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ÀNGEL VALVERDE

La Festa Major del barri convida a
moure l'esquelet i celebrar enguany
el trentè aniversari de la seva entitat
organitzadora: VERN.

EL REBROT entrevista un dels seus
fundadors, Miquel Teruel (La Barcelo-
neta, Barcelona, 1952). Teruel va ser

EL REBROTR

Ara és temps de moure's!
president de la Coordinadora durant
un grapat d'anys en representació de
l'associació de veïns de La Palmera
de Sant Martí. Els seus records
serveixen de referència per conèixer
l'origen de la Coordinadora i de molts
dels aspectes actuals de les entitats
del nostre barri.
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La revista no comparteix necessàriament
les opinions dels articles signats

Amb el suport de:

JEROGLÍFIC

Solució: Una declaració unilateral
d'independència.

(una D clara C i O UN i la T R AL
 DI N De P en D en C I A)

Doncs això és...

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

Ara és temps de moure's!

Quan al novembre arriba la Festa Major, és temps
de moure's. Si, a més, l'entitat organitzadora fa
anys, és temps de felicitar-nos i recolzar-la.

Un centenar d'actes, una seixantena d'entitats:
xifres que reflecteixen un barri viu i ple d'iniciatives
ciutadanes, independents dels poders institucionals.

Ressaltem un acte infantil que ja té 32 edicions: el
Critèrium de Carrets. Tot el món del treball amb
infants del barri es mobilitza per participar en
aquesta cursa. En una festa que, a més, per primer
cop disposa d'un programa d'actes infantil
independent del programa general.

L'entrevista a un dels fundadors de VERN ens
apropa al difícil
naixement de la
Coordinadora
d'Entitats a mitjans
dels anys vuitanta i la
seva evolució per
deixar de ser només
una comissió de festes.

En aquest número,
prenen protagonisme dues vernedenques: Laia Bobi
Frutos, una concertista de flauta travessera que
porta anys treballant a Alemanya i que ens parla
des d'Hamburg; i Ana Zurrón, que porta anys
implicada en diverses entitats del barri i treballant
de voluntària a l'Escola d'Adults i al Centro Andaluz
Comarca de Estepa y Sierra Sur.

En les nostres habituals seccions tractem un
ampli ventall de temes: la vil·la romana del Pont del
Treball; el carrer Duoda; el dia internacional de
l'eliminació de la violència contra la dona; la revista
"Las Afueras"; un llibre dedicat al Rec Comtal; i la
recepta de les cuines del món.

EDITORIAL

Un centenar d'actes,
una seixantena
d'entitats: xifres que
reflecteixen un barri
viu i ple d'iniciatives

AGENDA
CARTES

DELS
LECTORS

TEATRE
Els propers 27, 28

i 29 d'octubre
posarem en escena
l'obra "El mètode
Grönholm", de Jordi
Galceran.

Com sempre, ho
farem a la Sala
d'Actes de l'Escola de
la Caixa (carrer
Agricultura,
208-210).

Divendres, 27 i
dissabte, 28, la funció
serà a les 22 hores.
Diumenge 29, a les
18 hores.

Esperem comptar
amb la vostra
presència!

Grup Teatre Alisos

FINS 17 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA:
2017_N3

CENTRE D'ART PIRAMIDON

DEL 3 AL 22 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ:
EL CAMP DE LA BOTA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

10 NOVEMBRE, 20:00
CIRC: AMIGOO

AUDITORI SANT MARTÍ

11 NOVEMBRE, 20:00
12 NOVEMBRE, 19:00

TEATRE:
PARETS DE PAPER

AUDITORI SANT MARTÍ

17 NOVEMBRE, 20:00
BIG POCKET ORCHESTRA

AUDITORI SANT MARTÍ

18 NOVEMBRE, 18:30
CONCERT:

TENTE EN EL AIRE

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

22 NOVEMBRE, 18:00
FESTA DE LA REPARACIÓ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

28 NOVEMBRE, 18:00
FEM BARRI, FEM SALUT:

MICROMASCLISMES

CASAL BARRI LA VERNEDA



EL REBROT  43   Novembre 2017 3ENTREVISTA

"La lluita pel Metro va
ser el cim del treball de
la Coordinadora"

Com van ser les primeres festes
majors organitzades per VERN?

Les del 86 i el 87 les van organit-
zar sobretot des del Centre Cívic: el
director Eduard Miralles, Joan
Minguell (del Casal Infantil) i Xavi Ros
(del Casal de Joves).

Quina va ser la festa més
complicada de tirar endavant?

La del 1989, quan es va muntar la
Fira al carrer Guipúscoa. L'Ajun-
tament no donava
permís perquè calia
tallar el carrer a la
circulació i deixar
només els laterals.
La Coordinadora va
donar un ultimàtum:
o es muntava la Fira
a Guipúscoa o  suspeníem tots els
actes de la Festa Major. Al dia
següent, el regidor del Districte
(Joaquim de Nadal) ens va cridar als
de VERN a una reunió al Clot. Li vaig (segueix a la pàgina 4)

dir que ells estaven en el dret de no
deixar posar la Fira al carrer
Guipúscoa i nosaltres en el de no
muntar la festa. El segon del regidor
(Oriol Morillo) es mostrava disposat
a donar permís ja que l'any següent
començarien les obres del Metro i així
es podrien provar els canvis de
circulació.

Però l'argument que va convèncer
el regidor va ser quan li vaig dir que
els seus propis companys de partit li

estaven "fent el
llit" des de l'àrea
de Circulació. Joan
Torres, regidor de
Mobilitat, sonava
llavors com a futur
alcalde, juntament
amb De Nadal, i

volia que la festa fracassés.
Immediatament, ens van donar el

permís perquè la Fira estigués a
Guipúscoa. I la festa va ser un èxit.

Entrevista amb Miquel Teruel, fundador de VERN i expresident de
l'associació de veïns de La Palmera

Miquel Teruel, a la plaça de La Palmera

La major part de les
entitats volien muntar els
seus actes, cobrar els
diners i res més

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Les obres de l'estació de La
Sagrera van descobrir el 2011
una vil·la romana al costat de
l'antic Pont del Treball. Les
excavacions arqueològiques
van concloure que havia estat
construïda a finals del segle I
aC i perdurà fins al segle cinquè
de la nostra era. L'activitat
econòmica d'aquesta
construcció, antecessora de la
masia, era la producció de vi
per a l'exportació.

Entre les troballes d'interès
es troba un mosaic polícromat.
Actualment es troba en estudi,
tot esperant el final de les
obres quan està previst
exposar-lo dins la futura
estació. Una altra troballa
interessant és un fragment
d'oscillum, una mena de mòbil-
penjoll (foto inferior).

AHIR I AVUI

La vil·la romana del
Pont del Treball
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CARRER A CARRER

Duoda
"Volíem que la Festa Major
fos una caixa de ressonància
de temes socials"
(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

Entre la plaça de La Palmera
i la rambla Prim trobem el
carrer Duoda. Recorda una
escriptora del segle IX, autora
del "Manual per al meu fill".
Casada amb el duc de
Septimània (actual Catalunya
Nord), el seu primer fill li va
ser arrabassat mentre ella era
confinada al castell d'Uzes.
Duoda volia amb aquest
manual d'educació moral
mantenir el vincle amb el seu
fill Guillem.

Quin ambient hi havia entre les
entitats de la Coordinadora?

Les associacions de veïns volíem
que la Festa Major fos una caixa de
ressonància de temes socials. I que
la festa no es concentrés al parc de
Sant Martí, sinó que estigués
distribuïda, que hagués gent a cada
carrer.

La major part de les entitats volien
muntar els seus actes, cobrar els
diners i res més. Venia gent a títol
personal, sense representar a cap
entitat i les associacions de veïns
volíem que tothom vingués en nom
d'alguna entitat, que fos
veritablement una coordinadora
d'entitats. Llavors vam repartir els
principals càrrecs de la junta entre
les entitats veïnals: jo representava
La Palmera; Martínez, Sant Martí de
Provençals; Castillo, el Grup Parera;
i Montse Ayats, La Verneda Alta (la
de Provençals de La Verneda no va
participar mai).

On es reunia la Coordinadora?
La seu social va estar molts anys a

Camp Arriassa, a l'associació de veïns
La Verneda Alta. Al principi ens reuníem
al Centre Cívic i també a l'associació
de veïns de La Palmera i al Piramidón.

D'on es treien els diners per
finançar la festa?

A la meva època el pressupost era
al voltant dels sis milions de
pessetes. L'Ajuntament ens donava
800.000. Des de la primera festa
conjunta, el Districte ajuntava els
diners de les subvencions a cada
entitat i se'ls donava a VERN.

El castell de focs el pagava l'Enher,
que tenia una oficina a la Gran Via.
Costava sobre un milió i Rosa Valls,
de l'Escola d'Adults, va gestionar molt
bé la concessió d'aquesta subvenció.

Després, els firaires pagaven dos
milions (en efectiu, a la seu del
Consell de Districte, davant la
Guàrdia Urbana). La resta sortia de
la publicitat del programa de festes.

Quan comença VERN a fer
d'altres actes que no siguin la
Festa Major?

A la major part dels actes de Festa
Major les qüestions socials queda-
ven molt al marge. Vam dir de fer una
festa amb més contingut social i es
va crear Primavern.

I al 1991 va arribar la lluita de la
Coordinadora pel Metro?

A moltes entitats només els inte-
ressava fer la seva festa, no hi havia
consciència. Només va haver cons-
ciència amb la línia 2 del Metro, quan
vam fer la manifestació amb mil
persones. L'entusiasme, el treball, la
implicació de les entitats, de la gent,
tots parlant el mateix llenguatge.
Feia anys que no ho veia. Per a mi,
la lluita pel Metro va ser el cim del
treball de la Coordinadora. Les
reunions es feien a la nit al Centre
de Barri de La Palmera.

Al cap de pocs dies va arribar la
reunió amb el president Pujol. I uns
dies després amb l 'a lcalde
Maragall. A partir de la manifestació
es van posar d'acord les insti-
tucions i van signar l'acord per fer
la línia del Metro.

És un dels molts carrers del
barri que porten nom de dona.
En el seu breu recorregut,
entre els carrers Andrade i
Guipúscoa, trobem la seu de
l'associació de veïns La
Palmera Centro i el Casal de
Barri La Palmera.

En la part que toca a
Guipúscoa es trobava la
"Fábrica Española de Blanco de
Zinc" fins a la construcció dels
nous blocs de pisos a finals dels
seixanta i inicis dels 90.
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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.

És un fenomen quotidià i,
fins fa poc al nostre país,
tolerat per la societat sota
l'excusa de ser un assumpte
privat entre persones. L'ONU
va declarar l'any 1999 el 25 de
novembre com a Dia
Internacional de l'Eliminació
de la Violència contra la Dona.
La data recorda el brutal
assassinat el 1960 de les tres
germanes Mirabal (Patria,
Minerva i María Teresa) per
ordre del dictador Rafael
Trujillo. Les germanes,
conegudes com "Las
Mariposas", eren activistes
polítiques contra la dictadura
que patia llavors la República
Dominicana.

Al barri hi ha grups de dones
que treballen contra aquesta
violència com l'associació
Heura i La Tela de Penélope.

DIA MUNDIAL

25 novembre
Eliminació de la

violència contra la dona

CASAL INFANTIL SANT MARTÍ

Fa 32 anys que es va fer la
primera cursa de carrets anomenada
“Critèrium Internacional de Carrets”,
on esplais, casals, ludoteques,
ampes i diferents grups s’ajunten en
una carrera boja.

 Una aposta per la originalitat on
els participants han de decorar
carrets de la compra amb la temàtica
que vulguin i córrer per edats en un
circuit.

Durant mesos, els infants, joves i
els adults que s’animen, pensen una
idea i treballen per construir el millor

carro: un coet espacial, un gos, una
ambulància, un cotxe de rally…  Al
llarg dels anys hem pogut veure
moltíssims carros fets amb creativitat
i il·lusió.

Des dels equipaments infantils
volem donar a conèixer aquesta
activitat i animar a la participació de
tots els veïns del barri, infants, joves
i grans d’esperit jove!

Us convidem el proper dia 18 de
novembre, aquest any a la Plaça dels
Porxos, a gaudir d’aquesta cursa, de
10,30 a 13,30h.

La boja cursa de carrets
del 32è Critèrium

El Critèrium es l'acte no tradicional més veterà

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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La Festa Majo

FESTA MAJOR

Major anirà a càrrec dels i de les
membres fundadores de la
Coordinadora d’Entitats VERN.

Música i cultura a dojo!
Un dels aspectes destacables de

la Festa Major és la gran oferta de
música i cultura. A l’Auditori de Sant
Martí s’oferirà una àmplia
programació aquests dies; en
destaquem el dissabte 4 de
novembre la Gran gala lírica a càrrec
del Petit Ballet, l’obra de teatre
Parets de paper, passat i present
de Sant Martí (dissabte 11, 20h, i
diumenge 12, 19h), que compta amb
un repertori format per actors i
actrius del barri i també l’obra de
teatre El mètode Gronholm a càrrec
de Teatre Alisos (dissabte 18, 19h).

A nivell musical també n’hi ha per
tots els gustos, des de música per
ballar sense parar amb el Sant Martí
Balla, amb la Banda del Coche Rojo
(dissabte 11, 22.30h),  el Correbars
amb Txaranga (divendres 3, 20h), el
Sopar i Ball de Festa Major, amb
Doble Cara (dissabte 18, 21h), el I
SonaVerneda el primer festival de
grups de rock del barri (divendres 17,
20h), el Verneda All Day Reggae
Vol. III (dissabte 18, 17h) o el Vermut
Rumbero (dissabte 18, 12.30h)

També hi haurà música per gaudir-
ne tranquil·lament, com per exemple
les Havaneres (dissabte 4, 20h i
diumenge 19, 17.30h) o la música

BAR  JÚPITER

                 Agricultura, 238

          (Complex Esportiu Júpiter)

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

KRISTEL
Residencia para los

menos jóvenes
Un concepto nuevo de residir
confortablemente en familia

Pje. Arriaza, 2-4-6
Tels. 93 278 06 36/ 93 278 06 02

CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD

REFORMAS
FONTANERÍA

AIRE ACONDICIONADO

Pu
ig

ce
rd

à,
 2

91
T.

 9
3 

30
5 

50
11

 / 
62

9 
71

1 
75

0
w

w
w

. i
ns

ta
la

ci
on

es
se

ri
ns

.c
om

se
ri

ns
in

fo
@

gm
ai

l.c
om

VERN- COORDINADORA D'ENTITATS

DE LA VERNEDA-SANT MARTÍ

Arriba el novembre i això és sinònim
de Festa Major als barris de la Verneda
i Sant Martí de Provençals. Tot seguit
us presentem un programa ben farcit
d’activitats per a tots els públics. El
programa és el resultat de molts
mesos de feina, però és, sobretot, el
resultat de moltes il·lusions i de moltes
ganes d’oferir les millors activitats per
als nostres veïns i veïnes.

Aquest  any la Festa Major té un
simbolisme especial perquè es
compleixen els trenta anys de la
constitució oficial de la Coordinadora
d’Entitats VERN i molts actes serviran
per celebrar aquesta efemèride. El
dimecres 8 de novembre (18h,
Auditori Sant Martí) podrem escolar
la xerrada Més que festa del Pep
Fornes, director del Museu Etnològic
de Barcelona, que posarà l’èmfasi en
el paper de les festes majors com a
eina per enfortir la cohesió social i la
participació del veïnat.

L’acte central de celebració dels 30
anys de VERN serà el diumenge dia
12 de novembre amb l’activitat El
barri surt al carrer!. Durant el matí
nombroses entitats i serveis del barri
sortiran al carrer a mostrar les seves
activitats. Hi haurà dos escenaris, un
de cultural davant del Centre Cívic
Sant Martí i  un altre d’esportiu al
Parc de Sant Martí. La rambla
Guipúscoa es transformarà en una
Rambla d’Activitats que realitzaran
les entitats del barri.

A més a més, el Pregó (diumenge
5, 11.30h) d’aquest any de la Festa

La revista "Las Afueras" va
tenir una vida efímera: un any.
Es publicà entre els estius de
1986 i 1987 des del barri però
amb continguts que incloïen
tot el districte. Era gratuïta i es
distribuïa als quioscos de tot
Sant Martí. Amb 32 pàgines,
seguia el model dels setmanaris
d'informació general. Els temes
s'organitzaven per seccions:
Districte 10, Món, Informe,
Reportatge, Cinema, Música,
Llibres, Assaig.

El nom de la revista
recuperava la capçalera de
quatre antigues publicacions
del poble de Sant Martí de
Provençals de finals del XIX.

A N I V E R S A R I S

Revista Las Afueras
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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

r 2017

Una de les novetats d'enguany

és el  Programa Infantil

clàssica amb el concert del cicle
Resonare (dissabte 18, 18.30h) que
s’organitza per quart any a l’Església
de Sant Martí.

Diversió per als més petits
Els actes infantils tenen un gran

protagonisme a la Festa Major, i
volem que els infants i les famílies
siguin els protagonistes de la Festa.
Destaquem tres moments
importants: el 32è Critèrium, que és
una cursa de carrets de la compra

tunejats (dissabte 18, 10.30h). La
Festa Infantil (diumenge 19, 11h) que
es farà a la Plaça dels Porxos i que
comptarà amb una gran varietat de
jocs i activitats i també amb l’animació
infantil del Pep Callau. Per últim,
també hi haurà una Animació Infantil
el diumenge 5, a les 12.45h, al Parc
de Sant Martí que coincidirà amb el
final de la Cercavila de Festa Major

Reivindicar la diversitat
i les arrels

Els barris de la Verneda i Sant Martí
sempre han estat terra d’acollida i
els orígens variats i diversos dels
nostres veïns i veïnes així ho
reflecteixen. Al llarg de la Festa Major
tindrem l’ocasió de gaudir de les
millors mostres de cultura popular i
tradicional. El diumenge dia 5 tindrà
lloc la Cercavila de Festa Major on
hi haurà els Gegants del barri, el
Martí i la Dolça, així com d’altres
colles geganteres i la participació de
moltes escoles del barri.

També el diumenge 5, hi haurà la
Mostra de Balls i Tapes, una
oportunitat per conèixer la cultura i
gastronomia de diversos punts
d’arreu del món com Andalusia,
Galícia, Uruguay, Chile o Àfrica .

El dissabte 11 també serà dia de
cultura popular, amb Sardanes a la
plaça de la Palmera durant el matí i el
Correfoc durant la tarda, que també
començarà a la plaça de la Palmera.

A nivell més històric, el dimarts 14
es presentarà el llibre El barri de la
Perona 1980–1990 que permetrà
recuperar la memòria històrica

CLÍNICA DENTAL

Perruqueria d'animals
Alimentació i accesoris

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

Por cada servicio de
peluquería, regalo a escoger

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

d’aquest barri de barraques i de la
lluita dels seus veïns i veïnes per a
un futur millor.

El moment dels joves
La Festa Major és un bon moment

per a donar protagonisme als joves.
Aquest any, diversos grups de joves
del barri organitzaran una gran Tarda
i Nit Jove, on hi haurà un campionat

Aquest  any la Festa Major té
un simbolisme especial
perquè es compleixen els
trenta anys de la constitució
oficial de la Coordinadora
d’Entitats VERN

de futbolí, així com el primer concurs
d’improvisació de rap. Això serà el dia
10 de novembre, a partir de les 20h.

Voluntariat i passió pel barri
Aquesta gran Festa Major de la

Verneda–Sant Martí no podria fer-se
realitat sense la gran feina que fan
centenars de persones voluntàries
que des de les seves associacions i
col·lectius porten moltes setmanes
treballant per a fer realitat aquests
actes. Totes elles treballen sempre
des del voluntariat, posant sovint,
més ganes que recursos, però suplint
totes les mancances amb una gran
dosi de passió pel nostre barri.

Ara us toca a vosaltres, veïns i
veïnes, és el moment de sortir al
carrer i gaudir del barri!
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ENQUESTES EL REBROT

Correfoc

Només cal enviar un correu electrònic amb la resposta a:

elrebrot.laverneda@gmail.com

FINS 17 DE NOVEMBRE

Quin acte de Festa Major li agrada més?

Sopar de GermanorCercavila

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Octubre

Quin és
l'origen del

topònim
La Verneda?

Jules Verne Bosc de verns Ramat

0% 96% 4%
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CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

ACTES DE FESTA MAJOR
PER A NO PERDRE'S

CONCURS DE FOTOGRAFIA DE

LA FESTA MAJOR

CONVOCATÒRIA DEL

3 AL 19 DE NOVEMBRE

BASES A WWW.EVERN.ORG

PAELLADA POPULAR

DISSABTE 4 NOVEMBRE, 10H

PARC DE SANT MARTÍ

PREGÓ DE FESTA

MAJOR

DIUMENGE 5
NOVEMBRE, 11:30

RAMBLETA DEL CENTRE CÍVIC

SANT MARTÍ

MATÍ DE BALL I TAPES

DIUMENGE 5
NOVEMBRE, 11 A 15H

CANTÀBRIA (ENTRE GUIPÚSCOA

I HUELVA)

CONFERÈNCIA “MÉS

QUE FESTA”,
A CÀRREC DE PEP

FORNÉS, DIRECTOR DEL MUSEU

ETNOLÒGIC

DIMECRES 8 NOVEMBRE, 18H

AUDITORI SANT MARTÍ

CORRECLOWN: CORREFOC PELS

CARRERS DEL BARRI

DISSABTE 11 NOVEMBRE, 20H

INICI: PLAÇA DE LA PALMERA; FINAL: ESGLÉSIA

55ENS PREMIS SANT MARTÍ

DISSABTE 11 NOVEMBRE, 21:30
RAMBLA GUIPÚSCOA

(ENTRE ESPRONCEDA I BAC DE RODA)

EL BARRI SURT AL CARRER!
DIUMENGE 12 NOVEMBRE, 10H A 14H

- ESCENARI CULTURAL

(RAMBLETA DE SELVA DE MAR)
- ESPAI MOU-TE (PARC DE SANT MARTÍ)

- RAMBLA D’ACTIVITATS

(GUIPÚSCOA, ENTRE DR

ZAMENHOF I AGRICULTURA)

32È CRITÈRIUM DE

CARRETS

DISSABTE 18
NOVEMBRE, 10,30 A

13,30H

PLAÇA DELS PORXOS

SOPAR I BALL DE

FESTA MAJOR

DISSABTE 18
NOVEMBRE, 21 A 2H

PISTA ESPORTIVA DE LA

PALMERA

(ANDRADE-RAMBLA PRIM)

FESTA INFANTIL

DIUMENGE 19 NOVEMBRE, 10 A 14H

PLAÇA DELS PORXOS

EL PROGRAMA SENCER ES POT

CONSULTAR A: EVERN.ORG

La història agrícola del
nostre barri, amb tantes masies
com el van poblar, és fruit de la
proximitat amb l'antic Rec
Comtal. Enric Hernández
March ha fet la seva biografia a
"El Rec Comtal. 1.000 anys
d'història" (Viena, 2016).

El llibre fa un recorregut
històric per la importància
econòmica i sentimental
d'aquesta sèquia medieval que
perdura en alguns racons de la
ciutat i en el nom d'alguns dels
seus carrers. Molt interessant
és el recull fotogràfic que ens
permet recuperar visualment
la memòria del passat.

L L I B R E S

El Rec Comtal,
1.000 anys d'història

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

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

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

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

FESTA MAJOR
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Els Premis Sant Martí

L'11 de novembre, diada de Sant
Martí, es donen a conèixer els
mereixedors dels 55ens Premis Sant
Martí. Atorgats pel Consell de Districte
de Sant Martí de Provençals
reconeixen, des del 1963, la tasca de
persones i entitats que han participat
en la millora del territori martinenc.

Actualment, hi ha tres categories:
individual, col·lectiu i de promoció
econòmica, social o cooperativa. A
més, s'atorguen les Medalles de Sant
Martí en cinc categories: cultural,
esportiva, justícia social, iniciativa

juvenil i món del treball. També hi ha
Medalles per les entitats que com-
pleixen anys.

En els darrers anys, moltes
persones i entitats vernedenques
han rebut el premi: a títol individual,
la ballarina Isa Moren; el fundador
d'ASME, Álvaro Pérez Castro; o el
dirigent Manel Martínez, de
l'associació de veïns Sant Martí de
Provençals. També entitats com
l'associació de veïns La Pau o el Club
d'Escacs Sant Martí.

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

N O T Í C I E S

CONCURS DIBUIX
S'ha convocat un concurs de

dibuix per a infants fins a 14
anys amb el tema "Com
t'imagines la plaça dels
Porxos?". Els treballs seran
presentats al Centre Cívic Sant
Martí entre el 20 i el 30 de
novembre.

XERRADES FEM SALUT
Un any més, el projecte

"Fem Salut, Fem Barri" ofereix
xerrades i activitats per
millorar el benestar físic i
emocional a diversos locals
del barri.

TEATRES
Aquests dies coincideixen al

barri dues estrenes teatrals de
grups autòctons: "El mètode
Grönholm", de Grup Teatre
Alisos i "Parets de paper", de
Creació XIC.

ANA VELA
Aquests dies compleix anys

Ana Vela. La nostra veïna de la
Residència La Verneda del
carrer Cantàbria arriba als 116
anys. Felicitats!

ESCOLA ELS HORTS
El proppassat primer

d'octubre, l'Escola Els Horts va
patir una intervenció policial
per recollir les urnes que es
feien servir pel referèndum
d'autodeterminació. Podeu
veure imatges dels fets a:
vimeo.com/237562751

Guardonats amb el Premi Sant Martí 2016

La retirada de les urnes
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Ana Zurrón (Sant Martí,
Barcelona, 1962) és l'exemple
perfecte de persona
compromesa amb el seu barri i
els seus veïns. Dóna classes
com a voluntària de ball, de
manualitats i de puntes al coixí
a l'Escola d'Adults La Verneda-
Sant Martí i al Centro Andaluz
Comarca de Estepa y Sierra
Sur. Abans havia estat a
SucspirArt-Diables de La
Verneda i a la Colla Gegantera
La Verneda-Sant Martí.

Tot va començar quan
"estava angoixada d'estar
tancada a casa i em vaig
apuntar a l'escola d'adults.
Sempre havia fet manualitats i
em vaig oferir com a voluntària
per fer un taller. Vaig
començar fent manualitats i
puntes al coixí i, una
temporada, també ceràmica."

La seva dedicació als tallers
es plena: "jo ensenyo tot el que
sé, no em guardo res. Així
sempre
hi haurà
algú que
pugui
ajudar i
rellevar-
me. Hem
de
procurar
ensenyar
la gent
jove a estimar el voluntariat".

Sempre intenta innovar en
els seus ensenyaments: "les
puntes al coixí sonen a cosa
antiga, però es pot fer inclús
bijuteria."

La seva afició al ball li ve de
ben lluny: "quan era petita,
ballava rock and roll acrobàtic
amb el meu germà". Ara es
dedica a ballar sevillanes al
grup "Alegrías del Sur" i a
ensenyar balls de saló i ball en
línia (country). "Necessitem
més espais on el voluntariat
pugui exercir, fa poc es va
haver de suspendre un taller de
castanyoles perquè no hi havia
sala per fer-lo."

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

Ana Zurrón
Caminant per Barcelona
RICARD LLERINS BONET

Si vas tranquil·lament caminant
per Barcelona sense pressa i ets
observador es poden descobrir
molts detalls d’edificis que són part
de la nostra història. Al districte de
Sant Martí no tenim tan l legat
patrimonial com a Ciutat Vella per
exemple, però
també podem
gaudir de la
natura en els
petits espais que
tenim reservats
per a ella.

La natura és
la gran descone-
guda de les
noves genera-
cions de joves.
Són experts en
mòbils i d’altres
andròmines tecnològiques, però
coneixen ven pocs arbres. És on els
aboca un món desbocat que de
vegades fa una passa endavant i
dos enrere.

Els arbres i  les plantes en
general són la base de la vida al
planeta perquè generen l’oxigen
que respirem la resta d’éssers vius
i  són els únics capaços de
transformar l ’energia solar en
matèria orgànica assimilable pels
altres animals. La nostra ciutat a
més és una pr iv i legiada en
diversitat d’espècies vegetals
donat que te un clima temperat que
fa possible amb uns hiverns suaus,
que hi visquin moltes plantes semi-
tropicals que en d’altres llocs de la
península ibèrica no sobreviuen.
També parcs i jardins afavoreix la
presència d’espècies foranies de
forma que als nostres parcs i
jardins tenim una varietat de flors
espectaculars que si només es

plantessin plantes mediterrànies no
tindríem.

També te Barcelona jardins amb
plantes estranyes o curioses com
el Jardí d’Aclimatació o pràcticament
monotemàtics com els Jardins
Mossèn Cinto Verdaguer dedicats
entre d’altres a plantes bulboses o

els Jardins Cos-
ta i Llobera de-
dicat a palmeres
i cactus princi-
palment. Alguns
d ’ a q u e s t s
jardins es van
construir per
l ‘ E x p o s i c i ó
Universal  de
Barcelona l’any
1929, on es va
urbanitzar bona
part de la

muntanya de Montjuïc.
Menció a part mereixen els dos

jardins botànics de la c iutat
corresponents a diferents èpoques.
El Jardí Botànic Històric va ser
inaugurat el 1930 de la ma del
insigne botànic Pius Font i Quer.

Conté arbres estranys que
poden viure a la nostra ciutat pel
fet que el jardí està en una antiga
cantera de pedra abandonada,
amb la pedra de la qual es van
construir alguns edificis moder-
nistes de la ciutat, que forma un
microclima amb bastant humitat,
per estar situat bastant per sota
el nivell del carrer.

E l  nou Jard í  Botàn ic  va ser
inaugurat el 1999 i conté plantes
dels sis l locs del món on hi ha
clima mediterrani. Podeu gaudir-
los tots de franc tots els dies de
l’any, tret del darrer que té una
modesta estrada.
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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

VERNEDENQUES
PEL MÓN

Laia Bobi Frutos

A la sala de concerts
Elbphilharmonie
d'Hamburg

Laia Bobi Frutos
(Barcelona, 1985) és músic,
concertista de flauta
travessera. Treballa des de fa
anys a Alemanya: "vaig
marxar amb 19 anys a
estudiar a Köln. Després de
cursar els estudis de música
allà i a Brussel·les, vaig
començar a treballar en
diferents orquestres
professionals del país fins
arribar ara fa tres anys a
Hamburg, on m'hi he quedat."

Compagino el treball a
l'orquestra i la música de
cambra a la ciutat portuària
amb la meva dedicació com a
músic i manager de l'Ensemble
CrossingLines a Barcelona."

Després de més de 12 anys
vivint al país alemany crec
que he anat adoptant trets i
caràcters més propis del
nord, com el fet de menjar
més d'hora, de parlar més
fluixet i ser més puntual.

Enyoro molt el sol, la calor,
la llum i el cel blau del sud
d’Europa.

Aquest any s'ha estrenat a la
ciutat el nou Auditori de la
ciutat, la Filarmònica de l'Elba,
un edifici impressionant
arquitectònicament amb una
acústica espectacular. Estic
especialment contenta d'haver-
hi pogut tocar."

El Gua Bao es un bocadil lo
callejero típico de Taiwan, relleno de
carne de cerdo.

PANECILLO (para 4)
Ingredientes: 25 gr de agua; 6

gr de levadura fresca; 2 gr de
royal; 125gr de harina; 10 gr de
azúcar; 45 gr de leche; 12 gr de
aceite vegetal; sal.

Mezclar la levadura fresca con el
agua tibia y tamizar la harina. Hacer
un volcán con la harina, el polvo
royal, el azúcar y la sal; en el centro
incorporar los elementos líquidos.
Amasar hasta formar una masa lisa
y suave. Reposar la bola una hora
en un bol cubierto con un paño.

Pasado el tiempo, amasar, estirar y
aplanar con la mano o el rodillo. Dejar
reposar otros 30 minutos. Preparar
una olla con agua hirviendo y cocer
los bollos al vapor.

RELLENO
Ingredientes: 450 gr. de carne de

cerdo magra; ½ cebol la roja
picada; 1 cucharada de aceite de
sésamo; 2 cdas. de jengibre fresco
rallado; 2 cdas. de salsa de ostras;
½ cda. de salsa de soja; ¼ taza de
vino de arroz; 3 cda. de azúcar;
pimienta; ½ cda. de polvo 5
especias; 3 anís estrellado; 5 ajos
frescos y picados; agua.

Sellar los trozos de carne de cerdo
magro. Agregar el ajo, el jengibre,
anís estrellado, pimienta y cinco
especias en polvo para perfumar el
aceite. Incorporar nuevamente el
cerdo. Añadir el vino de arroz, la salsa
de ostras y salsa de soja. Dejar hervir
durante 2 minutos.

Añadir el azúcar y el agua hasta
cubrir todo. Cocinar a fuego medio
bajo, durante 45 minutos hasta que
la carne esté tierna. Ahora
desmenuzarla y elaborar los
bocadillos acompañados de hojas de
mostaza en vinagre, cilantro fresco y
cacahuetes tostados y picados.

LA CUINA DE COLORS

Panecillos al vapor
(Taiwan)


