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EL REBROTR

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE LABORAL

ADVOCAT

ASSEGURANCES

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

Tel. 93 305 5186
Fax 93 278 1752

info@poligest.com

El Pla de Barris és una iniciativa
del municipi per millorar les condi-
cions de vida als barris amb més
desigualtats de la ciutat. Hi ha deu
en marxa, entre els quals els que
afecten el marge dret del riu Besòs.

L'Ajuntament acaba d'aprovar la
posada en marxa del Pla de Barris
de La Verneda i La Pau. Té tres eixos
fonamentals. El primer es refereix a
la comunitat educadora i se centra
en millorar l'Institut Bernat Metge. El
segon vol connectar i millorar la zona
de Via Trajana, intervenint al carrer
Binèfar i solucionant el tema del pont

Deu milions d'euros per
millorar el barri

Aprovat el Pla de Barris de La Verneda i La Pau

Voluntaris
olímpics
vernedencs

(pàgina 3)

del carrer Santander. El tercer es
refereix al polígon industrial. Vol
convertir-lo en motor d'activació
econòmica.

Una de les característiques del Pla
de Barris, que el diferencia de les
actuacions quotidianes del municipi,
és el paper preponderant de la
participació dels veïns i veïnes en la
definició i seguiment de l'assoliment
dels objectius del Pla. Per això hi ha
hagut reunions prèvies amb entitats
i associacions de La Verneda i La Pau
i s'ha creat un grup impulsor que es
reunirà periòdicament.
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HUMOR

EDITORIAL

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: CORRUPTES.
(COR, RUP -net a l'inrevés- TES)

Sense remei, són uns...

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

Estiu olímpic
La revista que teniu a les mans durarà tot l'estiu.

No ens tornarem a veure fins el setembre. Juliol i
agost són mesos en què l'activitat associativa baixa
radicalment i nosaltres també farem vacances. Quan
tornem al setembre ho farem amb més pàgines i amb
empenta per viure un nou curs.

Aquest número d'estiu té dos temes centrals: el Pla
de Barris de La Verneda i La Pau i la commemoració
del 25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics
i Paralímpics de Barcelona'92.

El Pla de Barris suposa una inversió en els propers
dos anys d'uns deu
milions d'euros en
la zona del Barri
73 (La Verneda i
La Pau), tant en
infraestructures
com en iniciatives
socials.

Els Jocs
Olímpics de
Barcelona'92 van suposar dues grans
transformacions: la urbanística i l'organitzativa. En
aquesta segona van destacar els voluntaris. Parlem
amb alguns d'ells en un article que tindrà
continuïtat en números propers. La urbanística ens
va portar la rambla Prim, la connexió dels carrers
Aragó i Guipúscoa i el poliesportiu i frontons Bac de
Roda.

De les seccions habituals destaquem una agenda
plena d'actes d'estiu com les festes majors de La
Palmera, La Pau i La Verneda Alta. Als Indrets
descobrirem la insòlita existència de dues fonts de
Canaletes als extrems del barri. Tornarem a gaudir
de la cuina del món viatjant aquest cop al Brasil.

EDITORIAL

Els Jocs Olímpics de
Barcelona'92 van suposar
dues grans
transformacions:
la urbanística i
l'organitzativa

FINS 24 JULIOL

EXPOSICIÓ PINTURA:
"NUBLO NOBLA"

DIEGO PUJAL

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

FINS 5 OCTUBRE

TRIATAPES:
RUTA DE TAPES

TOTS ELS DIJOUS

WWW.TRIATAPES.CAT

1/5 JUNY

ROMERIA DEL ROCÍO

TERRASSA

3 JUNY, 20:00
CIRC I TEATRE VISUAL:

"HABITACIÓ 801"
AUDITORI DE SANT MARTÍ

5 A 30 JUNY

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:
"RECORDS PERDUTS"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

9 JUNY, 20:00
DANSA:

"MI MADRE Y YO"
AUDITORI DE SANT MARTÍ

10 JUNY, 18:00
PERPRETACIONS 2017

17A MOSTRA D'ART

EFÍMER AL CARRER

RAMBLA GUIPÚSCOA

(ENTRE FLUVIÀ I SELVA DE MAR)

AGENDA

17 JUNY, 18:30
MÚSICA CLÀSSICA:
CICLE RESONARE

ENSEMBLE VEU I VENT

ESGLÉSIA VELLA DE SANT MARTÍ

17 JUNY, 21:00
DIA DE LA MÚSICA:

SYSTEM BEAT + WILD

GOATS + OMINIRA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

17/18 JUNY

- FESTA MAJOR DEL

BARRI  LA PAU

- FESTA MAJOR DE

LA PALMERA

- FESTA MAJOR DE

LA VERNEDA ALTA

20 JUNY, 18:00
SAC DE RONDALLES:

"EL FABIO I LA LLUNA"
BIBLIOTECA SANT MARTÍ

23 JUNY, 21:00
REVETLLA DE SANT JOAN

PARC DE SANT MARTÍ

30 JUNY, 20:00
CIRC: "INDOMADOR"
AUDITORI DE SANT MARTÍ

JULIOL I AGOST
CASALS D'ESTIU

CONSULTAR PÀGINA:
v a c a n c e s . b a r c e l o n a . c a t
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ENTREVISTA

JOCS OLÍMPICS
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Maresme, 253 baixos

Tel.: 636 074 990

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

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias

Barcelona 1992: els Jocs Olímpics
dels voluntaris
ÀNGEL VALVERDE

Els Jocs Olímpics i
Paralímpics de la XXV
Olimpíada van tenir lloc a
Barcelona entre el 25 de
juliol i el 9 d'agost de 1992
els primers, i entre 3 i el 14
de setembre els segons.

En acabar tots dos
esdeveniments hi va haver
un consens generalitzat
que havien estat un èxit
esportiu, organitzatiu i de
participació.

Que serien uns Jocs
estimats es va saber des del
primer moment. En els dies

Ruth Martínez, una altra
veïna, tenia llavors 17 anys
i era atleta (va ser campiona
júnior de Catalunya dels
100 metres). El seu
entrenador va ser qui la va
animar a ser voluntària
olímpica. Ho va ser en tots
dos Jocs, recollint les
cistelles de la roba dels
atletes que anaven a córrer

la seva prova
a l'Estadi Olím-
pic. Però el
seu record
més indeleble
("després del
naixement del
meu fill, el
següent mo-
ment més im-
portant de la
meva vida") va
ser quan va

portar la torxa olímpica pels
carrers de Barcelona.
"Estava a la plaça de
Catalunya amb la meva
família, uns amics i la torxa.
Vaig veure una intensa
llum que s'apropava: era el
relleu, envoltat de càmeres
de televisió i cotxes. Quan
em va passar el foc, tota
la atenció es va concentrar

Ruth Martínez Moralejo

següents a la nominació de
Barcelona com a seu, el 17
d'octubre de 1986, 102.000
persones es van inscriure
com a voluntaris per
col·laborar en la seva
organització. Finalment,
només 35.000 van
participar directament
(15.000 en els Paralímpics)
amb un programa de
formació prèvia
finançat per la
marca automo-
bilística SEAT.

En la seva
fàbrica de
Martorell tre-
ballava llavors
Álvaro Pérez
Castro, veí del
barri i fundador
de l'Associació
Sant Martí Es-
port. Va ser voluntari a la
Vila de Periodistes de l'àrea
olímpica Vall d'Hebron. Feia
el torn de nit de xòfer dels
voluntaris. "Quan acabaven
la feina, els portava cap a
casa seva, a Barcelona o a
qualsevol poble dels
voltants". Com es veu a la
fotografia, encara conserva
l'uniforme de voluntari.Álvaro Pérez Castro

en mi. Van ser cinc minuts
de glòria fins que li vaig
passar el relleu al rector de
la Universitat de Barce-
lona."

El relleu  de la parti-
cipació el va agafar l'asso-
ciació Voluntaris 2000 que
des de llavors ajuda,
organitza i col·labora en la
preparació de manifes-
tacions cíviques, espor-
tives o culturals com la
Marató de TV3, les Festes
de la Mercè, la Cavalcada de
Reis, curses i campionats de
diversos esports.

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

"Després del
naixement del
meu fill, portar
la torxa és el
següent
moment més
important de la
meva vida"
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JOSEP MANERA

El passatge s’inicia als
Jardins del Clot de la Mel
(carrer d’Espronceda) i acaba a
Bac de Roda.

Les casetes del passatge
Antoni Gassol es van construir
l’any 1925 com a vivendes dels
treballadors de les indústries
tèxtils que hi havia a la zona. El
nom prové d'un dels
propietaris dels terrenys.

El passatge, convertit en
patrimoni històric de la ciutat,
està format per un conjunt
d’habitatges unifamiliars de
planta baixa que, a la part
posterior, s’enfonsen una
altura més i disposen d’un
pati-jardí.

És un conjunt representatiu
de l'arquitectura popular de

CARRER A CARRER

Passatge
Antoni Gassol SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ (SELAV)
Un bilió de les antigues pessetes

es van invertir entre 1986 i 1992 per
posar Barcelona a l'alçada d'una
ciutat digne d'uns Jocs Olímpics (uns
6.000 milions d'euros d'avui). Quatre
àrees olímpiques (Montjuïc,
Diagonal, Vall d'Hebron i Vila
Olímpica) i una anella viària que les
connectava van néixer d'un any per
l'altre.

La vila olímpica es va edificar
sobre les fàbriques del passat
industrial del Poblenou, eliminant la
línia ferroviària de la costa i
recuperant les platges per a l'ús
ciutadà.

A més dels grans edificis com el
Palau Sant Jordi o l'Estadi Olímpic
Lluís Companys, els atletes de
Barcelona'92 necessitaven entrenar-
se uns dies abans de la competició...
i aquí entraven en escena les petites
instal·lacions de barri.

Un poliesportiu que ningú
havia demanat

El nostre barri comptava amb dues
instal·lacions esportives amb piscina
(Júpiter i CEM La Verneda). Totes
dues van acoll ir entrenaments
d'especialitats olímpiques com el
waterpolo, l'handbol... Però el Comitè
Organitzador Olímpic  de
Barcelona'92 (COOB'92) va veure
necessària una nova instal·lació. Així

JOCS OLÍMPICS

Allò que els Jocs Olímpics

és com va néixer el Poliesportiu Bac
de Roda (Espronceda, 294), un
equipament que ningú havia
demanat.

Al costat del poliesportiu es van
construir dos frontons que també
serviren per l'entrenament dels
atletes de pilota basca (esport de
demostració als Jocs de Barcelona) i
que substituïren el que es va haver
d'enderrocar per obrir la Ronda de
Dalt a Pedralbes.

Ben a prop del poliesportiu Bac de
Roda, les obres olímpiques van
portar l'any 1990 la connexió dels
carrers Aragó amb Guipúscoa. Durant
anys va existir un perillós pont

RAQUEL TERÀPIES NATURALS
Massatges: Reductor, Anticel·lulític, Esportiu, Circulatori,
Descontracturant, Neurosedant, Drenatge limfàtic...

C/ Torà ,4
08020 Barcelona

Telèfon i WhatsApp:
647 891 388

Reflexologia podal
Flors de Bach

Jin Shin Jyutsu
Magnified Healing

- Neteja de Cutis
- Cures Facials i Corporals
- Depilacions amb Cera
  Calenta i Cera d'Un Sol Ús
- Manicura i Pedicura

La connexió dels carrers Aragó i Guipúsco

rambla de Prim, tres herències de les obr

finals del segle XIX i inicis del
segle XX. Totes les casetes
disposen de la mateixa
estructura, amb petites
variacions ornamentals en la
part superior de la façana.

Al número 18 trobem el
Taller El Xop. Es dedica a
l’atenció de les persones
discapacitades intel·lectuals
adultes des de l’any 1977. Té la
Medalla d'Honor de Barcelona
2016. 

El 2009, l’ Ajuntament va
cedir l’espai de tres casetes del
passatge per a la construcció
 d’una  llar-residència amb 12
places.

Un carrer més avall existia
un altre passatge de les
mateixes característiques
anomenat Vicenç Montal.
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s van portar a La Verneda

"provisional" que unia els carrers de
València (davant el Jesuïtes del Clot)
i Guipúscoa. L'obertura es va fer en
forma de rambla entre Meridiana i Bac
de Roda i va tenir continuïtat el 1997
després de la inauguració de la línia

2 del metro. El mateix carrer
Guipúscoa permetia els vehicles
accedir a les noves rondes de la
ciutat, concretament a la del Litoral,
amb entrada i sortida pròpies.

Per fi, la Rambla
De totes les obres que el Jocs

Olímpics van portar a La Verneda de
Sant Martí potser la més desitjada
va ser la rambla de Prim. Una arteria
ciutadana que connectava les vies del
tren de La Sagrera amb el mar. La
rambla més llarga de la ciutat.

De ser un territori hostil, amb la
riera  d'Horta a cel obert i les línies
d'alta tensió vorejant els edificis
d'habitatges, el 1992 va passar a ser
un passeig arbrat segregat de la
circulació i ornat amb escultures,
fonts, "pistes d'skate" i circuits per
a corredors.

Vet aquí la diferència entre haver
d'acabar les obres sí o sí o fer una
estació de tren a batzegades.

L L I B R E S

Trencar el silenci

Autobiografia de Francisco
Liñán, militant comunista i
president de l'associació de
veïns del Barri La Pau. Un
lluitador incansable que des de
ben petit va conèixer els rigors
de pertànyer a la classe
treballadora. Amb el relat de la
seva vida com a exemple,
també ret homenatge tothom
que ha lluitat des de l'anonimat
per un món millor. Aquesta
edició és la traducció al català
de "Silencio roto", una primera
versió, ara
corregida i
millorada,
publicada per
Tigre de
Paper, una
editorial amb
molt títols
dedicats a la
cultura po-
pular.

oa, el poliesportiu Bac De Roda i la

res olímpiques
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ASSESSORIA

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

Pedro Chueca Calcena
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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

I N D R E T S

Dues fonts
de Canaletes

PLA DE BARRIS DE LA VERNEDA I LA PAU

El ràpid creixement experimentat al
llarg dels últims anys no ha beneficiat
a tots per igual i les desigualtats entre
els barris segueixen augmentant en
indicadors com la distribució territorial
de la renda familiar disponible,
l'esperança de vida, la taxa d'atur o
l'estat del parc d’habitatges.

Per tal d'afrontar aquesta situació de
manera integral i transversal, s'impulsa
el pla dels barris de Barcelona. Així, el
Pla, una iniciativa
municipal que, en
col·laboració amb
els veïns i veïnes i
amb una dotació
pressupostàr ia
extraordinària,
posa en marxa
accions socials,
econòmiques i
urbanes per millo-
rar els barris que
més ho necessi-
ten.

En tot cas,
aquest Pla és
diferent perquè
estableix una
nova manera de
treballar entre l'administració i els
barris, que es basa en la suma de la
creativitat i l'eficàcia de l'acció veïnal
amb la capacitat i els recursos de
l'Ajuntament. D'aquesta manera, els
processos aconsegueixen ser més
eficients i els reptes de cada barri es
solucionen de manera orgànica,
sostenible i des del propi entorn.

Els objectius del Pla de barris volen
transformar qüestions clau de cada

territori, que s'engloben en grans
àmbits d'actuació, com són l'educació,
els drets socials, l'activació econòmica
i l'ecologia urbana. Amb les accions del
Pla volem crear i millorar molts
aspectes que estan interrelacionats
entre sí: crear projectes educatius
integrals i transformadors, millorar les
condicions de vida.

Aquesta iniciativa és, per sobre tot,
un projecte fet per i per a les persones.
És per això que la implicació dels veïns

i veïnes, els teixits
associatius i els
diferents agents i
serveis locals a
cada barri és
imprescindible per
al desenvolupa-
ment del pro-
grama.

En aquest pla
tothom està con-
vidat a participar,
des de la definició
fins al desplega-
ment. Per coordi-
nar-ne la partici-
pació, es defi-
neixen tres espais
que es repliquen a

tots els barris: el Grup impulsor, format
per veïns, veïnes i entitats del territori,
les taules de treball, organitzades per
temàtiques, en què es desenvolupen
les diverses propostes del pla, i les
accions participades, que incorporen la
veu dels veïns i veïnes en els projectes
a través de sessions, jornades o
activitats als barris.

Amb la reactivació dels barris que
més ho necessiten, aconseguirem una

Per millorar la vida al
barri de La Verneda
i La Pau, tenim un pla

Pressupost (en euros)
Drets socials 1.570.000
Educació 1.880.000
Activitat econòmica 1.400.000
Ecologia urbana 4.887.500
TOTAL 9.737.500

TRES EIXOS
La Verneda i La Pau,

comunitat educadora:
millorem l'Institut Bernat Metge

Connectem i millorem Via Trajana

Repensem el polígon industrial,
motor d'activació econòmica

De les prop de 1.700 fonts
que té Barcelona, tothom
coneix la de la Rambla de
Canaletes, on se celebren les
victòries esportives del FC
Barcelona. Però no és l'única.
Hi ha disset repartides per
tots els districtes (excepte
Sarrià-Sant Gervasi i Nou
Barris).

I al barri en tenim dues.
Una, a la cruïlla de Via
Trajana amb Binèfar (a la foto)
i l'altra a la plaça de la
Infància (darrere el CAP Sant
Martí del carrer Fluvià).

El 1889, l'arquitecte
municipal Pere Falqués va
dissenyar aquesta font-fanal
de ferro colat. La base té
forma circular. A la part
superior, quatre fanals
il·luminen l'entorn i la part
central, ornada amb quatre
escuts de la ciutat, té quatre
brolladors (més un petit
abeurador per a gossos).

AIRE ACONDICIONADO
CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD

REFORMAS
FONTANERÍA
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N O T Í C I E S
S O L I D À R I E S

MOSTRA DE COMERÇ
L'Eix Comercial Sant Martí

va organitzar el 28 de maig la
18a edició de la Mostra de
Comerç i Fora Stocks al carrer
Guipúscoa amb un cinquantena
de parades i una fira d'artesans.

ANIVERSARI CASAL AVIS
El Casal de Gent Gran La

Verneda Alta del carrer Binèfar
acaba de celebrar el seu 25è
aniversari. Va ser inaugurat l'1
maig de 1992.

CASALS D'ESTIU
Després del tancament de les

escoles a finals de juny, les
institucions públiques i moltes
de privades organitzen casals
d'estiu per a totes les edats. Per
a més informació, consultar:
vacances.barcelona.cat

JUNY: FESTES MAJORS
El cap de setmana del 17 i 18

de juny concentra les festes
majors de La Palmera, La Pau i
La Verneda Alta (a la plaça
Llibertat Ròdenas).

TALLERS D’ESTIU
El Centre Cívic Sant Martí

organitza "tastets" gratuïts del
tallers d'estiu. Consultar a:
barcelona.cat/ccsantmarti

PLA DE BARRIS

ciutat més equitativa i més justa, en
què la qualitat de vida sigui un valor
comú a tots els barris i l’orgull de tots
els veïns i veïnes.

En el cas de La Verneda i La Pau,
després del treball conjunt de veïns i
veïnes, s'ha detectat que cal treballar
prioritàriament en tres àmbits: a nivell
educatiu, cal generar noves oportu-
nitats educatives impulsant iniciatives
que estimulin la implicació del territori
en la millora dels processos d'integració
i socialització escolar i potenciar-la. La
promoció de projectes que potenciïn i
posin en valor la relació entre famílies,
escoles i l'entorn.

La millora de l'Institut Bernat Metge
és la punta de llança de la transforma-
ció educativa que es pretén impulsar.
Aquesta transformació passa per les
accions de millora de les infraestruc-
tures del centre per fomentar la
qualitat educativa, el reforç els equips
docents i per impulsar projectes
educatius singulars.

Per altra part, la manca de connecti-
vitat que provoquen les diferents
infraestructures que travessen aquest

barri (vies fèrries i polígons) fa que la
zona de Via Trajana, especialment,
sigui un espai aïllat, tant del barri com
de la ciutat. Des del Pla de Barris es
planteja una intervenció integral a
l'entorn de Via Trajana que busca la
connexió d’aquesta zona amb la resta
del barri i la ciutat, a la vegada que
pretén convertir-la en un espai molt
més amable i social.

El polígon Monsolís i la zona
industrial de la Verneda esdevenen un
espai industrial que voreja i separa els
barris dels del seu entorn, però a la
vegada és un espai d’oportunitats per
al creixement econòmic i per a la
revitalització d'una nova identitat in-
dustrial. El fet de formar part d’una de
les poques zones industrials
perifèriques de la ciutat, juntament
amb els polígons veïns de Bon Pastor i
del Torrent de l’Estadella, constitueix
un valor patrimonial i un vector
econòmic de proximitat.

Tenim molt per fer en el Pla de Barris
de La Verneda i La Pau, i recordem que,
sense barris, no hi ha Barcelona.

Els tres eixos del Pla de Barris: institut, Via Trajana i polígon
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Crepioca verde
(Brasil)

La tapioca es la fécula
extraída de la yuca.
Antiguamente los indígenas del
Amazonas la consumían y
elaboraban una especie de
galletas planas con forma
redonda que se servían en
ocasiones festivas.

El crep que proponemos en
este número puede prepararse
con diferentes rellenos.

Batir todos los ingredientes
en una licuadora y a
continuación dejar reposar
10 minutos.

Con la mezcla hacer crepes
engrasando previamente la
sartén con un poco de
mantequilla.

Para el relleno se hará un
refrito de ajo y cebolla al que
incluiremos un poco de chile
jalapeño y tomate. Una vez
listo, rellenaremos el crep con
queso cottage, un poco del
refrito y aguacate cortado en
rodajas.

Ingredientes: 1 huevo, 2
cucharadas grandes de tapioca,
1/2 taza de repollo picado,
cilantro y una pizca de sal.

Concili de Trento, 191, Ent. 1a.
Tels. 93 614 9778 (19-12 h. matins)

628 76 43 33 (22-22:30 h. nit)
stherpros@hotmail.com

ESTHER PROS
FILÒLOGA ANGLESA
www.estheracademy.es

Ensenyament Anglès tots els nivells

GLORIA ROJO

L'Adela de Trenquelléon va ser el
primer col·legi privat religiós que es
va construir al barri. Calia donar
resposta a la demanda motivada pel
creixement de la població.

Va ser inaugurat oficialment el 12
d’octubre de 1960. Porta el nom de
la beata francesa Adela de Batz de
Trenquelléon, cofundadora, al costat
del pare Guillem Josep Chaminade,
de la congregació de les Marianistes
(Filles de Maria Immaculada, 1816).
Al centre hi viuen sis religioses, tot i
que només tres d'elles es dediquen
al col·legi.

A la dreta de la façana de l'edifici hi
ha un plafó ceràmic que commemora
la inauguració del carrer Guipúscoa al
1963 per l'alcalde de Donosti-Sant
Sebastià, Nicolás Lasarte (veure més
informació al nostre número 36).

Els 717 alumnes estan repartits en
26 aules i tres etapes de doble línia:

infantil, primària i secundària
obligatòria.

A més de la funció com a escola,
fins el 1992 la tercera planta es va
dedicar a residència de joves que
venien a estudiar a Barcelona.
Aquesta planta està actualment
llogada al centre Merit School
d'ensenyament d'idiomes.

L’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) realitza diverses
activitats a l’escola, que van des de
la formació com a pares i mares fins
a d’altres de caire més lúdic com
sortides, passant per activitats
destinades als propis alumnes.

A més de diverses activitats
extraescolars, existeix des de 1972
el Club i Escola de Bàsquet CAT. Un
club que vol ajudar els alumnes (de
3 a 16 anys) que volem completar la
seva formació a través de l'esport en
qualsevol dels seus deu equips.

Adela de Trenquelléon,
el col·legi de les monges

EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte: publicitat.el.rebrot@gmail.com

Anuncia't  a

R


