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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució:

...están condenados de antemano

(está N con D, NA, dos D ante MANO)

De vot en vot
En els darrers anys, les cites electorals ens tenen
acostumats a anar de sorpresa en sorpresa. La vam
tenir fa quatre anys en trobar-nos amb la primera
alcaldessa de la història de Barcelona. Ara restem
amatents a les novetats que ens portaran les
eleccions municipals del dia 26. Per anar fent boca,
un article sobre com voten els vernedencs en les
diferents eleccions.

Mentrestant, el barri viu una festa continuada de
la mà de les activitats de PrimaVERN, la festa de la
primavera que organitzen les entitats del barri.
Destaca la segona edició del Popularri, un nou
esdeveniment que l'any passat va corprendre tots els
amants de la cultura
popular amb els
gegants, diables,
cuques i bastoners a
la plaça de La
Palmera.

L'entrevista ens
apropa a un
equipament poc
conegut al barri:
l'Escola Oficial
d'Idiomes. La seva
directora desmitifica
la dificultat d'aprendre anglès a preus assequibles
en una institució de gran prestigi i al costat de casa.

Seguint amb els especials sobre les escoles d'adults
al barri, és el torn del Centre de Formació d'Adults
de La Pau. El seu cap d'estudis ens alerta de la manca
de llibertat personal que suposa no tenir una
formació bàsica. També ens apropem a la figura de
Raimunda Pàmpols, una de les mestres que va donar
identitat a l'escola.

EDITORIAL

Les cites electorals
ens tenen acostumats
a anar de sorpresa
en sorpresa. La vam
tenir fa quatre anys
en trobar-nos amb
la primera alcaldessa
de la història de
Barcelona

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

2 AL 30 MAIG

EXPOSICIÓ DE L'ALUMNAT

DE L'AULA DE PINTURA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

2 MAIG, 18:00
PÍNDOLES PEL BENESTAR:

BATUCADA

CASAL DE BARRI LA VERNEDA

5 A 26 MAIG

PRIMAVERN 2019
TOT EL BARRI

12 MAIG, 12:00
NOÛS CONCERT:

ALBERTO MONTERO

AUDITORI SANT MARTÍ

12 MAIG, 17:00
POPULARRI 2019
PLAÇA DE LA PALMERA

15 I 22 MAIG, 10:00
PÍNDOLES PEL BENESTAR:

DEFENSA PERSONAL

CASAL DE BARRI LA PAU

18 MAIG, 18:00
LES MUSARANYES:

"UNA POMETA,
UN POMER"

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

18 I 19 MAIG, TOT EL DIA

DICTRICTART: FESTIVAL

DE TEATRE JOVE

AUDITORI SANT MARTÍ

21 MAIG, 18:00
SAC DE RONDALLES.
CONTES INFANTILS

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

23 MAIG, 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"TIME TRIAL"
AUDITORI SANT MARTÍ

25 I 26 MAIG, 10:00
XX MOSTRA DE COMERÇ

RAMBLA GUIPÚSCOA

26 MAIG, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:

"BERNAT SÁNCHEZ"
AUDITORI SANT MARTÍ

30 MAIG, 20:00
PROCREACIÓ:

"WATER FALL"
AUDITORI SANT MARTÍ

31 MAIG, 20:00
ESPECTACLE:

"LAS MAJAS DE GOYA"
AUDITORI SANT MARTÍ

1 JUNY, 10:00
RUTA HISTÒRICA

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

2 JUNY, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:

"DUO PROVENÇALS" I
"DANIEL VIDAL"
AUDITORI SANT MARTÍ

Ya se habla de indulto...
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Productos Ecológicos Naturales
Bodega a Granel Ecológica

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

Arriba la segona
temporada del Popularri

I N D R E T S

Necròpolis romanes

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Durant les obres d'obertura
del carrer Concili de Trento i
construcció dels instituts Juan
de Austria i Infanta Isabel el
1960 es van trobar restes d'una
necròpoli romana de tègules
(veure fotos). No és l'única
trobada al barri: al carrer
Menorca, en els pisos de
Sindicats, davant el camp de
futbol, també es va fer una
excavació de salvament d'una
petita necròpoli.

Els cementiris romans
s'implantaven al costat de les
vies d'entrada i sortida de
les poblacions. No és
d'estranyar doncs la presència
d'enterraments en un territori
en el què, a més, hi havia una
important explotació
vitivinícola (la vil·la romana
del Pont del Treball Digne, ara
rebatejada com de La Sagrera).El Popularri 2018 també es va celebrar a la plaça de La Palmera

Després de l'èxit de la primera
edició del Popularri, el dotze de maig
arriba una nova "festa de la cultura
popular cuinada al barri", organitza-
da pel Pla de Barris de La Verneda i
La Pau. L'escenari central tornarà a
ser la plaça de La Palmera, després
d'un cercavila que començarà a dos
quarts de sis a la cruïlla de la rambla
Prim amb el carrer Guipúscoa.

Més d'una trentena d'entitats par-
ticipen en el Popularri 2019: escoles,
instituts, associacions de pares i
mares, associacions de veïns, casals
infantils, la coordinadora VERN, els
Diables i els Gegants...

Qui els hi havia de dir als Diables
de La Verneda-Guspires de Sant
Martí i a la Colla Gegantera La Verne-

da-Sant Martí que amb el pas dels
anys no estarien sols en el panora-
ma cultural del barri. Ara van
acompanyats de sardanistes, basto-
ners, tabalers, grallers... Les escoles
del barri tenen gegantons, capgros-
sos, cuques, escoles de circ...

La presentació en societat de la
bèstia dels Diables, l'Espiadimonis, al
Popularri 2018 ha tingut continuïtat
en la celebració, el sis d'abril, del
Bestiuari.

Una macrotrobada d'una cinquan-
tena de bèsties d'arreu Catalunya
organitzada per l'Agrupació del Bes-
tiari Festiu i Popular de Catalunya
que només havia tingut un pre-
cedent al Poblenou l'any 2007.
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SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

El tres d'abril es van complir qua-
ranta anys de les primeres eleccions
municipals democràtiques. El 26 de
maig, la ciutadania de Barcelona està
convocada a votar eleccions munici-
pals i europees. S'acaben de cele-
brar eleccions generals. Estem,
doncs, en un cicle electoral intens
que, de ben segur, canviarà les
correlacions polítiques a la ciutat, a
l'Estat i a Europa. I com vota La
Verneda de Sant Martí?

Des del 2015, el barri ha votat en
eleccions municipals, autonòmiques
i generals. Les locals del 2015 i gene-
rals del 2016 van suposar la clara
victòria d'En Comú Podem, mentre
que a les autonòmiques de 2017, els
resultats van dividir el barri en dues
zones, amb un clar guanyador (Ciuta-
dans) seguit per Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Cal destacar algunes particulari-
tats. Com veiem als gràfics, en les mu-
nicipals de 2015 totes les seccions
censals (unitat de divisió electoral que
es correspon, molt aproximadament,
amb una illa de cases) van votar Bar-
celona En Comú, exceptuant dues: la
108 (Andrade/Concili de Trento/Bac de
Roda/Fluvià), on va guanyar el Partit
Popular; i la 118 (Guipúscoa/Huelva/
Treball/Agricultura), que va votar Con-
vergència i Unió.

En les generals del 2016, va
guanyar En Comú Podem, exceptuant
un altre cop la 108, més la 130 i 132
(Huelva, Menorca, Puigcerdà, Prim),
que va votar PP; i la part de dalt de
Prim fins a Via Trajana i la zona baixa
de La Pau, que va votar PSC.

A cop de fites
La història de la ciutat de Barcelo-

na està marcada per esdeveniments

RESULTATS
ELECCIONS
GENERALS
28 ABRIL

Com vota La Verneda de Sa

QUÈ DEMANEN LES ASSOCIACIONS DE 

Les dades, en vots absoluts, de
les eleccions generals referides
al barri (comptant les seccions
censals de la 10105 a la 10143,
que comprenen el territori
entre Gran Via, Ronda de Sant
Martí, Espronceda i límit amb
Sant Adrià) han estat:
PSC 8.286
ECP 5.811
ERC 5.696
Cs 4.429
PP 2.476
JxCAT 1.505
Vox 1.250

A poques hores del
tancament de l'escrutini, cal
destacar: 1) el Partit dels
Socialistes torna a guanyar
unes eleccions generals al
barri, per sobre de l'anterior
guanyador, En Comú Podem;
2) Esquerra Republicana agafa
el relleu del vot sobiranista; 3)
els tres partits de dretes no
arriben ni a sumar el vot
socialista (encara que són
sorprenents els 1.250 vots a
l'ultradreta de Vox).

Pel que fa als resultats a tot
l'Estat (amb una altíssima
participació del 76 per cent),
els escons al Congrés dels
Diputats han quedat així:
PSOE 123
PP 66
Ciudadanos 57
Podemos 42
Vox 24
ERC 15
JxCat 7
PNB 6
EH Bildu 4
Coalición Canaria 2
Navarra+ 2
Compromís 1
PRCantabria 1

Victòria socialista que li
permetrà buscar socis de
govern tant a la dreta com a
l'esquerra; desfeta del Partit
Popular que impossibilita un
pacte de dretes; i augment
significatiu del vot
independentista.

La Palmera
- Creació d’una comissió de
seguiment per a la Gran Via.
- Tirar endavant l’Eix Santander,
l’Eix Besòs i la connexió de la
Rambla Prim.
- Construcció d’habitatges tutelats.

La Federació d'Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB) elabora per a
cada elecció municipal un llistat de
reivindicacions perquè els polítics
que s'hi presenten la tinguin en
compte. Vet aquí les que
corresponen al nostre barri.

que l'han transformada radicalment:
l'Expo Internacional de 1888, la de
1929, els Jocs Olímpics  de 1992 i el
Fòrum Universal de les Cultures de
2004. La història de les eleccions
municipals democràtiques a Barcelo-
na té dos protagonistes: els alcaldes
carismàtics i la Carta Municipal.

Tant Narcís Serra com Pasqual
Maragall, del Partit dels Socialistes
(PSC-PSOE), van transformar la ciu-
tat. Des de la recuperació del 1979,
el PSC va guanyar consecutivament
vuit eleccions. Pel que fa a la Carta
Municipal, aprovada el 1998, aquesta
especifica que l'alcaldia recaurà en
el partit més votat.

Això ha provocat que en les darre-
res dues legislatures municipals, amb
un consistori molt fragmentat políti-
cament, l'alcaldia hagi tingut greus
problemes per tirar endavant el seu
projecte polític per la falta de recol-
zament d'altres partits.

L'arribada de la crisi econòmica de
2008 va canviar el sentit del vot i en
les eleccions del 2011 entrava per pri-
mera vegada un alcalde convergent
(Xavier Trias). L'agudització de la crisi
va portar un nou canvi en les elec-
cions del 2015: per primera vegada
Barcelona tenia una alcaldessa (Ada
Colau). També el nou ambient polític
de Catalunya es reflectia en el consis-
tori i entraven dues noves forces
polítiques: Ciutadans i la CUP.

La participació, clau
La participació electoral ha oscil·lat

des del 79 entre el 50 i el 68 per cent.
Especial rellevància van tenir les
d'abans i després dels Jocs Olímpics
de 1992 quan l'alcalde Pasqual
Maragall va tenir majories aclapara-
dores. Quan hi ha participacions
altes, Barcelona ho nota.
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ant Martí en les diferents eleccions

RESULTATS ELECCIONS LOCALS A BARCELONA (1979-2015)

  Electors Votants BComú CiU Cs ERC PSC PP CUP

2015   1.161.140 703.590 176.612 159.393 77.272 77.120 67.489 61.004 51.945

2011   1.163.594 616.537 62.979 174.122 -- 33.900 134.193 104.475 --

2007   1.234.367 612.508 56.955 155.103 -- 53.697 182.207 95.082 --

2003   1.281.534 759.197 91.286 162.010 -- 96.868 254.223 121.991 --

1999   1.352.781 697.091 43.999 150.518 -- 45.278 313.623 103.177 --

1995   1.368.148 906.038 68.813 276.276 -- 46.272 347.083 150.284 --

1991   1.381.126 766.622 49.034 260.344 -- -- 328.282 74.804 --

1987   1.342.049 925.117 47.406 325.463 -- -- 400.280 69.419 --

1983   1.359.589 897.427 62.430 247.212 -- -- 412.192 116.308 --

1979   1.487.392 794.874 151.245 144.701 132.296 42.167 269.006 95.082 --

Cs
ERC

BComú
CiU
PP

BComú

PP
PSC

PARTITS GUANYADORS PER SECCIONS CENSALS

MUNICIPALS 2015 GENERALS 2016 AUTONÒMIQUES 2017

NOTA (amb indicació de l'alcaldia): BComú: Barcelona en Comú (Ada Colau, 2011-2015); CiU: Convergència i Unió (Xavier Trias, 2007-2011); Cs: Ciutadans; ERC: Esquerra Republicana de
Catalunya; PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya (Narcís Serra 1979-1982, Pasqual Maragall 1982-1997, Joan Clos 1997-2006, Jordi Hereu, 2006-2011); PP: Partit Popular; CUP: Candidatura
d'Unitat Popular. Els vots de la columna de Cs de 1979 corresponen a UCD. Les xifres anteriors de BComú són del PSUC i Iniciativa.

VEÏNS DEL BARRI AL PROPER CONSISTORI?

Via Trajana
- Construcció del pont sobre el carrer
Santander.
- Urbanització de Via Trajana en la seva
nova ubicació segons el Pla de Barris.
- Distanciar dels habitatges del barri les
vies d’aparcament dels trens de l’AVE.

Sant Martí de Provençals
- Construcció d’una escola de música i
d’una escola bressol a l’espai Pere Calafell.
- Resoldre la mobilitat a l’entorn de la
nova estació i construcció d’un parc a la
zona.
- Redefinir usos i futur del centre cívic.

La Pau
- Intervenció urgent als
habitatges remodelats d’Adigsa.
- Manteniment dels carrers i de
l’espai públic.
- Residència i centre de dia per a
la gent gran.
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Enguany els actes de la festa de
primavera que organitza VERN-Coor-
dinadora d'Entitats de La Verneda-
Sant Martí s'estenen al llarg de tot
el mes de maig.

Una de les novetats és que no hi
haurà Festival Musical Galego. La 34a
edició de la festa organitzada per
Cova da Serpe canvia la seva data
de celebració a l'octubre.

Les cites inajornables per a tots els
públics de Primavern 2019 inclouen
la segona edició del Popularri a la

plaça de la Palmera (organitzat pel
Pla de Barris amb totes les entitats
de cultura popular del barri), el Festi-
val Pint of Science (xerrades sobre
salut al bar del Piramidón, organit-
zades pel Pla d'Acció Comunitària) i
les sempre esperades Mostra de
Comerç i Fora Stocks de Sant Martí
Eix Comercial al carrer Guipúscoa, la
Trobada de Convivència de Convivim
Sant Martí i el Mercat d'Intercanvi i
Segona Mà.

21 maig
Diversitat Cultural

L'Assemblea General de l'ONU
del 2002 va declarar el 21 de
maig Dia Mundial de la
Diversitat Cultural per al Diàleg
i el Desenvolupament,
inspirant-se en el Dia Mundial
del Desenvolupament Cultural
que es comemorava durant el
seu Decenni Mundial.

Segons l'ONU, la cultura és la
principal força motriu del
desenvolupament, com a
vehicle per tenir una vida
intel·lectual, afectiva, moral i
espiritual més enriquidora.

Al barri, l'entitat Convivim
Sant Martí realitza una tasca de
coneixement i cooperació
entre diferents cultures, com
les Trobades de Convivència
que celebren al PrimaVern.

DIA MUNDIAL

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

Anuncia't  a

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com

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)

Primavern 2019

Preparant-se per un acte de Primavern 2018
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Les Escoles d'Adults a
La Verneda de Sant Martí (IV)
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Resultats de l'Informe PISA para Adultos

El examen de competen-
cias básicas de la población
adulta hecho por la OCDE en
23 países (una especie de
informe PISA para adultos)
ofrece a España dos conclu-
siones muy claras: la prime-
ra, que está a la cola de las
economías desarrolladas (el
penúltimo en lectura, y el
último en matemáticas); y
la segunda, que cualquier
tiempo pasado no fue mejor:
los jóvenes puntúan mucho
más alto que los mayores y
están más cerca de la me-
dia. De hecho, la diferencia
entre los resultados entre
unos y otros es de las más
grandes (junto a la de Corea)
de todos los participantes en
el estudio, de más de 30 pun-
tos, pero España tenía la
peor situación de partida.

La mejora, en todo caso,
no ha sido suficiente como
para sacar del furgón de cola
a España, que comparte con
Italia, Francia y cercano a
EE.UU. “Hay mucho espacio
para la mejora, como de-
muestran otros países como
Finlandia o Corea” dijo ayer
el secretario general adjun-
to de la OCDE, Yves Leter-
me. "Y menos habilidades
básicas", añadió, "está rela-
cionado con menos oportu-
nidades laborales" (en Espa-
ña, el 75% de los que han
sacado mejor nota tenía tra-

Els informes internacionals reflecteixen la crua
realitat de la formació bàsica de la població
espanyola. Publiquem extractes de l'article "El PISA
de adultos también deja a España a la cola de la
OCDE", publicat al diari "El País" el 2013 pel
periodista especialitzat en temes d'educació
Juan Antonio Aunión

bajo, frente al 47% de los de
notas más bajas), incluso
con menor calidad de vida en
general (con malos resulta-
dos hay el triple de probabi-
lidad de tener mala salud).

(cuatro puntos con la cohor-
te posterior) a la LOGSE, la
ley educativa que se aprobó
en 1990. “Hay evidencia de
que la LOGSE no tuvo éxito
en mejorar las competen-
cias en comprensión lectora
y matemáticas”, ha dicho
Gomendio. Apoyan esta idea
un trabajo del profesor de la
Pablo de Olavide Antonio
Villar y, con menos rotundi-
dad, otro de José Antonio
Robles Zurita, de la misma

atrofiar o mejorar dependien-
do del tipo de trabajo y la
formación continua. En ge-
neral, los trabajadores espa-
ñoles escriben y resuelven
problemas con la misma fre-
cuencia que sus compañe-
ros de la OCDE.

Por eso, Leterne insistió
ayer en que una de las prin-
cipales vías de mejora, apar-
te de reforzar las competen-
cias en la escuela, sería ha-
cer un esfuerzo con los pro-
gramas de educación conti-
nua para adultos, sobre todo,
teniendo en cuenta que los
trabajadores más cualifica-
dos se muestran tres veces
más dispuestos a participar
en estas actividades y que
España tiene una enorme
base de personas con baja
cualificación.

Sin embargo, el estudio
también advierte de que no
vale solo con aumentar el
número de títulos, sino que
lo importante de verdad es
la calidad de la educación. Un
ejemplo: los adultos espa-
ñoles con un diploma de FP
de grado superior y univer-
sitario tienen las mismas
competencias medias en lec-
tura que tras el bachillerato
en Japón, Países Bajos y
Australia; y que los de Paí-
ses Bajos, Japón, Suecia,
Austria, Eslovaquia y Dina-
marca en matemáticas. Te-
niendo en cuenta, claro está,
que se están comparando si-
tuaciones y contextos y sis-
temas educativos muy dis-
tintos, sobre todo, compara-
dos con los de la España de
los años sesenta.

A la cua en competències bàsiques
de la població adulta

[...]

En cuanto a la progresión
de España, la secretaria de
Estado de Educación, Mont-
serrat Gomendio, destacó
que las mayores diferencias
de puntuación están entre
los que tienen 35 y 54 años
y los mayores de esa edad
(hasta 33 puntos), por lo
que hizo una lectura en la
que atribuye la gran mejora
a la etapa en la que estaba
en vigor la Ley General de
Educación de 1970 (la de la
EGB), y una ralentización

universidad. Ambos estu-
dios forman parte de un li-
bro encargado por el minis-
terio a distintos especialis-
tas para analizar los resul-
tados del estudio.

[...]

En general, lo que señala
el estudio es que la base de
las competencias lectoras y
matemáticas se adquiere
durante la escolarización
obligatoria (primaria y secun-
daria), pero que a lo largo de
los años estas se pueden
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"Per a un analfabet f
difícil ser una perso

SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 24 MAIG

De quines companyies de serveis
té més queixes?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Abril

Quin d'aquests indrets
del barri no és

patrimoni històrico-
artístic de la ciutat?

ELECTRICITATAIGUA

TAPA DAMM PASSATGE GASSOLCA L'ARNÓ

81% 19%00%

GAS

ÀNGEL VALVERDE

Dins la sèrie d'articles
per conèixer l 'estat de
l'educació d'adults al barri,
EL REBROT entrevista Lluís
Romance (El Camp de l'Ar-
pa, Barcelona, 1979), cap
d'estudis del Centre de
Formació d'Adults La Pau,
una de les tres escoles del
barri. Amb més de quatre-
cents alumnes i set profes-
sors, es troba a l'edifici
Piramidón. Encara que és
de titularitat municipal,
està integrada a la xarxa
d'escoles del Consorci
d'Educació de Barcelona.

Què s'estudia a l'escola
d'adults de La Pau?

Un dels problemes que té
l’educació d’adults avui en
dia és que els currículums
són massa limitats, només
podem ensenyar això i així.

Els títols que donem de
castellà, català i anglès i
d’informàtica (Competic,
ACTIC) estan  homologats

per la Generalitat de
Catalunya. També fem
accés a la universitat per
majors de 25 anys i prepa-
ració per a la prova d’accés
a grau superior.

Però potser la població
adulta del territori no no-
més necessita això i nosal-
tres no podem fer res.

A través de l’associació
d’alumnes intentem generar
uns espais formatius que
puguin ampliar una mica la
nostra oferta. Fem ioga,
reiki, edició d’imatge, grups
de conversa d’anglès...

Fan d'altres activitats
fora de les acadèmiques?

Una escola d’adults no
ha de ser només venir a
classe. Intentem generar
interrelació entre els alum-
nes, crear cohesió.

Enriqueix molt perquè els
d’aquí, que sobretot fan
Competic i anglès, es poden
trobar amb els de fora, que
fan català i castellà.

Dels que fan català, hi ha
gent que és de fora i hi ha
gent que porta tota la vida
vivint aquí i ara per fi s’han
animat a estudiar-lo.

Fem tot el cicle festiu
anual (Nadal, Sant Jordi...),
sortides a algun museu,
ensenyem Barcelona a qui
no la coneix i a la gent de
fora.

Ahir els d’anglès van
anar al cinema a veure una
pel·lícula en versió original
subtitulada. Tothom es pot
apuntar i et trobes amb els
altres.

Intentem que aquestes
activitats tinguin un valor
educatiu. Es treballa abans
a classe.

Entrevista amb Lluís Romance, cap d'estudis del CFA La Pa

TELEFONIA
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funcional és molt
na lliure"

És cert que els alumnes
de les escoles d'adults
venen molt motivats?

Els que venen a fer
accessos venen perquè
volen. De llengües, molta
gent ve perquè necessita
un certificat d’haver cursat
45 hores per justif icar
l'arrelament.

L'ensenyament clàssic de
les escoles d'adults
sempre ha estat
l'alfabetització. La fan?

No. Ara les formacions
instrumentals, bàsiques,
estan abandonades. A
Barcelona només hi ha tres
o quatre escoles que en
fan. I eren alumnes que

estaven moltes hores a
l’escola. Ara ens trobem
que ve la gent a fer tres
hores i ja està.

Què és un analfabet
funcional?

Una persona a la que li
dones un diari i no extreu
res, encara que ho sap
llegir –queda molt poca gent
que sigui analfabeta total-.

au

Les escoles
d’adults, amb uns
currículums tan
limitats, no estem
donant resposta a
l'analfabetisme
funcional

Per a un analfabet fun-
cional  és molt difícil ser
una persona lliure. Quan
no tens la capacitat d’aga-
far una informació i pensar-
la per tu mateix i extreure'n
unes conclusions. Si no
tens aquesta capacitat

t’has de creure el que et
digui algú. No pots tenir
criteri si no tens aquest
mínim de competència.

Com està la formació
bàsica del país?

Si agafes el nivell de
competències de la po-
blació, tant el lingüístic com
el matemàtic, el gruix
d’aquesta població analfa-
beta funcional és el doble
que la mitjana de la Unió
Europea. És un nivell de
població que no pot parti-
cipar lliurament en el seva
societat.

Les escoles d’adults,
amb uns currículums tan
limitats, no estem donant
resposta a això.

Editaven una revista de
l'escola que es deia
PRMDN?

Sí. Ja no surt. Els articles
els feien els alumnes. Va
tenir el seu moment.
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Raimunda Pàmpols,  fundadora de
l'escola d'adults La Pau

MONTSE MARTÍNEZ

El mes de març de 2010,
junt amb la Carme Sentenà
i la Montse Cuello, vaig tenir
la sort i l’honor d’entrevistar
a la Raimunda Pàmpols,
mestre jubilada i fundadora
de l’Escola d’Adults la Pau.
Jo la vaig conèixer com a cap
d’estudis.

Es descriu com una
mestra –ho serà sempre-
per vocació, per convicció,
entusiasta i il·lusionada.
Una professora de caràcter
fort i de cor entranyable
brunyida a l’època de la post-
guerra, fascinada amb l’a-
prenentatge, el propi i el dels
altres.

Va néixer l’any 1938 a
Les Borges Blanques però la
família va marxar a viure a
Barcelona on va estudiar el
batxillerat a una escola pri-
vada i els exàmens els feien
a l’institut Verdaguer. La
carrera de magisteri la va fer
a l’Escola Normal i les pràc-
tiques les feia al Col·legi Pere
Vila. Va ser decisiu partici-
par a les primeres escoles
d’estiu de la Marta Mata, on
va aprendre les tècniques
que utilitzava la Maria Aurèlia
Capmany. D’aquella època en
recorda les mancances de
les escoles públiques.

Als 21 va començar a tre-
ballar a l’escola Casas, una
escola moderna i equipada
amb el millor. L’Escola Casas
era una donació d’una em-
presa privada per acollir un
centre per educar i formar a
nenes, noies i dones del
barri. Un lloc, on va aprendre
a treballar en equip, amb un
ambient formidable, gràcies

a la senyora Gràcia Pont,
l’eficient directora del centre.

Amb 22 anys va comen-
çar amb la  formació d’adults.
Tota una experiència tre-
ballar amb mestresses de
casa, moltes amb feixu-
gues càrregues familiars,
que venien a classes noctur-
nes. S’impartia formació
domèstica, planxa, cuina…

Així va ser que va comen-
çar amb 15 nenes i dues
màquines d’escriure per
ensenyar-les mecanografia,
càlcul mercantil, a redactar
cartes… Al carrer Pelai hi
havia l’escola Pràctica on
s’examinaven per obtenir un
certificat. L’ajuntament en
veure que l’experiència havia
funcionat tan bé, els va pro-
porcionar més màquines
d’escriure, més mestres…

En els anys 70 va esta-
blir-se l’ensenyament reglat
i a l’escola acudien tant
homes com dones per fer
alfabetització, els neolectors,

Una de les primeres professores de l'escola d'adults
de La Pau va ser Raimunda Pàmpols. Els seus
companys li van dedicar aquest article al número 23
de la revista PRMDN de l'escola, l'estiu de 2016. Un
cop jubilada va continuar la seva tasca amb
l'associació La Pizarra de Raimunda.

per començar i la Raimunda
i el seu equip, a base de de-
manar, van aconseguir obrir
la biblioteca i rebre els pri-
mers ordinadors per implan-
tar amb il·lusió l’esperit de
l’escola Casas en aquest nou
centre.

Aquí a La Pau, hi va tre-
ballar fins a la jubilació, de
mestre de català, mecawin i
informàtica, de coordinado-
ra, de directora, de cap
d’estudis… Ara dona classes
de català per a nouvinguts.

Encara te relació amb mol-
tes de les seves alumnes i la
motiva veure com han estat

però també formació cultu-
ral, àmbit del que ella era la
responsable. A classe llegien
el diari, escoltaven les notí-
cies de la ràdio, les comen-
taven, les transcrivien… Molt
aviat la jove Raimunda va
tenir la convicció que aquell
era el seu món i hi havia
molta feina a fer.

L’escola ha d’evolucionar
segons els canvis i les neces-
sitats socials. A l’Escola Ca-
sas es va entendre que les
nenes que sortien del centre
als 14 anys tenien que rebre
algun tipus de formació per
trobar feina. Com la Raimun-
da sabia escriure a màquina
i tenia nocions de compta-
bilitat, la senyora Pont li  va
demanar fer-se càrrec
d’aquestes nenes.

obtenir el certificat o el
graduat escolar… Tota una
revolució en la formació
d’adults. L’ajuntament va
aprofitar per reciclar molts
dels seus empleats i a classe
venien bombers, guàrdies
urbans… i les mestres que
fins aquell moment havien
fet formació domèstica es
mantenien al seu lloc de
treball fins a la jubilació, i en
deixar de treballar eren
substituïdes per professores
d’ensenyament reglat.

Als anys 80 l’ajuntament
va tancar l’Escola Cases i els
van buscar uns locals a un
edifici del barri de La Pau,
que encara estava en obres.
Acostumats a tenir de tot es
van trobar que no tenien res

capaces de desenvolupar-se
i treure el seu potencial. Es
van adonar que també elles
podien organitzar-se, podien
fer coses, i van crear l’asso-
ciació que porta el seu nom i
en la que ella participa en
algun dels actes.

Actualment l’escola im-
parteix cursos de català,
castellà i anglès, informàtica
i preparació per a les proves
d’accés a cicles formatius de
grau superior i d’accés a la
universitat per a majors de
25 i de 45 anys. I té com a
projecte propi el grup
d’acollida lingüística per a
joves nouvinguts de 16 a 18
anys parlants de llengües no
romàniques.

Raimunda i el seu
equip van
aconseguir obrir
la biblioteca i
rebre els primers
ordinadors per
implantar amb
il·lusió l’esperit
de l’escola Casas
en aquest
nou centre
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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

Ingredients
- 600 gr. de carn de porc
- 1 kg. de quimbombó (okra)
- 1 ceba gran
- 1 pebrot vermell
- 1 pebrot verd
- 4 dents d’all
- 1 tassa de pasta de tomàquet
- 1/2 tassa de vi
- 2 cullerades de llard de porc
- Suc de dues llimones
- 1/2 litre d’aiguafreda
- Dos plàtans mascles
- Sal
- Pebre

Preparació
Començar per pelar els plàtans. Bu-

llir-los fins que s’estovin una mica i fer
una massa amb formes de boletes
(semblant a les mandonguilles). Re-
serva i mentrestant renta el quim-
bombó. Retirar les dues puntes i ta-

llar en rodanxes de més o menys 2
centímetres.

Posar-los en 1/2 litre d’aigua freda
amb el suc de les llimones i reservar
en un bol.

En una olla profunda posar les
dues cullerades de llard de porc i
fregir la carn de porc. Quan ja esti-
guin daurats, agregar la ceba, l’all i
els pebrots.

Una cop que suen, és a dir, la ceba
transparent i el pebrot tou, agregar
la pasta de tomàquet i el vi.

Es poden agregar espècies se-
ques com a comí, pebre roig dolç i
herbes provençals.

Agregar el quimbombó i la meitat
de l’aigua amb llimona. Esperar que
bulli i afegir sal i pebre.

Quan ja el quimbombó és tou,
agregar les boles de plàtan i espe-
rar que bulli novament.

Quimbombó cubàL L I B R E S

El Nyau i la descoberta

de Can Riera

Acaba d'aparèixer el conte
infantil "El Nyau i la Descoberta
de Can Riera", d'Arantxa
Morán. En 64 pàgines
il·lustrades a tot color el gat
Nyau fa viatjar en el temps tres
germans per conèixer l'origen
de la masia Can Riera.

La narració permet acostar-
se a la història d'una de les
quatre masies que encara
resten al nostre barri. Can
Riera, que va estar en perill
d'enderroc, serà finalment
restaurada i convertida en el
centre del nou barri que es
crearà al costat de la nova
estació ferroviària.

Ideal per iniciar els infants
en la importància de la
conservació del patrimoni.
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BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

"Hem de desmitificar que e
estudiar anglès a una Escola
d’Idiomes és molt difícil"

ÀNGEL VALVERDE

Montserrat Cermeño (Vilanova i La
Geltrú) és la directora i professora
d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes
IV La Pau. Acaben de complir quinze
anys ensenyant idiomes al barri i
estan a punt de començar el període
d'inscripció per als cursos d'estiu i
per a adolescents.

Segueix sent tan difícil entrar a
cursar anglès a les escoles oficials
d’idiomes?

El 95 per cent de la gent que vol
estudiar anglès aconsegueix plaça a
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Una altra cosa és que no s’acabi
matriculant perquè no té l’horari que
ells volen. La demanda més gran és
de set a nou.

Han canviat moltíssim les coses.
La societat ha canviat. Els nens dels
instituts van a anglès a acadèmies
privades. A les feines també impar-
teixen anglès. La demanda per part
de la ciutadania ha baixat. Això lligat
a que el número de places a Barce-
lona ha augmentat fa que el 95 per
cent de persones que volen estudiar
anglès ho aconsegueixin.

Hem de desmitificar que entrar a
estudiar anglès a una Escola Oficial
d’Idiomes és molt difícil.

Perquè a La Pau només hi ha
cursos d'anglès, francès i
alemany?

Es fan altres idiomes a la ciutat de
Barcelona. L’EOI de Drassanes fa

moltíssims idiomes i l lavors el
Departament d’Ensenyament consi-
dera que ja està coberta la demanda
d’altres idiomes: rus, coreà, japonès,
xinès, etc...

A nosaltres si ens concedís el
Departament d'Ensenyament poder
impartir italià o xinès, estaríem
encantats. Perquè tenim espai i
horari per fer-ho. Podríem obrir de
matí.

La directora Montse Cermeño, a la biblio

CONEIXENT GABO

"El rastro de Gabo
en Barcelona"

ESTAT DE LES OBRES DE LA FUTURA BIBLIOTECA

Entre el 3 i el 13 d'abril, el
Consolat de Colòmbia a
Barcelona i la Casa Amèrica
Catalunya van organitzar unes
jornades amb motiu del cinquè
aniversari de la mort del premi
Nobel Gabriel García Márquez
sota el títol "El rastro de Gabo
en Barcelona".

A més de xerrades, tallers,
rutes literàries i taules
rodones, el consolat va fer
públic el registre consular de
l'escriptor (a la imatge). En els
actes han participat d'altres
escriptors llatinoamericans
que han viscut o viuen a
Barcelona com  Santiago
Roncagliolo, Laura Restrepo,
Rodrigo Fresán o Juan Pablo
Villalobos.

García Márquez i la seva
família van viure a la ciutat
entre 1967 i 1975. Aquí va
escriure, entre d'altres obres,
"El otoño del patriarca".

Entrevista amb Montse Cermeño, directora de l'EOI IV La Pau
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ntrar a
a Oficial

Llibre
"The View from Castle Rock",
(La vista desde Castle Rock)

d'Alice Munro.
Música

Pop.
Pel·lícula

"A Few Good Men",
(Alguns homes bons)

de Rob Reiner.
Color
Blau.
Olor

Roses.
Menjar

Un postre:
arròs amb llet.

Piano o guitarra?
Piano.

Tal com és

Per què italià i xinès?
Potser italià perquè és on més

alumnes hi ha i el xinès és un idioma
que ha augmentat molt els últims
anys. Passa que als idiomes com el
xinès, tant diferent als idiomes
europeus, hi ha una forta demanda
a primer però  després, a segon de
xinès és redueix un setanta per cent.
La gent veu que necessita moltes
hores de dedicació i no avances tant

teca de l'Escola

com a l’anglès. Nosaltres podríem
encabir una part dels que volen fer
primer.

Acaben de fer el quinzè
aniversari. Quina ha estat
l'experiència?

Als primers sis anys va haver un
creixement molt fort. Cada vegada
hi havia més professorat i més
cursos. Cap al 2010 vam arribar al

districte de Sant Martí, el Clot, Besòs,
estaríem en un 50 per cent.

I després tenim alumnes de Sant
Cugat, de Vilanova i La Geltrú, de
Premià, de Mataró, de L’Hospitalet,
de molts altres barris de Barcelona...

Són gent que treballen per aquí i
que aprofiten per estudiar idiomes.

Què atrau per estudiar en una
escola oficial d'idiomes?

Un motiu és l’econòmic. Aquí un curs
costa a l’entorn de 300 euros anuals.
Llibres apart. És molt barat. Som
escola pública. Les escoles privades
no són tan econòmiques.

A més, som un referent de qualitat

moment de màxim creixement.
En anglès oferim tot el recorregut,

des de l’A1 fins al C1. En francès i
alemany, des de l’A1 fins al B2.

Estem mirant de fer altre tipus
d’oferta, altre tipus de cursos.
Cursos especials, d’estiu...

Quants alumnes tenen?
Uns 1.000 alumnes cada any.

Quina és la relació entre els que
són del barri i de fora?

Aproximadament el 30 per cent dels
alumnes són de l’entorn immediat, de
La Pau i La Verneda. Si te’n vas al

El 95 per cent de la gent
que vol estudiar anglès
aconsegueix plaça
a l'Escola Oficial
d'Idiomes

en l’ensenyament d’idiomes. Tenim
un currículum per complir i el fem. Els
alumnes que venen a classe i
estudien, acaben tenint un nivell molt
bo, perquè el nivell d’exigència de
tots els cursos és alt i és molt bo.

Quina és la seva relació amb el
barri?

Aquest any, per primera vegada,
hem anat a la Fira d’Entitats del
novembre. Hem posat un estand i
hem donat informació al barri.

Per una altra banda, tenim
contacte amb l’associació de veïns.
Publiquem una anunci a la revista
que fan per la festa major.

Tot i portar quinze anys, veiem que
encara no ens coneixen prou al barri.
Tenim gent que anava a Drassanes
cada dia i no sabia que tenia l’escola
al barri. Ens agradaria tenir més
contacte amb les entitats del barri.
Potser fer alguna activitat junts.
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N O T Í C I E S

XERRADES SALUT
El Festival Pint of Science se

celebra a una setantena de
ciutats de l'Estat i uneix
ciència, accessibilitat i bar. Les
darreres investigacions
científiques a l'abast de
qualsevol públic i en un marc
amable. Entre el 20 i el 22 de
maig, al bar del Piramidón
(Pere Vergés, 1), xerrades, de
la mà d'acreditats
investigadors dels principals
instituts de recerca
barcelonins, sobre els temes:
"El poder de los genes: ¿qué
hacen en nuestro cuerpo?",
"Hackeando el cáncer" i
"Cuidando el organismo desde
los 0 años (o incluso antes)".

CASALS BAOBAB
Els casals urbans Baobab,

dirigits a infants d'entre 4 i 11
anys, tindran lloc enguany
entre l'1 i el 16 i el 19 i el 30
d'agost. Les inscripcions es fan
el 8 de maig al Casal de Barri La
Verneda (Santander, 6).

MOSTRA DE COMERÇ
Els dies 25 i 26 de maig se

celebra al carrer Guipúscoa,
entre Agricultura i Maresme, la
XX Mostra de Comerç i Fora
Stocks. És l'aparador de la
vitalitat del comerç al barri.

FESTIVAL GALEGO
La XXXIV edició del Festival

Musical Galego es posposa fins
el 18 d'octubre per raons
organitzatives de l'entitat Cova
da Serpe.

BEQUES T'ESTIU MOLT
El 15 de maig acaba el

termini per demanar beques
per inscriure's a les activitats
de la campanya "T'Estiu Molt".
Informació completa a:
vacances.barcelona.cat

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore

eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT 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

Un abri

6 ABRIL - BESTIAURI 2019. Més de 50 bèsties de tot

Catalunya s'aplegaren al barri

23 ABRIL - SANT JOR

d'intercanvi de llibres d

31 MARÇ - Tercera edició de la CALÇOTADA SOLIDÀRIA

al parc de Sant Martí
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PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Cantàbria, 39  Local 2
93 154 5399 - 650 364 888

De 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:00

alumglasperper@gmail.com
www.aluminisglasper.com

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

CARRER A CARRER

Plaça de
Llibertat Ròdenas

JOSEP MANERA

Situada al costat de la
rambla Guipúscoa amb
Maresme, amb molts arbres al
seu entorn i una xurreria. Al
mig un espai utilitzat per fer
esdeveniments com la Festa
Major de La Verneda Alta.

Dedicada a Llibertat
Ròdenas Rodríguez (Xera, País
Valencià, 1892-Mèxic, 1970).
Anarcosindicalista, filla de
pare republicà i anticlerical. Va
estudiar en una escola laica i
s’establí a Barcelona el 1918.
Va donar a conèixer,
juntament amb Josep Viadiu,
el moviment dels Sindicats
Únics de la CNT. Detinguda a
Madrid i empresonada a
Guadalajara. A partir de 1931
fa campanya en favor de la
FAI, unint-se a la columna
Durruti el juliol de 1936 al
front d’Aragó. Allà fou
l'encarregada de l’evacuació a
Barcelona de sis-cents nens
aragonesos. Durant la guerra
va enviar els tres fills a la Unió
Soviètica. Dos moriren lluitant
contra el nazisme a Leningrad i
el tercer el va recuperar a
Mèxic on s’havia exiliat.

l bestial

6 ABRIL - BESTIAURI 2019. La Porca de Sant Antoni a

les Ballades de Lluïment. (Foto: Joan Belsa)

RDI 2019. Paradeta

de Verneda Solidària

23 ABRIL - SANT JORDI 2019. La Llibreria Ronsol

va treure paradeta de llibres al carrer
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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

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.

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

PrimaVERN 2019

La Festa de la Primavera

DIVENDRES, 10 MAIG

17:30
RAMBLETA SELVA DE MAR

PRIMAVERA JOVE

19:30
RAMBLETA DE SELVA DE MAR

NIT DE HIP-HOP

DISSABTE, 11 MAIG

10:00
RAMBLETA SELVA DE MAR

MERCAT VEÏNAL D’INTERCANVI

I SEGONA MÀ

10:30
RAMBLETA SELVA DE MAR

FESTA DE LA PRIMAVERA

DIUMENGE, 12 MAIG

11:00
RAMBLETA SELVA DE MAR

IV TROBADA DE CONVIVÈNCIA

INTERCULTURAL

11:30
PARC DE SANT MARTÍ (LA GÀBIA)
II FESTIVAL INTERNACIONAL

DE CULTURA UCRAÏNESA

18:00
BAR CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

BERENAR HISTÒRIC FOTOGRÀFIC

II POPULARRI 2019
17:30

 CERCAVILA

INICI:
RAMBLA PRIM-RAMBLA GUIPÚSCOA

18:30
MOSTRA DE CUQUES, GEGANTS,

GRALLES, BALL DE BASTONS I CIRC

(PLAÇA LA PALMERA)
20:00

FESTA DEL FOC AMB L'ESPIADIMONIS

DE SANT MARTÍ

(PLAÇA LA PALMERA)

DILLUNS, 20 MAIG

20:00
CAFETERIA LA PAU

(PERE VERGÉS, 1 - 1A PLANTA PIRAMIDÓN)
FESTIVAL PINT OF SCIENCE

DIMARTS, 21 MAIG

18:00
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

DIA MUNDIAL DE LA

INTERCULTURALITAT

DOCUFÒRUM AMB “DIOM”,
UN PROJECTE DE LA

COOPERATIVA DIOMCOOP

20:00
CAFETERIA LA PAU

(PERE VERGÉS, 1 - 1A PLANTA PIRAMIDÓN)
FESTIVAL PINT OF SCIENCE

DIMECRES, 22 MAIG

20:00
CAFETERIA LA PAU

FESTIVAL PINT OF SCIENCE

DISSABTE, 25 MAIG

10:00
RAMBLA GUIPÚSCOA

XX MOSTRA DE COMERÇ

I FORA STOCKS

10:00
MERCAT DE PROVENÇALS

DEGUSTACIONS DE

MINIHAMBURGUESES I BEGUDA

12:30
PARC DE SANT MARTÍ (LA GÀBIA)
CLASSE OBERTA DE ZUMBA

17:00
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

CINEFÒRUM SOBRE LA TEMÀTICA

DE L’ALCOHOLISME

DIUMENGE, 26 MAIG

10:00
RAMBLA GUIPÚSCOA

XX MOSTRA DE COMERÇ

I FORA STOCKS

PROGRAMA SENCER A : EVERN.ORG


