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"Sense el moviment veïnal
el barri seria pitjor"

Entrevista amb Assumpta Magrans i Crusens

REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA MAIG  2018 NÚMERO  48

EL REBROTR
Un maig ple de
festes: PrimaVERN,
Festival Galego,
Dia de la Dansa,
Bicicletada...

Assumpta Magrans

ÀNGEL VALVERDE

Assumpta Magrans (Sant Martí,
Barcelona, 1953) és de les poques
veïnes que han conegut el barri quan
era ple de masies i la seva trans-
formació en barri dormitori amb
l'arribada dels blocs de pisos.

De petita va viure a cavall del
Poblenou i Ca l'Armengol, una masia
ara desapareguda que es trobava al
carrer Guipúscoa amb Treball i en la
que els seus pares tenien vaques.

Recorda com el seu pare repartia la
llet en un carro i com la seva mare i
la seva tieta venien hortalisses al
mercat del Born.

Afortunadament, les seves foto-
grafies familiars, que reflecteixen el
món rural del barri, no han quedat
oblidades en cap racó fosc. Ella les
ha cedides per primer cop per a
l'exposició "Som Memòria 2017",
exhibida al nou Espai Pere Calafell
durant els mesos de març i abril.
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La revista no comparteix necessàriament les opinions
dels articles signats

Amb el suport de:

JEROGLÍFIC

Solució: Cifuentes miente.

(CI, F, U en Tes, Mi en Te)

Dice que ha cursado el Máster

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

Una primavera de festa
PrimaVERN, la cita anual amb la festa de la

Coordinadora d'Entitats de La Verneda-Sant Martí
ocupa aquest any gairebé tots els caps de setmana de
maig. La seva extensió temporal és un bon reflex de
la vitalitat de les associacions i entitats del barri. I
de la diversitat: concerts corals, hip-hop, bicicletada,
mercat d'intercanvi, trobada de percussió, mostra de
comerç, festa de les aigües i, com a traca final, la
presentació a la plaça de La Palmera de la nova
bèstia dels Diables de La Verneda i Guspires de Sant
Martí i de novetats en l'àmbit de la cultura popular.

L'Entrevista ens apropa el testimoni de qui ha
viscut el barri des del món rural de les masies fins
les lluites veïnals per aconseguir un barri millor als
anys setanta i vuitanta.

Les tres entitats de cultura andalusa renoven la
seva participació a la
Fira d'Abril i a la
romeria del Rocío. El
Festival Musical
Galego és l'altra gran
cita del mes de maig.
Un cap de setmana
llarg ple d'activitats
de difusió de la
cultura gallega,
promoguda per l'entitat vernedenca Cova da Serpe.

Un reportatge gràfic ens il·lustra el dinamisme de
la Diada de Sant Jordi al barri. Entitats i veïnat
bolcats amb els llibres i les roses.

Finalment, en la nova secció "Coneixent Gabo",
dedicada al premi Nobel que donarà nom a la nova
biblioteca, hem afegit un seguiment de l'estat de les
obres de construcció de l'edifici, que ja porta un
considerable retard.

EDITORIAL

La extensió temporal
de PrimaVERN és un
bon reflex de la
vitalitat de les
associacions i entitats
del barri

AGENDA

3 AL 30 MAIG

EXPO PARTICIPANTS DELS

TALLERS DE PINTURA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 11 MAIG

EXPOSICIÓ:"H0".
IVAN CAMPO.

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

FINS 15 MAIG

EXPO: "SANT MARTÍ DE

PROVENÇALS, 300 ANYS

D'UN AJUNTAMENT".
CASAL DE BARRI LA VERNEDA

5 MAIG, 11:30
DIA DE LA DANSA

RAMBLETA CENTRE CÍVIC

6 MAIG, 18:00
CONCERT DE CORS CLAVÉ

AUDITORI SANT MARTÍ

10 MAIG, 20:00
DOCUMENTAL: "A BETTER

MAN"
AUDITORI SANT MARTÍ

11 MAIG, 17:00
TARDA JOVE: HIP-HOP

RAMBLETA CENTRE CÍVIC

11 MAIG, 20:00
TASTETS DE MÚSICA:

"DIVADAMS"
AUDITORI SANT MARTÍ

11, 12, 13 MAIG

XXXIII FESTIVAL

MUSICAL GALEGO

PARC DE SANT MARTÍ

12 MAIG, 10:00
V BICICLETADA POPULAR

RAMBLETA CENTRE CÍVIC

12 MAIG, 10:00
MERCAT INTERCANVI I

SEGONA MÀ

RAMBLETA CENTRE CÍVIC

12 MAIG, 20:00
SWING AL CARRER

PÇA. ANGELETA FERRER

13 MAIG, 12:00
DANSA: "LA RETAHILA

DEL PETIT PRÍNCEP"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 MAIG

XERRADA: "LES

MEDICINES VIVES"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

24 MAIG, 18:00
LIDERAZGO EN FEMENINO

HOTEL D'ENTITATS LA PAU

27 MAIG, 17:00
BATEIG DE

L'ESPIADIMONIS DELS

DIABLES DE LA VERNEDA

RAMBLA PRIM/GUIPÚSCOA
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"Es van treure els pagesos de les
masies i col·locar la gent que venia en
pisos sense tenir cap tipus de serveis"

Assumpta Magrans i Crusens, a la seu de Verneda Solidària

(segueix a la pàgina 4)

Llibre
"Pa Negre", d'Emili Teixidor.

Música
Lluís Llach.
Pel·lícula

"Cinema Paradiso",
de Giuseppe Tornatore.

Olor
Gessamí.

Color
Blau.

Menjar
Bacallà amb samfaina.

Piano o guitarra?
Piano.

Tal com és

D’aquí deu anys el barri serà
una zona de lleure, com la
continuació del Poblenou.
Molta gent haurà de marxar

Assumpta i el seu company Jaume
Creixell (Sant Quintí de Mediona,
1953) es van traslladar a viure al
carrer Campo Arriaza el 1976 i van
començar a participar en les lluites
veïnals en el si de l'associació de
veïns de La Verneda Alta durant
molts anys.

Seria el barri igual que fa 40 anys
sense moviment veïnal?

No seria el mateix. Seria pitjor. Es
van treure els pagesos que hi havia
a les masies i col·locar la gent que
venia en cases i pisos sense tenir
previst ni biblioteques, ni centres
cívics, ni escoles, ni metges, ni cap
tipus de serveis. Va ser necessària
la lluita veïnal per tenir un barri
digne.

Quina és la darrere lluita en la
que estan ficats?

J.C.: La de l’alliberament dels
presos polítics. Abans, la del Casal
Tramuntana.

Com s'imagina el barri d’aquí deu
anys?

Serà una zona de lleure, com la
continuació del Poblenou. Molta gent
haurà de marxar.

Per què toca lluitar ara?
Per anar conservant el que tenim

i que no ens prenguin tots els serveis
(escoles, biblioteques, ambulatori...).
Lluitar perquè no ens ho prenguin.

Jo ho veig en perill amb les privatit-
zacions i la baixada de les pensions.

La sanitat i l’escola han de ser pú-
bliques i de qualitat. I serveis per
l'atenció per a la gent gran, la veiem
molt vulnerable i desprotegida, so-
bretot les que estan o viuen soles.

Què és el millor del barri?
Els carrers són molt amples. És un

lloc molt de barri, la gent es coneix
molt a les botigues. Dona sensació
de seguretat. Molt tranquil.

Després d'anys de lluites, que
troben a faltar al barri?

J.C.: Falten cinemes. Abans en
teníem dos.

Una part important de les
fotografies sobre el món rural que
s'han pogut veure a l'exposició
"Som Memòria 2017" han estat
cedides per vostè. D'on han sortit?

Són les de casa, les fotos familiars.
Vivíem a Espronceda, entre Perú i
Bolívia, i teníem una granja on
veníem la llet, però les vaques
estaven a Ca l’Armengol (Guipúscoa/
Treball). La meva mare i la meva
tieta anaven cada dia a vendre al
Born.

Ca l'Armengol estava al costat de
l'actual fleca Blat i Sucre. Quan
van marxar?

Va ser l’any 1965, jo en tenia dot-
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(ve de la pàgina 3)

Els que em va saber greu
quan es va fer el traspàs de
les masies va ser que en la
relació que hi va haver de
l’associació de veïns amb la
gent de les masies va faltar
molta empatia

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

BAR  JÚPITER

                 Agricultura, 238

          (Complex Esportiu Júpiter)

ze, quan ens van fer fora. L’única
indemnització va ser l’última collita.
Els hi van donar un temps i el meu
pare va plantar espinacs.

Els hi van deixar que lloguessin la
granja que hi havia al carrer Gui-
púscoa on hi ha la farmàcia Rué.

Cada matí el meu pare anava a
buscar la llet al gremi de lleters del
Poblenou i la venien a la granja. La
van tancar el
1989.

 Els meus
pares no eren
propietaris. La
masia era dels
successors del
general Manso.
(Sé que la meva
avia se n'anava
molts cops a
veure el Por-
cioles... li anava a
portar un pollastre...).

I la relació amb els que venien a
viure als pisos?

La relació amb els nouvinguts era
molt bona. Si hi havia andalusos i
volien pastes d’Andalusia, els hi
portaven. Repartia la llet per cases.
També a la guarderia, que llavors era
de la Caixa.

J.C.: Els fonaments dels blocs al
costat del Picnic els van fer a pic i
pala soldats de lleva. Venien a la
tarda per guanyar-se uns calerons.

Hi havia molta relació entre els
pagesos de les diferents masies?

Sí. S'havien de repartir els dies del
rec. Al pont del Treball algú tenia la
clau i havies d’anar-la a buscar.

Tinc una foto de Cal Mariné [masia
desapareguda, situada on actual-
ment hi ha els blocs Montseny] on
surt tota la meva família. Van venir
uns familiars que tenien a l’Argentina
i van voler fer una foto amb tota la
família.

Quina sensació tenia en veure com
arribaven els blocs i
desapareixien les masies?

Jo ho vaig viure de manera molt
natural.

I els seus familiars de la resta de
les masies, quina reacció van
tenir en haver de marxar?

Recordo comentaris a Ca l’Arnó (els
Crusens eren família) en què el meu

pare, el meu avi i
l ’Isidre de la
masia deien: "i
ara, si tiren tot
això de què
menjarem?; si
comencen a fer
cases, on plan-
tarem els en-
siams?"

De les masies,
l’únic que volia
marxar era l’Isi-

dre Crusens. No tenia fills i ja era
gran i no podia cultivar la terra. El
que collien ho venien al mercat del
Clot. Es van comprar un pis a Sant
Andreu per quan haguessin de
marxar. Els de Can Planas, un
disgust; els de Can Cadena, un
"disgustíssim".

Teníem molt bona relació amb els
de Can Cadena. Tenien xampinyons i
de petita anava a veure com creixien.

I com lligava estar a l'associació de
veïns i veure com marxaven de les
masies?

El que em va saber greu quan es
va fer el traspàs de les masies va
ser que en la relació que hi va haver
de l’associació de veïns amb la gent
de les masies va faltar molta em-
patia.

Potser érem molt joves els que
estàvem a l’associació i vam pro-
moure totes les lluites i vam ser poc
sensibles amb la gent que va haver
de marxar.

DIA MUNDIAL

9 maig
Dia d'Europa

Robert Schuman, ministre
francès d'Afers Exteriors, va
pronunciar a París el 1950 un
discurs en què exposava la idea
d'una cooperació política entre
europeus que desterrés per
sempre la possibilitat d'un nou
conflicte bèl·lic.

Per commemorar aquella
data, cada nou de maig se
celebra el Dia d'Europa per
recordar la pau i la unitat.

La Unión Europea, que
consta actualment de 28
països, neix de la firma de
successius tractats (l'últim, el
de Lisboa de 2007) i s'expressa
en unes institucions comunes
(Parlament, Consell, Consell de
la Unió, Comissió, Tribunal de
Justícia, Banc Central i
Tribunal de Comptes), en la
lliure circulació de persones i
capitals i en una moneda única:
l'euro.

Les diferents institucions es
reparteixen entre les ciutats de
Brussel·les (Bèlgica),
Estrasburg (França), Frankfurt
(Alemanya) i Luxemburg.
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Les entitats vernedenques a
la Fira d'Abril i el Rocío

TEATRE ALISOS
El Grup de Teatre Alisos

estrena els dies 25 i 26 de maig
a la Sala La Caixa (Agricultura,
208) la obra de Laurent Baffie
"TOC-TOC".

PREMI POESIA LA LIRA
Fins el 15 de maig es poden

presentar obres per al XVI
Concurs de Poesia que
organitza l'associació La Lira
de Sant Martí. Els originals
s'han de remetre per correu a
"Direcció del Centre Cívic
Sant Martí" (Selva de Mar, 215)
o lliurar-los a la recepció
del Centre.

N O T Í C I E S

Enguany, la Fi-
ra d'Abril se cele-
bra entre els dies
27 d'abril i 6 de
maig al parc del
Fòrum. Dues enti-
tats verneden-
ques planten la
seva caseta: el
Centro Andaluz
de la Comarca de
Estepa y Sierra
Sur (Dr. Zamen-
hof, 17), y la Her-
mandad Rociera
Andaluza Santo
Ángel (Guipús-
coa, 66).

Aquesta última
i la Hermandad
Rociera de La Pau (ARAC, edifici
Piramidón) participaran en la romeria
que cada any se celebra pel Dilluns
de Pasqua (21 de maig).

ARAC, a La Pau
des del 2005,
inicia els seus
actes el dia 18 de
maig a la parrò-
quia de Sant
Ambrós per, se-
gons el seu Her-
mano Mayor Fran-
cisco José López
Guerrero, "co-
mençar amb il·lu-
sió la romeria cap
a Terrassa on hi
ha l'ermita de la
Virgen del Rocío,
juntament amb la
resta de les vint-
i-dues Herman-
dades Rocieras".

López Guerrero ressalta que la
romeria "no és només festa, sinó
sentiment i religió."
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ÀNGEL VALVERDE

Com cada any en arribar la
primavera, l'associació cultural Cova
de Serpe organitza el Festival Musical
Galego al parc de Sant Martí, els dies
11, 12 i 13 de maig. El festival reuneix
el bo i millor de la gastronomia i el
folklore gallec i atreu gent de tot Bar-

Parlant amb el president
Domingo Balboa Amor (Ribadeo,

1952) és el president de Cova da
Serpe. Està molt orgullós del grup
folklòric que està composat per uns
24 joves entre els 6 i els 37 anys.
Han actuat a tota Galícia, a Sabadell,
Santa Coloma, Rubí, Terrassa, Mollet,

El grup folklòric de Cova da Serpe, en un 

CUINA DE COLORS

Un tamagoyaki (literalmente
“huevo asado”) es una especie
de tortilla de huevo que se
puede encontrar en la cocina
japonesa. Se suele servir como
parte del desayuno en Japón o
en platos de sushi. Por su
composición puede ser dulce
o salado.

Ingredientes
- 3 huevos.
- 1 cucharada sopera de salsa
   de soja.
- 1 cucharada sopera de azúcar.
- Retales de alga nori.

Tamagoyaki rellena
de alga nori

(Japón)

Cova da Serpe i el Festival 

BERTA, FILLA DE DON LOPO DAS SEIXAS, S
FOI SALVADA POR UN PLEBEO DE MORRER PATE

FOI BEN ATA QUE O SOUBO O PAI DE BERTA Q
ELES ERAN FIDALGOS. MAIS ELA PREFERIU FUX

SERPE. NON SE DECATARON DO PERIGO. SA

CATIVO PUÑAL DO CINTO E PELEXOU COMA UN P
FERIDA DE MORTE NA TESTA, PERO ELA T

DISE QUE BERTA TOLEOU E QUE ACABOU FUNDA

MOZO ENTERRÁRONO NO ADRO DA IGREXA P
COÑECERAN E NA MEMORIA DAQUEL EN

PRÓXIMO Ó LUGAR DE 
AQUÍ HAI UNHA COVA NA QUE SE FAN Á

El nom al·ludeix a la
llegenda que parla d'una
cova en què una serp va ser
anorreada per un cavaller
feudal, una mena de Sant
Jordi a la gallega

celona i la seva àrea metropolitana.
Sempre homenatja un poble de
Galícia. Enguany ho farà amb Parada
de Sil, un petit poble de la província
d'Ourense que pertany a la comarca
de Terra de Caldelas.

L'associació
Cova da Serpe va néixer el 1985

per la voluntat d'un grup d'amics
gallecs de La Verneda reunits al bar
Foxos del carrer Campo Arriaza.

El nom al·ludeix a la serra Cova
da Serpe que es troba prop de
Guitiriz (Lugo), el lloc natal del primer
president. La llegenda parla d'una
cova en què una serp va ser
anorreada per un cavaller feudal, una
mena de Sant Jordi a la gallega.

L'associació cultural Cova da
Serpe va ser legalitzada el 23 d'abril
de 1985 i és per això que va comen-
çar a celebrar el Festival Musical a
l'entorn d'aquesta data primaveral.
La data s'ha anat endarrerint amb
els anys. Primer, perquè coincidia
amb una època de pluges i, després,
perquè va acabar coincidint amb la
Fira d'Abril.

Lenda da Co
Preparación

Batir los huevos con la soja y
el azúcar en un bol.

Calentar la sartén para
tamagoyakis en el fuego y
untar con una fina capa de
aceite (puede ser de oliva
o girasol).

Cuando la sartén esté bien
caliente, verter un cuarto de la
cantidad de huevos en la sartén
para tamagoyakis y dejar
cuajar a fuego medio.

Cuando esté cuajada, cubrir
la parte central de la sartén con
los retales de alga nori.

Con la ayuda de unos palillos
o de una espátula plana,
enrollar la tortilla hacia un
costado de la sartén para
tamagoyakis.

Verter otro cuarto de la
mezcla y cubrir toda la base de
la sartén.
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moment de la seva actuació

Perruqueria d'animals
Alimentació i accesoris

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

Por cada servicio de
peluquería, regalo a escoger

CONEIXENT GABO

L'obra de Gabriel
García Márquez (I)

novel·les
memòries
articles
guions
cine

Les deu novel·les de
Gabriel García Márquez

La hojarasca (1955)
El coronel no tiene quien

le escriba (1961)
La mala hora ((1964)

Cien años de soledad (1967)
El otoño del patriarca (1975)

Crónica de una muerte
anunciada (1981)

El amor en los tiempos
del cólera (1985)

El general en su laberinto
(1989)

Del amor y otros demonios
(1994)

Memoria de mis putas tristes
(2004)

Aula de refor
ç

i supo
rt esc

olar
T A N T

C O M

P U C Maresme, 253 baixos
Tel.: 636 074 990

Obert juliol

i segona

quinzena

d'agost

Musical Galego

La Llagosta i a l'estranger. També per
diferents entitats del barri: associa-
cions de veïns, festa major... També
han format part de la junta de VERN-
Coordinadora d'Entitats de La
Verneda-Sant Martí.

Recorda que va entrar a l'entitat
el 1988 per ajudar en els temes

administratius en el seu temps lliure.
Finalment va ser tresorer, vicepre-
sident, a partir de 1992, president.

De les primeres tasques que va
desenvolupar va ser la recerca d'un
local propi. En els inicis assajaven a
l'edifici Piramidón de La Pau. Allà van
buscar professors de dansa, percus-

SOLAR DE LA FUTURA BIBLIOTECA

SEÑOR DA TORRE DE SAN PAIO DE NARLA,
EADA POR UN CABALO. NAMORÁRONSE E TODO

QUE LLE LEU A CARTILLA, ACLARÁNDOLLE QUE

XIR CO MOZO E FÓRONSE AGACHAR NA COVA DA

AÍU RECIBILOS O RÉPTIL. O MOZO SACOU UN

PERDIDO; CONSEGUIU FACERLLE Á COBRA UNHA

TRABOUNO E MORRERON ÁMBOLOS DOUS.
ANDO UN CONVENTO ONDE CHAMAN FREIRÍA. O
PARROQUIAL DE FRIOL E O LUGAR ONDE SE

NCONTRO, CHÁMASE AGORA BERTAMIL,
SAN PAIO DE NARLA.

ÁS VECES REPRESENTACIÓNS DA LENDA.

La major part dels
membres, unes dues-centes
famílies, entenen i  parlen
el gallec

sió i gaita i es van donar a conèixer
a través de setmanes culturals i
concursos gastronòmics. Finalment
van trobar el seu local actual (Alcalá
de Guadaíra, 7) on duen a terme to-
tes les seves activitats.

L'objectiu de l'associació és donar
a conèixer el folklore gallec pur i dur,
tant del so com dels instruments.
Segons Balboa, tenen l'orgull d'exhi-
bir els millors vestits de la comunitat
gallega de Catalunya.

Són de tres tipus: el de feina, (que
és el de camperol), el de gala (que
és el que es llueix a les bodes) i el "fi
de segle". Com es pot apreciar a la
fotografia, cada membre del grup té
el seu vestit, que és únic. Hi ha
vestits de tots els punts de Galícia:
de la Mariña i de la muntanya de Lu-
go, de la muntanya d'Ourense i al-
guna cosa de Coruña i Pontevedra.
Tots van diferents, cadascú té la seva
forma i color, incloent-hi arracades,
mocadors i cintes.

Tot i que durant un temps van
oferir classes de gallec, actualment
no en fan perquè la major part dels
membres, unes dues-centes famílies,
l'entenen i el parlen.

ova da Serpe
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Les entitats van vendre llibres i roses per finançar-se

A la Ludoteca Ca l'Arnó regalaven llibres infantils

A la Ludoteca Ca l'Arnó regalaven llibres infantils

SANT JORDI 2018

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

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

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

Les entitats van vendre llibres i roses per finançar-se

Una Diada de Sant Jordi

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

L L I B R E S

100 arbres singulars
de la ciutat

de Barcelona

El nostre veí Ricard Llerins
Bonet és l'autor del llibre "100
arbres singulars de la ciutat de
Barcelona". Un obra de 300
pàgines, amb més de 700
fotografies i que ha suposat un
recorregut de set-cents
quilòmetres al llarg de dos
anys i mig. Cada arbre compta

amb un text explicatiu i set
fotografies.

El llibre tindrà una doble
presentació. Divendres, 25 de
maig, a les set de la tarda, a la
seu de l'associació de veïns
Sant Martí de Provençals
(Andrade, 176, local 3) i
dissabte, 26 de maig, a les
12:45, a la masia del Jardí
Botànic Històric de Montjuïc
(Av. Montanyans, 26).
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L'escola San Rafael va sortir al carrer a fer activitats

per la Diada

Venda de roses a un quiosc-floristeria

del carrer Cantàbria

Llibreries com la González del carrer Guipúscoa

van sortir a vendre llibres al carrer

La parada de Verneda Solidària,

davant del Centre Cívic Sant Martí

SANT JORDI 2018

Concili de Trento, 191, Ent. 1a.
Tels. 93 314 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

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com

i plena de llibres i roses a La Verneda

La parada de Verneda Solidària,

davant del Centre Cívic Sant Martí

Llibreries com la González del carrer Guipúscoa

van sortir a vendre llibres al carrer L'escola San Rafael va sortir al carrer a fer activitats

per la Diada

Venda de roses a un quiosc-floristeria

del carrer Cantàbria
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NOM SECCIÓNOM SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 18 DE MAIG

Quin és el seu poeta favorit?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Abril

Quin és
el seu
autor

favorit?
R. ZAFÓN MONZÓ G. MÁRQUEZ

8% 38% 54%

Barcelona Actua és una organit-
zació que treballa en l'àmbit de la
inclusió social i la inserció laboral amb
infants i joves, gent gran, refugiats i
immigrants des del 2011. Les seves
activitats són tan variades com
cursos de cuina, alfabetització de
persones adultes, beques per a la
formació universitària, iniciació al
voluntariat...

La seva darrera acció ha estat
l'edició d'un poemari, "Versos d'aco-
llida", amb pròleg d'Òscar Camps
(Proactiva Open Arms) i epíleg de
Nadia Ghulam (afganesa que va
viure deu anys vestida d'home entre
els talibans per mantenir a la seva
família).

El llibre està ple d'experiències de
persones immigrants i refugiades.
Han participat 57 poetes, coordinats
per José Luis Regojo i Rafa Aranda,
amb la idea comú d'integrar les
persones nouvingudes que, fugint de
la fam o la guerra, arriben a casa

nostra en cerca d'una vida millor.
Per a més informació sobre l'en-

titat: barcelonactua.org, o escriure
demanant-la al correu electrònic
hola@barcelonactua.org.

Versos d'acollida,
experiències colpidores

N O T Í C I E S

MOSTRA DE COMERÇ
El diumenge 27 de maig,

entre les 10 i les 20 hores, al
carrer Guipúscoa entre
Agricultura i Maresme, tindrà
lloc la 19a Mostra de Comerç i
Fora Stocks amb la participació
de una setantena
d'establiments, organitzada per
Sant Martí Eix Comercial. En el
mateix indret, es trobarà la
Fira d'Artesans.

Aquesta remor
Aquesta remor que se sent no és de pluja.

Ja fa molt de temps que no plou.
S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula

pels carrers i les cases.
...

Romance de la luna, luna
La luna vino a la fragua

Con su polisón de nardos.
El niño la mira, mira.

El niño la está mirando.
...

20 poemas de amor y una canción desesperada
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

...

Federico García Lorca Pablo Neruda Miquel Martí i Pol
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DANSA AL BARRI
Per celebrar el Dia

Internacional de la Dansa, el
dissabte 5 maig a les 10:30,
davant el Centre Cívic Sant
Martí tindrà lloc una exhibició
per part de les escoles i entitats
del barri. Participaran: Escola
de Dansa Isa Moren, Conjunto
Manavai,  Estudi de Dansa
Retahila, Fly Dance, Imua
Polinesia, Alma Peruana,
Escuela de Baile Iñaki Márquez,
ACR La Palmera, Companyia
Soul Empire i els grups de
Convivim Sant Martí.

N O T Í C I E S

Les activitats de Convivim Sant
Martí difonen la cultura d'origen dels
col·lectius i persones que componen
l'entitat. La III Trobada de Convi-
vència n'és una bona mostra. Des de
les onze del matí del dissabte 26 de
maig, i fins a les vuit del vespre,
davant del Centre Cívic Sant Martí
desplegaran espectacles artístics,
tallers, gastronomia, música, danses
tradicionals d'arreu del món. L'orga-

nització va a càrrec de la dinàmica
Asociación Uruguayo Catalana "Los
Botijas".

Entre els tallers que habitualment
imparteixen a diferents indrets del
barri i del Besòs cal destacar els de
percussió (tambors africans i uru-
guaians), els de danses de l'Argen-
tina, l'Uruguai i Hondures; i també
les classes de guitarra.

III Trobada de Convivència

Convivim Sant Martí va organitzar al març "En Clau de Dona"
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Dissabte 6 de maig
18:00
Concert de Cors Clavé.
Lloc: Auditori de Sant Martí
Organitza: Agrupació Coral la Pau
Entrades gratuïtes però limitades.
Entrades al Casal Cívic la Pau
(Pl. de la Pau, 2)

Divendres 11 de maig
17:00
Tarda Jove: Hip-Hop a
La Verneda-Sant Martí.
X District.
Tallers, música i dansa.
Rambleta Selva de Mar,
Equipaments Infantils i Associació
de Joves Artistes

Dissabte 12 de maig
10 a 14 hores
V Bicicletada popular.
Rambleta Selva de Mar
Equipaments Infantils

10 a 14 hores
Mercat Intercanvi i segona mà.
Rambleta Selva de Mar
Xarxa Comunitària La Verneda-
Sant Martí

Divendres 25 de maig 
17:30
II Percugresca, trobada de
percussió.
Rambleta Selva de Mar
Auditori Sant Martí i VERN

Dissabte 26 de maig 
10 a 20 hores
Fira d’artesans.
Rambla Guipúscoa
Sant Martí Eix Comercial

10 a 20 hores
III Festa de la Convivència.
Rambleta Selva de Mar
Los Botijas, Convivim, AV Sant Martí
18:00
Concert Coral la Flama.
Auditori de Sant Martí
Coral la Flama

Diumenge 27 de maig 
10 a 20 hores
19a Mostra de Comerç i Fora
Stocks.
Rambla Guipúscoa (entre
Agricultura i Maresme)
Sant Martí Eix Comercial
Fira d’artesans
Rambla Guipúscoa
Sant Martí Eix Comercial

11 a 13:30 hores
Festa de les Aigües.
Plaça de la Palmera

17:00
I Trobada Cultural.
Plaça de la Palmera
Pla de Barris La Verneda i La Pau
Bateig de l’Espiadimonis de
Guspires de Sant Martí.

La festa de la primavera

PrimaVERN 2018


