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"Una ciutat sense arbres
seria trista"

Entrevista amb Ricard Llerins Bonet
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Ricard Llerins
Autor de "100 arbres singulars de Barcelona"

ÀNGEL VALVERDE

Ricard Llerins Bonet (La Verneda
Alta, Barcelona, 1969) acaba de
publicar el llibre "100 arbres singulars
de la ciutat de Barcelona". És el
recorregut pel món arbori de la ciutat
d'un expert i un apassionat, ple de
fotografies i de dades: el fruit de dos
anys i mig de treball i de set-cents
kilòmetres a peu pels parcs i jardins
barcelonins. Un dels cent arbres

escollits és del barri: la palmera
centenària del carrer Guipúscoa amb
Bac de Roda.

L'altra seva passió, els escacs, no
li va deixar temps per escriure el
llibre fins fa poc. Des dels quinze anys
que ha estat practicant aquest es-
port al Club d'Escacs Sant Martí, "la
tercera entitat més antiga del barri",
i que ara segueix des de la seva con-
dició d'àrbitre.
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ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE LABORAL

ADVOCAT
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HUMOR

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució: En Quim Torra, penso.

(En Q, U I M, t, o ,r- R A P en S, O)

Saps qui és el
nou president?

Gran cultura popular
L'acte celebrat el proppassat 27 de maig a la plaça

de La Palmera en què totes les entitats dedicades a la
cultura popular van mostrar la seva feina suposa un
abans i un després en la cultura popular del nostre
barri. L'aparició de l'Espiadimonis, la nova bèstia de
la Colla de Diables de La Verneda i Guspires de Sant
Martí, o els nous bastoners de l'institut Bernat Metge
prometen un futur esperançador en què gent jove
agafa el relleu. Potser el nom de l'acte, "Popularri",
és l'únic aspecte que no va estar a l'alçada.

EL REBROT publica amb aquest número per
primer cop una separata especial sobre el barri de La
Pau. Ho fa per celebrar l'aniversari del seu
moviment ciutadà i repetirà això en el número de
setembre, amb el mateix motiu però a La Verneda
Alta.

L'entrevista està
dedicada a un veí
apassionat dels
arbres que ha
publicat el seu primer
llibre sobre el tema.
No es perdin les seves
reflexions sobre la
natura i la relació
entre arbres i
animals.

Si el mes de maig estava ple de festes, juny no es
queda enrere. La Palmera, La Pau i La Verneda Alta
celebren els seus dies grans amb un bon grapat
d'actes.

Com que l'estiu es fa llarg i no ens tornarem a
trobar fins al setembre, hem preparat una agenda
d'estiu que inclou els tres propers mesos.

Bones vacances!

EDITORIAL

L'aparició de
l'Espiadimonis o els
nous bastoners de
l'institut Bernat
Metge prometen un
futur esperançador
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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
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"Falta cultura perquè la gent apreciï
els arbres i la natura en general"

Ricard Llerins davant del plàtan centenari del carrer Cantàbria

(segueix a la pàgina 4)

Llibre
"Armas, gérmenes y acero",

de Jared Diamond.
Música

"Sólo pienso en ti",
de Víctor Manuel.

Pel·lícula
"Héroe por accidente",

de Stephen Frears.
Olor

Mèlia.
Color

Vermell.
Menjar

Escudella barrejada.
Piano o guitarra?

Piano.

La gent pensa en les
molèsties que els hi creen
els arbres, però no en els
beneficis que en reben

D'on li ve l'afició als arbres?
Sempre m'ha agradat molt la na-

tura. De petit em portaven a buscar
bolets i no m'importava no trobar-ne
cap, m'agradava observar la natura.

Quina relació té Barcelona amb
els seus arbres?

A Barcelona els hiverns són suaus
i permeten que hi hagi una gran
varietat de plantes. Hi ha plantes
semitropicals com els cactus dels
jardins Costa i Llobera, a Montjuïc.

L’Ajuntament ha plantat moltes
varietats d’arreu del món perquè són
més espectaculars. Si poses només
plantes mediterrànies la floració és
més monòtona. No tenen colors tan
vius ni flors tan grans.

A primera vista sembla que a la
ciutat només hi ha plàtans?

Fins fa uns vint anys, hi havia
molts plàtans a Barcelona. El plàtan
té un problema: que es fa molt gran.
Mentre tingui aigua i terra una mica
bona, pot fer cinquanta metres d'al-
tura tranquil·lament. Els arbres tan
grans al mig dels carrers no són molt
adients.

cialment la noguera: fa fulles molt
grans, hi ha poques a Barcelona, ne-
cessita molta aigua, és un arbre molt
maco. Té la fusta més valuosa d’Eu-
ropa. No hi ha nogueres grans per-
què les tallen per fusta.

Molta gent es queixa que els
arbres donen al·lèrgia...

La gent pensa en les molèsties
que els hi creen els arbres, però no
en els beneficis que en reben. Hi ha

queixes per les al·lèrgies, però les
oliveres també les provoquen i de les
parietàries no es queixa ningú per-
què el pol·len és microscòpic i la gent
no el veu.

Hem de sortir d'aquest pensament
perquè si no estem perduts. Una
ciutat sense arbres seria no sola-
ment trista sinó espantosa: faria més
calor, no hi hauria ombra, tindríem
més problemes de contaminació...
Falta cultura perquè la gent apreciï
els arbres i la natura en general.

Diu al seu llibre que "els arbres
són macos"...

S'hauria de canviar la forma de
pensar de la gent. Primer, observar
com van canviant durant l'any i en-
senyar els nens a apreciar la natura.
I els arbres són una peça fonamental
de la natura, són la base de la vida,
de la que depenen totes les altres
espècies.

Barcelona té més arbres que
d’altres ciutats?

N'hi ha bastants. No tenim molts
parcs històrics, però en general sí
que tenim molts espais verds. No
molt grans, però nombrosos. Bar-
celona històricament no ha tingut
molt terreny. Només es feien parcs a
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Es va decidir que hi hagués menys
plàtans i actualment hi ha un pla es-
tratègic de Parcs i Jardins que diu
que cap espècie pot tenir més d'un
15 per cent del total.

Té un arbre favorit?
A mi és que m'agraden tots. Espe-

Tal com és
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(ve de la pàgina 3)

Quan un elefant ataca una
acàcia els arbres, a través de
les arrels, envien el
missatge. L'acàcia llavors
potencia el sabor amarg de
les seves fulles

llocs on era car o difícil construir, a
turons com el Putxet, Monterols o el
de La Peira. O el cas de Jardí Botànic
Històric que es va aprofitar una
pedrera. Històricament, la prioritat de
l'ajuntament de
Barcelona no ha
estat fer zones
verdes.

A Europa s'a-
precien més la
natura i els ar-
bres que a Es-
panya. Hi ha ha-
gut jardins botà-
nics històrics.
Aquí hi ha hagut
molt pocs, quatre, i dos estaven a
les Canàries perquè venien plantes
de Sud-Amèrica.

Quina relació hi ha entre els
arbres i els animals?

Les plantes continuen existint
perquè els insectes col·laboren a la
pol·linització. Inclús per la dispersió
de llavors col·laboren els ocells i al-
tres animals. Les espècies vegetals
han donat moltes voltes a la Terra
durant molts anys i hi ha hagut una
simbiosi entre els animals i les plan-
tes.

Se sap que hi ha plantes que no
germinen si no han passat pels bu-
dells d'un animal, si no es debilita la
capa protectora amb el àcids de la
panxa d'un animal la llavor no ger-
mina.

Se sap que les acàcies africanes
que mengen els elefants, els arbres
de la mateixa espècie estan connec-
tats per les arrels i s'envien missat-
ges, tant pel vent com per les arrels.

I quan un elefant ataca una acàcia
els arbres a través de les arrels en-
vien el missatge que les estan ata-
cant. L’acàcia llavors potencia el
sabor amarg de les seves fulles quan
rep el missatge de l'acàcia anterior.
El vent és més ràpid que les arrels. I

els animals, que ho saben, ataquen
l'acàcia que està en la direcció con-
trària al vent.

Com va sorgir la idea de fer un
llibre sobre els arbres singulars?

Era un projec-
te de molts anys.
Quan vaig tenir
temps lliure em
vaig decidir a fer
un llibre, el més
complet possi-
ble, dels arbres
vells i estranys
de la ciutat. I
amb moltes fotos
perquè fos fàcil

identificar els arbres.
Totes les fotos són originals i

indiquen el dia que es van fer. La idea
era també fer un registre de com
estan els arbres de la ciutat en un
moment determinat i veure d'aquí
quinze anys quins arbres queden.

He anat a jardins públics, però a
Barcelona hi ha moltíssims jardins
privats que segur que tenen exem-
plars valuosos molt importants, però
a la gran majoria no he pogut accedir.

On es pot trobar?
De moment, a la llibreria González

del carrer Guipúscoa, 61.

Un dels cent arbres és del barri...
Havia posat la palmera de la plaça

de La Palmera, però malauradament
va morir. Abans, qui plantava una
palmera és que tenia molts diners.
Indiquen que allí hi ha hagut o una
empresa o una casa que tenia diners.
I era el cas tant de la de la plaça de
La Palmera com de la del carrer Gui-
púscoa amb Bac de Roda, on hi havia
una empresa important.

Un de les idees del llibre és que
Parcs i Jardins protegeixi arbres que
no ho estan i que s'ho mereixen: per
antiguitat, per espectacularitat...

DIA MUNDIAL

9 agost
Pobles Indígenes
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Assegurances Agustí
més de 30 anys al barri
SANT MARTÍ - POBLENOU

Especialistes en LLAR-AUTOMÒBIL-COMUNITATS-COMERÇ-VIDA-PENSIÓ

Gran Via Corts Catalanes 1003 Et 4a - 08020 Barcelona - 653.818.886 - 93.266.24.91

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

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

Més de 5.000 grups
diferents a uns 90 països. Uns
370 milions de persones que
parlen 7.000 llengües. Un cinc
per cent de la població
mundial: són els pobles
indígenes.

Nacions Unides va acordar
celebrar cada 9 d'agost el Dia
Internacional dels Pobles
Indígenes, en commemoració
de la primera reunió del seu
Grup de Treball sobre el tema
al 1982.

Els pobles indígenes han
heretat i practiquen cultures
úniques i una manera de
relacionar-se especial amb la
gent i el medi ambient.

Potser dos dels símbols més
coneguts de món indígena són
la Premi Nobel de la Pau
Rigoberta Menchú, una
activista social guatemalenca
del grup indígena maia quitxé, i
la bandera "wiphala" dels grups
indígenes andins d'Amèrica del
Sud, especialment
representada en el govern de
l'Estat Plurinacional de Bolívia.
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La dinamització del
polígon industrial
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CONEIXENT GABO

L'obra de Gabriel
García Márquez (II)

Contes
Los funerales de la Mamá

Grande (1962)
La increíble y triste historia de

la cándida Eréndira y de su
abuela desalmada (1972)
Ojos de perro azul (1972)
Doce cuentos peregrinos

(1992)

Reportatges
Relato de un náufrago (1970)
La aventura de Miguel Littin
clandestino en Chile (1986)

Noticia de un secuestro (1996)

Guió cinematogràfic
El secuestro (1982)

Teatre
Diatriba de amor contra un

hombre sentado (1987)

Memòries
Vivir para contarla (2002)

Obra periodística
De Cuando era feliz e

indocumentado (1973)
a Gabo contesta (2015)

ESTAT DEL SOLAR DE LA FUTURA BIBLIOTECA

El polígon industrial La Verneda, amb la Via Trajana com a eix

El Pla de Barris de La Verneda i La
Pau s'articula a l'entorn de tres eixos:
la millora de la comunitat educadora,
la connexió i millora de Via Trajana i
la dinamització del polígon industrial
La Verneda com a motor d'activació
econòmica.

Barcelona Activa ha posat a
disposició del Pla de Barris una
trentena de tècnics que elaboren i
porten a terme les estratègies per
implementar la dinamització dels
polígons industrials de Barcelona. En
la zona nord es treballa conjunta-
ment amb els de Bon Pastor, Torrent
de l'Estadella, Montsolís i La Verne-

da. Aquest darrer està organitzat als
voltants de la Via Trajana, la rambla
Prim i el carrer Santander. En total,
segons el tècnic Oriol Ollé, unes 550
empreses amb gairebé un 25 per
cent de naus buides.

La major part de l'activitat econò-
mica d'aquests negocis tenen a
veure amb la manufactura i la
distribució, tot i que hi ha grans
marques com Autocars Ravigo,
Ambulàncies Domingo, l'empresa
d'envasats Silgan, la distribuïdora
Cablematic. També hi ha lloc per una
fàbrica de cervesa artesana i un
tanatori de mascotes.
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NOM SECCIÓNOM SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

Televisió

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

FINS 22 DE JUNY

Quina és la seva font d'informació habitual?

Premsa escritaRàdio

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Maig

Quin és
el seu
poeta

favorit?
LORCA NERUDA MARTÍ

33% 21% 46%

Internet/Xarxes

Energies comunitàries
"Energies comunitàries" és un

projecte de l'Ajuntament de
Barcelona per enfortir la gran
diversitat de projectes i agents
comunitaris de la ciutat. La cinquena
trobada des del novembre de 2016
arriba entre el 28 de maig i el 3 de
juny a La Verneda i La Pau, després
d'haver passat pel Turó de La Peira i
El Besòs.

Una setmana de debats i activitats
sobre com enfortir la gent i les en-
titats. Els temes són tan variats com:
"Construïm el lleure de base comu-
nitària al barri"; "Convivència i segu-
retat humana des del veïnatge"; "El
paper de les dones als mitjans de
comunicació"; "Presentació dels
projectes que fan salut, educació i
serveis socials al barri"; "Com
construïm la política d'acció comuni-
tària des de les associacions del
territori?"; "No volem violència al
barri. Com abordem les violències
contra les dones i com podem donar

una resposta des de la comunitat?; i
"Com són les organitzacions que
apoderen? Debat metodològic".

Entre les experiències que s'expo-

sen trobem: Projecte Jo+ve, Escola
Els Horts; Camins escolars; Asso-
ciació de Dones Heura; Associació
de dones Les Vernedes; La Troca
de Sants; Red Sin Gravedad;
Cooperativa Alencop; Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca; Escola
d'Adults La Verneda-Sant Martí;
Grup de Dones del Besòs; CDR La
Verneda; Activament; Fundació
Marianao; Cap La Pau; Asociación
Madres contra la Droga de Madrid;
Taula de Convivència del Bon Pastor;
Programa Baobab; Mijac La Verneda;
Espai Dona La Pau; Més amb menys
Roquetes; Projecte de costura
Centre Cívic Trinitat Vella; Bon Pastor
transformat; i Fundació Futur.

Els espais de trobada són: Casal
de barri La Pau-Piramidón, Casal de
barri La Verneda, Centre Cívic Sant
Martí, Casal Cívic La Pau, Casal
Infantil El Drac i plaça de La Pau.

Més informació a:
www.energiescomunitaries.barcelona
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La història del barri de La Pau

a la premsa
SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

L'estiu de 1966 s'inaugurava el grup d'habitatges
La Pau. Dos anys després ja es constituïa una
associació de veïns per reclamar davant les
administracions per les greus deficiències en la
construcció del polígon. Cinquanta anys després, la

lluita dels veïns continua donat que molt d'aquells
problemes encara no s'han solucionat.

Però, pel mig, hi ha hagut molts esdeveniments
que volen reflectir-se breument en aquests retalls de
premsa. Moments que formen part de la història i la
idiosincràsia dels veïns i veïnes de La Pau.

A las seis y media de la tarde de
ayer, S. E. el Jefe del Estado
procedió a la solemne
inauguración del nuevo grupo de
viviendas "La Paz" construido por
la "Obra Sindical del Hogar" con
fondos y según proyectos del

El cambio de libros, -o mejor de
editorial, pues el contenido de los
libros para un mismo curso viene
a ser el mismo-, el cambio de
libros, decimos, al inicio del curso
escolar suele ser "moneda" de uso
corriente. Una "moneda" que
arrastra billetes verdes con el
consiguiente perjuicio para los
bolsillos modestos. Esto, que ya
suele ser excesivamente frecuente

1966
Inauguració

1975
Reinvidicant l'educació

LA VANGUARDIA
5 juliol 1966

Instituto Nacional de la Vivienda.
El nuevo barrio, que abarca

desde la calle de Guipúzcoa hasta
las inmediaciones de Pedro IV
aparecía magníficamente
adornado con vistosas colgaduras
y banderas nacionales. Un público

numeroso y entusiasta llenaba
sus calles y en especial los
alrededores de la plaza en la que
debía efectuarse la ceremonia de
la entrega de las viviendas. En la
indicada plaza actuaron antes de
la ceremonia, grupos folklóricos.

en numerosos centros escolares,
ha sido denunciado por un grupo
de padres de alumnos del Colegio
Nacional mixto "La Paz" ante la
delegada del Ministerio de
Educación y Ciencia de Barcelona.

Han tardado un tiempo en
denunciar el hecho ante la
delegación ministerial porque
primero intentaron dialogar con
la dirección del centro escolar.

MUNDO DIARIO
17 desembre 1975
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La Pau a la premsa
EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

R

Ayer, durante la inauguración de la
prolongación de la línea IV del "metro"
barcelonés, entre las estaciones de Selva de Mar
y La Pau, el presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, y el alcalde de Barcelona, Narcís Serra, se
situaron al mando del convoy inaugural y lo
condujeron durante unos minutos. El hecho
tiene que ser considerado como algo más que un
símbolo. Plasma, en todo caso, la real
colaboración existente entre la Generalitat -
que tiene a su cargo la construcción de los
túneles, las estaciones y el tendido de las vías- y
el Ayuntamiento, responsable del material
móvil y el personal que permitirá que el
ferrocarril metropolitano llegue cada vez más
lejos y beneficie a un mayor número de
ciudadanos. La imagen, sin embargo, se presta
también a otro análisis. Para que el país
funcione, resulta absolutamente necesario para
todos, unos al mando y otros con el esfuerzo
diario de su trabajo, colaboren en la marcha y
mantenimiento de la infraestructura
ciudadana. El "metro" de Barcelona se extiende
cada vez más. Y la sociedad en pleno está
obligada a que esta prolongación no se detenga.

Los vecinos del barrio La Pau
han tenido suerte -llamémosle
"suerte" a algo que reviste
carácter de derecho- de que el
Ayuntamiento haga limpiar su
plaza y sus parterres.

En estos días festivos un grupo
de vecinos, cansados de convivir
con la suciedad del medio

1975
Acció veïnal

1982
Arriba el Metro

MUNDO DIARIO
31 desembre 1975

ambiente público se armaron de
enseres de limpieza -escobas,
palos y sacos- y procedieron a
limpiar ellos mismos aquello que
la limpieza municipal ha
olvidado. En la foto de nuestro
compañero Soteras vemos a una
parte del grupo en plena función-
limpieza.

LA VANGUARDIA
16 octubre 1982
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La Pau a la premsa
EL REBROT
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En diversos bloques del grupo de viviendas La Pau,
en el distrito barcelonés de Sant Martí, se ha
detectado la existencia de vigas aluminosas en
estado de deterioro, según informó ayer la asociación
de vecinos del citado barrio. Francisco Liñán,
presidente de la entidad, explicó que la aluminosis se
ha comprobado a raíz de un informe encargado por el
Colegio de Aparejadores de Barcelona, aunque se
desconoce aún el número de viviendas afectadas.

Liñán indicó que la asociación de vecinos solicitó el
estudio cuando conoció el problema de la degradación
de las vigas aluminosas tras el hundimiento de un
inmueble en Turó de la Peira. Según el portavoz
vecinal, el polígono de La Pau fue construido entre
los años 1963 y 1966, cuando el cemento aluminoso

1991
Aluminosi

1994
Carrers amb nom de dona

Los nombres femeninos sólo suponen el 4% del
callejero de la ciudad. La inauguración, mañana,
de cuatro espacios urbanos dedicados a Conxita
Badia, Dolça de Provença, Clara Campoamor y
Teresa Claramunt pone punto final a una lista
de 23 nuevas calles dedicadas a mujeres.

La población femenina predomina en
Barcelona -867.554 ciudadanas por 775.988
ciudadanos,  según el último padrón, que es de
1991-, pero las calles de la ciudad no son una
excepción de la tradicional hegemonía del varón.
De 4.054 calles existentes (y plazas, avenidas,
pasajes y jardines) sólo 181 (un 4%) llevan
nombre de mujer. Este flagrante desequilibrio se
reducirá mañana un poco con la inauguración de
cuatro espacios: la calle Dolça de Provença, la
plaza Conxita Badia (en el distrito de Sant
Martí), la plaza Teresa Claramunt (en Sants-
Montjuïc) y los jardines Clara Campoamor (en
Les Corts). ...Conxita Badia (Barcelona, 1897-
1975) fue soprano, discípula predilecta de Enric
Granados y profesora del Conservatori
Municipal...

LA VANGUARDIA
29 gener 1991

estaba en uso. El barrio siempre ha padecido grandes
problemas estructurales, por lo cual los vecinos
sospecharon que las vigas podían ser aluminosas.

LA VANGUARDIA
2 desembre 1994
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La Pau a la premsa
EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

R

Doscientos kilos de explosivo repartidos en 1.059
cargas con detonadores redujeron a escombros en sólo
3,8 segundos dos torres de 15 plantas, ante la
expectación de numerosos curiosos.

...Las 120 familias que vivían en los bloques
derruidos residen desde finales del año  pasado en
Montigalà (Badalona). También las del bloque 80,
demolido en abril de 1995. Donde se erigía este bloque
ya se construye otro nuevo a cuyos pisos volverán los
ocupantes del anterior edificio.

Lo mismo ocurrirá con las viviendas demolidas
ayer. Ambos bloques, de 15 plantas cada uno y situados
en las plazas Artur Martorell y de la Cultura, debían
derribarse en enero. Los vecinos se quejaban ayer de
que el retraso hará que tarden más en volver a su
barrio.

El regreso se prevé para el verano de 1998, si todo va
bien, ya que los pisos nuevos se empezarán a construir
el próximo mes de septiembre. Los vecinos del bloque
demolido el año pasado estrenarán viviendas en abril
del año que viene, según explicó a los afectados el
conseller de Política Territorial, Artur Mas.

1995
Serveis als veïns

La mutualitat d'enterraments promoguda per
la Confavc compleix un any de vida amb 18 mil
beneficiaris del seu servei. El que va començar
fent la més elemental solidaritat entre veïns,
s'ha convertit en un servei seriós i digne.

Una cosa tan natural com morir-se e un
veritable trenca caps. No per el difunt, és clar,
però per la família que es troba que ha de fer
front a unes despeses extraordinàries i
importants. Ningú com les associacions de veïns
per a detectar aquest problema com una
necessitat més de la comunitat. Aquesta
sensibilitat va ser l'origen de "La Sinera", la
mutualitat de previsió social per a enterraments
que, sense cap ànim de lucre, ara fa un any va
néixer amb el suport de la Confederació
d'Associacions de Veïns de Catalunya (Confavc).

1996
Voladura

LA VEU DEL CARRER
Novembre 1995

LA VANGUARDIA
16 junio 1996
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vila@asesorstc.com
Tel./Fax: 93 701 4000
Huelva, 44-46 baixos

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias

DIVENDRES, 8 DE JUNY

21:00
ACTUACIÓ A CÀRREC DE LA

ACR LA PALMERA

POLIESPORTIU LA PALMERA

DISSABTE, 9 DE JUNY

9:00
CAMPIONAT INTERESCOLAR KARATE

POLIESPORTIU LA PALMERA

10:00
CERCAVILA

FIRA D’ARTESANS

TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS

PLAÇA DE LA PALMERA

10:30
ESMORZAR

POPULAR

PLAÇA DE LA

PALMERA

11:00
PREGÓ DE FESTA

MAJOR

PLAÇA DE LA

PALMERA

12:00
MOSTRA DE

SARDANES

PLAÇA DE LA

PALMERA

21:00
SOPAR DE

GERMANOR

POLIESPORTIU LA

PALMERA

23:00
BALL DE FESTA

MAJOR

POLIESPORTIU LA

PALMERA

DIUMENGE, 10 DE JUNY

10:00
PARTIT DE FUTBOL-SALA

POLIESPORTIU LA PALMERA

11.00
ESPECTACLE INFANTIL

PLAÇA DE LA PALMERA

12:30
ACTUACIÓ DE FALCONS

DE BARCELONA

PLAÇA DE LA PALMERA

19:00
HAVANERES I ROM CREMAT

PLAÇA DE LA PALMERA

DISSABTE, 16 DE JUNY

11:30
IX TROBADA DE COLLES

SARDANISTES VETERANES

PLAÇA DE LA

PALMERA

22:00
CORREFOC

ESTÀTIC

PÇA DE LA PALMERA

23:00
MÚSICA JOVE

ALS PARCS

PÇA DE LA PALMERA

DIUMENGE, 17
DE JUNY

10:00
GINCANA

INFANTIL

PÇA DE LA PALMERA

11:00
TROBADA DE

COLLES DE

BASTONERS

PÇA DE LA PALMERA

12:00
TAULA TAIXI/

TXIKUNG

PLAÇA DE LA

PALMERA

13:00
TAULA DE ZUMBA

PLAÇA DE LA PALMERA

PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

DE LA PALMERA

Tornen Pedro Pico i Pico
Vena en un nou àlbum de 128
pàgines: ¡Dando caña! Carlos
Azagra i Encarna Revuelta
recuperen els millors moments
dels creadors del PGB (Partit de
la Gent del Bar) i afegeixen
noves aventures.

D'altra banda, després de
Estoy hecho un cocinicas i Sigo
siendo un cocinicas, acaba
d'aparèixer el tercer llibre de la
sèrie dedicada a les receptes:
"Todos somos cocinicas", de
XCAR, Azagra y Revuelta.

FESTES

L L I B R E S

Azagra / Revuelta

Anuncia't  a

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com
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Popularri, la festa de la 

BAR  JÚPITER

                 Agricultura, 238

          (Complex Esportiu Júpiter)

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

CARRER A CARRER

27 DE MAI
PLAÇA DE LA

L'Espiadimonis, la nova bèstia

La Verneda i Guspire

L'Espiadimonis, la nova bèstia

La Verneda i Guspire

La festa Popularri va mostrar la vitalitat de les entitats

dedicades a la cultura popular del barri

La festa Popularri va mostrar la vitalitat de les entitats

dedicades a la cultura popular del barri

El Circ de l'escola La Palmera, durant el cercavila

El Circ de l'escola La Palmera, durant el cercavila

Santander

Dedicada a la capital de la
comunitat autònoma de
Cantàbria (que també té carrer
al barri). Amb prop de
180.000 habitants, els seus
indrets més coneguts són: el
palau de La Magdalena, el
passeig de Pereda i la platja d'El
Sardinero.

És la continuació dels
carrers Rosselló i Palència de la
trama Cerdà. Al barri, comença
al carrer pont del Treball,
queda tallada a l'alçada del
carrer Cantàbria i, després de
Prim, continua per sobre de les
vies del tren i, ja en el municipi
de Sant Adrià de Besòs, mor al
pont del Molinet.

En la seva vessant nord, té
un caràcter eminentment
industrial. En arribar a la Via
Trajana supera el traçat
ferroviari amb un pont i una
passarel·la per a vianants (que
estan pendents d'una propera
remodelació).

En el seu primer tram,
trobem el Casal de Barri La
Verneda, la parròquia del
Santíssim Sagrament i l'institut
Salvador Seguí. Passa molt a
prop de la masia Can Riera. La
seva fesomia canviarà
totalment quan es construeixin
els 3.500 habitatges que van
aparellats a la futura estació de
La Sagrera.
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N O T Í C I E S

RECERCA JOVE
A la 10a Mostra de Recerca

Jove de Barcelona s'han
presentat 30 treballs
d'investigació de l'alumnat de
segon de batxillerat.

Entre els guanyadors
trobem la Irene Fernández
Martí, de l'institut Infanta
Isabel, amb el treball "Junts,
podem salvar una vida" i una
menció especial per Manel
Tordera Martín, de l'institut
Bernat Metge ("Construcció
d'un ròver"). Felicitats!

SALA D'ESTUDI
Fins el 22 de juny, de 21 a 1

hores, els estudiants trobaran
oberta una sala d'estudis al
Centre Cívic Sant Martí.

FESTES MAJORS 2018
El cap de setmana de 16 i 17

de juny coincideixen al barri
tres festes majors: la de La
Palmera, la de La Pau i la de La
Verneda Alta. I el cap de
setmana següent: Revetlla de
Sant Joan al parc de Sant Martí.

9

cultura popular al barri

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com

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

Els gegants de La Verneda i El Besòs

Els gegants de La Verneda i El Besòs

Bastoners de l'institut Bernat Metge

Bastoners de l'institut Bernat Metge

CULTURA POPULAR

IG DE 2018
A PALMERA

a de la Colla de Diables de

es de Sant Martí

a de la Colla de Diables de

es de Sant Martí
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1 JUNY AL 14 JULIOL

EXPOSICIÓ: "ARAGAY:
TRESORS RETROBATS"

ESPAI PERE CALAFELL

FINS 3 JUNY

SETMANA CULTURAL LA PAU

PIRAMIDÓN I PLAÇA LA PAU

1 I 2 JUNY

DISTRICTART. FESTIVAL DE

TEATRE JOVE A SANT MARTÍ

DIVENDRES, 18:30
"SENSE REMITENT"
DISSABTE, 12:00

"CONTE CONTAT, CONTE CANVIAT"
DISSABTE, 13:15

"ESPIRAL"
DISSABTE, 17:15

"LI(K)E"
DISSABTE, 18:30

"¿DÓNDE ESTÁ MI LIBERTAD?"
DISSABTE, 20:00

"MIGRACCIONS"
AUDITORI SANT MARTÍ

2 JUNY, 19:00
PERPETRACIONS 2018
RAMBLA GUIPÚSCOA/FLUVIÀ

4 AL 29 JUNY

EXPOSICIÓ PINTURA: "MAGENTA"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

4 AL 29 JUNY

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA:
"2018_N2"

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

6 JUNY, 20:00
PIANO AL CARRER

RAMBLETA CENTRE CÍVIC

8 JUNY, 20:00
MÚSICA DESENDOLLATS:

CLAUDIA CABERO

AUDITORI SANT MARTÍ

8, 9, 10 , 16, 17 JUNY

FESTA MAJOR DE LA PALMERA

CONSULTAR PROGRAMA A PÀGINA 7

9 JUNY, 11:00
TALLER LICEU A LA FRESCA:

"DESCOBRIM MANON LESCAUT"
AUDITORI SANT MARTÍ

9 JUNY, 18:00
8È FESTIVAL SIMFÒNIC

AUDITORI SANT MARTÍ

15 JUNY, 20:00
CIRC: CIDADES

AUDITORI SANT MARTÍ

16 I 17 JUNY

FESTA MAJOR DE LA VERNEDA ALTA

DISSABTE MATÍ:
MASTERCLASS ZUMBA I EXHIBICIÓ DE

BALLS EN LÍNIA

DISSABTE TARDA:
TALLER INFANTIL, CONCERT DE

L'AGRUPACIÓ MUSICAL DEL TAXI,
BALL DE BASTONS, HAVANERES I

ROM CREMAT

AGENDA D'ESTIU

DIUMENGE MATÍ:
ESPECTACLE DE TITELLES I CANÇONS,

FESTA DE L'ESCUMA

PÇA. LLIBERTAT RÒDENAS

16 I 17 JUNY

FESTA MAJOR DE LA PAU

DISSABTE:
BERENAR EN HOMENATGE A LA

TERCERA EDAT,
BOTIFARRADA POPULAR

DIUMENGE:
PAELLA POPULAR

PLAÇA DE LA PAU

16 JUNY, 18:30
MÚSICA CLÀSSICA: RESONARE

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

19 JUNY, 18:00
SAC DE RONDALLES:

"PRINCESES PITIPITESES"
BIBLIOTECA SANT MARTÍ

21 JUNY, 18:30
DIA DE LA MÚSICA

RAMBLETA CENTRE CÍVIC

23 JUNY, 21:00
REVETLLA DE SANT JOAN

PARC DE SANT MARTÍ

28 JUNY, 20:00
EL DOCUMENTAL EL MES: "PETITET"

AUDITORI SANT MARTÍ

30 JUNY, 22:00
MERCATEATRE

PARC SANT MARTÍ

5 JULIOL, 20:00
ESCENA D’ESTIU: "LA PERDIU ÉS DE

QUI LA CAÇA"
AUDITORI SANT MARTÍ

11 JULIOL, 20:00
ESCENA D’ESTIU: "TOT ESPERANT

GODOT"
AUDITORI SANT MARTÍ

12 JULIOL, 20:00
EL DOCUMENTAL DEL MES:

"DOLPHIN MAN"
AUDITORI SANT MARTÍ

13 JULIOL, 20:00
ESCENA D’ESTIU: "TRAJECTES

LLARGS PER A EMBARCACIONS PETITES"
AUDITORI SANT MARTÍ

19 JULIOL, 20:00
ESCENA D’ESTIU: "AKANA"

AUDITORI SANT MARTÍ

20 JULIOL, 21:30
CINEMA A LA FRESCA

AUDITORI SANT MARTÍ

JULIOL I AGOST
CASALS D'ESTIU

VACANCES.BARCELONA.CAT
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Aula de refor
ç

i supo
rt esc
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T A N T

C O M

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

Obert juliol

i segona

quinzena

d'agost

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.

11

M Ú S I C A

Patidiffusion
Al filo de la noche

A mitjans dels anys vuitanta,
la desaparició dels grups
Distrito 5 i Cacao pal Mono va
fer néixer Patidiffusion
(Patricia, veu; Alberto, baix;
Ernesto, bateria; i César,
guitarra solista) que va gravar
el disc "Al filo de la noche". Una
música que transitava entre el
rock, el funk i el wave o, com
deien ells, "rock tractat".

Aquesta sopa està plena de
sabors i conté una important font de
vitamines A i C.

Ingredients per a 6 persones
- 1 pit de pollastre, tallat en peces.
- 1 cullerada d’oli de coco.
- 2 cdes. de gingebre picat.
- 1 ceba mitjana picada.
- 1 pebrot vermell, les llavors
eliminades i picades.
- 2 vitxos, les llavors eliminades i
picades.
- 1 cda. all picat.
- 1 cda. coriandre mòlt sec.
- 2 culleradetes de comí.

- 1 patata pelada i tallada.
- 1 tassa de tomàquet picat.
- 1 quart de brou de pollastre.
- ¾ tassa de mantega de cacauet.
- 3 tasses petites d’espinacs.
- ½ tassa de coriandre fresc picat.
- ½ tassa de cacauet torrat.
- Sal i pebre fresc.

Preparació
1. Fregir l’oli de coco en una olla

gran a foc mitjà-alt. Cuinar el pollas-
tre durant 5-6 minuts fins que comen-
ci a daurar-se. Treure i reservar.

2. Saltar la ceba i el pebrot vermell
durant dos minuts fins que comencin
a suavitzar-se. Afegiu el vitxo, l’all,
el gingebre, el coriandre i el comí.

3. Incorporar la patata, el tomà-
quet i el brou. Baixar el foc i cuinar a
foc lent durant 15-20 minuts. Reme-
nar la mantega de cacauet i el pollas-
tre i cuinar a foc lent uns altres
quinze minuts. Finalment, decorar
amb cacauets, espinacs i coriandre.

Condimentar amb sal i pebre al
gust.

Sopa africana de cacauet

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona
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