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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

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
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EL REBROTR

Àngels Garcia Ferrer

ÀNGEL VALVERDE

Àngels Garcia Ferrer (Barceloneta,
Barcelona 1956) va canviar el seu
barri natal per La Palmera i després
pel parc de Sant Martí. És gestora d’art
contemporani. Va conèixer la cultura
popular dels barris practicant-la a la
Colla de Diables del Besòs.

Organitza anualment Hiper-
merc'art, un lloc on es poden adquirir

obres d'art de petit format a preus
molt assequibles.

Del barri li agraden les escultures
al carrer, l'art urbà i els grans murals.
Critica que la cultura i l'art sempre
estan entre les darreres preocu-
pacions dels polítics i que només
esmercen esforços i diners púiblics
quan hi ha eleccions a la vista o en
poden treure un benefici.

Entrevista amb Àngels Garcia Ferrer, gestora d'art contemporani

"Hi ha racons al barri on
tens la sensació de poble"

EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Anuncia't  a

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució:

 Comienza la causa en el Tribunal SUpremo

(CO, MI en ZA, la CAuSA, en E L, TRIBU, N,

AL, SU, P, REMO)

El juicio. Ahora...

Torna la vaga feminista
Després de l'èxit de l'any passat, torna enguany la

vaga feminista. El vuit de març se celebra una gran
manifestació al passeig de Gràcia que espera
continuar amb l'esperit majoritari del moviment de
dones.

L'entrevista d'aquest mes ens apropa la figura
d'una veïna gestora d'art contemporani (el que
abans dèiem "marxant"). Ella ens treu la bena dels
ulls sobre l'accessibilitat de les obres d'art, tant
física com econòmica.

El Carnaval ha entrat a les nostres vides com una
activitat fixa als mesos de febrer o març. La
recuperació democràtica va portar la de les festes
populars, però van
passar molts anys de
fèrria dictadura en
què estava prohibit.

Per finals de mes
està prevista "L'Hora
del Planeta", una
iniciativa de WWF
que pretén
conscienciar sobre la
gravetat dels efectes
del canvi climàtic.

La vida econòmica del nostre barri va quedar
sacsejada per la crisi del 2008 i encara no s'ha
recuperat. Testimoni de la devastació són els
quioscos de premsa tancats. Un senyal també de la
transició d'un món analògic a un de digital.

Segon lliurament de l'especial sobre les escoles
d'adults al barri. En aquest número, els testimonis
d'alguns dels primers mestres de l'escola La Verneda-
Sant Martí i un extracte de l'article publicat a la
prestigiosa revista "Harvard Educational Review".

EDITORIAL

El vuit de març se
celebra una gran
manifestació al
passeig de Gràcia que
espera continuar amb
l'esperit majoritari
del moviment
de dones

Centre de Solidaritat de La Verneda
Xarxa Comunitària La Verneda Sant Martí

Pla d'Energia Participatiu
Cerai Catalunya

Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona
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

7 AL 29 MARÇ

EXPOSICIÓ: "LA

REVOLUCIÓ PEDAGÒGICA

DE FERRER I GUÀRDIA"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS ABRIL

EXPOSICIÓ AZAGRA: "DE

TODO UN POCO"
CA L'ISIDRET

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

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

8 MARÇ, 12:00
TARDA DE CINEMA:
"FIGURES OCULTES"

AUDITORI SANT MARTÍ

9 MARÇ, 11:00
RUTABARRI

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

10 MARÇ, 18:30
TEATRE:

NO ES PAÍS PARA NEGRAS

AUDITORI SANT MARTÍ

13 MARÇ, 18:00
COMPANYS DE VIATGE

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

14 MARÇ, 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:

BOBBI JENE

AUDITORI SANT MARTÍ

15 MARÇ, 19:00
PRESENTACIÓ DEL

PROJECTE FOTOGRÀFIC:
"SETZE BARRIS,
MIL CIUTATS"

HOTEL D'ENTITATS LA PAU

15 MARÇ, 19:00
BARCELONA DICTRICTE

CULTURAL. DANSA: LIKES

AUDITORI SANT MARTÍ

16 MARÇ, 19:00
OBERTURA CITY+:

COR DE DONES DEL GRAN

TEATRE DEL LICEU

AUDITORI SANT MARTÍ

17 MARÇ, 12:00
MATÍ FAMILIAR DE

TEATRE: CUIDA'L
AUDITORI SANT MARTÍ

19 MARÇ, 18:00
SAC DE RONDALLES:

"ANIMA(LA)TS"
BIBLIOTECA SANT MARTÍ

30 MARÇ, 18:00
PETIT CINECLUB:

LES AVENTURES DEL

PETIT TALP

AUDITORI SANT MARTÍ

31 MARÇ, 12:00
III CALÇOTADA

SOLIDÀRIA

LLOC A DETERMINAR
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"Pots tenir olis, aquarel·les i escultura
de petit format a preus assequibles"

Els galeristes fem una xarxa
cultural a la ciutat que no
ens la paga ningú

Què tal l'ambient artístic al
nostre barri?

És important potenciar la força i
els valors locals. Crec que en el
Centre Cívic es treballa en aquest
sentit. Hi ha infinitat de grups de
veïns i veïnes que amplien coneixe-
ments i gaudeixen, en quant a cul-
tura i art. I també el Centre d’Art
Contemporani Piramidón.

Trobo a faltar que des del barri hi
hagi una potenciació que després
reverteixi en el teu nucli, que és el
teu barri. Potser fent presentacions
i xerrades sobre les exposicions que
s’estan fent fora del barri.

Per exemple, a Barcelona tenim la
fira internacional del videoart per
excel·lència, que és Loop.  És una fira
anual i la major part de la gent ni
n’ha sentit parlar. Caldria organitzar
alguna visita.

Àngels Garcia Ferrer a la presentació de l'Hipermerc'art

Llibre
"La plaça del Diamant",

de Mercè Rodoreda.
Música

Lluís Llach.
Pel·lícula

"2001: una odisea de l'espai",
de Stanley Kubrick.

Color
Negre.
Olor

Gessamí.
Menjar

Xocolata.
Piano o guitarra?

Piano.
Pintor

Rothko.
Pintura

"El jardí de les delícies",
d'El Bosch.
Escultura

"Maman", de Louise Bourgeois.
Arquitectura

Pavelló alemany,
de Mies van der Rohe.

Tal com és

(segueix a la pàgina 4)

Què li diria a un veí seu perquè
anés a una galeria d'art?

El fet que sigui gratis, ajuda. A la
gent ens agraden les coses gratis.
Igual que s’organitzen passejades
històriques, es podrien visitar
galeries d’una zona. Des del Centre
Cívic o des d’una altra entitat que
aposti per la cultura. Els galeristes
fem una xarxa cultural a la ciutat que
no ens la paga ningú.

d’un sol artista i no t’agrada... Però
si tens 35 artistes, algú encaixarà
amb la teva passió, amb el teu estil.

Què és l'Hipermerc'art?
És un invent de Jean-Pierre Guille-

mot, un marxant d’art francès amb
el que jo em vaig iniciar en el món
del mercat de l’art. Va en la línia del
que s’anomena “democratització de
l’art”. És una exposició de petit
format en la què participen molts

Hipermerc’art és una oportunitat
per passar una bona estona. Hi ha
tal diversitat d’estils i d’artistes que
val la pena. Si vas a veure l’exposició

Buscamos familias anfitrionas en Barcelona/
 La Verneda/Sant Martí para acogida remunerada por semanas,
de estudiantes europeos, Si dispone de alguna habitación libre
en su hogar, no lo dude y póngase en contacto con nosotros en

los teléfonos:
Isabel / Miguel (93 313 1109 / 650 468 430)

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

INGRESOS EXTRA

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona
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(ve de la pàgina 3)

artistes. Es facilita que un espai petit
pugui acollir molts artistes i molta
obra i que la gent pugui trencar una
certa intimidació que potser creen les
galeries d’art.

Molta gent pensa que l’art és una
cosa elitista, que
no va amb ells. A
l ’H ipermerc ’ar t
brindem una ex-
posició d’entrada
lliure en la qual el
públic té accés
perquè les obres
estan protegides.
L’obra està “en-
vasada”, protegida, perquè tu puguis
apropar-te-la, veure-la amb detall,
veure la tècnica... El revolucionari és
la presentació. És anecdòtic que
aquesta presentació tingui forma de
supermercat.

Cada quan es fa?
És fa cada any pel desembre.

Durant un mes i mig. Són unes dates
en les que la gent té millor predis-
posició a regalar o regalar-se obres
d’art. Aquest any hem celebrat
l’edició trenta-cinquena.

I els preus?
Pots tenir olis,

aquarel·les i es-
cultura de petit
format a preus
assequibles. Li
demanem a l’ar-
tista ajustar al màxim els preus: tro-
bes des de 59 euros a 299.

Hi ha artistes coneguts?
En la selecció d’artistes sempre

intentem que hi hagi artistes amb
més nom (i que els hi vingui de gust
participar en el joc) i també artistes
emergents. Hem tingut a Mariscal,
Perico Pastor, Tom Carr, Riera i Aragó,
Artigau...

A més de "El Mur" de la plaça de
La Palmera i "La línia de La
Verneda" del carrer Guipúscoa,
hi ha cap espai especialment
evocador al barri?

Hi ha racons al barri, entre el
darrere de Can Cadena i l’església,
on tens una sensació de poble...

amb una escul-
tura contem-
porània [Font-
escultura, Antoni
Rosselló, 1987].
Te n'adones  que
estàs en un racó
diferent del barri,
és molt maco.

Què defineix la cultura popular
enfront de la cultura elitista?

La cultura popular recull fragments
d’història de la ciutat i del barri,
d’història personal, de la teva família,
dels teus amics, coses molt prope-
res. A un barri de tradició obrera com
La Verneda han anat arribant colles
de diables i altres, i la gent s’ha
apuntat perquè connecta amb el
record personal, amb l’interès que
s’ha promogut perquè coneguem la
nostra història.

La cultura s’ha d’aterrar a prop de
la gent. Pots anar
a un concert a
l’església o un
cinefòrum a l’Au-
ditori. L’altre dia
vaig anar veure
un documental a
l’Auditori i hi havia

molta gent... i gent jove.

Com és la política cultural?
Els diners públics són els que

poden dedicar a l’àmbit de la cultura
i de l’art. Quan veuen que pot ser un
motiu de prestigi i ajudar-los en la
seva carrera, si hi ha eleccions, s’es-
forcen, posen més interès i troben
d'on treure els diners.

Hipermerc'art és una
exposició de petit format
en la què participen
molts artistes

CONEIXENT GABO

García Márquez
y la  mujer

ESTAT DE LES OBRES DE LA FUTURA BIBLIOTECA

"Soy, definitivamente, un
antimachista. El machismo es
cobardía, falta de hombría."

7 Voces, 1971

"Creo que la mujer es el ser
fuerte, el sexo fuerte, y que
gracias a ella la historia sigue
adelante. Da la impresión de
que los hombres son los
protagonistas de la historia,
pero si lo son es porque
alguien está sosteniendo el
mundo detrás de ellos, y este
alguien es la mujer."

El Viejo Topo, 1979

"Eréndira es el alegato más
bárbaro que se puede
imaginar en favor de la
liberación de la mujer. Se sirve
de todos los medios para su
liberación, hasta del amor.
Ella utiliza al joven Ulises, ese
muchacho que representa la
pureza en ese universo tan
sórdido, para salir de su
situación y volarse. ¡Se piensa
que este amor será un fin y una
expansión para ella, cuando
no es más que un medio!"

Lui, 1986

"Realmente el poder de las
mujeres es el que mueve al
mundo."

Nexos, 1993

A Barcelona tenim la fira
internacional per
excel·lència del videoart,
Loop. La major part de la
gent ni n’ha sentit parlar

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

Productos Ecológicos Naturales
Bodega a Granel Ecológica

Gran Via, 1044 - T. 662 073 777
delpobleagranel@gmail.com 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
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AHIR I AVUI

L'Institut
Salvador Seguí

El gener de 1977
començaven les obres del que
havia de ser una indústria al
solar del Pont del Treball amb
Santander. Els veïns
reivindicaven per aquell lloc
un equipament educatiu. Van
aturar les obres (primera foto)
i van ocupar el solar perquè
ningú intentés continuar-les.
Després de mesos de lluites
(guàrdies al terreny,
assemblees, manifestacions,
edició de cartells, entrevista
amb l'alcalde Socías...), la
propietat del terreny es va
avenir a negociar.
L'Ajuntament va comprar el
terreny i es va comprometre a
edificar una escola.

Finalment, però, l'escola es
va ubicar en la fàbrica tèxtil del
costat (Vitos) i el 1987
s'inaugurava l'actual institut
Salvador Seguí. Aquest s'ha
salvat pels pèls de quedar
afectat pel pla d'ordenació de la
futura estació ferroviària.

El Vuit de Març torna la
vaga feminista

L'acte central serà la
manifestació que
començarà a dos quarts
de set a la confluència del
passeig de Gràcia i la
Diagonal, per acabar a
plaça Catalunya

"Les nostres vides segueixen
marcades per les desigualtats, per les
violències masclistes, per la pre-
carietat, per les exclusions socials i
laborals, pels desnonaments dels
habitatges, pel racisme i la manca de
responsabilitat de
la societat pa-
triarcal i de l’estat
en els treballs de
cures". Aquest
fragment del Ma-
nifest del Vuit de
Març d'enguany
resum les reivindi-
cacions que cen-
traran els actes
de la vaga femi-
nista. Després de l'èxit de la passada
convocatòria, es vol remarcar que res
no ha canviat en el darrer any.

L'acte central serà la manifestació
que començarà a dos quarts de set

a la confluència del passeig de Gràcia
i la Diagonal, per acabar a plaça
Catalunya. El lema d'enguany serà
"Ens aturem per canviar-ho tot. Cap
pas enrere".

Pel que fa a la vaga, diversos
sindicats i col·lec-
tius han convocat
aturades parcials
o totals pel dia 8
de març. La vaga
se centra en:
aturar el consum
i els comerços;
aturar el llocs de
treball assalariat;
aturar les cures,
perquè no recai-

guin sempre i únicament en les do-
nes; i aturar els centres educatius,
perquè no reprodueixin els valors
masclistes.
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L'Hora del Planeta:
apagada general

Hora del Planeta: dissabte, 30 de
març, a les 20:30 hores, seixanta
minuts d'apagada general.

Aquesta és la crida de l'organit-
zació WWF (World Wildlife Fund, Fons
Mundial per la Natura) a fer un gest
mundial simbòlic sobre la preocupa-
ció pel canvi climàtic.

WWF és una oenagé per a la con-
servació, investigació i defensa del
medi ambient fundada a Suïssa l'any
1961. Té cinc milions de socis i tre-
balla a un centenar de països.

La iniciativa va néixer el 2007 a Sid-
ney (Austràlia) i s'ha anat estenent.
L'any passat, 188 països del món van
apagar 12.000 monuments i edificis.

Si no canvien els factors que pro-
voquen el canvi climàtic (principal-
ment, l'emissió de gasos d'efecte hi-

vernacle), les conseqüències previs-
tes són: augment del nivell del mar,
desaparició de terrenys de conreu,
canvis en les precipitacions, malalties
tropicals on no eren comuns, expan-
sió de les zones desèrtiques...

I no és un problema que afecti "els
altres": el ministeri de Medi Ambient
afirma que el 74 per cent del sòl està
en procés de desertització; els dar-
rers anys han estat els més caloro-
sos des que hi ha registres; les es-
pècies invasores (musclo zebrat,
mosquit tigre, bancs de meduses)
estan reduint la biodiversitat...

Si bé 193 països van signar l'any
2015 l'Acord de París sobre el Canvi
Climàtic, cal veure si apliquen la reduc-
ció d'emissions de diòxid de carboni.

21 març
Eliminació de la

discriminació racial

L'Assemblea General de
Nacions Unides proclama el 21
de març com a Dia
Internacional de l'Eliminació
de la Discriminació Racial. La
data commemora els 69 morts
per trets de la policia contra
una manifestació pacífica per
demanar l'abolició de les lleis
de l'apartheid a Sharpeville
(Sud-àfrica, a la foto) el 1960.

El primer article de la
Declaració Universal dels Drets
Humans diu que tots els éssers
humans neixen lliures i iguals
en dignitat i drets. L'article
segon afirma que qualsevol
persona té tots els drets
proclamats en la Declaració
"sense distinció de raça, color,
sexe, llengua, religió, opinió
política o de qualsevol mena,
origen nacional o social,
fortuna, naixement o altre
condició."

DIA MUNDIAL

Tot i que s'identifica el
racisme amb l'apartheid sud-
africà o els afroamericans als
Estats Units, molts països
tenen problemes de
discriminació cap a col·lectius
concrets, com passa a Europa
amb el poble gitano.
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Les Escoles d'Adults a
La Verneda de Sant Martí (II)
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Notícia sobre les classes de català (La Vanguardia, 19-12-82)

ANTIGUOS ALUMNOS DE

ESCUELA DE ADULTOS VERNEDA

Curso 1981-82
Debido a la remodelación

del edificio Gaudí, las clases
deben ser impartidas a partir
del mes de enero en otros
locales (Institut Infanta Isa-
bel-nocturno; Ateneu Lliber-
tari Verneda-mañana y tarde;
A.V. de S. Martí de Proven-
çals-mañanas) que ceden sus
locales para tal fin. Es de
remarcar una vez más el
esfuerzo que esto implica,
traslado de muebles, despla-
zamiento de los maestros a
los distintos locales para
impartir la clases, pero como
veces se cuenta con la
colaboración y comprensión
de los alumnos a la hora de
coordinar y cooperar.

Debido a los problemas
personales de Mª Dolores
cesa en su colaboración con
la escuela a principios de
curso, siendo sustituida por
Tere. Durante este curso se
intenta qua aparte de los
cursos académicos se reali-
cen diversos cursillos que no
reciben subvención alguna de
la Administración, siendo la
finalidad de estos, fomentar
algunas parcelas de cultura
que son olvidadas por los
estamentos oficiales.

Cursillos 81-82
Literatura (Ramón y
Victoria)
Fotografía (Toni y Conchi)
Guitarra (Julio y Jorge)
Primeros Auxilios (Nones)
Historia de la Matemática
(Rosa)
Post-Graduado (Rosa)
Dibujo y Pintura
(Encarnació)

Este año se consigue una
subvención del Ayuntamiento
para el cursillo de catalán que
estará a cargo de Victòria.

Las obras del edificio se
prolongarán más de lo
previsto y no se ve clara la
entrada en el mismo, con el
fin de presionar se realiza una
movilización consistente en
efectuar durante un día
entero las clases en plena
calle, delante del edificio
Gaudí, parece ser que esto
acelera un poco la gestión y
se consigue iniciar el curso
82-83 en el nuevo edificio
Gaudí, dos meses antes de
su inauguración oficial.

Vale remarcar que a la
inauguración se cuenta con la
asistencia de la Regidora del
Distrito X, en cambio no asiste
nadie de la Conselleria
d’Ensenyament.

Unos días más tarde se
monta una fiesta interna en
la escuela para celebrar una
vez más el haber conseguido
superar un nuevo eslabón.

Curso 1982-83
El presente curso se

cuenta con tres plazas de
designación oficial, una de
ellas pasa a ser ocupada por
una nueva maestra, Lour-
des, que sustituyó a Marc,
tras su traslado voluntario a
Menorca.

Los alumnos y profesores
pretendían que se efectuara
además el nombramiento
oficial como profesora de
catalán de Victòria dels
Àngels, colaboradora de esta
escuela desde el inicio de la
misma, cosa que no se ha
logrado, tras muchas acciones
llevadas a cabo: telegramas,
cartas a la prensa, moviliza-

ciones, etc,… quedando pen-
diente esta reivindicación que
debemos apoyar todos para
conseguir que sea realidad el
próximo curso.

Este curso, aparte de los
5 niveles académicos que han

sido repartidos en  10 ho-
rarios diferentes, se realizan
los siguientes cursillos:
Literatura (Ramón)
Fotografía (Toni y Conchi)
Cerámica (Angelina y Dora)
Dibujo y Pintura

Segona part del document de maig de 1983, elaborat
per antics alumnes de l'Escola de Persones Adultes La
Verneda-Sant Martí amb motiu del cinquè
aniversari del naixement de l'escola
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Verneda Unida (butlletí de l'AV La Verneda Alta, 11-1979)
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El testimoni dels prime
d'Adults La Vern

Marc Genestar Llufriu (Ciutadella de
Menorca, 1946). Jubilat de fa 12 anys, però fa
de 20 a 30 hores setmanals de voluntari
fent teràpies basades en el Curs de Miracles.
Viu a Ciutadella de Menorca.

Recorda exactament el temps que va passar a
l'escola: "des de gener de 1979 a juny de 1982.
L’estiu del 82 vaig tornar a anar a viure a Menorca."

Va començar a l'escola al mateix temps que
aquesta naixia: "A finals de 1978 jo estava a l’atur i
era membre de la junta de l’associació de veïns La
Verneda Alta. Un dia va venir en Ramon Flecha
(que treballava a l’educació d’adults de la Mina) a
l’associació i ens va explicar el projecte de crear
una nova escola d’adults als barris de La Verneda i

Donar classes a persones adultes per a mi
era molt gratificant. Jo no havia pogut
anar a escola de nen i me vaig treure el
certificat d’estudis primaris als 18 anys

Marc Genestar

(Encarnació, que recibe la
ayuda de Salvador)
Astrología (Iniciado
últimamente, a cargo
de Lidia)

Estos son impartidos de
forma desinteresada por parte
de los profesores que apoyan
el movimiento de educación
permanente de adultos.

Los únicos cursillos sub-
vencionados por el convenio
firmado con el Ayuntamiento/
Generalitat son los de Lengua
Catalana a cargo de Victòria
dels Àngels y Esther.

Este año al cesar la
colaboración prestada por
Tere durante todo el curso
pasado en el grupo de
Neolectores, Esther Cañada,
alumna de este centro, ha
ocupado su lugar de forma
incondicional.

Quedan, sin embargo,
muchas parcelas a solu-
cionar, si bien esta escuela
ha seguido un proceso
ascendente, es necesaria la
participación así como
colaboración de todos sus
alumnos, que actualmente
ascienden a 680, para que
esta trayectoria iniciada

hace cinco años sea una
realidad total a corto plazo.

Ante todo es necesario se
agilice la gestión de la cesión
por parte del Ayuntamiento
de la planta 5ª a la
Generalitat con lo cual el
Ministerio de Educación nos
reconocerá el Centro, y el
nombramiento de las 8
plazas que son impres-
cindibles para cubrir las
necesidades, y esto no ha
de ser trabajo de unos
pocos. Como has podido
observar a lo largo de estos
cinco años todas las
gestiones han sido apoyadas
siempre por los alumnos.

Los antiguos alumnos de
la Escuela de Adultos de La
Verneda-Sant Martí, nos
sentimos satisfechos de que
los esfuerzos realizados en
distintos sentidos, sirvan
para demostrarnos que no
estábamos equivocados sino
que, además, valía la pena
y que entre todos consi-
gamos este centro oficial
que cubra las ansias de
cultura que tiene nuestro
barrio y le han sido negadas
durante muchos años.

Barcelona, 27 de Mayo de 1983

Sant Martí i m’hi vaig apuntar com a mestre
voluntari. Jo tenia uns 33 anys i havia acabat feia
poc una carrera universitària de Filosofia i Lletres i
Història, que havia estudiat de major.

Les assignatures per a adults requerien molta
preparació: "Dels inicis en el IES Bernat Metge
record poca cosa, però quan en el curs següent
vaig treballar-hi com a mestre interí me vaig
trobar que no tenia experiència educativa i que
havia d'impartir quasi totes les assignatures del

EL REBROT ha demanat als que van ser els primers mestre
inicials de l'escola, quan s'estava reivindicant al temps que 
Genestar, primer mestre "oficial" de l'escola; Ramon Flecha
Vicente, que va participar els dos primers anys; Victòria G
catalana; i tot un seguit de mestres i alumnes que van venir
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ers mestres de l'Escola
neda-Sant Martí

Anna Vicente i Farran (Menorca, 1954).
Jubilada. Va estar a l'escola "als inicis,
durant uns dos anys".

L'esperit dels començaments era "amb idees
clares de voler transformar i potenciar les ganes
d'aprendre de molta gent del barri i de la mateixa
manera que succeïa en altres barris i pobles."

Recorda "la sensació de participar de forma
diferent en l'educació, de construir dia a dia."

graduat escolar. Molts de vespres havia de
preparar classes fins a les tres de la matinada.
Donar les matemàtiques va ser lo més difícil.

Per altra banda donar classes a persones adultes
per a mi era molt gratificant. Jo no havia pogut
anar a escola de nen i me vaig treure el certificat
d’estudis primaris als 18 anys. Les persones adultes
venien molt motivades per aprendre i jo compartia
la seva motivació."

La diferència en el tipus d'ensenyament se
centra en que "les persones adultes han tingut una
experiència de la vida extensa i van a l’escola
voluntàriament. Venien molt motivades també
perquè sabien per a que volien estudiar. No
aprenen per aplicar-ho dintre de 10 o 15 anys com
en el cas dels nens, si no que l’aplicació a la vida és
immediata. Per tant els horaris així poden ser molt

En aquella època existia a Catalunya un
moviment reivindicatiu de mestres molt
potent. Quan vaig tenir el meu primer
nomenament com a mestre de la
Generalitat, aquest es va produir gràcies
a que altres mestres que estaven primers
que jo a la llista van renunciar

Vaig començar a l’escola d’adults amb
idees clares de voler transformar i
potenciar les ganes d'aprendre de molta
gent del barri

Anna Vicente

La diferència entre l'ensenyament a infants i a
adults està en "la motivació i la consciència
d'oportunitat."

Destaca "la il·lusió de fer, d'estar participant en un
procés de canvi, de formar part de xarxa de barri
amb l'associació de veïns, amb les dones, amb tot el
que implicava moviment per un barri millor a nivell
social i lògicament també urbanísticament."

amb ell a la seva illa: "Per a mi aquella experiència
va ser decisiva per poder començar noves escoles
d’adults a Menorca.

A l'octubre de 1982 en la illa hi havia uns 200
jovenets menors d’edat a les classes de graduat
escolar nocturnes. I al cap de 24 anys de fer-hi feina

més reduïts en el cas de l’educació d’adults ja que
no es necessari motivar."

L'Escola d'Adults no estava sola en les seves
reivindicacions: "En aquella època existia a
Catalunya un moviment reivindicatiu de mestres
molt potent. Una bona mostra de tot allò la vaig
viure jo mateix. Quan vaig tenir el meu primer
nomenament com a mestre de la Generalitat,
aquest es va produir gràcies a que altres mestres
que estaven primers que jo a la llista van
renunciar.

La majoria dels alumnes eren dones i quan fèiem
festes a vegades pels megàfons es feien en broma
declaracions públiques d’amor cap a alguns
mestres. Hi havia un ambient de molta llibertat.

També vull remarcar el bon nivell de motivació
de la majoria de mestres. Quan ja érem tres o
quatre mestres a l’escola durant el curs ens
ajuntàvem varies vegades tots un cap de setmana a
Empúries per planificar."

Allò que va aprendre i desenvolupar se'n va anar

Remarcar el bon nivell de motivació de la
majoria de mestres. Quan ja érem tres o
quatre mestres a l’escola durant el curs
ens ajuntàvem varies vegades tots un cap
de setmana a Empúries per planificar

es van crear escoles d’adults a cada poble amb més
de 5.000 alumnes en total, la immensa majoria dels
quals eren persones majors d’edat. I ara que estic
jubilat des de fa més de 12 anys puc veure amb
alegria com totes aquestes escoles continuen.

es que expliquessin les seves impressions dels moments
es lluitava per l'escola de primària Els Horts. Marc

a, que ja treballava en educació d'adults a La Mina; Anna
Garcia i Anguita, especialista en alfabetització i llengua

r després...
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Una escola que s'atreveix a somniar

MONTSE SÁNCHEZ AROCA

El nostre centre compta amb
mil sis cents participants i uns
cent mestres i col·laboradors
voluntaris, que treballen
junts per ampliar els seus
coneixements, crear noves
oportunitats d’aprenentatge,
i millorar la seva escola i la
seva comunitat, un barri de
persones treballadores de
Barcelona. El que em va
sorprendre la primera vegada
que vaig entrar a l’escola de
La Verneda, i que continua
sorprenent-me encara, és l’alt
nivell d’implicació, així com el
nombre d’activitats que s’hi
generen. La Fàtima, per
exemple, és membre d’una de
les associacions de par-
ticipants de l’escola i, tal com
fan d’altres, ella sempre pren
part en les reunions de
coordinació i participa de
manera activa en diverses
comissions. Malgrat que la
seva experiència d’aprenen-
tatge és diferent de la dels
mestres, en una escola que,
tal com diu Fàtima, és un
espai de tothom, qualsevol
tipus d’aprenentatge es va-
lora de forma igualitària.

[...]

Ara començo a escriure, estic
a una sala de l’escola de La
Verneda, i miro al meu voltant
i veig un munt de gent anant
i venint, saludant-me, som-
rient. Són persones molt
diferents: joves i grans,
homes i dones, pares i ma-
res, amb títol o sense, però
totes elles dedicades a la
millora de la seva comunitat.

Tenen en comú la seva
participació a l’escola, una
escola que, gràcies al seu
esforç, pot tenir moltes
activitats. Cadascú està
treballant en alguna cosa
diferent: uns treballen en un
projecte pilot sobre alfa-
betització i ocupació que es
diu BASIC que compartim amb
centres d’Holanda, Bèlgica i
Alemanya; altres estan
organitzant actes per a la
Festa Major; altres estan
planificant
un inter-
canvi amb
una escola
de Galda-
kano, un
poble del
País Basc,
per ajudar-
los a crear
una asso-
ciació de
participants,
i d’altres
estan pre-
parant-se
per a la
prova d’a-
ccés a la
universitat.
E n c a r a
d’altres es-
tan prepa-
rant una tertúlia literària
sobre Federico García Lorca.

[...]

Quan considerem que l’apre-
nentatge és un procés al llarg
de la vida, hem de valorar de
forma igualitària diferents
tipus de coneixements. El fet
d’interactuar amb altres

persones amb un fonament
d’igualtat és una manera
d’aprendre d’aquelles i aquells
amb qui discutim i compartim
els nostres dubtes i les
nostres experiències. A la
Verneda hem après que la
clau per aprendre és el diàleg
igualitari. El diàleg igualitari es
pot dur a terme si els edu-
cadors i educadores no tenen
estratègies preconcebudes
que volen imposar a les
persones participants, i si
aquestes sempre saben què
està passant a les aules,
perquè les coses es fan d’una
determinada manera, i quins
objectius hi ha darrera de
cada intervenció pedagògica.
A més a més, les persones
participants han de tenir
l’opció de poder canviar,
debatre o discutir tot el que

passa a
l’escola. Per
una banda,
es crea un
entorn de
col·laboració
que fa que
el coneixe-
ment es
multipliqui
perquè a-
juntem el
de totes i
tots; per
altra banda,
a q u e s t
compartir fa
que les per-
sones jun-
tes puguem
cercar els
millors ar-
guments i

solucions als problemes que
hagin d’afrontar. Actualment,
aquest diàleg és el que genera
una atmosfera de familiaritat
i pertinença a tota l’escola.

[...]

L’Escola d’Educació de Per-
sones Adultes de La Verneda-
Sant Martí va començar com

a un projecte de moviment de
base i continua tenint la ma-
teixa orientació, donant su-
port i veu a nous moviments
com ara FACEPA. Aquests
fòrums estan oberts a les
preocupacions, els interessos
i els somnis, independent-
ment de l’edat, l’origen ètnic,
el gènere, la religió o l’estatus
social. Ser part d’aquests
projectes em fa sentir més
viva, més solidària i més
capaç de crear.

Una de les revistes sobre educació més
importants del món, la Harvard Educational
Review, va publicar el 1999 un article de la
professora Montse Sánchez Aroca sobre
l'experiència de l'Escola de Persones Adultes
La Verneda-Sant Martí. Reproduïm alguns
fragments de "La Verneda-Sant Martí: una
escola on les persones s'atreveixen a somniar"

Portada de la "Harvard

Educatinal Review" de la

tardor de 1999

A la Verneda hem
après que la clau
per aprendre és el
diàleg igualitari

Els somnis de la gent poden
esdevenir realitat. Escrivint
aquestes reflexions després
de deu anys de participació a
l’Escola de La Verneda, em fa
adonar que no hi ha res
impossible si, a través de la
inclusió i la tolerància, lluitem
per metes comunes. No crec
als que diuen que no hi ha res
a fer per canviar el món. Jo
sé que les coses poden
canviar, perquè la gent a la
meva comunitat es va atrevir
a somniar en aquesta escola
fa vint anys. Va esdevenir la
meva realitat gràcies a la
meva participació al seu
somni. Des d’aleshores,
molts d’altres s’han afegit als
nostres esforços i, avui dia,
la realitat de milers de per-
sones és el resultat d’aquell
somni.
Fa pocs dies li feien una en-
trevista a una dona jove ma-
grebina que ha participat a un
grup d’alfabetització bàsica a
La Verneda des de fa sis me-
sos. Quan li van preguntar
què havia aconseguit, va obrir
molt els ulls i amb una lluen-
tor especial va dir: Ara que
he començat, sóc feliç. Ara
no m’aturarà ningú.
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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

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

A fecha 22 de febrero, sobre
las 19:30, me dispongo a entrar
con mi mujer al Supermercado
Lidl de Treball, 256. Soy cliente
habitual desde su inauguración
este año, ya que soy vecino del
barrio. Nuestra sorpresa fue que
nada más entrar al
supermercado, nos da el alto
una empleada y me prohíbe la
entrada, delante de la gente que
estaba haciendo cola para
pagar. Nos quedamos perplejos
y le pregunto el porqué. Desde
el pinganillo y con gestos pide a
la cajera le confirme y esta me
señala e identifica asintiendo
con la cabeza. Le pido
explicaciones y me dice que he
robado varias veces y que salga
del supermercado y que si no lo
hago llamará a la policía. Le
comento que no hace falta que
la llame que ya lo hago yo.
Llamo a los Mossos y le pido que
llame al encargado para que me
dé explicaciones ya que no
entiendo como pueden
acusarme de ladrón con tanta
ligereza.

Después de, reiteradamente y
ya con voz enfadada, pedir varias

Cartes dels Lectors

veces que venga el encargado, se
presenta a los diez minutos. Le
pido que me enseñen alguna
prueba de que yo haya robado. El
encargado se excusa diciendo que
a la cajera le suena mi cara. Le
comento que seguro que le sueno
ya que soy cliente habitual. Él
me pide disculpas por lo sucedido
y me comenta que ese día habían
sufrido seis robos y están un poco
saturados. Acepto sus disculpas y
entro a comprar.

Una vez hechas las compras,
me dispongo a pagar en la caja de
la cajera que me señaló como
ladrón, le comento que para otra
vez se asegure de lo que dice y
más si no tiene pruebas, ya que
he pasado vergüenza delante de
la gente por su culpa y que como

mínimo tendría que disculparse.
Me contesta con una sonrisita
que ella no tiene que disculparse
de nada. Le pregunto por su
nombre, ya que no lleva placa
identificativa, y me contesta que
ella no tiene porque darme su
nombre.

Observo que no tienen
profesionales de seguridad y son
los mismos empleados del
supermercado los que ejercen de
ello y entiendo el porqué de la
falta de tacto para confrontar
una situación como esta y que
no tengan un protocolo para que
nosotros, sus clientes, no
seamos ofendidos por falso
testimonio.

Hoy me ha tocado vivirlo a
mí, pero le puede pasar a
cualquier otro cliente. Entiendo
que todos somos humanos y nos
podemos equivocar y todo
hubiera quedado como una
anécdota, pero esta cajera no fue
amable, ni humilde para
disculparse, ni reconocer su
error.

¿Dónde ha quedado la
profesionalidad?

Antonio Gómez

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.
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SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ

Formen part del paisatge analògic
de la ciutat, com les cabines telefòni-
ques i les xurreries. I, en l'actual era
digital, semblem condemnats a desa-
parèixer. Dels aproximadament 400
quioscos de premsa que té Barcelo-
na, una cinquantena estan tancats.
Al barri, el quaranta per cent ha abai-
xat la persiana.

Segons Joan Frías, administrador
de finques i bon coneixedor de l'ac-

CUINA DE COLORS

Tajine de pescado
(Marruecos)

Esta receta ha sido
preparada por Khadija Bliouel,
del proyecto B-Mincome.

Ingredientes
- 3 patatas
- Pimiento verde
- 2 zanahorias
- 2 tomates
- 1 lomo de salmón
- 1 pimiento rojo
- Ajos
- Perejil
- Comino
- Sal
- Pimentón dulce
- Aceite de oliva
- Limón

Preparación
Cortar las patatas a rodajas y

trocear las zanahorias.
Poner en una bandeja las

patatas cortadas y las
zanahorias.

Cortar el tomate y los
pimientos también a rodajas.

En un plato mezclar el ajo
picado, el comino, el perejil, el
pimentón dulce, con aceite de
oliva y sal.

Rebozar el pescado
previamente cortado en tiras y
ponerlo encima de las verduras
junto al limón a rodajas.

Tapar y cocer durante 40
minutos en el horno.

Servir en una bandeja.

Mi Viejo
Bar Restaurante

Brasería

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

tivitat econòmica del barri, "l'ús de
la tecnologia del mòbil ha fet caure
la venda de diaris i no surt a compte
mantenir-los oberts ni pels ingres-
sos per publicitat de l'exterior dels
quioscos."

Segons l'Associació Professional
de Venedors de Premsa, un quiosc
ha de fer una despesa fixa de 12.000
euros per pagar els distribuïdors,
més quotes setmanals de cent euros.

Un quiosc és una llicència munici-
pal que paga un cànon d'uns 1.700

La lenta agonia dels quios

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com

Guipúscoa-Treball

Plaça de La VernedaBac de Roda-Concili de Trento

La Pau-Andrade-Concili de Trento
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CARRER A CARRER

Plaça Mercè Capsir

JOSEP MANERA

Situada entre Concili de
Trento, Guipúscoa i Fluvià.

Dedicada el 1997 a la
soprano Mercè Capsir
(Barcelona, 1897-Suzzara,
Itàlia, 1969). Filla de Josep
Capsir, baríton i Ramona Vidal,
soprano. Estudià al
Conservatori del Liceu de
Barcelona. Debutà amb
Rigoletto de Verdi a Girona i el
1914 al Liceu, on inicià una
carrera de gran èxit. El 1946
es retirà dels escenaris i exercí
com a professora de cant
al Conservatori Municipal
de Música.

Es pot sentir la seva veu en
una gravació de La Traviata a:
www.youtube.com/
watch?v=IBZ6ChURGWE

A la plaça es troba la seu de
la Unió Excursionista Sant
Marti de Provençals
“UESMAP”, fundada el 1989.
També hi havia estat el local de
l'associació de veïns Sant Martí
de Provençals.

Es conserven diversos
arbres gairebé centenaris i cal
destacar el gran desnivell entre
la plaça i el carrer Guipúscoa.

Míercoles: Día del Jubilado

Cantàbria, 60  Local 3
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

cos de premsa

euros anuals (amb l'excepció dels de
la Rambla, la plaça Catalunya i el pas-
seig de Gràcia, que paguen més).

L'Ajuntament porta uns anys
intentant donar una nova vida als
quioscos per tal que no desapare-
guin. El desembre passat, per inicia-
tiva de l'Institut Municipal de Perso-
nes amb Discapacitat, es va crear
una cooperativa de 25 persones que
gestionaran deu quioscos que ac-
tualment estan tancats, a diferents
punts de la ciutat.

També les autoritats municipals, a
través de Barcelona Activa i del Cen-
tre de Reempresa de Catalunya, han
posat en marxa el Programa de
Transmissió Empresarial als Barris. La
idea és assessorar la millor manera
de transmetre un petit negoci en les
millors condicions pel propietari.
Segons la web del Programa, l'ob-
jectiu és "preservar el dinamisme co-
mercial, econòmic i social dels barris
de la ciutat."

Andrade-Plaça dels Porxos

Selva de Mar-Guipúscoa
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N O T Í C I E S

CAP SANT MARTI
Una prova pilot al Centre

d'Atenció Primària Sant Martí
permet les consultes amb
interpretació en llengua de
signes per videoconferència.

CALÇOTADA SOLIDÀRIA
Pel dia 31 març, a partir de

les 12, està prevista la tercera
edició de la Calçotada
Solidària. El lloc està per
determinar. En les dues
primeres edicions s'havia
celebrat al parc de Sant Martí.

DIA D'ANDALUSIA
La XXII edició de les

jornades commemoratives del
Dia d'Andalusia (28 de febrer)
ha celebrat enguany el seu
Festival a un Auditori Sant
Martí ple de gom a gom.

En aquesta ocasió, els
encarregats de difondre la
cultura andalusa han estat:
Centro Cultural Santo Ángel;
Centro Andaluz Comarca de

Una exposició per visitar:
"Setze barris, mil ciutats"

CICLE DE DEBATS PEL
DRET A LA CIUTAT

Edifici del Borsí
(Pça. de La Verònica)

28 febrer, 18:00
EL DRET A LA SALUT: equitat
social i autonomia personal
Carme Borrell, Gemma
Craywinckel, Antoni Barberà

7 març, 18:00
EL DRET A L'HABITATGE:
instrument per combatre la
desigualtat i la segregació
Carme Trilla, Antonio López-Gay,
Jordi Amela, Cristina Castells

14 març, 18:00
EL DRET AL PATRIMONI, A LA
MEMÒRIA I AL PROJECTE:
patrimoni i identitats col·lectives
Mercè Tatjer, Francesc Muñoz,
Camilo Ramos, Alessandro
Scarnato

21 març, 18:00
EL DRET AL MEDI AMBIENT:
sostenibilitat i recursos
Ana Romero, Rosa Garcia, Irma
Ventayol, Àngel Cebollada

28 març, 18:00
EL DRET A LA CONVIVÈNCIA:
interculturalitat i
intergeneracionalitat
Andreu Domingo, Ramon
Sanahuja Vélez, Gemma Pinyol,
Fàtima Ahmed

Data a determinar, 18:00
EL DRET A L'EDUCACIÓ:
igualtat d'oportunitats i palanca
de canvi
Marina Subirats, Marta Comas,
Joan Artigal, Xavier M. Celorrio

L'edifici del Borsí (plaça de la Verò-
nica, Gòtic) acull fins al 31 de març
l'exposició fotogràfica "Setze barris,
mil ciutats". De dijous a diumenge,
podem veure el resultat del treball
de deu fotògrafs que han retratat els
barris de Barcelona que tenen en
comú la seva vinculació a un Pla de
Barris de l'Ajuntament.

L'exposició porta per subtítol
"Fotografies per a altres relats de
Barcelona" i ha comptat amb la
col·laboració de l'Arxiu Fotogràfic de
Barcelona. Precisament, els milers de
fotos custodiades per l'arxiu obliden
la perifèria per concentrar-se en el
centre de la ciutat. El treball fotogrà-
fic que podem contemplar a l'edifici
del Borsí (l'antiga Escola de la Llotja)
se centra en els barris de La Marina,
Raval Sud, Vallbona, El Besòs i El
Maresme, Roquetes, Sant Genís dels
Agudells, La Verneda i La Pau, Bon
Pastor, Baró de Viver,  Trinitat Nova,
La Teixonera, Gòtic Sud, Ciutat Meri-
diana i Torre Baró.

Els milers de fotos
custodiades per l'Arxiu
Fotogràfic de Barcelona
obliden la perifèria per
concentrar-se en el centre
de la ciutat

En paral·lel a l'exposició es desen-
volupa un cicle de debats pel dret  a
la ciutat, cada dijous a les sis de la
tarda (veure quadre destacat).
Quatre convidats, especialistes en
cada dret, tractaran temes com el
medi ambient, l'habitatge, la salut,
l'educació, el patrimoni o la convi-
vència.

Els autors de cada projecte foto-
gràfic presentaran en públic el seu
treball a cada barri. En cas de La
Verneda i La Pau, l'acte se celebrarà
el divendres 15 de març, a les set
del vespre, a l'Hotel d'Entitats de La
Pau (edifici Piramidón, Pere Vergés,
1). La presentació anirà a càrrec de
la fotògrafa Mònica Roselló i del grup
de dones Les Vernedes.

Estepa y Sierra Sur;
Hermandad Rociera Santo
Ángel i Hermandad Rociera La
Pau. També han col·laborat els
gallecs de Cova da Serpe, el
Petit Ballet de Barcelona i la
Casa de Ceuta.

A mès de per trobar-se i
gaudir de la música, el cant i el
ball, l'acte s'aprofita per fer una
recollida d'aliments bàsics, a
repartir entre els veïns més
necessitats.
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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

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

L L I B R E S

La gent i els barris
de Sant Martí

Josep Maria Huertas
Claveria va publicar l'any 2001
aquest llibre que engloba la
història dels quatre grans
barris del districte de Sant
Martí. Després d'una
introducció per conèixer
l'antic poble de Sant Martí de
Provençals, l'autor s'endinsa en
el barri del Clot i el Camp de
l'Arpa ("dos barris i un mateix
destí); El Poblenou ("de suburbi
a terra promesa"); La Verneda
de Sant Martí ("l'horta de la
ciutat"); i els barris del Besòs.

També dedica un capítol a
Nova Icària (la Vila Olímpica) i
un altre als barris
desapareguts: La Perona,
Somorrostro, Pequín, El Camp
de la Bota, la Mar Bella, el
Bogatell i Rere Cementiri.

Huertas, cronista de la
ciutat, va solucionar amb el
seu escrit un problema que
afecta el nostre barri: quin nom
donar-li, La Verneda?, Sant
Martí? La Verneda de Sant
Martí, Huertas dixit.

Recuperació de la festa
de Carnaval al barri

Quan és Carnaval? Set setmanes
després de la primera lluna plena
posterior al solstici d'hivern: "De
Nadal a Carnestoltes, set setmanes
desimboltes".

Què se celebra? Aprofitar els dies
previs a l'arribada
de la Quaresma
(temps de sacrifi-
cis i dejuni) per
fruir de més lliber-
tat i trencar mol-
tes regles. D'això
esdevingué el
costum de dis-
fressar-se per
ocultar la identi-
tat dels que co-
metien excessos.

Carnaval o Carnestoltes? Totes
dues paraules són d'ús habitual i
tenen un origen llatí comú: "carns
llevades".

El rei Carnestoltes arribant al barri, a finals dels anys setanta

Quan és Carnaval? Set
setmanes després de la
primera lluna plena
posterior al solstici
d'hivern: "De Nadal a
Carnestoltes, set
setmanes desimboltes"

Durant la Dictadura franquista va
estar prohibida la celebració pública
del Carnaval. En arribar les primeres
obertures democràtiques, a finals dels
setanta, el Carnaval es va recuperar
ràpidament i cada barri i poble va

començar a orga-
nitzar els actes
bàsics de la festa:
Dijous Gras, Rua
de Carnaval i En-
terro de la Sardina
(coincidint amb el
Dimecres de Cen-
dra). Quant a la
gastronomia, di-
jous es menja bo-
tifarra d'ou i di-

mecres arengada. Carnaval és l'ú-
nica gran festa de l'any que no està
coordinada per VERN. Cada entitat i
escola fa el seu propi programa.
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ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 19 MARÇ

Quina és la seva programació preferida de
l'Auditori Sant Martí?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Febrer

Quin és

l'aliment típic

de Carnestoltes?

TEATRECINEMA
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