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Laura Gonzalvo

ÀNGEL VALVERDE

Laura Gonzalvo (La Pau, Barcelo-
na, 1992), és antropòloga i està aca-
bant els estudis de Dret. Es va ini-
ciar en la cooperació internacional
anant per tres continents amb dife-
rents organitzacions: Bolívia, Tanzà-
nia i Líban.

Actualment treballa al Raval de
Barcelona en la Fundació Escó, coor-
dinant un programa d’apoderament
de dones migrants. També ho fa a

pisos d’extutelats de la Fundació
Champagnat i al Pla de Barris del
Raval.

El seu pas per un projecte amb in-
fants refugiats sirians al Líban ha
canviat la seva òptica sobre el volun-
tariat. Ara defensa que cal denun-
ciar les situacions sense sortida que
afligeixen molts pobles del món i la
manca de compliment dels compro-
misos per part de les institucions i
administracions públiques.

"Pels polítics, les paraules
se les emporta el vent"

Entrevista amb Laura Gonzalvo, cooperant

EL REB  OTR
La Perona va

desaparèixer fa

trenta anys (II)
(pàgines 12-13)
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució:
Siendo una lacra

(SI en DO, UN, ALA, C, RA)

La violencia machista
sigue...

Lleure, salut i coneixement
Iniciem el curs omplint un buit inexplicable:

enlloc podíem trobar un compendi de tots els tallers
que es fan al barri. Ara que arriba l'època de les
inscripcions, EL REBROT us facilita la informació de
més de 150 tallers que organitzen les entitats sense
ànim de lucre de La Verneda de Sant Martí. Amb el
full que trobareu dins la revista podreu trucar allà
on fan l'activitat que us pot interessar, sigui per
passar-ho bé, per millorar la condició física o per
aprendre un idioma o fer puntes al coixí.

L'entrevista va dedicada a una jove cooperant de
La Pau que ha treballat a gairebé tots els continents
i que ara ho fa al Quart
Món que habita en totes
les grans ciutats del
Primer Món. També
coneixerem una altra
vernedenca que es dedica
a practicar i ensenyar
biodansa.

Continua la sèrie especial que dediquem a les
nostres escoles d'adults, un fenomen únic a la ciutat.
En aquest número parlem de la que va existir al
barri de La Perona. Aquest, desaparegut fa trenta
anys, ha reviscolat en el documental que els alumnes
de sisè de Primària de l'escola La Pau han realitzat:
"La Perona. Un barri oblidat".

Com des de fa anys, l'inici del curs polític torna ple
d'incerteses. Si més no, el nou Ajuntament ha
engegat la seva feina amb un pacte entre Barcelona
en Comú i el Partit dels Socialistes. La regidoria del
districte canvia de mans i passa a ser pel socialista
del Camp de l'Arpa David Escudé.

No us perdeu la resta d'articles i seccions
habituals i... bon curs!

EDITORIAL

Enlloc podíem
trobar un compendi
de tots els tallers que
es fan al barri

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
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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.org
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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"Al Líban vaig anar per denunciar
realitats que estan passant i que aquí
no ens adonem"

Quin és el darrer projecte de
solidaritat internacional en el
què ha participat?

El projecte Fratelli-Líban. És un
centre socioeducatiu que dóna
suport a infants refugiats sirians;
el porten Maristes i La Salle.

Quina és la situació allà?
Estan malament. El Líban és un

país molt petit (Catalunya és tres
vegades més gran); te’l fas en
quatre hores de cotxe de punta a
punta. Acull molta gent i és una
situació que es va escalfant i que
acabarà explotant. Són moltes
persones que han demanat refugi,

Laura Gonzalvo, al seu lloc de treball a la Fundació Escó

o que estan allà assentades i no
s’estan cobrint les necessitats.

No poden sortir. A Síria no torna-
ran i el mar vol dir anar a Turquia i a
llocs on ells saben que les condicions

(segueix a la pàgina 4)

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

Com va entrar en el món del
voluntariat i la cooperació
internacional?

Com a nena vaig estar al Mijac
[Moviment Infantil i Juvenil d’Acció
Catòlica] de La Pau i després a
l’esplai del Sagrat Cor del Poblenou.
Allà vaig ser després monitora.

Hi havia monitors més grans que
jo que havien fet experiències de
voluntariat a nivell internacional. Em
van animar a tenir la inquietud de
conèixer altres cultures, de veure
què passava més enllà de la pròpia
Barcelona.

Ser monitora de l’esplai va ser
perquè havia estat molts anys nena
i sempre tenia com a referent els
monitors. Els idealitzaves molt. I per
retornar tot el que ells m’havien

Llibre
“Mujeres y poder.

Un manifiesto”, de Mary Beard.
Música

Zoo i Oques Grasses.
Pel·lícula

“Matchpoint”, de Woody Allen.
Color
Negre.
Olor

Gessamí.
Menjar

Pastanaga,
de qualsevol manera.

Piano o guitarra?
Piano.

Tal com és

Per retornar tot el que ells
m’havien donat, vaig voler
ser part de la cadena de
bones accions

són molt pitjors. I a més no volen
marxar. Ells et diuen que volen, en
quant la situació estigui bé, tornar
al seu país.
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CONEIXENT GABO

El teatre de Gabo:

"Diatriba de amor contra

un hombre sentado"

ESTAT DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA

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

Gabriel García Márquez només
va escriure una obra de teatre:
"Diatriba de amor contra un
hombre sentado" (1987). Es va
estrenar a Buenos Aires l'any
següent.

El drama és el monòleg-
diàleg de Graciela amb el seu
marit, que mai li respon, la
vigília de la celebració de les
noces d'argent de la parella. La
primera frase de l'obra és
definitòria: ¡Nada se parece
tanto al infierno como un
matrimonio feliz!

La dona reconstrueix la vida
compartida, els somnis
trencats i les pèrdues
successives: la confiança, el
respecte, els sentiments...

El 2005, va ser representada
al teatre Romea de la mà de
l'actriu Ana Belén, dirigida per
José Carlos Plaza i amb
escenografia de Gerardo Vera.

donat, vaig voler ser part de la ca-
dena de bones accions.

Ha estat voltant per molts
països?

Als 19 anys vaig estar en un volun-
tariat europeu. Després amb Setem
a Bolívia, amb el
projecte Fratelli
de Maristes a
Tanzània (vivint
en comunitat i
recolzant una es-
cola amb perso-
nes amb disca-
pacitat auditiva) i
al Líban.

Què la mou a
embarcar-se: la curiositat, la
solidaritat...?

Al començament era la inquietud
de conèixer més enllà i el que està
passant, que no m’ho expliquessin.
Jo volia veure la seva realitat amb
els meus propis ulls. Això ha anat
canviant i l’últim voluntariat al Líban
no va ser per conèixer sinó per de-
nunciar realitats que estan passant
i que aquí no ens
adonem.

Tots els
voluntaris estan
fets d’una pasta
especial?

No. Pots ser una
voluntària i no dei-
xar de ser una
egoista, i una hi-
pòcrita, i una pedant.

Què passa amb els compromissos
de les institucions?

Pels polítics, les paraules se les
emporta el vent. I si les organitza-
cions que ho han de fer no ho fan...
També va ser una de les motivacions
per les que vaig anar al Líban.

No s’enyorava de la vida al barri
de La Pau?

Una de les coses que me’n vaig
adonar en tornar del Líban és que
trobava a faltar el barri.

Ara està treballant en una
oenagé de Barcelona...

Sí. A la Fundació Escó. Està al Raval
i es dedica a la
promoció i l’apo-
derament de la
dona a través de
cursos de castellà
i català, a facilitar
la integració en el
barri i en la ciutat.
Se’ls hi dona tam-
bé assessoria ju-
rídica gratuïta i
l’acompanyament

d’una treballadora social. Atenem
setmanalment a unes cent cinquanta
persones. També est ic a pisos
d’extutelats de la Fundació Cham-
pagnat. I els dissabtes treballo al
Pla de Barris del Raval.

Què és el Quart Món?
Són totes aquelles persones que

viuen en el Primer Món però estan
si lenciades i
amagades, no
gaudeixen dels
drets de les
persones que
viuen en el pri-
mer i el segon
món. No arriben
mai a tenir les
n e c e s s i t a t s
cobertes.

Tothom diu que la seva generació
ha tingut mala sort...

Visc l’avui. Estic feliç on treballo.
No puc estar més agraïda a la vida.
Qui ho tenen malament són les
famílies migrants del Raval, no
nosaltres.

(ve de la pàgina 3)

Visc l’avui. No puc estar
més agraïda a la vida. Qui
ho tenen malament són les
famílies migrants del Raval,
no nosaltres

Als 19 anys vaig estar en un
voluntariat europeu.
Després amb Setem a
Bolívia, i amb el projecte
Fratelli de Maristes a
Tanzània i al Líban.

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

 Ana Belén, en un momento de la obra
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David Escudé, nou regidor del districte de Sant Martí

Després de les eleccions municipals
del 26 de maig, uns resultats (ERC,
10 regidors; BeC, 10; PSC, 8; JxC, 5;
Cs, 4; BpC, 2; PP, 2) tan ajustats feien
pensar en la formació d'un govern de
coalició. Tot i que ERC havia guanyat
les eleccions, finalment han estat Bar-
celona en Comú i el Partit dels Socia-
listes qui han arribat a un acord. Ada
Colau continuarà com a alcaldessa i
el poder de les diferents àrees de go-
vern ha estat repartit de manera molt
equilibrada entre les dues formacions
(tres per a cadascuna).

Pel que fa als districtes, cinc i cinc.
En aquest repartiment, el districte de
Sant Martí ha tornat a mans dels
socialistes. El nou regidor serà un veí
del Camp de l'Arpa, David Escudé
Rodríguez (Barcelona, 1975). És
advocat i president de l'agrupació
socialista de Sant Martí. Va formar
part de l'equip de l'antic alcalde Jordi

Hereu. A més, serà el regidor d'Es-
ports de la ciutat (ja havia estat co-
missionat d'Esports en el breu perío-
de de col·laboració entre PSC i BeC
la legislatura passada).

El càrrec de presidenta del Consell
Plenari serà per a Marilén Barceló
(Palma, 1975), de Ciutadans. El nou
Consell de Districte està format per
21 consellers: sis de Barcelona en
Comú i cinc del Partit dels Socialistes
(que formen l'equip de govern), més
cinc d'Esquerra Republicana, dos de
Junts per Catalunya, dos de Ciuta-
dans i un de Barcelona pel Canvi
(BpC). En aquesta legislatura no hi
haurà representants ni del Partit
Popular ni de la CUP. La constitució
del Con-sell, el passat 25 de juliol,
va reflectir la tensió per
l'empresonament dels polítics
independentistes, un d'ells regidor
de l'Ajuntament.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

Nou govern municipal,
nou regidor

L L I B R E S

Barcelona en
construcció

Barcelona en construcció
(1940-1970), publicat per
l'Institut d'Estudis Fotogràfics
de Catalunya el 2017, ens
mostra una etapa de la història
de la ciutat a través de les
fotografies de Leopoldo
Plasencia que es conserven a
l'Arxiu Històric Fotogràfic.

La historiadora Isabel
Segura ha seleccionat les fotos i
les ha ordenades amb uns
textos que ens relaten la
reconstrucció de Barcelona
després de la Guerra Civil.
Interessa destacar la seqüència
integral de fotografies de la
construcció del polígon
d'habitatges de Via Trajana.
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Festes
Majors
d’Estiu

Castellers a la plaça Artur

Martorell de La Pau

(30 juny)

Actuació del grup folkòric Cova da Serpe a la

plaça Llibertat Ròdenas de La Verneda Alta

(16 juny)

Bany d'escuma a les

festes de Via Trajana

(29 juny)

Havaneres amb el

grup Xarxa a la plaça

de La Palmera

(16 juny)
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ÀNGEL MARZO GUARINOS

La Perona ha estat un
important nucli de barra-
ques de la ciutat de Barcelo-
na, no tant per les seves
dimensions pel que fa a
població com perquè, en els
darrers deu anys, era el que
més descaradament marca-
va una situació de desequi-
libri entre una ciutat en ple
afany de desenvolupament
i unes persones que es
quedaven fora del «carro»
d’aquest progrés.

Barcelona havia tingut
nuclis de barraques al So-
morrostro, a Montjuïc, que
eren molt més nombrosos,
però a partir dels anys 60
van ser absorbits per barris
de pisos de nova creació. En

s’anaven tancant cada cop
més: els seus oficis tradicio-
nals ja eren obsolets, l’ocu-
pació com a mà d’obra o com
a temporers cada cop era
més restringida, les rela-
cions amb l’entorn, cada cop
més difícils.

La població residual d’a-
quest nucli urbà estava for-
mada o bé per aquells que
no tenien altra sortida via-
ble ni econòmicament ni
socialment, o bé per d’altres
que mantenien uns lligams
forts amb la població que
habitava el barri. D’aquí que,
en els últims deu anys, la
població de La Perona fos
majoritàriament gitana i
amb recursos econòmics
molt limitats. Els lligams de

un pont en el procés de se-
dentarització o d’assenta-
ment en el nucli urbà de
moltes famílies gitanes amb
un passat nòmada.

L’experiència d’educació
d’adults a La Pe-
rona neix des-
prés de la pri-
mera interven-
ció educativa en
el barri, que va
ser adreçada als
nens i adoles-
cents. Les mes-
tres que inicien
la tasca educa-
tiva comencen a fer classe
al carrer desafiant les dispo-
sicions de les autoritats,
però acostant l’oferta educa-
tiva a la vida quotidiana del
barri. En aquests primers
intents, al carrer i després
en uns barracons de fusta,
nens i joves comparteixen

L’educació d’adults al barri de La Perona

(segueix a la pàgina 8)

Fragment del llibre “Educació d’adults a La Perona”,
d’Àngel Marzo, publicat el 1990 per la Fundació
Serveis de Cultura Popular

Alumnes de l’escola d’adults de La Perona

ritzats; l’atenció a interessos
culturals, des de la música i
l’esport fins a l’organització
d’activitats de lleure. També
apareix la necessitat d’a-
prendre a llegir per treure’s

el carnet de
conduir. Aviat
es veu que amb
l’esforç suple-
mentari dels
mestres dels
nens no n’hi ha
prou per aten-
dre la demanda
i es planteja la
intervenció de

mestres específics d’educa-
ció d’adults.

Per aconseguir que el barri
disposi d’aquest servei, la
demanda de mestres es
canalitza a través del
moviment general per l’ex-
tensió de l’educació d’adults,
la Coordinadora d’Escoles
d’Adults. Finalment, l’Admi-
nistració cedeix a les pres-
sions populars i destina un
mestre a aquest barri per a
les tasques d’educació
permanent d’adults. Des-
prés , aquesta oferta s’anirà
ampliant fins a tres mestres,
i també altres persones i
institucions hi col·laboraran
de manera esporàdica:
l’Ajuntament, el Secretariat
Gitano, col·laboradors, els
veïns del propi barri, inver-
teixen esforços per tirar
endavant aquest projecte.

En els dotze anys d’a-
questa experiència (1978-
1989) podríem destacar
fites especialment relle-
vants. Primer, a comença-
ments dels 80, l’Ajunta-
ment de Barcelona promou
un pla d’actuació que té com

Les mestres que
inicien la tasca
educativa
comencen a fer
classe al carrer,
desafiant les
disposicions de
les autoritats

canvi, La Perona, com altres
nuclis de la ciutat, marcava
la persistència de grups de
famílies que vivien en una
situació precària i que veien
com les seves possibilitats

clan familiar o de llinatge han
estat sovint el factor més
important per determinar la
marxa o la continuïtat en el
barri de moltes persones. l
també el barri ha estat com

les classes i, a mesura que
es va consolidant l’oferta
educativa al barri, van sor-
gint interessos que cal co-
brir: la formació de joves que
no havien estat escola-
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L’escola d’adult

Àngel Marzo Guarinos (Barcelona, 1956) és
actualment professor al Centre de Formació
d’Adults de Canyelles. Va iniciar la seva
activitat al món de l’educació d’adults al
Carmel per després arribar a La Perona i posar
en marxa l’escola d’adults del barri. És també
professor de la Universitat de Barcelona i ha
escrit molt llibres i articles sobre la formació
d’adults amb persones gitanes.

Per situar espacial i temporalment un barri de
barraques desaparegut, Àngel Marzo afirma que
“podem parlar de dues Perones: la de l’emigració
dels anys 60 i 70 i La Perona de la segona onada
d’assentament de gitanos, des de mitjans dels
setanta fins el 1989. Quan es parla de La Perona
sempre es parla de la segona època. Els veïns no
gitanos que recorden La Perona no es reconeixen
en La Perona posterior.

“La Perona va ser una barri d’emigració,
sobretot d’Andalusia, en els anys 50 i 60. Quan
promocionaven socialment abandonaven les
barraques. L’Ajuntament va aprofitar per col·locar
població gitana que treia d’altres llocs. Segons la

Àngel Marzo

El desaparegut barri de La Perona va tenir una escola d
Primària "Los Pinillos" (a l'alçada d'on avui hi ha el bar
Àngel Marzo, el professor que juntament amb molts vo
Raimundo Moreno, un alumne que acabaria sent un re

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

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

a objectiu l’eradicació del
barraquisme. Aquest pla no
contempla exclusivament
aspectes urbanístics sinó
que fa un inventari de les
actuacions que cal prendre
en consideració per tal de
promoure un desenvolupa-
ment efectiu de la comu-
nitat. Els àmbits que con-
templa són: urbanisme,
treball social, educació infan-
til, educació d’adults, sanitat.
Aquest projecte de treball
global i coordinat marca una
fita important, encara que
finalment no es pogués por-
tar a terme segons havia
estat definit.

El segon fet que marca la
història d’aquest anys són
els conflictes de
finals de 1982. Al
barri de La Ver-
neda es van
organitzar grans
manifestacions
per «fer fora els
gitanos». Tot i
que el fenomen
era complex, el
que va quedar
clar des d’aquell
moment fou la
tensió entre el
barri de bar-
raques amb po-
blació majorità-
riament gitana i
el veïnat del seu
entorn. Malgrat
els esforços d’al-
gunes persones
per eradicar les condicions
de misèria comunes a paios
i gitanos, a ningú no li
passaven per alt els
prejudicis i les actuacions
racistes que pervivien a la

zona. Aquest fet creà una
atmosfera de situació vigila-
da i tensa que desembocà
en el setge a què la policia
va sotmetre La Perona
durant les últimes setma-
nes, amb l’excusa de pre-
venció de la delinqüència.

Un tercer fet important és
la voluntat de coordinació
que hi va haver en aquesta
experiència i que, malgrat
totes les dificultats, es va
mantenir fins al final, enca-
ra que els resultats no
haguessin estat els òptims.
Hi va haver una coordinació
interna entre els profes-
sionals que treballàvem al
barri i una altra externa amb
els veïns de La Perona, els
del deu voltant i l’Ajunta-
ment de Barcelona. Tot

aquest procés
d’intercanvis ha
estat molt enri-
quidor, malgrat
que els seus
resultats no fos-
sin espectacu-
lars, i va donar
sortida a la si-
tuació de tensió
en què es vivia.

L’experiència
d’educació d’a-
dults no ha res-
tat mai al marge
d’aquests esde-
veniments sinó
que, ben al con-
trari, des d’ella
s’ha participat en
l’elaboració del
projecte, s’ha

pres partit en els conflictes
del 82 i s’ha estat activa-
ment present en les tas-
ques d’intercanvi i coor-
dinació.

Malgrat els
esforços
d’algunes
persones per
eradicar les
condicions de
misèria
comunes a
paios i gitanos,
a ningú no li
passaven per
alt els
prejudicis i les
actuacions
racistes que
pervivien
a la zona

(ve de la pàgina 7)
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ts de La Perona

memòria dels habitants del barri, alguns arribaven
en camions i els descarregaven a les barraques...”

Recorda el seu aterratge a La Perona: “Quan
arribo jo el 1978, el 99 per cent són gitanos. Resten
algunes famílies no gitanes residuals.”

Els inicis de l’educació al barri havia estat previ:
“En el 1972, un grup de religioses seglars veuen
que no hi ha escola i comencen a fer classe al
carrer. L’Ajuntament no els va poder dir que no i
porten uns barracons de la Segona Guerra Mundial
que els hi havia ofert el govern d’Holanda. Els van
instal·lar on estaven els "pinillos" i es va quedar
amb el nom.

“Aquests barracons creen un rebuig veïnal molt
fort. Pensen que si els fan una escola els tindrem
aquí per sempre. La idea dels antics habitants de
La Perona era: ens anem nosaltres, ¡que
enderroquin les barraques! Però veuen que
marxen ells i que posen a d’altres persones.
Llavors comença el que alguns van catalogar en
seu moment com a racisme però Teresa Román, en

Fèiem alfabetització i formació de joves
(havíem de separar nois i noies, perquè si
no ens quedàvem sense les noies); teníem
adults pel carnet de conduir i certificat
d’escolaritat; també recolzament als
Tallers Ocupacionals, grups de Cultura
(teatre, debats...)

En el 1972, un grup de religioses seglars
veuen que no hi ha escola i comencen a fer
classe al carrer. L’Ajuntament no els va
poder puc dir que no i porten uns barracons
de la Segona Guerra Mundial que els hi
havia ofert el govern d’Holanda. Els van
instal·lar on estaven els “pinillos” i es va
quedar amb el nom

d'adults. Feia servir les instal·lacions de l'escola de
r del camp de futbol Menorca). Allà es van conèixer
oluntaris va tirar endavant l'escola d'adults, i
eferent dels i pels veïns del barri

els seus estudis, ho qualificava de lluita pel
territori. El raonament implícit era: jo vivia en una
barraca, ara visc en un pis. He millorat. I em posen
una altra barraca al costat. Per tant, el meu pis es
converteix en el pis al costat de les barraques i
perd valor. De fet, quan el 1989 van marxar els
gitanos el preu dels pisos de la zona es va
quadruplicar.”

L’escola Pinillos era la que donava classe als
nens i nenes. Unes monges de la Caritat, van
construir una barraqueta per serveis socials que
portava sor Pilar. I va arribar el mestre d’adults:
“Jo arribo nomenat pel MEC, a partir de les Escoles
d’Adults en Lluita. Paco García de Haro, un dels
coordinadors del moviment d’adults a l’època, va
dir que havia d’haver una persona a La Perona.
Llavors es va demanar un voluntari per reivindicar
la plaça de La Perona. Jo estava al Carmel, havia
treballat a Sant Roc i el tema del treball amb
gitanos m’interessava.

“Hi havia una monja seglar, Nuri, que ja havia
començat l’any 1975 classes de carnet de conduir
per a gitanos. Quan jo arribo em trobo la Nuri i un
grup de voluntaris impulsat pels salesians que
també estaven fent alguna cosa. En aquest grup hi
havia l’Albert, la Pilar, la Mònica... I em van dir si
volia que continuessin col·laborant.

“Comencem amb la col·laboració de l’escola de
Primària i d’alguns veïns del barri i dels salesians.
Hi havia una bona convivència.

“El segon any, arriba un nou mestre, Joan
Queralt, amb qui vam treballar vuit o deu anys
molt bé. El tercer any s’incorpora Consol Torres,
contractada per Càritas. I al 83 s’incorpora Trinitat
Rovira, per una plaça d’Educació Compensatòria.
Vam acabar sent un equip de quatre persones, més
els col·laboradors. Des dels primers anys van
col·laborar moltes persones en el projecte, donant
suport i participant en activitats.

“Fèiem alfabetització i formació de joves
(havíem de separar nois i noies, perquè si no ens
quedàvem sense les noies); teníem adults pel
carnet de conduir i certificat d’escolaritat; també
recolzament als Tallers Ocupacionals, grups de
Cultura (teatre, debats, Aula de Cultura, sortides,
excursions, colònies...).”
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Raimundo Moreno
Raimundo Moreno (Somorrostro, Barcelona,
1959) era uno de los referentes en La Perona. Un
punto de contacto entre las entidades de "los
pisos" y los vecinos de las barracas. Él conoció de
primera mano la tarea de la escuela de adultos
que trabajaba desde Los Pinillos. Actualmente
es inspector de vivienda del Patronat Municipal
de l'Habitatge.

Recuerda el trabajo de la escuela de adultos: "No
hay libertad si no hay respeto. Esto es lo que
aprendíamos en la escuela de adultos. Las clases
eran por la tarde, alfabetización más que nada y
además jugábamos al fútbol para consolidar el
grupo. Ángel Marzo hizo un trabajo de campo muy
bueno."

De sus días en  La Perona echa de menos "la ética
y la moral. En las barracas la palabra de una
persona valía. La palabra hoy no vale nada. Hoy
todo se hace por interés. Tú me das yo te doy. A un
niño le decías a quien se quería parecer cuando

que hay gente muy buena y honrada, pero el
propio grupo te arrastra. Las mentiras de los
políticos tendrían que ser delito. Ellos perjudican a
un buen número de gente comprometiéndose. Se
creen sus propias mentiras."

Dice ser realista con la situación del pueblo
gitano: "Nosotros ya no somos el centro de
atención, ni la diana. Hace tiempo que hemos

fuera grande. Pues abogado, o parecerme a mi
padre o a mi tío. Hoy quieren ir al Gran Hermano."

Su experiencia como líder vecinal se creó a
finales de los setenta: "A mí lo que más me aportó
de la época del 78 fue la honradez y que respetaron
mucho mis iniciativas y como persona. Y me creé
un criterio propio. O copias para lo malo o copias
para lo bueno. Tuve la suerte de encontrar a gente
honesta, buena, honrada, con criterio propio. La
libertad se tiene que aprender. No te la dan, la
tienes que coger y te la tienen que enseñar. ¿Cómo?
Desde las escuelas."

No tiene muy buena opinión de los responsables
políticos: "El aspecto humano es muy importante
para trabajar cuando tratas con personas. Creo que
en la política no hay madurez. Ni hay ética. Seguro

No creo en las ayudas sociales, creo más en
la contraprestación que ha de servir para
formar a la gente que asiste. Los planes del
Ayuntamiento tendrían que ir coordinados
con las empresas. Si no, es gasto inútil. Es
dar dinero para que la gente vaya callando.

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

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

Anuncia't  a

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com 91.2 FM

dejado de ser el foco de atención. Hoy el foco de
atención es la miseria, la pobreza, los inmigrantes.
Lo que nosotros éramos antes, ha cambiado, la
diana ha cambiado.

"La situación de los gitanos es culpa nuestra. No
hemos valorado el esfuerzo de un grupo muy
pequeño de gente que pusieron su alma y su
corazón para que tuviésemos más opciones. Y
nosotros no lo hemos aprovechado. Tendríamos
que tener más iniciativas nuestras. No se si será
que somos comodones. Siempre está por medio el
interés, el económico o el de ser visto, ser
protagonista."

Ha cambiado también la perspectiva laboral: "Lo
de la venta ambulante se ha roto y ahora queremos
ser asalariados. Los gastos son fijos. Estamos tan
atrás que necesitamos preparación. Hoy la mayor
ambición es trabajar de barrendero. Están en la
calle y tienen un horario muy bueno. De siete a dos
de la tarde.

"No creo en las ayudas sociales, creo más en la
contraprestación que ha de servir para formar a la
gente que asiste. Los planes del Ayuntamiento
tendrían que ir coordinados con las empresas. Si
no, es gasto inútil. Es dar dinero para que la gente
vaya callando."
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Sílvia Avià Prats

Sílvia Avià (Tarragona,
1975) va arribar a La Verneda
amb tres anys. Té un problema
d’hidrocefàlia que pateix des
de petita.

El 2002 va conèixer la
biodansa que l’ha ajudat a
millorar la seva vida i de la que
finalment s’ha fet professora.
L’any passat ja va fer un taller
al Centre Cívic Sant Martí.

“La biodansa és un sistema
vivencial creat per l’antropòleg
xilè Rolando Toro que pot
practicar tothom. Fa servir la
música, el moviment i el grup.

“La música emociona; el
moviment és la teva expressió i
el grup és el que ajuda a que els
teus potencials interns es
manifestin. El moviment és
l’expressió saludable de la
persona.

“Com que la música
t’emociona, ella et porta el teu
moviment, on cada vegada és
diferent, no és un moviment
tècnic per fer ara un pas cap
aquí, ara un pas cap allà”.
Depèn de la música pots fer un
moviment o un altre, depèn de
com tu estiguis personalment.

“La dansa de la vida o
dansa de la celebració de la
vida no és una teràpia però té
beneficis terapèutics a la llarga.
La música està estudiada
semànticament, ha de ser
orgànica perquè el cos la pugui
integrar, no pot ser qualsevol.

"Una sessió de biodansa dura
dues hores, que passen
volant.”

Tata Inti, cura de la
petita infància
TATA INTI

Els grups de criança itinerants als
barris és un projecte de promoció i
visibilització del temps de cura de la
petita infància a l’espai públic.

Cada dimecres al matí, des de
març fins a finals de juny d’aquest
any, Tata Inti va instal·lar una pro-
posta de joc a la Rambla Prim (amb
Guipúscoa) per a que famílies amb
infants entre els 0 i 3 anys poguessin
compartir, jugar i criar "en tribu",
recuperant i emprant l’espai públic
amb i per a les necessitats de les
persones.

A Sant Martí el projecte ha gaudit
de molt bona resposta, iniciant-se la
fase d’enxarxament i coneixement
del territori al gener i amb la seva
fase d’intervenció al carrer a partir
de març.

canviador; materials de construcció
no estructurats (fustes, cons i
suros); joc simbòlic; i elements de
moviment lliure i psicomotricitat.

Un espai totalment pensat per a
donar resposta a les necessitats de
joc i moviment lliure dels infants,
alhora que aporta a les famílies un
espai de trobada a l’espai públic.

L’espai, obert i gratuït, va ser
dinamitzat per dues professionals del
món socioeducatiu amb experiència
en l’àmbit comunitari i de la petita
infància.

El projecte va tenir de durada fins
a l’últim dimecres de juny i al juliol
es van dur a terme tallers creatius
per a famílies (també gratuïts) a
diferents espais i equipaments del
barri.

Aquest projecte va ser real gràcies

Vam crear tres grups de criança:
un a La Verneda i La Pau i els altres
dos al districte de Sant Andreu, als
barris de Baró de Viver i Bon Pastor.
A La Verneda i La Pau va haver-hi 94
famílies inscrites (la inscripció era
oberta i gratuïta, un fet simbòlic per
generar cohesió i sentiment de
pertinença). Podem dir que a aquest
barri ha sigut un èxit total!

L’espai de joc es distribuïa just al
costat d’una àrea de jocs infantils i
disposava d’estores i gespes amb
materials especialment pensats i
preparats per a la petita infància, on
es podien trobar: racó per a nadons
amb material heurístic, tou i elements
de psicomotricitat així com un

a Barcelona Activa, l’Ajuntament de
Barcelona i el Pla de Barris, dins la
convocatòria de subvencions “Impul-
sem el que fas 2018”.

El projecte a dia d’avui no té
assegurada la seva continuïtat, en-
cara que al barri de La Verneda i La
Pau hagi tingut molt d’èxit amb les
famílies i les entitats aliades, i que
les persones beneficiàries ens
demanin si el grup de criança conti-
nua al setembre.

Per contactar:
www.tatainti.coop
Facebook: @espaitatainti
Instagram: @espaitatainti
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La Perona va desaparèixer 

"La Perona, sense saber com i per-
què, ha esdevingut un barri oblidat.
Nosaltres hem volgut reivindicar la
seva memòria. Forma part de la nos-
tra història i no ho hem d'oblidar",
amb aquest al·legat final acaba el
documental.

Disset minuts abans ha començat
a explicar l'origen del barri: "La Pe-
rona es va crear a partir de 1947,
encara que al 45 ja hi havia alguna
barraca. Es van construir barraques
al costat de les vies del tren de la
ronda de Sant Martí. El barri tenia dos
quilòmetres de llargada. Anava des
del pont d’Espronceda fins a la Riera
d’Horta, actual rambla Prim. La part
més rica estava ubicada entre el pont
d’Espronceda i el pont del Treball. I
la part més pobra entre el pont del
Treball i la Riera d’Horta."

Per què "la Perona"?
Amb una successió d'imatges

antigues del barri, presenta al pri-
mer testimoni, el recentment desa-
paregut Antonio Herrera (que va ser
conseller de Memòria Històrica del
districte de Sant Martí), que explica
les condicions de vida del poblat:
"era un barri blanc. Les mateixes fa-
mílies que hi vivien es van construir
aquest barri. No tenien aigua, no te-
nien electricitat. Eren unes condicions
bastant precàries".

Un veí de La Verneda, José Luis
Merino, intervé per explicar les raons
del naixement de La Perona: "A Bar-

Aula de reforç

i suport escolar
T A N T

C O M

P U C
Maresme, 253 baixos

Tel.: 636 074 990

¿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

celona hi havia treball i a moltes
altres ciutats del país no, i molta gent
venia aquí a treballar. Però no tro-
baven vivenda perquè no n'hi havia
a la dècada dels anys cinquanta.

En aquest moment s'introdueixen

imatges d'un petit documental que
va filmar Clemente Merino amb
situacions de la vida quotidiana del
barri i que es pot trobar a Internet
(youtube.com/watch?v=5zcM6reMESU).

Una veu en off ens explica l'origen
del nom: "Al 1947 va visitar Barcelo-
na l’esposa del president d’Argen-

CUINA DE COLORS

Hummus de cigrons,
llenties i tahini
(Argentina)

Aquesta recepta ha estat
preparada per Alba Elsa
Beatriz Rosorani, del
projecte B-Mincome.

Ingredients
Cigrons, Llenties, Oli d'oliva,
Tahini (pasta de sèsam),
All, Sal, Cúrcuma, Pebrot
vermell dolç

Preparació
Rentar els cigrons i les

llenties. Triturar-los. Afegir 3
cullerades de tahini. Afegir una
mica d'oli i sal. Tallar l'all i
afegir-lo. Triturar tot. Emplatar
afegint una mica de pebre
vermell dolç per sobre.
Decorar amb palets de pa.

"La Perona. Un barri oblidat" és el títol del documental que els i
les alumnes de sisè de Primària de l'escola La Pau han elaborat
sobre la història del desaparegut barri de barraques. Dins el
programa "Connectem amb..." del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona i coordinat per la seva professora Pili Arnalda, el
documental fa un repàs de les condicions de vida als
infrahabitatges que s'estenien per l'antiga ronda de Sant Martí.
Tot combinant dades, testimonis i una música encisadora...
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fa trenta anys (II)
tina, en Juan Domingo Perón. Ella es
deia Eva Duarte de Perón, la Perona.
I com que es pensava que construiria
cases pels pobres, van posar el seu
nom al barri. Els terrenys on es van
construir les barraques eren de la
Renfe. Alguns treballadors els feien
servir d’hort i els van vendre il·legal-
ment als immigrants.

Nieves Gómez, voluntària a les
aules de l'escola Los Pinillos recorda
com era el barri: "Era un carrer llarg
i als dos costats del carrer s’anaven
amuntegant les cases. La Perona era
un barri molt marginal. Avui en dia

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.

També Juan Ramos, entrenador de
futbol escolar a La Perona recorda:
"Algunes no eren ni barraques, eren
de cartró i uralita i la mainada dormia
en caixes de cartró de frigorífics.
L'activitat de futbol era l'única ex-
traescolar que tenien".

Merche Arnalda, mestra de l'escola
del barri, Los Pinillos, explica la poca
assistència dels infants: "A la classe
de parvulari hi havia matriculats 25
infants. De tant en tant, en alguna
classe no hi havia ningú. Arribava
l'època de la palma i totes les famílies
estaven teixint palmes i palmons... i
els nens també. Els dies de mercat
setmanal també faltaven molts nens."

La desaparició
El documental ens diu que "ja des

de 1972 trobem notícies als diaris en
què es parla de la desaparició del ba-
rri. La intenció de l’Ajuntament de
Barcelona era acabar amb el barra-
quisme de la ciutat. Però va ser tan
complicat que es va trigar encara vint
anys en enderrocar l’última barraca
de La Perona. I durant l’any 1982 van
haver protestes veïnals en contra
d’acollir els veïns de La Perona en
diferents barris. Es van tallar carrers
i van haver enfrontaments entre poli-
cia i manifestants. Cap barri va voler
acollir els gitanos de La Perona."

L'últim testimoni en aparèixer és
Esteve Lucerón, que va fotografiar
La Perona als anys 80 i és autor del
llibre El barri de La Perona. Barcelona
1980-1990: "Jo volia mostrat digni-
tat. La comunitat gitana sempre
havia estat mal vista, amb mala
premsa. Jo volia desmitificar i mos-
trar una mica el contrari."

Es pot visualitzar el documental a:
youtube.com/watch?v=vUI6I0mYBNo

per sort a Barcelona no hi ha cap barri
d’aquest estil. En aquell moment les
famílies no portaven els nens a esco-
la. No estaven conscienciats del
necessari que era la cultura. Moltes
famílies eren itinerants, estaven un
temps, després se’n anaven a un al-
tre lloc a veure si podien viure millor."

I N D R E T S

Palmeres
washingtònies

En aquesta fotografia aèria
presa sobre el 1955 podem
observar la construcció dels
blocs de sindicats al carrer
Selva de Mar; a mà esquerra
veiem el camí de La Verneda i
l'obertura del carrer
Guipúscoa. Sobre el camí hi ha
quatre masies: Ca l'Armengol,
Cal Gallinaire, Can Masover i
Can Juliol (de dalt a baix).
Davant Can Masover es veuen
plantades dues palmeres: les
que encara avui trobem a
l'interior dels blocs de la Caixa
entre els carrers Guipúscoa,
Agricultura, Huelva i Treball,
darrere de l'entrada al
supermercat Lidl. Un testimoni
físic del passat agrícola de
La Verneda de Sant Martí.

Quiromasaje, Reflexología, Psicología,
EFT-Tapping, ThetaHealing,
Feng Shui, Talleres de masaje,
Crecimiento personal,... y mucho más

Lucy Peral Gómez
Tel. 670 971 669

www.serendipitysalut.com
C/ Pont del Treball Digne, 5
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La Casa de l'Esport, a la cruïlla dels carrers Guipúscoa amb Bac de Roda

L'edifici de façana negra del carrer
Guipúscoa, 25, no és només l'entra-
da al Complex Esportiu Bac de Roda.
No només es poden trobar una pis-
cina interior, una exterior, uns fron-
tons i un poliesportiu inaugurats pels
Jocs Olímpics de 1992, més tot tipus
d'activitats per mantenir-se en for-
ma. També és la seu territorial de
Barcelona de la Secretaria General
de l'Esport i la de les poderoses fede-
racions catalanes de Basquetbol i
Futbol Sala. És la Casa de l'Esport.

A més, tenen la seu una vintena
de federacions: Billar, Bitlles i Bow-
ling, Caça, Criquet, Dards, Esports
d’Hivern, Esquaix i Raquetbol, Futbol
Americà, Futbol Sala, Halterofília, Hí-
pica, Korfbal, Petanca, Pesca Espor-
tiva i Càsting, Pilota, Rugbi, Tir amb
Arc, Tir Olímpic i Triatló. També de la
Federació Aèria Catalana, de la Fede-
ració de Curses d’Orientació de
Catalunya, de la Federació Esportiva

Catalana de Paralítics Cerebrals i de
la Federación Española de Deportes
para Sordos.

A l'edifici es troba l'Associació d’En-
trenadors de Bàsquet i la Fundació
Catalana per a l’Esport. Tot plegat,
es pot dir que moltes de les decisions
que afecten l'esport català es prenen
al barri i que esportistes i federatius
d'arreu de Catalunya es passegen
pels nostres carrers.

I això en un barri ple a vessar
d'instal·lacions esportives públiques
i privades: quatre camps de futbol,
tres centres esportius municipals
amb piscina, dos circuits esportius a
les respectives rambles (Prim i
Guipúscoa), pistes esportives als
instituts i escoles. I entitats espor-
tives de la importància del més que
centenari Júpiter i d'ASME, Alisos,
CET10, Barcino... Un barri que adora
i practica l'esport.

Una vintena  de
federacions catalanes
a la Casa de l'EsportVICENÇ PORT

Va ser instituït per Nacions
Unides el 1995 amb la intenció
de sensibilitzar l'opinió pública
sobre el forat de la capa d'ozó
sobre l'Antàrtida. La data
recorda la signatura del
protocol de Mont-real de 1987
sobre les substàncies que
afecten la capa (plaguicides,
solvents, refrigerants,
adhesius...).

L'ozó és un oxigen amb la
fórmula química O

3
. És una part

molt petita de la nostra
atmosfera, però vital per als
humans. Ocupa la part
superior, entre 10 i 40
kilòmetres sobre la superfície
de la Terra. Aquesta capa
absorbeix part de la radiació
ultraviolada del sol. Hi ha una
sèrie de productes químics d'ús
quotidià que són molt
perjudicials per a la capa d'ozó.
Són els clorofluorcarbonis
(CFC) que estan presents en
esprais, gomaescumes,
refrigeradors i aparells d'aire
condicionat. També els
hidrofluorocarbonats (HFC)
afecten la capa d'ozó. Són
presents en l'enriquiment
d'urani per al combustible de
les centrals nuclears.

La WMO (Organització
Meteorològica Mundial, per les
sigles en anglès) té un
programa d'observació,
investigació i vigilància de
l'evolució de la capa d'ozó.

16 setembre
Preservació de la

Capa d’Ozó

DIA MUNDIAL
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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

Un edifici espectacular:
Sant Lluís Gonzaga

Construcció de l'església de Sant Lluís Gonzaga

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Quan es viatja a València, cal no
perdre's les meravelles arquitectò-
niques de la Ciutat de les Arts i les
Ciències. En concret, l'Oceanogràfic
de Félix Candela és espectacular per
l'aplicació a la construcció de la for-
ma geomètrica del paraboloide hi-
perbòlic. Una forma que Gaudí feia
servir en moltes de les seves obres
(la Sagrada Família o el Park Güell).

Un edifici més modest que també
fa servir el paraboloide hiperbòlic en
la seva coberta és l'església de Sant
Lluís Gonzaga, obra de l'arquitecte
Francesc Escudero.

L'Arquebisbat de Barcelona va pla-
nificar situar un temple en el jove
polígon Sant Martí i va dedicar la
parròquia al patró del jovent: un je-

suïta italià anomenat Lluís Gonzaga.
Va aprofitar que era propietari d'uns
terrenys al carrer Andrade, entre
Selva de Mar i Treball. El solar era
fruit de l'herència que una barce-
lonina adinerada va deixar a l'esglé-
sia catòlica.

El projecte es va presentar l'any
1967, les obres van començar dotze
anys després i van ser finalitzades
el 1982. En tot aquest període de
temps, la Comissió d'Obres, forma-
da pel mossèn i els feligresos amb
més compromís, van fer mans i màni-
gues per aconseguir els diners per a
la construcció. Per això van haver
d'alienar progressivament molts dels
solars adjacents al temple i que avui
són blocs de pisos que gairebé "ocul-
ten" el magnífic edifici.

CARRER A CARRER

JOSEP MANERA

És un cap de carrer de la
plaça de La Palmera. Era el
carrer Maresme fins al canvi de
nom del 1991.

Està dedicada a Dolça I de
Provença (1095-1129).
Comtessa de Barcelona i de
Provença. Fou la tercera
muller de Ramon Berenguer III
el Gran. Dels fills del matrimoni
visqueren Ramon Berenguer
IV, Berenguera i Mafalda.

Quan va arribar a Barcelona,
acompanyaven la comtessa
Dolça tot una cort de
provençals que van rebre
terres a les rodalies de la
ciutat. Una llegenda recollida
pel folklorista Joan Amades
parla de la desventura de la
comtessa que, enamorada d'un
trobador, va veure com el seu
marit, assabentat de l'aventura,
li servia per sopar el cor del
seu enamorat.

En honor de la comtessa, la
geganta del barri va ser
batejada amb el nom Dolça.

Dolça de Provença

Concili de Trento, 191, Ent. 1a.
Tels. 93 314 9778 (10-12 h. matins)

628 76 43 33 (22-22:30 h. nit)
stherpros@hotmail.com

ESTHER PROS
FILÒLOGA ANGLESA
www.estheracademy.es

Ensenyament Anglès tots els nivells
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SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 20 SETEMBRE

Quin és el seu compositor europeu
de música clàssica favorit?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Juny

On surt
per fer

vacances?CASA ESTRANGERPOBLE

25% 25%37%
TORRE

13%

BEETHOVENMOZART BACH ALTRES



CURSOS I CURSETS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (2019-2020)

TALLERS
EL REBROT presenta aquesta Guia de Tallers a La Verneda de Sant Martí amb l'esperit de que serveixi al
veïnat com a orientació de les activitats de coneixement i entreteniment que realitzen les diferents
entitats sense ànim de lucre del barri. No té cap intenció exhaustiva. Si algú troba errades, sisplau,
comuniquin-les a la nostra adreça electrònica (elrebrot.laverneda@gmail.com). En les successives
publicacions mensuals, la revista anirà actualitzant el llistat.

COM BUSCAR?
* Cada taller està seguit d'una sèrie de números. Cadascú correspon a una entitat.
* A la cara posterior d'aquesta Guia es troba el nom, l'adreça i el telèfon de contacte.
* Les inscripcions se solen realitzar durant el mes de setembre (especialment en la primera quinzena).

Sevillanes

02  06  07

08  09  16

Ball en línia

02  03  09

12  16  17

Ioga
03  05  06
07  08  10
12  14  17

Zumba
01  03  05

07  08
10  12

Tai-txi
01  03  04
07  08  09

16

Pilates

01  03  05

07  10

Sardanes

02  06  08

09  11

Balls Saló

02  03  06

07

Guitarra

03  17

Castanyoles

02  19

Música

clàssica

07

Cant

coral

16

Cant

Rociero

16

Flamenc

03

Swing

07

Dansa del

ventre

08

Ballet

12  13

Jazz

13

Biodansa

07

Òpera

07

Percussió

17

Body

Combat

01  05  10

Soul Body

01  10

Aquagym

01  05  10

Taikung

16

Estiraments

01  10

Karate

13

Step

01  05

Reiki

14

G.A.C.

01  03  05

Relaxació

03

Gimnàstica

03  07  08

09  12  13

Body Pump

01  05  10

ACTIVITATS FÍSIQUES I DE SALUT

DANSA, MÚSICA I CANT

D
A

N
S

A
, 
M

Ú
S

IC
A

 I
 C

A
N

T
A

C
T
IV

IT
A

T
S

 F
ÍS

IQ
U

E
S

 I
 D

E
 S

A
L
U

T

Funky

12

Body Balance

01  05  10



01 Centre Esportiu Municipal Bac de Roda Guipúscoa, 25 93 266 3445
02 Centro Andaluz de la Comarca de Estepa y Sierra Sur Dr Zamenhof, 17 93 303 3591
03 Casal de Barri La Verneda Santander, 6 93 305 7384
04 Centre de Formació d’Adults La Verneda Almacelles, 1 93 278 1193
05 Centre Esportiu Municipal La Verneda Binèfar, 10 93 305 4959
06 Escola de Persones Adultes La Verneda-Sant Martí Selva de Mar, 215 93 256 5779
07 Centre Cívic Sant Martí Selva de Mar, 215 93 256 5760
08 Casal de Gent Gran Bac de Roda Bac de Roda, 190 93 303 2993
09 Casal de Gent Gran Sant Martí Selva de Mar, 215 93 256 5765
10 Centre Esportiu Municipal Júpiter Agricultura, 232 93 314 8820
11 Associació de Veïns La Palmera Centro Maresme, 244 93 313 3078
12 Casal de Barri La Palmera Duoda, 6 93 278 2173
13 Casal de Barri La Pau Pere Vergés, 1 93 278 0535
14 Centre de Formació d’Adults La Pau Pere Vergés, 1 93 314 7078
15 Escola Oficial d’Idiomes La Pau Empordà, 16 93 498 6290
16 Casal Cívic La Pau Plaça de La Pau, 2 93 278 1287
17 Associació de Veïns Sant Martí de Provençals Andrade, 176 93 314 1704
18 Espai Via Trajana Pg. de La Verneda, 97 93 313 8175

ENTITATS, ADRECES I TELÈFONS

Manualitats

02  03  06

08  09  18

Pintura

03  06  07

08  13

Català
03  04  06
08  09  12

14   16

Anglès
03  04  06
08  09  12

14   16

Castellà

06  14

Alemany

06  15

Ganxet

03  08

09  16

Tall i

Confecció

03  08

Puntes

al Coixí

06  08

Ceràmica

06

Punt

de Creu

08  16

Enquadernació

07

Tridimensionals

       06

Patchwork

08

Francès

06  15

IDIOMES

ART I CREATIVITAT

A
R

T
 I
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R

E
A

T
IV

IT
A

T
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M

E
S

Pintura

de Roba

06  16

Llenguatge

de Signes

06

Xinès

06  12

N
O

V
E
S

 T
E
C

N
O

L
O

G
IE

S Informàtica

03  04  06

08  09  14

Mòbils - 03,06,09,16

Impressió 3D - 06

Photoshop - 06, 09 A
L
T
R

E
S

 -
 F

O
R

M
A

T
IU

S
I 

C
U

L
T
U

R
A

L
S

Memòria

03  08  09

16  18

Cuina

de mercat

07

Alfabetització

financera

06

Escriptura

creativa

09

Màgia

12

Elaboració

de pa

07

DIBUIXOS

DELS ICONES:

DANIEL

CASTRO

I DANIEL

TORRADO

Àrab

06


