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La Festa Major de la música
Va haver un temps en què les festes del barri tenien un to reivindicatiu
i s'anunciaven amb un lema: volem!,
exigim! Aquest costum es va perdre
però ara cada Festa Major té un
rerefons que la defineix. La d'enguany està farcida d'actes musicals
per a tots els públics. Els pregoners
són Joan Chamorro, un músic andreuenc de jazz, i la Tertúlia Musical
de l'Escola d'Adults La Verneda-Sant

Martí. L'acte inèdit es diu Primera
Marató Musical, una trobada de músics a l'espai de la futura Escola
Municipal de Música de Sant Martí. I,
a més, la Trobada de Corals, i la Gala
Lírica, i el segon Sonaverneda, i el
concert del Resonare a l'església, i
la música a l'auditori, i les havaneres,
i la sessió de DJs, i el festival Petits
Grans Músics: tot plegat la Festa
Major de la música.
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Que soni la música!
Una Festa Major plena de música. Això ens espera
a les dues setmanes plenes d'actes que les entitats del
barri han preparat pel gaudi del veïnat.
A les pàgines d'EL REBROT trobareu una
entrevista amb Joan Chamorro i un article sobre les
Tertúlies Dialògiques Musicals, els dos pregoners
d'enguany. També una selecció d'actes que no us
podeu perdre i la
crida de VERN al
La festa major té una
programa de festes.
edat i ha passat per
Com sempre, un toc
mil i una aventures
històric ens recorda
fins a convertir-se en
que la festa major té
la que gaudim avui
una edat i ha passat
per mil i una
aventures fins a
convertir-se en la que gaudim avui.
Acabem de passar un mes d'octubre ple
d'aniversaris i en que hem estat seu del Campionat
del Món de Pilota.
L'enquesta gira aquest mes a l'entorn dels
problemes que preocupen els vernedencs: la
seguretat, el civisme, l'aparcament...? No deixeu de
participar amb la vostra opinió.
A les seccions habituals (Cuina de Colors,
Coneixent Gabo, Aniversaris, Llibres, Dia Mundial,
Cartes dels Lectors...) s'afegeixen un article sobre el
Banc del Temps La Verneda, on sabrem com
compartir solidàriament habilitats i coneixements
amb els altres veïns, i un sobre hodonimia, o com
anomenar els espais públics que ens envolten. En un
territori ple de noms de carrers i places dedicades a
llocs i persones que no tenen res a veure amb el
barri, cal un debat sobre com homenatjar els veïns i
veïnes que s'han significat en algun camp.
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2 AL 15 NOVEMBRE
EXPOSICIÓ:
"SOM MEMÒRIA"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ
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14 NOVEMBRE, 17:00
FEM SALUT, FEM BARRI:
¿QUIÉN CUIDA DE LA
PERSONA CUIDADORA?
CASAL BARRI LA VERNEDA

13 NOVEMBRE
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA:
"2018_N3"
FINS

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

16 NOVEMBRE, 20:00
18 NOVEMBRE, 19:00
TEATRE: "AI, SOLE!
AUDITORI SANT MARTÍ

6 NOVEMBRE AL
20 DESEMBRE
EXPOSICIÓ:
"AZAGRA&REVUELTA"

20 NOVEMBRE, 18:00
LLIBRES A ESCENA:
"TOMBA LA TINTA"

ESPAI PERE CALAFELL

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

16 AL 30 NOVEMBRE
EXPOSICIÓ:
"ARTBARRI. PINTURA
D'ARTISTES DEL BARRI"

24 NOVEMBRE, 20:00
16È FESTIVAL
(IN)FUSIÓN FLAMENCA
AUDITORI SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

4 NOVEMBRE, 12:00
MATÍ FAMILIAR DE
CINEMA: "COCO"
AUDITORI SANT MARTÍ

25 NOVEMBRE, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:
"UN PASSEIG PER LA
HISTÒRIA DEL QUARTET
DE CORDA"
AUDITORI SANT MARTÍ

5 I 12 NOVEMBRE, 18:30
XV TROBADA DE CORALS
AUDITORI SANT MARTÍ

11 NOVEMBRE, 12:00
PREGÓ DE FESTA MAJOR,
AMB JOAN CHAMORRO I EL
GRUP DE TERTÚLIES
DIALÒGIQUES MUSICALS
DE L'ESCOLA D'ADULTS
RAMBLETA SELVA DE MAR

L'ESPURNA

30 NOVEMBRE, 20:00
CONCERTS
DESENDOLLATS: "CHET"
AUDITORI SANT MARTÍ

1 DESEMBRE, 18:00
PETIT CINECLUB:
"EL NADAL DEL SENYOR
BANQUILLÓ"
AUDITORI SANT MARTÍ

JEROGLÍFIC

REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte: elrebrot.laverneda@gmail.com

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

Álvarez Cascos:
apartheid en Catalunya?
(No tiene N ii, d, a)

Amb el suport de:

Solució: No tiene ni idea.

La revista no comparteix necessàriament
les opinions dels articles signats
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"Has de treballar perquè cada dia els
nens siguin feliços amb la música"
Quin és l'origen de la Sant Andreu
Jazz Band?
El projecte va començar en el si
de l'Escola Municipal de Música de
Sant Andreu al 2006. A partir del
2012 va sortir de l'Escola i es va

És treball dels professors fer
que els alumnes s’enamorin
d’aquesta música. Una de les
claus de la Sant Andreu Jazz
Band és aquesta
convertir en un projecte totalment
independent. En total han passat
uns 60 joves d'entre 6 i 21 anys.

Joan Chamorro, durant l'entrevista a casa seva

ÀNGEL VALVERDE
Joan Chamorro (Cáceres, Extremadura, 1962) és el pregoner de la
Festa Major de La Verneda de Sant
Martí. Va arribar a Barcelona amb dos
anys i als divuit va iniciar la seva
carrera com a músic. Creador de la
Sant Andreu Jazz Band, una formació
de músics joves de gran qualitat que
ha actuat arreu del món. Pels qui no
la coneguin, recomanem que busquin a Internet alguna de les seves
actuacions.

Tal com és
Llibre
"El perseguidor",
de Julio Cortázar

Pel·lícula

"Round Midnight", de
Tavernier, amb Dexter Gordon.

Disc

"Blue Serge", de Serge Chaloff.

Color

Han actuat per tot arreu...
Acabem d’arribar del festival de
jazz d’Estocolm, hem anat a França,
ara anem a Itàlia i per l’any que ve
m’estan trucant d’Alemanya, d’Àustria, de Dinamarca, de Nova Zelanda,
de Brasil... Hi ha un interès no només
per la part musical sinó perquè entenen que és una manera diferent
de treballar amb gent jove.

Vermell.

Olor

Com es va convertir en músic?
Als 18 anys vaig començar a estudiar saxo. Vaig anar a parar al Taller
de Músics i allà va començar la meva
relació amb el jazz.

D'on li ve el seu èxit?
És treball dels professors fer que
els alumnes s’enamorin d’aquesta
música. Si entren en aquest joc
aprendran molt més i serà tot molt
més àgil. Una de les claus de la Sant
Andreu Jazz Band és aquesta.

Gardènia.

Menjar

Vegetarià.

Instrument
Saxo baríton.

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

Com aconsegueix arribar a un
nivell tan alt?
Quan donava classes i veia que la
meitat dels alumnes no mostraven
interès vaig canviar la manera d'en(segueix a la pàgina 4)

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427
Treball, 255
93 314 6020
floristeriesiris@gmail.com
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I quina és la finalitat de la
música?
Gaudir i gaudir. La música no la fem
per nosaltres solament, la fem per
donar alguna cosa a la gent, per ferli sentir coses, perquè riguin, plorin,
s’enamorin...

senyar. El llenguatge musical és una
manera de comunicar-te amb la resta
de persones. Entra bàsicament per
l’oïda. Has de fer que aquella
persona escolti moltíssima música i
que parli música. Com? Cantant. Tots
Quins són els
els meus alumnes
orígens del jazz?
canten. I canten
Quan parles amb nens, el
Fa més d’un
també a través
present és el que val. Ells no
segle, quan s’ade l’instrument.
estan projectant-se en el
junta la cultura
Ja vindrà desfutur. Has de treballar
dels africans dels
prés la codificaperquè gaudeixin de
Estats Units amb
ció, llegir música,
cada moment
la música que ve
els llibres...
d’Europa i ha anat
Quan
parles
als Estats Units.
amb nens, el
present és el que val. Ells no estan És la música més popular. A través del
projectant-se en el futur. Has de gospel, del blues, de la religió. És el
treballar perquè cada dia siguin desig de fugir de la seva vida no
feliços amb la música. Gaudir de cada especialment atractiva, perquè eren
esclaus. Als anys vint i trenta es
moment.
comença a ballar amb Duke Ellington,
Louis Armstrong, Count Basie. És un
Tenen algun punt en comú amb
llenguatge universal. Tu pots anar a
les experiències musicals de
qualsevol lloc del món i trobes músics
Carlinhos Brown al Brasil o del
de jazz. El jazz et permet la llibertat
Sistema d'Orquestres de
de crear a partir d’una melodia, d’un
Veneçuela?
Els punts en comú són que ritme. No necessites partitures.
treballes amb gent jove i l’objectiu
és aconseguir un nivell alt. Però és Com és el jazz català?
És cada dia més ric. Quan jo
molt diferent. Allí treballen la música
per treure de situacions a vegades començava, als anys 80, hi havia el
límit a gent jove. El treball que fan gran Tete Montoliu, la Locomotora
és increïble i els resultats s’han negra, la Vella Dixieland, etc... En
l'actualitat hi ha
convertit
en
cada vegada més
referència.
increïbles músics
Él jazz és un llenguatge
fent una música
Els alumnes
universal. Tu pots anar a
meravellosa. Seelegeixen
qualsevol lloc del món i
ria
impossible
l'instrument?
trobes músics de jazz
citar-los a tots.
Cada alumne
I a més tenim la
és diferent. Els
instruments és una cosa que ells han sala Jamboree. M'enyoro molt de la
de decidir. Una cosa és la música i Cova del Drac del carrer Tuset. Va ser
una altra és l’instrument però l'im- un error deixar que es tanqués.
portant és que aquesta música surti
de tu. Tu toques el saxo i si en un D'aquí dos anys s'obrirà al nostre
moment donat vols canviar no hi ha barri la nova Escola Municipal
problema perquè la música ja la tens. de Música Sant Martí. Cap
De fet molts alumnes meus toquen consell?
És important entendre que tots
molts instruments. Com la Andrea
Motis: toca trompeta, saxo, veu... I els alumnes no són iguals, i que per
com ella molts. És el joc, jugar a fer tant el mateix llibre no serveix de la
música. El que busquem és estar mateixa manera per a tothom. Com
les plantes i les flors, no totes flofeliços i sentir-nos bé.
reixen al mateix temps, ni s'han de
regar de la mateixa manera. Cada
Què és ser músic?
Ser músic és viure la música com nen és diferent. Cal tenir confiança i
una cosa molt important en la teva no posar límits.
vida, convertint-se en la teva passió. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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CONEIXENT GABO

García Márquez
a Barcelona

Un cop publicada Cien años
de soledad per l'editorial
Sudamericana de l'Argentina,
Gabriel García Márquez arriba
a Barcelona el 4 de novembre
de 1967, amb la seva dona
Mercedes Barcha i els seus dos
fills, Rodrigo i Gonzalo.
La seva agent literària,
Carmen Balcells, li trobarà un
pis al carrer Caponata de
Sarrià, on rebrà habitualment
la visita d'altres dos escriptors
americans: Mario Vargas Llosa
i José Donoso.
Durant la seva estada, que es
perllongarà fins el 1975,
escriurà molts relats i acabarà
la novel·la El otoño del
patriarca.
ESTAT DEL SOLAR DE LA FUTURA BIBLIOTECA

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
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CUINA DE COLORS

ACTES DE FESTA MAJOR
PER A NO PERDRE'S

Meat Pie (Austràlia)

Del 5 al 18 de novembre
PER SANT MARTÍ S'ESTRENA EL VI!
DIJOUS 8, 18H

I MARATÓ MUSICAL PERE CALAFELL
DIUMENGE 11, 10H
ESPAI PERE CALAFELL (ANDRADE,

RAMBLETA SELVA DE MAR

184)

XERRADA "LA FESTA
I LA PROTESTA"
DIJOUS 8, 18:30

TROBADA DE PUNTAIRES
DIUMENGE 11, 10H

AUDITORI SANT MARTÍ

(ENTRE GUIPÚSCOA I HUELVA)

BALL D'ESCOLES
DIVENDRES 9, 11H

MOSTRA DE DANSES
DIUMENGE 11, 10:30

PARC SANT MARTÍ

RAMBLETA SELVA DE MAR

TARDA JOVE
DIVENDRES 9, 17:30

PREGÓ DE FESTA MAJOR
DIUMENGE 11, 12H

RAMBLETA SELVA DE MAR

RAMBLETA SELVA DE MAR

CARRER CANTÀBRIA

NIT JOVE
DIVENDRES 9, 20H

PETITS GRANS MÚSICS
DIUMENGE 11, 17H

RAMBLETA SELVA DE MAR

AUDITORI SANT MARTÍ

5A MOSTRA DE COMERÇ
DISSABTE 10, 10H

II SONAVERNEDA
DIVENDRES 16, 20H

RAMBLA GUIPÚSCOA

RAMBLETA SELVA DE MAR

(ENTRE DR ZAMENHOF I
AGRICULTURA)

33È CRITÈRIUM DE
CARRETS
DISSABTE 17, 10:30

PAELLADA POPULAR
DISSABTE 10, 10H

PLAÇA DELS PORXOS

PARC DE SANT MARTÍ

CORRECLOWN: CORREFOC PELS
CARRERS DEL BARRI
DISSABTE 10, 20H
INICI: PLAÇA DE LA PALMERA

MERCAT VEÏNAL

D'INTERCANVI

I

SEGONA MÀ + VERMUT RUMBERO
DISSABTE 17, 11H
RAMBLETA SELVA DE MAR

FINAL: ESGLÉSIA SANT MARTÍ

GALA LÍRICA
DISSABTE 10, 21H

SARDANES
DISSABTE 17, 11:30
PLAÇA DE LA PALMERA

AUDITORI SANT MARTÍ

SANT MARTÍ BALLA!
DISSABTE 10, 21:30
RAMBLA GUIPÚSCOA

SOPAR I BALL DE FESTA MAJOR
DISSABTE 17, 21H
PISTA ESPORTIVA DE LA PALMERA

(ANDRADE-RAMBLA PRIM)

(ENTRE ESPRONCEDA I BAC DE RODA)

RAMBLA GUIPÚSCOA

CONCENTRACIÓ DE GEGANTS,
GEGANTONS I CAPGROSSOS
DIUMENGE 18, 11H
CERCAVILA DE FESTA MAJOR
DIUMENGE 18, 11:30

(ENTRE DR ZAMENHOF I AGRICULTURA)

RAMBLETA SELVA DE MAR

EL BARRI SURT AL CARRER!
MOSTRA D'ENTITATS
DIUMENGE 11, 10H

EL PROGRAMA SENCER ES POT CONSULTAR A: EVERN.ORG

Ingredients
- 1/2 kg. carn picada
- 2 cullerades de farina
- 2 cullerades de oli
- 1 ceba
- Brou
- Formatge rallat
- 1 cullerada de Worcestershire
(o salsa anglesa)
- 1/2 tassa de tomàquet fregit
- 1 ou batut
- 1 làmina de massa brisa
- 1 làmina de pasta fullada
- Sal i pebre (al gust)
Preparació
Els pastissos salats són un plat
icònic a Austràlia i Nova
Zelanda. Fet amb una massa de
pasta fullada que en el seu
interior conté carn i altres
ingredients.
Posar 2 cullerades d’oli d’oliva
verge. Incorporar la ceba.
Quan està llest, incorporar la
carn picada i donar-li unes
voltes fins que es dauri.
Seguidament, afegir la farina.
Afegir sal, pebre negre i salsa
anglesa, brou de pollastre i
incorporar la salsa de
tomàquet.
Seguir cuinant i mentrestant,
estendre la làmina de massa
brisa i amb el farciment fred,
introduïr-ho en el motlle.
Estendre una bona quantitat de
formatge rallat.
Segellar-ho amb les puntes
d’una forquilla i punxar la tapa
per evitar que surti la carn.
Posar al forn durant 10 minuts
a 180 graus i després durant 20
minuts més a 200 graus.
I ja tenim l'autèntic pastís de
carn australià!
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Nova piscina
El 9 de novembre de 1991
s'inaugurava la piscina del CEM
La Verneda del carrer Binèfar.
Una llarga reivindicació del
veïnat que s'havia plasmat en la
presentació de 1.200
preinscripcions en l'acte de la
inauguració del poliesportiu al
maig de 1987.
Una peculiaritat d'aquesta
piscina és que la longitud no
arriba als 25 metres, amb la
qual cosa no es poden fer
competicions oficials. Això va
ser una petició expressa de
l'Escola d'Iniciació Esportiva
que gestionava llavors el
centre esportiu.
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Petita història de les festes
SOCIETAT D'ESTVDIS DE
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Un entorn rural com va ser el nucli
antic del poble de Sant Martí de
Provençals celebrava les festes
lligades a la seva activitat: al gener,
Sant Anton, patró dels animals; al
maig Sant Isidre, patró dels
agricultors; i al novembre, Sant Martí.
L'arribada dels nous pobladors a
mitjans del segle XX va canviar
totalment els costums. Els habitants
dels blocs de La Caixa ja celebraven
el 1956 la festa de Sant Martí. Uns
altres, els comerciants del final del
carrer Cantàbria, muntaven a
principis dels setanta la festa pel
Pilar, el 12 d'octubre.
L'arribada de la democràcia va
comportar la ràpida recuperació de
les tradicions perdudes durant la
Dictadura. Van ser, sobretot, les
associacions de veïns les que van
organitzar les primeres festes majors
de llarga durada i plenes d'actes per
a tots els públics. I van escollir la

Cartells de les festes majors de 1956, 1978
blocs de La Caixa dels carrers Andrade/G
segona, a la plaça de La Verneda. La terc
una festa major conjunta per primer cop.

data de l'onze de novembre (Sant
Martí). Només La Pau i Via Trajana
no es van afegir. Els primers celebren
la festa commemorant la creació de

ESTHER PERAL GÓMEZ
Colegiada ICAB 29759

¿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

Agricultura, 300 Local 2
Tel/Fax 93 314 7961
Móvil 655 472 540
estherperal@icab.es
Abogada del barrio con trato profesional,
cercano y calidad humana, especializada en:
· 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.

Janet Ríos
janet@arsonserveis.com
617 886 924

Concili de Trento, 176 Local 1
www.arsonserveis.com
Tel. 93 701 4145

· 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.

Treball, 192 baixos

BAR JÚPITER

93 314 4853
639 728 750

Agricultura, 238
93 663 9262
Especialidad en Tapas
Reservas

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

W h a t s A p p

618 177 799
www.climar.es
sat@climar.es
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majors a La Verneda de Sant Martí

8, i 1981. La primera, organitzada pels
Guipúscoa/Treball/Agricultura. La
cera, les entitats es van reunir per fer
.

l'associació i els segons sempre
havien variat les dates en funció de
les festes de Sant Adrià de Besòs (no
oblidem que la meitat del barri no

pertany a Barcelona: és el barri 3 de reprendre un programa unificat.
Sant Adrià, dit de La Verneda).
En els darrers anys, la desunió de
Mica en mica es van anar recupe- les associacions de veïns ha fet
rant totes les festes: Carnaval, tornar a un escenari de divisió. La
revetlla de Sant Joan. L'any 1981 va festa gran se celebra per Sant Martí,
ser el moment clau en què quatre com ho fa també el veí barri del Clotentitats del barri van decidir Camp de l'Arpa, i al juny, amb el bon
organitzar contemps, ho fan Via
juntament
la
Trajana, La VerFesta Major: les
neda Alta, La Pau
L'any 1981 va ser el moment
associacions de
i La Palmera (tot i
clau en què quatre entitats
veïns de La Verque, des de fa
del barri van decidir
neda Alta, Sant
dos anys, aquesorganitzar conjuntament
Martí de Proventa organitza alla Festa Major
çals, La Palmera
guns del actes pel
de Sant Martí i
novembre).
l'Ateneu Llibertari
L'esquema de
de La Verneda. En total, una la festa no ha variat sensiblement.
setantena d'actes i un ball central al Hi ha uns actes centrals (pregó,
camp del Júpiter amb Raúl del Castillo cercavila, ball d'escoles, diables,
i l'Orquestra Frenesí, de les de més sardanes, ball, sopar de germanor) i
anomenada llavors.
d'altres tradicionals amb gran
L'experiència, però, no va tenir participació com la paellada popular,
continuïtat a l'any següent, i s'hau- la cursa i un de veterà: el critèrium
rien d'esperar sis anys més fins a la de carrets.
creació de la coordinadora VERN per zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Una Festa Major plena
de música, d'art, de vida
VERN- COORDINADORA D'ENTITATS
DE LA VERNEDA-SANT MARTÍ
Arriba el novembre i això vol dir que
arriba la Festa Major. Arriben moments per divertir-nos, per sortir al
carrer, per gaudir del barri, de l'escalfor de la gent. Per omplir-nos de
cultura, de música, d'art, de vida.
A la Festa Major fem barri, teixint
vincles, mirant-nos als ulls, per dirnos: veí! veïna! Volem un barri de
tothom i per a tothom, som un barri
fet de lluites, d'esforç, de gent
valenta, de gent somiadora. Som un
barri obert, un barri de barris (Sant
Martí de Provençals, La Verneda, La
Palmera, Via Trajana, La Pau), un
barri divers, plural, unit i fort.
La Festa Major és treball en equip,
feina col·lectiva. Feina feta gràcies a
molta gent, a centenars de petits
granets de sorra, milers d'hores de
voluntaris i voluntàries. Associacions
i col·lectius del barri, més de
seixanta, que hem posat cos i ànima

per tirar endavant les més de
setanta activitats que trobareu al
programa.
La Festa Major és futur, és el
moment per reivindicar els equipaments i espais que encara ens manquen: la Biblioteca, l'Escola de Música
Municipal, el Parc de Sant Martí, entre
d'altres. És el futur de construir un
barri més lliure, on el respecte, el
diàleg i la fraternitat siguin les
nostres banderes.
La Festa Major és el record
d'aquells qui ens han deixat, de l'Antonio Herrera, l'Eduard Miralles, dues
grans persones vinculades als
nostres barris i que han contribuït a
fer-lo gran, a mantenir la flama del
relat viva i forta.
Gaudiu de la Festa Major, gaudiula al màxim perquè, sí, la Festa Major
sou vosaltres, cada veí, cada veïna
que aporta, dia a dia, el seu granet
de sorra per fer un barri millor.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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1 D'OCTUBRE
Les portes de l'escola Els
Horts de la Rambla Prim van
ser escenari el matí del 30 de
setembre de l'acte de
commemoració de l'aniversari
dels fets que van desembocar
en l'assalt de la policia a
l'equipament educatiu a la
recerca de les urnes
del referèndum
d'autodeterminació del
primer d'octubre.

CAMPIONAT DEL MÓN
Entre el 14 i el 20 d'octubre
es va celebrar a Barcelona el
Campionat Mundial de Pilota.
Part de les competicions es van
poder veure (en condicions un
tant precàries per espectadors
i participants) als Frontons Bac
de Roda de la Federació
Catalana de Pilota.

CAMINS ESCOLARS
Des del 28 de setembre els
infants de l'escola Els Horts
compten amb un Camí Escolar.
Això implica una senyalització
específica per assegurar el
trànsit dels nens i nenes,
recolzat per botigues amigues
que poden ajudar-los davant
qualsevol imprevist.

Pregó de la Festa Major del 2017
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El Banc del Temps: avui
per tu, demà per mi

Els usuaris i usuàries del Banc del Temps La Verneda

La societat urbana d'avui en dia
tendeix a donar cada cop més valor
al temps. El ritme accelerat no ens
deixa espai per la pausa. Fruit
d'aquesta necessitat van néixer els
bancs del temps a finals de 1998.
Un Banc del Temps és una xarxa
d'intercanvi de temps entre
persones amb l'objectiu de donar,
rebre i compartir el seu temps amb
d'altres persones del seu barri. La
unitat d'intercanvi és l'hora.
Al Banc del Temps La Verneda
unes trenta persones comparteixen,
des del 2013, les seves habilitats,
coneixements i serveis puntuals:
cuidar el gat d'algú que marxa de
vacances; acompanyar al metge;
petites feines de costura com
arranjar una camisa; ajuda en
l'aprenentatge d'un idioma; petites
reparacions domèstiques com penjar
un quadre; fer un pentinat...

Els mateixos integrants del Banc
porten el control de la secretaria a
través d'una plataforma online, on
s'apunten les hores que has dedicat.
Es troba físicament al Casal de Barri
La Verneda del carrer Santander, 6
(bancdeltempslaverneda@gmail.com)
i reben el suport de la Fundació Futur
i de l'Agència de Salut Pública de
l'Ajuntament de Barcelona.
Quan s'apunta un nou membre
s'obre un "compte corrent", no amb
diners sinó amb hores. Pel sol fet
d'inscriure's ja donen 20 hores. La
mitjana d'intercanvis és d'uns dos
setmanals. Tot i que cada entitat es
autònoma, en aquests moments
està en estudi la possibilitat de fer
intercanvis entre diferents bancs del
temps de la ciutat. A prop del de La
Verneda hi ha el de Sant Andreu, el
de La Sagrera i el del Clot.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Apunts per a la
història de Sant Martí
de Provençals
Tot just recuperada la
democràcia municipal, els
inicis dels anys vuitanta van
estar plens d'activitats de
recuperació del passsat
històric. Va ser el moment de
la creació de l'actual Arxiu
Municipal del Districte de Sant
Martí, sobre la base dels
documents trobats en la seu de
la "Concejalía del Distrito de
Sant Martín", a l'edifici de la
plaça Valentí Almirall.
Una de les primeres tasques
va ser, l'any 1982, posar negre
sobre blanc, en un opuscle
intitulat "Apunts per a la
història de Sant Martí de
Provençals", les dades bàsiques
que els historiadors del
districte consideraven
fonamentals sobre la història
de l'antic poble, independent
de Barcelona fins el 1897.

Bar-Cafetería

P A N E S
Gran Via, 1037

93 250 43 92
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CARTES DELS LECTORS
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Cartes dels Lectors
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.

El Centre Cívic Sant Martí es un equipamiento del barrio
donde se pueden hacer muchas actividades desde hace
más de 35 años. Acoge servicios para todas las edades, un
Casal de Gent Gran, una Escuela de Adultos, un Casal
Infantil, una Escola Bressol, la Biblioteca del barrio,
espacio para entidades y el propio Centro Cívico. Llevo
muchos años siendo usuaria y estoy indignada, ya que el
edificio está muy dejado y sus infraestructuras y
mobiliario también. Hace años que no se invierte. Los
lavabos de la planta de entrada están en unas condiciones
pésimas y ahora el bar, punto de encuentro y reunión está
cerrado porque no se hacen las obras necesarias. Los
vecinos ganaron con su lucha este edificio y las
instituciones no lo están cuidando como se merece.
Mercedes Lasheras

ENQUESTES EL REBROT
Quin és el principal problema del barri?
SEGURETAT

Altres

CIVISME

APARCAMENT

Només cal enviar un correu electrònic amb la seva resposta a:
elrebrot.laverneda@gmail.com
FINS 23 NOVEMBRE

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Octubre

CAT/ESPANYA

TRÂNSIT

TURISME

HABITATGE

16%

16%

8%

60%

Quin és
el principal
problema de
Barcelona?
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Els noms del record

DIA MUNDIAL

16 novembre
Tolerància

ÀNGEL VALVERDE

La Ponència del Nomenclàtor dels
Aragó, Mallorca, València: noms de carrers de Barcelona té una llarga
carrers principals barcelonins que llista de noms que esperen el seu
recorden el passat de la Corona torn. I la ciutat no creix. A més, hi ha
d'Aragó. Plaça Francesc Macià, una norma que impedeix batejar un
avinguda Gaudí, passeig Maragall, carrer amb nom de persona fins que
rambla Prim: noms que recorden a han passat cinc anys de la seva mort.
persones rellevants. Camí antic de La solució de "tallar" el carrer en
València, passeig del Taulat, avinguda trams de diferent nom no és ben vista
Icària, carrer de la Sèquia Comtal: per veïns i comerciants. I no diguem
noms que mantenen vius antics ja del canvi d'un carrer sencer.
Però al barri no hi ha cap equipaindrets de la ciutat. Biblioteca
ment públic que
Poblenou-Manuel
porti el nom d'un
Arranz,
Escola
personatge destaMunicipal de Músicat. Seria una
ca Benet Bails, Mumanera d'enllestir
seu de Reus Salvala incorporació de
dor Vilaseca, Cennoms autòctons
tre Esportiu Municials espais públics
pal Vintró-Joan
de La Verneda.
Alentorn: equipaQuin problema hi
ments que porten
ha per batejar
afegit el nom d'all'auditori "Eduard
guna persona vinMiralles"? O el
culada al poble,
Centre Cívic "Maciutat o barri com
nuel Martínez"? O
a homenatge.
algun espai de Via
A La Verneda de
Quin problema hi ha per
Trajana com a
Sant Martí tenim
batejar l'auditori "Eduard
"Antonio Herrera"?
noms geogràfics
Miralles"? O el Centre Cívic
O, a La Verneda
de carrers: Huelva,
"Manuel Martínez"? O
Alta, algun equipaCantàbria, Guipúsalgun espai de Via Trajana
ment que recordi
coa. Noms de
com a "Antonio Herrera"?
Lluís Moral? I un
persones que van
O, a La Verneda Alta, algun
espai al parc de
destacar profesequipament que recordi
Sant Martí dedicat
sionalment o polítiLluís Moral?
a Rosa Maria Pasca: Doctor Zacual? O evocar Samenhof, Fernando
de los Ríos, Julián Besteiro. I molts turnino Carod a l'edifici de l'Ateneu
dedicats a dones i pedagogs (per Llibertari?
Per recordar els nostres també hi
influència d'un alt funcionari del districte). Hi ha dos carrers i uns jardins ha la solució anglosaxona de posar
que homenatgen veïns i veïnes que noms als bancs de les zones verdes.
van deixar la seva empremta: Josep Hi cabria tothom d'aquí a cent cinMula i Xavier Llorenç, a La Pau; i Ana quanta-cinc anys... O plaques comFiguera, al carrer Andrade, entre memoratives tan ben conservades
com la de la fotografia...
Treball i Agricultura.

A PARTIR
DE 3 ANYS
I ADULTS

“La tolerància consisteix en
el respecte, l'acceptació i
l'apreci de la rica diversitat de
les cultures del nostre món, de
les nostres formes d'expressió i
maneres d'ésser humans”. Així
queda definida a la Declaració
de Principis sobre la Tolerància
aprovada per la UNESCO
(Organització de Nacions
Unides per a l'Educació, la
Ciència i la Cultura) el 1995.
L'assemblea de l'ONU
declararia l'any següent, el 16
de novembre com a Dia
Internacional per a la
Tolerància (en el marc dels
actes de celebració del 125è
aniversari del naixement de
Mahatma Gandhi).
La celebració porta
aparellada la concessió del
Premi a la Promoció de la
Tolerància i la No-ViolènciaMadanjeet Singh (un
diplomàtic i filàntrop indi).
Enguany han rebut el premi la
cineasta canadenca Manon
Barbeau i l'oenagé keniana
Coexist Initiative.
La UNESCO promou el
Decenni Internacional
d'Apropament de les Cultures
(2013-2022) per enfortir el
diàleg entre cultures i
religions, així com l'exposició
itinerant "Nosaltres i els altres:
dels prejudicis al racisme".

enclavedesoul@outlook.com
618 293 933
Concili de Trento, 90-100
www.enclavedesoul.barcelona

TINTORERÍA GÉMINIS
Horario: 9-1:30 / 5-8
Sábado: 9:30 a 1:30
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Limpieza en Seco
Especialistas en Piel

FLUVIÀ, 207, LOCAL 2
Tel. 93 308 18 84 - 08020 Barcelona
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Música clàssica per a
tothom: Tertúlies Musicals

Novembre 2018

ESTHER PROS
FILÒLOGA ANGLESA

www.estheracademy.es
Ensenyament Anglès tots els nivells

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

CLÍNICA DENTAL
Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113
Máster en Prótesis - Ortodoncia

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950
CENTRE PODOLÒGIC CONDAL
Profesionales para el cuidado de sus pies
Tarifas especiales para
usuarios de tarjeta rosa

La Tertúlia Dialògica Musical al Liceu, en la funció de "La Traviata"

Per anar a sentir un concert de
música clàssica al Palau o veure una
funció d'òpera al Liceu no cal ser un
expert musical. Això ho saben molt bé
la vintena de participants en les
Tertúlies Dialògiques Musicals de
l'Escola d'Adults La Verneda-Sant
Martí. Des del 2003 es reuneixen
setmanalment per gaudir de la música
de Vivaldi, Albéniz, Verdi, Donizetti i
tants d'altres. Fa pocs dies van fer un
homenatge a Montserrat Caballé
sentint-la cantant l'ària de "Madama
Butterfly", de Giacomo Puccini.
D'un dia per l'altra seleccionen un
fragment d'alguna obra musical i
alguns tertulians busquen informació
sobre l'època, l'obra, l'autor, els
instruments... A la tertúlia cadascú
expressa els sentiments que li ha
provocat la música i fa comentaris
sobre l'obra i l'autor. Desapareix el

mite de que una persona sense
preparació musical no pot entendre
ni gaudir de la música clàssica. A
més, durant el curs assisteixen, de
franc, al Palau de la Música Catalana
o al Gran Teatre del Liceu per sentir i
veure obres que han estudiat.
En el que va de trimestre, han
transitat per la Tertúlia Dialògica
Musical el "Concierto de Aranjuez",
de Joaquín Rodrigo, una polonesa de
Chopin, la novena simfonia de
Beethoven, l'òpera "Katia Kabanová"
de Janacek...
Donat que se celebra el 40è
aniversari de l'Escola d'Adults, els
membres de la Tertúlia seran
pregoners de la Festa Major (que
enguany se centra en la música)
juntament amb el músic de jazz
andreuenc Joan Chamorro.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Llame e infórmese
93 266 11 39

Gran Via de les Corts Catalanes, 929

