
EL REBROT  58  Juny/Estiu 2019 1

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
Les Vernedes en acció:
"Vecina, baja tu silla"

Una sessió de"Vecina, baja tu silla", a la plaça Llibertat Ròdenas

Festes

Majors

d'estiu

Les Vernedes és un grup de Grups
de Dones que busca, des de la diver-
sitat i la igualtat, compartir les in-
quietuds de les veïnes del barri.

De les activitats que organitzen
destaca "¡Vecina, baja tu silla!", una
trobada de participació lliure a qual-
sevol indret obert (una plaça, un
parc, un jardí) amb un tema central
de discussió.

En la seva tercera edició, la plaça
Llibertat Ròdenas va ser el lloc esco-
llit, el dia 22 de maig, per petar la
xerrada  sobre "Diferents maneres de
ser dona". Van convidar membres de

Pandora, una cooperativa de treball
formada per dones amb mirada femi-
nista i interdisciplinar. Entre totes van
analitzar els nous rols socials de les
dones, les opcions LGBTI, l'educació
de les filles...

I es va complir una de les premis-
ses de l'acte: veïnes que passaven
per la plaça es van afegir a la rotllana
i van participar amb les seves opi-
nions. Les Vernedes es troben periò-
dicament al Casal de Barri La Verne-
da (Santander, 6) i a la segona plan-
ta del Piramidón de La Pau.

(pàgines 4 i 5)
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L'ESPURNA JEROGLÍFIC

Solució:

Sí. Dos mil dinou també sense Champions.

(Si. 2019 també sense C, HAM, P i O, NS)

El Barça, ha fracassat?

Un estiu sense campanyes
La concatenació de cites electorals, amb les seves
campanyes aparellades, ha centrat qualsevol debat i
tot l'interès informatiu en els darrers mesos. (Un fet
tan rellevant per a la cultura popular catalana com
el Bestiauri celebrat al parc de Sant Martí el sis
d'abril no va merèixer ni un trist racó a les pàgines
dels diaris ni als informatius televisius.) Hom espera
una mica de tranquil·litat pels mesos d'estiu,
després que s'hagin conformat tots els governs en
dansa.

A les pàgines
centrals hi ha el
recull minuciós de les
dades de les eleccions
municipals al barri
(per si algú vol saber
"què ha votat el meu
veí").

Com es habitual, aquest número d'EL REBROT és
el dels mesos d'estiu i tornarem a la cita amb el
lectors al mes de setembre.

Juny ve ple de les festes majors d'estiu a La
Palmera, La Verneda Alta, Via Trajana i La Pau.
Però també d'altres activitats que hem resumit en
l'Agenda d'Estiu. I un repàs del frenètic mes de maig
amb un recull gràfic de les activitats del PrimaVern.

Un recordatori que tampoc sortirà gaire als
mitjans informatius, ni cap entitat o administració
celebrarà: l'aniversari de la desaparició de les
barraques de La Perona. Una part indestriable de la
història del nostre barri, injustament oblidada i
ocultada.

També dediquem un article a descobrir que hi ha
darrere dels infants francesos que cada primavera
inunden els nostres carrers i cases.

EDITORIAL

El mes de juny ve ple
de les festes majors
d'estiu a La Palmera,
La Verneda Alta,
Via Trajana i La Pau

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

INTERNET SOLIDARI
Federació Catalana
d’ONGD
lafede.cat
Justícia i Pau
justiciaipau.org
Amnistia
Internacional
Catalunya
amnistiacatalunya.org
SOS Racisme
sosracisme.org
Save the Children
savethechildren.es
Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat
ccar.cat
Barcelona Actua
barcelonactua.org
Cooperacció
cooperaccio.org
Entrepobles
entrepueblos.org
Intermón-Oxfam
intermonoxfam.org
Medicus Mundi
medicusmundi.es
Metges Sense
Fronteres
msf.es
Món-3
mon-3.org
Farmacèutics Mundi
farmamundi.org
Ópticos X Mundo
opticsxmon.org
Peace Brigades
International
pbi-ee.org

Educo
educo.org
Ecologistes en Acció
ecologistesenaccio.cat
Greenpeace
es.greenpeace.org
Xarxa de Consum
Solidari
xarxaconsum.net
Marea Pensionista
m a r e a p e n s i o n i s t a . o r g

Iaio Flautas
www.iaioflautas.org
Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca
pahbarcelona.org
Xarxa d’Economia
Solidària
xes.cat
Coop57
coop57.coop
FIARE
fiarebancaetica.coop
Teixint Barris
Cooperatius
teixintbarriscoop.wordpress.com

Federació
Associacions de Veïns
de Barcelona
favb.cat
VERN–Coordinadora
d’Entitats de La
Verneda-Sant Martí
evern.org
CERAI Catalunya
cerai.org
Tots els REBROTS
elrebrotverneda.wordpress.com/

2016/12/11/el-rebrot/
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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

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

Especialistas en Piel
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FLUVIÀ, 207, LOCAL 2
Tel. 93 308 18 84 - 08020 Barcelona

ÀNGEL VALVERDE

En una de les cantonades del parc
de Sant Martí, la primavera porta
autocars plens de nens i nenes fran-
cesos. Un bon grapat de famílies del
barri esperen la seva arribada i se'ls
emporten a casa seva. Què hi ha da-
rrere d'aquest fenomen? Primer, una
empresa de Còrdova que es dedica
a organitzar estances lingüístiques
a tota la península. Segon, una famí-
lia vernedenca que, des de fa més
de vint anys, es dedica a la logística
de l'acolliment per part de famílies,
durant uns dies, de nens i nenes
estudiants d'espanyol.

Maribel, Miquel i la seva filla San-
dra era una de les famílies acollidores

Centenars d'infants francesos
omplen el barri cada primavera

La recollida es fa a la cantonada Huelva/Agricultura

que fa vint anys van passar a ser
organitzadors d'aquest complex
entramat d'interessos.

Estudiants d'espanyol
Segons Miquel, "són estudiants

d'espanyol que venen a perfeccionar
l'idioma, d'entre dotze i disset anys,
acompanyats pels seus professors".
Maribel diu que "qui acull són famílies
del barri, unes quaranta. Nosaltres
anem a visitar la família que està
interessada, parlem amb ells, veiem
com està el pis, els hi expliquem com
funciona... És primordial que els
nanos estiguin ben acollits."

"El normal és que cada família
agafi dos nens o dues nenes", acla-

ra Miquel. Sandra explica quines són
les obligacions de la família aco-
llidora: "dona'ls-hi l'esmorzar, acom-
panyar-los al matí quan se'n van
d'excursió, preparar un borsa de pic-
nic amb dos entrepans, una peça de
fruita i una ampolla d'aigua per la
hora del dinar i recollir-los a la tarda
quan tornen".

"Les famílies que tenen
nens de la mateixa edat que
els estudiants s'ho passen
molt bé perquè s'hi
identifiquen entre ells"

Les famílies reben a canvi de l'aco-
lliment una compensació econòmica
per les despeses. De fet els estu-
diants passen la major part del dia
fora de casa. Segons Miquel, "en els
tres o quatre dies que estan aquí
visiten el Camp Nou, la Sagrada
Família, el Park Güell, la Casa Batlló,
les Rambles, el Museu Picasso, Mont-
serrat i, quan marxen cap a França,
el Museu Dalí".

"Les famílies que tenen nens de
la mateixa edat que els estudiants
s'ho passen molt bé perquè s'hi iden-
tifiquen entre ells. Uns quants conti-
nuen amb la relació després de l'aco-
lliment i es visiten."

Les estances s'estenen entre els
mesos de març, abril i maig i, de tant
en tant, se superposen dos torns i
els organitzadors necessiten més
cases acollidores. Si alguna família
vernedenca vol participar en aquesta
estimulant activitat es pot posar en
contacte amb Sandra (629 285 905).
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CONEIXENT GABO

García Márquez per
llegir davant del mar

ESTAT DE LES OBRES DE LA FUTURA BIBLIOTECA

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 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 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 laborumBAR  JÚPITER

                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas 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

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

FESTA MAJOR DE
LA PALMERA

TOTS ELS ACTES A LA PLAÇA DE LA PALMERA,
EXCEPTE ELS ESPECIFICATS

DISSABTE, 8 JUNY

10:00
CERCAVILA

FIRA D’ARTESANS

10:30
ESMORZAR POPULAR

11:45
PREGÓ

12:00
X TROBADA DE COLLES

VETERANES DE SARDANES

23:00
MÚSICA JOVE

DIUMENGE, 9 JUNY

11:00
JOCS INFANTILS

12:30
FALCONS DE BARCELONA

DISSABTE, 15 JUNY

10:00
2A TROBADA DE

VEHICLES CLÀSSICS

11:00
TROBADA DE COLLES

DE BASTONERS

21:00
SOPAR DE GERMANOR

POLIESPORTIU LA PALMERA

22:00
CORREFOC ESTÀTIC

23:00
BALL DE FESTA MAJOR

POLIESPORTIU LA PALMERA

DIUMENGE, 16 JUNY

10:00
GIMKANA INFANTIL

FESTA D’AIGÜES

11:00
ESPECTACLE INFANTIL

19:00
HAVANERES I ROM CREMAT

Festes Majors
d'estiu
Les quatre zones del barri 73 de Bar-
celona (La Verneda i La Pau) celebren
les seves festes majors al juny. Entre
els dies 8 i 30, La Palmera, La Verne-
da Alta, Via Trajana i La Pau omplen
els seus carrers de les activitats que
han preparat les moltes entitats que
treballen pel benestar del veïnat.

Si cal destacar un acte de cada
festa, La Palmera celebra la desena
trobada de colles veteranes de sar-
danes (dia 8); La Verneda Alta per-
metrà gaudir de l'actuació de l'entitat
de cultura gallega Cova da Serpe que
no va celebrar el seu festival anual

al maig (dia 16); Via Trajana tindrà
l'únic castell de focs (dia 30) de
qualsevol de les festes del barri,
inclosa la de Sant Martí al novembre;
i cal no perdre's la paella popular (dia
30) de la festa major de La Pau, que
enguany retarda les seves dates ha-
bituals.

El "Centro Internacional
para el legado de Gabriel
García Márquez"
(centrogabo.org) proposa un
seguit de contes del premi
Nobel per llegir davant del
mar. Un tema molt estimat per
un autor que considerava que
el Carib era un continent
alternatiu a Amèrica Llatina
que estava fet d'aigua salada.

1. "El mar del tiempo
perdido" (1962)

2. "El ahogado más hermoso
del mundo" (1972)

3. "El verano feliz de la
señora Forbes" (1982)

4. "El último viaje del buque
fantasma" (1971)

5. "Un señor muy viejo con
unas alas enormes" (1961)

Es poden trobar als llibres
"La increíble y triste historia de
la cándida Eréndira" i "Doce
cuentos peregrinos".
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FESTA MAJOR DE
LA VERNEDA ALTA

DISSABTE, 15 JUNY

12:30
MASTERCLASS ZUMBA

19:00
HAVANERES I ROM CREMAT

21:00
JUGUEM AL TRIVIAL

(GRUP DE JOVES LA GUARIDA)
PLAÇA LLIBERTAT RÒDENAS

DIUMENGE, 16 JUNY

12:00
CIRCUIT DE COTXES

(PORTA EL TEU COTXE)
RAMBLA PRIM/SANTANDER

17:30
ESPECTACLE MÀGIC MÚSIC

 I FI DE FESTA PELS NENS

19:00
BANDA GROGA DE MÚSICA

20:00
GRUP DE FOLKLORE GALLEC

"COVA DA SERPE"
PLAÇA LLIBERTAT RÒDENAS

DISSABTE, 30 JUNY

12:00
INFLABLES

14:00
DINAR POPULAR

20:00
TORNEIG DE FUTBOL

PISTA DE FUTBOL

21:00
SOPAR DE GERMANOR

DIUMENGE, 30 JUNY

11:00
GINKANA

14:00
DINAR POPULAR

20:00
TORNEIG DE FUTBOL

PISTA DE FUTBOL

NIT

CASTELL DE FOCS

FESTA MAJOR DE
VIA TRAJANA

TOTS ELS ACTES A BINÈFAR/VIA TRAJANA,
EXCEPTE ELS ESPECIFICATS

DIVENDRES, 29 JUNY

11:00
PINTA’T I REMULLA’T

12:00
FESTA DE L’AIGUA

19:00
PREGÓ

19:30
CORREFOC INFANTIL 

INICI: VIA TRAJANA / SANTANDER

22:00
CORREFOC ADULT

INICI: VIA TRAJANA / SANTANDER

23:30
BALL DE FESTA MAJOR

FESTA MAJOR DE LA PAU
TOTS ELS ACTES A LA PLAÇA ARTUR MARTORELL

DIVENDRES, 28 JUNY

16:30
ESPECTACLE INFANTIL

18:00
PREGÓ

21:00
FESTA JOVE

DISSABTE, 29 JUNY

10:00
ACTUACIÓ MUSICAL INFANTIL

12:00
BOTIFARRADA

18:00
BERENAR TERCERA EDAT

22:00
BALL DE FESTA MAJOR

DIUMENGE, 30 JUNY

12:00
DIADA CASTELLERA

14:00
PAELLA POPULAR

17:00
ESPECTACLE INFANTIL

18:00
BATUKADA CHIPIRONES

20:00
HAVANERES I ROM CREMAT
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20 juny
Refugiats

DIA MUNDIAL

Maig de festes
DIA DE LA DANSA

FERIA DE ABRIL

POPULARRI

PINT OF SCIENCE

MOSTRA DE COMERÇ

El 4 de maig va haver una
exhibició davant del Centre
Cívic Sant Martí de les escoles
de dansa del barri i de danses
dels diferents països del món
que conviuen entre nosaltres.
(Foto: Antonio G)

26 abril-5 maig. Dues entitats
del barri van muntar caseta a la
Feria de Abril del Fòrum: el
Centro Andaluz Comarca de
Estepa y Sierra Sur i la
Hermandad Rociera Andaluza
Santo Ángel.

12 maig. Per segon any
consecutiu les entitats de
cultura popular del barri es
van aplegar al Popularri de la
plaça de La Palmera. Gegants,
dracs, cuques i diables (que
tenien prohibit fer foc!).

20, 21 i 22 maig. El Pla d'Acció
Comunitària de La Verneda i La
Pau va organitzar, a la cafeteria
La Pau de la primera planta del
Piramidón, el Festival Pint of
Science, amb xerrades de
divulgació científica.

26 maig. La Mostra de Comerç i
Fora Stocks, que organitza Sant
Martí Eix Comercial, ha arribat
enguany a la seva vintena
edició amb la participació
d'una cinquantena de
comerços del barri.

Nacions Unides va declarar al
desembre del 2000 el vint de
juny com a Dia Mundial del
Refugiat, per tal de recordar la
signatura de la Convenció de
Ginebra sobre l'Estatut dels
Refugiats de 1951.

En termes purament
aritmètics, en l'actualitat hi ha
68 milions de persones al món
desplaçades per la força.
Quaranta milions de desplaçats
interns. Vint-i-cinc milions de
refugiats i tres milions de
sol·licitants d'asil.

El 57% dels refugiats venen
de Síria (6 milions), Sudan del
Sud (2,4) i Afganistan (2,6).  Els
principals països acollidors
són: Turquia (3,5 milions);
Uganda (1,4); Pakistan (1,4);
Líban i Iran (un milió).

ACNUR (oficina de l'Alt
Comissionat de Nacions Unides
pels Refugiats, creada el 1950 i
dirigida actualment per l'italià
Filippo Grandi) treballa a 138
països amb uns disset mil
funcionaris. El seu mandat és
protegir i assistir als refugiats a
tot el món. L'organització
treballa ara amb les següents
emergències: Iraq, Congo,
Sudan del Sud, poble rohingya,
República Centreafricana,
Nigèria, Síria, Iemen i Burundi.

A la foto, el cadàver del nen
siri Alan Kurdi, mort ofegat a la
platja turca de Bodrum quan,
amb la seva família, fugia per
mar de la guerra de Síria. La
seva mort va commoure
durant uns mesos l'opinió
pública europea.
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Una qüestió de fets

FRANCISCO CASTELLÓ/ELISENDA GINER

(INSTITUT SALVADOR SEGUÍ)
Un exalumne del Cicle Formatiu

d'Integració Social que va cursar el
Mòdul d'Acollida de Persones Migrants
ens acompanya en una Jornada
d'Orientació i ens explica què fa. Està
treballant a l'entitat ISOM amb tot un
grup de menors no acompanyats
(MENA), arribats d'arreu del Marroc.

Li agrada la seva feina, els ulls se
l'il·luminen quan parla dels joves amb
qui treballa. No li donem massa voltes
més i des de l'Institut Salvador Se-
guí i amb els actuals estudiants que
estan fent el mòdul d’Acollida comen-
cem a treballar i a programar una tar-

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)

da de trobada. Així va ser pensat i
així va ser fet. Futurs professionals
de la integració social i vuit joves
menors no acompanyats van riure i
gaudir unes hores plegats.

Integrar no és quelcom que hagi
de fer un col·lectiu determinat, és
una acció compartida i col·lectiva de
totes les persones que convivim. No
podem ser terra d’acollida si no som
institucions d’acollida, per això el
Salvador Seguí ha obert les seves
portes i el seu cor a una convivència
rica i possible, perquè en definitiva
no és només qüestió de paraules
sinó de fets.

N O T Í C I E S

NOVA OBRA ALISOS
El Grup de Teatre Alisos

estrena nova obra: "Ocho
mujeres", una comèdia de
Robert Thomas. Dirigida per
Maria Dolors Martínez, les
sessions tindran lloc a la Sala
La Caixa (Agricultura, 208) els
dies 21 de juny (22:oo), 22
(22:00) i 23 (18:00).

SALES D'ESTUDI
Fins al 20 de juny, el Centre

Cívic Sant Martí posa a
disposició dels estudiants del
barri una sala d'estudi. L'horari
d’obertura és de dilluns a
dijous, de les 9 a les 12 de la
nit. El cap de setmana previ a
les Proves d'Accés a la
Universitat els horaris
s'amplien: 8 de juny, de 10 del
matí a mitjanit, i 9 de juny d'11
a 24 hores.

ÒPERA EN VIU
Una nova iniciativa de

Barcelona Comerç: òpera en
viu als comerços del barri. Serà
el dia 6 de juny organitzat per
Sant Martí Eix Comercial.
Més informació a:
santmartieix.com

ROCÍO 2019
Les entitats rocieres del

barri (Santo Ángel i La Pau)
preparen les activitats de la
romeria del 7 al 10 de juny.

TRIA TAPES
Enguany el TriaTapes es farà

els dijous fins l'11 de juliol. La
iniciativa de l'associació de
comerciants ofereix tapa i
beguda per dos euros i mig a
molts bars i restaurants
del barri.
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Resultats de les eleccions municipals, au

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.

ELECCIONS

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

La ciutadania espera, després del
llarg cicle electoral, la resolució dels
diferents governs (estatal, autonò-
mics i municipals).

Les campanyes electorals van ser
molt disputades. En molts casos amb
desqualificacions i retrets per part de
contendents que sabien que al dia
següent dels resultats s'haurien de
posar d'acord amb qui havien pole-
mitzat.

Al barri hi va haver una agradable
novetat: representants de totes les
forces polítiques
amb representa-
ció al consistori
van participar en
un debat electoral
amb les qües-
tions estrictament
v e r n e d e n q u e s
com a protagonis-
tes. Organitzat
per les associa-
cions de veïns de
La Verneda i de
La Pau, va tenir lloc al Casal de Barri
La Verneda el 21 de maig. Només hi
va faltar la representació del Partit
Popular. Una altra sorpresa va ser la
possibilitat de votar a uns quants
vernedencs i vernedenques que
anaven en llocs destacats de les
llistes electorals.

RESULTATS ELECCIONS

EUROPEES 2019

PSOE (S&D) 20 (143)

PP (EPP) 12 (179)

Cs (ALDE) 7 (89)

UP (GUE/NGL) 6 (37)

Ahora R. (Verds) 3 (58)

Vox 3

Junts 2

PNB 1

Altres (199)
(Entre parèntesis, partits
corresponents europeus)

SECCIONS CENSALS
A LA VERNEDA
DE SANT MARTÍ

Acords per Europa
Els resultats de les eleccions

europees aboquen a l'acord
entre tres partits. Fins ara,
socialistes i populars
controlaven tots els ressorts
dels mecanismes de la Unió
Europea. Després de les
eleccions, necessitaran un
tercer partit (probablement els
liberals d'ALDE) per tirar
endavant les noves lleis.

Acords per cada comunitat
El mateix passa amb les

comunitats autònomes
espanyoles. La victòria dels
socialistes a la major part no
els lliurarà d'haver de pactar
(excepte a Castella-La Manxa).

RESULTATS A BAR

Esquerra Republicana 160 990

Barcelona en Comú 156.157

Partir dels Socialistes 138.748

Ciutadans 99.494

Junts 78.957

Partit Popular 37.745

Al barri hi va haver una
agradable novetat:
representants de totes les
forces polítiques amb
representació al consistori
van participar en un debat
electoral amb les qüestions
estrictament vernedenques
com a protagonistes

En quant als resultats, la victòria
ajustada d'ERC a la ciutat (amb no-
més deu regidors dels 41) aboca
aquest cop a un necessari acord que
permeti un govern d'àmplia base que
pugui engegar noves iniciatives amb
el suficient recolzament.

Les xifres de La Verneda de Sant
Martí donen el PSC com a guanyador,
seguit de Barcelona en Comú i ERC.

En aquestes planes centrals es
poden resseguir les dades de cada
secció censal (el que a algunes publi-
cacions anomenen "Què ha votat el
teu veí"). Ja s'està convertint en

habitual veure
com se significa la
secció censal 108
(Andrade-Concili
de Trento-Bac de
Roda-Fluvià) com
l'única de Barce-
lona en què guanya
el Partit Popular.

Les altres da-
des significatives
són la recuperació
del vot socialista

(molt  especialment a les zones de
l'Eix Prim) i la substitució del vot con-
vergent pel vot a ERC en l'àmbit
nacionalista català. El vot a Vox ha
quedat reduït a menys de la meitat
amb respecte a les generals (de
1.250 vots a 430).
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utonòmiques i europees

¿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

RESULTATS ELECCIONS LOCALS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ 2019
(per seccions censals)

 ERC BeC PSC Cs JxCAT PP
105   115 118 166 97 31 32
106   134 126 119 66 48 22
107   85 115 86 56 15 28
108   76 111 110 135 10 171
109   75 82 119 59 11 27
110 75 88 75 46 19 12
111   168 145 122 92 36 35
112 103 76 103 66 38 30
113   119 130 125 76 28 14
114   125 148 155 67 39 10
115   131 144 110 83 46 28
116   50 91 117 72 11 32
117   95 117 195 90 27 53
118   171 105 124 48 73 25
119   96 88 121 64 39 38
120   153 153 134 63 50 27
121   89 93 59 24 28 6
122   106 81 97 58 37 19
123   128 150 179 120 33 40
124   88 110 174 101 21 42
125   72 120 175 78 23 48
126   103 115 176 79 28 33
127   98 131 99 74 10 36
128   79 86 125 69 13 47
129   120 143 199 131 23 58
130   67 107 142 120 18 72
131   120 116 194 114 30 44
132   88 130 158 108 14 80
133   62 64 114 60 19 48
134   90 84 89 30 19 30
135   72 101 164 113 20 46
136   127 113 194 100 26 66
137   42 54 108 61 10 23
138   84 118 141 60 18 28
139   77 119 231 95 16 57
140   125 139 164 85 16 36
141   78 115 129 66 24 31
142   48 73 129 46 9 21
143   64 65 107 51 9 26

RESULTATS ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2019

Part. (%) PSOE PP Cs UP Vox Altres

Aragó 68 24 16 12 5 3 7

Astúries 62 20 10 5 4 2 4

Balears 56 19 16 5 6 3 10

Canàries 57 22 10 2 3 -- 7

Cantàbria 71 7 9 3 -- 2 14

C-La Manxa 71 19 10 4 -- -- --

Castella-Ll. 71 35 29 13 1 1 2

Extremadura 71 34 20 7 4 -- --

Madrid 68 37 30 26 7 12 20

Múrcia 64 17 16 6 2 4 --

Navarra 72 11 20 -- 2 -- 17

La Rioja 70 15 12 4 2 -- --

RCELONA CIUTAT

10

10

8

6

5

2

Electors 1.142.444

Votants 756.007 (66%)

Abstenció 386.437

Nuls 2.012

Vàlids 753.995

Blancs 2.625

ELECCIONS
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ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 23 AGOST

On surt per fer vacances?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Maig

De quines
companyies de

serveis té
més queixes?

A L'ESTRANGERAL POBLE

GAS ELECTRICITATAIGUA

8% 23%0%

NO SURTO A LA TORRE

TELEFONIA

69%

La Perona va desaparèixer N O T Í C I E S

ANIVERSARIS

MERCATEATRE
El parc de Sant Martí serà

l'escenari de la 22a Fira de Circ
i Animació, dissabte, 29 de
juny, a partir de dos quarts de
deu de la nit. Amb més de deu
artistes i un presentador
còmic.

Enderroc de les darreres barraques de 

"La Perona ja no existeix", va decla-
rar el regidor del districte de Sant
Martí, Joaquim de Nadal, després de
l'enderroc de les últimes quatre
barraques, el 28 de juny de 1989.
Faltaven tres anys pels Jocs Olímpics
de 1992 i l'Ajuntament es va afanyar
a fer desaparèixer tot rastre del bar-
raquisme a la ciutat.

El procés de desaparició de les dar-
reres 305 barraques va començar el
1983 i es va allargar durant sis anys.
El seixanta per cent dels habitants
es va traslladar a d'altres indrets de
la ciutat, un 30% a poblacions pro-
peres a Barcelona i un deu per cent
va cobrar una indemnització.

Els orígens
A mitjans dels anys quaranta es va

obrir el pont del carrer Espronceda,
que permetia connectar La Sagrera
amb La Verneda superant les vies del
tren. A la banda mar, sobre el talús
que protegia de la via ferroviària, es
van començar a aplegar habitatges

d'autoconstrucció que ocupaven els
milers de persones vingudes d'arreu
l'estat espanyol buscant la prosperi-
tat d'una economia catalana forta.
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fa trenta anys (I) N O T Í C I E S

PERPETRACIONS
Dissabte, 8 de juny, a partir

de les set de la tarda, el carrer
Guipúscoa i la plaça davant el
Centre Cívic Sant Martí viuran
el 19è Festival d'Art d'Acció i
Performance. Interacció entre
creació artística i vida social
i comunitària.

La Perona (Foto: Rosa Maria Pascual)

El juny de 1947 visitava Barcelo-
na l'esposa del dictador argentí Juan
Domingo Perón, Eva Duarte. El règim
del general Franco va convertir la vi-

sita en un gran esdeveniment propa-
gandístic, enmig de l'aïllament inter-
nacional d'Espanya.

Els barraquistes establerts a la
ronda de Sant Martí van estendre la
idea que Eva Duarte, La Perona, volia
construir cases pels pobres i l'enre-
nou de la visita va fer recordar l'any
47 com el de la seva visita.

Fins al 1960, el "Servicio de Erradi-
cación y Represión del Barraquismo"
s'encarregava d'evitar la construcció
de noves barraques i d'enderrocar
algunes. Un cens de 1957 elevava a
460 el nombre de construccions irre-
gulars.

Durant els anys seixanta, a me-
sura que molts barraquistes tenien
la capacitat econòmica de traslladar-
se a un pis, les barraques abando-
nades van ser ocupades per altres
famílies, moltes d'elles gitanes.
Aquest fenomen es va estendre al
llarg dels anys setanta, arribant a
prop de mil barraques.
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Batir de alas

NEUS ESPINALT

Ana Rodríguez Fischer és
una vernedenca professora de
Literatura a la Universitat de
Barcelona i autora d'un bon
grapat de llibres. És
especialista en literatura
espanyola i en l'obra de
l'escriptora de la Generació
del 27 Rosa Chacel. Les seves
crítiques literàries es
publiquen a nombrosos diaris
i revistes.

Va guanyar el Premio
Femenino Lumen 1995 amb la
seva primera novel·la "Objetos
extraviados". Després vindria
"Batir de alas" (Acento, 1998),
una obra sobre l'adolescència i
el despertar vital d'una jove
que estudia a l'institut. I aquest
institut és l'Infanta Isabel, on la
mateix autora va estudiar
secundària, quan era una
institució educativa només
femenina, al costat del Juan de
Austria, enterament masculí.

El projecte d'una
biblioteca de coses

Aula 
de reforç

i sup
ort e

scola
r

T A N T

C O M

P U C Maresme, 253 baixos
Tel.: 636 074 990

O
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rt
 ju
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GRUP IMPULSOR DE BIBLIOTECA

DE LES COSES

Una família d’avui en dia viu envol-
tada entre 3.000 i 4.000 objectes que
amb prou feines utilitza i que pro-
bablement mai arribaran al final de
la seva vida útil. Aquest model de
consum i producció que hem adoptat
és completament incompatible amb
el planeta finit en què vivim. S’estima
que entre el 60-80 per cent dels
impactes en el planeta provenen del
consum de béns domèstics.

Un grup de veïnes estem impul-
sant un nou projecte al barri de La
Verneda i La Pau. Ja fa setmanes
que dissenyem la nova Biblioteca de
Coses, un projecte impulsat per les
entitats Nusos i Rezero amb el suport
del Pla de Barris. Es tracta d’una al-
ternativa al model de consum habi-
tual que aposta pel consum respon-
sable i col·laboratiu en el qual els
objectes són aprofitats al màxim i la
generació de residus es veu reduïda
a partir de la reutilització i la reparació
dels objectes.

Volem que aquest servei pugui do-
nar resposta a les necessitats actuals
del barri. Serà un espai comunitari on
s’oferiran objectes en préstec i s’or-
ganitzaran tallers per aprendre a utilit-
zar-los i reparar-los. Aquesta manera
de fer, basada en l’ús de béns i no en
la seva compra, ja existeix en altres
països d’arreu del món i s’està este-
nent cada vegada més. En vista de
l'èxit que ha tingut arreu, volem por-
tar la Biblioteca de Coses al barri i així
gaudir dels beneficis que comporta,
com enfortir els vincles entre les
veïnes, reduir despeses econòmiques
en les nostres compres i fer un pas
més cap a una ciutat sostenible i
respectuosa amb el medi ambient.

Des del grup impulsor creiem
fermament en aquest nou projecte i
volem convidar a tots aquells/es que
tinguin ganes de formar part de la
Biblioteca de Coses a participar amb
nosaltres.
Contacte:
bibliodecoses@nusos.coop

L L I B R E S
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SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Jaume Arnella, cantautor i folklorista,
va ser el pregoner de la Festa Major
de 2016. Ho era en la seva condició de
vernedenc de naixement (a la fàbrica
de cartrons Arnella del Fondo de Sant
Martí, al costat de l'església vella) i com
a autor del "Romanço de Sant Martí de
Provençals, en el que s'explica, per
sobre, la història de la vila des dels
orígens fins als nostres dies".

El romanço va formar part de les
iniciatives del camp de treball inter-
nacional que el 1988 va començar a
recuperar pel barri la masia Ca l'Arnó.
A la versió impresa es pot llegir:
"Aquest romanço ha estat compost i
redactat per en Jaume Arnella i
dissenyat per en Manel Ollé, ha estat
cantat per primera vegada davant de
la Masia Ca l'Arnó del Parc de Sant

Martí el vespre del tercer dissabte de
Juny del mil nou-cents vuitanta-vuit
amb l'acompanyament musical de
Minimàlia Manufactures Musicals". El
fet és que llavors ningú no va caure
en la idea de gravar-lo i Jaume Arnella
va repetir l'actuació a la festa major
d'aquell any. D'aquell moment es con-
serva l'enregistrament que es pot es-
coltar a l'adreça que se cita al final.

La composició té 91 estrofes amb
cinc tonades diferents i es divideix en
nou apartats: Introducció, Orígens,
Pirates, Bandolers, 1714. La Guerra de
Successió, El General Manso, L'Agre-
gació, Barris, Comiat. Tot plegat per
explicar la història del poble de Sant
Martí de Provençals, independent de
Barcelona entre 1716 i 1897.
Lletra, partitura i àudio a:

altzadiako.wordpress.com/recursos-didactics

El romanço del poble de
Sant Martí de Provençals

N O T Í C I E S

MEDALLA MERIT CÍVIC
L'Escola de Persones Adultes

La Verneda-Sant Martí ha estat
guardonada amb la Medalla
d'Or al Mèrit Cívic que atorga
l'Ajuntament de Barcelona.
Enguany també han rebut
aquesta distinció l'economista
Arcadi Oliveres, el ballarí Cesc
Gelabert, el crític d'art Daniel
Giralt-Miracle i l'organització
humanitària Open Arms.

MÚSICA ALS PARCS
Dins del programa "Música

als Parcs", el 26 de juny a les
nou de la nit, actuarà a la plaça
Manuel Ainaud de La Pau el
grup "Irene Reig Trio".

ANIVERSARI JÚPITER
El Club Esportiu Júpiter va

celebrar els 110 anys de la seva
fundació juntament amb els 50
anys dels Veterans, Bodes d'Or
de la natació i 10 anys del
futbol femení.

El Júpiter va néixer el 1909
com club de futbol al barri del
Poblenou, en una reunió al
local de l'actual orxateria "El
Tío Che". Després de patir la
repressió franquista per
l'adscripció anarquista dels
seus membres, el club
grisgrana es va traslladar el
1948 al barri de La Verneda.

Portada del Romanço creat per Jaume Arnella
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FINS 2 AGOST

EXPOSICIÓ: "TRAMOIE",
DE ROSANNA CASANO

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

1 JUNY, 10:00
RUTA HISTÒRICA

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

1 JUNY, 18:00
CONCERT DE CORS DE CLAVÉ

AUDITORI SANT MARTÍ

2 JUNY, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:

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

DEL 8 AL16 JUNY

FESTA MAJOR DE LA PALMERA

PLAÇA LA PALMERA

8 JUNY, 18:00
9È FESTIVAL SIMFÒNIC

AUDITORI SANT MARTÍ

12 I 19 JUNY, 19:00
CINEMA: EL DIA MÉS CURT

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

13 JUNY, 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"LOS REYES"
AUDITORI SANT MARTÍ

14 JUNY, 20:00
DESENDOLLATS: FLOR DE CANELA

AUDITORI SANT MARTÍ

AGENDA D'ESTIU

15 I 16 JUNY

FESTA MAJOR DE LA VERNEDA ALTA

PÇA. LLIBERTAT RÒDENAS

16 JUNY, 12:00
MATÍ FAMILIAR DE MÚSICA:

"SEMPRE DE VACANCES"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 JUNY, 18:00
SAC DE RONDALLES:

"LA XIXA XICA XICORRINA DEL XIC

XIC DE CAL XICARRÓ, LA ROSA"
BIBLIOTECA SANT MARTÍ

21, 22, 23 JUNY

22:00, 22:00, 18:00
TEATRE ALISOS:
"OCHO MUJERES"

SALA LA CAIXA

22 JUNY, 18:30
MÚSICA CLÀSSICA RESONARE:

LIMNOS QUARTET

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

23 JUNY, 21:00
REVETLLA DE SANT JOAN

PARC DE SANT MARTÍ

26 JUNY, 21:00
MÚSICA ALS PARCS 2019:

IRENE REIG TRIO

PLAÇA MANUEL AINAUD

27 JUNY, 18:00
TARDA FAMILIAR DE CINEMA:

"LA HISTÒRIA DE LA PERA GEGANT"
SALA LA PAU

4 JUNY

PIANO AL CARRER

RAMBLETA SELVA DE MAR

6 JUNY, 19:00
BARCELONA SPORTS FILM FESTIVAL

AUDITORI SANT MARTÍ

7 AL 10 JUNY

ROMERIA DEL ROCÍO

HERMANDADES ROCIERAS SANTO ÁNGEL I LA PAU

8 JUNY, 19:00
PERPETRACIONS.

19È FESTIVAL D'ART D'ACCIÓ

I PERFORMANCE

RAMBLETA SELVA DE MAR

+CARRER GUIPÚSCOA

28 JUNY, 21:30
LICEU A LA FRESCA: "TOSCA"

RAMBLETA SELVA DE MAR

28, 29, 30 JUNY

FESTA MAJOR DE LA PAU

PLAÇA ARTUR MARTORELL

28, 29, 30 JUNY

FESTA MAJOR DE VIA TRAJANA

VIA TRAJANA / BINÈFAR

29 JUNY, 21:30
MERCATEATRE 2019

PARC DE SANT MARTÍ

3 JULIOL, 19:00
RUTABARRI

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ
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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

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

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

alumglasper@gmail.com
www.aluminisglasper.com

CARRER A CARRER

Plaça Soledad Gustavo

JOSEP MANERA

Situada en l'interior de l'illa
formada pels carrers Concili de
Trento, Guipúscoa, Julián
Besteiro i Selva de Mar, tocant
l’antic cine Levante, avui
bingo). Mostra el desnivell
entre els carrers del barri.

Dedicada a Teresa Mañé i
Miravent (Cubelles, 1865-
Perpinyà, 1939). Escriptora i
periodista lliurepensadora,
signava amb el pseudònim de
Soledad Gustavo. Va ser una
defensora dels drets de la dona.
Amb el seu marit, Joan
Montseny (Federico Urales),
van ser pares de Federica
Montseny (ministra anarquista
de Sanitat a la Segona
República). Es convertiren en
els intel·lectuals anarquistes
més actius del país.

Va dirigir, entre d'altres, “La
Revista Blanca” i col·laborà
amb la publicació “Tierra y
Libertad”. Ja abans de Ferrer i
Guàrdia, va crear al Montseny
l’escola nova mixta.

Preparació
Preparar un refregit: escalfar la

mantega a foc mitjà en una olla,
afegir la ceba picada, els alls picats,
el comí i l’achiote mòlt. Cuinar fins
que les cebes estiguin suaus.

Afegir les papes a l’olla i barrejar
bé, cuinant les patates per uns 5-7
minuts.

Afegir l’aigua i fer bullir, cuinar les
patates fins que s’estovin. Aixafar
les papes, però no totes. La
consistència ha de ser cremosa però
amb trossets de papa.

Reduir la temperatura, incorporar
la llet, barrejar bé i deixar cuinar per
uns 5 minuts addicionals.

Es pot afegir més llet o aigua si la
sopa està molt espessa. Posar, al
gust, el formatge ratllat i el
coriandre.

Locro de papa ecuatorià

Servir el locro de papa calent amb
els alvocats i salsa picant (ají).

Ingredients
- 10 patates mitjanes,
pelades i tallades en quadres
grans i petits.
- 2 cullerades de mantega
o llard.
- 1 ceba blanca tipus perla, picada.
 -2 grans d’all, picats finament.
- 1 cullaradetes de comí.
- 1-2 cullaradetes d’achiote mòlt.
- 7 tasses d’aigua.
- 1 tassa de llet.
- 1 tassa de formatge llatí rallat
(també es pot usar mozzarella).
- 4 cullerades de coriandre, picat
finament.
- Alvocat per adornar.
- Sal.

A la plaça hi ha la seu de
l'“Hermandad Rociera
Andaluza Santo Ángel”. Té un
cor amb més de 35 anys
d'existència que participa
sovint en les festes del barri.



EL REBROT  58   Juny/Estiu 201916 PUBLICITAT


