
EL REBROT  53   Desembre 2018/Gener 2019 1

EL REBROTR
Entrevista amb Marisa Manera

"A més de l'escola dels Horts,
els pares també demanaven
una escola d'adults"
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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

Marisa Manera
Exmembre de la Vocalia d'Ensenyament de

l'associació de veïns de La Verneda Alta

ÀNGEL VALVERDE

Marisa Manera (Sant Jaume d’En-
veja, Montsià, 1948) és una d'aque-
lles persones sense cap reconeixe-
ment públic que han contribuït, i molt,
a la millora del barri. Va participar com
a responsable de la vocalia d'Ense-
nyament de l'associació de veïns de
La Verneda Alta en el naixement de
l'Escola d'Adults La Verneda-Sant
Martí, que ara celebra el seu quarantè
aniversari.

També en les lluites que van fer
possible que un solar del Pont del

Treball on hi havia una fàbrica tèxtil
es convertís en l'actual institut
Salvador Seguí i la que va originar
l'actual escola Els Horts, en un procés
que va portar pares, mestres i asso-
ciació de veïns a definir un model
d'escola activa, abans de que aques-
ta es construís.

Mestra i psicopedagoga jubilada,
encara dedica el seu temps a tasques
socials en l'associació La Sagrera es
Mou i com a mentora de refugiats
dins el Programa Català de Refugi de
la Generalitat.

L'Associació Sant

Martí Esport (ASME),

Medalla d'Honor

de Barcelona
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució: Vox entra en escena.

(Vox en T, ra en E, S, C en A)

Cambia el panorama político

Bon bon any!
Aquestes festes nadalenques són el preludi d'un any
ple de cites importants i, en el cas del nostre barri, de
rendició de comptes sobre les accions públiques
desenvolupades en els darrers quatre anys.
EL REBROT vol aprofitar el canvi d'any per regalar
els seus lectors un calendari que ha estat possible
gràcies als dibuixos d'Azagra i Revuelta. El trobareu
dins les pàgines de la revista (si no fos així, o només
llegiu la versió digital, podeu demanar-lo a
cartes.elrebrot@gmail.com i us el farem arribar).
La celebració del
quarantè aniversari
del naixement de
l'Escola d'Adults La
Verneda-Sant Martí
marcarà els actes del
2019: poques persones
al barri han deixat de
tenir una relació
directa o indirecta
amb ella. Per anar
obrint boca, entrevistem a la que era responsable de
la vocalia d'Ensenyament de l'associació de veïns de
La Verneda Alta en el moment en què es reivindicà
l'escola Els Horts i, en paral·lel, una escola per als
adults que no havien pogut fer estudis primaris.

També al 2019 es posarà en marxa el Pla d'Acció
Comunitària. En aquests dies s'han acabat de
perfilar les accions prioritàries a través d'un intens
procés participatiu en els seus sis àmbits: salut,
educació, treball, igualtat, inclusió i convivència.

Hem de celebrar que una de les entitats més fortes
del barri, l'Associació Sant Martí Esport (ASME),
hagi estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de
Barcelona. Felicitats!

EDITORIAL

S'han acabat de
perfilar les accions
prioritàries del Pla
d'Acció Comunitària a
través d'un intens
procés participatiu

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
cartes.elrebrot@gmail.com

A G E N D A

DESEMBRE

EXPOSICIÓ: TÚLIO PINTO

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

FINS 20 DESEMBRE

EXPOSICIÓ:
"AZAGRA&REVUELTA"

ESPAI PERE CALAFELL

4 AL 21 DESEMBRE

EXPOSICIÓ:
"PRIMITIVISME A

L'ERA DIGITAL"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

8 AL 31 GENER

EXPOSICIÓ:  "CONCURS DE

FOTOGRAFIA QUI T'HA

VIST I QUI ET VEU!"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

15 DESEMBRE, 11:00
L'ARBRE DELS DESITJOS

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

15, 16, 22, 23
DESEMBRE, 18:00

"ELS PASTORETS", GRUP

DE TEATRE ALISOS

AUDITORI SANT MARTÍ

16 DESEMBRE , 17:00
BCN FUNKY TRAINING

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

16 DESEMBRE , 12:00
MATÍ DE NADAL: "POST"

AUDITORI SANT MARTÍ

21 DESEMBRE , 20:00
CONCERT ESPECIAL

DE NADAL

AUDITORI SANT MARTÍ

5 GENER , 17:00
CAVALCADA DE REIS

RAMBLA PRIM/CARRER GUIPÚSCOA

11 GENER , 20:00
TEATRE: COMANDO IMPRO

AUDITORI SANT MARTÍ

13 GENER , 12:00
MATÍ FAMILIAR DE CIRC:

LADY, FRANK & STEIN

AUDITORI SANT MARTÍ

17 GENER , 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:

SILVANA

AUDITORI SANT MARTÍ

18 GENER , 20:00
CONCERT DE COBLA:
DE MÚSIC A MITE

AUDITORI SANT MARTÍ

20 GENER , 18:30
DIUMENGES DE MÚSICA

CLÀSSICA :
SELVAGGIA FERA

AUDITORI SANT MARTÍ

25 GENER , 20:00
TASTETS DE MÚSICA:

GREEN A PÈL

AUDITORI SANT MARTÍ
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"Un dels criteris per entrar a l'escola
dels Horts era que els pares haguessin
participat en la lluita"

Quin és l'origen de l'escola Els
Horts i de l'Escola d'Adults?

Tot va començar amb una queixa
per la brutícia dels horts que hi havia
al carrer Prim. Es va presentar un
escrit al districte de Sant Andreu
(que era al que pertanyia aquesta
zona llavors) i no va haver cap
resposta. El 15 d’abril, un dissabte
al matí, de 1978 es cremen els horts.

El 79 comencen les obres d'unes
aules provisionals i l'any següent es
fa la festa de la primera pedra amb

majoria dels pares i mares no tenien
els estudis primaris acabats. Es
definia en una frase: “Nosaltres
també aprenem, mentre els nostres
fills estudien”.

Quines eren les tasques de la
vocalia d'Ensenyament?

La primera cosa que vam fer com
a vocalia van ser unes enquestes
porta per porta. Es demanaven ne-
cessitats del barri (semàfors, fa-
nals...) i també el nivell d’estudis i si
els interessaria una escola d’adults.

Un segon punt que va treballar la
vocalia era si en el solar que de-
manàvem al Pont del Treball havia
d'anar un institut o una escola de
formació professional.

I també l’escola dels Horts i la
d’adults.

Marisa Manera, a la plaça de La Verneda, al costat de la tanca de

l'institut Bernat Metge (primera seu de l'escola d'adults). Al fons,

l'actual escola Els Horts

(segueix a la pàgina 4)

l’assistència d’uns mil veïns. L’agost
del 81 comencen les obres defi-
nitives i el curs 82-83 comença l’es-
cola nova.

D'on va sorgir la iniciativa de
demanar dues escoles?

D'una assemblea que va convocar
la vocalia d'Ensenyament de
l'associació de veïns de La Verneda
Alta. Allà es va decidir tirar la lluita
endavant per les dues escoles: la
dels infants i la d'adults. Perquè la

Llibre
"El mestre", de Màrius Mollà.

Música
Jazz i cantautors catalans.

Pel·lícula
"Un lugar en el mundo",

de Adolfo Aristarain.
Color
Blau.
Olor

Herba fresca.
Menjar

Llagostins.
Piano o guitarra?

Guitarra.

Tal com és
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(ve de la pàgina 3)

Pares, mares i associació de veïns
van participar en la concepció de
l'escola dels nens...

Es va treballar molt. Es demanava
el que llavors defensava el moviment
de renovació pedagògica Rosa
Sensat: escola activa, aprenentatge
experimental... L’única cosa en la què
hi havia una mica de controvèrsia era
amb l’ús del
català. Es va anar
introduint a poc a
poc.

L’altra l lu ita
que va ser molt
important era
quins alumnes
s’admetrien quan
s’obrís l ’escola.
Els criteris generals eren la proxi-
mitat (que fossin del barri), que
tinguessin germans a l'escola i es
va introduir un criteri que era que
els pares haguessin estat en la
l lu ita per l ’escola. Com es

demostrava? Molts havien signat
un document demanant l’escola.

Com va acabar l'Escola d'Adults a
l'institut Bernat Metge?

L'associació de veïns va tenir
representació en el Consell Escolar
del Bernat Metge. Van acceptar la
petició de cedir espais i va ser el
primer lloc on es van començar les
classes de l’Escola d’Adults.

Quan les enti-
tats del barri van
ocupar l ’edifici
Gaudí, el que ara
és el Centre Cívic,
els alumnes i
professors se’n
van anar cap allà.

En el moment
què el ministeri

d'Educación y Ciencia va nomenar
oficialment el primer mestre (Marc
Genestar), l'escola d'adults va deixar
de reunir-se a l'associació i va ser
completament independent.

ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 18 GENER

Què li agrada més de les festes
nadalenques al barri?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Novembre

Quin és el
principal
problema
del barri?

SEGURETAT CIVISME

APARCAMENT

11% 61%

11%

ALTRES

17%

ACTIVITATS
NADAL I REIS
divendres 21 de desembre, 20h

Concert Especial de Nadal a
l'Auditori Sant Martí

dissabte 5 de gener, a partir de les 17h

Cavalcada de Reis a rambla
Prim i carrer Guipúscoa

TRENET DEL COMERÇ
Trenet que circula pels carrers

de l’Eix Comercial
Dies: 21, 22, 24, 27, 28,

29 i 31 de desembre de 2018

i 2, 3 i 4 de gener de 2018.

Lloc: Cantàbria / Huelva.
Horari: 11 a 21 hores

PATGE REIAL
Dies: 3 i 4 de gener de 2018

Lloc: Rambla Guipúscoa
(entre els carrers de

Cantàbria i Puigcerdà)
Horari: 17 a 20 hores

L'institut Bernat Metge va
ser el primer lloc on es van
començar les classes de
l'Escola d'Adults

EnllumenatCavalcada Trenet
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CONEIXENT GABO

Gabriel García
Márquez y la Navidad

ESTAT DEL SOLAR DE LA FUTURA BIBLIOTECA

"Es hora de que los adultos
reconozcamos que lo más
agradable que tiene la Navidad
es la oportunidad que ella nos
brinda para poder regresar,
impunemente, a la época en
que el mundo podía echarse a
andar con sólo enroscar la
cuerda de un juguete
mecánico."

“Juguetes para adultos”.

El Heraldo, diciembre de 1950.

"Mediante una operación
comercial de proporciones
mundiales, que es al mismo
tiempo una devastadora
agresión cultural, el niño Dios
fue destronado por el Santa
Claus de los gringos y los
ingleses, que es el mismo Papa
Noël de los franceses, y a
quienes todos conocemos
demasiado. Nos llegó con todo:
el trineo tirado por un alce, y el
abeto cargado de juguetes bajo
una fantástica tempestad de
nieve. En realidad, este
usurpador con nariz de
cervecero no es otro que el
buen san Nicolás, un santo al
que yo quiero mucho porque
es el de mi abuelo el coronel,
pero que no tiene nada que ver
con la Navidad, y mucho
menos con la Nochebuena
tropical de la América Latina."

“Estas Navidades siniestras”.

El País, diciembre de 1980.

CÉSAR AGUADO

Volem celebrar amb l’Escola Bressol
un aniversari rodó, fa quaranta anys
que veïnes i veïns de la Verneda de
Sant Martí van ser el primer grup a ocu-
par (estiu de 1978) un edifici propietat
de la Falange (partit únic franquista).
Van crear una guarderia en el que avui
dia és el Centre Cívic de Sant Martí.

Durant molts anys va ser l’única
Escola Bressol pública a tota la barria-
da de La Verneda de Sant Martí. Des
de la LOGSE l’any 1991 es va incloure
l’educació de 0-3 anys com a cicle
educatiu i no assistencial. Avui dia hi
ha més gent que veiem aquest cicle
com a molt important, però encara és
a debat. Des de la pedagogia hi ha força
veus que defensen la importància del
cicle per la primera
infància a partir de
l’edat d’un any (ad-
quirir habilitats,
socialitzar...). Tot
acompanyat de per-
misos de fins a un
any per a les famí-
lies. Les escoles
bressol, de qualitat,
ajuden a reduir les
desigualtats so-
cioeducatives i fer
personetes més
felices.

A l’Escola Bres-
sol Municipal (EBM)
Esquitx es fan
moltes activitats a
part de tenir cura
de la quitxalla.
Assisteixen a un
concert a la sala
d’actes del centre.
És escola verda
amb jardineres on
les criatures poden
observar cargols, papallones, ocells, i
conrear maduixes, tomàquets… Les
àvies i avis vénen a explicar contes.
La quitxalla fa tallers de plàstica, de
contes... Les educadores elaboren un
cançoner i una llibreta on apuntar el
que passa cada dia a l’aula. També un
taller de costura per les famílies on
parlar de criança.

Abans es feien més activitats i
també sortides, però hi ha hagut
retallades d’educadores i augment
d’infants per aula i s’han hagut de
deixar de fer.

Però dèiem que celebrem tres
aniversaris. Els quaranta anys de
l’ocupació al barri d’on va néixer la
Guarderia Gaudí. Uns 46 anys de la
creació de l’Escola Infantil Esquitx a la
Dreta de l’Eixample, una cooperativa
de mestres i famílies que volien passar
al sistema públic (com moltes escoles
que volien recuperar l’educació activa
enfront de l’educació franquista). La
Guarderia Gaudí també recuperava
l’educació activa. Finalment l’EBM
Esquitx es va traslladar al barri i junt
amb la Gaudí van crear la primera

escola bressol pú-
blica que vam
gaudir al barri.

L’educació de la
primera infància
s’ha guanyat amb
lluites: Esquitx
fent una coopera-
tiva per passar al
sistema públic,
Gaudí ocupant un
local per a fer
palesa una neces-
sitat a cobrir pel
sistema públic.
Les famílies tam-
bé han fet lluites,
una de les últimes
va ser cap al
2004-2005; per
conservar una
educació de quali-
tat es va intentar
que continuessin
dues educadores
per grup. Avui dia
solament hi ha

una educadora, tot i que han millorat
els reforços. Una educació de qualitat
per a la primera infància hauria de tenir
més educadores i menys infants per
grup.

Com va dir una mare de l’escola fa
uns anys: “la vostra feina llueix dins
nostre, dins de les nostres filles i fills”.

Una escola bressol amb
tres aniversaris: Esquitx

A Esquitx es fan moltes
activitats a part de tenir
cura de la quitxalla.
Assisteixen a un concert a la
sala d’actes del centre. És
escola verda amb jardineres
on les criatures poden
observar cargols,
papallones, ocells, i conrear
maduixes, tomàquets… Les
àvies i avis vénen a explicar
contes...
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ASME, Medalla d'Honor
de Barcelona 2018

L'Ajuntament de la ciutat premia cada
any persones i entitats de la ciutat
amb la distinció Medalla d'Honor de
Barcelona. En total, vint-i-cinc (dos
per districte i cinc a proposta del Ple
municipal).

Enguany els guanyadors pel
districte de Sant Martí de Provençals
han estat l'Associació Sant Martí
Esport, pels seus 35 anys de dedicació
a l'esport com a vehicle de formació,
educació, lleure, socialització i millora
de la salut; i, a títol personal, Pere
Guarro, de l'Associació de Veïns del
Clot-Camp de l'Arpa.

¿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.

N O T Í C I E S

ENCESA LLUMS NADAL
Seguint amb la política de

descentralitzar actes de ciutat,
l'Ajuntament de Barcelona
inicià la campanya d'activitats
nadalenques amb l'encesa
oficial dels 100 quilòmetres de
llums des del nostre barri. Amb
la presència de l'alcaldessa, a la
cruïlla del carrer Guipúscoa
amb Julián Besteiro, un
espectacle conduït pel mag
Lari donar pas al Senyor
Hivern, un titella gegant, que
en obrir el "Gran Llibre de les
Coses Petites" va engegar tot
l'enllumenat nadalenc.

Amb motiu d'aquest acte, a
més dels dos centenars de
botigues il·luminades pels socis
de l'associació de comerciants,
l'ajuntament va col·locar un
enllumenat especial al carrer
Guipúscoa (només entre
Doctor Zamenhof i Selva de
Mar) i també al carrer Julián
Besteiro.

Pepi Rafel i Rudy van der Ploeg, de Clot TV, en el moment de recollir el

Premi Sant Martí 2018

D'altra banda, l'11 de novembre
es van lliurar al nou Centre de Pro-
moció Cultural i Artística Palo Alto del
Poblenou els 56ens Premis Sant Mar-
tí. En la seva modalitat individual, va
recaure en Pepi Rafel i Rudy van der
Ploeg, iniciadors de Clot TV, per la
seva tasca d'impuls dels mitjans de
comunicació locals.

En la modalitat col·lectiva, el premi
va ser pel club Handbol Poblenou, un
club de barri que enguany ha
aconseguit pujar a la Primera División
Nacional.
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El Pla d'Acció Comunitària defineix
els seus objectius prioritaris
PLA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA DE

LA VERNEDA I LA PAU

El passat 13 de desembre es va
celebrar l’Assemblea del Pla d’Acció
Comunitària de La Verneda i La Pau,
al Casal Cívic de La Pau. Crear un
espai per fomentar la creació de
negocis i treball cooperatiu al barri,
una campanya de formació i actuació
per prevenir l’assetjament i la reha-
bilitació d’espais abandonats per a
projectes socials, van ser algunes de
les propostes que l’Assemblea va
prioritzar (que havien sorgit dels dife-
rents grups de treball duts a terme
en tres jornades prèvies de formació)
per començar-les a treballar a partir
del mes de gener.

Les jornades de formació
i debat

Els dies 20, 21 i 29 de novembre
a l’Escola de La Palmera es van
celebrar tres jornades per conèixer
Actuacions d’Èxit internacionals que
havien donat resposta a les
necessitats recollides al barri. Les
Actuacions d’Èxit són actuacions

analitzades i avalades científicament
com les que han tingut els millors
resultats, que s’han posat en pràc-
tica en diferents llocs i que han comp-
tat amb la participació de la comuni-
tat: «como vecinas y vecinos quere-
mos garantías de que lo que pondre-
mos en marcha funcionará por qué son
iniciativas que han dado en el clavo,

Una de les sessions de treball del Pla a l'escola La Palmera

han pasado un análisis científico
riguroso y tenemos evidencias de que
si lo hacemos en la Verneda también
tendrá éxito», afirmava Susana
Moreno una de les veïnes que va
conduir una d’aquestes jornades. A
les jornades dedicades a treball,
educació, salut, igualtat, convivència
i inclusió, també es van formar grups
de treball per dialogar i fer pro-
postes, que es van recollir al web
"decidim.vernedalapau.org" perquè
tothom les pogués veure i valorar.

Entre aquest novembre i
desembre han participat un total de
274 veïns i veïnes, professorat
d’escoles i instituts, personal dels
CAP, professionals d’acció social,
tècnics de l’administració i repre-
sentants d’entitats del barri, tre-
ballant amb un gran clima de col·la-
boració amb el desig de fer realitat
aquest nou somni de barri que ara
comença.

Accions prioritàries del Pla d'Acció Comunitària

Àmbit SALUT
Creació d'un mapa de tots els recursos de salut

Àmbit EDUCACIÓ
Transformar el barri en espais on aprendre les 24 hores

Àmbit TREBALL
Xarxa entre formació laboral i negocis del barri i promoció de

voluntariat amb experiència com a mentors
Àmbit IGUALTAT

Campanya de formació i actuació per prevenir l'assetjament
Àmbit INCLUSIÓ

Rehabilitació d'espais abandonats per a projectes socials
Àmbit CONVIVÈNCIA

Organitzar els veïns i veïnes per millorar físicament el barri

Mi Viejo
Bar Restaurante

Brasería

Gran Via, 1072
T. 930 274 913 / 610 837 878
Facebook: Braseria Mi Viejo

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

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

Assegurances Agustí
més de 30 anys al barri
SANT MARTÍ - POBLENOU
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CUINA DE COLORS

Hoosh (Antàrtida)

Ingredients
-Pemmican: 60 grams per
persona (el pemmican és un
menjar concentrat de carn,
baies dessecades i greixos)
- Galetes de trineu (una mena
de "tortita" salada) : 75 grams
per persona
- Aigua (de neu): 100 ml per
persona, per començar

Preparació
Posar l'aigua en el fons d'una

paella. Agregar el pemmican
tallat a mà i mesclar. Això ja és
hoosh. Afegir les galetes de
trineu esmicolades. NOM SECCIÓNOM SECCIÓ

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.

Llamé al teléfono de civismo del Ayuntamiento para comunicar
del grave peligro que supone el cristal roto de este local a pie de

calle, al alcance de
cualquier niño (Julián
Besteiro, 13). Me
responden que tengo
que comunicarlo a la
guardia urbana, cosa
que hago. Pero al ver
que no se soluciona el
problema, acudo a este
medio para
denunciarlo, esperando
que se tomen las
medidas oportunas
antes que suceda una
desgracia y nos echemos
las manos a la cabeza.

Antonio Gómez

Cartes dels Lectors
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L'Assemblea General de l'ONU
va proclamar el 18 de
desembre Dia Internacional del
Migrant al desembre de l'any
dos mil.

Al món hi ha uns 250
milions de migrants (persones
que canvien de país o de lloc de
residència). La major part dels
migrants es mouen de manera
segura i legal. Són una font de
desenvolupament econòmic:
l'any passat els migrants van
enviar 450.000 milions de
dòlars en remeses a països en
vies de desenvolupament. Una
quantitat que és tres cops més
gran del que els països rics
gasten en ajuts al
desenvolupament. A més, els
migrants gasten el 85 per cent
dels seus guanys en els països
d'acollida.

Recentment, s'ha aprovat en
una reunió de l'ONU a
Marràqueix (Marroc) el Pacte
Mundial per a una Migració
Segura, Ordenada i Regular
(amb absències destacades
com la dels EUA i d'Austràlia).
Des de l'any 2000, seixanta mil
migrants han perdut la vida en
viatges perillosos.

IV Premi Jove de Còmic
Sant Martí 2018

De lunes a domingo, de 9 a 20 horas
Puigcerdà, 239

MANICURA + ESMALTADO

CONSTRUCCIÓN DE UÑAS

EN GEL o ACRÍLICOS

DECORACIÓN DE UÑAS

La quarta edició del Premi Jove de
Còmic Sant Martí per a la prevenció i
eradicació de la violència masclista
a comptat enguany amb la participa-
ció de més d'una trentena d'originals.
L'acte de lliurament dels premis va
tenir lloc al Casal de Joves Poblenou-
Can Ricart.

En la categoria A (de 16 a 25
anys), l'obra guanyadora ha estat
"Muses" d'Adriana González Verdera.

Han tingut menció especial "Destá-
pate", d'Arnau Jalón, i "No pararem",
de Claudia Lanuza i Laia Tapias.

En la categoria B (menys de 16
anys, el premi se l'ha emportat Laia
Olivella, amb "Rebélate". Les men-
cions especials han estat per "Navi-
dades pasadas", de Aina Aginako, i
"Princesa estereotipo", D'Adriana
Massi.

18 desembre
Migrant

DIA MUNDIAL

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

Treball, 192 baixos
93 314  4853
639 728 750

W h a t s A p p
618 177 799

w w w . c l i m a r . e s
s a t @ c l i m a r . e s

Migrants a les portes dels EUA
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CARRER A CARRER

Comença al Poblenou.
S'endinsa en el barri a partir de
la Gran Via i acaba al carrer
Menorca, vora el parc de Sant
Martí.

Està dedicat a la figura
històrica de Ramon Berenguer
de Fluvià, més conegut com
Berenguer de Fluvià. Cavaller
de l'Orde de Malta i conseller
del comte Jaume II d'Urgell
(qui s'enfrontà a Ferran
d'Antequera per la successió a
la Corona d'Aragó, després de
la mort sense descendència del
rei Martí l'Humà el 1410).

El Sobirà Orde Militar i
Hospitalari de Sant Joan de
Jerusalem, de Rodes i de Malta
va ser creat al segle XI en el
marc de les croades. Existeix
encara avui en dia i el seu
símbol és la "creu de Malta".

En el tram que recorre el
nostre barri es troben dos
equipaments públics
importants: el Centre d'Atenció
Primària Sant Martí de
Provençals (amb un servei
d'urgències) i l'Escola Bressol
L'Estació, adscrita a l'escola
Bac de Roda.

Azagra & Revuelta al
barri dels ninotaires

L'Espai Pere Calafell ha acollit els
mesos de novembre i desembre
l'exposició "De todo un poco". Es
tracta d'una antologia de les obres
de Carlos Azagra i Encarna Revuelta,
ninotaires i veïns del nostre barri des
de fa vint-i-cinc anys.

La mostra rotarà a partir d'ara per
diversos indrets del barri i el dis-
tricte, encara per determinar.

Azagra ha comentat a EL REBROT
que l'originalitat d'aquesta exposició
està expressada en el seu títol: "hi
ha una mica de tot, cartells reivin-
dicatius, pegatines, portades de
discs...".

L'expo comença amb les biografies
dels dibuixants: Carlos Azagra
(Morón, Sevilla, 1957) i Encarna
Revuelta (Guadix, Granada, 1958). I
una presentació: Dibujos de un

Cartell de l'exposició

tiempo, de un país, dibujos
que no pierden actualidad,
lo mismo eran para una
lucha vecinal que un
encargo para revista
comercial. Trozos de la
historia reciente pegadas
en estas cuatro paredes
para la ocasión.

Després, sota el títol ¡Lo
que tú digas! trobem la
Macaria i les seves lluites
feministes.

A ¡Sobre la marcha! hi
ha tot de cartells fets per
a entitats del barri. Des
dels cartells de festa
major, passant per la
celebració d'aniversaris,
fins a cartells sobre lluites
i projectes. Segueix amb
¡A tope!, sobre d'altres
lluites de la ciutat.

Sin orden ni concierto
agrupa les caràtules de discs i també
cartells de concerts. L'exposició acaba
amb l'apartat ¡No es no!, dedicat a
tot tipus de lluites ciutadanes sobre
temes com la sanitat, l'educació,
l'accessibilitat...

Tot plegat, demostra que el
dibuixant que coneixem per la revista
El Jueves no és només "Pedro Pico y
Pico Vena" i el PGB (Partido de la
Gente del Bar).

Azagra i Revuelta han il·lustrat el
calendari d'EL REBROT pel 2019 amb
dibuixos relatius a les festes que
celebrem al barri, actuals i
històriques, i a les activitats de les
seves entitats. Un calendari que
s'ofereix dins d'aquest exemplar (si
no el trobeu, demaneu-lo sisplau a
cartes.elrebrot@gmail.com).

Concili de Trento, 77   Mòbil  628 649 072

Fluvià

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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L'Associació Sant Martí Esport
(ASME) acaba de rebre la
Medalla d'Honor de Barcelona.
És una de les poques entitats
del barri que compta amb un
llibre en el què explica la seva
història.

Va ser publicat el 2004 per
l'entitat, amb el patrocini de
l'Ajuntament de Barcelona, per
celebrar els 25 anys de la seva
activitat.

El llibre fa un recorregut
cronològic (Arriba la
democràcia, arriba l'esport per
a tothom; 1979-1989. De
l'Escola d'Iniciació Esportiva
(EIE) a la gestió esportiva;
1989-1999. Consolidació d'un
model d'esport per a tothom;
1999-2004. Noves
instal·lacions), solcat per
entrevistes amb les persones
que van ser claus en la
configuració de l'entitat: des
del primer president de l'EIE,
Josep Rovira, passant pel
primer dirigent d'ASME, Narcís
Recasens, i altres dirigents,
monitors, esportistes
i administradors.

Míercoles: Día del Jubilado

Cantàbria, 60  Local 3

Gran participació a la
Festa Major

VERN-COORDINADORA D'ENTITATS DE

LA VERNEDA-SANT MARTÍ

Del 5 al 18 de novembre es va
celebrar la Festa Major de la Ver-
neda–Sant Martí, amb una gran
participació de veïns i veïnes i una
molt bona acoll ida de totes les
activitats proposades

Un any més el nostre barri s’ha
omplert de festa durant el mes de
novembre, en una nova edició de la
Festa Major.

Des de la Coordinadora d’Entitats
VERN en fem una excel·lent valoració
ja que tots els actes han gaudit
d’una gran participació de veïns i
veïnes, cosa que demostra com es
va consolidant aquest esdeveniment
en l’imaginari col·lectiu del barri, i ja
són unes dates que tothom té
reservades a la seva agenda.

En destacaríem grans moments,
com per exemple el diumenge dia 11,
dia de Sant Martí,  on hi va haver fins
a quatre escenaris funcionant alhora
i on es van poder veure actuacions
dels grups de música i balls del barri,
la mostra d’entitats i el pregó de la

Festa Major. Sens dubte un gran dia
on l’ambient de festa es va apoderar
del barri.

De fet, l’ambient de festa va ser la
constant durant les dues setmanes
que va durar, amb grans actes com el
correfoc, el ball de gegants i capgros-
sos, que es va celebrar malgrat
l’amenaça de pluja, el sopar de ger-
manor o totes les actuacions progra-
mades a l’Auditori de Sant Martí que
van esgotar les entrades disponibles.

No podem obviar que durant la
Festa Major es va voler reivindicar
l’Escola de Música Municipal al barri
amb el lema “Ara ja toca, l’Escola de
Música” i que es va concretar amb la
I Marató Musical a l’edifici de la Pere
Calafell.

Una gran Festa Major, que es
mereix un gran brindis de celebració,
un enorme agraïment a totes les
voluntàries i voluntaris que s’hi han
implicat amb cos i ànima i, sobretot,
les ganes de començar a preparar la
de l’any que ve, que segur que
encara serà molt millor.

El pregó, amb el músic Joan Chamorro i les Tertúlies Musicals

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

L L I B R E S

ASME: 25 anys
d'esport, salut i lleure
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Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9262

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

Bar-Cafetería
P    A    N    E    S

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

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 929

Profesionales para el cuidado de sus pies

CENTRE PODOLÒGIC CONDAL

Llame e infórmese
93 266 11 39

Tarifas especiales para
usuarios de tarjeta rosa

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

Guanyadores del concurs
Qui t'ha vist i qui et veu!

CATEGORIA B

(menys de 17 anys)

Aida Asian Royo

Donant un cop de mà al

telefèric de la ciutat

CATEGORIA A

(més grans de 17 anys)

Cristina Salueña

Barri mariner de Xicago

(Sant Carles de la Ràpita)


