
EL REBROT  51   Octubre 2018 1

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE LABORAL

ADVOCAT

ASSEGURANCES

Selva de Mar, 249 baixos
(entre Guipúscoa i Huelva)

Tel. 93 305 5186
Fax 93 278 1752

info@poligest.com

EL REBROTR
"La Palmera ja és una
superilla natural"

Entrevista amb Salvador Mañosas

Salvador Mañosas
President de l'associació de veïns La Palmera Centro
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Salvador Mañosas Duran (Proven-
çals del Poblenou, Barcelona, 1951)
és el president de l'associació de
veïns La Palmera Centro des de l'any
2000. També participa activament en
la Coordinadora Eix Prim, que agrupa
vuit entitats properes a la rambla del
mateix nom, i en la Plataforma Nord-
est, que coordina les associacions de
veïns del districte de Sant Martí al
nord del carrer Bac de Roda. És vocal
de la junta directiva de la Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona.

Exposició

sobre

el món agrícola

de La Verneda

(pàg. 8)

Tot plegat, una persona dedicada
amb passió a la defensa del veïnat
del seu barri amb l'objectiu de millorar
la seva qualitat de vida. És molt crític
amb les autoritats i reclama més
atenció i cura per a la plaça de La Pal-
mera, el centre vertebrador del barri.
Està totalment en contra de conver-
tir-lo en una "superilla".

A més, té ànims per dedicar-se a
l'Escola de Sardanes de La Palmera i
planejar la creació de dues colles
sardanistes per a joves i infants.
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució: Celebrem una derrota.

(C, ELE, B, Re, M, una D, R rota)

L'onze de setembre...

Cal refugi
Les pàgines centrals d'aquest número estan

dedicades als refugiats. La sempre lúcida visió de la
realitat del sociòleg Manuel Castells ens enfronta a
un fenomen que es reprodueix a tot el món i que ens
toca molt de prop als mediterranis.

L'entrevista ens fa conèixer l'estat del moviment
veïnal d'avui a través de les reflexions de Salvador
Mañosas, president de
l'associació de veïns
La Palmera Centro i
vocal de la Federació
d'Associacions de
Veïns de Barcelona.

L'estiu se'ns ha
emportat dues
persones molt estimades al barri: el que va ser a
finals dels vuitanta director del Centre Cívic Sant
Martí, activista i gestor cultural, Eduard Miralles; i
Antonio Herrera, cercador incansable de la memòria
històrica dels nostres barris.

Una nova oportunitat d'apropar-se a la història
del nostre entorn: l'exposició "Aigua. Territori. Can
Riera. Un recorregut pel nostre passat rural" a
l'Espai Pere Calafell fins el 31 d'octubre. I dins el
mateix tema, la segona part de l'article sobre les
rutes històriques.

EL REBROT participa com a jurat en el nou
concurs fotogràfic convocat pel Centre Cívic sobre els
indrets en perill d'extinció al barri i a la ciutat.

I, com sempre, recomanar les nostres seccions.
Algunes no tan habituals com "Ahir i Avui", que ens
explica l'origen de la fàbrica de televisors Zenith, o
"Indrets", amb una insòlita visió d'una zona
espectacular del nostre barri, plena de gratacels: el
"Manhattan" vernedenc.

EDITORIAL

L'estiu se'ns ha
emportat dues
persones molt
estimades al barri

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

A G E N D A

FINS 31 OCTUBRE

EXPOSICIÓ:"AIGUA,
TERRIORI, CAN RIERA"

ESPAI PERE CALAFELL

DEL 2 AL 26 OCTUBRE

EXPOSICIÓ PICTÒRICA:
"COPISTES"

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 13 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA:
"2018_N3"

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

5 OCTUBRE, 17:00
CONCERT: ZEBRASS

MARCHING BAND

PÇA. ANGELETA FERRRER

6 OCTUBRE, 18:00
PETIT CINECLUB:

"PAS A PAS"
AUDITORI SANT MARTÍ

10 OCTUBRE, 19:00
PANTALLA BARCELONA:

"LA LLIBRERIA"
AUDITORI SANT MARTÍ

11 OCTUBRE, 12:00
MATÍ DE TEATRE:

L'ORNET VOL CANTAR"
AUDITORI SANT MARTÍ

14 OCTUBRE, 18:30
TROBADA D'HAVANERES

AUDITORI SANT MARTÍ

17 OCTUBRE, 19:00
PANTALLA BARCELONA:

"TIERRA FIRME"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 OCTUBRE, 20:00
EL DOCUMENTAL DEL

MES: "EUGENIO"
AUDITORI SANT MARTÍ

21 OCTUBRE, 18:30
FESTIVAL HOP. CAMINS

DE CREACIÓ

AUDITORI SANT MARTÍ

24 OCTUBRE, 19:00
PANTALLA BARCELONA:

"BUGARACH"
AUDITORI SANT MARTÍ

26 OCTUBRE, 20:00
CONCERT DESENDOLLATS:

THE MELLOW SOUND

AUDITORI SANT MARTÍ

27 OCTUBRE, 11:30
TROBADA SARDANISTA

PLAÇA LA PALMERA

27 OCTUBRE, 20:00
TEATRE:

"FESTA DE BALLS PER

SALVAR EL MÓN"
AUDITORI SANT MARTÍ

28 OCTUBRE, 12:00
CIRC: "PETITS PRÍNCEPS"

AUDITORI SANT MARTÍ
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"La gent es queixa molt, demana molt,
però no participa"

Hereu va ser bo. Era una
persona que podies dialogar
amb ella. Trias,  ha estat
nefast pel barri. L’Ada
va prometre molt per
als nostres barris i no
està complint les
seves promeses

Per a què serveix una associació de
veïns?

Per estar assessorats de tot el que
està passant al Districte. Tenir infor-
mats als teus veïns i que gaudeixin
de totes les possibilitats socials o
econòmiques. I també per divertir-
se. S'ha de gaudir de les festes.

Són quatre gats?
No. Això és típic de totes les

associacions. Nosaltres hem aconse-
guit tenir una junta de quinze perso-
nes. Cadascú té la seva vocalia: dona,
contactes amb centres oficials, sarda-
nes, gent gran, salut... Procurem estar
dins aquests temes per informar.

D'on ve l'afegit "Centro" al nom de
l'entitat?

Sempre havia sigut La Palmera de
Sant Martí. El president que hi havia

Després va sortir gent. Es va crear
la nova junta i ja vaig entrar com a
secretari. Estem parlant de l’any
2000. Quan va marxar el president
jo vaig assumir la presidència... i des
de llavors.

Salvador Mañosas, a les portes de la seu de l'associació de veïns

Com està el moviment veïnal a
Barcelona?

Fotut. Molt fotut. Jo sóc membre
de la junta de la FAVB [Federació
d’Associacions de Veïns de Barce-
lona]. La gent es queixa molt, dema-
na molt, però no participa en res.
Aquest és el problema greu que hi
ha en aquests moments al moviment
veïnal. Potser perquè no sabem
convèncer la gent, que és possible,
o la gent passa de tot.

Quines diferències ha trobat entre
els darrers alcaldes?

Cadascú té la seva forma molt
peculiar de portar la ciutat. Per mi,
Hereu va ser bo. Era una persona que
podies dialogar amb ella. Trias ha
estat nefast pel barri, va prometre
molt però no va fer res. L’Ada jo la
conec de la FAVB. No vull dir que no
tingui capacitat ni serveixi, però va
prometre molt per als nostres barris i
no està complint les seves promeses.

Pel·lícula
"Gladiator",

de Ridley Scott.
Música

Clàssica.
Color
Blau.
Olor

Roses.
Menjar

Peus de porc.
Piano o guitarra?

Piano.

Tal com és

va decidir deixar-ho perquè era ell
sol només. Ningú es va presentar
per renovar aquest càrrec i es va
haver de dissoldre la societat. (segueix a la pàgina 4)
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N O T Í C I E S

TALLER BIODANSA
El Centre Cívic Sant Martí

organitza aquest trimestre un
nou taller de Biodansa (els
dilluns de 19:30 a 21:30 a la
sala d'exposicions de la tercera
planta).

ESCULTURA 'EL MUR'
L'associació de veïns La

Palmera Centro porta temps
reclamant el manteniment de
la plaça de La Palmera. Un dels
senyals de l'abandó
generalitzat és el
deteriorament de
l'emblemàtica escultura de
Richard Serra "El mur",
autèntica icona del barri.

PETIT BALLET A BURKINA
Una trentena d'estudiants

del Petit Ballet de Barcelona ha
viatjat del 20 al 28 d'agost a
Burkina Faso en el marc d'una
cooperació cultural amb el
Lycée Philagora de Burkina.

PASTORETS

El Grup de Teatre Alisos
busca voluntaris per participar
en la representació nadalenca
d'Els Pastorets de Josep Maria
Folch i Torres que tindrà lloc a
l'Auditori Sant Martí. Els
interessats poden contactar a:
grupteatrealisos@gmail.com

Us coordineu amb d’altres entitats
del barri?

Amb totes. Si amb alguna no, és
perquè ells no volen. A més sóc un
dels creadors de la Plataforma Sant
Martí Nord-est, i el portaveu. Dotze
associacions: totes les que hi ha de
Bac de Roda cap aquí.

I la Coordinadora Eix Prim?
Ara està "en horas bajas". Va

néixer per dos motius: hi havia VERN,
la coordinadora del Clot, i la del
Poblenou i  aquí hi
havia una man-
cança; i també
per motius polí-
tics: els diferents
presidents que
han passat te-
nien una determi-
nada tendència
política, i per això es va crear.

La coordinadora Eix Prim i VERN
col·laborem en la Cavalcada de Reis.

Perquè hi ha dues Festes Majors al
barri?

La Palmera sempre ha participat
en les festes de Sant Martí. Aquí
venien els "caballitos" però no venia
res més. I els calés tampoc.

Va arribar un moment en que vam
dir: quedeu vos el que us heu de
quedar i nosaltres farem la nostra.
L’any passat no, l’altre, la festa de
La Palmera es va fer amb mil euros.
Subvenció de l ’Ajuntament: mil
euros. Aquest any s’ha pogut
millorar. La tònica és fer dos caps de
setmana.

El motiu va ser
aquest però a
més al novembre
plou, fa fred, la
gent no surt, es
fa fosc aviat.
Llavors es va de-
terminar que la
féssim al juny.

Amb la bona entesa amb VERN i
l'associació Sant Martí de Proven-
çals estem col·laborant amb les
festes de Sant Martí. Abans el ball
es feia a poliesportiu ASME i ara
venen aquí a la pista. Com que som
la referència de les sardanes a Sant
Martí, es fan a la plaça de La Pal-
mera. I aquest any també vindran
els Castellers de Barcelona i dues

colles més, perquè al parc de Sant
Martí, com hi ha les paelles, no
poden fer res.

Què li falta a La Palmera?
A la plaça, que és el símbol del nostre

barri, li falta manteniment i neteja de
tota mena. Està aprovada en plenari
la remodelació de la plaça, però...

Hi ha la proposta de convertir la
plaça en una superilla...

No ens agrada. El sector de La
Palmera ja és una superilla natural.
No fa falta que vinguin a posar

limitacions de cap
tipus. Ja se li va dir
a l’Ajuntament i
sembla que ho va
entendre. Els
cotxes només
entren per passar
al mercat pel
carrer Andrade.

Què tal funciona el Pla de Barris?
Jo hi crec en el Pla de Barris, el

que no crec és en la forma que ho
estan fent. En principi, el pressupost
del Pla de Barris era a més a més del
pressupost normal, per fer coses que
mancaven al districte o a certs llocs.
Què ha passat? Que tot va dintre del
Pla de Barris, allò és una olla de grills.
Quants llocs de treball efectius han
creat al barri? Zero. No ha servit per
res. En el tema d’esports, ara volen
posar una pista de bàdminton a la
plaça de La Palmera.

I el nou Pla d'Acció Comunitària?
Espero que no sigui com el Pla de

Barris.

Han aconseguit
crear a La
Palmera el
centre d'atenció
sardanista del
barri...

Som gairebé
quaranta persones. Vam començar
tres o quatre i després la gent es va
animar. Assagem al poliesportiu cada
dijous. La idea de fer-ho aquí era
perquè la gent ens veiés.

A la Trobada de Colles Veteranes
venen deu colles. Ara estic capficat
en fer una colla jove i una colla
infantil. No vull que es perdi una cosa
que ha costat tant d’aconseguir.

A la plaça, que és el
símbol del nostre barri,
li falta manteniment i
neteja de tota mena

(ve de la pàgina 3)

Quants llocs de treball
efectius ha creat el Pla de
Barris? Zero.
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E l  Cen t re  C í v i c  San t  Mar t í
organi tza un concurs de foto-
grafia sota el lema "Qui t'ha vist
i qui et veu!". Els temes han de
ser llocs característics del barri o
la ciutat que es troben en vies
d’extinció.

Les fotografies s’han d’enviar
en format digital (en un arxiu .jpg
i 300 DPI) per correu electrònic a
l'adreça: dinamitzacio@ccsantmarti.net,
o bé impreses o en un cd, per
correu ordinar i  a l ’atenció del
Centre Cívic Sant Martí (carrer de
la Se l va  de  Mar,  215 ,  08020
Barcelona). 

Cal indicar el  nom, cognom,
edat, domicili, telèfon, mail, títol
de la fotografia i opcionalment,
una breu explicació. 

Cada participant pot entregar
un  màx im de  dues  f o tog ra -
fies. S’admetran fotos retocades,
muntatges...

La  comun i cac i ó  de  l e s
pe r sones  guanyadores  de l
concurs i les seleccionades per
l’exposició es farà pública al web
de l  cent re  i  l es  seves  xarxes
soc ia ls  a  part i r  de l  d ia  10 de
desembre.

El jurat està format per Charlie
Pérez, fotoperiodista freelance i

t a l l e r i s t a  de  f o tog ra f i a
(charl ieperez.es), el consell de
redacció de la revista de Verneda
Solidària El Rebrot i l’equip del
Centre Cívic Sant Martí.

La participació en el concurs
comporta l ’exposic ió al  Centre
Cívic de les fotografies premiades
i les que se seleccionin, entre el
8 i el 31 de gener.

El premi per a la categoria A
(més grans de disset anys) és un
taller gratuït, a triar de l’oferta
de "Foto i  Imatge" del  Centre
Cívic Pati Llimona pel trimestre
d'hivern 2019 o un dels Tastets
de Fotograf ia del  Centre Cív ic
Sant Martí.

El premi per a la categoria B
(menors de disset anys) és una
càmera Fujifilm Instax mini.

Pel sol fet de part ic ipar, els
autors ha  de reconèixer ésser
posse ïdors de l ’autor ia  de les
seves fotografies.

Els participants accepten que
les imatges es puguin fer servir
per fer difusió de l’exposició en
diferents mitjans.

La convocatòria resta oberta
fins el dia quatre de novembre de
2018.

Concurs de fotografia:
Qui t'ha vist i qui et veu!

¿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

Janet Ríos
janet@arsonserveis.com

617 886 924

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.

CUINA DE COLORS

Ingredients
300 gr. de nata per muntar
40 gr. de parmesà ratllat
6 rovells d’ou
20 gr. de sucre
100 gr. tomàquets secs

"Crème brûlée" de

parmesà i formatge fresc

(Itàlia)

Preparació
Ajuntar els rovells i el sucre

i batre fins a dissoldre els
ingredients.

Bullir la nata i afegir a sobre
del parmesà ratllat en un bol.
Deixar reposar durant 5 minuts.
Després, triturar amb la
batedora i colar a sobre dels
rovells d’ou batuts amb el sucre.

Afegir el tomàquet sec picat
en el bol de ceràmica on
enfornarem.

Omplir amb la mescla els
bols de ceràmica i enfornar,
després de escalfar a 200
graus, durant 20 minuts.
Servir.



EL REBROT  51   Octubre 20186

MANUEL CASTELLS

Una onada de xenofòbia s’estén pel
món. Principalment a Europa, però ara
també a l’Amèrica Llatina, on la deses-
tabilització econòmica i política de
Veneçuela i Nicaragua han llançat cen-
tenars de milers de refugiats pels
camins de l’exili.

Les reaccions violentes de les
poblacions autòctones han estat
immediates. A Costa Rica, un país
tradicionalment pacífic i acollidor hi va
haver per primera vegada una
manifestació xenòfoba contra els
nicas, atiada pels polítics de l’extrema
dreta que gairebé guanyen la
presidència fa uns mesos. Encara que
també hi va haver resposta dels molts
ticos humanistes, que van sortir al
carrer per condemnar els extremistes
que tacaven la imatge de tolerància que
enorgulleix els costa-riquenys.

[...]

I a Europa, cada dia porta nuvolots
més foscos impulsats pel vent de
xenofòbia, islamofòbia i neonazisme
que ressorgeix, entronitzat pel concla-
ve entre Salvini i Orbán aquesta set-
mana. Des dels ports italians tancats
als refugiats errants al mar als carrers
de Chemnitz a Saxònia, on el cap de
setmana passat, després d’una baralla
en què va resultar mort un alemany,
800 manifestants simpatitzants de
Pegida es van llançar a la caça
indiscriminada de l’estranger. [...]

I a Espanya ara ja sembla clar que
la dreta bipolar (PP/Ciutadans) creu que
ha trobat un nou filó, a més de Cata-
lunya, per soscavar el Govern de Pedro
Sánchez abans que les eleccions con-

solidin un nou projecte reformista i dia-
logant. Perquè, en realitat, el principal
problema de convivència no són els
refugiats en si, sinó la utilització de la
seva existència per polítics com Salvini
a Itàlia, Le Pen a França, Johnson a
Anglaterra, Orbán a Hongria o Casado
a Espanya, per
impulsar-se al govern
com a barrera davant la
invasió bàrbara. [...]

I aquest missatge
ressona en moltes
ments, encara que
menys de les que diuen
els demagogs. Funciona
perquè treballa sobre l’emoció bàsica
de la nostra espècie: la por. Una por
de múltiples orígens en el moment
actual de canvi profund en la cultura,
la tecnologia, l’economia, la geopolítica,
la demografia, una por que indueix una
reacció defensiva d’atrinxerar-se en els

Inhumans i 
Ja era sabut que el Pla

Parcial de la zona de Llevant
(sector Nord) assignava una
alta densitat de construcció
d'habitatges als terrenys situats
al nord de la Gran Via. D'aquest
Pla va néixer el barri de La
Verneda de Sant Martí (Gran
Via-ronda de Sant Martí-
Espronceda-límit amb Sant
Adrià).

Avui trobem al nostre barri
fins a quaranta-u edificis de
més de cinquanta metres
d'alçada. Molts d'ells es troben
al Barri de La Pau i al llarg de l
carrer Guipúscoa però hi ha
una acumulació especial quan
comences a baixar pel carrer
Pont del Treball Digne i trobes,
a l'esquerra, els quatre blocs de
la Cooperativa Montseny; a la
dreta, els set de
Construcciones Españolas;
després del carrer Menorca hi
ha els cinc de Lamaro i en
arribar al carrer Huelva i girar
a la dreta s'aixequen els tres de
la Cooperativa La Puntual i
l'enorme edifici verd de La
Caixa: en total vint edificis de
més de cinquanta metres (dels
que els bombers anomenen
EGA-Edifici de Gran Alçada).

Tot plegat, un "Manhattan
vernedenc" on hi viu una
tercera part dels prop de
55.000 habitants del barri. A
la fotografia extreta de Google
Earth es pot apreciar la línia
de gratacels just al costat del
nucli antic amb l'església, la
rectoria, les masies i el parc de
Sant Martí.

INDRETS

Manhattan
vernedenc

La condemna dels refugiats a la seva sort, sigui al mar o en campa

Refugiats siris intentant arribar a Grècia

El que està en 
a l’Amèrica Lla
en general, és 
conviure com 
I amb el matei

EL REBROT  51   Octubre 2018 REVISTA DE PREM
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DIA MUNDIAL

10 octubre
Contra la Pena de Mort

La Coalició Mundial contra
la Pena de Mort, que agrupa
unes 150 entitats de tot el món,
va establir l'any 2003 el deu
d'octubre com a Dia Mundial
contra la Pena Mort, per tal de
conscienciar cada cop més
societats de la necessitat de
l'abolició d'aquest càstig.

Cada any s'afegeixen nous
països que exclouen la pena de
mort del seu ordenament
jurídic. El 2017, Guinea i
Mongòlia es van afegir a una
llista que ja supera els cent. Tot
i això, segons dades d'Amnistia
Internacional, l'any passat es
van registrar 2.591 condemnes
a mort a 53 països.

Els arguments principals
contra la pena de mort es
resumeixen en cinc:

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

alienígenes

mites tradicionals de poble i nació, com
proclama Alternativa per a Alemanya
o la Lliga italiana. La condemna dels
refugiats a la seva sort, sigui al mar o
en campaments en terra de ningú,
requereix negar-los la condició huma-
na, per reconciliar aquest rebuig amb

els valors que se suposa
que carac-teritzen la
nostra civilització. En la
nostra percepció,
passen a ser “altres”, o
sigui “alienígenes”.
Contra els quals cal
defensar-se. I en tot cas
no permetre que
s’acostin.

És evident que l’acollida de cen-
tenars de milers o milions de persones
expulsades de les seves vides per
guerres, violència, geopolítica de les
potències, dictadures, caos econòmic,
bandidisme, o misèria extrema, reque-

reix estratègies polítiques i mesures
socials que no poden assumir soles les
oenagés que heroicament intenten
contenir l’hemorràgia de la nostra
humanitat.

El recent projecte de coordinació
europea, iniciat per l’acord entre Merkel,
Macron i Sánchez, és un pas en
aquesta direcció. Per això el sabotatge
d’aquest esforç, fins i tot abans que
hagi pogut desplegar-se, com fan
polítics diversos, és simplement
irresponsable. Perquè no hi ha frontera
que resisteixi la descomposició d’una
part substancial del planeta (per
exemple, la ribera sud de la
Mediterrània) i la consegüent posada
en moviment d’un èxode massiu, del
qual a més s’aprofiten les xarxes
criminals de traficants que campen a
la seva sense que els governs
democràtics intervinguin en el seu
control. En lloc de castigar els refugiats,
que en són les víctimes.

El que està en joc, a Europa, a
l’Amèrica Llatina, i al món en general,
és si podem conviure com a espècie. I
amb el mateix planeta. És en aquest
replegament atemorit als nostres
micromons on hi ha els gèrmens de la
nostra autodestrucció, començant per
la desintegració de la Unió Europea que
desencadenaria un caos econòmic
global.

No podem sobreviure com a humans
si ens convertim en inhumans per por
dels alienígenes..

Extracte de l'article publicat a
La Vanguardia el primer de
setembre de 2018

Bar-Cafetería
P    A    N    E    S

Gran Via, 1037
9 3   2 5 0   4 3   9 2

aments en terra de ningú, requereix negar-los la condició humana
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joc, a Europa,
atina, i al món
si podem
a espècie.

ix planeta
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1. És irreversible i s'executa
a persones erròniament.

2. No dissuadeix contra la
delinqüència.

3. La solen emprar països
amb sistemes judicials injustos.

4. És aplicada de forma
discriminatòria contra pobres
o minories.

5. En alguns països, es fa
servir com a eina política
contra els opositors.
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L'Espai Pere
Calafell (carrer
Andrade, 184)
ofereix fins el
31 d'octubre
l'exposició "Ai-
gua Territori,
Can Riera. Un
recorregut pel
nostre passat
rural".

Can Riera és
la quarta ma-
sia conservada
al barri. I va
ser gràcies a la
perseverança
de l'entitat
Apropat (Agru-
pació per la
Protecció del
P a t r i m o n i ) ,
una de les or-
ganitzadores de l'exposició. Els
orígens de la masia es remunten a
l'any 1513 (tal com es pot comprovar
a una placa de la façana). Amb
l'arribada del projecte de trans-
formació dels
entorns de
l'estació de La
Sagrera, el
futur de la
masia es va
veure compro-
mès. Final-
ment, tant la
masia com
l'institut Salva-
dor Seguí han quedat fora dels plans
urbanístics de construcció de més
tres mil habitatges a l'anomenat
Sector Prim.

L'exposició ens permet conèixer a

través de fo-
tografies la
trentena de
masies que
poblaven el
nostre barri i
que el conver-
tiren fins als
anys cinquan-
ta i seixanta
en la zona
agrícola de
l'antic muni-
cipi de Sant
Martí de Pro-
vençals, men-
tre el Clot,  el
Poblenou i La
Sagrera es-
devenien ne-
tament indus-
trials.

També po-
dem saber quins eren els usos i
elements  d'una masia a través de
l'exemple de Can Juliol (una gran masia
que es trobava al carrer Huelva).

En un annex de la sala principal
de l'Espai Pe-
re Calafell
s'ha reproduït
una llar de foc
d'una masia
amb els estris
de cuina i
eines que es
feien servir
pel conreu del
camp. També

les fotografies d'una col·lecció de
pintures sobre masies del barri i un
bon grapat dels productes ecològics
de la cooperativa Verdnou.

L L I B R E S

La Pau

L'any 1995, l'empresa
pública Adigsa va publicar una
cinquantena de llibres sobre
els polígons d'habitatges
públics que gestionava. Dos
d'ells sobre el nostre barri: La
Pau i Parera.

Tenim llibres que parlen de
Via Trajana, de La Verneda
Alta, de Sant Martí de
Provençals. De fet, l'única zona
del barri que no ha estat motiu
d'una publicació és La Palmera.

El llibre sobre el Barri de la
Pau va ser escrit per la
periodista Montse Oliva i al
llarg de 150 planes es descriu
el naixement d'un barri que va
ser inaugurat pel dictador
Franco el 1966 dins una
campanya de propaganda del
régimen feixista sobre els "25
años de paz". Una mostra de la
seva especificitat és que La Pau
conservaria la direcció postal
per números de bloc fins als
anys noranta.

Cartell anunciador de l'exposició

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

BAR  JÚPITER
                 Agricultura, 238
              Especialidad en Tapas

                      Reservas

Exposició sobre el món
agrícola de La Verneda

Tant Can Riera com
l'institut Salvador Seguí han
quedat fora dels plans
urbanístics de construcció
de més tres mil habitatges a
l'anomenat Sector Prim
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Conèixer el barri passejant-lo no
necessàriament implica visitar monu-
ments. Un dels grans patrimonis dels
vernedencs són les seves entitats.

Òmnium Cultural va organitzar al
gener un itinerari pels indrets del
barri que s'havien guanyat amb la
lluita veïnal. Des del Centre Cívic,
passant per les places dels Porxos i
La Palmera, fins a la rambla Prim,
guiats per membres de les associa-
cions de veïns que van participar en
les lluites.

Un altre itinerari permet conèixer
les entitats dedicades a la cultura
popular: els gegants que dormen a
la residència del carrer Cantàbria, la
seu dels Diables de La Verneda/Gus-
pires de Sant Martí a Doctor Zamenhof,
les Hermandades Rocieras del Santo
Ángel i La Pau, els balls de la Casa
de Estepa i Cova da Serpe i moltes
escoles que s'estan afegint amb ge-
gantons i capgrossos.

Els amants de l'esport poden

començar per la Casa de l'Esport de
la cruïlla del carrer Guipúscoa amb
Bac de Roda, on hi ha la seu de mol-
tes federacions catalanes, inclosa la
de basquetbol, i després visitar els
tres poliesportius: Bac de Roda,
Júpiter i ASME, tots amb piscina. Pel
camí es trobaran amb els quatre
camps de futbol: Menorca, Andrade,
Júpiter i Centenari. I amb les seus
de penyes del Barça, del Madrid i de
la Reial Societat. A més de gimnasos
on es practiquen tot tipus d'arts
marcials i circuits esportius.

Si l'interès és religiós, el barri
compte amb cinc parròquies catòli-
ques: Sant Martí, Sant Lluís, Sant
Ambrós, Sant Joan d'Àvila i Santíssim
Sagrament. Més un nombre variable
de llocs de culte evangèlic i la seu
(centre estaca, en diuen) dels mor-
mons. Les tres primeres esglésies
són edificis dignes d'una visita co-
mentada. Com la de les santes Ju-
liana i Semproniana, més enllà de La
Pau, i els seus curiosos capitells.

Fianl de l'escultura "La Línia de La Verneda", de Francesc Torres, a

Guipúscoa/Extremadura

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

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

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com

CARRER A CARRER

Plaça de La Verneda

L'espai que ocupa l'actual
plaça de La Verneda havia de
ser en realitat una parròquia.
Quan les obres per construir el
temple es van iniciar el 1976,
els veïns les van aturar
reclamant un espai de relació
per a tots els veïns: una plaça.

La lluita va durar fins l'any
1978 quan es van iniciar les
obres de la plaça. La fotografia
mostra un instant de la
inauguració, celebrada el 14 de
juny de 1979, quan el
president de l'associació de
veïns La Verneda Alta, Marc
Genestar, estava a punt de
penjar una placa
commemorativa amb una crida
a la bona conservació.

La plaça va ser durant molts
anys l'epicentre de les festes i
activitats del barri. Entre el
1990 i el 1995, va ser l'escenari
d'una nova lluita: la
construcció d'un aparcament
subterrani. El pla inicial era
construir-lo entre la plaça i el
carrer Menorca. La
determinació d'un grup de
veïns d'un bloc proper va fer
canviar la situació i avui en dia
es troba sota la plaça.

Fer una ruta històrica
pel barri (II)
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Hem assistit en viu i en
directe a la desaparició d'un
dels edificis més emblemàtics
del barri: l'antiga fàbrica de
televisors Zenith.

Situada al carrer
Espronceda, entre Guipúscoa i
Concili de Trento, era obra del
despatx d'arquitectes Giráldez,
López Íñigo & Subías (premi
FAD del 1958 per la Facultat de
Dret de la Universitat de
Barcelona).

La fàbrica va ser inaugurada
l'octubre de 1967 pels amos de
Telerasa, llicenciada per
Espanya de Zenith Radio
Corporation de Chicago, pel
president de la companyia
nord-americana Joseph Wright
i pel ministre d'Industria,
Gregorio López Bravo.

Fins al 1983, quan va tancar
deixant un centenar de
treballadors al carrer, havia
fabricat televisors i ràdios de la
marca Zenith. Després d'un
llarg període de poca activitat
econòmica, actualment,
després de l'enderroc, al solar
estan en construcció 112
habitatges de la promotora
Núñez y Navarro.

AHIR I AVUI

Fàbrica Zenith
Antonio Herrera,
in memoriam

ANTONI SANTOS

El proppassat mes de juliol ens va
deixar el nostre company Antonio
Herrera y Valiente. Fill adoptiu de la
Trajana, va viure la major part de la
seva vida al barri del Clot. Malgrat
d’origen barceloní, sempre va
reivindicar les seves arrels
andaluses, ja que tota la seva família
provenia de Jódar, a la província de
Jaén.

Home compromès amb el seus
barris, va treballar en diferents
associacions de veïns i en activitats

solidàries. Això el
va portar a pre-
sentar-se per les
llistes de Barcelo-
na en Comú des-
prés d’haver vis-
cut intensament
tot el que va
representar so-
cialment el 15-M.
Va ser escollit, i va
aportar a la polí-
tica aquella càrre-
ga infinita d’huma-
nitat que el carac-
teritzava.

Però el que més
l’interessava era
el contacte amb la
gent. Parlava,
escoltava i prenia
un munt de notes.
Era sorprenent
veure com des-
prés era capaç
d’escriure un relat
on els petits
detalls que om-
plen la vida de les
persones hi eren

recollits i posats en valor. Aquesta
sensibilitat per descobrir el millor de
cadascú, aquest interès per esbrinar
fins el darrer record amable que tots
acumulem, era el que el feia ser
estimat per tothom.

 Aquesta herència literària ha de
rebre el reconeixement que mereix.
Hem perdut el cronista de la vida
senzilla de la gent, el company de
lluites per millorar els nostres barris
i l’amic amb el que omplíem tantes i
tantes estones d’amable conversa.

Anuncia't  a

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com
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 "Un savi de la gestió cultural",
"Arquitecte de la relació entre la
gestió cultural i les polítiques pú-
bliques", "La humanidad, talante y
enorme vocación que Miralles sentía
por la cooperación iberoamericana",
"Trobarem a faltar la seva capacitat
analítica i critica",  "Va ser un enamo-
rat de la cultura i de la creació cultu-
ral, i també de la gent del barri i de
les coses que es feien". Eduard Mira-
lles ens va deixar a finals d'agost i la
reacció dels que el coneixien queda
reflectida en aquests comentaris
publicats a la premsa i a les xarxes
socials.

L'Eduard va néixer i créixer a La
Verneda, culturalment també. Les

seves inquietuds i el seu talent van
impregnar els instituts del barri, tant
el Joan d'Àustria com el Bernat
Metge. Després van venir la vocalia
de Cultura de l'associació de veïns
La Verneda Alta, el MAV (Mitjans Au-
diovisuals Verneda), la Societat d'Es-
tvdis de La Verneda de Sant Martí, el
Cine-Club Verneda, els Grallers de La
Verneda, l'Estrambòtica Companyia
Ca l'Arnó, els ETCP (Equips de Treball
de Cultura Popular) i, a la segona
meitat dels anys vuitanta, la direcció
del Centre Cívic Sant Martí.

En aquest període es van fixar
molts dels senyals d'identitat cultu-
rals del barri. El seu llegat quedarà
per sempre amb nosaltres.

Festa celebrada al Centre Cívic el 1989 amb motiu de la marxa d'Eduard

Miralles com a director (Foto: Molina)

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

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

Gabo i el cinema (II)

ESTAT DEL SOLAR DE LA FUTURA BIBLIOTECA

"Lo único que realmente he
estudiado ha sido cine",
afirmava García Márquez. I ho
va fer als anys cinquanta al
Centro Sperimentale de
Cinematografia de Roma.
Després exerciria com a crític
de cinema al diari colombià El
Espectador.

Va intervenir com a actor a
l'adaptació del seu conte En
este pueblo no hay ladrones
(Alberto Isaac, 1964) al costat
de Luis Buñuel, Carlos
Monsiváis i Juan Rulfo.

Va ser un dels creadors
(1986) de la Escuela
Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de
Los Baños, a Cuba, finançant la
carrera de joves cineastes
d'arreu del món.

CONEIXENT GABOEl llegat immarcescible
d'Eduard Miralles
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ENQUESTES EL REBROT

Trànsit

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

FINS 19 OCTUBRE

Quin és el principal problema de Barcelona?

Turisme

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Setembre

Quin és
el seu
mural

favorit?
METRO SANT MARTÍ CASAL EL DRAC GENERAL ÒPTICA

10% 23% 3%

Catalunya/Espanya

CENTRE CÍVIC

64%

Habitatge


