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HUMOR

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució: Por la moción de censura.

(Por la M, OCIO, ND, C en SUR, A)

Rajoy a Santa Pola...

Un nou Pla
La nostra revista està de celebració: arribem al

número 50. Amb diferents periodicitats, EL REBROT
ha estat en mans dels lectors des del 1995. Primer
com a butlletí intern de Verneda Solidària i ara com
a revista mensual de l'associacionisme i la
solidaritat a La Verneda de Sant Martí.

En aquest inici d'un nou curs (un cop més ple
d'esdeveniments
importants)
dediquem les nostres
pàgines centrals al
Pla d'Acció
Comunitària que
s'està engegant al
nostre barri. De la mà
de l'associació Àgora,
acabarà de definir els
seus objectius amb un
procés de profunda participació del veïnat fins a
finals d'any.

L'entrevista ens porta les experiències d'una de les
fundadores de l'associació de veïns de La Verneda
Alta, compromesa amb el barri des de fa 45 anys.

Els articles principals tenen un marcat accent
cultural: la nova temporada de l'Auditori Sant
Martí, les rutes històriques pel barri i l'art urbà.
També explorem el fenomen de la recollida de taps
de plàstic per a causes solidàries.

De les nostres seccions habituals, destaquem un
nou lliurament de la sèrie dedicada a Gabriel García
Márquez, ara a l'entorn del cinema. La biblioteca
que ha de portar el seu nom no acaba d'arrencar.
Sembla que ara hi ha problemes amb el pressupost.
Com també es retardaran les obres del pont de
Santander i de l'arranjament del carrer Binèfar.

EDITORIAL

El Pla d'Acció
Comunitària acabarà
de definir els seus
objectius amb
un procés de
profunda participació
del veïnat

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:

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

INTERNET SOLIDARI

Federació Catalana
d’ONGD
lafede.cat
Justícia i Pau
justiciaipau.org
Amnistia Internacional
Catalunya
amnistiacatalunya.org
SOS Racisme
sosracisme.org
Save the Children
savethechildren.es
Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat
ccar.cat
Cooperacció
cooperaccio.org
Entrepobles
entrepueblos.org
Intermón-Oxfam
intermonoxfam.org
Medicus Mundi
medicusmundi.es
Metges Sense
Fronteres
msf.es
Món-3
mon-3.org
Farmacèutics Mundi
farmamundi.org
Ópticos X Mundo
opticsxmon.org
Educo
educo.org
Xarxa de Consum
Solidari
xarxaconsum.net

Ecologistes en Acció
ecologistesenaccio.cat

Assemblea d’Aturats
aturatsbarcelona.coordina

d o r a a t u r a t s c a t a l u n y a . o r g

Iaio Flautas
www.iaioflautas.org
Grup de Defensa de la
Sanitat Pública
defensasanitatpublica.wordpress.com

Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca
pahbarcelona.org

Xarxa d’Economia
Solidària
xes.cat
Coop57
coop57.coop
FIARE
fiarebancaetica.coop
Teixint Barris
Cooperatius
teixintbarriscoop.wordpress.com

VERN–Coordinadora
d’Entitats de La
Verneda-Sant Martí
evern.org
CERAI Catalunya
cerai.org
Xarxa Comunitària La
Verneda-St. Martí
xarxacomunitarialavernedasantmarti.

wordpress.com

Tots els REBROTS
elrebrotverneda.wordpress.com/

2016/12/11/el-rebrot/
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EL REBROT número 50

Las diferentes entidades que
han formado parte de
Verneda Solidària, han
podido utilizar la
publicación como
importante vía de expresión
y comunicación

CARLOS BRICIO DÍAZ / CESOVE
Fue en junio de 1995, poco des-

pués de la fundación de Verneda
Solidaria, cuando vio la luz el núme-
ro 0 de la revista. EL REBROT cumple
23 años y 53 ediciones. Pero el últi-
mo es el número 50.

Haciendo un poco de historia ex-
plicaremos esta aparente incoheren-
cia.

Porqué
El barrio de la Verneda-Sant

Martí, formado por ciudadanos pro-
cedentes de diferentes lugares de
la geografía española, ya integra-
dos en la ciudad y el barrio, recibía
por aquel entonces un contingente
migratorio de personas la mayoría
extranjeras. Un grupo de entidades
ubicadas en el Centre Cívic Sant
Martí, que trabajaban por el inter-
cambio, el diálogo y la solidaridad
entre los diferentes pueblos, crea-
ron el Centro de Recursos para la
Cooperación y la Sol idar idad
Verneda Solidària, como fuente de
información y proveedor de servi-
cios para entidades y personas co-
laboradoras del barrio y de la ciu-
dad. La principal vía de información
y propaganda se convino en que
fuera una publicación periódica,
abierta y libre... y nació EL REBROT.

El nombre
En la portada del número 0, firma-

do por la "Redacción", nos explican
cómo una conversación de bar inspi-
ró el nombre de la revista. Los con-
tertulios coinciden en que desde
1992, año de las olimpiadas, se es-
taba produciendo en la llamada "ju-
ventud cañera" de las "movidas" de
la ciudad, una "desmovilización cre-
ciente y una disminución alarmante
de las iniciativas que surgían desde

abajo". Se percibía, decían, un esta-
do de estupidez ambiental y de abu-
rrimiento, dando lugar a que se fue-
ran disolviendo colectivos y ateneos
o desapareciendo publicaciones,
como signos de evidente desmovili-
zación popular.

Pero la presencia en La Verneda
de nuevos colectivos antimilitaristas,
"peña libertaria", "juerguistas va-
rios", "manis y movilizaciones", es
decir, de "rebote" popular, les hacía
vislumbrar cambios y así, mientras
hablaban, surgió una "afortunada
expresión que retrata(ba) a la per-
fección el momento: El Rebrote del
Rebote”.

La temática
Desde el número 0, se ha abor-

dado la problemática de la desigual-
dad y la injusticia social, las diferen-
cias entre ricos y pobres.

Se denunció el conflicto de
Chiapas en Méjico, se habló de la
resistencia de las CPR contra el ejér-
cito represor en Guatemala, se rei-

Se ha opinado sobre el impacto de
los diferentes flujos migratorios en
el barrio, y sus consecuencias para
la convivencia.

Por otro lado, las diferentes enti-
dades que han formado parte de
Verneda Solidària, han podido utili-
zar la publicación como importante
vía de expresión y comunicación, in-
formando a la ciudadanía de sus opi-
niones, ideas, propuestas, proyec-
tos, actividades y resultados.

Y una curiosidad. La única sección
que se ha mantenido en los 53 nú-
meros de la revista es "La Cuina de
Colors", ofreciendo una receta de
cocina de diferentes países en cada
edición.

El formato y la periodicidad
El número de páginas ha oscilado

entre las cuatro de los primeros nú-
meros y las 16 actuales. La impre-
sión ha sido en blanco y negro prin-
cipalmente, aunque desde 2010 has-
ta 2016, se añadía el color verde en
la edición de primavera y el marrón
en la de otoño.

La periodicidad de la publicación
ha sido irregular. Un ejemplar anual
en seis años, dos en siete años, tres
en otros dos años y nueve en 2017.
En 2018 se han editado de momen-
to seis y la previsión es la publica-
ción mensual.

Peculiaridades: en noviembre de
1996 se publicó un número especial
sobre el 0'7%, sin numerar. También
hay dos ediciones con el número 7:
la de mayo de 1999 y la inmediata
posterior de noviembre de 2000, nu-
merada por error con el mismo nú-
mero. Así, los números del 1 al 50,
más el número 0, sumados al núme-
ro extra, más el segundo número 7,
nos dan los 53 totales.

vindicó el 0'7% del PIB para la ayu-
da al desarrollo, se reflexionó sobre
la Deuda Externa (Eterna). Se anali-
zó el fenómeno de la globalización y
se gritó un rotundo "No a la Guerra"
tras la famosa cumbre de Las Azo-
res que precipitó la invasión de Iraq,
en 2003.

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
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SERVICIO A DOMICILIO
Gran Via, 1083M
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"Somiavem un barri difer

50

ÀNGEL VALVERDE

Montserrat Clotet i Cuberes (Mo-
llerussa, Pla d'Urgell, 1935) és una
de les fundadores de l'associació de
veïns de La Verneda Alta i actualment
col·laboradora de l'Escola de Perso-
nes Adultes La Verneda-Sant Martí-
Comunitat d'Aprenentatge.

Recorda els inicis de l'associació
amb uns medis molt precaris, que
coneix bé perquè en va ser la tre-
sorera durant molts anys. Ara jubi-
lada, però no inactiva, ha treballat
sempre en el camp de l'economia i la
gerència en organitzacions no
governamentals.

Quan va arribar al barri?
L'any 1973 vaig tornar a Espanya

després de set anys intensos de
treball a Santiago de Xile amb tot el
moviment de la reforma agrària.

Després del Concili Vaticà II,
l'Església xilena va ser una de les
primeres a reunir-se en sínode i van
determinar que el missatge de
l'Evangeli els impel·lia a dedicar béns
i serveis a favor de la reforma agrària.
L'Església era propietària de moltes
terres i volien humanitzar el seu món.
Jo vaig anar l'any 1967 a Santiago
amb contracte de treball per regentar
una casa de l'Arquebisbat  de San-
tiago que es va posar al servei de dita
reforma. El cop d'estat de Pinochet
em tornà a Espanya amb uns canvis
de mentalitat molt profunds i enri-
quidors.

L'any 1974, per raons de fenya em
vaig desplaçar a Barcelona i, a través
d'unes amistats, vaig començar a
viure al barri. Interessada pel meu
entorn vaig connectar tot seguit amb
un grup de la comunitat cristiana del
barri que estaven treballant per
fundar una associació de veïns.

Quins van ser els seus primers
contactes amb la gent de
l'associació de veïns?

Al principi vaig estar molt apurada
perquè feia moltes hores a la feina.
La gent de la comunitat cristiana del
barri em van convidar a participar en
aquesta comunitat.

Va ser el moment de les comu-

nitats cristianes populars, que eren
paral·leles a les parròquies.

Érem gent molt inquieta i
pensàvem en un món diferent. Això
era una barri-dormitori. Aquí ningú
tenia opinió de res. De fet, la tenien
però no la comunicaven. Hi havia
tantes mancances que s’havia de tre-
ballar. Volíem fer un barri més humà.
Volíem "fer barri".

I com va néixer l'associació?
No es podia legalitzar. Comencem

a fer gestions, a veure com ho havien
fet altres associacions. Presentem
documents i ens diuen que no perquè
els “cabezones” [l'Asociación de
Cabezas de Familia] i la de Sant Martí
no volen més associacions al barri,
perquè eren competència.

Primer vam començar amb el tema
urbanístic. Després vam aprofundir
amb el tema de la cultura. Amb
Marisa vam fer moltíssimes enques-
tes als blocs de Construcciones
Españolas. I sortia que les dones
eren analfabetes, el 80 per cent.

Era una fenya de barri. Vam fer
molta fenya.  Somiaven un barri
diferent i el somni s’ha anat fent
realitat.

Ens reuníem a la parròquia dels
Sagramentins. El rector, el pare
Primitivo, ens va ajudar molt. Hem de
pensar que estàvem en temps de
dictadura i no hi havia dret de reunió.

Entrevista amb Montserrat Clotet, cofundadora de l'associació de veïns de LaN O T Í C I E S

FESTA MAJOR 2018
Ja s'han fixat les dates

oficials per a la Festa Major: del
9 al 18 de novembre. Enguany
torna al format habitual: dos
caps de setmana.

GUIA D'EQUIPAMENTS
L'Ajuntament de Barcelona

ha editat una nova versió de la
"Guia de Serveis i Equipaments
del Districte de Sant Martí". Es
pot consultar a "media-

edg.barce lona.cat/wp-content/

u p l o a d s / 2 0 1 8 / 0 7 / 2 4 2 3 3 7 1 4 /

g u i a - s a n t m a r t i - 2 0 1 8 - d r e t . p d f ".

TALLERS
Moltes entitats, casals i el

Centre Cívic comencen a
l'octubre la seva oferta
renovada de tallers. Les
inscripcions es realitzen al llarg
del mes de setembre.

FESTES MAJORS ESTIU

En la segona meitat del mes
de juny es van celebrar festes
majors d'estiu a La Palmera, La
Verneda Alta, Via Trajana i La
Pau (a la foto, la paella popular
del Barri de La Pau).

RETARD BIBLIOTECA
Les obres de construcció de

la nova biblioteca Sant Martí
de Provençals-Gabriel García
Márquez no s'iniciaran fins el
febrer de l'any vinent.
L'Ajuntament addueix
problemes amb el pressupost i
ha convocat una nova
adjudicació. També d'altres
obres importants al barri com
el pont de Santander i
l'arranjament del carrer
Binèfar, que uneix Via Trajana
amb la rambla Prim, han estat
ajornades fins a la primavera.

Llibre
"L'església del mar",
d'Ildefonso Falcones.

Música
Clàssica.
Pel·lícula
"Invictus",

de Clint Eastwood.
Color
Verd.
Olor

Roses.
Menjar

Coca de recapte.
Piano o guitarra?

Piano.

Tal com és
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rent i el somni s'ha anat fent realitat"

Montserrat Clotet, a la finestra de casa seva a la plaça de La Palmera

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

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

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

50

Vàrem anar analitzant tots els
blocs i detectant els espais que les
constructores no havien deixat per
serveis del barri. Quan es va publicar
el Pla Comarcal no hi vàrem estar
d'acord i començàrem a fer el Pla
Popular del nostre barri.

I van condensar tots els seus
projectes  en el Pla Popular...

Quan ja vam veure com nosaltres
concebíem el barri, ens vam fer un
tip de marxar els caps de setmana a
treballar. Ens tancàvem a cases de
colònies. D’allà va néixer el
planejament del Pla Popular. Volíem
un barri que hi hagués una interco-
municació de la gent.

Nosaltres somiaven un barri
diferent, un barri on la gent es cone-
gués, un barri on la gent fos festiva,
que es trobes al carrer...

Primer vam començar per l’urba-

nisme i la cultura. I intuíem el que
passa ara: els pares i els avis no
tenen cap preparació. Encara avui ve
gent de vuitanta anys a l’escola
d’adults que no sap llegir ni escriure,
sobretot dones.

a Verneda Alta i col·laboradora de l'Escola de Persones Adultes La Verneda-Sant Martí-Comunitat d'Aprenentatge

la única que tenia el barri i s'havia
de fer una església pels Sagramen-
tins. La negociació amb el pare
Primitivo va ser molt correcta, encara
que no tant amb alguns feligresos
que volien un gran edifici.

Després, l'escola del Pont del
Treball i la negociació de la fàbrica
Vila. Jo vaig estar molt posada en les
negociacions. El que ara és la resi-
dència de gent gran ho reivindicà-
vem com a hospital.

I la de l'escola dels Horts, d'on va
sorgir també l'Escola de Persones
Adultes. Van néixer les vocalies. La
de les dones va ser molt important.

Creu que els veïns valoren
aquesta tasca?

Quan ho dones a conèixer, la gent
ho valora molt. Això no s’ha fet del
no-res, hi ha hagut molta gent al
darrera. Ho vam deixar escrit en el
llibre "Records de la lluita per un barri
millor".

Vist amb perspectiva, què li falta
al barri?

Més lleure per la joventut.

I què li sobra?
Al barri hi cabem tots.

Quin és el seu acte favorit de Festa
Major?

La paella popular. Té molta força.
Ve gent de totes les edats.

Li crida l'atenció el treball
d'alguna entitat del barri
en particular?

Crec que les associacions de
mares i pares de les escoles fan una
tasca magnífica.

Érem gent molt inquieta i
pensàvem en un món
diferent. Això era un
barri-dormitori

Com s'organitzaven?
Sempre assembleari. La junta era

oberta. Si aprovàvem una cosa, allò
anava a missa.

Quines van ser les primeres
lluites per millorar el barri?

La primera, la de la plaça de La
Verneda. Molt conflictiva perquè era
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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

CONEIXENT GABO

Gabo i el cinema (I)

ESTAT DEL SOLAR DE LA FUTURA BIBLIOTECA

Películ·les com a guionista
o basades en obres seves

Memoria de mis putas tristes
(Carlsen, 2011)

El amor en los tiempos del
cólera (Newell, 2007)
Los niños invisibles

(Duque Naranjo, 2001)
El coronel no tiene quien le

escriba (Ripstein, 1999)
Edipo alcalde (Triana, 1996)
Fábula de la bella palomera

(Guerra, 1988)
Milagro en Roma

(Duque Naranjo, 1988)
Cartas del parque

(G. Alea, 1988)
Un señor muy viejo con unas

alas enormes
(Birri, 1988)

Crónica de una muerte
anunciada (Rosi, 1987)

Eréndira (Guerra, 1983)
El año de la peste

(Cazals, 1979)
María de mi corazón

(Hermosillo, 1979)
La viuda de Montiel

(Littín, 1979)
Presagio (Alcoriza, 1974)

Patsy mi amor
(Michel, 1968)

Juego peligroso
(Alcoriza, Ripstein, 1966)

Tiempo de morir
(Ripstein, 1966, 1985)
En este pueblo no hay
ladrones (Isaac, 1965)

Un nou impuls al barri: el 
Tretze Plans de Desenvolupament

Comunitari actuen ara mateix a la
ciutat: Barceloneta (barri 3), Sagrada
Família (6), El Poble Sec (11), La Salut
(30),  El Carmel (37), Les Roquetes
(50), Verdun (51), Zona Nord (55),
Navas (63), El Besòs i El Maresme (70),
El Poblenou (68), La Marina (12, 13) i,
recentment, La Verneda i La Pau (73).

El Servei d'Acció Comunitària de
l'Ajuntament de Barcelona impulsa des
de fa vint anys el naixement als barris
de processos comunitaris amb volun-
tat transformadora, fomentant el tre-
ball en xarxa i enfortint la comunitat.

Associació Àgora
A La Verneda i La Pau (que com-

prèn les zones de La Verneda Alta,
Via Trajana, La Pau i La Palmera) és
l'associació Àgora l'encarregada de
dissenyar i tirar endavant el Pla
d'Acció Comunitària. Àgora és
l'associació de participants de
l'Escola de Persones Adultes La
Verneda-Sant Martí. Porta més de
trenta anys desenvolupant al barri
projectes europeus relacionats amb
l'educació al llarg de la vida.

Fidels al seu estil participatiu, han
preparat un procés de disseny del
Pla en tres fases. La primera s'ha
completat al llarg del curs 2017-2018
amb l'estudi de les dades bàsiques
del barri sobre les quals es treballarà.
A través d'enquestes i de l'estudi de
les estadístiques sobre La Verneda
s'han arribat a definir els sis àmbits
en els què cal incidir.

Presentació del Pla
El proppassat 5 de juny, a l'escola

La Pau, es van presentar els resultats
de la primera fase. Després de 79
entrevistes a serveis i entitats, de 245
entrevistes a veïns i veïnes i de les
idees de 75 persones a diferents

grups de treball, els àmbits sobre els
que cal incidir en el Pla d'Acció Comu-
nitària seran: salut, educació, treball,
igualtat, inclusió i convivència.

Un extracte de les dades esta-
dístiques sobre les que han treballat
es poden consultar en el gràfic cen-
tral. Qui vulgui conèixer en profun-

ÀMBITS D

SALUT

EDUCACIÓ

TREBALL

Persones grans que viuen soles

Població sense estudis

Sectors d'activitat econòmica
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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

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

Pla d'Acció Comunitària

PLA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA

ditat totes les dades pot consultar
la pàgina web del Pla d'Acció Comu-
nitària (vernedalapau.org).

Els sis àmbits
Algunes de les reflexions que han

sorgit en el procés previ de discussió
donen les pautes de per on pot anar

el desenvolupament final del Pla.
Salut. L'atur és una de les causes

dels problemes de salut mental i es
necessiten més espais de relació
contra la soledat.

Educació. Per millorar els resultats
educatius, segons els veïns, calen
més activitats extraescolars, la impli-
cació de les famílies i l'educació en
valors, civisme i convivència.

Treball. Segons els agents
socials, cal estudiar les motivacions
i necessitats dels joves que ni estu-
dien ni treballen

Igualtat. Cal treballar contra
l'assetjament, especialment en
l'adolescència i la joventut.

Inclusió. El problema més greu
detectat són les persones que viuen
soles i no tenen cap suport.

Convivència. Foment del
voluntariat entre les persones que
acaben de jubilar-se.

Properes fases
En una data per fixar del mes de

setembre tindrà lloc la segona jor-
nada pública del Pla: la presentació
d'iniciatives internacionals que han
tingut èxit des de l'organització de
la ciutadania. La idea és que siguin
models per desenvolupar els ob-
jectius del Pla d'Acció Comunitària.

Al mes d'octubre, la tercera jorna-
da suposarà l'elecció de les prioritats
i mètodes per engegar definitivament
el Pla.

En tot cas, s'han fixat quatre cri-
teris irrenunciables: respecte als
Drets Humans; solidaritat entre
entitats i institucions; la represen-
tació de la proposta serà dels veïns
i veïnes, evitant protagonismes per-
sonals; i, finalment, no es permetrà
cap tipus de discriminació ni asset-
jament.

DEL PLA

IGUALTAT

INCLUSIÓ

CONVIVÈNCIA

Atur femení

Preu del lloguer

Valoració del nivell de seguretat

DIA MUNDIAL

8 setembre
Alfabetització

Una de cada sis persones del
planeta no sap llegir ni
escriure. Nacions Unides va
proclamar el 8 de setembre
com a Dia Internacional de
l'Alfabetització el 1966. L'any
anterior, a Teheran, el Congrés
Mundial de Ministres
d'Educació sobre l'Eradicació
de l'Analfabetisme havia definit
el concepte d'alfabetització

funcional com un mitjà pel
desenvolupament.

Dues figures han ressaltat
per la seva aportació al món de
l'alfabetització: el brasiler
Paulo Freire, pare de la
pedagogia crítica; i la cubana
Leonela Relys, autora del
mètode "Yo, sí puedo" amb què
s'han alfabetitzat milions de
persones a Llatinoamèrica.

De les tres escoles d'adults
del barri, només una ofereix
classes d'alfabetització: la de la
cinquena planta del Centre
Cívic Sant Martí.
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¿NECESITAS UN SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA TU COMUNIDAD Y PARKING?

GRATIS una puesta a punto de la escalera al

contratar el servicio de mantenimiento de limpieza

Zenón Cárdenas
zenon@arsonserveis.com

647 007 912

Concili de Trento, 176  Local 1
www.arsonserveis.com

Tel. 93 701 4145

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.

L'Auditori, cultura a
l'abast de tothom

MARIA URRERO

Inaugurem una nova temporada
a l’Auditori de Sant Martí i ho fem amb
propostes culturals per a tots els
gustos i públics.

El circuit Barcelona Districte
Cultural tornarà a obrir-nos les portes
a les arts escèniques del moment,
amb una proposta que inclou artistes
novells i consolidats. L’Auditori
tornarà a acollir festivals de ciutat
com El Meu Primer Festival de Cinema
Infantil, el Festival HOP de Danses
Urbanes o l’In-Edit Km.0.

També, en aquesta nova tempo-
rada, tornem a acollir el cicle de

cinema Pantalla Barcelona, que té com
a objectiu apropar el cinema recent
fet a la ciutat als diferents districtes
de Barcelona per tal d'estimular i
consolidar la difusió de la cinemato-
grafia realitzada, rodada o produïda
a Barcelona i donar-la a conèixer a
la ciutadania.

Les propostes per a públic jove i
familiar completaran la programació
dels propers mesos a l’Auditori de
Sant Martí. La inauguració de la tem-
porada enguany serà el 5 d'octubre
amb un concert-festa de la mà dels
ZeBRASS Marching Band.

L L I B R E S

Imatgeria festiva
de Sant Martí

"Imatgeria festiva de Sant
Martí (1953-2006)" és una
obra de Daniel Venteo, un dels
millors coneixedors de la
història de la nostra ciutat. Va
ser publicat el 2006 pel
Districte de Sant Martí.

Venteo ens endinsa en una
tradició que es remunta al
segle XIV, relacionada amb la
processó de dia de Corpus
Christi. Avui no es concep una
festa major sense el seu
cercavila amenitzat per
gegants, capgrossos, nans i tot
tipus de bèsties (dracs,
mulasses, àligues... el nostre
espiadimonis).

El llibre fa un repàs de tota la
imatgeria dels barris dels
districte de Sant Martí,
incloent-hi els nostres gegants:
Dolça i Martí.

L'obra de teatre "Parets de paper", representada a l'Auditori
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Fer una ruta històrica pel barri (I)
SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Conèixer quins indrets del barri
són patrimoni arquitectònic històrico-
artístic municipal, o la seu de les
seves principals entitats, l'art públic,
les curiositats... tots aquests són
objectius de les diverses entitats
que organitzen rutes per recórrer La
Verneda de Sant Martí de cap a cap.

Si haguéssim de fer un catàleg
bàsic de llocs incontestables per
visitar hauríem de començar pel nucli
antic (església de Sant Martí, rectoria,
Can Planas, Can Cadena i Ca l'Arnó),
els habitatges de La Caixa d'Andra-
de/Guipúscoa/Treball/Agricultura, i el
passatge Antoni Gassol. Tots tres
indrets són patrimoni municipal i tots
expliquen algun moment important
de la història del nostre barri.

A partir d'aquí ja va del gust de
cada qual o de l'enfocament que si li
dóna a l'itinerari. Per la part artística,
no poden faltar les grans escultures
com "La Línia de La Verneda", de
Francesc Torres; "El mur", de Richard

Serra; o "El Llarg Viatge" de Francesc
Torres i Monsó. I així fins a les deu
que il·luminen el nostre paisatge.

Si volem una visita d'indrets poc
coneguts, o directament ocults, hem
de visitar el plafó ceràmic del carrer

Guipúscoa, 24; la tapa Damm del
carrer Guipúscoa amb Agricultura; les
fonts-fanal de Canaletes de la plaça
de la Infància i la Via Trajana; la ma-
sia Can Riera; les palmeres de l'inte-
rior d'illa Guipúscoa/Huelva/Treball/
Agricultura; o el deliciós passatge
Maria Vila, a Concili de Trento/Agri-
cultura/Guipúscoa.

Si ens agrada la natura cal visitar
el parc de Sant Martí i els seus ocells,
o els arbres declarats d'interès local:
la palmera de Bac de Roda/Guipús-
coa; el plataner de Cantàbria, 72; o
els tarongers de l'antic cementiri
(plaça d'Ignasi Juliol).

Una ruta que requerirà algú que
conegui a fons la història del barri
és la que podem anomenar "fantas-
ma": tots aquells indrets que van ser
importants i han desaparegut. Par-
lem de les fàbriques i masies que
poblaven el que ara són blocs de pi-
sos; de l'hostal del carrer Fondal de
Sant Martí; del cinema Verneda; de
la riera d'Horta; de la vil·la romana...

Inici de l'escultura "La Línia de

La Verneda", de Francesc Torres,

a Guipúscoa/Bac de Roda
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NOM SECCIÓNOM SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

Centre Cívic
R. Gerada

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

FINS 21 SETEMBRE

Quin és el seu mural favorit?

General Òptica
Subirachs

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Estiu

Quina és la
seva font

d'informació
habitual?

TELEVISIÓ RÀDIO INTERNET/XARXES

16% 21% 47%

Metro Sant Martí
Urbart

PREMSA ESCRITA

16%

A EL REBROT publicarem les cartes que ens arribin dels nostres
lectors amb opinions, suggeriments, notícies, queixes, fotodenúncies...
Es poden enviar a: cartes.elrebrot@gmail.com
Es publicaran les cartes que no superin les 120 paraules. Han d’anar signades

amb nom, cognoms, número del  DNI o passaport, adreça i telèfon. No es

publicaran cartes signades amb inicials o pseudònims. EL REBROT es reserva

la possibilitat d’extractar o resumir-ne el contingut.

ZONA OLVIDADA
Seria de agradecer por parte del Ayuntamiento que tuviera en
cuenta esta zona de la calle Cantabria, 72 bis, del distrito de
Sant Martí, y colocara un parque infantil como antaño lo había o
bien un espacio lúdico para las personas mayores para que
tengan una actividad física. Daría más vida a esta parte del
barrio que, lamentablemente, está muerta y a la vez los niños o

bien la gente mayor
disfrutarían de este espacio.
En el 2001 quitaron lo que
quedaba del parque infantil,
pavimentaron el suelo y
colocaron cinco bancos y
varias farolas, y la verdad es
que fue decepcionante ver
que ahí quedó finalizado el
trabajo del Ayuntamiento.

Antonio Gómez

Cartes dels Lectors

La música andina era una de
les favorites del jovent del
barri a finals dels setanta. Sota
la influència de grups com
Quilapayún o Inti-Illimani va
néixer el 1977 el grup
Cochamay. Van actuar en
nombrosos actes de festa
major i de solidaritat amb
Llatinoamèrica. El seu
virtuosisme els va mantenir en
actiu fins el 1998. Fa pocs
mesos es van tornar a reunir en
un concert absolutament
triomfant al Centre Artesà
Tradicionàrius per celebrar els
40 anys del seu naixement.

M Ú S I C A

Cochamay

Casal El Drac
Nina Aeecone
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CUINA DE COLORS

Ingredients
- 1 cap de col agra
- ½ kg. de carn picada de porc
- ½ kg. carn picada de boví
- chucrut
- 1 tassa d’arròs cuit
- ½ kg. de pernil
- tires de cansalada
- llauna de tomàquet triturat
- 1 ceba tallada en daus
- all picat
- 1 ou
- sal i pebre

Preparació
Per a la col agra: col·locar el

nucli d’un cap de col fresca en
aigua bullint durant 10-15
minuts o fins que les fulles
s'estovin. Afegir una o dues
cullerades de vinagre a l’aigua
bullent.

Una vegada bullida la col,
rentar cada fulla i deixar
escórrer en un colador. També,
rentar i escórrer el chucrut.

Fer un sofregit amb l’all, la
ceba i la tercera part del
tomàquet. Afegir la carn,
l’arròs, els condiments i l'ou.

Sarma
(Fulles de col

farcides, Croàcia)

Art urbà: de les aules
als carrers

50

Aula de reforç

i suport 
escolar

T A N T

C O M

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

L'art urbà és una de les expres-
sions de la joventut que més motiva
a la creació de nous llenguatges
plàstics. El barri és testimoni des de
fa uns anys del tractament artístic
dels seus espais públics. Potser
l'exemple més espectacular és la
paret lateral del Centre Cívic, amb un
immens rostre femení que pot
apreciar qualsevol vianant i tots els
que circulen pel carrer Guipúscoa.
Molt a prop hi ha un mural en una
botiga d'ulleres signat ni més ni
menys que per l'escultor Subirachs.
La línia II del metro, en la seva
estació Sant Martí, entrada per
Agricultura, ens sorprèn amb un
mural ple d'història.

També algunes institucions educa-
tives del barri s'han afegit a l'art

urbà. Des de fa deu anys, la col·la-
boració entre el Centre Cívic Sant
Martí i alguns instituts del barri ha
consolidat una activitat batejada com
"L'Art Surt de les Aules". Alumnes de
batxillerat artístic participen, junta-
ment amb el professorat i un artista
urbà convidat, en la producció d'una
obra col·lectiva.

Els estudiants coneixen i treballen
les diferents tècniques de l'art urbà:
graffiti, wheatpaste, sticker, stencil,
murals, mosaic tiling, video mapping,
instal·lacions, yam bombing, perfor-
mance, art comunitari, cartografies
crítiques...

Cada cop més carrers, places i
patis del barri llueixen els resultats
d'aquest programa.

Fer rotlles afegint aquesta
mescla a cada fulla.

Preparar el fons d’un
recipient per fornejar amb
torrades i chucrut. Col·locar
els rotlles en la part superior.
Abocar la resta del tomàquet
per damunt i cobrir amb tires
de cansalada. Després afegir
aigua freda fins a gairebé cobrir
aquesta mescla i fornejar
cobert a 350 graus durant dues
hores.

Mural creat per alumnes de l'institut Infanta Isabel al març de 2018,

darrere l'Ateneu Llibertari Verneda



EL REBROT  50   Setembre 201812 SOLIDARITAT 50
V E R N E D E N Q U E S

Ester Boixadera

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

Ester Boixadera (Sant Martí,
Barcelona, 1968) és terapeuta
psico-corporal. Durant molts
anys va treballar a Catalunya
Caixa i en va ser una activa
delegada sindical.

"El 1989 entro a la JOC, la
Joventut Obrera Cristiana, a la
parròquia de Sant Lluís
Gonzaga. Allà descobreixo la
necessitat del compromís
col·lectiu com a única via per
canviar les coses i fer un món
més just".

I llavors es va comprometre
en la lluita per un barri millor:
"promovem la participació de
la comunitat a la manifestació
pel metro de la línia 2 i ens
impliquem a la Coordinadora
VERN. Comencem a participar
en l’organització de la Festa
Major del barri: llargues
reunions, algunes fins a les
dues de la matinada... i al dia
següent a treballar!"

"Les reflexions fetes a la JOC
em porten d’afiliar-me a
Comissions Obreres i surto
escollida com a delegada
sindical. S'obre un nou món per
a mi i prenc una consciència
més i més profunda sobre
qüestions com la igualtat de
gènere, la prevenció de riscos,
la negociació col·lectiva..."

"Els sindicats tenen mala
fama perquè no sempre tothom
fa tan bé com hauria de fer la
seva funció, però hi ha una
gran invisibilització de tota la
bona tasca que duen a terme
milers i milers de persones,
implicades a tots nivells."

Taps solidaris, allà on no
arriba l'administració

Vivim en una terra amb un dèficit
endèmic de recerca científica. Les
administracions no es posen les piles
(sembla que ja els hi va bé allò del
"¡que inventen ellos!") i a més de no
dedicar els esforços pressupostaris
necessaris, cada cop que la situació
econòmica obliga a fer retallades, la
investigació se'n porta la primera cla-
tellada.

La societat civil intenta pal·liar
aquesta feblesa estructural parti-
cipant en maratons televisives
nadalenques de resultats espectacu-
lars o, a un nivell molt més planer,
recoll int taps de plàstic perquè
alguna organit-
zació pugui fer
front a les des-
peses de cura d'un
infant o d'una
recerca mèdica
concreta per des-
cobrir el tracta-
ment d'una ma-
laltia de les ano-
menades minori-
tàries (un 5% de la
població dels paï-
sos desenvolu-
pats pateix alguna
d'aquestes).

La recollida de
taps de plàstic és
un fenomen que

es pot veure a molts llocs del nostre
barri (mercats, empreses de paque-
teria, peixateries, associacions de
veïns, bars, centres esportius,
escoles, l l ibreries...). Especial
rellevància ha adquirit la campanya
"Tapones solidarios para Nacho",
representada per l'actor Santi Millán,
dedicada a buscar fons a través de
la recollida de taps perquè un equip
de l'hospital Vall d'Hebron investigui
la malaltia de Dent, una afecció
hereditària d'origen genètic de la
qual només es coneixen uns 250
casos al món.

Moltes famílies que tenen algun
membre amb ma-
lalties minoritàries
s'associen i re-
corren a mètodes
similars per tal de
tirar endavant pro-
jectes de recerca
per avançar en la
solució.

Per l'Hotel d'Enti-
tats que gestiona
la Generalitat a
l'edifici Piramidón
del barri de La Pau
han passat un bon
grapat d'aquestes
associacions d'a-
fectats.


