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Maria Martínez Trill
Voluntària a la parròquia de Sant Martí i la Casa de Estepa

Entrevista amb Josep Maria Montaner, regidor del Districte de Sant Martí

"Quan un fa de regidor, la

persona gairebé desapareix"
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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

EL REBROTR
Entrevista amb
Pere López,
president
d'ASME (pàgina 7)

ESPECIAL. Les Escoles d'Adults a La Verneda de Sant Martí (I)

Josep Maria Montaner i Martorell
Regidor de Sant Martí i d'Habitatge

ÀNGEL VALVERDE

Josep Maria Montaner i Martorell
(Sagrada Família, Barcelona, 1954) és
regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
Ho és del Districte del Sant Martí i res-
ponsable de les polítiques d'habitatge.

Arquitecte, crític i professor d'Ar-
quitectura de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya, autor de desenes
de llibres i articles. Un intel·lectual
d'esquerres ficat en la gestió política
i que no es presentarà a la reelecció.
Afirma que fer política municipal, i a
més en minoria, és "una feina obses-
siva i només penses en tantes coses
que has de fer".
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució: ¡Igualdad de género real!

(Igual D a D, De G, enero, re, al)

¡Basta de machismo!

Aprendre tota la vida
El quarantè aniversari del naixement de l'Escola

de Persones Adultes La Verneda-Sant Martí suposarà
la publicació de tot un seguit d'entrevistes i articles
en els propers números de la revista. ¿Com explicar
l'arrelament entre el veïnat del gust per l'educació
al llarg de tota la vida? Tres escoles i més de dues mil
persones acudint-hi setmanalment en són testimoni.

Per obrir boca, una entrevista amb la presidenta
de l'associació Àgora i la reproducció d'un valuós
document: les impressions dels primers alumnes de
l'Escola d'Adults en el seu cinquè aniversari.

El que ha estat
regidor del Districte
de Sant Martí fa
balanç en una
entrevista de les fites
del seu mandat.
Reconeix que plega i
no es presenta a la
reelecció pel cost
personal que representa la dedicació obsessiva que
requereix el servei públic.

L'altre entrevista ens descobreix un home feliç: el
president de l'associació Sant Martí Esport. Acaben
de rebre la Medalla d'Honor de Barcelona per la tasca
de l'entitat en els darrers trenta-cinc anys.

En les seccions habituals, les reflexions de Gabriel
García Márquez sobre el carnaval (sembla que
comencen les obres de la seva biblioteca!), l'antic
Cine Levante i la plaça Angeleta Ferrer, el dia
mundial contra la mutilació genital femenina, el
nou llibre d'Azagra&Revuelta...

I, a més, les fotos guanyadores del Concurs de
Fotografia de Festa Major. Molta atenció a la
programació de l'Auditori i bon Carnaval!

EDITORIAL

Com explicar
l'arrelament entre el
veïnat del gust per
l'educació al llarg de
tota la vida?

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

6 AL 28 FEBRER

EXPOSICIÓ:
"KOREKARA JAPÓN"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FEBRER / ABRIL

EXPOSICIÓ

AZAGRA&REVUELTA:
"DE TODO UN POCO"

CA L'ISIDRET

3 FEBRER, 12:00
CONCERT: ESPECIAL

STANLEY KUBRICK

AUDITORI SANT MARTÍ

7 FEBRER, 18:30
FES! FESTIVAL:

CINEMA I DRETS HUMANS

AUDITORI SANT MARTÍ

8 FEBRER, 20:00
CONCERT DESENDOLLATS:

CASA DAS FERAS

AUDITORI SANT MARTÍ

9 I 10 FEBRER, 19:00
TEATRE: "AI, SOLE"

AUDITORI SANT MARTÍ

12 FEBRER

FESTES DE

SANTA EULÀLIA

14 FEBRER, 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:

OUAGA GIRLS

AUDITORI SANT MARTÍ

15 FEBRER, 19:00
TARDA DE MÀGIA:

TXEMA, THE POSTMAN

AUDITORI SANT MARTÍ

17 FEBRER, 12:00
MATÍ FAMILIAR DE

MÚSICA: "BITXOS RAROS"
AUDITORI SANT MARTÍ

17 FEBRER, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:

DANIEL LIGORIO

AUDITORI SANT MARTÍ

20 FEBRER, 18:00
COMPANYS DE VIATGE

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

22 FEBRER, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL: "UNA MUJER

FUE LA CAUSA"
AUDITORI SANT MARTÍ

1 MARÇ, 17:00
TARDE JOVE

DE CARNAVAL

CENTRE CÍVIC SANT MARTI

2 MARÇ, 11:00
RUA DE CARNAVAL

PARC DE SANT MARTI

2 MARÇ, 18:30
RESONARE: AIRUM.
"SEFARAD MÍSTICA"

ESGLÉSIA SANT MARTI
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"La biblioteca García Márquez serà de
les més maques i més grans de la ciutat"

Hi ha coses en què hem
trobat sintonia i d’altres
que no han trobat ressò:
les superilles o convertir el
carrer Cantàbria en un eix
més verd

Com ha anat la relació  amb les
associacions de veïns en aquest
quatre anys?

Amb Sant Martí i La Verneda i La
Pau hi ha molt bona relació. Hi ha
coses en què hem trobat sintonia i
d’altres que no han trobat ressò: les
superilles o convertir el carrer Cantà-
bria en un eix més verd. Les coses
han anat sortint tot i els entrebancs
dels retards del parc de Sant Martí i
Via Trajana.

Una recomanació amistosa a les
associacions: el relleu generacional
i més presència de dones. S’estan
actualitzant, però s’ha de fer un
esforç.

Vostè és un regidor nascut al
Districte...

Vaig néixer al carrer Dos de Maig.
De petit anava a les monges i des-

El regidor Josep Maria Montaner, al seu despatx del Consell del

Districte de Sant Martí

Llibre
"Tristes tropiques",

de Claude Lévi-Strauss.
Música

Sílvia Pérez Cruz.
Pel·lícula

"Blade Runner", de Ridley Scott.
Color

Vermell.
Olor

Romaní.
Menjar
Paella.

Piano o guitarra?
Guitarra.

Arquitecta
Lina Bo Bardi.

Edifici
Biblioteca Central de Seattle,

de Rem Koolhaas.

Tal com és

(segueix a la pàgina 4)

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

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ORTODONCIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

prés a l’institut Moisès Broggi (que
era el Sant Josep de Calassanç). La
meva vida la feia al Clot però mirava
cap a Sagrada Família i quan em vaig
fer d’una associació de veïns em vaig
fer de la Sagrada Família.

està acabada. La biblioteca García
Márquez tot just la començarem. Serà
de les més maques i de les més grans
de Barcelona.

Ens hem dedicat a fer els pro-
jectes i ara començaran les obres. El
hub cultural (l’Auditori, el centre cívic,
la biblioteca García Márquez i la Pere
Calafell) ha sigut un èxit.

El Piramidon no entra en aquest
projecte cultural?

Potser se li hauria de treure més
partit. Però com que hi ha una part
privada, una part de la Generalitat,
una part municipal i és un edifici
vertical...

Quin balanç fa de les millores al
barri de La Verneda de Sant
Martí?

En un mandat és molt difícil fer una
obra. Si no la comences molt al principi,
no l'acabes. La plaça de la Infància
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(ve de la pàgina 3)

Per a què hem d’estar preparats els
veïns de La Verneda quan es posi
en marxa l’Estació de La Sagrera?

Allò canviarà molt, per a millor.
L’estació tindrà un
parc a sobre com
el del calaix de
Sants. A tot el
Sector Prim, de
rambla Prim fins el
pont del Treball hi
ha un projecte
amb molt de verd,
salvant la masia
[Can Riera], amb
més de tres mil
habitatges i molts
equipaments. Un barri nou, que
trigarà deu o dotze anys en fer-se i
en què gairebé la meitat de
l’habitatge és assequible.

El pont de Santander es farà al
següent mandat. Ens han fet canviar
el projecte des d’una òptica
metropolitana.

Ha declarat que no es torna a
presentar per ser reelegit...

Sento que formo part d’un
moviment municipalista, d’una nova
esquerra que intenta crear aliances.
Ja està anunciat que no em presento
a la llista següent,
però seguiré tre-
ballant per l’habi-
tatge amb la idea
dels comuns.

Quan un fa de
regidor, la persona
gairebé desapa-
reix. És una feina
obsessiva, només penses en tantes
coses que has de fer.

Una frase que cita als seus escrits:
"Mentre hi hagi capitalisme, hi
haurà un problema amb
l’habitatge"...

És així, ho deia Engels. L’essència

del capitalisme és el domini de les
classes poderoses sobre les classes
treballadores i populars.

Ara, amb la precarietat, el
treballador està com dispers i els
empresaris són grans fons d’inversió

que estan al
darrere de Leh-
man Brothers,
d’Airbnb... El
primer element
de domini és el
treball i el segon
és la propietat
del sòl i de l’ha-
bitatge. Es pot
viure en con-
dicions dignes
dintre d’aquest

sistema o pot haver molts sectors
que quedin marginats.

I la solució passa per...
Podem aconseguir fer com a Suècia

o com a la ciutat de Viena en què dos
terços és habitatge assequible. Un
terç és municipal, un altre terç són
associacions d’habitatge i el mercat
és només un altre terç. Per tant, està
totalment controlat.

Si el sòl no és públic i l’habitatge
no és públic seguirà havent uns gran
propietaris que especularan i a més
ara els propietaris s’ho venen a

grans fons d’in-
versió que són
internac iona ls ,
que tenen milers
de milions per
invertir.

Quin arquitecte
voldria que

tingués un edifici al Districte?
M’agradaria tenir un dels arquitec-

tes d’Olot, els de RCR [Rafael Aranda,
Carme Pigem & Ramon Vilalta], que
tenen projectes al districte però no
se’n fa ni un. Ells són autors del futur
parc de La Sagrera.

L’essència del capitalisme és
el domini de les classes
poderoses sobre les classes
treballadores i populars.
El primer element de
domini és el treball i el
segon és la propietat del sòl
i de l’habitatge

CONEIXENT GABO

García Márquez
y el Carnaval

ESTAT DEL SOLAR DE LA FUTURA BIBLIOTECA

"Por fin, después de haber
vivido un año entero sometidos
a la fastidiosa vigilancia de la
cordura, llega el instante en
que se nos garantiza el derecho
a volvernos locos. Quizá no
tendría ninguna gracia el
carnaval; quizá pasaría
inadvertida esta etapa febril, si
no fuera porque cada uno de

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

De lunes a domingo,

de 9 a 20 horas

Puigcerdà, 239

T. 930 388 808

Carnaval de Barranquilla

nosotros, en su fondo, siente el
diario aletazo de la locura sin
poder darle curso a su secreto
golpear, a su recóndito
llamado. La cordura es un
estado simple, adocenado,
completamente vulgar, bajo
cuyo imperio lo único
extravagante que podemos
permitirnos, de vez en cuando,
es la muy normal e inofensiva
de vestir colores más o menos
encendidos que los del vecino
de asiento."

“El derecho a volverse loco”,
en Textos costeños, 1949.

Ja està anunciat que no
em presento a la llista
següent, però seguiré
treballant per l’habitatge
amb la idea dels comuns
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"L’Ajuntament ens ha ajudat molt en
els moments complicats"
ÀNGEL VALVERDE

Pere López Rubio (Sant Martí de
Provençals, Barcelona, 1953) és el
president de l'Associació Sant Martí
Esport (ASME) des de fa deu anys.
Exjugador i exàrbitre d'handbol,
coneix bé el món de l'esport i de la
gestió d'instal·lacions esportives.

Fa un parell de mesos, va recollir
de mans de l'alcaldessa Colau la
Medalla d'Honor de Barcelona per la
tasca de l'associació al llarg dels
darrers 35 anys. L'entitat va néixer
com a Escola d'Iniciació Esportiva
l'any 1979 i cinc anys després es
convertí en ASME. Avui en dia, està
gestionant quatre instal·lacions es-
portives municipals.

Acaben de rebre la Medalla
d'Honor de Barcelona...

És fruit del treball de tots durant 35
anys. Recordo als presidents: Rovira,
Sisó, Tapia, Álvaro, Gabriel, Joan.

Quant de temps porta a ASME?
Vint-i-set anys a l’entitat i deu

anys de president.

El món de l'esport no és estrany
per a vostè.

Vaig començar a jugar handbol
quan estudiava al Sant Pere Claver,
als onze anys. Fins els 24, quan
estava jugant al Joventut de Badalona
i vaig tenir una luxació d’espatlla.
Després vaig estar vint anys arbitrant,
arribant a la categoria nacional.

En la darrera època, vaig venir un
dia a la piscina aquí [CEM La Verneda]
amb la meva dona, que treballava en
una escola del barri. Llavors s’estava

Música
Jazz.

Pel·lícula
Terror.
Color
Verd.
Olor
Pa.

Menjar
Paella.

Piano o guitarra?
Guitarra.

Esport
Tots. I l'handbol.

Tal com és

Pere López Rubio, al seu despatx del CEM La Verneda

iniciant l’handbol. Em vam demanar
ajuda... i fins ara.

Al llarg de la seva història hi ha
hagut moments difícils...

La crisi econòmica i la implantació
del CEM Bac de Roda va fer molt de
mal a totes les instal·lacions del
districte. En principi era per set o vuit
mil abonats i van agafar dotze mil.
Vol dir que han sortit d’altres llocs.
Nosaltres vam perdre mil abonats de
La Verneda i mil de Vintró.

Això està dempeus gràcies a l’ajut
de l’Ajuntament i dels seus tècnics
que,  en els moments complicats, ens
han ajudat molt.

(segueix a la pàgina 6)

Entrevista amb Pere López Rubio, president de l'associació Sant Martí Esport, Medalla d'Honor de Barcelona 2018
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¿NECESITAS UN SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA TU COMUNIDAD Y PARKING?

GRATIS una puesta a punto de la escalera al

contratar el servicio de mantenimiento de limpieza

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.

(ve de la pàgina 5)

Ha quedat enrere aquella època
en què treballaven per un esport
sense competició?

Avui és molt difícil. Al principi
jugaven en els Jocs Escolars. Però
els nens van creixent i se’ls hi ha de
donar sortida.

De fet molt dels esportistes
d'ASME, individualment i
col·lectiva tenen un gran nivell...

En trampolí som punters a
Espanya. En hoquei en línia està en
un nivell molt alt. Aquest any hem
renunciat al hoquei gel femení
perquè no tenim pista de gel. Han
estat campiones d’Espanya, però
sense entrenar cap dia sobre gel. Ara
continuen jugant en línia.

En bàsquet tenim nou equips en
competició, dos d'ells femenins. Al
barri hi ha molts clubs de bàsquet i
no és fàcil créixer. En gimnàstica
rítmica hi ha 70 nenes... i una llista
d’espera de 50.

Ara l'estrella de l'entitat  és
l'Handbol Sant Martí Adrianenc?

Fa dotze anys ens vam fusionar
amb l’Adrianenc. El Sant Martí tenia
la base, tots els nens i un equip a
Segona Nacional. Des de l’any passat
estem a la División de Honor Plata.
Som el tercer club d’handbol de
Catalunya, després del Barça i el
Granollers.

Cada any el Barça ens agafa juga-
dors pel seu Infantil. Ja hem arribat

a l’acord de que no siguin més de
tres. De totes maneres, després
tornen... i molt ben formats.

Quan hi ha alguna reunió sobre el
barri, sempre hi ha algú d'ASME...

Procurem estat a tots els llocs. A
més és una opció que hem pres amb
l’Ajuntament de Barcelona,
independentment de qui fos al
davant. Nosaltres anem a les co-
missions de seguiment i ensenyem
sempre el que tenim. Si hi ha un
programa per posar en marxa, no-
saltres el posem. Fundamentalment
amb els tècnics tenim una relació molt
bona. Qualsevol idea, qualsevol
projecte, sabem que venen aquí i el
fan.

Quantes instal·lacions gestionen
actualment?

Tenim La Verneda (2.500 abonats),
Vintró (2.500), les pistes de La Pau
i, des del setembre, Trinitat Vella. És
molt semblant al de La Verneda: té
un poliesportiu, dues piscines i, a
més, un entorn magnífic amb arbrat,
jardins... El vam agafar amb 1.200
abonats i ara hi ha 1.700.

Plans pel futur?
Consolidar el que tenim. I alguns

projectes per créixer... que no es
poden explicar de moment.

Som una entitat sense afany de
lucre i l’objectiu es destinar els re-
cursos i els beneficis a l’esport i als
infants que el practiquen.

L L I B R E S

Fonda Pascual

Fonda Pascual (Editorial
Cornoque, 2018, 128 pàgines)
és l'última perla de Carlos
Azagra i Encarna Revuelta. Un
còmic que narra la infància
d'Azagra a la fonda dels seus
avis on acudia tota la família a
estiuejar. Al llibre, Azagra
explica les històries de la fonda
on va néixer, a Morón de la
Frontera (Sevilla): els artistes
famosos que s'hi hostatjaven
(el guitarrista Diego del Gastor,
el pintor i ninotaire Nazario...);
els personatges del poble; els
seus familiars... tot plegat un
collage de records infantils.
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Les Escoles d'Adults a
La Verneda de Sant Martí (I)
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Manifestació del moviment d'adults reclamant

places de mestres d'adults (1979)

Escola d'adults a La Perona (Foto: Esteve Lucerón)

Escola d'adults de La

Pau al Piramidón

Centre de Formació

d'Adults La Verneda

"L’edat adulta és una etapa
dinàmica de la vida, diferent
per a cada persona en
funció de la seva situació
professional o de les cir-
cumstàncies privades, dels
moments crítics que ha
passat, de la seva cultura,
les expectatives, els hà-
bits, la situació socioeco-
nòmica, el gènere, la for-
mació prèvia, etc., que
acabarà definint una re-
lació específica de cada
individu amb el món i amb
si mateix, i un camí propi
cap a l’aprenentatge. De la
mateixa manera que a la
infantesa i a l’adolescència,
a l’edat adulta també hi ha
una manera pròpia d’enfron-

"Això és el que ha
fet la humanitat
des dels inicis de la
seva història:
aprendre durant
tota la vida"

Un fenòmen
específic del barri
que ha alimentat
estudis científics
internacionals

tar-se a l’aprenentatge i a
l’adquisició de nous conei-
xements. Els canvis cons-
tants en la vida de les per-
sones i de les societats
obliguen a adaptar-se a les
noves situacions i, per tant,
a un aprenentatge perma-
nent. Això és el que ha fet
la humanitat des dels inicis
de la seva història: apren-
dre durant tota la vida."

Així comença la "Carta a
qui ha d'ensenyar a perso-
nes adultes i joves" (ICE-UB,
2011), un text editat per una
dotzena de persones amb
una llarga experiència en
l'educació de persones adul-
tes. "Aprendre durant tota la
vida" és una màxima que els
veïns i veïnes de La Verneda
de Sant Martí han seguit al
peu de la lletra... des de
finals dels anys setanta.

De la lluita veïnal per
una escola de primària va
néixer el projecte de l'Esco-
la de Persones Adultes La
Verneda-Sant Martí. De
l'escola Los Pinillos de La
Perona va néixer una esco-
la d'adults. Del trasllat per
part de l'Ajuntament dels
ensenyaments per a adults
de l'Escola Casas del Clot
va esdevenir l'Escola d'A-
dults de La Pau.

En els propers números
apareixeran a EL REBROT
entrevistes i articles sobre
un fenòmen específic del
barri que ha alimentat es-
tudis científics interna-
cionals. En l'actualitat, un
barri de 55.000 habitants

allotja el Centre de For-
mació d'Adults La Pau, el
Centre de Formació d'A-
dults La Verneda i l'Escola
de Persones Adultes La
Verneda-Sant Martí-Comu-
nitat d'Aprenentatge: tot
plegat prop de 2.500 per-
sones que acudeixen set-
manalment a classes re-
glades i no reglades, que
s'alfabetitzen, que milloren
la seva ortografia, que a-
prenen diversos idiomes,
informàtica, impressió 3D,
que es preparen per entrar
a la Universitat, a un grau
mitjà o superior de Cicles
Formatius, que participen
en tertúlies literàries, mu-
sicals o científiques...

Un món particular per a
un barri amb moltes enti-
tats i especialment poc
conflictiu.
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Entrevista con Rosa Lloret, presidenta de la asociación Àgora de la Escola d'Adults La Verneda-Sant Martí

"Todos participamos de forma muy abierta
en las decisiones que afectan a la escuela"

ÀNGEL VALVERDE

Rosa Lloret (Via Trajana,
Barcelona, 1962) es la
presidenta de la asociación
Àgora de la Escola de Per-
sones Adultes La Verneda-
Sant Martí.

¿En qué consiste la labor
de Àgora?

Àgora es una de las dos
asociaciones (junto con
Heura) que toman las deci-
siones en la Escuela de
Adultos. Es una asociación
de alumnos y exalumnos.
Normalmente todos partici-
pamos de forma muy abier-
ta en las decisiones que
afectan a la escuela: nue-

vos proyectos, cursos... La
voz de la gente es la que
vale.

¿Qué hace diferente a
esta escuela de adultos?

La escuela tiene un
método participativo. Ade-
más de los profesores y vo-
luntarios, entre los alum-
nos nos ayudamos. Se tra-
ta de estudiar entre todos.

¿Cómo participa en la
escuela?

Empecé como alumna y
ahora soy voluntaria en el
taller de impresión 3D. Un
alumno comentó en el "Dia
del Somni" que quería a-

prender impresión 3D. Los
coordinadores buscaron un
sitio para hacer un cursillo
y nos apuntamos seis. Con
lo aprendido montamos el
taller. A la gente le gusta
porque es todo muy nuevo,
es diferente a los ya
conocidos del Photoshop y
las Tertulias.

Los nuevos alumnos,
¿conocen la historia de la
escuela?

En septiembre, en la pri-
mera presentación, se ex-
plica como se luchó para
conseguir esta escuela.
Los valores de la escuela
son muy importantes,

sobre todo el respeto a to-
dos los alumnos.

¿Tienen relación con
otras asociaciones y
entidades del barrio?

La relación con otras en-
tidades las lleva el coordi-
nador. Cuando hacemos un
curso, lo ofrecemos a otras
entidades y escuelas.

¿Tienen preparada
alguna actividad para el
cuarenta aniversario de
la escuela?

Haremos una cena, una
presentación... y más
cosas.

Reunión anual del Dia del Somni, quan es prenen les decisions estratègiques de l'escola

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9262

               Especialidad en Tapas

                               Reservas
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ANTIGUOS ALUMNOS DE ESCUELA

DE ADULTOS VERNEDA

Historia de la Escuela de
Adultos La Verneda-Sant
Martí

Primeros pasos.
Julio de 1978

El edificio Gaudí era una
residencia de la Sección
Femenina. Al desaparecer el
Movimiento con el logro de la
Democracia, quedó en una
situación de abandono que
hacía eminente el peligro de
progresivo deterioro. En 1978
fue ocupado por los padres de
una guardería del barrio
reivindicando que se hiciera
en el mismo una Guardería-
Parvulario pública y otros
equipamientos, así como que
fuera cedido al Ayuntamiento.
Junto a estos padres entró en
el edificio la Asociación de
Vecinos de Sant Martí de Pro-
vençals.

Ante la llamada de solida-
ridad de los ocupantes,
acudie-ron a una de sus a-
sambleas dos miembros de
la Asociación de Vecinos de
Verneda Alta. Uno de ellos
Ramón, se queda en la
comisión de entidades que
se ha formado dentro del

edificio con la propuesta de
que uno de los equipamien-
tos sea una Escuela de
Adultos para la zona de La
Verneda-Sant Martí. Los
padres apoyan este proyecto
y piden que el edificio Gaudí
se convierta en Guardería y
entidades culturales del
barrio, es decir, en edificio
cultural de la zona.

una Escuela Pública. Se
explica en esa lucha la idea
de pedir no sólo una escuela
para niños sino también otra
de adultos y es recogida con
entusiasmo. Se realiza en-
tonces la primera preins-
cripción con un cartel y unas
hojas que se entregan en la
vocalía de enseñanza.

Al mismo tiempo se ges-
tionan unos locales donde
comenzar las primeras cla-
ses. El Instituto Bernat Met-
ge se considera idóneo y sus
profesores dan toda clase de
facilidades.

Se ve la necesidad de más
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Els inicis de l'Escola de Persones
Adultes La Verneda-Sant-Martí

Primeras clases.
Enero 1979

Se inician unas clases a las
que acude un grupo de 20
personas, en su mayor parte
miembros de la Asociación de
Vecinos de Verneda Alta, que
además de protagonizar una
enseñanza muy activa
trabajan intensamente para
el logro de la escuela. Por
supuesto que, dentro del
objetivo de escuela pública,
las clases eran gratuitas y
ninguno de los colaboradores
tenía asignado sueldo alguno
por su trabajo.

A solicitud del claustro del
Instituto y de su director, la
inspección de enseñanza
autoriza a que las clases se
impartan en este centro.

A partir de aquí se inician
las acciones encaminadas al
reconocimiento oficial de la
escuela. El primer paso fue un
documento titulado “Justifi-
cación de la necesidad de una
escuela de adultos en la
Verneda-Sant Martí”. Allí se
marcan los límites de la zona
que se pretende atender y
datos estadísticos de los
niveles culturales de la po-
blación: un 4,64%  (1.389)
de los adultos no saben leer
y escribir y un 88,25%
(26.415) no han completado
la escolarización básica. Se
hace también una memoria
de las clases que se están
impartiendo y una propuesta
de creación de una escuela de
adultos en la que se detallan

Primera promoció de l'Escola d'Adults, amb tres dels mestres:

Marc Genestar, Ramón Flecha i Victòria Garcia Anguita

En aquest document de maig de 1983, elaborat per
antics alumnes de l'Escola d'Adults amb motiu del
cinquè aniversari del naixement de l'escola, es poden
apreciar les dificultats de la lluita i de les primeres
passes a l'institut Bernat Metge i l'edifici Gaudí. Es
completarà en el proper número de la revista

Primera campaña de
preinscripción.
Otoño de 1978

La Asociación de Vecinos
de Verneda Alta está luchan-
do para que no se edifiquen
bloques en el terreno de “Els
Horts” y que se haga en ellos

maestros que inicien las
clases junto con Ramón (que
ya era maestro de la escuela
de adultos de La Mina). Se
pide la colaboración desin-
teresada de otros y rápi-
damente se ofrecen Marc y
Ana.

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com
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los diversos niveles, horarios
y profesorado propuesto.

El documento suscrito
por: Partidos políticos (PSC/
PSOE, PSUC, CNT (sindicato);
entidades (Guardería Parvu-
lario Gaudí, Centre de Dones
de La Verneda, Asociación de
Padres Academia LUX,
Asociación de Vecinos Verne-
da Baja, Asociación de Veci-
nos Verneda Alta, Asociación
de Vecinos Sant Martí de
Provençals, Ateneo Libertario
Verneda).

Posteriormente sería
también aprobado por los
consejos de distrito IX y X.

Durante este primer curso
se lleva a cabo un movimiento
encaminado a conseguir un
movimiento cultural de carác-
ter popular. En la primavera
de 1979 se realizan las
primeras Jornadas Culturales
en las cuales la participación
de los miembros de la escuela
es muy importante. Se pone
así de relieve que ya desde el
principio la escuela de adultos
no perseguía tan sólo activi-
dades regladas sino también
desarrollar y fomentar todo
tipo de actividad cultural.

Reconocimiento oficial.
Curso 1979/80

El M.E.C. niega a Cata-
lunya su petición de plazas
escolares entre las cuales
figuran 150 para ampliar las
escuelas de adultos. Partidos
políticos, Sindicatos, Ayunta-
mientos, Asociaciones de
Vecinos, etc., se ponen en
lucha para conseguir esas
plazas. En estas movilizacio-
nes participan muy activa-
mente la Coordinadora de
Escuelas de Adultos. En una
de las manifestaciones son

detenidas 14 personas, entre
ellas un profesor (Marc) y un
alumno de nuestra escuela
(Miguel). Poco a poco se van
consiguiendo parte de las
reivindicaciones pero la
enseñanza de adultos queda
al margen de esas victorias.

Ya en noviembre, se plan-
tea la redistribución de las
151 plazas de adultos que ya
existían el curso anterior. La
Coordinadora y los Sindicatos
plantean sendas propuestas,
en la de la Coordinadora se
contempla a nuestra escuela
como una de las realidades
prioritarias. La inspección del
M.E.C. acuerda destinar una
plaza a la Ver-
n e d a - S a n t
Martí. Con ello
se logra el re-
conocimiento
oficial de la
escuela. Sin
embargo que-
daba aún el
problema de
qué persona
nombrar ían
para ocupar esa plaza. La lista
de Delegación del MEC sigue
unos criterios exclusivamen-
te de funcionariado, la
Coordinadora plantea otros
criterios: llevar tiempo cola-
borando en una escuela de
adultos, tener realizados
cursillos de especialización en
este campo, estar ya traba-
jando en el centro,… Para
respetar estos criterios mu-
chos maestros (Rosa entre
ellos) que están mejor situa-
dos en las listas de Delega-
ción renuncian dejando un
puesto de trabajo que nece-
sitan y desean. Gracias a ello
es nombrado en nuestra
escuela Marc.

Especial. Les Escoles d'Adults al barri (I)

Mientras tanto en la
Comisión de Entidades del
Edificio Gaudí ha habido
acuerdo unánime de destinar
a la escuela una planta
entera. El acuerdo es
refrendado por el Ayunta-
miento y comenzamos así las
clases en la 7ª planta. Con
120 alumnos matriculados,
repartidos en 6 grupos. Al-
gunas personas de la escuela
han de dedicar fines de
semana a tirar unos tabiques
y trasladar muebles, el frío
nos obliga a comprar estufas,
hemos de buscar pizarras,…
pero hay una gran ilusión,
estamos creando un nuevo

tipo de escuela
adecuada a las
características
de los adultos
que siempre se
les había nega-
do el acceso a
la cultura.

El nuevo
trabajo de Ana
le impide se-
guir colabo-

rando. Además de Marc y
Ramón comienzan a cola-
borar Remei (que había sido
nombrada maestra de la
Escuela de Adultos Pere Vila),
Victoria, Esther y Mª Dolores
(que al mismo tiempo son
alumnas de Graduado). Al
final de curso se uniría tam-
bién Xavier. Las clases siguen
siendo gratuitas y los colabo-
radores no cobran nada por
su trabajo. Estas colabora-
ciones llevaban dos finali-
dades: por un lado la directa,
imposibilidad de atender un
solo profesor 120 alumnos,
repartidos además en varios
niveles y horarios. Por otra
parte más indirecta, la de-

mostración ante el MEC de la
necesidad de obtener más
maestros.

La participación de los
alumnos durante este curso
es muy activa, se realizan
muchas actividades cultura-
les, excursiones, se participa
en las Segundas Jornadas
Culturales, la creación de una
revista de la escuela, contan-
do siempre con la entusiasta
colaboración de los alumnos.

Curso 1980-81
Este nuevo curso se inicia

con la problemática de falta de
maestros para cubrir las
clases, puesto que el número
de alumnos matriculados
asciende a 400.

Tras diversas presiones y
movilizaciones al Ministerio de
Educación y al Departament
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat, se consigue a finales
de noviembre las 2 plazas que
pasan a ser ocupadas por
Rosa y Ramón, tras lo cual
puede cubrirse el horario
completo de clases, contando
además con la colaboración
desinteresada de Victòria, Mª
Dolores, Esther, Xavier, que
dan clases y la de Nuria que
atiende la Secretaría desde
esa fecha.

Con la finalidad de poner en
práctica la idea primitiva de
crear un centro cultural para
el barrio, se inician unos
cursillos monográficos que
también son impartidos por
colaboradores. El de Fotogra-
fía a cargo de Toni y uno de
Botánica en que aparte de
unas charlas teóricas se efec-
túa una salida de prácticas, a
cargo de Miquel y Esther.

(continua en el proper número)

Ya desde el principio
la escuela de adultos
no perseguía tan sólo
actividades regladas
sino también
desarrollar y
fomentar todo tipo de
actividad cultural

Míercoles: Día del Jubilado

Cantàbria, 60  Local 3
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

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
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Ingredients
- 8 cullerades de mantega vegetal
- ¼ de tassa de panela
- 1 tassa de puré de carabassa
- 1 cullaradeta de clau d’olor
- 1 cdta. de canyella mòlta
- 1 cdta. de nou moscada
- 1 cdta. de gingebre mòlt
- ¼ de tassa de nous
- 1 ½ tassa de farina de tamal
- 1 tassa de llet
- fulles de tamal

Preparació
Abans de començar a fer els ta-

mals, remullar les fulles de tamal en
aigua calenta perquè s’estovin.

En un bol, combinar la mantega
amb la panela, el puré de carabasses
i les espècies.

Seguidament afegir les nous, la
farina de tamal i mesclar. Anar agre-
gant la llet a poc a poc fins acon-
seguir una textura com de gelat.

Untar una mica de la massa de
tamal en una fulleta, doblegar com
un regal i reservar.

Col·locar els tamals en una cassola
coberta de fulles de tamal per fer un
fons, després afegeix ¼ de tassa
d’aigua, ordenar els tamals amb
molta cura en el fons de l’olla i cuinar
de 20 a 25 minuts o fins que els
tamals estiguin llestos.

Servir amb dolç de llet i nous.

Tamal de carabassa (Mèxic)CINEMA

Demasiado viejo
para morir joven

Òpera prima poc coneguda
d'Isabel Coixet (1988). Apareix
el pont de Bac de Roda,
inaugurat el 1987, i que s'ha
pogut veure a multitud
d'escenes de pel·lícules (per
exemple a "Tengo ganas de ti" ,
de Fernando González Molina,
2012) i d'anuncis publicitaris.
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SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV)
Quan volem ensenyar el barri als

nostres amics i amigues els portem al
nucli antic perquè gaudeixin d'un
ambient com de poble, amb la seva
església (ermita, en diuen alguns) i les

seves masies. Però el barri té molts
altres indrets a mostrar. Els detallem
en aquest mapa dividit en les vuit
zones que integren La Verneda de
Sant Martí: Sindicats; Nucli Antic; La
Verneda Alta; Via Trajana; Tèxtil; La
Caixa; La Palmera; i La Pau.

Fer una ruta històrica pel 
SINDICATS
01. Casa de l'Esport
02. Palmera Guipúscoa/Bac de
Roda
03. Placa Doctor Zamenhof
04. Inici "La Línia de la Verneda"

NUCLI ANTIC SANT MARTÍ
5. Nucli antic (Església de Sant
Martí Vell, Rectoria
Ca l’Arnó, Can Planas, Can
Cadena, Mur de l'antic cementiri)
6. Grup Parera
7. Mercat Provençals
8. Parc de Sant Martí
9. Palmeres interior Huelva/
Treball

TÈXTIL
20. Placa a Guipúscoa, 24
21. Passatge Antoni Gassol
22. Font-fanal Pça. Infància
23. Plaça dels Porxos
24. Mural Subirachs
25. Centre Cívic (Mural Dona)
26. Antic Cine Levante (bingo)

LA CAIXA
27. Habitatges La Caixa
28. Espai Pere Calafell
29. Parròquia Sant Lluís Gonzaga
30. Comissaria de La Verneda
31. C.E. Júpiter
32. Passatge Maria Vila
33. Tapa Damm

AHIR I AVUI

Antic Cine Levante
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Al número 70 del carrer
Guipúscoa es troba el bingo
Verneda. Però fins el juny del
1979 havia estat el Cine
Levante. La seva inauguració,
l'agost de 1958, el va convertir
en una de les sales d'exhibició
amb més capacitat de
Barcelona: 2.100 localitats.

A més dels programes
dobles, entitats i col·legis del
barri el feien servir per a actes
massius (La Caixa va celebrar
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FLUVIÀ, 207, LOCAL 2
Tel. 93 308 18 84 - 08020 Barcelona

un Dia Universal de l'Estalvi;
l'institut Juan de Austria va
portar els seus alumnes a
representacions de teatre). El
Cine Levante va quedar
immortalitzat també a la
pel·lícula "Trampa al amanecer".

Juntament amb el
desaparegut Cine Verneda
(Cantàbria/Guipúscoa, 1966-
1984), oferien l'únic oci d'un
barri tot just construït.

La comparació entre totes
dues imatges, revela l'absència
de la comissaria, de fanals,
d'arbres, de contenidors...

Mi Viejo
Bar Restaurante

Brasería

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

Plaça Angeleta Ferrer

JOSEP MANERA

Situada a la cruïlla Selva de
Mar-Concili de Trento on es
troben els instituts de
secundària Joan d’Àustria i
Infanta Isabel d’Aragó (del que
Ferrer fou directora del 1966 al
1974) i, entremig de tots dos,
l'auditori Sant Martí de
Provençals, amb força activitat
cultural i assistència de públic.

Àngels Ferrer i Sensat
(Barcelona, 1904-1992) era
mestra i pedagoga. L’any 1926,
just aconseguida la
llicenciatura, va entrar com a
professora a la càtedra de
Zoologia d’Articulats. Era filla
de Rosa Sensat, il·lustre
pedagoga i David Ferrer,
industrial i cofundador d’Acció
Republicana de Catalunya.

El 1982 va rebre de la
Generalitat de Catalunya la
Creu de Sant Jordi per la seva
fecunda i valuosa tasca; el 1992
la medalla d’or al mèrit
científic de l’Ajuntament de
Barcelona, i també el 1992, a
títol pòstum, l’Encomienda
d’Alfons X el Savi.

En la mateixa plaça s'aixeca,
des del 1995, un monòlit amb
relleu de bronze obra de
l'escultor Salvador Navarro
Sorigué com a homenatge a la
pedagoga i científica.

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

barri (III)

Els límits del barri estan ben marcats
(de mar a muntanya i de Llobregat a
Besòs): Gran Via-Ferrocarril/St. Adrià-
Espronceda-Extremadura.

També es podrien afegir a la visita
les explicacions sobre el barri
"fantasma", una ruta pels indrets

que hi eren i ja no hi són, com moltes
masies i fàbriques.

Per a una informació més detallada
de cada indret, cal visitar la pàgina
de la Societat d'Estvdis:
altzadiako.wordpress.com

LA VERNEDA ALTA
10. Vil·la romana

11. Escultures Montseny
12. "Manhattan vernedenc"
13. Plàtan Cantàbria, 72 bis

14. Plaça de La Verneda
15. Can Riera i Riera d’Horta

VIA TRAJANA
16. Polígon industrial

17. Font-fanal Via Trajana
18. Final Camí de La Verneda

19. Final "La Línia de la Verneda"

LA PALMERA
34. Plaça de La Palmera (Rellotge)

35. Escultura El Mur
36. Mercat Sant Martí

37. Escultura "El Llarg Viatge"

LA PAU
38. Piramidón i Centre d'Art

Contemporani
39. Parròquia Sant Ambrós
40. Escola Oficial d'Idiomes

28
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Imatges guanyadores del Concurs 

CATEGORIA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
@juancarlosblues

N O T Í C I E S

AI, SOLE!
Pels qui no van poder

assistir a l'estrena en Festa
Major, el Grup de Teatre Alisos
i XIC Creació tornen a
representar l'obra "Ai, Sole!" els
dies nou i deu de febrer a les
set del vespre a l'Auditori Sant
Martí de Provençals.

PLAÇA DELS PORXOS
Dimecres, 6 de febrer, a les

18 hores, tindrà lloc al Centre
Cívic Sant Martí l'assemblea
oberta del procés participatiu
per a la millora de la plaça.

BIBLIOTECA DE COSES
Un nou projecte de consum

responsable: la Biblioteca de les
Coses. Funciona com el servei
de prèstec d'una biblioteca però
amb estris de la casa (màquines
de cosir, impressores...). Més
informació a:
nusos.coop/projectes/
biblioteca-de-les-coses/

EXPO AZAGRA
L'exposició "De todo un

poco" sobre el món gràfic del
còmic de Carlos Azagra i
Encarna Revuelta va finalitzar
la seva estada a l'Espai Pere
Calafell  del carrer Andrade i
ara comença a voltar per
diferents indrets del districte.
Des del febrer fins a l'abril, al
Casal Ca l'Isidret (Paraguai, 2).

TALLER BIODANSA
El Taller de Biodansa del

Centre Cívic Sant Martí se
celebra els dilluns, des de les
set i mitja, a la tercera planta.
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de Fotografia de Festa Major 2018

CATEGORIA FOC
@markelebcn85

CATEGORIA CULTURA POPULAR
@cesanfrancisco

6 febrer
Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

La nigeriana Stella Obasanjo
va encapçalar el 6 de febrer de
2003 una declaració oficial de
Nacions Unides sobre la
"Tolerància Zero amb la
Mutilació Genital Femenina".

Es feia una crida a la
desaparició d'aquesta pràctica,
coneguda també com ablació
de clítoris, que consisteix a
extirpar de forma parcial o
total els genitals externs
femenins sense cap relació amb

DIA MUNDIAL

decisions que tinguin a veure
amb la seva salut.

Es calcula que cada any hi ha
tres milions de nenes a tot el
món que la pateixen. Uns 200
milions de dones han estat
mutilades. L'ONU la considera
una greu violació dels drets
humans de les nenes i les
dones. La pràctica es
concentra en 29 països d'Àfrica
i l'Orient Mitjà, però està estesa
per tot el món.



EL REBROT  54   Febrer 201916 ENQUESTES

Tonia Rubio

VERNEDENQUES

Antonia Rubio (La Roca,
Extremadura, 1958) és
professora de ioga al centre
Yoga Dham del carrer Huelva.
Des que va arribar al barri a
principis dels anys 80 ha estat
involucrada en el moviment
ciutadà i feminista.

En els últims anys ha
participat activament en el
moviment del 15-M: "discuteixo
amb molta gent sobre on està el
15-M. Va néixer, va créixer i
després cadascú se'n va anar al
seu lloc. Està per tot arreu... i
una del 15-M és l'alcaldessa".

Està molt contenta del
resultat de la darrera
manifestació del 8 de Març: "hi
érem totes, les d'abans i les
d'ara." Va formar part dels
grups de dones que fa quaranta
anys muntaren el Centre de
Planificació Familiar: "hi ha
havia una metgessa, una
infermera i la resta ajudàvem.
Fèiem cursos de preparació al
part i ja utilitzàvem postures
del ioga."

"El que coneixem del ioga és
la part més física, la més
popular. Però és una filosofia
molt antiga que consisteix en
com enfrontar la vida per tenir
una ment més tranquil·la.
Gairebé tothom ve perquè no es
troba bé i li han dit que el ioga
l'ajudarà a estar millor. I ajuda,
amb una mica de paciència..."

ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 22 FEBRER

Quin és l'aliment típic
de Carnestoltes?

Resultats Enquesta EL REBROT
Desembre/Gener

Què li agrada més de les festes nadalenques al barri?

ENLLUMENAT TRENETCAVALCADA

36% 5%59%

CORNES

BOTIFARRA AMB SEQUES

ARENGADA


