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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

"Mai treballes
pensant que
tindràs
un premi"

Entrevista amb Isa Moren,
ballarina i Medalla d'Honor
de Barcelona 2017

REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA FEBRER 2018 NÚMERO  45

EL REBROTR
De Nadal a Carnestoltes,
set setmanes desimboltes

Entre el vuit i el catorze de febrer
el Carnestoltes, aquella època de
l'any en què tot es trasbalsa, regnarà
pels carrers del barri. Després del
Dijous Gras, amb la seva botifarra
d'ou, dissabte arriba la Rua de
Carnaval que conduirà fins al Concurs

(Pàgina 3)

de Disfresses a la plaça de La Palmera
i a la gran festa central. I disfressats
arribarà el Dimecres de Cendra, quan
el seguici portarà fins al Parc de Sant
Martí per fer l'Enterro de la Sardina.
En mig de grans plors, arribarà Donya
Quaresma.
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Centre de Solidaritat de la Verneda
Xarxa Comunitària La Verneda Sant Martí

Pla d'Energia Participatiu
Cerai Catalunya

Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona - 93 256 5760

La revista no comparteix necessàriament
les opinions dels articles signats

Amb el suport de:

JEROGLÍFIC

Solució: Unidad de destino en lo universal.

(UN I D A D De Des Ti No en L O UN I V ER Sal)

Volvemos a ser una...

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

Cap per avall
Hem de demanar al rei Carnestoltes que ens

concedeixi tot el que sigui bo per a nosaltres i per a la
nostra gent. I també pel barri: que comencin les
obres de la nova biblioteca, que l'estació de tren de La
Sagrera acabi sent una realitat, que desaparegui
l'atur, i tot allò que el rei ja sap que necessitem.

Continuem amb les entrevistes relacionades amb
l'aniversari del Centre Cívic, aquest cop amb dues
dones que van participar en la "presa" de l'edifici
Gaudí per part de les entitats del barri.

Vern-Coordinadora d'Entitats de La Verneda-Sant
Martí ens fa la valoració de la passada Festa Major i
descobrim el resultat del seu primer Concurs de
Fotografia.

La tasca de l'Escola
d'Adults de La
Verneda-Sant Martí-
Comunitat
d'Aprenentatge ha
tingut nombrosos
reconeixements. El
darrer, el premi a la
qualitat educativa en
programes europeus concedit pel ministeri
d'Educació.

Per ser el primer número de l'any, la
contraportada d'EL REBROT s'ha convertit en un
còmode calendari amb el recordatori de les
principals fites que gaudirem al llarg de l'any.

Com sempre, us recomanen les nostres habituals
seccions: Indrets, Cinema, Carrer a Carrer,
Vernedenques (amb la més veterana de l'Escola
d'Adults), Dia Mundial, Cuina i Llibres. I us
convidem a participar en l'enquesta del mes escollint
quin és l'acte del Carnaval que més us agrada.

EDITORIAL

Hem de demanar al
rei Carnestoltes
que ens concedeixi
tot allò que ja sap
que necessitem

AGENDA

A PARTIR DEL 5 FEBRER

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:
"ARQUITECTURA DEL

CÍSTER"
CENTER CÍVIC SANT MARTÍ

3 FEBRER, 18:00
PETIT CINECLUB:

"NEU I
ELS ARBRES MÀGICS"

AUDITORI SANT MARTÍ

4 FEBRER, 18:30
PROCREACIÓ TEATRE:
"CAMINS TANCATS"

AUDITORI SANT MARTÍ

8 FEBRER, 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:
"L'HORA DELS DEURES"

AUDITORI SANT MARTÍ

9 FEBRER, 17:30
FESTA JOVE DE CARNAVAL

PLAÇA DELS PORXOS

9 FEBRER, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. TEATRE:
"THERE WAS A FIESTA!

AT CARNEGIE HALL"
AUDITORI SANT MARTÍ

10 FEBRER, 11:00
RUA DE CARNAVAL I

ESPECTACLE D'ANIMACIÓ

PARC SANT MARTI

10 FEBRER, 11:45
CONCURS DE DISFRESSES

PLAÇA DE LA PALMERA

11 FEBRER, 12:00
MATÍ DE TITELLES:

"VALENTINA"
AUDITORI SANT MARTÍ

12 FEBRER

FESTES DE

SANTA EULÀLIA

14 FEBRER, 17:30
CARNAVAL: ENTERRO DE

LA SARDINA

PARC SANT MARTI

16 FEBRER, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. "BUBBLE"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 FEBRER, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:

"VA DE SARSUELA"
AUDITORI SANT MARTÍ

23 FEBRER, 20:00
CICLE "DESENDOLLATS":

COLECTIVO NEGRONI

AUDITORI SANT MARTÍ

25 FEBRER, 12:00
MATÍ DE MÚSICA:

"CROMÀTIC"
AUDITORI SANT MARTÍ
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"Quan una persona val,
li has de fer saber, i que
lluiti per allò"

ÀNGEL VALVERDE

Isabel Moreno (Isa Moren, Arroyo
de Ojanco, Beas de Segura, Jaén,
1948) va néixer en un "cortijo" i a
base d'esforç ha arribat a ser la
mestra de ballet més reconeguda del
nostre barri.

Com va iniciar les seves activitats
culturals al barri?

L'any 70 vam muntar l’escola BIM
(Ballet Isa Moren) en un local al final
del carrer Cantàbria. Jo sempre havia
estudiat amb beques. Els meus
pares era gent molt humil i molt
treballadora.

Entre els tretze i els catorze anys
vaig entrar de meritòria en una
oficina. Les persones que tenien
aquest negoci em van apadrinar i
vaig començar la meva educació
artística a l 'Institut del Teatre
(música, dansa i cant). També vaig
estudiar idiomes a la Berlitz.

Van participar en l'arribada de
les entitats a l'edifici Gaudí,
abans de ser Centre Cívic?

Després del BIM, durant un temps
donàvem classes al Besòs fins que

vam entrar al que seria el Centre Cívic
i li vam posar el nom de Ballet
Popular. Vam començar a la sala que
ara és el bar. També ensenyàvem els
joves a tocar instruments. Era una
forma de treure'ls del carrer, però no
va tenir continuïtat. Ara estic lluitant
perquè ha d'haver un local pels
petits artistes del barri (que n'hi ha
molts) i que no tenen possibilitats.

Des de l'any 80 que estem al carrer
Agricultura amb l'Escola Isa Moren i
l'Associació Cultural Petit Ballet de
Barcelona.

Quins són els trets essencials del
seu ensenyament?

Hi ha pares que escullen aquesta
escola perquè segueix una direcció:
les formes, la disciplina, els principis.
Depèn de la mestra. No es només
que tu sàpigues dansa. Són molt
importants els principis ètics i morals
de la persona.

La diferència és com la mestra
porta amb carinyo però amb molta
disciplina de treball. Saber que quan
entres en aquesta aula això és el
temple de la Terpsícore i s'ha de

El Ballet Popular actuant al que ara és el bar del Centre Cïvic

I N D R E T S

(segueix a la pàgina 4)

Línea de La Verneda

SOCIETAT D'ESTUDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Sempre que es demana per
un símbol de La Verneda de
Sant Martí, a la ment acudeix
l'església de Sant Martí de
Provençals. Tot i això, es troba
en un indret una mica allunyat
d'algunes parts del barri. En
canvi, l'escultura de Francesc
Torres "La Línia de La Verneda"
el recorre en tota la seva
llargària, tot seguint el carrer
Guipúscoa, des de Bac de Roda
fins al passeig d'Extremadura
(d'un punt A a un punt B).

Va ser inaugurada el 1999 al
mateix temps que la
urbanització del carrer, dos
anys després de la posada en
marxa de la línia II del Metro.

En cada tram de carrer, deu
plaques i una ona (que va
canviant de posició al llarg del
recorregut i es va desviant de
muntanya a mar) ens recorden
amb textos gravats la història
de l'antic poble de Sant Martí
de Provençals i alguns trets
d'esdeveniments més actuals.
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NEUS ESPINALT

A finals dels anys 70 es van
posar de moda les pel·lícules
de "cine quinqui": joves de la
perifèria urbana dedicats a la
delinqüència.

Ferran Ureña va reprendre
l'estil amb "Barcelona 92" el
2015. La pel·lícula segueix la
vida dels joves desencantats de
la societat que militen en els
grups ultres dels equips de
futbol de la ciutat. L'atractiu
principal és que hi ha escenes
rodades a diversos indrets del
barri: la Via Trajana i el passeig
de la Ferradura.

C I N E M A

Barcelona 92

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.

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

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias

respectar. I quan entres no vens a
jugar i a passar l'estona, vens a
aprendre una disciplina per al teu
cos, per tenir molta més harmonia de
moviment, ser més exquisida.

Fan espectacles
a les altres
entitats del
barri?

Sí. Fem totes
les l lars d'avis
(Bac de Roda,
Cantàbria, Perú-
Paraguai). Es fa
de cara a la gent
gran. Sempre ho
hem fet. La tasca
social està molt
arrelada en el
Petit Ballet.

Durant molts
anys ha parti-
cipat a la Caval-
cada de Reis de
Barcelona, re-
bent els Reis al
Portal de la Pau. I
també per la Mer-
cè i Santa Laia.

Destacaria
alguna de les
seves
coreografies?

M'he dedicat
molt a la sar-
suela. Havia arri-
bat a fer sarsue-
les de petit comitè amb el director
Artur Arranz i la concertista Viviana
Salisi. Antigament, hi havia unes
carpes al passeig de Gràcia i havien
fet operetes. El poble no anava al
Liceu, anava a aquestes carpes.

També "El viatge", on una parella
septuagenària fa un recorregut pels
viatges que ha fet pel món, Europa,
Àfrica, Àsia... I l'espectacle que vam
fer pel Tricentenari. I moltes més. La

ENTREVISTA / ANIVERSARI CENTRE CÍVIC

gent em diu: "Isabel, has d'escriure
un llibre".

Què els hi diria als qui comencen
la seva educació artística?

M'agradaria transmetre al jovent
que quan facin
dansa, música...
el que sigui, ho
facin amb passió.
La vida m'ha
demostrat que
quan fas les
coses amb pas-
sió, l 'èxit està
garantit. Hi ha
una frase que em
c a r a c t e r i t z a :
l'única meta a la
que no arribem,
és aquella que
a b a n d o n e m .
Sempre els hi dic
als meus alum-
nes perquè trobo
que és una
realitat.

El 2017 ha
rebut la
Medalla
d'Honor de
Barcelona...

Ha estat una
gran sorpresa.
Ja tenia la meda-
lla al Petit Ballet
per la tasca feta
(1981) i el 2011
em van donar el

Premi Sant Martí.
Mai treballes pensant que tindràs

un premi, ho fas de tot cor i això ja
t'omple. La satisfacció per a mi són
els alumnes que et diuen "gràcies,
Isa". És pel fet que hagin arribat.
Nens que han començat de petits,
que són d'un barri com Sant Martí.
Quan una persona val, li has de fer
saber, i que lluiti per allò.

Llibre
"La catedral del mar",
d'Ildefonso Falcones.

Música
"El llac dels cignes", de

Piotr Txaikovski.
Pel·lícula

"Las zapatillas rojas",
de Powell/Pressburger.

Color
Groc.
Olor
Rosa.

Menjar
Peix.

Piano o guitarra?
Piano.

Tal com és

(ve de la pàgina 3)

Em van apadrinar i vaig
començar la meva
educació artística a
l'Institut del Teatre. Els
meus pares era gent molt
humil i treballadora.
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Café Jazmín

Selva de Mar, 202
Tel. 93 000 0761

Pan & Pizza

"Àgora i Heura treballen perquè el
projecte sigui sempre de les persones
amb més risc d'exclusió social"

Rosa Valls i Carol (Ensenada,
Argentina) fou professora de l'Escola
d'Adults de La Verneda Sant Martí en
dos períodes: 1979-1990 i 1998-
2003. Avui és professora de la
Universitat de Barcelona.

Com va néixer l’Escola d’Adults?
Quan Ramon Flecha va venir al

barri i va proposar la seva creació en
el moviment de pares i mares per
l’Escola dels Horts i l’ocupació de
l'Edifici Gaudí.

Com va arribar a l’edifici Gaudí?
Aquest edifici el van ocupar els

pares i mares d’una escola bressol
privada i també va participar Ramon,
i per això la reivindicació va ser:
Guarderia + Edifici cultural pel barri.

Què recorda de les reunions de la
Comissió Gestora de l’edifici?

Ramon diu que l’acord entre els
ocupants era total tot i la seva
diversitat ideològica. Volien que la
diversitat d’entitats del barri fessin
a tots els veïns i veïnes del barri
protagonistes de l’edifici, en una
democràcia de base "de abajo
arriba".

El problema era que el president
d’una associació de veïns creia que
ell era el representant dels veïns i
veïnes i ell havia de decidir tot. Fins i
tot una nit va portar als pares, mares
i a Ramon a comissaria.

Quines entitats en formaven
part?

Al principi, només guarderia i esco-

Entrevista amb Rosa Valls, exprofessora de l'Escola d'Adults de La Verneda-Sant Marti

El grup que va començar l'escola

la d’adults (Ramon) i altres que des
de fora recolzaven, però sense
reivindicar estar dins de l’edifici
(associació de veïns de La Verneda
Alta, Ateneu Llibertari Verneda...).
Desprès ja es van incorporar les
dones que promovien un centre de
planning i d’altres.

Quines plantes ocupava l’escola?
La cinquena a temps complert i

d’altres per activitats puntuals.

Quins nivells d’ensenyament hi
havia?

Alfabet ització, Neolectors,
Certificat, Pregraduat i Graduat,
Català, Biologia, Tertúlies Literàries
Dialògiques, Història de Catalunya,
etc.

On va anar l’escola durant les
obres per fer el centre cívic?

A l’ institut Infanta Isabel, a
l’Ateneu Llibertari i al local de
l'associació de veïns Sant Martí de
Provençals.

Quines fites va aconseguir l’escola
durant els anys vuitanta?

Al 1986 es van crear les
associacions de participants Àgora i
de dones participants Heura.

Ambdues treballen, conjuntament
amb el professorat, perquè el
projecte sigui sempre de les
persones participants i perquè
aquelles persones amb més risc
d’exclusió social tinguin accés a una
educació de màxims i de qualitat.
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CARRER A CARRER

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

JOSEP MANERA

Situada a l'encreuament de
la rambla Guipúscoa  i el carrer
Cantàbria, és un espai guanyat
per la lluita veïnal. A partir de
l'any 1976, l'associació de
veïns  de La Verneda Alta va
voler aconseguir l’espai que
deixaria la  fàbrica tèxtil
Successors de Francisco Vila
(S. F. Vila), que es traslladava a
Riudoms, per fer un
equipament sanitari,
preferiblement un hospital.

La fàbrica ocupava tota l'illa
de cases i la negociació duta a
terme entre l'Ajuntament, la
fàbrica, els obrers i l'associació
de veïns donà com a resultat
final una part de vivendes, la
residència i casal de gent gran
Cantàbria i la plaça del Ram de
l'Aigua amb un àrea d’esbarjo
infantil.

El nom, aprovat el 1991, va
ser proposat per l'associació de
veïns per recordar que la fàbrica
era del ram de la indústria tèxtil
dedicada als tints i aprests, com
nombroses fàbriques de l'antic
poble de Sant Martí de
Provençals (especialment al
Poblenou i el Clot) durant els
segles XVIII i XIX.

Plaça del Ram
de l'Aigua

BAR  JÚPITER

                 Agricultura, 238

          (Complex Esportiu Júpiter)

CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD

REFORMAS
FONTANERÍA

AIRE ACONDICIONADO
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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

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

Molt més 

VERN-COORDINADORA D'ENTITATS DE

LA VERNEDA-SANT MARTÍ

El passat mes de novembre el
nostre barri va viure una de les millors
Festes Majors que recordem. Des de
la Coordinadora d’Entitats Vern, i en
nom de totes les associacions i
equipaments que hi han participat,
volem manifestar la nostra gran

satisfacció per aquesta Festa Major i
també fer arribar un fort agraïment
als veïns i veïnes de la Verneda–Sant
Martí per la gran assistència de públic
que hi ha hagut en tots els actes.

Durant la Festa Major s'han
celebrat vuitanta actes i s'ha comptat
amb la participació, també, de
vuitanta entitats i equipaments. No

I CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR
La primera edició del Concurs de Fotografia de Festa Major s'ha
a dalt. Podia participar qualsevol persona, evniant les seves foto

FESTES
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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

Vicenta Ruiz González,
santanderina nascuda a
Zamora, no va poder en el seu
dia estudiar. Quan va saber que
s'iniciaven classes
d'alfabetització en una nova
Escola d'Adults al barri, s'hi va
apuntar. I des de llavors.

Vicenta és potser la persona
més veterana de l'Escola
d'Adults de La Verneda-Sant
Martí-Comunitat
d'Aprenentatge. Recorda els
primers anys de l'escola com
"de molta lluita, sobretot per
aconseguir una professora de
català. Es van fer classes al
carrer i a la plaça Sant Jaume".

En el món de l'educació
d'adults hi ha un nom per sobre
dels altres: Paulo Freire. El
pedagog brasiler va crear un
mètode d'alfabetització que
s'ha aplicat arreu del món.
Vicenta recorda haver conegut
Freire quan va estar a
Barcelona: "vam coincidir en
algunes taules i xerrades".

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

Vicenta Ruiz
que festa!

cal dir que darrera d'això hi ha
centenars de persones voluntàries
que han dedicat moltes hores a tirar
endavant la Festa Major i a les que
també volem fer arribar el reconeixe-
ment que es mereixen.

Però el que més valorem de la
Festa Major, el que ens mou per
seguir treballant cada any (i ja en

són més de trenta!) per fer-la
realitat, és quelcom intangible però
essencial: la Festa Major és la nostra
millor excusa per treballar conjunta-
ment, colze a colze entre veïns i
veïnes, sumant esforços i teixint unes
relacions de confiança i amistat que
fan del nostre barri una gran família.

 resolt amb les tres fotografies guanyadores que podeu veure
os a Facebook, Twitter o Instagram.

FESTES

De participar com alumna va
passar a donar classes
d'ortografia i avui, una mica
delicada de salut, continua
ajudant i assistint  a les
reunions dels òrgans de
coordinació de l'escola.

El seu compromís amb les
entitats del barri no es limita a
l'escola d'adults. També va
formar part de bon principi del
grup de dones "La Tela de
Penélope", un espai cultural de
debat que continua reunint-se
cada dimarts a la tarda al
Centre Cívic.
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ENQUESTES EL REBROT

Rua de Carnaval

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

elrebrot.laverneda@gmail.com

FINS 13 DE FEBRER

Quin acte del Carnestoltes li agrada més?

Enterro de la SardinaConcurs de Disfresses

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Desembre/Gener

Què voldria
veure

en marxa
el 2018?

ESTACIÓ AVE BIBLIOTECA HABITATGES

21% 75% 4%
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Des de l'any 2000, a
proposta de la UNESCO
(organització de l'ONU per a
l'Educació, la Ciència i la
Cultura) se celebra el 21 de
febrer el Dia Internacional de
la Llengua Materna per tal de
promoure la diversitat
lingüística i cultural i el
plurilingüisme.

El dia commemora la
matança de manifestants de
llengua bengalí l'any 1952 per
part de l'exèrcit pakistanès que
llavors ocupava Bangla Desh i
que reclamaven els seus drets
lingüístics. Tot i que el bangla
era parlat per la majoria de la
població, l'única llengua oficial
era l'urdú. En honor dels
activistes assassinats es va
erigir un "Monument als
màrtirs" a la capital Dhaka
(a la imatge).

DIA MUNDIAL

21 febrer
Llengua Materna

QUIROMASAJE TERAPÉUTICO 90 min. 35 euros
Relajante o descontracturante 120 min. 50 euros
Masaje de cabeza a pies que desbloquea a nivel BONO 3x90 min. 50 euros
físico, emocional y energético, con diapasones, BONO 3x120 min. 50 euros
quiromasaje, drenaje linfático, reflexología,
EFT y Thetahealing.

TALLER DE MASAJE PARA 2 PERSONAS   150 min. 70 euros
Ven con otra persona a aprender a haceros un masaje mutuo y mimaros en casa.
AVISO: Os sorprenderán todas las ventajas físicas y emocionales de
compartir mimos.

REFLEXOLOGÍA PODAL   30 min. 20 euros
Un masaje que reequilibra la energía y sana tu cuerpo.   60 min. 30 euros

EFT Técnica Liberación Emocional (Tapping)
Y THETAHEALING BONO 3x90 min. 80 euros
Poderosas herramientas de terapia enérgetica con las que se puede acceder al
subconsciente y hacer cambios de programas y patrones que ya no nos sirven y
reemplazarlos por nuevos, yendo más allá de nuestras propias limitaciones.
Por su sencillez, con EFT/Tapping, a través de digitopuntura, aprenderás también
de forma fácil la autoaplicación.
Indicadas para problemas emocionales (estrés, depresión, fobias, insom-
nio, creencias limitantes, bloqueos,...) y físicos (tanto dolores puntuales
como enfermedades).

HORAS CONCERTADAS DE LUNES A DOMINGO (10h a 21h)

LUCY PERAL GÓMEZ

Diplomada en Quiromasaje, Reflexología, EFT y Thetahealing

MENORCA, 72-74, 8º D (esquina calle Agricultura)

WhatsApp/Tel.  670 971 669

TARIFAS 2018

TU ESPACIO DE BIENESTAR

REGÁLATE Y REGALA
BIENESTAR Y BUENAS

EXPERIENCIAS

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

Premi a la qualitat educativa
per a l'associació Àgora

El proppassat 18 de desembre, al
Teatro Real de Madrid, l'associació
Àgora va rebre el Premi a la Qualitat
i la Trajectòria en programes edu-
catius europeus 2017. El guardó és
atorgat pel Servicio Español para la
Internacionalización de  la Educación
(SEPIE).

En representació d'Àgora, Mama
Diarra Ndiaye va recollir el premi de
mans del secretari d'Estat d'Educació,
Marcial Hellín.

Es va destacar la participació
ininterrompuda de l'associació  en el

programa "Erasmus+", dirigit al reforç
de les competències bàsiques i la
inclusió social de les persones adul-
tes, a través de projectes d'educació
financera, alfabetització digital o de
diàleg intercultural, fomentant la
consciència de ciutadania europea i
promocionant l'aprenentatge al llarg
de tota la vida.

El programa "Erasmus+" és un
dels trenta projectes europeus en els
què Àgora ha participat en els
darrers vint anys.

L'acte lliurament del Premi al Teatro Real de Madrid
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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

TALLER DE CIRC
Entre el febrer i el juny es

desenvoluparà a l'institut
Salvador Seguí (Santander, 7)
el taller "Va de Circ". Dirigit a
persones entre els 12 i els 16
anys, vol ser una iniciació a les
tècniques del circ. La cita és
cada dimecres, de 17:30 a 19
hores. Les inscripcions es fan al
Casal de Barri La Verneda i a
l'Espai Municipal Via Trajana.

ASSOCIACIONISME
Dins el cicle de xerrades

"Donem suport a les entitats de
barri", tots els dijous de febrer
tindran lloc al Casal de Barri La
Pau (Pere Vergés, 1, 17:30) les
sessions dedicades al disseny i
avaluació de projectes
associatius.

NOU CARRER BINÈFAR
S'acaba de presentar el

projecte definitiu de
transformació del carrer
Binèfar i la Via Trajana, que ha
comptat amb les aportacions
dels veïns afectats. Aquest
projecte és un dels tres eixos
d'actuació del Pla de Barris de
La Verneda i La Pau.

N O T Í C I E S
DEL PLA DE BARRISPescado encocado

(Ecuador)

El pescado encocado es un plato
típico de la costa ecuatoriana.

Ingredientes:
Para el aliño del pescado:
- Pescado fresco, cortado en trozos
de tamaño medio.
- zumo de limón y naranjas.
- 4 dientes de ajo, machacados.
- 1 cucharadita de comino, pimentón
y cilantro molido.
Para el encocado:
- Aceite.
- 1 cebolla blanca, 2 pimientos y 4
tomates, todo picado en cubitos.
- 1 lata de leche de coco.
- 3 cucharadas de cilantro, finamente
picado.
- Coco rallado fresco,  opcional.
- Sal al gusto.

Preparación
Poner el zumo de limón, de

naranja, el ajo machacado, el comino
molido, el pimentón, las pepitas de
cilantro molidas, y la sal en un tazón
pequeño. Cubrir el pescado en
cubitos con el aliño y dejar reposar
en la nevera por 2 horas.

Caliente el aceite para preparar un
refrito o sofrito, agregue las cebollas
picadas, tomates, pimientos y sal,
cocine a fuego medio durante 5
minutos. Agregue la leche de coco,
mezcle bien y cocine durante 10
minutos. Incorporar el pescado y
cocinar a fuego lento durante unos
20-25 minutos. Espolvorear coco
rallado y cilantro picado. Servir con
arroz y plátanos maduros fritos.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

LA CUINA DE COLORS
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Esbarjo per a gossos al
parc de Sant Martí

www.jugaiapren.com
playandlearn216@gmail.com

www.facebook.com/jugaiapren

Gran Via de les Corts
Catalanes, 1040
08020 Barcelona

Tel. 93 463 81 94

El periodista Néstor Bogajo
va escriure el 2010 (amb la
col·laboració del desaparegut
president de l'associació de
veïns Sant Martí de
Provençals) aquest llibre que
explica la transformació d'un
barri de Barcelona amb el
segell dels barris dormitori
construïts els anys seixanta per
absorbir la demanda
d'habitatge dels nouvinguts
d'arreu de l'estat espanyol a la
puixant Ciutat Comtal.

Després d'una introducció
en la que l'autor ens presenta
l'antic poble de Sant Martí de
Provençals (que comprenia el
territori de l'actual districte,
més parts de l'Eixample i Sant
Andreu), coneixem les lluites
veïnals que van transformar un
barri originàriament ple de
masies i fàbriques.

L L I B R E S

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

Després de mesos de polèmica,
l'Ajuntament tira endavant el
projecte de l'àrea d'esbarjo per a
gossos al parc de Sant Martí. En la
part que toca al mercat Provençals, i
amb un pressupost de més de
800.000 euros, l'espai es dividirà en
dos àmbits: un per a gossos grans i
un altre pels petits, amb tres punts
d'accés.

Els responsables municipals han
treballat amb les entitats del barri
perquè el projecte final permeti
mantenir la vegetació i afegir nous

Sant Martí
de Provençals,

de la vila al barri

elements que serveixin per al joc dels
animals (tubs de formigó, peces de
fusta, plataformes a diferent nivell,
dunes, abeurador...). Des de fa un
any funciona un espai semblant al
districte de Sant Andreu i és intenció
de l'Ajuntament crear àrees d'aquest
tipus a cada districte de la ciutat.

Està prevista un altre àrea d'es-
barjo per a gossos quan es cons-
trueixin uns 500 habitatges a l'antiga
fàbrica Coca-Cola del final del carrer
Guipúscoa.

L'àrea per a gossos ocupa 2.500 m2 davant el mercat Provençals
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GENER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FEBRER
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

MARÇ
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ABRIL
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MAIG
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JUNY
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

JULIOL
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

AGOST
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

SETEMBRE
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

NOVEMBRE
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

DESEMBRE
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
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REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA
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