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Enric Lloret

ÀNGEL VALVERDE

Enric Lloret Aguilella (Béziers,
França, 1930) va ser un dels funda-
dors de l'associació de veïns de Via
Trajana, un barri d'uns dos mil
habitants, tancat en ell mateix i que
pertany a dues ciutats: Barcelona i
Sant Adrià.

És impressor jubilat i militant
d'esquerres. Quan tenia dos anys,

la família va anar a viure a Vila-real
(Castelló) i després a València. Tot i
que porta a Barcelona des del 1954,
la seva parla valenciana es deixa
sentir en les contundents afirmacions
sobre les condicions de vida de la
classe treballadora. Encara avui, amb
89 anys, continua lluitant perquè el
barri tingui més habitatge de pro-
tecció social.

Entrevista amb Enric Lloret, exsecretari de l'AV Via Trajana

"No esperava que mos
fessin un barri tan maco"
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució:

Sin violencia no hay rebelión

(sin, VIO LEN, CIA, no hay RE, B, LIO, N)

Les acusan, pero...

Bèsties al parc
Si ens emociona veure passar un cercavila amb els
seus gegants, dracs, tambors i petards, el 6 d'abril
tindrem una experiència d'èxtasi: totes les bèsties de
Catalunya arreplegades en el Bestiuari 2019 al parc
de Sant Martí. Una cinquantena de dracs, cucaferes,
víbries, fil·loxeres, porcs, bous... i el nostre
espiadimonis.

Tercer lliurament de l'especial sobre les escoles
d'adults al barri amb els testimonis dels mestres dels
primers moments i una història del moviment
d'adults a Catalunya.

L'entrevista ens
ensenya com algú pot
continuar lluitant pel seu
barri als 89 anys: Enric
Lloret, el lluitador; Via
Trajana, el seu barri.

Com solucionar
l'escassetat de
participació en les entitats veïnals? Unint esforços.
Això han fet Les Vernedes, un grup de grups de dones
que treballen plegades per millorar la condició de la
dona.

Si és abril, arriba Sant Jordi. El barri s'omple
d'activitats relacionades amb els llibres. Ampliem
un article de fa dos anys amb nous llibres sobre el
barri o d'autors vernedencs.

I si és abril, toca Feria. Les entitats vernedenques
de cultura andalusa planten casetes a la Feria de
Abril del parc del Fòrum.

El dia disset fa cinc anys de la mort del premi
Nobel Gabriel García Márquez. Hagués estat perfecte
inaugurar la biblioteca que porta el seu nom però
ens hem de conformar veient com acaben de
començar les obres.

EDITORIAL

El 6 d'abril tindrem
una experiència
d'èxtasi: el Bestiauri
al parc de Sant Martí

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

4 AL 25 ABRIL

EXPOSICIÓ:
"ESCOLA D'ADULTS DE LA

VERNEDA: 40 ANYS D'UN

SOMNI QUE SEGUEIX VIU"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

ABRIL

EXPOSICIÓ: "REVISIONS

#2 CARLES GABARRÓ"
CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

4 I 11 ABRIL, 10:00
TALLER FEM SALUT, FEM

BARRI: ¡HAGAMOS

CIRCO Y SALUD!
INSTITUT SALVADOR SEGUÍ

5 ABRIL, 18:00
DOCUMENTAL:

"POPULARRI 2018"
SALA ESCOLA LA PAU

6 ABRIL, 11:00
BESTIUARI. TROBADA DEL

BESTIARI CATALÀ

PARC SANT MARTÍ

7 ABRIL, 12:00
MATÍ FAMILIAR:

"LA VACA QUE CANTA

(VA D'ÒPERA)"
AUDITORI SANT MARTÍ

9 ABRIL, 19:00
SAC DE RONDALLES,

AMB ALBERT ESTENGRE

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

10 ABRIL, 19:00
XERRADA FEM SALUT,

FEM BARRI:
ALIMENTACIÓN

CASAL BARRI LA PAU

10 ABRIL, 19:00
COMPANYS DE VIATGE

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

12 ABRIL, 20:00
PROCREACIÓ

CIRC: "MILKIWAY"
AUDITORI SANT MARTÍ

13 ABRIL, 8:30
RUTABARRI:

"CONEIXEM ELS OCELLS

DE SANT MARTÍ"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

13 ABRIL, 18:30
RESONARE: "MIQUEL

MUÑIZ GALDON, VIOLÍ"
ESGLÉSIA SANT MARTÍ

14 ABRIL, 17:00
BCN FUNKY TRAINING

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

24 ABRIL, 18:30
TARDA DE MICROFICCIONS

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

27 ABRIL, 18:00
PETIT CINECLUB:

"EL GRÚFAL"
AUDITORI SANT MARTÍ
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"Un barri conflictiu és conseqüència de
la pobresa causada pel capitalisme"

Sempre ha militat en partits
d'esquerra...

El meu pare estava a la CNT i quan
la guerra es va quedar a l’ajunta-
ment de Villarreal. En acabar la
guerra, el regim nacionalista es va
imposar i vam passar a València.  Me
recorde que amb nou anys vaig
veure el meu pare amb les mans lli-
gades a l’espatlla sortint de l’ajun-
tament i a moltes dones pelades.
Una brutalitat total dels franquistes.
Quan van matar el meu pare, algú
de la família es va preocupar de
portar-nos a la Casa de la Caritat, a
la Beneficència.

Quan va arribar al barri?
Em vaig venir a Via Trajana el

1954. Encara estaven construint el
bloc 19.

Com era la relació entre el veïnat?
La gent que vivíem aquí, sobretot

murcianos, andalusos, extremenys i
alguns gallegos vam congeniar i vam
poder viure tranquil·lets.

Quan van decidir crear una
associació de veïns?

Els que tenien una vivenda de
protecció social se’ls acabava el plaç
i ens van citar al Patronat de l'Habi-

Enric Lloret, a la porta de l'associació de veïns que va cofundar

Llibre
Qualsevol de Noam Chomsky.

Música
"Els Segadors" i

"La Internacional".
Pel·lícula

"La ciudad de los muchachos",
de Norman Taurog.

Color
Vermell.

Olor
Fritura de peix.

Menjar
Paella.

Piano o guitarra?
Piano.

Tal com és

tatge. Allà mos van dir que ens ha-
víem d’organitzar i vam fundar l’asso-
ciació de veïns de la Via Trajana. Vam
mantenir la unitat de Barcelona i Sant
Adrià.

Com han viscut que el barri
estigui a cavall de dues ciutats?

Una vegada, un alcalde de Sant
Adrià ens va intentar convèncer
perquè ens passéssim a Sant Adrià.
I li vam dir que no.

Algú els va ajudar al principi de
l'associació?

Vam tenir molta relació amb
Verneda Alta perquè eren els que
més es bellugaven del barri. Va ser
el principal motor de lluita junt amb
el Besòs. Quan es va lluitar pel
col·legi dels Horts, nosaltres anàvem.
I quan van fer el poliesportiu.

El barri sempre havia tingut
fama de conflictiu...

Els problemes afecten els més
pobres, en els suburbis. Hi ha gent
que per sobreviure és capaç de fer
trampes, de vendre droga. És una
conseqüència de la pobresa causada
pel propi capitalisme.

Els problemes van acabar quan va
caure el bloc que va matar aquella
senyora al Turó de la Peira [al 1990,
per culpa de l'aluminosi]. Entonces
la gent va reaccionar i nosaltros vam
ser els primers en fer un crit d’ajuda
a la FAVB [Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona] i va inter-
vindre. La FAVB ens va unir a tots per
fer una lluita agermanada.

Quina va ser la reacció per haver
d'enderrocar els pisos a causa de
l'aluminosi?

Hi havia gent que tenia por. Van ser
les dones que ens van empènyer. Van
ser les que van aconseguir la guar-
deria. Exigíem els mateixos drets que
se’ls aplicaven als de La Pau.

Què li semblen els nous pisos?
No esperava que mos fessin un

barri tan maco com l’han fet. Tot i que
hi ha hagut reparacions.

Què queda per reivindicar?
S’està fent una gran injustícia. Al

gener del 2009, el senyor Maragall
va donar permís perquè l’ajuntament
de Barcelona, el de Sant Adrià i l’In-
casòl posessin en marxa 163 viven-
des de protecció oficial de lloguer
barat. I mos han enganyat. L’ajun-
tament de Sant Adrià va eliminar els
projectes per fer les vivendes de
protecció social.
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CONEIXENT GABO

Cinc anys sense
García Márquez

ESTAT DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA

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

Any internacional de les
llengües indígenes

El 17 d'abril es compleixen
cinc anys de la mort de Gabriel
García Márquez a Ciutat de
Mèxic. Vet aquí algunes
reflexions de l'escriptor sobre
la vida i la mort.

"El secreto de la longevidad
es hacer siempre lo que a uno
le gusta, y sólo eso, es la
fórmula magistral para una
vida larga y feliz."

Manual para ser niño, 1995

"A partir de los 50 se
celebran los cumpleaños por
décadas. Pues mira, si ves
como que te acercas al límite
del horizonte, esto tiene una
ventaja: después de los 70
sabes que no puedes perder un
golpe, debes ser absoluta-
mente certero, y ése es muy
buen programa de vida. Ya no
puedes darte el lujo de andar
desperdiciando golpes."

"Gente", 1996.

"Ni los diluvios ni las pestes,
ni las hambrunas ni los
cataclismos, ni siquiera las
guerras eternas a través de los
siglos y los siglos han conse-
guido reducir la ventaja tenaz
de la vida sobre la muerte.

La soledad de América
Latina, 1982

Al món es parlen 7.000 idiomes, dels
quals 2.680 estan en perill de desa-
parició. Hi ha 370 milions de perso-
nes indígenes distribuïts per noranta
països. Indígenes en el sentit de
poblacions originàries dels territoris
que habiten establertes abans que
d'altres pobles.

L'any 2016, l'Assemblea General
de Nacions Unides, a proposta de
Bolívia, va aprovar dedicar l'any 2019
a les llengües indígenes. La necessi-
tat estava fonamentada en que és
a través del llenguatge que es defi-
neix la identitat i s'expressa la histò-
ria i la cultura.

Segons l'ONU, "el dret a expres-
sar-se en la llengua de preferència
és un requisit previ a la llibertat de
pensament, opinió i expressió, a
l'accés a l'educació i a la informació,
a l 'ocupació, la construcció de
societats inclusives i d'altres valors

consagrats en la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans."

Molts dels set mil idiomes existents
han estat creats i són parlats per po-
bles indígenes que representen gran
part de la diversitat cultural del món.

La coordinació de l'any internacio-
nal la porta l'UNESCO (Organització
de Nacions Unides per a la Educació,
la Ciència i la Cultura) que s'ha posat
en contacte amb els diferents estats
per definir un pla d'acció de 38 punts.
A finals del 2020 s'haurà de fer ren-
dició de comptes de l'assoliment dels
objectius.

L'abril del 2017 es va celebrar a
Barcelona i Vic el primer Congrés In-
ternacional sobre Revitalització de
Llengües Indígenes i Minoritzades,
organitzat per les universitats de
Barcelona i Vic i per la Indiana Uni-
versity dels Estats Units d'Amèrica.

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT
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INDRETS

Monòlits al
Parc de Sant Martí

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

El parc de Sant Martí és una
capsa de sorpreses. Ja s'havia
parlat en aquesta secció dels
fanals que no eren fanals sinó
aspersors per crear arcs de
Sant Martí sobre la gespa. Els
autors del parc (Carles Martí i
Antonio Armesto) van
introduir tota una sèrie
d'elements aparentment
invisibles a la vista. És el cas
dels monòlits que començen a
aparèixer al carrer Fondal de
Sant Martí, s'endinsen en el
parc i giren pel darrere de la
rectoria per acabar al carrer
Agricultura.

Una successió de menhirs de
formigó que en realitat ens
indiquen els límits d'una
teòrica illa de cases com les
que envolten el parc.

Les Vernedes, un grup
de grups de dones

Les Vernedes, davant l'exposició "Setze barris, mil ciutats" al Casal de

Barri La Pau

La frase habitual dins de moltes
entitats és "som quatre gats". Les
dones de les vocalies de dones de
les associacions de veïns del barri
han trobat una solució: al novembre
passat van unir els seus esforços a
través d'un grup de grups de dones
anomenat Les Vernedes.

Treballen en molts camps: violèn-
cies envers les dones; el seu rol en
les entitats veïnals; la visibilització i
el reconeixement; la inserció socio-
laboral de la dona...

Una de les activitats que més èxit
ha tingut fins ara és "¡Vecina, Baja
tu Silla!" Són unes trobades al carrer
per parlar en cada cita d'un tema
específic i sí, l iteralment cada
assistent baixa a la reunió amb la
seva cadira.

A més, han participat activament
en l'exposició "Setze barris, mil
ciutats", amb fotografies de Mònica
Roselló. Van passejar el barri amb la
fotògrafa, comentant-li tots els
indrets d'interès des del punt de vis-
ta de les dones que haurien de ser
millorats: voreres estretes, carrers
poc il·luminats, descampats insalu-
bres...

Per contactar:
Correu electrònic:
grupdedoneslesvernedes@gmail.com
Facebook: groups/lesvernedes
Instagram: vernedes
Els llocs de reunió són: el Casal de
Barri La Pau (Piramidón, segona
planta) i el Casal de Barri La Verneda
(Santander, 6).
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CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

¿NECESITAS UN
SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA TU COMUNIDAD

Y PARKING?

Concili de Trento, 176  Local 1
www.arsonserveis.com

Tel. 93 701 4145

GRATIS una puesta a punto

de la escalera al contratar

el servicio de mantenimiento

de limpieza
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CARRER A CARRER

Plaça Victoria Kent

JOSEP MANERA

Situada al carrer Bac de
Roda entre Concili de Trento i
Guipúscoa. Serveix d'entrada a
l'escola Adela de Trenquelléon.

Dedicada a Victòria Kent
Siano (Màlaga, 1898-Nova
York, EUA, 1987). Política i
jurista. El 1930 va ser la
primera dona que actuà davant
del Tribunal Suprem de Guerra
i Marina en defensa dels
membres del Comitè
Revolucionari jutjats pels fets
de Jaca.  Fou diputada a Corts
els anys 1931 pel Partit Radical
Socialista i 1936 per Izquierda
Republicana. Ocupà el càrrec
de directora general de
Presons (1931-1934) i de
l’Institut d’Estudis Penals,
introduint importants millores
en el sistema penitenciari.

S’exilià a França, on va viure
l'ocupació nazi sota un nom
fals, reflectint aquesta
experiència en el llibre "Cuatro
años en París" (1947).

La plaça ha rebut moltes
queixes pel seu terra irregular,
que dificulta jugar als nens o
passejar a la gent gran.

Una Feria de Abril
per esbargir-se

Caseta de la Hermandad Rociera Santo Ángel a la Feria de Abril

La 48a edició de la Feria de Abril a
Barcelona comença enguany el 27
d'abril als terrenys del parc del Fòrum,
organitzada per la Federació
d'Entitats Culturals Andaluses de
Catalunya (FECAC). S'hi plantaran un
centenar de casetes i bars i, a més,
una zona d'atraccions.

La FECAC es va crear al 1982 per
fomentar i promocionar el coneixement
de la cultura andalusa. La formen Ca-
sas de Andalucía, centres culturals,
associacions culturals, Hermandades
Rocieras, Hermandades Penitentes i
Peñas Flamencas. Tenen la seva seu
al nostre barri, a l'Hotel d'Entitats de
l'edifici Piramidón de La Pau.

A més de la Feria, la FECAC orga-
nitza la Romería del Rocío (a l'entorn

de la segona Pasqua, a la parròquia
de Sant Martí de Cerdanyola del
Vallès), el Concurso Nacional de Can-
te "Yunque Flamenco" i els actes
commemoratius del Dia d'Andalusia
(28 de febrer).

Com cada any, dues entitats anda-
luses del barri participen  amb case-
ta pròpia: el Centro Andaluz Comar-
ca de Estepa y Sierra Sur (Doctor Za-
menhof, 17), amb el seu quadre de
ball; i la Hermandad Rociera Anda-
luza Santo Ángel (plaça de Soledad
Gustavo), amb el seu Coro Rociero.

El cor canta, cada segon diumenge
de mes, la Missa Rociera a la església
de Sant Paulí de Nola del Besòs (Al-
fons el Magnànim, 125).

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

Especialistas en Piel
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FLUVIÀ, 207, LOCAL 2
Tel. 93 308 18 84 - 08020 Barcelona
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Les Escoles d'Adults a
La Verneda de Sant Martí (III)
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RAMÓN FLECHA / FERNANDO

LÓPEZ / RAQUEL SACO

En 1973 empezó a re-
unirse un colectivo de edu-
cadores de adultos que tra-
bajaban en cuatro puntos
diferentes del cinturón de
Barcelona: el Campo de la
Bota (que, posteriormente,
dio lugar a la creación de otra
escuela en la Mina), la Bar-
celonesa, el barrio de Santa
Rosa de Santa Coloma de
Gramenet y el barrio de Can
Serra de L’Hospitalet. Duran-
te tres años, las reuniones
giraron en torno a la utiliza-
ción de la metodología de
Paulo Freire y sobre el análi-
sis de su teoria educativa.

El primer presidente del
SEPT (Servei d’Educació
Permanent dels Treballa-
dors), Pedro Acebillo, escri-
bió, en octubre de 1977, un
extenso  documento  sobre
este movimiento. En él se
precisa: «En la mañana del
segundo sábado del mes de
abril de 1976 se reunían en
Rosa Sensat educadores,
educandos y gestores de
esas cinco escuelas y de
otras que se habían ido in-
corporando paulatinamente
a las reuniones Can Puigja-
ner (Sabadell), San Roque
(Badalona), Carmelo y Buen
Pastor (Barcelona) y Can
Vidalet (Esplugues), además
de personas de otros barrios
interesados. Allí se acordó
hacer reuniones periódicas
del colectivo y consolidar una

Coordinadora de Escuelas de
Adultos».

Tras la muerte de Franco
en 1975, se desarrollan nu-
merosas luchas de carácter
reivindicativo, que culminan,
en 1976, con la huelga ge-
neral de Vitoria. En el mes
de febrero se produjo en Bar-

celona una gran movilización
de todos los sectores de la
enseñanza; los maestros
iban a llegar ese año a la «XI
Escola d’Estiu» y a la discu-
sión del documento «Per una
nova Escola Pública» con un
gran deseo de cambio, que
se manifestó en su radical
rechazo de la enseñanza pri-
vada y su apoyo a la escue-
la pública y única. En esa
misma Escola d’Estiu y en
ese mismo debate par-

ticiparon los miembros de la
Coordinadora de Escuelas de
Adultos, que desarrollaron
un curso monográfico sobre
Alfabetización y Educación de
Base para Adultos y propusie-
ron la inclusión en el docu-
mento citado del plantea-
miento de una «escuela pú-
blica para los trabajadores».

[...]
En el curso 1976-77 se

realizan en el ICE de la Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona tres cursos de espe-
cialización impartidos por los
mismos promotores de la
Coordinadora. Asisten a ellos
los educadores que desea-
ban especializarse en este
campo y que exigían un
puesto de trabajo remune-
rado por el Estado. Concre-
tamente, se pedía la conce-
sión de las 71 plazas que le
correspondían a la provincia
de Barcelona, según la reso-
lución de 6 de octubre de
1973, y de las cuales sólo
36 estaban ocupadas.

El movimiento de maes-
tros exige, al inicio del curso
1977-78, que los interinos
sean nombrados según una
lista de parados elaborada
con los criterios de la asam-
blea. De nuevo participan en
ese movimiento, como colec-
tivo específico, los miembros
de la Coordinadora, que plan-
tean y consiguen que las ci-
tadas plazas sean destina-
das a los barrios donde va
estaban funcionando escue-
las populares y sean cubier-
tas por parte de los maes-
tros que las estaban impul-
sando.

El naixement del moviment d'escoles
d'adults a Catalunya

(segueix a la pàgina 8)

Com van néixer les escoles d'adults? Ho expliquen els
fragments del llibre de Ramón Flecha, Fernando
López i Raquel Saco "Dos siglos de educación de
adultos" (El Roure, 1988)

Publicat al butlletí "Verneda Unida" de l'associació

de veíns de La Verneda Alta al desembre de 1978
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El testimoni dels prime
d'Adults La Verneda-Sa

Victòria Garcia Anguita (Gòtic, Barcelona,
1959) va participar en l’Escola d’Adults des del
curs 1978-79 fins a finals dels 90.  Des de la
Vocalia d’Ensenyament de l’associació de veïns
de La Verneda Alta, va participar en la creació
d'una comissió per tal de tirar endavant un
grup d’alfabetització.

Recorda que "participàvem la Pilar Madurga, el
Francisco Moreno (Xesco), l’Esperança Febrer, i jo
mateixa. Vam començar a llegir a Paulo Freire,
vam anar a veure a Paco García de Haro, que vivia i
treballava a La Mina, per saber com ho estaven
fent allà. I vàrem elaborar un petit mètode
d’alfabetització seguint els conceptes freirians de
les paraules generadores i la seva proposta de
tipografia. Ens va fallar la difusió, entre d’altres
coses. Va ser un desastre. Em sembla que només
vam aconseguir que s’apuntés una persona!"

Dels primers moments de l'Escola recorda que
"va començar l’any 1978. Quan jo m’hi vaig

Victòria
Garcia Anguita

Seguint amb les entrevistes als primers mestres de l'Escola 
a professora inicial d'alfabetització i de català. La segona, q
el títol de Graduat Escolar, va començar a fer de voluntària

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

[...]
La Coordinadora decidió

crear el SEPT (Servei d’Edu-
cació Permanent dels Treba-
lladors), con el fin de que
asumiera las actividades que
no era posible organizar de
modo asambleario: cursillos
de especialización, investi-
gación, creación de mate-
riales, centro de documen-
tación, planificación de nece-
sidades, relación con sindi-
catos e instituciones, etc.

[...]
Durante dos años, el

SEPT trabaja conjuntamen-
te con la Coordinadora en el
desarrollo de un amplio aba-
nico de actividades... Cabe
destacar la realización de cur-
sillos de especialización de
maestros de adultos, la or-
ganización del reciclaje de
los mismos, las primeras y
segundas jornadas de edu-
cación de adultos, la elabo-
ración de materiales y el de-
sarrollo de movilizaciones
reivindicativas.

A partir de 1979, el movi-
miento de edu-
cación de adul-
tos se sumerge
en una profun-
da crisis. Los
problemas en la
negociación de
las plazas de
maestros entre
la Generalitat
provisional y el
gobierno central
de UCD, termi-
naron con un
parón en seco de las expec-
tativas de ampliación de las
escuelas de adultos

[...]
En el curso 1982-83 se

abren nuevas perspectivas.

El gobierno central proyecta
un cambio global de la edu-
cación de adultos y la Gene-
ralitat crea, el 30 de sep-
tiembre de 1982, el Servei
de Formació Permanent
d’Adults. Por otra parte, la
evolución metodológica de
las escuelas lograba una in-
usitada participación en mu-
chas de ellas (se llega a ci-
fras de 1.000 personas con
sólo tres maestros a jorna-
da completa y hasta 30 co-
laboradores voluntarios y los
grupos de trabajo comenza-
ban a editar sus primeros
materiales).

Para asumir esta nueva
situación, algunos miem-
bros del SEPT (entre ellos su
primer presidente) y la Coor-
dinadora hicieron la pro-
puesta de crear una asocia-
ción y una cooperativa para
la edición de material. Así
surgen la AEPA (Associació
d’Educació Permanent d’A-
dults) y el Roure (Coopera-
tiva de Producció d’Educació
i Cultura), con el apoyo de

ESICO y Ser-
veis de Cultura
Popular.

Las Jornades
d ’ E d u c a c i ó
Permanent d’A-
dults de 1983,
organizadas por
la AEPA, supo-
nen el refrendo
y la difusión del
proyecto en el
que ya se ha-
bían volcado

muchas escuelas y grupos
de trabajo, que se dedica-
ban, preferentemente, a la
investigación y la elaboración
didáctica.

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

I N G R E S O S  E X T R A

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas
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ers mestres de l'Escola
ant Martí (2)

incorporar com a col·laboradora, n’hi havia tres
més: Ramón Flecha, Marc Genestar i Anna Vicente.
L’Escola feia part de la Vocalia d’Ensenyament de
l’AVV de Verneda Alta. La base social era molt
àmplia.

»La reivindicació d’Escoles per a Persones
Adultes s’entroncava amb la demanda d’escoles
públiques, gratuïtes i en català. I la lluita concreta
en el barri d’una guarderia. Les manifestacions
eren multitudinàries, pares, mares, veïns i veïnes,
mestres, que reclamaven el dret a l’educació.

»Els primers temps de l’Escola de Persones
Adultes van ser temps de lluita i reivindicació,
d’entusiasme i la convicció que podíem
aconseguir-ho. Feiem classes a les aules de
l’Institut Bernat Metge. I educadors i participants
compartíem coneixements i lluites. Recordo dos
punts clau en la lluita per l’Escola. La reivindicació
per un edifici (La Gaudí) que aleshores era de la
Secció Femenina i que, en desaparéixer aquesta, es

Em sap greu que les successives
administracions i educadors no hagin
defensat aquest model a més d’entendre
el concepte d’Educació Permanent de
Persones Adultes. El model compensatori
sembla que ha fet fortuna, i per això ara
més que mai cal defensar el model
dialògic de l’Escola de Persones Adultes
de la Verneda

Els primers temps de l’Escola de Persones
Adultes van ser temps de lluita
i reivindicació, d’entusiasme i la
convicció que podíem aconseguir-ho

reivindicava com un espai pels veïns i veïnes. Un
espai per a l’Escola de Persones Adultes, la
ubicació de la Guarderia, el Grup de Dones, i
d’altres grups provinents del moviment veïnal.

»L’altre punt important va ser la demanda de
mestres per a les escoles d’adults. En aquells temps
encara depeníem del Ministerio de Educación. Si
aconseguíem el nomenament d’un mestre interí
l’escola era reconeguda a efectes de poder expedir
titulacions de Graduat i Certificat sense haver de
passar exàmens en una altra escola reconeguda per

d'Adults, ara és el torn de Victòria i Ester. La primera com
que en un primer moment va ser alumna, després d'obtenir
a en les classes de català.

l’administració. Crec recordar que Ramón
treballava a La Mina i va venir com a mestre a
l’Escola. No recordo bé si va ser un nomenament o
un trasllat.

»El cas del Marc sí que va ser un nomenament
d’una llista que havia elaborat la coordinadora de
persones adultes i que suposava que algunes
persones havien de renunciar perquè allà on fos
prioritari es nomenés un mestre. Llavors jo encara
estava estudiant una llicenciatura. Per poder
dedicar-me a temps complert a l’escola Ramon i

Marc van compartit el seu sou amb mi durant una
temporada."

Sobre l'educació per a adults remarca que
"l’aprenentatge adult i el de la infantesa no tenen
res a veure. Les persones adultes tenim un bagatge
de vida i coneixements, sovint al marge dels
coneixements i modes d’aprenentatge del món
acadèmic. No som nens grans i volem ser tractats
com adults. Això suposa metodologies i materials
específics. Des de l’Escola es van elaborar materials
específics i la recerca sobre Aprenentatge de
Persones adultes. Apreníem de les persones
participants i a l’inrevés, en un model dialògic que
fins avui es defensa en l’escola i que la fa
extraordinària i única."

Sobre les actuals escoles d'adults diu que
"m’hagués agradat que aquest model fora més
extens en altres Escoles de Persones Adultes. Em
sap greu que les successives administracions i
educadors no hagin defensat aquest model a més
d’entendre el concepte d’Educació Permanent de
Persones Adultes. El model compensatori sembla
que ha fet fortuna, i per això ara més que mai cal
defensar el model dialògic de l’Escola de Persones
Adultes de la Verneda."



EL REBROT  56   Abril 201910 EL REBROT  55   Març 201910 Especial. Les Escoles d'Adults al barri (III)

Ester Riera

Ester Riera Miró (Raval, Barcelona, 1944) va
formar part del primer grup d’alumnes, en el
curs que va iniciar l’escola al gener del 1979, i
va obtenir el títol de Graduat al 1980.

A més, va fer una doble aportació a la història
de l'Escola: "Durant aquest temps vaig
col·laborar voluntàriament en classes
d’alfabetització i en tot el que pogués ser útil per
al projecte.

»Vaig decidir deixar l’escola l’any 1985
lamentablement per una incomprensió sobre els
mètodes establerts. Malgrat tot, estic molt
agraïda per tot el que va representar en la meva
vida aquest període."

aconseguir un local, mestres, materials, així com
les nombroses concentracions reivindicant un
espai digne.

»Cada cop es va unir més gent del barri que
tenia les mateixes inquietuds i finalment
s’aconseguiren, crec, grans coses per al nostre
barri, La Verneda era un racó de la ciutat de
Barcelona, abandonat, considerat ciutat
dormitori sense cap servei on s’havien aixecat
grans blocs de pisos.

Érem un grup amb molts interessos
culturals que no havíem pogut estudiar
per diferents problemes

Recorda com va entrar al projecte: "Les
classes inicialment es feren a l’Institut Bernat
Metge al gener any 1979. Érem un grup amb
molts interessos culturals que no havíem pogut
estudiar per diferents problemes.

»Recordo la il·lusió com vam endegar aquest
projecte, de les grans dificultats que hi havia per

Els anys que vaig col·laborar amb
l’escola són un magnífic record, encara
ara trobo passejant pel carrer antigues
alumnes que reconeixen i agraeixen la
gran tasca que es va fer en aquells anys

»Aconseguir el Centre Cívic fou un gran pas  ja
que permeté adequar-lo per ubicar l’Escola
d’Adults de La Verneda."

Sobre les diferències entre l'ensenyament per
a adults i per a infants pensa que "els adults som
persones autodidàctiques que portem una
càrrega personal de coneixements i no
necessitem la motivació per estudiar, sinó al
contrari, que fruïm per adquirir nous
coneixements."

L'experiència a l'escola dura fins avui: "Els anys
que vaig col·laborar amb l’escola són un magnífic
record, encara ara trobo passejant pel carrer
antigues alumnes que reconeixen i agraeixen la
gran tasca que es va fer en aquells anys.

»També tinc bons records de les classes al
carrer a la Rambleta de Selva de Mar, i a l’Ateneu
llibertari de la Verneda, quan no disposàvem de
local. Les sortides, les festes, les excursions, tots
meravellosos records… i un munt d’anècdotes.

»Jo estic profundament agraïda a aquest
projecte que em va obrir una porta a l’accés a la
cultura i m’enriquí com a persona. Agraeixo de
tot cor l’oportunitat que em donà l’escola ja que
vaig passar d’alumne a professora de català amb
un gran entusiasme i ganes de fer-ho bé.

»Tota aquesta tasca la vaig portar a terme com
a voluntat de servei per als veïns del barri
principalment per als que no havien tingut accés
a la cultura."
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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.

Des de fa mesos
l'Ajuntament no ha
trobat millor solució a la
lenta degradació del mur
de Can Cadena, de la
banda del carrer Rector
de Vallfogona, que posar
unes tímides tanques.
Dia rere dia, el mur va
perdent pedres i ja
s'obren dos forats.

Si acaba caient tot
seran excuses i

Cartes dels Lectors

Especialistes en roses fresques a l'engròs

Directament de la finca al consumidor
Concili de Trento, 140 baixos  //  www.miliunaroses.com

93 301 6384 / 634 656 924  //  eximgrenwich.2013@hotmail.com

PRECIOS A MAYORISTAS Y FLORISTERÍAS

PRECIOS AL PÚBLICO

(Export-Import Grenwich, S.L.)

-1 pomo (25 tallos): 0,55 euros/tallo (13,75+IVA)

-1 pomo (25 tallos): 0,72 euros/tallo (18+IVA)

L L I B R E S

Humor imbécil

L'historietista i il·lustrador
Daniel Torrado, veí del barri,
té una llarga producció de
còmics de caràcter històric i
acaba de publicar "Humor
imbécil", el seu projecte més
personal.

És autor de 1805. Trafalgar
(sobre la batalla naval entre
francesos i espanyols, per una
banda, i anglesos, a les ordres
de l'almirall Nelson, per l'altra).
Bernardo de Gálvez. Pensacola
1781 (sobre la batalla que el
governador de Louisiana va
disputar contra els naixents
Estats Units per recuperar la
Florida) i de 1539. Castelnuovo
(sobre el setge de l'actual ciutat
montenegrina per part dels
otomans de Barba-Rossa
contra els exèrcits espanyols
que la defensaven).

penediments. No
oblidem que el nucli
antic de Sant Martí de
Provençals, i Can Cadena
en particular, són
patrimoni històrico-
artístic de la ciutat. Si
cau sobre alguna de les
criatures que cada dia
juguen a la veïna
Ludoteca de Ca l'Arnó...
millor no pensar-hi.

M. A. Arcusa

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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Llistat de figures
participants

Bestiari de Barcelona Ciutat:
Farfolla (Sagrada Família)
Pito de Sants i Xot (Sants)
Drac Capallà (Horta-Carmel)
Gat Sirius (Poble Sec)
Mosquit Tigre (Can Baró)
Atzeries (Gràcia)
Estarrufat, Víbria i Au Fènix
(El Poblenou)
La Porca (Sant Antoni)
Gaudiamus (Coll)
Drac de Gràcia
Tolc i Pork (El Clot)
Drac de Ciutat Vella i
Bou de Barcelona
Baró de Nou Barris
Ca Cerber Bretolàs (St. Andreu)
Espiadimonis
(La Verneda i Sant Martí)
La Tarasca (Barceloneta)
Sagresaure (La Sagrera)
Hydros (Trinitat)
Dofí de Barcelona (Casc Antic)
Drac de Sarrià

Bestiari dels Països Catalans:
Drac de Foc el Cabrot
(El Vendrell)
Bitxo del Torrent Mitger
(Terrassa)
Gralla de Foc (Granollers)
El Moll Fer (Mollet del Vallès)
Cuca de Castellbisbal
Antonot (Sabadell)
Cua de Drac (Cornellà)
Abraxas (Palau-Solità)
DracGall (Castellgalí)
Cremablat (Tremp)
Kalium (Cardona)
Fil·loxera (Sant Sadurní d’Anoia)
Sexot
(Sant Cugat de Sesgarrigues)
Diabló (La Selva del Camp)
Els Dracs Bessons
(Castelló de la Plana)
Drac Apocaleus (Vallirana)
Mamut Venux
(Sant Vicenç dels Horts)
Drac Rifenyu
(Sant Just Desvern)
La Martineta (Cerdanyola)
Ferafoc (Sant Quintí de Mediona)
El Muçol (Castellterçol)
La Bèstia (Parets del Vallès)
El Griu d’Artesa de Lleida
La Pigota
(La Pobla de Montornès)
Godrac de Mataró
Folqui de Foc
(L’Hospitalet de Llobregat)
Víbria de Tarragona “La
Serrallenca”

El bestiari festiu català s'ap

Drac Estarrufat
Colla del Drac del Poblenou

Espiadimonis
Diables de La Verneda i
Guspires de Sant Martí

Bestiari: figures que representen
animals reals o mitològics.

Bestiauri: macrotrobada del
bestiari festiu català.

Els cercaviles, balls i processons
dels Països Catalans compten amb
molts al·licients per esbargir-se. En-
tre ells, les bèsties en forma de drac,
cucafera, àliga, bou, mulassa, víbria
o qualsevol altre que la imaginació
inspiri als seus creadors.

Com l'Espiadimonis dels Diables de
La Verneda i Guspires de Sant Martí
que es va presentar en societat en
el Popularri del maig de 2018. Com
el Drac, la Víbria i l'Au Fènix de la Co-
lla del Drac del Poblenou o els Tolc i
Pork de l'Orfeó Martinenc del Clot, les
altres bèsties d'entitats del districte.

Dissabte, 6 d'abril s'apleguen al
parc de Sant Martí una cinquantena
de bèsties de Barcelona, Catalunya
i el País Valencià: el Bestiuari 2019.

Tolc i Pork
Orfeó Martinenc
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plega al parc de Sant Martí Programa d'actes del

Bestiauri 2019

10:00 
Plantada de Bèsties 
de ciutat de Barcelona

11:00 
Espai familiar.

Tallers i activitats
per a la mainada

A càrrec de:
Casal de Via Trajana, Institut
Bernat Metge, Escola L'Arc de

Sant Martí, Escola La Pau,
Escola Els Horts, Escola La
Palmera, Institut Salvador
Seguí i Escola sardanista

La Palmera

12:00 
Cercavila de cultura

popular i ballades
de lluïment
A càrrec de:

tabalades, Espiadimonis de
Sant Martí, Drac Trajana,

Escola Sardanista la Palmera,
Cuca de l’escola Els Horts

Recorregut:
Agricultura, Huelva, Treball,

Plaça de la Gàbia

19:00 
Correfoc Bestiuari,

amb la participació de més
de 50 figures de bestiari

festiu amb pirotècnia
Sortida del parc de Sant Martí i
arribada a la plaça de la Gàbia

Recorregut:
carrers Menorca, Agricultura,
Huelva, Cantàbria, Guipúscoa,

Provençals i Huelva

21:00 
Ballades de lluïment,

a la plaça de la Gàbia

22:00 
Final de festa,

a la plaça de la Gàbia

Dissabte, 6 d’abril
Parc de Sant Martí

Cuca
Escola Els Horts

Au Fènix
Colla del Drac de Poblenou

Està organitzat per l'Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Cata-
lunya. L'únic antecedent d'aquest
acte va ser l'any 2007 al Poblenou.

A Barcelona, només es pot gaudir
de concentracions de bèsties durant
el correfoc infantil de les Festes de
Santa Eulàlia i per la Mercè

A les dues columnes laterals es pot
consultar el programa d'actes i el
llistat de totes les bèsties que parti-
cipen en la macrotrobada. Durant el
matí, les entitats de cultura popular
del barri i les escoles faran tallers i
cercaviles.

Durant tota la setmana, els infants
treballaran en les escoles amb la
temàtica del bestiari festiu i apadri-
naran alguna de les bèsties.

Els actes centrals tindran lloc a
partir de les set de la tarda amb el
correfoc i les ballades de lluïment.

Víbria
Colla del Drac del Poblenou
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N O T Í C I E S

T'ESTIU MOLT
A partir del 27 d'abril

comencen les inscripcions per
"T'Estiu Molt", el programa
d'activitats que l'Ajuntament
posa a disposició dels
ciutadans, amb un miler
d'activitats i 350.000 places.
Més informació a:
vacances.barcelona.cat

ARBRES DEL PARC
Les obres de

condicionament de l'àrea
d'esbarjo per a gossos del parc
de Sant Martí obligarà a retirar
un centenar d'arbres. Un cop
acabada la nova instal·lació es
replantaran una cinquantena.

ACTIVITATS WHATSAPP
VERN-Coordinadora

d'Entitats de La Verneda-Sant
Martí ha posat en marxa un
servei de comunicació de les
activitats al barri. Només cal
enviar un missatge de
WhatsApp al número 659 602
694.

2a FIRA MEDIEVAL
L'Eix Comercial Sant Martí

organitza els dies 27 i 28
d'abril, la segona Fira
Medieval. Durant tot el dia, al
carrer Guipúscoa (entre Fluvià
i Selva de Mar), hi haurà
cercavila, màgia, tallers, faquir
i taberna.

SALA ESCOLA LA PAU
La sala d'actes de l'escola La

Pau ha estat totalment
renovada i s'ha convertit en un
espai polivalent obert a les
activitats del barri. Té una
entrada independent pel
darrere de l'Escola Oficial
d'Idiomes.

Nous llibres vernedencs

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Per Sant Jordi de fa dos anys, EL
REBROT va publicar un article on es
desgranaven tots els llibres que
parlaven del barri o que tenien un
autor vernedenc. Des de llavors han
aparegut uns quants més que ara
es detallen.

100 arbres singulars de la ciutat
de Barcelona, del vernedenc Ricard
Llerins, és una obra imprescindible
per conèixer el patrimoni arbori ciu-
tadà.

L'empresa Aigües de Barcelona va
publicar amb motiu del seu 150è
aniversari una col·lecció de llibres so-
bre cada districte de la ciutat sota el
títol genèric de Memòries del Dis-
tricte. En el dedicat al districte de
Sant Martí hi ha una introducció his-
tòrica i entrevistes amb una dotzena
de personatges dels barris. Es pot
descarregar a:
www.memoriesdeldistricte.com

El barri de La Perona. Barcelo-
na 1980-1990, d'Esteve Lucerón i
Àngel Marzo, és un llibre de foto-
grafies del desaparegut barri de ba-
rraques al costat de la via del tren,
amb textos de Marzo.

L'historiador Enric H. March ens
apropa en l'obra El Rec Comtal.
1.000 anys d'història a una de les
obres hidràuliques que més van in-
fluir en el caràcter agrícola del nostre
barri... fins que van arribar els blocs
de pisos. March té també una pàgina
web amb tota la informació sobre el
rec: el-rec-comtal.blogspot.com

No han faltat a la cita els nous
llibres dels ninotaires Francisco
Ibáñez (Mortadelo y Filemón. Mun-
dial 2018), Azagra&Revuelta (Sigo
siendo un cocinicas, Fonda Pas-
cual) i Daniel Torrado (1805. Tra-
falgar; Bernardo de Gálvez. Pensa-
cola 1781; 1539. Castelnuovo;
Humor imbécil).
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7 abril
Salut

Se celebra aquest dia per
commemorar el naixement de
l'organització Mundial de la
Salut (OMS) al 1948.

Cada any se centra en un
tema diferent, per convidar les
institucions i a la societat a
lluitar contra un problema de
salut concret.

Enguany està dedicat a la
Cobertura Sanitària Universal:
que tothom tingui accés, sense
discriminacions, a serveis de
salut integrals de qualitat, quan
i on els necessitin, i sense crear
problemes econòmics als
usuaris.

El Pla Estratègic de la OMS
preveu lluitar al 2019 contra:
contaminació, grip pandèmica,
resistències antibiòtiques,
dengue, Ebola, moviment
antivacunes, entre d'altres
temes.

DIA MUNDIAL

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

Estofado de carne con salsa de
crema de cacahuete y arroz

Esta receta típica de la República del
Congo ha sido preparada por Alix
Sandrine Tsimbou, del proyecto B-
Mincome.

Ingredientes
- 1,5 kg. carne de ternera.
- 1 bote de crema de cacahuete.
- 2 cebollas.
- Cebollino.
- Pimienta negra.
- Aceite de oliva.
- Sal.
- 2 ajos.
- 2 l. de caldo de pescado.
- 1 fajo de perejil.
- 250 gr. tomate triturado.
- 1 kg. de arroz.

Preparación
Lavar la carne y cortarla en trocitos

pequeños, poner en una olla y salpi-
mentar. Cortar la cebolla a trozos pe-
queños, lo mismo hacemos con los ajos.

Poner la carne en una sartén, con
un chorrito de aceite y dorarla un po-

co, después verter el tomate tritura-
do. Poner medio bote de la crema de
cacahuete a la mezcla y remover.
Mientras tanto dorar en una olla el
ajo y la cebolla picados.

Poner una sartén grande al fuego
con un chorrito de aceite. Verter la
mezcla y añadir el caldo de pescado
hasta que quede todo cubierto y
dejar cocinar a fuego bajo durante
20 minutos, removiendo de vez en
cuando para que no se pegue.

Mientras tanto en una olla aparte
hervir agua, y en una sartén verter
el arroz y freír un poco, primero sin
agua luego le vamos añadiendo la
que está caliente.

Picar el perejil y el cebollino. Des-
pués de 20 minutos añadir el perejil
y el cebollino y remover 10 minutos.

Reservar el arroz y lo dejamos pre-
parado. Una vez el caldo se ha eva-
porado del todo, la mezcla ya está
lista. Emplatar, sirviendo el arroz de
base y por encima la carne con salsa.

En anys anteriors, els temes
centrals eren: salut mental al
lloc de treball, diabetis,
innocuïtat dels aliments, tensió
arterial, canvi climàtic,
seguretat vial, sang segura,
maternitat saludable...



EL REBROT  56   Abril 201916

SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 18 ABRIL

Quin d'aquests indrets del barri no és
patrimoni històrico-artístic de la ciutat?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Març

Quins és la seva
programació
preferida de

l'Auditori Sant Martí?

PASSATGE ANTONI
GASSOL

CA L'ARNÓ

TEATRE MÚSICACINEMA

45% 45%10%

TAPA DAMM


