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Entrevista amb Marc Moreno, escriptor, periodista, editor i guanyador del Premi de Novel·la Negra en Català RBA 2017

"Estem intentant que la gent faci el pas
de llegir en castellà a llegir en català"

Marc Moreno
Guanyador del Premi de Novel·la Negra RBA Crims de Tinta 2017

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
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Marc Moreno (La Verneda, Barce-
lona, 1977) és editor, periodista i
escriptor de novel·la negra en català.
A principis d'any va guanyar el premi
literari RBA Crims de Tinta per "Temps
de rates", la seva sisena obra.
L'acció, trepidant, se situa als carrers
i places del nostre barri i reflecteix la
vida d'uns joves atrapats sense
remei en la desesperança, l'atur i el
món de la droga.

Creu que el premi és un reco-
neixement als qui, com ell, treballen
per la novel·la negra en català. Marc
Moreno ha tirat endavant l'editorial
Llibres del Delicte. Només publica
obres literàries de novel·la negra
d'autors i autores catalans, escrites
originalment en català: obres
"kilòmetre zero", amb trames basades
en fets reals de la vida quotidiana.

Cartes
dels Lectors
A 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

Es publicaran 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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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: Sin odio, basta ya.

(Sin O, Di, O B, ASTA y A)

Por el atentado

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

Aniversaris
Immersos en la voràgine dels atemptats, el procés

polític i les festes de la ciutat, el curs ha començat.
Per primer cop hem vist com "La Mercè" ha arribat

al nostre barri, un cap de setmana llarg ple
d'activitats al parc de Sant Martí.

L'entrevista ens apropa a un escriptor i editor
vernedenc que enguany va guanyar el millor premi
de novel·la negra en català. També coneixerem
d'altres vernedencs i vernedenques en les noves
seccions que vam inaugurar en el número passat.

D'entre els diferents aniversaris que se celebren
enguany, destaquem el de VERN-Coordinadora
d'Entitats de La Verneda-Sant Martí. I un altre no
tan festiu: el de
l'explosió racista
de La Perona de fa
trenta-cinc anys.

El Pla de Barris
de La Verneda i La
Pau es va
presentar en
públic a principis del mes de setembre, després
d'haver iniciat algunes de les seves propostes al llarg
de l'estiu.

Hem d'agrair els nostres lectors la seva alta
participació en el nou espai d'Enquestes. L'Església
Vella de Sant Martí de Provençals ha guanyat de
carrer la consideració d'indret del barri preferit pel
veïnat. Us convidem a participar en la d'aquest mes i
també enviant-nos cartes amb les vostres opinions,
fotografies i denúncies.

A les seccions habituals, afegim la dedicada als
Dies Mundials. Aquells que ens recorden un cop l'any
algun problema col·lectiu encara per resoldre. I
comencem pel Dia per a l'Eradicació de la Pobresa.

EDITORIAL

Per primer cop hem vist
com "La Mercè" ha
arribat al nostre barri

AGENDA
CARTES

DELS
LECTORS

ECOLOGIA
M'agradaria poder

llegir a la vostra
revista articles
dedicats  a l'ecologia i
el comerç just.

M.A.Arcusa

FUTBOL
FEMENINO

Soy el coordinador
de la sección
femenina de fútbol en
el Club Esportiu
Júpiter en Sant
Martí. Con motivo
del 10º aniversario
de fútbol femenino en
el F.E. Júpiter, nos
gustaría realizar un
torneo e invitar a
otros equipos
históricos de
Barcelona para
celebrar y apoyar
que las chicas
disfruten del fútbol
en su totalidad y
enorgullecernos en
este día importante
junto a nuestros tres
equipos y sus
respectivos rivales.
Para ello,
necesitamos ayuda.

S. Enciso

5 OCTUBRE, 20:00
QUI DIU QUE L'ÒPERA

ÉS AVORRIDA?
BIBLIOTECA SANT MARTÍ

6 OCTUBRE, 20:00
CONCERT: "45 CEREBROS

Y UN CORAZÓN"
MARIA ARNAL I

MARCEL BAGÉS

AUDITORI SANT MARTÍ

14 OCTUBRE, 18
PETIT CINECLUB:
"PETITS HEROIS"
AUDITORI SANT MARTÍ

19 OCTUBRE, 20:00
EL DOCUMENTAL DEL

MES:
"LA PROMESA"

AUDITORI SANT MARTÍ

20 OCTUBRE, 18:30
TROBADA D'HAVANERES

SANT MARTÍ 2017
AUDITORI SANT MARTÍ

22 OCTUBRE, 12:30
MATÍ INFANTIL:

"EL CARRERÓ DE LES

BRUIXES"
AUDITORI SANT MARTÍ

29 OCTUBRE, 17:00
NIT D'ÀNIMES

LLOC A DETERMINAR
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"El repte de tot el món cultural hauria
de ser enxampar lectors i convèncer la
gent perquè s’apropi als llibres"

Com neix l’editorial Els Llibres del
Delicte?

Vam néixer fa quatre anys amb la
voluntat de publicar autors de
novel·la negra en català i que siguin
d’aquí. No publiquem traduccions.

I que parlessin de temes que
siguin propers al lector, que es
pogués sentir identificat. Jo parlo
molt del barri. A mi m’agrada parlar
de temes que tu surtis al carrer i
puguis identificar-te amb el que
estàs llegint.

Respecto molt els autors
escandinaus però t’expliquen una
realitat que no és la teva. A mi que
m’expliquin un poblet que està
perdut allà al nord on neva cada dia,
no m’enganxa. El lector també vol
que el facin pensar una mica sobre
la seva vida i l’única manera són els
autors “kilòmetre zero”, la novel·la
de proximitat.

Parlant de proximitat, ¿La
Verneda o Sant Martí?

Sempre de La Verneda. No he dit
mai Sant Martí. Els meus pares van
tenir un bar davant del Júpiter i com
era el camp de La Verneda... Sant

Martí és el districte i La Verneda és
un barri del districte. Molta gent no
té clar què és una cosa i què és
l’altra.

El salt a muntar una editorial va
ser molt atrevit.

La idea va sorgir perquè veia
que les editorials que tenien més
visibilitat no apostaven pels d’aquí
ni per la idea que jo tenia del que

havien de parlar les novel·les: que
tinguin crítica social, que parlin de
temes que toquin al lector i que el
puguin fer pensar i adonar-se de
com es comporta ell i com la resta,

Marc Moreno, a la seu de Verneda Solidària

A Catalunya hi ha autors i
autores que estan
reescrivint la novel·la negra
i estan enfocant temes
diferents respectant les
fórmules i els personatges
arquetípics però adaptant-
se al segle XXI

(segueix a la pàgina 4)

Llibre
"Mystic River",

de Dennis Lehane.
Música
Hip hop.

Pel·lícula
"Snatch", de Guy Ritchie.

Color
Blau.
Olor

Vainilla.
Menjar

Mongetes amb botifarra.
Piano o guitarra?

Piano.

Tal com és

quina problemàtica té el  món.
També per donar oportunitats als
autors d’aquí. Nosaltres només
publiquem autors catalans i que
escriguin en català.

A la seva "Temps de rates",
l'elecció del narrador és molt
original.

A aquesta novel·la li vaig donar
moltes voltes perquè no trobava la
veu. Al principi la vaig fer en tercera
persona, però pensava que era una
història molt personal. La trama i
tot el que passa amb les drogues
no deixa de ser una excusa per
parlar d’un entorn, d’uns
personatges, d’unes problemà-
tiques concretes.

La imatge del barri no surt ben
parada...

Alguna gent m’ha preguntat: “La
Verneda és així?” Evidentment, no.
És una part molt concreta de gent.
Com a tota novel·la negra no parles
de gent a la que li vagi tot
perfectament bé, sinó que parles de
la gent que té més problemes. Jugo
de partir d’uns fets reals,
d’observació de persones que tu
saps que existeixen en aquest barri
i després ho porto a l’extrem.
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CARRER A CARRER

Espronceda
"El premi reconeix la tasca
per la novel·la negra
en català"

Respecto molt els autors
escandinaus però
t’expliquen una realitat
que no és la teva

(ve de la pàgina 3)

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 (10-12 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

Està tot inventat en la novel·la
negra?

Jo crec que no. La novel·la negra
s’està reinventant. Com tots els
gèneres té les seves fórmules, els
seus arquetips i, de fet, el lector
espera trobar una sèrie de coses.
Tampoc te’n pots anar del que s’ha
fet sempre. Si no, no estàs fent
novel·la negra.

Actualment s’estan superant els
clàssics, perquè la novel·la negra
sempre ha estat molt pendent de
Chandler i de
Hammett, d’on va
sorgir als Estats
Units a principis del
segle XX. Molts
autors s’han
entestat sempre
en repetir les
mateixes fórmules, el mateix estil, fins
i tot els personatges.

A Catalunya hi ha autors i autores
que estan reescrivint la novel·la
negra i estan enfocant temes
diferents, un estil d’escriptura
diferent, respectant les fórmules i els
personatges arquetípics però
adaptant-se al segle XXI.

Què suposa ser premiat?
Un reconeixement a tota la tasca

que porto anys fent per la novel·la
negra en català. El premi Crims de
Tinta és el més important que hi ha
de novel·la negra en català. Ja s’han
fet tres edicions de "Temps de rates"
i això en català no és gaire habitual.
S'han imprès cinc mil llibres (en català
si vens 500 ja és una passada).

Tot això ajuda a situar la novel·la

negra en català i els autors que fan
gènere en català, perquè aquí
malauradament costa molt vendre
novel·les en català i més encara si
són de gènere.

No estan reconeguts i hi ha molts
autors que fan molt bé les coses i
editorials que també. El premi era
el reconeixement no només a mi
sinó als autors que estem intentant
tirar endavant tot el tema de la
novel·la negra en català i que la gent
faci el pas de llegir en castellà a llegir
en català.

Les estadís-
tiques diuen que hi
ha un 25% de
gent que llegeix en
català. Però jo ho
dubto, perquè tu
vas a les llibreries
i la majoria és en

castellà. Si estiguessin venent un
25% tindria més visibilitat.

La ciutat viu una autèntica
bogeria literària amb cada edició
de Barcelona Negra.

Funciona molt bé. Va començar
com una reunió de quatre amics i ara
cada acte que fan hi ha tres-centes
o quatre-centes persones.

El repte de tot el món cultural
hauria de ser enxampar lectors i
convèncer la gent perquè s’apropi als
llibres, sigui novel·la negra, novel·la
rosa o el que sigui. És important
captar gent jove, nous lectors.

I els seus projectes immediats?
Al gener surt publicada la traducció

de "Temps de rates" al castellà.

GLORIA ROJO

Comença al Poblenou, com
gairebé tots els carrers del
barri que venen de la banda
mar, i és el límit del barri amb
el veí El Clot. El pont del
mateix nom va ser el primer en
creuar les vies del tren al
nostre barri.

Està dedicat a José de
Espronceda y Delgado
(Almendralejo, Extremadura,
1808-Madrid, 1842), escriptor
i polític liberal. El poeta
romàntic és conegut per les
seves obres "El estudiante de
Salamanca" y "El diablo
mundo". Molts coneixen el seu
poema "La canción del pirata" i
la seva tornada:

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
En el seu tram vernedenc

trobem el poliesportiu Bac de
Roda, inaugurat pels Jocs
Olímpics de 1992, i la
recentment enderrocada
fàbrica Zenith.
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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.

L'ONU va fixar el dia 17
d'octubre com a Dia
Internacional per a l'Eradicació
de la Pobresa. Es va començar
a commemorar a partir de
1993. La data escollida té com
a referència una gran
manifestació, celebrada a París
el 17 d'octubre de 1987, en
contra de la pobresa extrema,
la fam i la violència, com a
fenòmens contraris als drets
humans. Al lloc de l'event
(plaça del Trocadero) es va
col·locar el mosaic
commemoratiu que es pot
veure a la il·lustració.

Al barri hi ha hagut sempre
organitzacions dedicades a
ajudar els qui pateixen pobresa
extrema, principalment
lligades a l'església catòlica.

DIA MUNDIAL

17 octubre
Per a l'eradicació

de la pobresa

Sant Martí Eix Comercial està im-
pulsada per l'Associació de Comer-
ciants del carrer Cantàbria-Pont del
Treball i Rodalies (AS-CAN). Tenen
més de 250 socis i es dediquen a la
conscienciació i promoció del comerç
de proximitat.

Una iniciativa d'èxit després de
molts intents de crear una organit-
zació de comerciants amb sentit de
barri. Cal recordar que les primeres
festes majors se celebraren a
principis dels anys setanta per
l'impuls dels comerciants del final del
carrer Cantàbria, a l'entorn de la
festivitat del Pilar.

AS-CAN desenvolupa activitats

anuals com la Mostra de Comerç i
Fora Stocks, la Passarel·la de Moda
i, pel Nadal, el trenet que passeja
pels carrers del barri i el lliurament
al patge reial de les cartes pels Reis
Mags. A més, han establert un Dia
del Client, els dimecres, amb tot
tipus de promocions a les seves bo-
tigues associades.

Per Carles Martínez, el seu
president, l'ajuntament "no afavoreix
un urbanisme que fomenti el comerç
de proximitat. Cal treure els cotxes
dels carrers i regular l'estacionament
de vehicles de manera que només
els veïns puguin aparcar".

Sant Martí Eix
Comercial, fent barri

Mostra de Comerç 2017, al carrer Guipúscoa

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
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Trenta anys de la Coordina

ENTITATS

VICTÒRIA MIQUEL / ROGER TORRELL

L'any 1987 es constitueix VERN, al
l larg de 30 anys és una de les
coordinadores més longeves de
Barcelona i ja són més de seixanta
les entitats associades que hi
col·laboren activament

Naixement
L'any 1987 es constitueix,

oficialment la Coordinadora d'Entitats
de la Verneda–Sant Martí (VERN).
Neix fruit de la feina entre diverses
entitats del barri amb una clara
finalitat cultural, lúdica i social. Trenta
anys després, són molts els barris on
hi ha coordinadores d'entitats, però
poques amb una trajectòria tan llarga
com la Coordinadora VERN. Aquests
30 anys que celebrem enguany, no
han estat un camí fàcil i han requerit
la capacitat d’adaptació a les
diferents realitats socials i polítiques
de cada moment.

Esplendor
VERN es crea en una època

d'esplendor del moviment associatiu
del barri. És l'època de les demandes
veïnals i en aquests anys s’aconse-
gueixen importants guanys socials, i
urbanístics, com per exemple el metro.

Des de VERN ens centrem en la
col·laboració entre associacions, el
suport a grups de joves i grups de
dones. És en aquella època que neix
la Festa Major, una Festa que al llarg

Logotip i  cartells de les activitats que 

dels anys s'ha convertit en un espai
de referència per a les associacions
i veïnat del barri.

Anys de crisi
A meitat dels noranta el moviment

associatiu travessa un moment de
crisi i existeix una tendència gene-
ralitzada a desprestigiar l ’acció
col·lectiva, argumentant que els
canvis socials eren impossibles: “no

CE-SA-ZUL
 Materiales para la construcción

RAFAEL GASCÓN

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

cesazul.gascon@gmail.com

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

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

Un fet insòlit va
commocionar el barri ara fa 42
anys. La matinada del vuit
d'octubre de 1975, en
circumstàncies mai aclarides,
un tiroteig davant la caserna de
la Policía Armada del carrer
Guipúscoa (ara comissaria de
La Verneda) va provocar la
mort de dos caporals de la
policia. A més, van morir tres
membres d'una mateixa familia
que circulava en un vehicle pel
carrer Guipúscoa.

La nota oficial de la Jefatura
Superior de Policía, plena
d'incongruències, parlava d'un
atemptat terrorista. Altres
fonts afirmaren llavors que el
tiroteig es va produir entre els
sentinelles de la caserna i una
patrulla que tornava després
d'un servei.

A N I V E R S A R I S

Tiroteig davant
la caserna

cal lluitar perquè al final res no
canvia”.

Aquest moment també afecta al
treball de la Coordinadora VERN:
sorgeixen dinàmiques caracteritza-
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dora d’Entitats VERN

ENTITATS

www.jugaiapren.com
playandlearn216@gmail.com

www.facebook.com/jugaiapren

Gran Via de les Corts
Catalanes, 1040
08020 Barcelona

Tel. 93 463 81 94

Jordi Borlán (Barcelona,
1959), fundador del Centre de
Solidaritat de La Verneda i de
Verneda Solidària porta setze
anys de cooperant a diferents
països d'Amèrica.

Ara treballa a l'Agència
Espanyola de Cooperació
Internacional (AECID) a La Paz
(Bolívia) fent el seguiment del
programa d'educació.

Entre els costums que ha
adquirit de Bolívia hi ha el de
"beneir les coses noves i abocar
una mica de beguda a terra
abans de beure".

Del paisatge del país que
l'acull destaca "la regió de la
Chiquitania, on es van ubicar
les missions del jesuïtes en el
XVII i XVIII"

De Barcelona enyora "les
persones, alguns menjars i
l'eficiència del transport
públic". Destaca dels seus 16
anys a Amèrica Llatina els
intensos canvis socials, polítics
i econòmics i, en el cas de
Bolívia, la impensable fa uns
anys arribada a la presidència
d'un indígena.

També algun descobriment:
"molts cops des d'Espanya
imitem la forma de parlar dels
llatinoamericans. La sorpresa
va ser comprovar que ells
també ens imiten, i molt bé. És
fàcil, consisteix a forçar les
'zetes' i dir moltes paraulotes".

V E R N E D E N C S
PEL MÓN

Jordi Borlán

Davant l'Asamblea
Legislativa Plurinacional,
a La Paz (Bolívia)

organitza VERN

des per la personalització d'entitats,
la tecnocràcia o la tendència a
solucionar els problemes a mitges.
En aquest context desfavorable,
l'opció de VERN va ser posar la gent
i les entitats al centre, crear
sinèrgies amb els esdeveniments
polítics i socials, locals i globals, i
tornar a recuperar el sentit de l'acció
col·lectiva i que tornen a empoderar
la gent.

dels  barr is  i  c iutats per a la
transformació social.

És el moment de recuperar el
somni de VERN. Es tracta d'un
projecte impulsat des de la
Coordinadora per promoure la
participació dels veïns i veïnes i,
sobretot, per identificar noves
necessitats, reptes i inquietuds.

D'aquest somni en varen sortir
grans reptes de barri, alguns
intangibles, com la solidaritat o la
participació ciutadana i d'altres ben
concrets, com la necessitat
d’equipaments públics, equipaments
accessibles per a tothom, etc. Alguns
reptes d’aquella època encara són
vigents avui en dia.

Després de trenta anys de VERN,
podem dir que estem en un moment
de consolidació de la Coordinadora,
amb més de seixanta entitats
associades. L'èxit? Potser està en
l'esforç continu per garantir sempre
uns principis bàsics de solidaritat,
respecte i treball comunitari.

També, en rebutjar qualsevol
forma de discriminació i incloure una
gran diversitat de grups i col·lectius,
respectant sempre les seves
dinàmiques de treball i especificitats.

I, tot plegat, sense deixar de
creure mai en les possibilitats de
l'acció de les persones organit-
zades per a transformar la més
injusta realitat.

El somni de VERN
A principis dels anys 2000, ja en

plena societat del coneixement, la
part ic ipac ió c iutadana es
presenta, com una de les eines
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CLÍNICA DENTAL

CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD

REFORMAS
FONTANERÍA

AIRE ACONDICIONADO
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Perruqueria d'animals
Alimentació i accesoris

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

Por cada servicio de
peluquería, regalo a escoger

Anuncia't  a

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

Presentació en societat
del Pla de Barris

Mural amb les fotografies dels participants en l'acte de presentació

Tot i que fa temps que està en
marxa, el Pla de Barris de La Verneda
i La Pau es va presentar al veïnat el
7 de setembre a la cruïlla del carrer
Guipúscoa amb la rambla Prim.

Música, conta-contes i una
batucada a càrrec de Les Guspires
de Sant Martí van animar una tarda
amb nombrós públic en la que es va
fabricar un mural gegant amb les
fotografies individualitzades de tots
i totes els assistents.

El Pla de Barris s'articula sobre
tres projectes-motor: connectar Via
Trajana; millorar l'institut Bernat
Metge; i activar el polígon industrial.
Per això compta amb uns recursos
econòmics de prop de deu milions
d'euros i es desenvoluparà al llarg
de quatre anys.

Per consultar el contingut del Pla
de Barris:
pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/96/inici

Ara fa cent cinquanta anys,
el filòsof alemany Karl Marx
(1818-1883) va publicar la seva
obra magna: "El Capital. Crítica
de l'economia política" (1867).
Un llibre que va influir en tots
els esdeveniments polítics i
socials de finals del segle XIX i
principis del XX. Especialment
en la ideologia dels sindicats i
partits polítics que acabaria
desembocant en la Revolució
Russa (aquests dies se'n celebra
el centenari).

Marx només va veure
publicat el primer volum. Els
dos següents els va editar el
seu amic Friedrich Engels, amb
qui havia publicat al 1848 " El
Manifest Comunista".

"El Capital" és un tractat
sobre el sistema econòmic
capitalista. Analitza com
funciona l'explotació dels
obrers per la burgesia.

Estableix
l'existència
de dues
classes,
capitalistes i
treballadors,
quina
relació
marca
l'evolució de
la Història.

L L I B R E S

Das Kapital
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Dies d'ira i de racisme

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

SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ

Entre el 20 de setembre i el 2
d'octubre de 1982, ara fa 35 anys,
el barri va viure un dels seus mo-
ments històrics més deplorables: les
manifestacions racistes contra els
veïns gitanos de La Perona.

Des de mitjans dels anys 40,
l'actual ronda de Sant Martí es va
convertir en un nucli
barraquista. Els mi-
lers de persones
que acudien a Bar-
celona a la recerca
de treball es tro-
baven sense habi-
tatge. Així van néi-
xer molts nuclis
d'"habitatges d'au-
toconstrucció".

A mida que els
nouvinguts troba-
ven una certa esta-
bil itat econòmica
compraven un pis,
molts cops en els
blocs de pisos que
hi havia davant la
seva barraca.

Aquest procés va fer que als anys
setanta, les barraques acabessin
sent ocupades per famílies sense re-
cursos, moltes d'elles gitanes.

A La Perona s'hi va instal·lar un
col·legi (Los Pinillos) i una escola
d'adults. Molts veïns del barri

col·laboraven en tasques socials per
fer més habitable un nucli que ja
superava les 500 barraques.

Com a tots els barris d'auto-
construcció, les activitats delictives
trobaven un bon amagatall. Els petits
furts creaven una certa sensació
d'inseguretat i de tant en tant es
produïa alguna queixa col·lectiva.
Però, al setembre de 1982, a un mes

de les eleccions
generals que dona-
rien la majoria ab-
soluta al partit so-
cialista, una pancar-
ta penjada al Pont
del Treball amb el
text "¡Ojo! Zona pe-
ligrosa. Robos y
agresiones. Pedi-
mos soluciones" i
l'extensió de rumors
falsos sobre agres-
sions violentes, van
encendre els ànims
i al llarg de deu dies
el veïnat va tallar el
trànsit del carrer
Cantàbria i el de

l'autopista, va cremar escombraries
i es va enfrontar a la policia. Tot això
envoltat dels intents infructuosos del
moviment veïnal per fomentar el
diàleg i apaivagar l'esclat racista.
Curiosament, tot va acabar amb l'inici
de la campanya electoral.

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

I N D R E T S

Església Vella de Sant
Martí de Provençals

Dedicada a sant Martí de
Tours (316-397) va ser el nucli
espiritual i administratiu del
territori de Provençals fins a la
construcció de la nova seu de
l'ajuntament del poble de Sant
Martí de Provençals al Clot el
1887. Al seu voltant trobem la
rectoria (antic ajuntament,
jutjat i presó) i la tàpia del
cementiri parroquial amb un
xiprer a l'entrada.

Tenim notícia certa de la
seva existència des del 1052 i
de tota una sèrie de
destruccions que fan que els
elements arquitectònics
actuals siguin de diferents
èpoques, destacant el
campanar barroc, el pòrtic
medieval i algunes pedres
romanes al pati de l'entrada
a l'església.
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Què sabem els vernedencs
del nou barri que s'albira?
JOSÉ ÁNGEL BORLÁN

Què va ser de "La Verneda Lluita-
dora"? Què va ser dels que aconse-
guiren fer realitat el parc de Sant
Martí, el metro, les places, les
escoles, el Centre Cívic, la reparació
dels habitatges, la recuperació de les
festes populars? On són les noves
generacions que han de vetllar per
un barri cada dia millor?

Ja tenim de tot!, diuen uns. Que
treballin els joves!, diran uns altres.
I mentrestant el
barri s'apropa a
uns moments crí-
tics per a la con-
servació de la se-
va identitat.

Al mes de juliol
(sospitós!) es va
convocar un concurs d'idees per a
l'ordenació del "Sector Prim" de
l'àmbit de la nova estació de La
Sagrera. En poques paraules, 3.300
habitatges nous al voltant del carrer
Santander i la part alta de la ram-
bla Prim.

Fa mesos que està aprovada la
construcció de 500 pisos al solar de
l'antiga fàbrica Coca-Cola, al final del
carrer Guipúscoa. Ara mateix, s'estan
alçant nous habitatges al solar de
l'antiga fàbrica Zenith del carrer
Espronceda/Guipúscoa.

Anem sumant. Pel baix, entre deu
i quinze mil nous veïns a un barri que
no arriba als 55.000.

I una nova estació central on pa-
raran trens internacionals i de
rodalies. Algú sap quines conse-
qüències comporta convertir-se en
un barri ferroviari?

Contemplem el fenomen de la
"gentrificació" (expulsió dels antics
veïns dels barris) com si ens fos aliè.
Alguna cosa que només passa a Sant

Antoni o al Po-
blenou. ¿No hem
vist  tots passejar
per les nostres
places i carrers
turistes amb la
seva maleta, en-
trant o sortint de

pisos o habitacions llogats per dies
o setmanes?

Mentrestant, les nostres auto-
ritats  municipals parlen del "hub cul-
tural" de l'auditori, la nova bibliote-
ca i el centre cívic. Magnífic! I del Pla
de Barris. Sensacional! I diuen que
no donen llicències per pisos turístics.
Però n'hi ha.

I de què parlen les associacions de
veïns? Probablement estan esperant
que els antics i nous lluitadors entrin
per les seves portes.

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

CUINA DE COLORS

Bolitas de boudin
(Luisiana, EE.UU.)

La gastronomía cajún
corresponde a la cocina
tradicional de los
descendientes de desplazados
franco-canadienses que se
encuentran en su mayoría en
el Estado de Luisiana.

Haremos una croqueta,
rebozando el boudin hecho
bolitas después de pasarlo por
pan, huevo y leche.

Cortar el cerdo y el hígado
en trozos de 5 centímetros y
colocarlos en un horno, junto
con la cebolla, el ajo, el
tomillo y las hojas de laurel.

Cubrir con agua fría y
llevar a ebullición con la sal y
pimienta. Cocinar a fuego
lento hasta que la carne esté
muy tierna. Retirar las hojas
de laurel y el tomillo. Moler
todo en un procesador.

Combinar el arroz cocido
con la mezcla de carne
molida, cebollas verdes y
perejil. Mezclar bien y
condimentar al gusto con sal,
pimienta negra y cayena.

Ingredientes
Para las croquetas:
pan rallado, 2 huevos, 1/2
taza de leche, sal, pimienta
negra, cayena, aceite.
Para el boudin:
500 gr de carne de cerdo,
200 gr de hígado de cerdo, 3
dientes de ajo, 2 hojas de
laurel, tomillo, agua para
cubrir, 6 tazas de arroz, 1 taza
de cebollas en rodajas finas, 1
taza de perejil picado.

Pel baix, entre deu i quinze
mil nous veïns a un barri
que no arriba als 55.000
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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

Ana González (Soria, 1947)
és una lluitadora incansable,
enamorada del seu barri. Ara
des del Casal de Gent Gran Sant
Martí i l'Associació pels Drets
del Poble. Abans des de
l'Associació Heura i l'Escola
d'Adults La Verneda-Sant Martí.
Primer des de les lluites veïnals
a tots els racons del barri (la
plaça del Porxos, la masia Ca
l'Arnó, el metro...). I sense
pertànyer a cap associació: "la
meva introducció en el món
associatiu fou a través de
l'Escola d'Adults". I sempre
fugint del protagonisme:
"sempre m'ha agradat passar
desapercebuda".

Recorda com es va
aconseguir salvar la masia Ca
l'Arnó: "fèiem guàrdia perquè
no vinguessin les excavadores
a enderrocar-la". La seva etapa

V E R N E D E N Q U E S

Ana González

Jugant al parc amb els instruments gegants d'Étienne Favre

La Mercè, al barri

Infants de tot Barcelona, acom-
panyats pels seus progenitors, van
gaudir de la Festa de la Mercè al parc
de Sant Martí. Per primer cop, la
festa de la ciutat arribava al nostre
barri i durant tot el cap de setmana
del 23, 24 i 25 de setembre omplia
diferents espais del parc amb una
quinzena d'espectacles.

Sota el lema "Música en família" es
van poder veure i sentir concerts de
música i activitats insòlites com la
música "reciclada" de "Tubs del Món",

o jugar a l'espai "Sonàrium", al costat
de Ca l'Arnó, amb originals joguines;
sorprendre's amb l'espectacle dels
"Músics de Drap"; ballar amb Anna
Llombart i el seu "Body Percussion";
manipular els espectaculars instru-
ments gegants sonors d'Étienne
Favre; i també menjar als "food trucks".

Vist l'èxit de públic, cal esperar la
continuïtat d'aquesta iniciativa mu-
nicipal de descentralització dels actes
de la festa major dels barcelonins.

com a presidenta de
l'associació de dones Heura de
l'escola d'adults va ser molt
fructífera: "per a mi va ser la
primera escola, va ser
revolucionari. Fèiem moltes
activitats. Recordo
especialment la de Vine a
Parlar d'Avui. Representàvem
un sketch que havíem preparat
i després obríem el debat sobre
un tema determinat."

Els anys 90 va ser la cara
amable que portava el bar del
Centre Cívic Sant Martí: "els
nois de l'institut m'ho
explicaven tot. Encara avui
en dia alguns em venen
a saludar."
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ENQUESTES EL REBROT

Té a veure
amb Jules

Verne

Només cal enviar un correu electrònic amb la resposta correcta a:

elrebrot.laverneda@gmail.com

FINS 11 D'OCTUBRE

Quin és l'origen del topònim La Verneda?

Un ramat
de bens

Un arbre
anomenat

"vern"

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Setembre

Quin és el
seu indret

preferit
del barri?

Església Escultura Cases Altres

54% 13% 13% 20%


