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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

La història gràfica
del barri al
nou Espai
Pere Calafell

"Som l’únic eix comercial
que no tenim zona verda"

ÀNGEL VALVERDE

Carles Martínez i Puy (Gràcia,
Barcelona, 1948) és el president de
l'associació de comerciants del carrer
Cantàbria, Pont del Treball i rodalies,
constituït en Sant Martí Eix Comercial.

Tiren endavant una tasca constant
de promoció del comerç de barri
enfront de les grans superfícies. En
els darrers anys han consolidat tot

un seguit de serveis i activitats: la
targeta de client; l'enllumenat i el
trenet de les festes de Nadal; les
mostres de comerç; les passarel·les
de moda; la seva participació a la
coordinadora d'entitats VERN,...

Lluiten per un urbanisme que
faciliti l'accés al comerç de proximitat
a través de les zones regulades
d'aparcament.

Entrevista amb Carles Martínez i Puy, Eix Comercial Sant Martí

 Carles Martínez i Puy
President de l'Associació de Comerciants AS-CAN

(pàg. 6)
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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: condenado al olvido.

(Con De N, A, DO, AL, O, L, VI, DO)

A los refugiados
los hemos...

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

Imatges per conèixer
En el mes de la Diada de Sant Jordi, EL REBROT

comença una nova secció dedicada a conèixer l'obra
de Gabriel García Márquez. L'autor colombià donarà
nom a la nova biblioteca que tot just s'ha començat a
construir. I l'actual bibliotecari ens explica com el
foment de la lectura i la creativitat són al centre de
la seva actuació.

En l'entrevista
central, el president de
eix comercial del barri
desgrana els problemes
del petit comerç
enfront de la
competència de les
grans superfícies i
també apunta algunes
de les possibles solucions.

Les pàgines centrals celebren l'obertura d'una
nova sala d'exposicions centrada en la recuperació de
la història del barri mitjançant les fotografies
antigues que el veïnat guarda als seus calaixos.

La solidaritat reflectida en l'èxit de la II Calçotada
Solidària ajudarà la Fundació Pere Mitjans en el seu
treball amb els discapacitats.

Després d'Andalusia, Galícia i Euskadi, ara li
arriba el torn als veïns castellans i lleonesos: la
petjada de Castella i Lleó, la segona comunitat més
nombrosa al barri.

A més de la nova secció "Coneixent Gabo", en
aquest número descobrirem l'autèntica recepta de la
pizza napolitana de la mà d'una autòctona experta
en cuina. La poc habitual secció "Dades" ens ofereix
la preocupant evolució a l'alça dels preus del lloguer
de pisos davant l'aparició d'un informe de
l'Observatori Metropolità de l'Habitatge.

EDITORIAL

L'autor colombià
Gabriel García
Márquez donarà nom
a la nova biblioteca
que tot just s'ha
començat a construir

AGENDA

3 AL 26 ABRIL

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:
"THE QUIET SENS OF

NATURE"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 26 ABRIL

EXPOSICIÓ GRÀFICA:
"SOM MEMÒRIA 2017"

ESPAI PERE CALAFELL

FINS 11 MAIG

EXPOSICIÓ:"H0".
IVAN CAMPO.

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

6 ABRIL, 20:00
CICLE PROCREACIÓ:
"HILANDO LIANDO"

I "ARRÍTMIES"
AUDITORI SANT MARTÍ

7 ABRIL, 11:00
CICLE PROCREACIÓ:

"HOLA LOLA"
AUDITORI SANT MARTÍ

10 ABRIL, 17:00
FEM SALUT, FEM BARRI:

HUERTOS VERTICALES

CASAL CÍVIC LA PAU

12 ABRIL, 20:00
EL DOCUMENTAL DEL

MES: "LES NOIES

D'ALBA DAURADA"
AUDITORI SANT MARTÍ

13 ABRIL, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL: "RAGAZZO"
AUDITORI SANT MARTÍ

14 ABRIL, 11:00
XERRADA:

"QUÍMICA I FOTOGRAFIA,
PROCESSOS ARGÈNTICS"

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

14 ABRIL, 12:00
PRESENTACIÓ CONTE:
"ATRAPANT VAMPIRS

A SANT MARTÍ"
BIBLIOTECA SANT MARTÍ

14 ABRIL, 18:00
PETIT CINECLUB:

"LA VIDA DE CARBASSÓ"
AUDITORI SANT MARTÍ

15 ABRIL, 18:30
DIUMENGE DE CLÀSSICA:

CLAUDIA VALETTA

AUDITORI SANT MARTÍ

19 ABRIL, 11:00
FEM SALUT, FEM BARRI:

¡COCINA TU ROSA Y TU

LIBRO DE SANT JORDI!
CASAL DEL DRAC (VIA TRAJANA)

28 ABRIL, 18:30
MÚSICA CLÀSSICA:
QUARTET ALBADA

ESGLÉSIA SANT MARTÍ
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"Les noves generacions estan molt
adreçades a comprar a les grans
superfícies i a la venda per internet"

Carles Martínez, davant la seu de Sant Martí Eix Comercial

(segueix a la pàgina 4)

Pel·lícula
"Novecento",

de Bernardo Bertolucci.
Llibre

Un best-seller.
Música

Moderna.
Color
Lila.
Olor

Gespa després de la pluja.
Menjar
Calçots.

Piano o guitarra?
Guitarra.

Tal com és

És impensable que un eix
comercial pugui subsistir
sense tenir on aparcar.
El ganxo dels nostres
competidors, els centres
comercials, és que
tenen parking

Quin és l'estat del comerç al
nostre barri?

No molt diferent que a d’altres
barris perifèrics. El comerç de barri
té un problema i és que les noves
generacions estan molt adreçades a
comprar a les grans superfícies i a la
venda per internet. El que tenim més
fidelitzada és la gent gran.

Hi ha zones del barri que estiguin
especialment deprimides des del
punt de vista del comerç?

Nosaltres abastem els dos barris:
Sant Martí de Provençals i La Verneda
i La Pau. Per exemple, la zona de La
Pau i La Verneda està molt deprimit.
Molt. I no parlem de Via Trajana.

Quan va aparèixer la seva
associació?

Va néixer l’any 1999 i va ser una
cosa molt local dels carrers Cantàbria i
Pont del Treball. Fins que vam veure
que havíem d'omplir més el territori.
Vam mirar de trobar d’altres asso-
ciacions, però no hi havia. A Gràcia cada

carrer té la seva associació de comer-
ciants. Aquí no hi havia res d'això.

Hi va haver algun tipus de
recolzament per part de les
administracions?

El reconeixement important va ser
a través de la Direcció de Comerç de

l’Ajuntament. Li vam dir que volíem
fer un estudi i que el districte ens
ajudes a fer la dinamització.

Al principi érem carrer Cantàbria,
Pont del Treball i rodalies. Fa vint anys
era revolucionari que aquí pogués

haver llums de Nadal i aquestes
coses. Vam decidir fer l’Eix i buscar
els demés comerciants de la zona.
Ara som uns 270.

Què és un eix comercial?
És la denominació que se li dona

a una zona quan s’ha implementat
un pla de dinamització, amb la
col·laboració de l’administració, sigui
la Generalitat o l’Ajuntament i el
Districte i té una mínima estructura
professionalitzada.

Sobte veure tantes persianes
tancades...

Aquí hi ha molt minilocal, no hi ha
locals grans. En els carrers grans
s’acostumen a posar comerços i
serveis, però als carrers que no són
tan principals s’uti l itzen com a
traster. Hi ha molts locals que no
estan al mercat.

Al carrer de Sants no hi ha
comerços tancats...

En el lloc on hi ha mes concentració
comercial és mes fàcil que la vida
comercial continuï. També podríem
parlar del carrer Gran de Gràcia: és
un espai petit però hi ha botiga rere
botiga. L’urbanisme comercial ha
permès que hi hagi aquesta conti-
nuïtat de locals.
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(ve de la pàgina 3)

Perquè el comerç de
proximitat funcioni s’ha de
protegir, també amb lleis.
Si no passarà com França on
els centres de les ciutats
queden desertitzats

BAR  JÚPITER

                 Agricultura, 238

          (Complex Esportiu Júpiter)

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

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

En canvi aquí això és molt difícil.
Per exemple, el carrer Guipúscoa no
es gaire comercial perquè ens trobem
que hi ha molts equipaments (el
bingo, la comissaria, correus) i hi ha
discontinuïtat.

Quines possibles solucions hi ha?
Nosaltres estem reclamant des de

sempre que som l’únic eix comercial
que no tenim zona verda, ni zona
blava.

És impensable que un eix
comercial pugui subsistir sense tenir
on aparcar. El ganxo dels nostres
competidors, els centres comercials,
és que tenen parking. Nosaltres no
demanem res que no sigui bo per als
veïns perquè a Sant Andreu, a
Gràcia, a aquests barris hi ha zones
que faciliten la rotació dels vehicles.

El que no pot ser és que la gent
vingui de Badalo-
na aquí a apar-
car, deixi el cotxe
tota la setmana,
o tot el mes. Això
pren places
d’aparcament al
veí. Els veïns
haurien de poder
gaudir de, per un
euro al mes,
tenir una plaça
de rotació.

I també una mica de zona blava,
que permet que hi hagi mobilitat. Els
veïns poden aparcar dissabtes i
diumenges i a partir de les vuit del
vespre però durant el dia la zona
blava permet que l’activitat econò-
mica es pugui desenvolupar.

Com ressuscitar l'activitat
comercial?

Una lluita constant és l’horari
comercial. No tenim una Llei de
Comerç autòctona. Abans la gent els
dissabtes els dedicava a passejar

per veure aparadors. Ara, l’atractiu
està a les grans superfícies: hi ha
cinemes, pàrking. Han fet variar els
hàbits de consum.

Perquè el comerç de proximitat
funcioni s’ha de protegir, també amb
lleis. Si no passarà com França on els
centres de les ciutats queden
desertitzats. Si vols una aspirina, has
d’agafar el metro o el cotxe i anar-
te’n a una gran superfície.

Ara es pot comprar fins i tot els
diumenges?

Si també hem d’obrir els
diumenges, no hi haurà relleu
generacional, els joves no volen
aquest ritme de vida.

Fan moltes activitats?
Fem dues mostres de comerç, una

de primavera i una de tardor. La de
primavera aquest any ja serà la 19a
edició i es farà el dia 27 maig. La de

tardor la fem per
Sant Martí.

Tenim una tar-
geta del client,
gratuïta, fem pro-
mocions i una
guia dels comer-
ços del barri.

Fem passa-
rel·les de moda
al carrer Cantà-
bria. Una passa-

rel·la de vint-i-dos metres, amb
models professionals i on desfila la
roba de les botigues del barri. Té
molta acceptació. La gent li agrada
veure el que es portarà aquest any.
És de les que té més afluència de
les que es fan a Barcelona.

Com a símbols del barri fan servir
habitualment l'església i el pont
de Calatrava...

No hi ha gaire cosa més. Aquí ens
falten coses per poder ensenyar i fer
una ruta turística.

DIA MUNDIAL

8 abril
Poble Gitano

La celebració del Dia
Internacional del Poble
Gitano/Romaní el 8 d'abril té
com a objectiu reconèixer la
història, la llengua (el caló), i la
cultura d'aquest poble. Vol
cridar l'atenció sobre la
discriminació que encara
pateix aquest col·lectiu.

La data recorda el primer
Congrés Mundial Romaní/
Gitano, que va tenir lloc a
Londres el 8 d'abril de 1971.
Allà es van instituir la bandera
i l'himne gitano.

La bandera és verd i blava,
simbolitzant el cel i el camp,
amb una roda de carro
vermella en el centre, que
representa la llibertat i el camí
des del seu origen a la Índia.

L'himne "Gelem, gelem" és
obra de Jarko Jovanovic i
recorda els gitanos víctimes
del nazisme.

El caló és la llengua pròpia
dels gitanos i el parlen unes
150.000 persones.

La presència romaní a
Catalunya està documentada
des del segle XVè. Al nostre
barri hi va haver una àmplia
comunitat gitana durant molts
anys, establerta principalment
al barri de La Perona.

Anuncia't  a

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com
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"És un barri super lector, té molta
curiositat i ganes de participar"

David Nofuentes, bibliotecari de la Biblioteca Sant Martí de Provençals

David Nofuentes (Verdum, Barcelo-
na, 1975) és des de fa uns mesos el
bibliotecari de l'equipament de la
planta quarta del Centre Cívic Sant
Martí. Una biblioteca que fomenta la
lectura al barri des del 1968 i que va
entrar al 1983 a l'edifici Gaudí. I el
Dia de Sant Jordi treu la seva
activitat al carrer.

A quants lectors i lectores atenen?
Tenim uns 65.000 usuaris anuals.

Depèn molt de quan s'obren noves
biblioteques. El 2012 vam arribar als
72.000.

Quin es el llibre més curiós que
guarden?

Una col·lecció de novel·les
editades el  1929.

I els més consultats?
En la secció infantil, els còmics

manga de Naruto. De novel·les, ara
hi ha molta demanda de "Patria", de
Fernando Aramburu (passa a totes
les biblioteques de Barcelona).

Hi ha un perfil d'usuari
determinat?

Es nota molt l’Escola Adults. Som
els proveïdors dels seus clubs de
lectura. És un barri super lector, té
molta curiositat i ganes de participar.
Surten totes les novetats que reco-
manem. I ens demanen molt consell
de lectura.

Pel Dia Mundial de la Poesia, hem
proposat escriure el poema als vidres
de les finestres, amb unes pintures
especials. És molt encoratjador quan
fas propostes i la gent respon.

També tenen un club de lectura?
Sí. Es reuneix els quarts dijous de

cada mes, a les sis de la tarda. Hi
assisteixen 25 persones i tenim llista
d'espera.

Quines són les activitats de la
biblioteca?

Tenim tres potes: informació,
formació i lleure.

Una gran part de la nostra feina
està dedicada al foment de la lectura
però també treballem pel foment de
la creativitat i per recuperar la
memòria històrica. Realment
treballem com a centre d’informació.

Fa poc van venir, a través de
l’AMPA de l’escola L’Arc de Sant Martí,
mares pakistaneses i xineses que

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

estaven aprenent el castellà i el
català. I van venir amb els seus fills.

Ara farem una activitat infantil de
robòtica en col·laboració amb el
Centre Cívic. Col·laborarem en un
taller de dibuix manga per a joves i
donarem a conèixer el nostre fons
de còmic manga.

Batejarem les taules de la secció
infantil. Hem escollit tres autors:
Gianni Rodari, Roald Dahl i Joana
Raspall. Un matí de dissabte, els
infants faran un collage per cobrir les
taules.

I el dissabte 14 d'abril presen-
tarem el llibre dedicat al districte de
Sant Martí de la col·lecció “Els sis
arriben a Barcelona”.

David Nofuentes, a la Biblioteca Sant Martí de Provençals
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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

SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ

El barri compta amb una nova sala
municipal d'exposicions: l'Espai Pere
Calafell. Es troba al carrer Andrade,
184, davant del camp de futbol del
Júpiter i al costat de l'Escola La
Caixa.

L'edifici acollia fins fa un parell
d'anys una escola-bressol que va
tancar. L'Ajuntament l'ha adquirit i
pensa condicionar-lo com a la nova
seu de l'Escola-Bressol municipal
Esquitx, actualment al Centre Cívic
Sant Martí.

El nom li ve del metge pediatra
Pere Calafell i Gibert (Barcelona,
1907-Benicàssim, 1984). Un altre
català il·lustre està relacionat amb la
seva decoració interior: Josep Aragay
i Blanchar (Barcelona, 1889-Breda,
1973). Pintor i ceramista, el Museu
de Breda, que acull gran part de les
seves obres, ha certificat que són
seus els plafons ceràmics i les
pintures que es troben a l'Espai.

Mentre no es transforma definiti-
vament l'edifici per acollir nous equi-
paments, l'Espai s'acaba d'inaugurar
amb una exposició gràfica sota el títol
"Som Memòria 2017". Recull el ma-
terial gràfic que durant l'any passat
va ser cedit pels veïns del barri i
consta de fotografies antigues, fu-
llets, retalls de premsa i documents.
L'organització és a càrrec del Centre

d'Estudis de Sant Martí de Pro-
vençals, dins del projecte del Consell
del Districte de Sant Martí "Som
Memòria Històrica de Sant Martí".
Està oberta de dimarts a dissabte,
de cinc a vuit del vespre, i dissabtes
al matí, de les onze a les dues, i
s'estendrà fins el 25 d'abril.

"Som Memòria Històrica" és un
projecte municipal per a la recerca
de fotografies que el veïnat conserva

La història gràfica del barr

Els preus de lloguer estan
experimentant una pujada
molt destacada a tota la ciutat
de Barcelona. Les darreres
dades fetes públiques per
l'Observatori Metropolità de
l'Habitatge (un organisme
format per l'Ajuntament, l'Àrea
Metropolitana, la Diputació i la
Generalitat) encenen totes les
llums vermelles.

Les dades referides a La
Verneda de Sant Martí (barris
72 -Sant Martí de Provençals-
i 73 -La Verneda i La Pau-),
comparant els anys 2013 i
2017, indiquen que ha crescut
el nombre de contractes
(de 685 a 827).

La mitjana del preu s'ha
incrementat dels 607 als 717
euros per mes.

Si la comparació es fa amb la
mitjana de preu per metre
quadrat, la diferència va
dels 8,2 als 10,5 euros.

DADES

El preu de llogar
un habitatge

Vista de l'exposició, sota els dibuixos de

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

Totes aquestes dades
referides a una mitjana de
superfície dels pisos que no ha
variat: sobre els 71 metres
quadrats.

Les dades que engloben tot
Barcelona donen un preu mitjà
que ha pujat de 619 a 829
euros. La mitjana per metre
quadrat ha passat dels 11,4 als
15,5 euros, per una superfície
de 61 metres quadrats.
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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

L L I B R E S

Prisión de libertad

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

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias

Al nostre barri la poesia
ocupa un lloc ben especial. A
més del grup estable La Lira de
Sant Martí, tot un seguit de
poetes han publicat els seus
llibres, la major part dels quals
es poden trobar a la Col·lecció
local de la Biblioteca Sant Martí
de Provençals.

Diego Vílchez Terrón, veí de
La Pau recentment
desaparegut, va publicar el
2007 el poemari "Prisión de
libertad" (Edicions Smara). Es
la seva segona obra, després
que el 1991 edità "Del viento
tomo palabras".

ri al nou Espai Pere Calafell

a casa i la seva incorporació a un fons
d'accés públic dels barris de Sant
Martí de Provençals, La Verneda i La
Pau i El Besòs i El Maresme.

Nou àmbits
L'exposició està organitzada en

nou àmbits: A) església de Sant Martí
de Provençals; B) món rural; C) món
industrial; D) transició del món rural
al món urbà; E) barraquisme, Sant

Martí de Provençals en construcció i
manifestacions religioses; F) coo-
peratives de vivendes; G) les dones
i la lluita veïnal; H) recuperació dels
espais i equipaments públics per al
barri; i I) anys 80, la lluita continua.

 Josep Aragay

"Som Memòria Històrica" és
un projecte municipal per a
la recerca de fotografies que
el veïnat conserva a casa i la
seva incorporació a un fons
d'accés públic

Desperten especial atenció les
imatges de l'església de Sant Martí
de Provençals i la rectoria a mig
derruir (àmbit A). També les de la vida
quotidiana a les masies a principis
del segle XX (àmbit B) i les de les
fàbriques ja desaparegudes (àmbit
C). En l'àmbit D, trobem un collage
d'imatges del nucli antic en plena
nevada del 1962.

L'àmbit dedicat a les cooperatives
de vivendes ens descobreix un but-
lletí intern de l'any 1971 de la Coope-
rativa de vivendes Montseny del
carrer Pont del Treball. En ell es troba
un deliciós article de Carmen Mo-
rencia ("Els verns de la Verneda")
sobre el nom del barri, un tema que
encara avui en dia cueja.
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NOM SECCIÓNOM SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

Carlos Ruiz Zafón

Només cal enviar un correu electrònic amb la seva resposta a:
elrebrot.laverneda@gmail.com

FINS 20 D'ABRIL

Quin és el seu autor favorit?

Gabriel García MárquezQuim Monzó

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Març

Quina lluita
és més urgent

per millorar
la condició
de la dona?

VIOLÈNCIA BRETXA IGUALTAT

70% 13% 17%

YLIANA SIMANCAS

Al barri de La Verneda-La Pau ha
començat el 5è cicle de Píndoles pel
Benestar, que són tallers curts i
gratuïts adreçats a persones adultes
que visquin al barri o a prop, per

aprendre a cuidar-nos millor física i
emocionalment, per compartir amb
altres veïns i veïnes i per ajudar-nos
mútuament, intercanviant coneixe-
ments i reforçant la nostra xarxa
social al barri.

Fem Salut, Fem Barri és un projecte
de col·laboració entre diverses enti-
tats dins i fora del barri, Associacions
de veïns i veïnes, serveis del barri com
el CAP i Serveis Socials, així com per-
sones voluntàries. Per això no dema-
nem diners, només demana-rem com
a pagament el compromís d’ajudar en
alguna activitat puntual del barri (festa
major, activitat solidària o festiva) o
apuntar-se al Banc del Temps, que és
una xarxa d’intercanvi de coneixe-
ments i serveis.

Alguns dels temes que tractem
són: relaxació i millora de l’estat
d’ànim, nutrició saludable, cultura
assequible, sortides saludables, etc.

Aquest projecte compte amb el
suport de Pla de Barris i l’Agència de
Salut Pública de Barcelona i és
gestionat per Fundació Futur.

Projecte Fem Salut, Fem Barri:
tallers per la millora física i emocional

Tallers de Fem Barri, Fem Salut
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El parc de Sant Martí va tornar a
acollir enguany la Calçotada Solidària
organitzada per VERN-Coordinadora
d'Entitats de La Verneda de Sant
Martí. L'acte s'havia de celebrar a la

plaça de La Palmera, juntament amb
la Coordinadora Eix Prim, però l'Ajun-
tament va denegar el permís al·le-
gant problemes de seguretat.

En una jornada assolellada els

II Calçotada Solidària 2018

La II Calçotada Solidària es va celebrar al parc de Sant Martí

quatre-cents participants van degus-
tar els calçots i la botifarra, col·la-
borant amb deu euros, i després van
jugar a un bingo solidari.

L'acte s'havia d'organitzar
a la plaça de La Palmera
però l'Ajuntament va
denegar el permís

VERN donarà els fruits de la inicia-
tiva a la Fundació Pere Mitjans. Una
entitat dedicada a oferir, des del
1977, serveis de suport a persones
amb discapacitat física, intel·lectual i
sensorial, amb una atenció individual
i personalitzada. La seva activitat
beneficia a unes 125 famílies.

Al barri tenen tres serveis d’habi-
tatge (Mini-residència Porxos, Llar-
Residència Gran Via i Residència Ver-
neda, al costat de la plaça de La Pal-
mera) i un Servei de Teràpia Ocupa-
cional (al carrer Treball/Andrade).
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ATRAPANT VAMPIRS

El dissabte 14 d'abril al
migdia es presentarà a la
Biblioteca Sant Martí de
Provençals el llibre "Atrapant
vampirs a Sant Martí", d'Isabel
de Villalonga, amb
il·lustracions d'Antonio Isla.

Forma part de la col·lecció
de dotze contes infantils "Els sis
a Barcelona", adreçada a nens
de quatre a vuit anys, i que
segueixen les aventures d'una
àvia, els seus sis néts (Pau,
Ventura, Maria, Victòria,
Bertran i Elena) i un gos per
tots els districtes de la ciutat.

MARATÓ D'ESTALVI
En el número de març

s'informava de la campanya
d'estalvi energètic a tres
edificis municipals. Ara ja es
coneixen els resultats. El CEM
Bac de Roda va estalviar un
14% d'electricitat i un 29% de
gas, tot i que va incrementar el
consum d'aigua en un 18%.

La seu del Consell dels
Districte de Sant Martí va
estalviar un 12% d'electricitat,
un 45% d'aigua i un 20% de gas.

El Centre Cívic Sant Martí va
estalviar un 3% d'electricitat,
un 11% d'aigua i un 34% de gas.
Un bon començament.

PREINSCRIPCIONS
ESCOLARS

Amb un considerable retard
sobre les dates habituals, les
preinscripcions escolars pel
curs 2018-19 es faran entre els
dies 13 i 24 d'abril.

N O T Í C I E S

ENTITATS

GRUPOS DE FAMILIARES

AL ANON/ALATEEN

La asociación "Grupos de Familia
Al-Anon/Alateen" es una comunidad
internacional paralela a Alcohólicos
Anónimos que nació en Estados Uni-
dos en 1951.

Su propósito es ayudar a los fa-
miliares y amigos de personas afec-
tadas por la convivencia con un al-
cohólico, esté en recuperación o no
de su enfermedad, compartiendo
sus experiencias, fortaleza y espe-
ranza con el fin de encontrarle solu-
ción a su problema común. Creemos
que el alcoholismo es una enferme-
dad de la familia, y que un cambio

Al Anon, para los que
conviven con el alcohólico

los mayores problemas relacionados
con la salud, es una enfermedad que
afecta a la familia por entero gene-
ración a generación, a menos que se
interrumpa la pauta, de modo que la
ayuda necesita ser extendida no so-
lamente al alcohólico, sino también
a los miembros de la familia.

Al-Anon no está aliado con ningu-
na secta ni religión, entidad política,
organización ni institución; no toma
parte en controversias, no apoya ni
combate ninguna causa. No existe
cuota alguna para hacerse miembro y
se mantiene con las contribuciones
anónimas de sus miembros. Hay Gru-
pos de Familia Al-Anon en España des-

de actitud puede ayudar a la recu-
peración de todos.

A menudo el alcoholismo se halla
oculto o se niega. Los miembros de
la familia, independientemente de su
edad, habitualmente se culpan a sí
mismos por los problemas de la fa-
milia, porque desconocen lo mucho
que les afecta la enfermedad. El he-
cho es que el alcoholismo es uno de

de 1963 y en la actualidad hay cerca
de 300 grupos en toda España.

En Barcelona hay 35 grupos de los
que tres están en nuestro barrio y
se reúnen en el Centre Cívic Sant
Martí, los lunes y viernes de 19 a 21h
y los jueves de 20 a 21:45h.

Más información en www.al-
anonespana.org.
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Oficina Corritor Auris

Bolívia, 212 - 08018 Barcelona

seguros@corritorauris.com

www.corritorauris.com

Telf. 933 223 704 - Fax. 932 259 392

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

Castella i Lleó a La Verneda

Més de 2.000 veïns i veïnes del ba-
rri consten com a nascuts a Castella
i Lleó. Són la segona comunitat més
representada després dels anda-
lusos. Podem veure la petjada dels
castellans i els lleonesos a bars com
el Leonès del carrer Menorca o a les
botigues d'alimentació que tenen
productes de la gastronomia del
Bierzo o la "cecina" de Lleó.

Blanca Gotor, natural de Fuentel-
saz (Guadalajara) ha publicat un
seguit de contes infantils escrits en
mingaña, una llengua pròpia dels
esquiladors castellans que recorrien
els pobles fent la seva feina i uti-

litzaven expressions d'aquest argot
com "el muleto acurva retozón" (el
menjar és dolent).

Molt visible és el Club de Tanguilla
de Sant Martí. Cada matí es troben
a la plaça Eduardo Torroja per
exercitar-se amb aquest joc propi de
Castella i Lleó. La "tanguilla", un pal
d'uns 15 centímetres es col·loca
sobre el camp de joc amb una mone-
da a sobre. Els jugadors llencen uns
discos de ferro ("tejos") per mirar de
tombar la "tanguilla" o apropar-se el
màxim. Guanya qui arriba abans als
cinquanta punts.

Partida de tanguilla a la plaça Eduardo Torroja

N O T Í C I E S

ACTIVITATS D'ESTIU
T'Estiu Molt, la" campanya

d'activitats de vacances d'estiu
oferta per les entitats que
treballen en el lleure educatiu i
que coordina l'Ajuntament,
ofereix enguany un miler
d'activitats amb unes 370.000
places. Les preinscripcions
comencen el 21 abril. Més
informació a:
vacances.barcelona.cat

DIADA DE SANT JORDI
 Com cada any, els carrers

del nostre barri s'ompliran de
roses i llibres. Moltes entitats
organitzen actes amb motiu de
la celebració. La Biblioteca
Sant Martí de Provençals ho
farà davant el Centre Cívic Sant
Martí.

HOQUEI GEL FEMENÍ

La selecció espanyola
femenina d'hoquei gel va
guanyar al març el campionat
mundial de la Divisió II, grup
B, davant Taiwan (6-1), que se
celebrava a la localitat
madrilenya de Valdemoro. Es
dona la circumstància de que
tres de les jugadores (Gemma
Ortiz, Tamara Grande i Ainhoa
Merino) pertanyen a l'equip Ice
Blue Cats d'hoquei de l'entitat
esportiva ASME. Felicitats!

MAIG DE FESTES
El mes de maig ens portarà

dos dels actes del calendari
festiu del barri més esperats: el
Festival Galego que organitza
Cova da Serpe (11, 12 i 13) i la
festa de les entitats PrimaVern
(els dies 25, 26, i 27).
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Ingredientes para 4 pizzas
1/2 kilo de harina de fuerza.
25 gr. de levadura fresca.
¼ de litro de agua.
1 cucharadita de azúcar.
1 cucharadita de sal.
4 cucharadas de aceite
de oliva.
1 lata de medio kilo de
tomate entero pelado.
2 bolsas de queso
mozzarella fresco.
Albahaca fresca.
Aceite de oliva.

Preparación
En un bol con el agua tibia, des-

hacemos la levadura fresca y el azú-
car. Dejamos reposar unos 10 minu-
tos.

En otro recipiente ponemos la ha-
rina, añadimos la sal, y le damos for-
ma de volcán.

Añadimos el agua en el centro y
vamos amasando (con una sola
mano), siempre de dentro para afue-
ra. Cuando esté a medio amasar,
añadimos el aceite, y continuamos.
En total, unos 15 o 20 minutos.

Se mete el recipiente con la masa
en una bolsa de plástico, se cierra, y
se deja reposar 1 hora.

En una superficie de madera, se
hacen bolas con la masa del tamaño

de una naranja grande. Se cubren
con un trapo y se dejan reposar 7 u
8 horas.

Encendemos el horno a 200 gra-
dos. Para dar forma a la masa, aplas-
tamos cada bola hasta hacer un cír-
culo, sin moverla demasiado. Des-
pués, con los dedos extendidos, cru-
zando los índices y sin separar las
manos, acabamos de aplastar la
masa (siempre de dentro hacia afue-
ra) dejando un cordón en el exterior
del círculo.

Los ingredientes básicos de la
pizza napolitana para añadir al cen-
tro de la masa son: tomate, mozza-
rella y albahaca. En un bol, estruja-
mos con la mano los tomates hasta
que quede una pulpa (sin trozos pe-
queños). Le añadimos la sal y un cho-
rrito de aceite. La mozzarella se ha
de cortar en tiras pequeñas (no en
lonchas). Y la albahaca la rompere-
mos con la mano (no cortando).

Con un cucharón esparcimos el
tomate en el centro de la masa. Des-
pués añadimos la cantidad justa de
mozzarella y la albahaca.

Bajamos la temperatura del hor-
no a 180 grados. Introducimos la
pizza en la bandeja intermedia.

La cocción ha de ser de unos 15
minutos, hasta que el cordón exte-
rior adquiera un color tostado.

Se come caliente. Buon appetito!

De la mano de nuestra vecina napolitana y experta en cocina, Adele
Donnarumma, conocemos la verdadera receta de la pizza napolitana,
recientemente declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por
la Unesco. Se cuenta que un "pizzaiolo" homenajeó en 1889 a
Margherita, la reina de Italia, elaborando un plato con los colores de la
bandera italiana: el rojo del tomate, el blanco del queso mozzarella y el
verde de la albahaca. Todos los ingredientes son accesibles y, aun si no
disponemos de un horno de piedra, podemos cocinarla en el nuestro
siguiendo los consejos de esta receta.

Pizza napolitana

 
La cocina
de Adele

 Gabriel García Márquez ens
va deixar un 17 d'abril de fa
tres anys. Gabo, el nom pel que
el coneixien la família i els
amics, va néixer a Aracataca
(Colòmbia) el 1927.

La construcció de la nova
biblioteca del barri, que
portarà el seu nom, sembla
haver començat i, si els
terminis es compleixen, podrà
ser inaugurada en el cinquè
aniversari de la seva mort.
Aquesta serà l'única biblioteca
de la ciutat dedicada a un
Premi Nobel de Literatura
(1982). Barcelona pagarà així
un deute pendent amb
l'escriptor que va viure aquí
durant set anys, on va escriure
"El otoño del patriarca".

Donat que acabarà formant
part de les nostres vides, EL
REBROT comença en aquest
número un seguit de columnes
que ens aproparan a l'obra, la
vida i el significat de la seva
aportació a la cultura.

Per anar fent boca,
recomanen el curs gratuït
"online" de la colombiana
Universidad de Los Andes
"Leer a Macondo: la obra de
Gabriel García Márquez".
Es pot trobar a
"www.futurelearn.com/
courses/macondo-es-gabriel-
garcia-marquez"

Biblioteca construcció.

CONEIXENT GABO

Una biblioteca per
a un premi Nobel
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