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Entrevista amb Tere Martín, de la comunitat parroquial de Santíssim Sagrament

ÀNGEL VALVERDE

Tere Martín (Jerte, Cáceres, 1949)
és mestra jubilada i una de les
persones més actives de la comunitat
parroquial de Santíssim Sagrament,
que acaba de complir cinquanta anys
al barri.

La parròquia, com diu ella, "és
diferent a les altres". Sempre s'ha
inscrit en les corrents més obertes
de l'Església Catòlica. Allà va
començar de catequista i encara
segueix avui en dia.

"Ahora los padres no
creen en el profesor"

Ara que acaba de deixar de ser
educadora en actiu, desgrana tot un
seguit d'opinions molt assenyades
sobre la pràctica quotidiana de
l'ensenyament i l 'educació, del
tarannà dels infants actuals i el dels
seus progenitors.

És conscient de la influència cada
cop més restringida de l'Església i
constata que, dolorosament, la mitja
d'edat dels qui assisteixen a la
parròquia està en els setanta anys.

Tere Martín
Mestra i membre de la comunitat parroquial de Santíssim Sagrament

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

Atemptat
terrorista a
La Rambla

(pàgina 13)
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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: President de la Generalitat.

(p RE SI d en T de la GENER al i tat)

Carles Puigdemont

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

Atemptat a la Rambla
Amb la revista a punt d'entrar a màquines es

produeix l'atemptat de la Rambla de Barcelona. Hem
modificat la nostra portada per tal d'expressar la
solidaritat de la revista amb les persones afectades.

Comencem un curs, que es promet electoralment
mogut, amb el doble de pàgines que el número
d'estiu. Hem d'agrair molt especialment la confiança
dels nostres anunciants que fan possible que EL
REBROT creixi.

Dues novetats: demanem la col·laboració dels
lectors per contestar una enquesta mensual sobre
algun aspecte de
la vida del barri i
també que ens
escriguin.
Opinions,
suggeriments,
notícies, queixes,
fotodenúncies...
Qualsevol
participació serà molt ben rebuda.

L'ampliació de planes ens permet incloure dues
noves seccions: "Vernedencs pel Món", dedicada als
vernedencs i vernedenques que volten pel món i
"Vernedencs", per entrevistar veïns i veïnes que
tenen moltes coses a explicar públicament.

L'entrevista amb Tere Martín, mestre jubilada i
una de les ànimes de la comunitat parroquial de
Santíssim Sagrament (que celebra mig segle al
barri), ens descobreix com l'experiència docent ens
pot ajudar a comprendre els problemes de l'educació
d'avui en dia.

L'increment de planes també ens permet tractar
en profunditat més entitats i més temes dedicats a la
solidaritat internacional.

EDITORIAL

Hem modificat la nostra
portada per tal
d'expressar la solidaritat
de la revista amb les
persones afectades

INTERNET SOLIDARI

Federació Catalana
d’ONGD
fcongd.org
Justícia i Pau
justiciaipau.org
Amnistia Internacional
Catalunya
amnistiacatalunya.org
SOS Racisme
sosracisme.org
Drets Econòmics,
Socials i Culturals
observatoridesc.org
Cooperacció
cooperacio.org
Entrepobles
entrepueblos.org
Intermón-Oxfam
intermonoxfam.org
Medicus Mundi
medicusmundi.es
Metges Sense
Fronteres
msf.es
Món-3
ub.es/mon3
Farmacèutics Mundi
farmamundi.org
Ópticos X Mundo
opticsxmon.upc.edu
Vetermón –
Veterinaris Sense
Fronteres
veterinariossinfronteras.org
Xarxa de Consum
Solidari
xarxaconsum.net

Ecologistes en Acció
ecologistesenaccio.cat

Assemblea d’Aturats
assembleadeaturats-
barcelona.blogspot.com.es
Iaio Flautas
www.iaioflautas.org
Grup de Defensa de la
Sanitat Pública
defensasanitatpublica.wordpress.com

Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca
pahbarcelona.org

Xarxa d’Economia
Solidària
xes.cat
Coop57
coop57.coop
FIARE
fiarebancaetica.coop
Teixint Barris
Cooperatius
teixintbarriscoop.wordpress.com

VERN–Coordinadora
d’Entitats de La
Verneda-Sant Martí
evern.org
CERAI Catalunya
cerai.org
Xarxa Comunitària La
Verneda-St. Martí
xarxacomunitarialavernedasantmarti.

wordpress.com

Tots els REBROTS
elrebrotverneda.wordpress.com/

2016/12/11/el-rebrot/
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"No entiendo que los padres no
apunten a su niño a un esplai...
¡y les dejen solos en casa!"

¿Cómo empezó su carrera de
maestra en Barcelona?

Llegué a Barcelona en septiembre
de 1971. Para empezar el curso en
la Colegio Montserrat, que estaba en
la calle Menorca y que ya no existe.

Había hecho
unos cursos de
preescolar en
Madrid. Con la
carrera recién
terminada, con
todos los nuevos
sistemas de
enseñanza y me
meto en un lugar donde había niños
desde cuatro y cinco añitos hasta
tercero o cuarto de EGB. Luego pasé
al Nazareth. Y luego a Badalona,
hasta que he terminado.

¿Hay muchas diferencias entre
cómo era la educación y cómo es?

No tiene color. Antes podíamos
tener cuarenta alumnos en una clase
y tener a los padres contentos,
deseando que sus hijos
aprendieran, y hemos pasado a una

apatía. Yo lo peor que veo en los
niños es la apatía. Es muy difícil
motivarlos para que trabajen. Desde
muy pequeños. Y cada día más niños
problemáticos en las clases. Muchos
más niños hipertodo.

También hay
como una
resistencia de los
padres. Ahora los
padres no creen
en el profesor.
Antes te pedían,
pero sin exigirte
nada. Hablaban

contigo. Ahora no, ahora el padre y
también el maestro estamos como
muy a la defensiva.

No había medios...
Me acuerdo cuando fui al Nazareth

que no tenía ni piscina, ni para hacer
gimnasia con ellos, y entonces con
los padres cada sábado llevábamos
a los alumnos, a las nueve como si
entraran en clase, andando hasta la
Pegaso. Y ahí hacían gimnasia con
nosotros y luego iban a la piscina.

¿Entró en la parroquia cuando
aún estaba en la calle Josep Miret,
antes de cambiarse a Santander?

Yo vivía en La Paz con una familia
que iba a la parroquia de los Sacra-
mentinos. Un día en misa pedían
catequistas.  Y me apunté, en el 71.

 Una de las cosas por las cuáles
esta parroquia ha estado siempre
más marcada es porque el sistema
de catequesis siempre era diferente.
Había muchas reuniones. Se empezó
a formar a la gente. Se hacía
catequesis de adultos. Se hacía el
catecismo holandés. Empezó a
trabajarse la Biblia en pequeños
grupos.

Eso se ha ido consolidando y ha
dado un tipo de comunidad
diferente. Ni mejor ni peor, pero sí
diferente.

¿En qué se notaba?
 Cuando otros han empezado a leer

en la iglesia, aquí estaban leyendo los
seglares hasta el Evangelio. Se
empezó la confesión comunitaria ya en
la otra parroquia. En toda la zona se
empieza la confesión comunitaria
hace cuatro días.

Y empiezan a llegar las órdenes
religiosas al barrio...

Con los salesianos hubo una
movida de jóvenes muy fuerte.
Muchos nos fuimos con los
salesianos. Yo vuelvo a la parroquia
justo para que mis hijos se preparen
para la comunión. Entré como
catequista de adultos. Lo hacíamos
de nueve y media a once.

Entonces las reuniones eran a las
nueve de la noche...

Siempre he dicho que cuando
quieras que los padres no vengan a
una reunión, convoca la reunión a las
seis de la tarde. Todas las reuniones
eran de las nueve en adelante,
cuando los padres pueden dejar a
sus hijos con un canguro o un abuelo,
ocasionalmente.

Tere Martín, a la parròquia del carrer Santander

Yo lo peor que veo en los
niños es la apatía. Es muy
difícil motivarlos para
que trabajen

(segueix a la pàgina 4)
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El edificio de la parroquia original
tenía que construirse en la plaza
de La Verneda, pero la asociación
de vecinos no dejó que se hiciera...

Al principio la relación con la
asociación de vecinos era buena. Se
reunía en los locales de la parroquia
de la calle Josep Miret. Aquí hubo una
falta de diálogo. Si los vecinos hablan
con Primi [el párroco] y le dicen: mira
nosotros vamos a hacer esto,
nosotros queremos esa plaza para
el barrio y no queremos la parroquia,
conociendo el talante de Primi lo
mismo sí que se habría llegado a un
acuerdo.

Pero aquello fue horroroso. El
enfrentamiento entre parroquia y
vecinos... No
puede ser que en
una reunión en la
misma iglesia se
decida tirar las
tapias de la obra
sin decir nada.

¿Y la gente de la
parroquia participaba en la
asociación?

La parroquia, que intervenía en las
asambleas de la asociación de
vecinos, ya no volvimos a ir.

Menos por la plaza de la Verneda,
he luchado por todas las plazas del
barrio. Embarazada, durmiendo ahí
en la Vitos [actual Salvador Seguí]
para que nos dieran un instituto. Yo
creo que el diálogo es lo que falló
aquí.

La parroquia ahora es del
obispado. ¿Cuándo se fueron los

TAXÍMETRES - RÀDIO EMISSORES
GESTIÓ FLOTES - ALARMA 112

Bac de Roda, 143 - 08018 Barcelona
T. 93 225 9589 - F. 93 221 2099

informacion@taximetrosbarcino.com - www.taximetrosbarcino.com

NEUS ESPINALT

Dirigida per Ventura Pons el
2011, "Mil cretins" és una
pel·lícula d'episodis. Adapta a
la pantalla el llibre de relats del
mateix títol de Quim Monzó.

Pons retrata quinze
històries. La quarta porta per
títol "Quan la Berta obre la
porta". Interpretada per Clara
Segura i Ramon Pujol explica,
en clau irònica, la breu relació
que s'estableix entre una dona
que es vol suïcidar llançant-se

C I N E M A

Mil cretins

Sacramentinos?
A finales de los noventa. Fue una

sorpresa. Y hace cuatro o cinco años
comenzó la unión con la parroquia
de San Martín.

Qué actividades hacen
actualmente?

Lo que hay ahora es muy poco. Ya
no hay ni catequesis, que la hacemos
conjunta con San Martín. Las misas,
un grupo de Biblia y uno de estudio
del Evangelio. Hay el grupo de Ayuda
Fraterna, que ese funciona la mar de
bien porque es para lo que esta
parroquia está muy concienciada.

La comunidad ahora mismo será
de unas cincuenta, sesenta
personas, con una media que debe

estar en setenta
años.

Ya tampoco hay
grupo de
excursiones. Ni
esplai. Yo no
entiendo que hoy
día, que es cuando
el niño necesita

más estar en un sitio controlado,
ahora es cuando los padres no les
apunten... ¡y les dejen solos en
casa!, con la maquinita y la soledad
total...

¿Tienen algún tipo de contacto con
las otras confesiones?

Teníamos bastante con la iglesia
evangélica de donde el Monro. Los
que están donde antes estaba la
parroquia son muy diferentes a
nosotros y los mormones, para la
Iglesia Católica son secta.

"Menos por la plaza de la
Verneda, he luchado por
todas las plazas del barrio"

Cuando quieras que los
padres no vengan a una
reunión, convócala a las
seis de la tarde

(ve de la pàgina 3)

des de la teulada d'un gratacels
i de l'operari que intenta
convèncer-la perquè no ho
faci. Això en tot just tres
minuts de pel·lícula.

Surt en aquesta secció
perquè està rodada al gratacels
de l'edifici Piramidón de La
Pau, a la terrassa que hi ha
sobre el Centre d'Art
Contemporani Piramidón, amb
unes vistes espectaculars del
nostre barri.
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Aula de reforç
i

suport escolar

TANT

C O M

P U C
Maresme, 253 baixos

Tel.: 636 074 990

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.

MONTSERRAT RAMON

Aquest breu carrer,
continuació natural del carrer
Provençals, s'estén entre
Andrade i Guipúscoa.

Està dedicat al polític
socialista Julián Besteiro
Fernández (Madrid, 1870-
Carmona, 1940), president de
les Corts espanyoles durant la
II República i també del Partit
Socialista i de la Unió General
de Treballadors.

Abans de 1979, portava el
nom de Primera Centuria
Catalana (voluntaris feixistes
que anaren a combatre a la
Guerra Civil en el bàndol
dels revoltats).

Al número 6, trobem
l'Ateneu Llibertari Verneda,
centre històric de les activitats
anarquistes al barri, i al
número 10, una de les poques
pastisseries que encara resten,
la Sanz.

CARRER A CARRER

Julián Besteiro

ÀNGEL VALVERDE

Només 145 habitants de La
Verneda de Sant Martí estan censats
com a nascuts al País Basc. Tot i això,
la presència d'Euskadi és ben
patent: tota la vida del barri gira a
l'entorn del carrer Guipúscoa. Al
principi del carrer, a la façana del
col·legi de les monges, hi ha un plafó
ceràmic commemoratiu de la seva
inauguració per part dels alcaldes de
Barcelona i Donosti-San Sebastián.

A part de la gastronomia (una
taverna basca al carrer Andrade/Agri-
cultura), la petjada basca es nota en
les activitats esportives. Els frontons

Bac de Roda, construïts al 1992 per
substituir uns enderrocats a Pedral-
bes que es trobaven al bell mig de la
futura Ronda de Dalt, són el lloc de
trobada dels aficionats a la pilota
basca. Fa temps hi va haver un club
al barri amb secció de pilota
(l'Asvever), amb una campiona del
món de frontennis.

El barri té, a més, l'única penya ofi-
cial dels "txuriurdins" a Barcelona. Al
final del carrer Cantàbria hi ha la Peña
Donostiarras Bartzelona, seguidors
incondicionals de la Reial Societat i
club social amb tot tipus d'activitats.

Euskadi a La Verneda

Els Frontons Bac de Roda
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El 20 de setembre se celebra
el vintè aniversari de la posada
en marxa de la línia de metro
entre les estacions de Sagrada
Família i La Pau.

Es van acabar les llargues
cues a les parades d'autobús
del carrer Guipúscoa, les
excursions per agafar la línia
vermella al Clot o La Sagrera, o
a la línea groga de La Pau.

Després de molts anys de
lluita de les entitats del barri,
en plena eufòria postolímpica
van començar les obres que
permetrien posar en
funcionament, al 1995, el tram
Sant Antoni-Sagrada Família
(amb el túnel construït als anys
70). Dos anys després arribaria
el nostre tram, que uniria la
línia II (dita lila, encara que el
seu color és el violeta) amb la
IV a La Pau. El 2002, la línia
violeta integraria el tram de la
línia IV que porta a Sant Adrià i
Badalona.

A N I V E R S A R I S

Línia II del Metro

ENTITATS

CE-SA-ZUL
 Materiales para la construcción

RAFAEL GASCÓN

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

cesazul.gascon@gmail.com

Convivim, una realitat de 

Convivim Sant Martí va néixer fa
dos anys. És un espai associatiu de
convivència ciutadana que augmenta
dia a dia els seus components.
Combina les activitats de difusió de
la cultura d'origen dels seus
col·lectius a través de tallers i de
grups de dansa tradicional amb la
implicació en el moviment veïnal i la
integració en la vida del barri i de les
seves entitats.

Els grups que hi participen, així com
també persones a títol individual,
són originàries de Guinea Bissau,
Senegal, Colòmbia, Argentina, Xile,
Perú i Uruguai.

Es van donar a
conèixer en una
Festa Major amb la
Trobada de
Convivència. Una
jornada que,
segons Adalberto
Bentancor, membre de l'entitat
Asociación Uruguayo Catalana "Los
Botijas", "no és una festa de la
diversitat. El que estem plantejant
és: sóc un ciutadà més, parlo una mica

BAR  JÚPITER

                 Agricultura, 238

          (Complex Esportiu Júpiter)

Profesionales para el cuidado de sus pies

CENTRE PODOLÒGIC CONDAL

Gran Via de les Corts Catalanes, 929

Llame e infórmese
93 266 11 39

Tarifas especiales para
usuarios de tarjeta rosa

diferent, però estic fent el mateix que
fa qualsevol veí que hagi nascut aquí.
Menjo, dormo, treballo, pago els meus
impostos. És el que volem traslladar.
Posar per endavant que som veïns
del barri.  Amb aquest esperit neix la
Trobada de Convivència.

Tallers
A Convivim Sant Martí hi ha tallers

de percussió africana, dansa xilena,
hondurenya i argentina, i també de
tango i ioga. El proper curs comença-
rà un taller de salsa i un de català.

Convivim Sant Martí ha signat un
conveni amb AREP
(Associació per a
la rehabilitació de
persones amb
malaltia mental)
per tal d'oferir un
nou servei per
atendre persones

amb problemes de malaltia mental
(és molt comú entre les persones que
són originàries d'un altre lloc la sín-
drome d'Ulisses (o de l'immigrant).

Reunió de Convivim Sant Martí als locals de l'associació de veïns

És un espai associatiu de
convivència ciutadana
que augmenta dia a dia
els seus components

Encara haurien de passar
dos anys més per veure
completament urbanitzada la
superfície i poder gaudir d'un
carrer Guipúscoa finalment
convertit en rambla (tot i que
hi havia una part del veïnat que
preferia un bulevard).

Inauguració de l'estació Sant Martí
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convivència intercultural CUINA DE COLORS

Latkes de patata
(Israel)

Denominados a menudo
“latkas”, se trata de una pasta
de patatas frita, típica de la
gastronomía judía y que se
emplea como acompañamiento
de otros platos. También
llamados pancakes de patata.

Rallar las patatas peladas
con el rallador grueso.
Escurrir bien, retirando todo
el excedente de líquido para
que quede bien seco. Si se
quiere agregar la cebolla,
picarla finamente.

Mezclar todos los
ingredientes (sin el azúcar).
Tomar porciones con una
cuchara y freírlas en aceite
caliente hasta que estén
doradas por ambos lados.

Retirar, escurrir y
espolvorear con azúcar o
servir con un poco de crema
agria y cebollino. Se sirven
calientes acompañando platos
dulces o salados.

Ingredientes: azúcar
(opcional), aceite, media taza
de harina, media cebolla,
4 patatas, 1 huevo,
1 cucharadita de sal,
pimienta al gusto.

Entitats de Convivim Sant Martí

Associació de Veïns Sant Martí de Provençals

Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas"

Grupo de Mujeres "Guineanos en Catalunya"

Grupo Artístico de Senegal "África Pasteff"

Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya

Asociación Casal Colombiano-Asocascol

Asociación Chilena "Flor de mi Tierra"

Asociación de Limeños en Catalunya

Vocalia de Persones amb Mobilitat Reduïda

Grupo Danzas Tradicionales "El Ceibo" Uruguay

Plataforma en Defensa de la Libertad de

Milagros Sala (Argentina)

Coordinadora d'Entitats de La Verneda-Sant Martí

Asociación de Trabajadores de Hostelería de Catalunya

Feperuc. Federación de Peruanos en Catalunya

AREP. Associació per a la rehabilitació de

persones amb malaltia mental

PER CONTACTAR: Andrade, 176. Dimarts i dijous

de 18 a 20 hores. Telèfons: 93 314 1704 / 630 230 772
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Voluntaris olímpics vernedencs (2)

JOCS OLÍMPICS

ÀNGEL VALVERDE

Tots els voluntaris i voluntàries
vernedencs amb qui hem parlat
recorden l'estiu del 92 com un
moment d'eufòria generalitzada,
amb la sensació de viure moments

irrepetibles. Àngels Duch, infermera
voluntària al Comitè de Premsa
Internacional durant els Jocs
Olímpics, recorda el moment de la
seva acreditació: "...als baixos de la
Torre Mapfre, a la taula del costat li
feien la foto al futur rei d'Espanya,
aleshores un marrec."

Una trobada semblant va tenir M.
Ángeles Corbalán, voluntària a
acreditacions als Olímpics i a
allotjament als Paralímpics: "em van
tremolar les cames quan va entrar
la reina Sofia".

Toni Rodríguez destaca que "a
Barcelona el tracte de l'organització
va ser igual amb els Jocs Olímpics i
Paralímpics. Fins llavors, els Para-
límpics eren un esdeveniment resi-
dual, sense cobertura mediàtica."

I coneix bé el tema perquè fa anys
que treballa com a director d'una
residència amb persones afectades
per paràlisi cerebral.

Va promoure la fundació del Club
Esportiu Llars de l'Amistat per a la
pràctica d'esports de competició

M. Ángeles Corbalán Toni Rodríguez

reglats. Un d'ells la boccia (una mena
de botxes adaptades). "Vaig ser
voluntari de pista en les competicions
paralímpiques que es van celebrar al
pavelló de la Marbella."
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www.jugaiapren.com
playandlearn216@gmail.com

www.facebook.com/jugaiapren

Gran Via de les Corts
Catalanes, 1040
08020 Barcelona

Tel. 93 463 81 94

Alex Frías Clavé (Barcelona,
1990) viu a Ankara (Turquia)
des de fa un any. Està
treballant per l'Agència
Nacional Turca (organisme
nacional de la Comissió
Europea) en diferents
projectes d'àmbit educatiu i
social. També dóna
assessorament de màrqueting i
comunicació (la seva
especialitat) a una important
oenagé d’Ankara.

De Turquia li encanten les
platges i ciutats costeres,
des d'Izmir fins Antalya, i
també Capadòcia, "un indret
de pel·lícula".

Del país pensa adoptar el
costum de treure's les sabates
en entrar a casa, "un costum
molt higiènic, tenen les seves
pròpies sabatilles i també per
a tots els convidats".

S'enyora de la  família i els
amics i "del mar, quan no el
tens el trobes a faltar". L'ha
sorprès "la bona imatge que té
Barcelona a l'exterior. A
vegades no som conscients,
però vivim a una ciutat
magnífica, per mi la millor del
món. He parlat amb centenars
de persones aquests mesos i
sempre que em pregunten d’on
sóc i escolten que de
Barcelona, automàticament,
apareix un somriure i
paraules d’admiració sobre la
nostra ciutat."

V E R N E D E N C S
PEL MÓN

Àlex Frías Clavé

Davant el mausoleu
d'Atatürk (Ankara)

Polèmiques per la nova
xarxa d'autobusos

Uns quants barris de Barcelona
estan en peu de guerra per la implan-
tació de la nova xarxa ortogonal
d'autobusos. Moltes de les lluites
tenen a veure amb la desaparició de
línies que connecten els barris amb
algun centre de salut.

És el cas de l'autobús 36 que passa
pel nostre barri i que arriba a l'hospital
del Mar.

La plataforma Nord-est Sant Martí,
que aplega onze associacions de veïns
del territori més proper a la ribera del
Besòs, van presentar el mes de juliol
quatre mil signatures a la seu del
Districte de Sant Martí de Provençals
reclamant el manteniment de la línia
36 en les condicions actuals.

Per després de l'estiu està prevista
la definitiva implantació de la nova
xarxa, amb autobusos en sentit
vertical i horitzontal i freqüències de
pas de no més enllà de deu minuts.
Això obligarà en molts desplaçaments
a fer transbord entre dues línies. Al
barri ja funcionen les línies horitzontals
H10 i H12 (que passen pel carrer
Guipúscoa i la Gran Via) i la vertical
V27 (que puja per Bac de Roda i baixa
per Espronceda). Aquesta tardor està
previst que entri en funcionament la
línia V29 (que passarà per Cantàbria i
Selva de Mar) i la V31 (rambla Prim).
Es preveu la desaparició de les línies
26, 36, 40 i 143.

Parada del 36 a la rambla Prim



EL REBROT  41   Setembre 201710 SERVEIS

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

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias

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

Projecte Baobab,
un campament d'estiu
ciutadà pels infants

Concili de Trento, 140
93 308 52 18

Especialista en tallas grandes
Si vienes con la revista, 10% dto.

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

NEUS ESPINALT

Un dels cantants melòdics
més coneguts dels anys setanta
i vuitanta va ser Dyango.
Nascut Josep Gómez Romero
(Barcelona, 1940) va adoptar
aquest nom artístic en
homenatge a Django Reinhardt
(un extraordinari guitarrista de
jazz belga).

Dyango va viure al nostre
barri, davant del parc de Sant
Martí, durant molts anys. Amb
quaranta discs a la seva

M Ú S I C A

Dyango

SANDRA GONZÁLEZ

El projecte Baobab és un dels
eixos estratègics impulsats per
l’Ajuntament de Barcelona a través
de l’Institut Municipal d’Educació
(IMEB), amb la finalitat de consolidar
el lleure educatiu de base comuni-
tària per donar resposta a les
necessitats educatives detectades
en els barris d’atenció preferent.

El projecte Baobab té sentit com a
part de l’estratègia que des de l’admi-
nistració local de la ciutat de Barcelona
s’està duent a terme a nivell de políti-
ca educativa. En aquest sentit, s’acor-
da que tots els districtes comptaran
amb projectes educatius de barri
basats en el treball en xarxa i la
participació de tota la comunitat
educativa per tal que l’educació sigui
un objectiu compartit i una eina clau
per a la cohesió social; i que es vetlla-
rà pel reconeixement ple al dret a
l’educació en el lleure de base
comunitària.

Els campaments urbans
Els campaments urbans són l’acció

que proposa el projecte Baobab per
tal de començar a assentar les bases
d’un projecte de lleure educatiu i
comunitari als barris prioritaris.

Aquesta acció permet que tant
infants, joves, famílies i comunitat
tinguin aquesta experiència i, per
tant, esdevinguin aliats, per donar-li
continuïtat al territori amb l’objectiu
de construir de manera col·laborativa
un esplai i/o cau de caps de setmana.

Amb aquesta experiència, el
projecte pretén despertar la cu-
riositat i l’interès d’infants i joves en
el món local que els envolta i, per
tant, la seva participació continuada
en un projecte d’educació comu-
nitària; i també despertar la cons-
ciència de ciutadania jove per a
posicionar-se davant aspectes o
realitats del seu barri, i per tant, la
seva participació continuada en un
projecte d’educació comunitària.

Aquest any el projecte Baobab
s’està duent a sis barris de Barcelona:
Trinitat Nova, Baró de Viver, el Besòs-
Maresme, la Verneda-La Pau, La
Marina i Trinitat Vella. Enguany, els
campaments urbans s'han dut a
terme durant el mes d’agost: del 31
de juliol al 30 d’agost, ja que durant
el mes de juliol ja existeix una oferta
consolidada als barris

Per tal de poder dur a terme el
projecte Baobab, a cada barri s’ha
treballat amb els centres educatius

esquena, va participar el 1980
en el festival de l'OTI de música
de Llatinoamèrica amb la
cançó "Querer y perder" (va
ocupar el segon lloc).

Participà en el Concert per la
Llibertat del Camp Nou el 29 de
juny de 2013.
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TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

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

CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD

REFORMAS
FONTANERÍA

AIRE ACONDICIONADO
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Oficina Corritor Auris

Bolívia, 212 - 08018 Barcelona

seguros@corritorauris.com

www.corritorauris.com

Telf. 933 223 704 - Fax. 932 259 392

Descuento 20% en todos los seguros de otras
entidades y nueva contratación para el mejor barrio

I N D R E T S

Tapa Damm

de primària públics i concertats, i és
amb un dels centres d’educació
pública de cada barri, on es fan els
campaments urbans a l’agost. És una
oferta oberta
bàsicament a tots
els infants de 6 a
12 anys.

Un total de 480
nens i nenes
s'han inscrit en els
tres campaments
urbans. S’han
ofert 40 places per torn de 15 dies.

L’encàrrec per dur a terme la
realització dels sis campaments
urbans està gestionada per tres
federacions de lleure: Moviment
d’Escoltes Catalans, Moviment de

Centres d'Esplai Cristians Catalans
(MCECC) i Fundació Catalana de
l'Esplai (Fundesplai).

Cada campament urbà compta
amb un equip de
sis persones (di-
rector/a de lleure i
monitors/es de
lleure) per a
realitzar el campa-
ment urbà a cada
territori. Cal des-
tacar que com a

mínim tres persones d’aquest equip
són joves del territori ja implicats en
el teixit associatiu dels barris. En
total aquest any estan participant un
total de 39 monitors/es.

El projecte pretén despertar
la curiositat i l’interès
d’infants i joves en el món
local que els envolta

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Si preguntem a qualsevol
que passeja pel carrer
Guipúscoa que hi ha al subsòl
ens contestarà que la línia 2 del
metro. En temps, a més,
discorria una conducció
d’aigua que portava aquesta
matèria primera a la fàbrica de
la cervesa Damm del carrer
Rosselló. Els cervesers eren
molt exigents amb la qualitat
de l’aigua que feien servir i
trobaren la que necessitaven
en una mina del Bon Pastor.
D’aquí la conducció del carrer
Guipúscoa. ¿Alguna evidencia
d’això? Sí. En la cruïlla d’aquest
carrer amb Agricultura, al
costat del pas de vianants
davant el Bar Guipúzcoa,
trobem la tapa d’accés a la
conducció en la que podem
llegir “S. A. Damm”.
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L L I B R E S

Temps de rates

ENTITATS

Lluitant contra
l'alcoholisme al barri
ALCOHÒLICS ANÒNIMS

Alcohòlics Anònims va tenir el seu
començament a Akron, Estats Units,
el 1935, quan un home de negocis
de Nova York, Bill W., que havia
aconseguit romandre sense beure,
va buscar un altre alcohòlic per com-
partir amb ell les seves experiències.
Durant els escassos mesos de la
seva recent adquirida sobrietat,
aquest alcohòlic
de Nova York
havia observat
que els seus
desitjos de beure
disminuïen quan
tractava d’ajudar
d'altres bebedors
a romandre sobris.

Junt amb el Doc-
tor Bob S., que
també tenia
problemes amb la
beguda, treballant
junts van
descobrir que la
seva capacitat per
a romandre sobris
estava molt rela-
cionada amb
l’ajuda i estímul
que ells poguessin
donar a altres
alcohòlics.

“Alcohòlics Anònims és una
comunitat d’homes i dones que
comparteixen la seva mútua
experiència, fortalesa i esperança
per a resoldre el seu problema comú
i ajudar a uns altres a recuperar-se
de l’alcoholisme. L’únic requisit per a
ser membre és el desig de deixar la
beguda”. Així resa el Preàmbul
d’aquesta comunitat que porta 55
anys de servei a Catalunya (encara

que està a Espanya des de l’any
1955), a través de diferents grups.

L’exemple i l’amistat dels alcohòlics
en recuperació ajuden al nouvingut
en el seu esforç per deixar de beure.
Comparteixen les seves
experiències i li transmeten coses
tan senzilles com que "si no es pren
la primera copa, un no es pot
emborratxar", o a no proposar-se

metes a l larg
termini i substi-
tuir-les per unes
altres de terminis
més curts, com per
exemple 24
hores.

El programa de
Recuperació ajuda
a l’alcohòlic a po-
sar en ordre els
seus pensaments
confusos i a
desfer-se de la
càrrega de
negativitat dels
seus sentiments.

Els membres
assisteixen a les
reunions amb
regularitat, per a
estar en contacte
amb altres
membres i per a

aprendre com aplicar millor el Progra-
ma de Recuperació en les seves vi-
des.

Al barri, les reunions se celebren
setmanalment els dimecres al carrer
Camp Arriassa, 129. Assisteixen una
mitjana de trenta persones i pot
assistir qualsevol persona que ho
desitgi, tingui o no tingui problemes
amb la beguda.

Al barri, les reunions se
celebren setmanalment
els dimecres al carrer
Camp Arriassa, 129

Un traficant de drogues fuig
de casa seva i li encoloma a un
jove veí una motxilla plena de
cocaïna perquè li guardi fins
que torni. El jove comença a
fer servir la droga per fer
realitat alguns dels seus somnis
i convertir-se en el "rei del
mambo" del seu barri.

Aquest és el trepidant inici
de la novel·la "Temps de rates"
de Marc Moreno (Barcelona,
1977), guanyadora del Premi
RBA Crims de Tinta 2017 de
novel·la negra en català.

Un relat que es desenvolupa
per les places i carrers de La
Verneda, d'on és el mateix
autor, i que crea un ambient de
drogues, màfies, corrupció
policial i desesperança juvenil.

Marc Moreno és escriptor i
periodista. Ha publicat sis
novel·les, totes en català i totes
de temàtica negra. Alguna
d'elles situada també a La
Verneda. Treballa com a editor
a la petita editorial Llibres
del Delicte.
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Treball, 192 baixos

Tels. 93 314 48 53 -

639 728 750

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

WhatsApp 618177799

www.climar.es

sat@climar.es

Can Cadena va tenir
una Escola-Taller

MONTSE CASANOVAS

El dia 1 de gener de 1990 es va
iniciar el projecte de l’Escola-Taller
Masies de Sant Martí de Barcelona
Activa, finançat pel Fons Social
Europeu. L’objectiu del projecte era
impartir formació ocupacional no
reglada a seixanta nois i noies del
barri que no estudiaven ni treballa-
ven, al mateix temps que es restau-
rava la masia de Can Cadena de
Sant Martí de Provençals.

En aquella època quedaven tres
masies als voltants de la parròquia,
com a testimonis d’un passat agrícola
del barri que semblava remotament
llunyà al veure-les en mig d’alts
edificis que van canviar l’antiga
fesomia del barri: Ca l’Arnó, Can Ca-
dena i Can Planas, aquesta darrera
en molt mal estat.

La posada en marxa de l’Escola-
Taller es va fer amb un equip entu-

siasta de deu formadors de diferents
disciplines. Els tallers que s’hi van
impartir van ser diversos: lampisteria,
fusteria, paleta, pica-pedrer, etc. A
més dels tallers pràctics els alumnes
també tenien diverses assignatures
per complementar la seva formació. Es
van restaurar els espais interiors de
la masia respectant la seva distribució
originària, i també van construir un
petit pavelló a la zona de l’hort. El
pavelló es va inaugurar amb una
mostra dels treballs dels alumnes, i
també una exposició sobre la història
de Sant Martí de Provençals i les seves
masies dirigida als veïns del barri.

Com a testimoni del pas de
l’Escola-Taller per la llarga història de
Can Cadena, a més del pavelló que
hi ha a la dreta de l’entrada, també
en resta una font a la façana feta
amb la tècnica del trencadís, una
placa de pedra al costat de la porta
d’entrada amb el nom de la masia, i
també un rellotge de sol a la façana.

La duració del projecte va ser de
dos anys, i va finalitzar el 31 de de-
sembre de 1992, poc després de la
celebració dels Jocs Olímpics. Al cap
d’un temps Can Cadena va passar a
ser utilitzada per Parcs i Jardins.

Montse Casanovas va ser
formadora de l'Escola-Taller

ATEMPTAT A LA RAMBLA
Un atemptat terrorista

gihadista va fer estremir
Barcelona el 17 d'agost. Una
furgoneta va atropellar els
vianants que passejaven per la
Rambla amb el resultat de
tretze morts i més d'un
centenar de ferits, quatre dels
quals van ser atesos al Centre
d'Urgències d'Atenció Primària
(CUAP) Sant Martí de
Provençals del carrer Fluvià.
Al migdia de l'endemà, la
ciutadania barcelonina va
expressar la seva solidaritat
amb els afectats. Un minut de
silenci que va acabar amb un
únic crit: "No tinc por".

EXPO FOTOGRÀFICA
Entre el 4 i el 29 de

setembre, el Centre Cívic Sant
Martí acollirà l'exposició
fotogràfica: "Refugi: retrat de
l'exili cubà", de Carla Moral.

ESCOLA D'ESTIU
Els instituts Infanta Isabel i

Joan d'Àustria van acollir les
dues primeres setmanes de
juliol la 52a edició de l'Escola
d'Estiu Rosa Sensat.

TALLERS
Durant el mes de setembre

es realitzen a tots els centres de
barri i al centre cívic les
inscripcions pels tallers del
trimestre o de tot el curs.

ESTIU JOVE
Durant el mes de juliol, sota

el paraigües de les actuacions
del Pla de Barris a La Verneda i
La Pau, s'han organitzat
diàriament activitats pels
infants i joves.

PLAQUES FRANQUISTES
A partir de la tardor,

comença la retirada definitiva
de plaques franquistes dels
edificis de la ciutat. Al nostre
barri encara es poden veure
símbols de l'etapa de
la dictadura.

N O T Í C I E S
S O L I D À R I E S
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El Casal Infantil El Drac
està d'aniversari

EQUIPAMENTS

Mural commemoratiu a l'entrada del Casal Infantil El Drac

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

La Palmera va ser la darrera
zona en construir-se del barri
(cap a finals dels seixanta,
inicis dels 70). La primera
fotografia permet veure encara
la fàbrica Bidones Ballester i la
seva xemeneia (és l'única que
ha quedat dempeus del nostre
passat industrial).

La plaça és va inaugurar el
1984 mig urbanitzada i amb
l'escultura "El Mur" de Richard
Serra com a eix vertebrador.
Els veïns havien aconseguit
que no es construïssin blocs
de pisos.

A la darrera foto, veiem
l'estat actual. A mà dreta
encara es pot veure el solar
buit del que havia de ser el nou
edifici de l'escola d'adults i que
els veïns també van rebutjar,
per tal de mantenir la plaça
sense construccions.

Sembla que el futur passa
per convertir-se en una
superilla, tot i que, de fet,
ja funciona com a tal.

AHIR I AVUI

Plaça de La Palmera

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

NÚRIA BORRÀS

Al 1987 un grup de gent jove van
veure una necessitat al barri de la
Verneda i van decidir portar a terme
activitats d’esplai al carrer, ja que no
tenien cap tipus d’equipament.

L’Ajuntament de Barcelona els va
proporcionar un barracó on poder fer
les activitats durant un temps. El
barracó va sofrir diversos desper-
fectes que va provocar que l’Ajunta-
ment els hagués de proporcionar un
espai als baixos d’una escola.

Aquesta estava afectada per
aluminosi i les activitats del Drac van
passar a fer-se en un barracó provi-
sional al pati de l’escola. L'estada es
va allargar set anys, quan
l’Ajuntament els proporciona un nou
equipament. Aquest, a Via Trajana
amb carrer Binèfar, és on actualment
el Casal Infantil El Drac segueix fent

la tasca que va començar fa 30 anys.
El Casal Infantil El Drac es troba

en un barri on l’entorn sociocultural
és força característic. Situat entre les
vies del tren i una zona industrial,
en un espai reduït de diversos blocs
de pisos de protecció oficial.

Al Casal Infantil El Drac es realitza
un casal ordinari durant el curs
escolar de dilluns a divendres per les
tardes on es realitzen diverses
activitats i els infants poden fer els
deures i relacionar-se entre ells.

Per donar una continuïtat a
aquesta feina anual, a l’estiu es fa
un casal d’estiu i colònies. Actualment
a l’equipament hi ha una colla de
diables (Els Satanots) on hi
participen els infants i pares del barri
i, d’aquesta manera, tenen un local
on reunir-se i guardar el material.
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Centro especializado
en Defensa Personal

y Artes Marciales

Yoseikan budo
(Arte Marcia l)

Krav Maga Alliance
(Defensa Personal)

Krav Maga Kids
(Defensa Personal y Arte

Marcial infantil)

Strikefit

Huelva, 40
08020 Barcelona

Tel. 667 619 934
kravmagaalliancebarcelona.com

Cartes dels lectors

Bentancor (Montevideo,
Uruguai, 1962) és mediador
intercultural. Aquest veí es
guanya la vida com a
transportista i és una de les
ànimes de l'Asociación
Uruguayo Catalana "Los
Botijas" i de Convivim
Sant Martí.

Adalberto Bentancor ens
aclareix l'origen del nom
botijas: "Fa temps a l'Uruguai

V E R N E D E N C S

Adalberto
Bentancor

eren els nens qui anaven a
buscar aigua al riu amb els
càntirs; així que "botijas" vol
dir infants".

L'associació va néixer a
Rubí el 2001 i es va traslladar
Barcelona el 2010. Les seves
activitats han girat sempre a
l'entorn de la cooperació
internacional contra la
pobresa infantil i també a la
difusió de la cultura
uruguaiana. Tenen grups de
dansa tradicional i han actuat
per tot el país oferint
demostracions de candombe,
un ritme afrouruguaià, i
d'altres danses.

Després de passar pel barri
del Besòs, fa un parell d'anys
tenen la seu a l'associació de
veïns Sant Martí de
Provençals i formen part
de Convivim Sant Martí, un
espai associatiu de
convivència ciutadana.

A partir del número d'octubre

d'EL REBROT publicarem les cartes

que ens arribin dels nostres lectors

amb opinions, suggeriments,

notícies, queixes, fotodenúncies...

Es poden enviar a:
cartes.elrebrot@gmail.com

EL REBROT publicarà les cartes que no superin les 120 paraules.
Han d'anar signades amb nom, cognoms, número del

DNI o passaport, adreça i telèfon.
No es publicaran cartes signades amb inicials o pseudònims.

EL REBROT es reserva la possibilitat d'extractar
o resumir-ne el contingut.
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ENQUESTES
EL REBROT

Església Vella de

Sant Martí de Provençals

Escultura "La Línia de

La Verneda" al carrer Guipúscoa

Cases del passatge

Antoni Gassol

Altres

Només cal enviar un correu electrònic amb el seu vot a:

elrebrot.laverneda@gmail.com

FINS 15 DE SETEMBRE

???

VOTI
Quin és el seu indret preferit del barri?


