Ángel fue una
realidad. En 1993,
germina el grano
de Hermandad en-
tre el Grupo Fla-
menco. El primer
domicilio social de
esta Hermandad,
fue la Casa de Es-
tepa.

En los dos años
siguientes se con-
solidaron los lazos
de amistad con in-
numerables enti-
dades y asociacio-
nes. Entre ellas con la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío La Espe-
ranza de Badalona.

Ellos fueron los que bautizaron y

MONTSERRAT RAMON

Dedicada al Concili
ecumènic de l'Església Catòlica
celebrat entre 1545 y 1563 a
Trento, ciutat del Nord d'Itàlia.
Es buscava reunificar la
Cristiandat com a resposta a la
Reforma Protestant de Lutero.

Creua tot el barri, des del
carrer Espronceda fins al
d'Extremadura. És la
continuació del carrer Consell
de Cent.

Entre els carrers de Treball i
Agricultura es troben els blocs
d'habitatges de "La Caixa",
inaugurats el 1955 i que estan
inclosos al Catàleg del
Patrimoni Històric-Artístic de
la Ciutat de Barcelona.

A continuació es troben les
instal·lacions del Club Esportiu
Júpiter i, gairebé al final del
carrer, la seu de l'associació de
veïns La Pau i l'Hotel d'Entitats
de l'edifici Piramidón.

CARRER A CARRER

Concili de Trento

apadrinaron a la Hermandad Rociera
Andaluza Santo Ángel.

En 1996 se celebra la primera Misa
de Hermandad, en la que tiene lu-

gar el acto de ben-
dición de nuestro
Simpecado [estan-
darte de la Virgen],
asistiendo todas
las Hermandades
con sus Presiden-
tes, Hermanos Ma-
yores y resto de
hermanos de las
distintas asociacio-
nes.

En 2004, se ben-
dice un nuevo
Simpecado que, al
igual que el prime-
ro (que se encuen-
tra expuesto en la
Hermandad), se
hace con la misma
alegría y la misma
ilusión.

Ser socio y her-
mano en esta Her-
mandad no sólo
conlleva el disfru-
te y la alegría de

los festejos. También hay actos muy
importantes y  obligaciones muy se-
rias.

ROMERÍA DEL ROCÍO 2017
2 A 4 JUNIO. TERRASSA

FERIA DE ABRIL DE

CATALUNYA 2017
28 ABRIL A 7 MAYO

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

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

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

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



EL REBROT  39   Maig 2017 7ENTITATS

Fundació Pere Mitjans,
una vida de qualitat

EL DIA SOLIDARI

"Después de 3 años y medio
de lucha constante el Casal
Tramuntana ha decidido cesar
su actividad a finales de este
mes", així s'expressava el
comunicat que el 23 de maig de
2015 anunciava la desaparició
de l'organització feixista que
tenia la seva seu al carrer
Alcalá de Guadaíra.

El Casal Tramuntana inicià
les seves activitats el 2012 al
barri del Clot sota el nom de
Centro Social Militia. Expulsats
per la força del moviment
antifeixista al barrí veí, el 2014
van venir a parar al nostre.

Alertades, les entitats
vernedenques es van
mobilitzar i el juliol del mateix
any es produïa la primera de
les manifestacions contràries.
Un any després del rebuig els
feixistes publicaven el seu
comunicat.

Tancament del
Casal Tramuntana

LÍDIA YESARES

Ja fa quaranta anys que, primer
com a associació i després com a
fundació, a la Pere Mitjans es treballa
per tal d’oferir suports a les persones
amb discapacitat, de tot tipus, per a
que puguin desenvolupar el seu
projecte de vida de la
manera més autònoma
possible.

Aquesta és la nostra
intenció, el principi del
qual partim, allò que
dona sentit al nostre
dia a dia com a
organització; fer possi-
ble que a la vida de les
persones hi hagi allò
que elles han escollit i
els hi proporciona
benestar i qualitat de vida.

L’autonomia en la presa de
decisions de les persones a les que
oferim suports és el pilar en el què es
fonamenta la nostra manera de fer.
Autonomia i llibertat, que requereixen
responsabilitat i sentit de dignitat.  

La Fundació Pere Mitjans és una
entitat sense afany de lucre que pren
el seu nom d’en Pere, fill de Miquel
Mitjans i Roser Roca, família que
formava part del grup inicial que,
juntament amb alguns professionals
de l'àmbit educatiu, van constituir el
1977 l’Associació Pere Mitjans. Inicial-

ment es va crear un servei d’iniciació
laboral i diverses llars residència al
barri del Besòs dins del districte de
Sant Martí (Barcelona).

La Fundació Pere Mitjans té com a
missió posar a l’abast de les persones
amb discapacitat i de les seves famílies

els recursos i suports
personals, i de tota
mena, necessaris per-
què puguin desenvo-
lupar-se i desenvolu-
par el seu projecte de
vida de qualitat, en una
societat inclusiva, justa
i solidària, com a ciuta-
dans de ple dret.

El patrimoni actual
està constituït per un
nucli d’habitatges for-

mat per cinc llars-residències i cinc
mini-residències que donen servei a
80 persones, i quatre serveis de
teràpia ocupacional, un centre d’aten-
ció diürna per a persones amb disca-
pacitat física i un centre especial de
treball, que acullen al voltant de 125
persones.

Al barri hi ha tres serveis d'habi-
tatge (Mini-residència Porxos, Llar-
Residència Gran Via i Residència
Verneda, al costat de la plaça de La
Palmera) i un Servei de Teràpia Ocu-
pacional (al carrer Treball/Andrade).

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
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Galícia a La Verneda

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

ÀNGEL VALVERDE

Dels gairebé 1.300 nascuts a
Galícia que viuen al barri, dues
terceres parts són d'Ourense i Lugo.
Precisament de Lugo, concretament
de Castroncelos, és el Premi Sant
Martí 2001 Álvaro Pérez Castro,
fundador de l'Associació Sant Martí
Esport (ASME).

Només hi ha un carrer que té
relació amb Galícia, però és ben
peculiar. El carrer d'Andrade està
oficialment dedicat a Domingo
Antonio de Andrade, arquitecte
corunyès de Cée. Abans era
dedicada a Juan Gil de Andrade, un
comandant en la batalla de Lepant.
Males llengües asseguren que en
realitat es volia dedicar ocultament
el carrer a Jaime de Andrade,
pseudònim amb el que Franco va
escriure l'argument de la pel·lícula
"Raza". Un altre misteri és perquè
l'escola Emilia Pardo-Bazán
(escriptora corunyesa, autora de
"Los Pazos de Ulloa") va canviar el
seu nom pel de Bac de Roda).
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CE-SA-ZUL
 Materiales para la construcción

RAFAEL GASCÓN

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

cesazul.gascon@gmail.com

ASSESSORIA

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

Pedro Chueca Calcena
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Si per alguna cosa és visible la
cultura gallega al barri és per
l'associació Cova da Serpe, fundada
el 1985, i pel seu Festival Musical
Galego que arriba cada any amb la
primavera al parc de Sant Martí.

El president de l'entitat i de la
Federación de Entidades Culturais
Galegas de Catalunya, Domingo
Balboa, ens diu que el 12, 13 i 14 de
maig tindrà lloc la 32a edició,
dedicada enguany al municipi de
Castro Caldelas (Ourense).

També ens relata els l locs
imprescindibles per conèixer la
celebrada gastronomia gallega a La
Verneda: les botigues Castiñeiro
(Huelva, 94) i Mayte (Prim, 222) i els
restaurants Foxos (Camp Arriassa,
57), Casa Suso (Ca n'Oliva, 69) i
l'altre Foxos (Gran Via, 1095).

Música, ball folklore i menjar, una
combinació que l'any passat va
consumir tres dies de festa, una tona
de pop, 65 quilos de lacon i 65 caixes
de vi.

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

08020 Barcelona
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EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com

El grup folklòric de A Cova da Serpe al Festival Musical Galego del 2016


