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ÀNGEL VALVERDE

María Jesús Ruiz Bujanda (Besòs
Mar, Barcelona, 1982) és, des de la
primavera, la nova directora del
Centre Cívic Sant Martí. Llicenciada
en Filosofia i Màster en Gestió
Cultural, coneix bé el centre perquè
ha estat anys treballant-hi com a
dinamitzadora.

També  ha estudiat dansa: "sempre
m'ha agradat molt ballar i he anat

EL REBROT

provant  dansa contemporània i balls
tradicionals per a la fi especialitzar-
me en el flamenc".

Acaba d'inaugurar un nou sistema
de gestió de la direcció del Centre
Cívic en el què la directora no és una
funcionària municipal sinó que
pertany a una empresa que ha
guanyat un concurs públic presen-
tant un projecte.

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

R
"La gent sent el centre
cívic com a seu"

Entrevista amb Chus Ruiz, directora del Centre Cívic Sant Martí

Chus Ruiz
Directora del Centre Cívic Sant Martí de Provençals

Especial:
35 anys del
Centre Cívic
Sant Martí

El Centre Cívic Sant Martí
va celebrar el 12 de desembre
el seu 35è aniversari. Un
punt de trobada d'entitats i
associacions, animador de la
cultura al barri i referent
per al veïnat.

En aquest número d'EL
REBROT trobareu les
impressions de cinc dels vuit
directors i directores que han
tingut la responsabilitat
final de convertir una antiga
residència de treballadores
en un equipament municipal
ple de vida. En el número de
febrer ampliarem la
perspectiva amb l'opinió de
les entitats que el van fer
néixer i créixer, ara fa
35 anys.
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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: A la segona no van junts.
(A la segona no va N junt S)

ERC i el PDeCAT

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

La casa de tothom
El Centre Cívic Sant Martí compleix anys el dia 12

de desembre. Va ser fa 35 anys quan Pasqual
Maragall va realitzar un dels seus primers actes com
a alcalde en inaugurar-lo. En aquest número d'EL
REBROT demanem l'opinió dels que han estat
directors i directores d'un equipament cultural que
és referència inexcusable per entendre la història
del nostre barri. No només per la tasca pròpia del
centre sinó perquè, a més, conté l'escola bressol, la
biblioteca, l'escola d'adults... i el club d'escacs, i el
casal infantil, i els tallers, i el casal de gent gran, i...

El panorama que ens dibuixen els qui van exercir,
i exerceixen, la responsabilitat final de portar
endavant el centre
cívic tindrà una
segona part en el
proper número.
Llavors canviarem
l'òptica i ens fixarem
en les entitats i
serveis que han
configurat i encara
molts d'ells donen
vida aquest entranyable edifici de set plantes.

En el poc espai que ens ha deixat aquest especial
podreu seguir algunes de les seccions habituals:
Vernedenques pel Món ens porta fins als Estats Units
amb una investigadora de l'Alzheimer; i Vernedencs
ens apropa a la infatigable figura de Juanjo Álvarez i
la seva lluita contra els abusos de poder.

Bones notícies pel reconeixement de la tasca dels
vernedencs: Carlos Azagra i Encarna Revuelta han
obtingut el Premi Sant Martí 2017, mentre que Isa
Moren i María Martínez Trill han esta guardonades
amb la Medalla d'Honor de Barcelona.

EDITORIAL

El Centre Cívic, un
equipament cultural
que és referència
inexcusable per
entendre la història
del nostre barri

AGENDA

FINS 29 DESEMBRE

EXPOSICIÓ:
COM ÉREM FA 35 ANYS?

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

DEL 9 AL 31 GENER

EXPOSICIÓ:
FINESTRA A FINESTRA.
HISTÒRIES DE BARRI

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 26 GENER

EXPOSICIÓ:
842' 36". LIJAR UN

LIENZO BLANCO.
ALBERTO GIL CÁSEDAS

CENTRE D'ART PIRAMIDON

27 DESEMBRE, 11:00
FESTA DE NADAL

PÇA. LLIBERTAT RÒDENAS

5 GENER, 17:00
CAVALCADA DE REIS

INICI: PÇA. FÒRUM,
DESPRÉS PRIM I GUIPÚSCOA

9 GENER, 20:00
CINEMA:

"UN DIA PERFECTE PER

VOLAR"
AUDITORI SANT MARTÍ

11 GENER, 20:00
CINEMA DOCUMENTAL:

"RENDA BÀSICA"
AUDITORI SANT MARTÍ

12 GENER, 20:00
TASTELS DE MÚSICA:

MARUJA LIMÓN

AUDITORI SANT MARTÍ

14 GENER, 12:00
MATÍ INFANTIL, TEATRE:

RICKY, EL PROFESSOR

DE TENNIS

AUDITORI SANT MARTÍ

14 GENER, 18:30
CONCER DE PIANO:

JORGE NAVA

AUDITORI SANT MARTÍ

16 GENER, 20:00
CINEMA: "CALL BACK"

AUDITORI SANT MARTÍ

21 GENER, 19:00
TEATRE: "AKANA"
AUDITORI SANT MARTÍ

26 GENER, 18:30
TARDA JOVE, TEATRE:

MICROTEATRES

AUDITORI SANT MARTÍ

28 GENER, 12:00
MATÍ INFANTIL, TEATRE:

AQUAREL·LA

AUDITORI SANT MARTÍ

30 GENER, 20:00
CINEMA: "TRUMAN"

AUDITORI SANT MARTÍ
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"Tenim problemes d'espai, el centre
sembla molt gran però se'ns queda petit"

Ser directora del Centre Cívic
implica treballar 25 hores al dia?

Intento que no. Al principi va ser
exagerat. Feia moltíssimes hores. Ara
intento que la resta de l’equip tingui
independència per solucionar temes.

Ja coneixia la casa perquè havia
treballat de dinamitzadora...

Sí, des del 2012. És el cinquè any
que estic aquí. Crec que em va servir
bastant per fer una bona entrada a
la direcció.

 Quin és el principal actiu del
centre?

És un centre cívic totalment social,
que ja funcionava per la gent que feia
activitats. El millor que tenim és la
gent. En el sentit de que tu pots
programar, pots fer coses noves,
pots fer el més meravellós del món...
però has de tenir una població que
vingui a les activitats, que et tingui
com a referent, que et senti com un
espai que és seu.

Això és molt enriquidor. És el que
busquen tots els centres cívics. Aquí
ja ho tens. A més, és un edifici tan
gran, que pots crear sinèrgies entre
el casal de gent gran, el casal
infantil...

Quines novetats pensa aportar?
És mes l’equip que la direcció. La

idea és fer participar més la gent,
poder fer projectes comunitaris, obrir
el centre cívic al nostre barri. Que
tinguin com a referència l’auditori,
que s’omple gairebé sempre, però
treballant des del que ja funciona
com  Mercateatre o Perpetracions.

Tot el que podem oferir condicionat
pel pressupost que tenim. És
al·lucinant com s’estiren els calers
amb tantes activitats com fem.

Chus Ruiz, directora del Centre Cívic Sant Martí

A què dedica més hores?
A gestionar els espais de l'edifici.

Sempre tenim problemes d’espai.
Sembla molt gran però després se’ns
queda petit. Tothom pensa en la
seva activitat i en que vol "aquell
dia". Llavors has de dir:"t’importa
que aquesta mitja hora us passi a

Llibre
"Rayuela", de Julio Cortázar.

Música
Björk.

Pel·lícula
"El piano", de Jane Campion.

Color
Vermell.

Olor
Gessamí.
Menjar

Cuina asiàtica.
Piano o guitarra?

Guitarra.

Tal com és

Pots programar, pots fer
coses noves, pots fer el més
meravellós del món... però
has de tenir una població
que vingui a les activitats,
que et tingui com a referent

l’altra sala perquè aquells han de
començar abans...", i això amb cada
sala, cada dia, és constant.

L’edifici també és antic i sempre
sorgeixen cosetes. Tot i ser gran, crec
que funcionem bé i ens coordinem.

Li toca governar un equipament
on conviuen uns quants serveis de
l'Ajuntament, la Diputació,
moltes entitats del barri...

La coordinació general la porta el
director. Però en teoria només sóc
directora del centre. És una formula
que no trobes a cap altre centre cívic.

Ara que té totes les claus de
l'edifici, ha trobat alguna cosa
amagada?

Em va fer molta il·lusió trobar una
caixa amb fotografies, amb les que
hem fet l’exposició del 35è aniversari.

Se sap la quantitat de gent que
passa diàriament pel centre?

No. I ho voldria fer. És molt difícil
de calcular. Volia comprar un
comptador electrònic i posar-ho a la
porta. Jo crec que al·lucinaríem de
tota la gent que pot arribar a passar.

D’aquí un parell d’anys marxaran
l'escola bressol i la biblioteca. Hi
ha alguna idea de que es farà amb
les dues plantes que quedaran
lliures?

Quan passi, decidirà l’Ajuntament.
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Fulletó amb el projecte pel centre

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

CLARA FLUVIÀ

Quan la memòria és insensible als
records, el pas del temps comença a
ser història. Només els retalls de
diari, fotos groguenques i vídeos
casolans evoquen precisos aquell
fred però assolellat matí de
diumenge del dia dotze de desembre
de l'any vuitanta-dos. A més de
l'habitual protagonisme de l'equi-
pament i de les multituds, en aquella
inauguració oficial del Centre Cívic
Sant Martí destacava precisament
l'inaugurador, Pasqual Maragall, que
en aquell acte s'inaugurava ell
mateix com a alcalde d'una ciutat que
pocs dies abans havia contemplat
com Narcís Serra canviava la vara de
batlle del primer consistori democrà-
tic per la cartera d'exèrcit del primer
govern socialista.

La inauguració va ser, a més a
més, una jornada de portes obertes
al llarg de la qual les multituds van
tenir l'oportunitat de trepitjar a cor
què vols els cinc mil metres quadrats
de l'equipament, distribuïts en set
pisos, planta baixa i soterrani.

Residencia de productoras
“...una residencia alegre, cómoda

y moderna para la mujer de hoy que
trabaja en una gran ciudad.” Així és
com definia el fulletó de propaganda
de final dels seixanta la nova i
flamant residència de productoras
que la Sección Femenina del Movi-
miento acabava de construir i inau-
gurar a Barcelona, cap a la part de
llevant, justament allà on la ciutat
encara perdia el seu nom. Juntament
amb una acurada descripció de
prestacions i serveis, el fulletó
contenia algunes fotografies de les
instal·lacions: les habitacions dobles,
el menjador col·lectiu, la sala de estar,
en què crida l’atenció una tipologia

de mobiliari auster però funcional,
rústic però alegre..., taules i cadires
que encara hom pot identificar
ostensiblement en els locals socials
de més d’una entitat del barri.

La "casa blanca", la "Gaudí",
s'anava configurant com una
presència característica i, alhora,
infranquejable, per a la major part
de veïns i veïnes de la Verneda de
Sant Martí: com la caserna dels
"grisos", la policia aleshores dita
"armada", com els instituts "nacio-
nals" Juan de Austria i Infanta Isabel
de Aragón, masculí i femení,
respectivament. Mort el gos morta la
ràbia, diuen, i al l larg de l'any
setanta-sis, amb la desarticulació de
les estructures del règim franquista,
desapareix el Movimiento Nacional,
la seva Sección Femenina i, de re-
truc, "la Gaudí" passa a ser un edifici
buit que ha deixat enrere la funció

Allò que esdevingué entre La AGENDA DE
NADAL I REIS

dissabte 16 de desembre, 11h:

Xocolatada, tallers i caga tió a
la Gàbia del Parc.

dissabte 16 de desembre, 20h:

Concert de Nadal a l’Auditori
Sant Martí.

diumenge 17 de desembre, 18h:

X Trobada de Nadal a l’Auditori
Sant Martí de Provençals.

diumenge 17 de desembre, 17h:

Coral infantil Vozes la Pau, a la
parròquia Sant Ambròs.

diumenge 22 de desembre, 18.30h:

Carretillada “Espurnes de
Nadal", a la plaça de la Palmera
divendres 5 de gener, a partir de les 17h:

Cavalcada de Reis

TREN DEL COMERÇ
Trenet que circula pels carrers
de l’Eix Comercial.

Dies: 21, 22, 23, 27, 28,

29 i 30 de desembre de 2017

i 2, 3 i 4 de gener de 2018.

Lloc: Cantàbria, cantonada
Huelva.
Horari: de 11.00 a 14.00 i de
17.00 a 21.00 h.

CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD

REFORMAS
FONTANERÍA

AIRE ACONDICIONADO
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PATGE REIAL
Recollida de les cartes de tots els
nens i nenes del barri.

Dies: 3 i 4 de gener de 2018

Lloc: Rambla Guipúscoa (entre
els carrers de Cantàbria i
Puigcerdà)
Horari: de 17 a 20 h.
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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

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

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

residencial per a la qual fou creada.
El mes de juliol del setanta-set es
crea el Ministeri de Cultura, que
assumeix bona part del personal,
competències i instal·lacions dels
organismes esmentats. I l'edifici
Gaudí és transferit al Ministeri de
Cultura a canvi del simbòlic traspàs
d'una pesseta!

Arriba la democràcia
El mes de juny del setanta-set

tenen lloc les primeres eleccions
generals democràtiques i el més
d'octubre d'aquell mateix any es
restableix la Generalitat de Cata-
lunya. A escala municipal, tot i que
les primeres eleccions democràti-
ques no s'esdevindran fins a la
primavera del setanta-nou, l'alcalde
Socías-Humbert inicia des del seu
nomenament, a finals del setanta-
sis, un nou estil de diàleg amb les
forces polítiques i les associacions de
veïns. Són anys de moguda asso-
ciativa, d'elaboració més o menys
multitudinària de "plans populars",
veritables "plataformes reivin-
dicatives" (segons el llenguatge de
l'època) de les necessitats de barri
que hauran de servir per a la
negociació amb les administracions.
En el catàleg d'urgències socials i
culturals sobresurt, arreu, la
demanda d'ateneus populars, en
una clara vocació de continuïtat
amb la tradic ió associat iva de
principis de segle.

Mentrestant, el barri bull com mai.
Sorgeixen noves iniciatives, fruit de
noves necessitats, entre les quals cal
destacar-ne dues com a referents
immediats d'aquesta "prehistòria"
del Centre Cívic Sant Martí. D'una
banda, els pares de la guarderia
instal·lada en uns locals annexos a
l'església de Sant Lluís Gonzaga

Gaudí i el Centre Cívic Sant Martí

encapçalen la reivindicació d'una
escola bressol pública al barri i, ben
aviat, el vell contenidor de la
Residència Gaudí apareix com a espai
idoni per al projecte. D'altra banda,
els locals de l'Institut Bernat Metge
han començat a acollir, des de finals
de l'any setanta-set, les activitats
germinals d'allò que amb el temps
esdevindrà l'Escola d’Adults de la
Verneda, un projecte que també
reclama un espai propi.

L'existència d'un edifici públic
desocupat de gran envergadura, "la
Gaudí", esdevé providencial en
aquest clima d'efervescència de
noves propostes (caldria aquí també
fer justícia a molts altres projectes
com el Cine-Club, la gestora del futur
Casal de Joves o un bon munt
d'iniciatives vinculades a entitats com
l'Associació de Veïns de Sant Martí de
Provençals) i, durant l'estiu de l'any
setanta-vuit, entitats i col·lectius

ocupen "la Gaudí" alhora que
enceten les negociacions amb les
autoritats competents per tal que
l'edifici contingui serveis i usos
socials i culturals per al barri.

Quatre anys d’ocupació
Els quatre anys que transcorren

des de l'ocupació popular de "la
Gaudí" fins a la inauguració oficial
del Centre Cívic Sant Martí estan
solcats per tota mena d'incidències:
l 'ocupació es va haver de
transformar en tancada per
exigències de la conjuntura, la
sempre difícil recerca de consens
entre els interessos de les entitats
(tothom s'havia fet la i l · lusió
d’obtenir una planta o, si més no,
un parell de despatxets amb pany i
clau per al seu projecte), l'encara a
hores d'ara misteriosa desaparició
d'alguns objectes (matalassos,
pianos...) que formaven part dels
béns inventariats de l 'antiga
residència o les interminables
reunions de la comissió gestora,
algunes de les quals, en la tardor
del vuitanta-dos, coincidiren amb la
fase àlgida dels conflictes amb la
comunitat gitana de la Perona.

Els quatre anys que transcorren
són, alhora, l'escenari d'algunes
transformacions més substantives.
Passades les primeres eleccions
municipals democràtiques, el nou
consistori "adquireix" l'edifici Gaudí
(cal posar el verb entre cometes
perquè el tràmit legal d'aquesta
adquisició no ha pogut ser mai
constatat) i s'incorpora al projecte
d'una futura xarxa d'equipaments
públics municipals coneguts amb el
nom de Centres Cívics, en contrast
amb el que havia estat la demanda
d'Ateneus Populars.

Aspecte actual del Centre Cívic
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El Centre Cívic Sant Martí arriba als 35 anys

NOM SECCIÓFESTA MAJOR

ENQUESTES EL REBROT

Nova estació AVE

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

elrebrot.laverneda@gmail.com

FINS 12 DE GENER

Què voldria veure en marxa el 2018?

Nous habitatgesNova biblioteca

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Novembre

Quin acte
de Festa
Major li

agrada més?
CORREFOC CERCAVILA SOPAR

45% 38% 17%

Logotips, el primer i l'actual

ÀNGEL VALVERDE

Com s'ha vist a l'article anterior,
el Centre Cívic Sant Martí va ser
fruit d'un temps. El de la il·lusió
pels ajuntaments democràtics
recuperats, el de la lluita veïnal
per aconseguir espais de relació
i de creació de cultura, el de
l'assaig d'una gestió imperfecta
des de les entitats del barri.

Quan el Centre va estar enllestit
l'any 1982, després d'unes obres
percebudes com inacabables, l'edifici
es va convertir en el contenidor d'un
bon grapat de  serveis de l'Ajun-
tament, la Diputació i la Generalitat.
I per ordenar aquest magma es va
escollir la figura d'un director. Una
elecció allunyada de la comissió
gestora que havia "governat" l'edifici
des del 1978.

El primer va ser Andreu Puig al que
seguirien, amb uns quants períodes

de provisionalitat, Eduard Miralles,
Pilar Fransitorra, Xavi Bobi, Albert
Benito, Anna Soteras, Cristina Colme-
na i l'actual directora, Chus Ruiz.

Hem volgut conèixer l'opinió d'ells
i elles sobre el paper de la direcció
de tan assenyalat equipament cultu-
ral del barri. Per això, els hem fet
arribar un qüestionari que, amable-
ment, han contestat gairebé tots.

Les respostes reflecteixen les
dificultats inicials, l'orgull del treball
en equip, les moltes vegades compli-

cades relacions amb les entitats
del barri, la satisfacció dels
projectes endegats, aquells que
mai van arribar a néixer i les
anècdotes, moltes anècdotes.

És treball d'un director de
centre cívic "rescatar" alguna
persona que ha quedat atrapada
als lavabos o a l'ascensor? O

"repatriar" uns avis que han tingut
un accident d'autocar lluny de casa?
Canviar bombetes, dissenyar
espais? Reduir un visitant armat,
atrinxerat amb hostatges a una de
les plantes? Llegiu als directors i
directores i trobareu les respostes.

En el proper número, veurem el
Centre Cívic des de l'òptica de les
entitats i serveis que l'han enriquit
des que era La Gaudí: el Centre de
Planificació Familiar, la Biblioteca, el
Casal Infantil, el de Joves...
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Eduard Miralles (Barcelona, 1961)
va ser director del Centre Cívic entre
1985 i 1989. Actualment treballa a
l'àrea de Cultura de la Diputació
Provincial de Barcelona.

 
Què recorda de la seva primera
setmana com a director?

Com que m'incorporava a la feina
el dia 1 de setembre, em vaig passar
tot el mes d'agost "planificant".
Durant la primera setmana, la
realitat va superar àmpliament qual-
sevol planificació. I és que ja ho deia
en John Lennon, que la vida és allò
que passa mentre estem fent plans...

Quina valoració en fa dels
recursos a la seva disposició?

Treballàvem no amb una sabata i
una espardenya, sinó amb mitja es-
pardenya i, això sí, un munt de bona
voluntat, energia i bon rotllo de
dotzenes de persones de qualsevol
edat, sexe i condició. Sense la gent
no haguéssim aconseguit fer ni de
la missa la meitat.

Quines creu que van ser les seves

principals aportacions a la bona
marxa del Centre Cívic i del seu
paper al barri?

Modèstia a part, vam intentar fer
de la Cultura el pal de paller del
Centre, i de l'aportació del Centre a
la vida del barri.

Com van ser les relacions amb les
entitats del barri?

Jo era veí del barri, venia del món
de les entitats... Al principi va costar
que algunes persones entenguessin
que la meva opció era legítima, i al-
guns m'acusaven de haver-me "ve-
nut" o "canviat de banda". Tanmateix,
el temps va anar posant les coses al
seu lloc. I al final, calia recordar que
el meu paper, com a director, era
representar l 'ajuntament en la
dinàmica d’aquell equipament.

De quin aspecte o activitat se sent
més satisfet?

Recordo especialment les
exposicions de final de curs elabora-
des conjuntament per tots els
tallers i grups de treball del Centre.
La de l'any 1987 es va dir Enfo-

Eduard Miralles, exdirector del Centre Cívic Sant Martí

"Vam intentar fer de la
Cultura el pal de paller
del Centre"

Se cumplen  25 años de la
noche en que el joven Pedro
Álvarez fue asesinado en
L'Hospitalet. Dos días después
fue detenido un policía como
sospechoso. La juez le dejó en
libertad por falta de "pruebas
concluyentes". Desde entonces,
sus padres Juanjo y Carmen no
han dejado de reclamar justicia
por un asesinato que quedó sin
esclarecer.

Juanjo Álvarez (Barcelona,
1947), mecánico emérito,
sigue en la lucha a través de la
Plataforma contra los Abusos
de Poder. Cada año organizan
una manifestación para
recordar que el caso no se ha
resuelto, y ahora el tiempo
corre en su contra porque, "el
delito prescribirá en el año
2020".

La Plataforma ha conseguido
en los últimos años que varios
ayuntamientos (Barcelona,
L'Hospitalet, Ripollet, Molins
de Rei i Sant Boi) aprueben
mociones para pedir la
reapertura de la investigación
y la intervención del Síndic de
Greuges.

V E R N E D E N C S

Juanjo Álvarez

Según Juanjo Álvarez, "la
esperanza es lo último que se
pierde. Esperamos que a
alguien se le termine cayendo
la cara de vergüenza y delate al
asesino".

El Centre Cívic Sant Martí
acogió el doce de diceimbre
una exposición de la lucha de
estos 25 años y un concierto en
memoria de Pedro Álvarez.

ANIVERSARI CENTRE CÍVIC
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Aigües de Barcelona està
celebrant els seu 150è
aniversari amb la publicació de
deu llibres dedicats als
districtes de Barcelona. El
proppassat 23 de novembre va
presentar a La Farinera del Clot
el que parla del districte de
Sant Martí de Provençals:
"Memòries del Districte. Sant
Martí". El subtítol dóna la clau
de l'0bjectiu del llibre: "La
història de les ciutats s'escriu
mitjançant les memòries dels
seus ciutadans".

Després d'una breu
introducció que repasa el fets
històrics més assenyalats, un
centenar de veïns i veïnes dels
diferents barris de Sant Martí
de Provençals desgranen la
seva experiència i percepció
del passat i el present de
l'actual districte, antic poble
independent.

L L I B R E S

Memòries del
Districte. Sant Martí

cament, va tractar sobre la mirada
i la va "comissariar" (encara que
aleshores aquest verb no existia) la
Clara Garí. La de l'any 1988 es va dir
Insòlit i aquesta feina la va fer en
Ramon Ballester.

Ara també recordo una Escola
d'Estiu per monitors de taller de tota
la ciutat que vam fer durant el mes
de setembre de l'any 1986. Es va dir
"Creació i Relació" i va culminar amb
un sopar-festa
final al claustre de
l'Escola Cases, a
Sant Joan de
Malta.

Aquell mateix
any, durant el mes
d'octubre, vam
organitzar amb
l'Arxiu Històric, una exposició sobre
els 50 anys de la Guerra Civil a Sant
Martí. El "vernissatge" va consistir en
la reconstrucció d'un àpat de post-
guerra (farinetes, truita sense ou...)
a càrrec de l'imprescindible Pep
Salsetes. Va ser bonic veure com
moltíssima gent gran venia a
proporcionar-nos fotografies, objec-
tes i documents amb la voluntat que
formessin part de l'exposició.

I un record dins del record és
contemplar-me a mi mateix, amb tres
o quatre dels factòtums de la casa,
tot pimplant-nos una ampolla de cava
del bo (Mestres? Potser si...) que
havíem posat en fresc a la nevera
del taller de cuina de la planta sisena
amb el propòsit de resoldre una
juguesca. Aquell dia s'havia de
decidir quina seria la ciutat que
acolliria els Jocs Olímpics l'any 1992.
Era el vespre del divendres 17
d'octubre del 1986, i mentre a la sala
d'actes es representava l'espectacle
"Jo vinc d’un altre temps" com a part
de la programació de l'exposició de
la guerra, nosaltres ens vàrem fotre
el cava tot contemplant l'alegria de
la ciutat i els focs d'artifici (vaig ser
jo qui va perdre l'aposta).

Algunes anècdotes que vulgui
ressaltar...

Durant el mes de desembre de
l'any 1985, poc abans de Nadal,
l'autocar que portava un grup d'avis
de tornada d'una excursió a Andorra
va patir un accident i vam haver de
mobilitzar-nos durant la nit per
"repatriar" molta gent a casa i
atendre els ferits a l'hospital Arnau
de Vilanova de Lleida. Però aquest

fet va contribuir a
millorar les
relacions amb la
gent del Casal
d'Avis, relacions
que al principi
havien estat una
miqueta tenses.

Una altra
anècdota sanitària, o gairebé. Durant
el migdia d'un calorós (aleshores no
hi havia refrigeració, ara sí?) divendres
de juliol de l'any 1988, un individu
armat va pujar tot donant crits fins al
Centre de Planificació Familiar on
estaven atenent la seva dona, i va
retenir-la a ella i al personal a punta
de pistola. Va resultar que era un
guàrdia civil, i que li havia prohibit
rigorosament que es visités allà.
Finalment van haver de venir els seus
companys de la benemèrita per
convènce'l i reduir-lo i l'ensurt es va
acabar sense més problemes.

També recordo que la meva arri-
bada va coincidir amb la implantació
d'una novíssima tecnologia: un
aparell de telefax a la seu del Consell
de Districte, marca Olivetti, d'aquells
de paper tèrmic. Quan arribava un
"fax" per a nosaltres ens trucaven
per telèfon i un conserge havia de
desplaçar-se fins a la plaça de
Valentí Almirall a recollir-lo. Les
discussions sobre si els documents
rebuts eren correspondència oficial
o no i, per tant, si s'havien de re-
gistrar administrativament, van
durar setmanes...

ANIVERSARI CENTRE CÍVIC

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

Perruqueria d'animals
Alimentació i accesoris

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

Por cada servicio de
peluquería, regalo a escoger

Un calorós divendres de
juliol de l'any 1988, un
individu armat va pujar tot
donant crits fins al Centre
de Planificació Familiar
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Xavier Bobi i Garcia (Barcelona,
1963) va passar de ser educador de
carrer a director del Centre Cívic.
Actualment, treballa a l'àrea de Ge-
rència de l'Ajuntament de Barcelona.

Què recorda de la seva primera
setmana com a director?

Les primeres setmanes van ser un
no parar, dins i fora del centre, teixint
una nova xarxa de complicitats amb
dones i homes, joves i grans, que
feien bullir l'olla de les idees, amb
projectes de tot tipus que reclamaven
sortir endavant. Va ser el moment de
posar-se al servei del barri.

Quina valoració en fa dels
recursos a la seva disposició?

Els recursos al Centre Cívic, al
període de la direcció, van ser
extraordinaris. No parlo només dels
econòmics (que mai van faltar quan

hi havia una idea bril lant en
projecte), sinó especialment dels
humans. El talent, entusiasme i
alegria, energia de la gent implicada
en els serveis i projectes, al voltant
del centre, van ser extraordinaris.
Clau per entendre tot el que es va
fer i el gran impacte que va tenir al
barri i a la ciutat.

Quines creu que van ser les seves
principals aportacions a la bona
marxa del Centre Cívic i del seu
paper al barri?

Si va ser bona o no, això ho dirà
el veïnat, però la meva modesta
aportació no va passar d'escoltar
molt, facilitar el contacte entre idees
i persones, garantir que les portes
del centre estiguessin sempre
obertes, i cercar tota mena de
recursos per ajudar a fer possible
projectes impossibles.

Com van ser les relacions amb les
entitats del barri?

La meva valoració personal és que
les entitats del barri tenien al centre
com un espai, un aparador, una capsa
d'eines... propi. Sabien que el centre
era casa seva, una extensió del seu
local. Recordo una relació magnífica
amb els representants veïnals i els
gestors d'entitats (grans i, sobretot,
moltes petites) de tot tipus.

De quin aspecte o activitat se sent
més satisfet?

Uf, el més fàcil ara seria posar
l'accent en projectes de molt impacte
com Vuit menys set, Nits d'Hotel,
D'aquí a Hollywood, el programa de
Tallers... que tenien molt d'èxit i un
alt índex d'interconnexió entre ser-
veis i entitats del centre i el barri.
Però, si em permeteu, posaré en
valor un projecte petitó, embrionari
si voleu, però del qual jo estava (i
estic) molt satisfet: Brutal! Així es
deia l'aparador cultural que joves
artistes gràfics i pintors del barri (i
més enllà) van idear per donar a
conèixer la seva producció.

"Les primeres setmanes
van ser un no parar"

Xavi Bobi, exdirector del Centre Cívic Sant Martí VERNEDENQUES
PEL MÓN

Victoria Fernández
(St. Louis, Missouri, EUA)

Al Festival de Globus
Aerostàtics del Forest Park
de Saint Louis

Victoria Fernández
(Barcelona, 1982) és biòloga.
Investiga la genètica de
l'Alzheimer a la School of
Medicine de la Washington
University de Saint Louis
(Missouri, Estats Units), on viu
des de fa tres anys: "intentem
esbrinar quines variants
genètiques fan a una persona
més susceptible que a una altra
de patir la malaltia".

A Saint Louis hi ha una
comunitat espanyola bastant
gran i una Spanish Society que
acaba de complir 90 anys. Es
relaciona amb compatriotes i
italians i "som tres parelles de
catalans". El seu indret preferit
és el Forest Park, un gran parc
al mig de la ciutat on surt a
passejar i a córrer amb el gos.
S'ha acostumat a la vida
americana: "dino a les 12, sopo
a les 8 i a les 10 sóc al llit, tot i
que mantinc la cuina
mediterrània."

Enyora el mar i els Pirineus:
"Amèrica té grans parcs
naturals però jo visc a
Missouri, al Midwest, que és
terra de llacs, grans rius,
planícies i algun turonet".

Aquest estiu l'eclipsi solar es
podia veure des de Saint Louis:
"vàrem gaudir de dos minuts i
mig d'obscuritat total sense
sortir de casa."

ANIVERSARI CENTRE CÍVIC
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Algunes anècdotes que vulgui
ressaltar...

A la meva etapa al centre, l'equip
professional (des del personal de
consergeria i fins el responsable de
serveis) i la gent que feia funcionar
les activitats (majoritàriament volun-
tariat) no anava a treballar al centre,
vivia al centre. Aquella experiència
vital ens va regalar l'oportunitat de
conèixer gent extraordinària que van
omplir de vivències i experiències per
no oblidar. Però em quedo amb dues.

La primera quan vam inaugurar

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Esteve Lucerón ha tornat. Ja
coneixíem la seva obra
fotogràfica sobre La Perona i
ara ens ofereix un llibre de
gran format titulat "El barri de
La Perona. Barcelona 1980-
1990", publicat per
l'Ajuntament de Barcelona i
Montaber i presentat a
l'església de Sant Martí de
Provençals amb l'assistència
d'antics habitants del barri.

Són imatges netes i sense
floritures sobre la comunitat
gitana que va viure al
desaparegut barri de barraques
al costat de l'estació de
La Sagrera.

Les fotografies van
acompanyades en aquesta obra
pels textos d'Àngel Marzo. Ell
va ser mestre de l'escola
d'adults de La Perona fins el
1989 així que sap de què parla
quan embelleix les fotografies
amb textos molt acurats.

En la introducció, Xavi
Camino i Pilar Díaz ens situen
en la realitat de La Perona: com
va néixer al 1945 a la
Barcelona del
desenvolupament econòmic i
industrial que generà un intens
creixement demogràfic i com,
a partir de 1968, va patir un
procés de segregació social.

L L I B R E S

El barri de La Perona
1980-1990

l 'espai Verneda Solidària, per
l'alcalde Pasqual Maragall, com espai
connectat a Internet amb altres
experiències del món, quan ningú
sabia ben bé l'impacte d'Internet.

La segona, la visita del poeta Martí
i Pol. Tot el que veieu ara al centre
pensat per facilitar l'accés de per-
sones amb mobilitat reduïda és fruit
d'aquella visita.

De tant en tant torno al bar a fer
un cafè en l'anonimat, i em dic:
ostres, per fi algú a posat un futbolí!

ANIVERSARI CENTRE CÍVIC
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Albert Benito (Barcelona, 1966) va
ser director del Centre Cívic entre
1995 i 2003. Actualment treballa a
l'àrea de Participació de l'Ajuntament
de Barcelona.

 
Què recorda de la seva primera
setmana com a director?

Un volum immens de treball. Una
quantitat ingent de serveis i projec-
tes: preparació de la Festa Major,
VERN, L'Arc, Verneda Solidària...

 Insomni.
Un edifici immens en el qual con-

vivien serveis de diferents adminis-
tracions però tots interrelacionats
sota el "paraigües comú" del Centre
Cívic —La Gaudí, com encara es
coneixia el Centre Cívic—. I una gran
preocupació: què era i què no era el
Centre Cívic: un contenidor —un
"Corte Inglés"— de serveis i
projectes?; el substitutiu de la
manca d'espais associatius?; l'arti-
culador i potenciador de projectes
socials i culturals?

Quina valoració en fa dels
recursos a la seva disposició?

Els recursos, inicialment, i sota el
prisma de desconeixement inicial,

La funció d’un director
de Centre Cívic era
esdevenir Superman"

semblaven adequats, en part:
recursos humans suficients, tot i que
els econòmics i la inversió es mos-
traven insuficients.

Amb el pas del temps, però, els
recursos van anar minvant fins el
punt de ser insuficients per a donar
resposta a noves necessitats i de-
mandes: va haver reducció de per-
sonal, es va incrementar l'horari
d'obertura a dissabtes i diumenges...

Algunes d'aquestes necessitats se
suplien amb el voluntarisme, però això
té un preu: no es pot donar servei
públic —tan sols— amb voluntarisme.
S'ha d'acompanyar de pressupostos,
d'acció institucional, de voluntat
política... cosa que no es produïa.

Quines creu que van ser les seves
principals aportacions a la bona
marxa del Centre Cívic i del seu
paper al barri?

Crec que les millors aportacions a
la marxa del Centre Cívic i del seu
paper al barri va ser estar convençut
que el Centre Cívic —i més el de Sant
Martí, per tot el que va representar,
per com es va construir, per tot el que
acollia—, era pensar que unes parets
(un equipament, un servei) per se no

Albert Benito, exdirector del Centre Cívic Sant Martí

Ingredients:
1 kg. de carn de boví,

pollastre o porc tallada en
trossos; 1 tassa de cacauets
sense sal; 2 cebes picades;
4 tomàquets picats;  1 pastilla
de brou de pollastre; sal i pebre
negre; fulles de plàtan; 1 tassa
de bolets, netejats i tallats a
rodanxes; 4 plàtans.

Preparació:
1. Cuinar la carn en una

paella oliada fins que estigui
daurada però no cuita.

2. Afegir una culleradeta
d’oli en una cassola i afegir la
ceba. Cuinar per un minut
abans d’afegir-hi els
tomàquets, brou en pastilla,
sal, pebre, cacauets i bolets. Si
cal, afegir una mica d’aigua per
formar una salsa suau.

3. Posar les fulles de plàtan
en aigua bullint per suavitzar-
les, i tallar els extrems per
formar rectangles. Col·locar
una porció de carn i una mica
de salsa de tomàquet, ceba i els
bolets al centre de la fulla.

Luwombo
(Uganda)

CUINA DE COLORS

4. Embolicar-los dins les
fulles des dels extrems per fer
almenys una doble capa.
Lligar-los en un paquet amb
corda a prova d’oli i tornar a
fer-ho fins que s’utilitzi tota la
barreja.

5. Col·locar els paquets de
carn al bany Maria. Portar a
bullir l’olla i escalfar els
paquets durant almenys
una hora.

6. Obrir el paquet, i servir
amb puré de plàtan.
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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.

Mahatma Gandhi (activista
indi per la no violència i
factòtum de la independència
de la Índia) va morir assassinat
el 30 de gener de 1948. Des de
1964 se celebra en aquesta
data el Dia Escolar per la No
Violència i la Pau. Va ser
reconegut per la UNESCO el
1993.

L'escultura "No violència",
de Carl Fredrik Reuterswärd
està plantada davant la seu de
Nacions Unides a Nova York.
L'autor va voler homenatjar el
seu amic John Lennon, cantant
i activista per la pau assassinat
d'un tret el 1980. L'obra té
rèpliques a Berlín, Estocolm i
d'altres ciutats del món. A
Barcelona va haver un
Monument a la Pau al segle
XIX, enderrocat i substituït pel
monument a Colom.

DIA MUNDIAL

30 gener
No violència

fan barri. Que la gran aportació que
pot fer el Centre Cívic és la d'acollir,
donar aixopluc tècnic i material a
iniciatives territorials. Que el Centre
Cívic ha de ser un articulador, faci-
litador i promotor de la vida social i
cultural del territori.

Concebre el Centre Cívic com un
dinamitzador del territori: anar més
enllà dels barris de Sant Martí i La
Verneda mitjançant proximitat física
i articulació de projectes al carrer, a
les places, al Metro, als instituts, als
altres barris de la zona, com La Pau
i Via Trajana.

Com van ser les relacions amb les
entitats del barri?

Productives. Acompanyants en
moments i líders de projectes en
d'altres. Tant amb les articulades i
vinculades a VERN, com les que es
mantenien al marge
de la Coordinadora.
No s'ha d'oblidar,
però, que existia (i
existeix) un gran
teixit "no formalitzat
jurídicament" (asso-
ciacions), que feien
—i fan— la seva con-
tribució a la bona
feina als barris.

Inicialment, per proximitat, les
relacions més fluïdes eren amb
l'associació de veïns Sant Martí i
VERN però amb el temps, les
relacions anaren molt més enllà.

De quin aspecte o activitat se sent
més satisfet?

Van ser uns quants anys en els
què se succeeixen satisfaccions,
insatisfaccions, aspectes positius i
negatius.

Com a positius el fet de donar
cabuda a col·lectius i grups que
buscaven i trobaven al Centre Cívic
el seu "espai natural" per a desen-
volupar la seva proposta.

Dissenyar projectes, conjunta-
ment amb els equips de dinamització
i diverses entitats i col·lectius, que
s'han mantingut en el temps i d'altres
que van nèixer, van crèixer i van
"morir" de forma natural.

Projectes i accions com: Merca-
Teatre, Il·lumin’art, Intronomia, els
calaixos  del passat (coincidint amb
el 20è aniversari del Centre Cívic),
Interarts (hereu del "8 menys 7"), el
concurs de paelles per Festa Major,

els Amics del Parc de Sant Martí, la
Mostra de Teatre Interinstituts, el
passadís, els divendres, el rock Sant
Martí, el projecte educatiu de Verneda
Solidària,  són algunes satisfaccions
compartides amb molts d'altres.

"Heretar" projectes com Vuit
menys set, L’Arc, Espectacles infantils
i altres que, com Verneda Solidària,
amb el temps ha passat d'"exigir el
0’7%" a esdevenir un espai de refe-
rència en la cooperació i en la
sensibil ització, formen part del
passat i del present.

Algunes anècdotes que vulgui
ressaltar...

Tot i que és cert que les realitats
i, per tant, els moments i els projec-
tes es modifiquen amb el temps,
quan em vaig incorporar al Centre
Cívic hi havia dos projectes que, a

data d’avui, no han
estat executats: la
cobertura del pati
interior fins a l'alçada
del bar, que hagués
comportat un espai
vinculat a la creació
contemporània a
més d'incrementar la
superfície al Centre
Cívic i la "recupe-

ració" del Casal de Joves.
Algú recorda quan es feia la

Mostra de Teatre Interinstituts al
teatre de l'Infanta Isabel i Joan
d’Àustria i estava gairebé en estat
de ruïna? Doncs ara, aquest espai
és una realitat fruit d'un projecte que
es va començar a gestar llavors i que,
a data d'avui, és un fet: l’Auditori de
Sant Martí.

Ah! —i la darrera—: ser director del
Centre Cívic Sant Martí em va fer
"descobrir" que la funció d'un/a
director/a de Centre Cívic era esde-
venir Superman i/o Superwoman: fer
de manyà ("patada a la porta" per
treure alguna persona del lavabo);
fer de bomber ("rescatar" a alguna
senyora i algun senyor de l'as-
censor); dissenyador d'interiors (triar
colors i formes d'espais); lampista
(treure aigua d'escapaments); elec-
tricista (canvis de bombetes). I, a
més, comptable, dinamitzador,
gestor de projectes, creatiu, nego-
ciador... Tot un aprenentatge, però
feliç d'haver poder gaudit uns anys
d'aquesta experiència.

ANIVERSARI CENTRE CÍVIC

No es pot donar servei
públic —tan sols— amb
voluntarisme. S'ha
d'acompanyar de
pressupostos, d'acció
institucional, de
voluntat política...
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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

"El Centre Cívic formava
part de la meva joventut"

Cristina Colmena (Barcelona,
1965) va ser directora del Centre
Cívic entre 2007 i 2017. Actualment,
treballa al Consell del Districte de
Sant Martí.

Què recorda de la seva primera
setmana com a director?

Tot i que ja coneixia el Centre
Cívic, vaig descobrir nous racons i
vaig ser conscient de la magnitud de
l'edifici i de la quantitat de serveis
que hi havia.

Quina valoració en fa dels
recursos a la seva disposició?

L'equip del Centre Cívic hem hagut
d'aprofitar molt els recursos disponi-
bles i ser molt creatius a l'hora de cercar
nous, donat els anys de crisi que també
hem patit els serveis públics.

Quines creu que van ser les seves
principals aportacions a la bona
marxa del Centre Cívic i del seu
paper al barri?

Amb tots els/les professionals que
han passat i format part de l'equip
del Centre Cívic hem prioritzat la
proximitat al territori del servei, així
com poder acollir el màxim nombre
d'entitats i d'iniciatives dels ciuta-
dans/es. Hem procurat fer xarxa,

establir complicitats amb l'entorn i
posar ordre a un edif ic i tant
sol·licitat.

També destacaria l'oportunitat
de crear un nou projecte cultural
tan important com és l'Auditori de
Sant Martí.

Com van ser les relacions amb les
entitats del barri?

Les qualificaria de molt bones i
sobretot de col·laboració/cooperació

Cristina Colmena, exdirectora del Centre Cívic Sant Martí i suport sempre que hem tingut
l'oportunitat.

De quin aspecte o activitat se sent
més satisfeta?

De tot l'equip professional i de la
seva capacitat de treballar en equip,
de la seva capacitat d'obertura,
creativitat, d'establir relacions i
col·laboracions amb les entitats i
serveis del barri. 

Algunes anècdotes que vulgui
ressaltar...

Sóc nascuda al barri i vaig ser
usuària del Casal de Joves que hi
havia al soterrani de l'edifici i del bar

Destacaria l'oportunitat
de crear un nou projecte
cultural tan important
com és l'Auditori de
Sant Martí

de la planta baixa. Per a mi, el
Centre Cívic ja formava part de la
meva vida i sobretot de la meva
joventut.

Qualsevol altre comentari que
vulgui fer.

Aquests deu anys dirigint el
Centre Cívic i els dos i mig dirigint
l’Auditori han estat molt enriquidors.
He tingut l 'oportunitat de co-
nèixer persones meravelloses entre
les entitats, serveis i entre els
companys/es de feina.
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N O T Í C I E S

FARISTOL
El proppassat 11 de

novembre es va descobrir un
faristol a la plaça de la Palmera
en què es descriu (en tres
idiomes) una petita història del
barri i el significat de
l'escultura "El Mur", del nord-
americà Richard Serra.

EXPO CAMP DE LA BOTA
Durant el mes de novembre,

la sala d'exposicions del Centre
Cívic Sant Martí va acollir una
exposició fotogràfica sobre el
Camp de la Bota, organitzada
per l'Arxiu Històric de la Mina.

CONCURS DIBUIX
En Concurs de dibuix infantil

sobre la plaça dels Porxos ja té
guanyadors. A la imatge
podem veure el realitzat per
Melissa, de vuit anys.

TEATRES
En la passada Festa Major es

van estrenar dues obres de
teatre amb gran èxit de públic.
Grup de Teatre Alisos va
representar "El mètode
Grönholm", de Jordi Galcerán.
Per la seva part, el Grup
Creació Xic de teatre
comunitari posà en escena
"Parets de paper", basada en
fets de la història del barri.

ANA FIGUERA
Els jardins del carrer Concili

de Trento, entre Treball i
Agricultura, han estat batejats
amb el nom de l'activista veïnal
i membre de l'entitat La Tela de
Penélope Ana Figuera. Allà té
la seva seu l'associació de veïns
Sant Martí de Provençals.

CARTES DELS LECTORS

ADICCIONES
Comedores Compulsivos

Anónimos (OA) es una
hermandad de hombres y
mujeres  cuyo propósito
primordial es dejar de comer
compulsivamente y llevar este
mensaje al comedor
compulsivo que todavía sufre.
Nuestro programa está basado
en el de Alcohólicos Anónimos.
No somos ningún club de
dietas. Nuestra recuperación
viene de reunirnos para
compartir nuestra fortaleza,
experiencia y esperanza y así
resolver nuestro problema
común.

Nos reunimos en el barrio de
Sant Martí, los miércoles, en la
calle Menorca, 40, de 19 a 21
horas (teléfono 619 857 915).

Comedores Compulsivos
Anónimos

QUÈ INJUSTOS!
Valorar l'evolució d'una

ciutat és complex i mai la
faríem a plena satisfacció de
tothom, per tant, i partint d'una
possible obvietat, voldria fer
un comentari al respecte de
que d'una evolució global, ens
podríem trobar amb passatges
d'involució. Curiós, oi?

En la dignificació del
passatge "Camí de La Verneda"
vàrem haver de posar temps i
diferents estratègies per
aconseguir que l'Ajuntament es

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.

dignés prestar-li atenció al
nostre Pla Popular.

Una vegada urbanitzat,
enjardinat i moblat amb bancs
de jardí, com cal, s'inicia un
moviment social en contra
d'aquests equipaments que
gaudeixen els veïns de
qualsevol mini-parc.

En aquesta ocasió no podien
entendre l'existència d'aquests
bancs perquè s'hi seien ciuta-
danes i ciutadans d'ètnia gitana.

La connivència municipal
entre l'associació de veïns i
l'Ajuntament va estar total i en
poc temps i sense cap mena de
consulta al barri, desmunten
tots els bancs. Ja tenim
localitzades dues institucions,
manifestament racistes:
l'Ajuntament i l'associació
de veïns.

Actualment, podem
contemplar, en el bon temps, i
al mateix passatge, grans grups
asseguts en cadires particulars
de dissenys i colors diversos
que formen un mosaic poc
barceloní del segle XXI.

Si tenim en compte que
aquest grup venia traslladat de
la barriada de La Perona,
podrien haver entès que
havíem d’haver trobat un altre
mètode i no agredir, una
vegada més, un grup social que,
sense massa justificació, porten
prou segles patint.

Francesc Reina

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

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias
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Premis Sant Martí 2017

El proppassat 11 de novembre, en
el marc de les festes majors de La
Verneda de Sant Martí i del Clot-Camp
de l'Arpa, es van lliurar els Premis
Sant Martí 2017.

En aquesta 55a edició, els premiats
han estat: en la modalitat col·lectiva,
la Campanya de Reis al Clot-Camp de
l’Arpa, organitzada per la Federació
d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa.

En la individual, els ninotaires de
La Verneda de Sant Martí, Encarna
Revuelta i Carlos Azagra. En la
categoria de promoció econòmica,
social o cooperativa, l 'empresa
cooperativa Biciclot.

Els ninotaires Carlos Azagra i Encarna Revuelta, recollint el premi

www.jugaiapren.com
playandlearn216@gmail.com

www.facebook.com/jugaiapren

Gran Via de les Corts
Catalanes, 1040
08020 Barcelona

Tel. 93 463 81 94

Ja fa deu anys que els sorolls
de l'autopista urbana de la Gran
Via al seu pas pel barri són més
atenuats. L'autopista de Mataró
va ser oberta al trànsit el 1970.
Des de llavors havia estat una
rassa que separava La Verneda
de Sant Martí del Poblenou.

El 17 de març de 2007 es va
inaugurar una obra que havia
començat quatre anys abans
sota un projecte d'Arriola &
Fiol i amb un cost
d'aproximadament 150 milions
d'euros. La semicobertura va
permetre tornar a connectar
els dos barris, recuperar el
tramvia i atenuar els sorolls de
l'intens trànsit mitjançant unes
pantalles acústiques
dissenyades per l'arquitecta
Benedetta Tagliabue (autora
de la teulada del mercat de
Santa Caterina).

ANIVERSARIS

Semicobertura de
la Gran Via

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

Pantalles acústiques

Les Medalles van anar a parar a
Diables del Clot (Cultural), Club
Esportiu Màgics del Grup Barna
(Esportiva), Castellers de Barcelona
(Iniciativa Juvenil) i al Centre
d'Estudis Montseny (Medalla d'Argent
pel seu 50è aniversari).

A més, a proposta del Consell del
Districte, han estat guardonades
amb la Medalla d'Honor de Barcelona
les vernedenques Isabel Moreno (la
ballarina i professora Isa Moren) i
María Martínez Trill, activista del
Centro Andaluz de la Comarca de
Estepa y Sierra Sur.
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Còmic jove contra la
violència de gènere

N O T Í C I E S

CÒMIC JOVE
La tercera edició del Premi

de Còmic Jove Sant Martí per a
la prevenció i l'eradicació de la
violència masclista ha
considerat guanyadora l'obra
"Falta de representación" de
Daira Esther Butrón Vega
(reproduïda al costat).

ANA VELA
Ha mort la nostra veïna més

universal. Ana Vela tenia 116
anys i era la persona d'edat més
avançada d'Europa. Va néixer a
Puente Genil (Còrdova) el 30
d'octubre de 1901 i vivia a la
Residència La Verneda del
carrer Cantàbria des dels 103.

NOVA BIBLIOTECA
La Biblioteca Sant Martí de

Provençals del futur va
presentar el seu projecte
durant la Festa Major. Es
dedicarà a l'escriptor colombià
Gabriel García Márquez i es
construirà a la cruïlla de
Treball amb Concili de Trento.

COR VOZES
El Cor Infantil Vozes va

actuar a la parròquia de Sant
Ambròs (La Pau) en un concert
solidari en el què l'abonament
de l'entrada consistia en dos
quilos d'aliments.

PLA DE BARRIS
El Pla de Barris La Verneda i

La Pau està agafant velocitat de
creuer. Les darreres iniciatives
tenen a veure amb l'ocupació
(Programa Futurjob) i
l'economia social i solidària
(amb un nou servei per a
cooperatives i activitats sense
afany de lucre).

ÀGORA 4.0
L'associació Heura (Escola

d'Adults de La Verneda-Sant
Martí-Comunitat
d'Aprenentatge) ha presentat el
seu projecte "Àgora 4.0.
Recondueix el teu perfil
professional", basat en la
impressió en 3D.
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