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"És molt més el que
ens uneix amb l’Islam
que el que ens separa"

Entrevista amb Cristóbal López Romero, salesià, mestre de
La Perona i cardenal-arquebisbe de Rabat

Cartes
dels Lectors
EL REBROT publicarà les
cartes que arribin dels lectors
amb opinions, suggeriments,
notícies, queixes,
fotodenúncies...

Es poden enviar a:
cartes.elrebrot@gmail.com

Es publicaran les cartes que no
superin les 120 paraules. Han
d’anar signades amb nom,
cognoms, número del  DNI o
passaport, adreça i telèfon. No es
publicaran cartes signades amb
inicials o pseudònims.
EL REBROT es reserva la
possibilitat d’extractar o resumir-
ne el contingut.

ÀNGEL VALVERDE

Cristóbal López Romero (Vé-
lez Rubio, Almeria, 1952) és
mestre, periodista, sacerdot
salesià i, des de fa poc més
d'un any, arquebisbe de Ra-
bat, al Marroc. El papa Francesc
l'acaba de distingir fent-lo car-
denal. Té la doble nacionalitat
espanyola i paraguaiana.

Va criar-se a Badalona i re-
calà a La Verneda amb una co-
munitat de salesians a finals
dels anys setanta. La seva
tasca es va centrar en el jo-
vent del barri i en els més ne-

cessitats. Va ser mestre a
l'escola Los Pinillos del desa-
paregut barri de barraques de
La Perona.

Després va marxar al Para-
guai, on va estar divuit anys.
Més tard, la seva vocació mis-
sionera el va portar a Kenitra
(Marroc) i a Bolívia. Ara, des
de Rabat, coneix de primera
mà el patiment dels qui volen
arribar en pastera a Europa.

Visita el nostre barri sem-
pre que pot i es troba amb la
comunitat de la parròquia de
Sant Martí de Provençals.
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JEROGLÍFIC

Solució: La violació en grup (La V i O, la C i O en GR, UP)

Una altra manifestació de violència masclista

El Món a La Verneda
Inaugurem en aquest número altre cop preelectoral
d'EL REBROT una nova secció: El Món a La Verneda.
Si de tant en tant coneixem persones vernedenques
que volten pel món guanyant-se la vida o cooperant
amb els més desfavorits, a partir d'ara també ens
fixarem en els veïns i veïnes que procedeixen d'altres
llocs del món. Per començar, una de cada:
una uruguaiana vernedenca i una vernedenca
hongkonguesa.

L'entrevista ens apropa
a un eclesiàstic que va
passar onze anys de la
seva vida al nostre barri.
Després de treballar a
països d'Amèrica i Àfrica,
Cristóbal López Romero
va ser ordenat el 2018
arquebisbe de Rabat, al
Marroc. Verneda
Solidària havia
col·laborat intensament
amb projectes seus quan era al Paraguai. I ara cal
felicitar-lo per la seva promoció a cardenal de
l'Església catòlica.

En el sisè lliurament de l'especial sobre el
fenomen de les escoles d'adults a La Verneda de Sant
Martí, contesta el nostre qüestionari el catedràtic de
Sociologia Ramón Flecha.

Dediquem l'atenció als aniversaris de dues
entitats del barri: el més que centenari Club
Esportiu Júpiter i la colla Diables de La Verneda-
Guspires de Sant Martí.

Després de l'edició de la Guia de Tallers, Cursos i
Cursets al número de setembre, posem al dia les
dades amb noves activitats.

EDITORIAL

Dediquem l'atenció
als aniversaris de
dues entitats del
barri: el més que
centenari Club
Esportiu Júpiter i la
colla Diables de La
Verneda-Guspires
de Sant Martí

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

Pla d'Energia Participatiu
Cerai Catalunya

Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona
La revista no comparteix necessàriament

les opinions dels articles signats

Amb el suport de:

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com
cartes.elrebrot@gmail.com

L'ESPURNA

A G E N D A

FINS 11 NOVEMBRE

"CINEMÀTIQUES".
RUBEN TORRAS

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

5 OCTUBRE, 18:00
PETIT CINECLUB:

"EL MEU VEÍ TOTORO"
AUDITORI SANT MARTÍ

10 OCTUBRE, 20:00
EL DOCUMENTAL DEL MES:

"PUSH"
AUDITORI SANT MARTÍ

11 OCTUBRE, 20:00
CONCERT DESENDOLLATS:

DANIEL RUIZ

AUDITORI SANT MARTÍ

13 OCTUBRE, 12:00
BCN DISTRICTE CULTURAL:

THE SEY SISTERS

AUDITORI SANT MARTÍ

15 OCTUBRE, TARDA

PIANO AL CARRER!
RAMBLETA CENTRE CÍVIC

18 OCTUBRE, 20:00
BCN DISTRICTE CULTURAL:

MAWU

AUDITORI SANT MARTÍ

19 OCTUBRE, 17:00
TARDA FAMILIAR:
"NO TINC POR"

AUDITORI SANT MARTÍ

20 OCTUBRE, 12:00
MATÍ FAMILIAR:

LA VACA QUE CANTA

AUDITORI SANT MARTÍ

25 OCTUBRE, 20:00
BCN DISTRICTE CULTURAL:

DAVAIII

AUDITORI SANT MARTÍ

26 OCTUBRE, 18:00
LES MUSARANYES:

"EL CRUCE"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

26 OCTUBRE, 18:30
TROBADA D'HAVANERES

SANT MARTÍ 2019
AUDITORI SANT MARTÍ

27 OCTUBRE, 12:00
MATÍ FAMILIAR: "LA

FRONTERA INESPERADA"
AUDITORI SANT MARTÍ

27 OCTUBRE, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:
ST GEORGE QUARTET

AUDITORI SANT MARTÍ

30 OCTUBRE, 17:00
NIT D'ÀNIMES

CA L'ARNÓ

31 OCTUBRE, 18:30
TARDORMERCAT:
LA CASTANYADA

MERCAT PROVENÇALS
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"Del barri guardo una experiència de vida

comunitària com mai l'hagués somiat"

Acaben de complir-se 30 anys de
la desaparició del barri de la
Perona. Quina va ser la seva
experiència com a mestre allí?

Va ser un desafiament enorme i
una experiència inoblidable i fecun-
da. En un ambient de complet analfa-
betisme, va créixer l'Escola Els Pini-
llos, des de la qual es va contribuir
al fet que la nova generació de gita-
nos estigués alfabetitzada. Vaig te-
nir la satisfacció d'aficionar a la lectu-
ra a alguns adolescents.

Quina orientació tenia la labor
dels salesians en el barri en els
anys setanta i vuitanta?

La Comunitat Salesiana de La Ver-
neda es va instal·lar al carrer Cantà-
bria al 1973 i va estar allí fins al 1984,
un total d'onze anys. La nostra
missió era prestar un servei educatiu

Cristóbal López, al març, durant la visita del papa Francesc al Marroc

Llibre
Els Evangelis i el Quijote.

Música
Paraguaiana.

Pel·lícula
“De déus i homes”,

de Xavier Beauvois.
Color

A partir d’ara, vermell.
Olor

A net.
Menjar

Truita de patates.
Piano o guitarra?

Donaria un braç per saber
tocar el piano i la guitarra...
però llavors no podria fer ni

l'una cosa ni l’altra… Tots dos
instruments m'encanten.

Tal com és

i evangelitzador als joves i adoles-
cents dels barris circumdants, a
partir del testimoniatge d'una vida en
comunitat que els resultava molt
atraient en aquell temps.

Quan torna al barri de visita,
quines diferències nota amb el
que va viure?

En aquells anys era un barri jove,
compost de famílies amb bastants
fills, amb necessitats socials en ma-
tèria d'escoles, estructures sanità-
ries, serveis en general… Ara sembla
un barri conclòs, que té de tot… però
li falta la gent jove, els nens…

Què guarda en la motxilla
personal del seu pas per La
Verneda?

Enormes tresors: una experiència
de vida comunitària com mai l'hagués
somiat, una vida de barri comprome-
sa i lluitadora, un estil de vida evan-
gèlic, senzill i auster, una vivència
intensa de la democràcia participa-
tiva… i unes amistats que perduren i
que no tenen preu.

Donada la seva experiència com a
missioner a Àfrica i Amèrica, com
animaria als joves a cooperar amb
organitzacions que treballen en
l'anomenat Tercer Món?

Els hi diria, és a dir, els dic que no
poden fer-se ni còmplices ni col·la-
boradors dels qui causen les des-
igualtats i injustícies en el món. I una
forma d'escapar a aquesta compli-
citat és treballar per un món més just
i fratern, a través de les organitza-
cions (feliçment abundants) que tre-
ballen per construir aquest món.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

(segueix a la pàgina 4)

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com
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Verneda Solidària va col·laborar
durant molts anys amb
iniciatives solidàries a Paraguai.
Van ajudar d'alguna manera?

Sí, és clar que sí; a part de la
presència puntual de grups de per-
sones durant algunes setmanes, el
seu treball es va
materialitzar en
biblioteques, dis-
pensaris… i exem-
ples de vida que
es van contagiar
a joves de Pa-
raguai. Fa anys
que no estic a
Paraguai, però
estic segur que el
fruit del treball
d'aquells voluntaris encara perdura.

Quin és el treball de l'Església
Catòlica al Marroc?

El mateix que a tot arreu: construir
el Regne de Déu, que és un regne
de pau, de justícia, de llibertat, de
vida, de veritat i d'amor. I això de
múltiples maneres: a través de l'edu-
cació, de serveis socials i sanitaris,
de centres culturals… I sobretot a
partir del testimoniatge personal de
vida dels cristians i de les relacions
d'amistat i fraternitat que tractem de
crear.

Què tenen en comú l'Islam i el
cristianisme?

És molt més el que ens uneix que
el que ens separa: la fe en un únic
Déu que se'ns manifesta i ens parla,
el compromís per un món millor, l'es-
perança en la vida que mai acaba, el
respecte per la vida, l'oració com a
trobada personal amb Déu i amb no-
saltres mateixos, el sentit comuni-
tari. L'amor i la misericòrdia…

Com viu el drama dels
immigrants que tracten de passar

a Europa per l'estret de
Gibraltar?

Per l'estret… i per l’ample. Ho vivim
amb dolor i angoixa, perquè veiem,
impotents, que podem fer molt poc
per canviar les injustes lleis econò-
miques i comercials del món, lleis que
provoquen l'èxode de tants joves,
els quals passen per situacions ter-

ribles per arribar
a Europa. De to-
tes maneres, no
ens encreuem de
braços i intentem
socórrer als més
vulnerables: me-
nors no acom-
panyats, malalts i
dones amb fills.

Comenti'ns la
frase del papa Francesc “Com
desitjaria una Església pobra per
als pobres!»

És una afirmació de profund sabor
a Evangeli. Jesús va posar com a
signe de la vigència del Regne el que
els pobres són evangelitzats. Jesús,
que sent “ric” (Déu), es va fer “po-
bre” (home), vol una Església com-
posta de pobres (no només mate-
rials) i al servei dels més pobres.

Quina serà la seva labor com a
cardenal?

Continuo sent l'arquebisbe de Ra-
bat; el meu treball no canvia, ex-
cepte, potser, assistir a alguna reunió
a la qual se'm convoqui a Roma una
o dues vegades a l'any. Almenys això
és el que espero, perquè amb el que
tinc, ja en tinc prou i sobra…

Vol comentar alguna cosa més?
Res més, només saludar als veïns

de La Verneda a través d’EL REBROT,
revista que rebo i llegeixo, com a signe
que vull continuar considerant-me veí
del barri. Lluitant per fer un món millor,
ple d'amor i en fraternitat!

(ve de la pàgina 3)

El treball de Verneda
Solidària al Paraguai es va
materialitzar en
biblioteques, dispensaris…
i exemples de vida que es
van contagiar a joves
de Paraguai

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

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

Plaça de
Clementina Arderiu

CARRER A CARRER

JOSEP MANERA

Situada al Grup La Pau
(cantonada Concili de Trento
amb Extremadura), és una
plaça en forma d'U amb un
edifici al mig.

Dedicada des de 1993 a
Clementina Arderiu i Voltas
(Barcelona, 1889-1976).
Poetessa. Casada el 1916 amb
Carles Riba. Filla, per part de
pare, d’una família d’argenters,
que estudiava idiomes, música
i piano al temps que aprenia
l'ofici familiar.

Gran afeccionada a la
lectura, llegia els clàssics en els
idiomes originals. El 1911 va
publicar el primer poema i al
llarg de la seva vida va obtenir
diversos premis amb: "És a
dir" (1968), premi Óssa Menor i
la Lletra d'Or i “L'esperança
encara” (1968), premi Crítica
Serra d'Or. El seu fons personal
es conserva a l'Arxiu Nacional
de Catalunya.  La tomba de
Clementina Arderiu i Carles
Riba (digna de ser visitada) és
al cementeri de Sarrià.



EL REBROT  60  Octubre 2019 5ENTITATS

N O T Í C I E S

NOVETATS TALLERS
El número de setembre

d'EL REBROT encartava una
guia de tallers, cursos i cursets
al barri, oberta a noves
incorporacions. Caldria afegir
els organitzats per ACS Art
Sant Martí (carrer Pere Vergés,
1, planta 9, 93 278 0294):
Zumba, Memòria Corporal, Ball
en Línia, Sevillanes, Guitarra,
Ritmes Llatins.

NOU CLUB LECTURA
La Biblioteca Sant Martí de

Provençals organitza un nou
Club de Lectura: "De Bon
Rotllo! Lectura i Benestar", els
dimecres, de 17 a 18 hores. El
primer llibre serà "Todos los
veranos del mundo", de Mónica
Gutiérrez. Cal inscriure's al
telèfon 93 256 5775 o al
correu electrònic
"b.barcelona.smp@diba.cat".

ANIVERSARI DIABLES
Aquest proper nou de

novembre la colla Diables de
La Verneda-Guspires de Sant
Martí celebren els trenta anys
de la colla. Ho fan amb una
edició limitada de samarreta
especial i un espectacle amb
deu colles de diables i tres
bèsties de foc en el Correclown
de la Festa Major.

Trenta anys amb els
Diables de La Verneda

Dimarts a divendres de 9 a 19:30 - Dissabtes de 9 a 13:30
Dr. Zamenhof, 5-7                                 93 498 28 36

LA TEVA
BELLESA

I BENESTAR,
 LA NOSTRA

PASSIÓ

colla va seguir funcionant i es van
implementar els malabars i una nova
estètica clown als vestits. El nom de
la colla va canviar a Sucspir, Diables
de la Verneda. Cap l’any 2006 va arri-
bar un punt on la situació de la colla
era insostenible, perquè hi queda-
ven pocs membres.

Generació SucsPirArt (2008-17)
Al 2006 a la Guineueta, es va crear

un grup anomenat “Pirart” amb la
intenció de crear un espectacle de

circ, malabars de foc i tallers
d’intercanvi de coneixe-

ments. Al assabentar-
se que els Diables de
La Verneda anaven a
abandonar el seu
projecte, els "Pirart"
es van plantejar
assumir el projecte i
utilitzar el seu local.
Des de llavors van

anomenar-se "Sucs-
pirart, Diables de La

Verneda i circ social”.

Nou impuls (2017)
A començaments del 2016 neix un

nou projecte al Casal infantil del Cen-
tre Cívic de Sant Martí, amb la
intenció de tornar a crear una colla
de diables infantil al barri, un grup
intergeneracional que pogués donar
continuïtat a la colla adulta: les
Guspires de Sant Martí. Els Diables
de la Verneda, com a germans grans,
van apadrinar la nova colla infantil i
vam començar a treballar junts. Van
agafar el relleu de l’entitat, agrupant
tota l’associació com a "Diables de
La Verneda i Guspires de Sant Martí".

DIABLES DE LA VERNEDA-
GUSPIRES DE SANT MARTÍ

La colla de diables es va crear el
febrer de l’any 1989 al Centre Cívic
Sant Martí. Durant els seus inicis
buscava la difusió de la figura del
diable tradicional. Des de la seva
creació fins a l’actualitat, ha tingut
canvis en la vestimenta i manera de
difondre la cultura catalana al barri,
però sempre en un ambient de críti-
ca social en els seus espectacles.

Generació Tradicional
(1989-95)

Un any després de la
fundació de la colla, al
1990, després que els
veïns veiessin que la
colla anava ben en-
caminada i comptava
amb un nombre esta-
ble d’entre 15 i 20
diables i 8 musics, la
colla es trasllada a un
local cedit per l'associació
de veïns  al carrer Concili de
Trento. Des dels inicis s’aposta per
anar més enllà dels correfocs i
realitzar espectacles de foc,
cercaviles, tallers, animacions de
carrer i muntatges pirotècnics. Al
1994 degut a problemes de locals
socials al barri es traslladen a un
altre cedit pel Districte de Sant Martí,
al carrer Doctor Zamenhof.

Generació Circense (1996-2008)
L’any 1995 s’inicia un debat intern

a la colla. Alguns integrants van voler
introduir el circ a dins els correfocs,
creant així una secció de malabars,
que va provocar que alguns membres
abandonessin la colla. Tot i això la
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¿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

ENS ACOMPANYA EL
SENTIT COMÚ?

Al 1992, intentant
aprofitar la bogeria social,
política i econòmica dels
Jocs Olímpics,
s'aprofitaren projectes que
dormien en algun calaix i
d'altres que es generaren.
Va tocar la urbanització de
la riera d'Horta,
convertint-la en la rambla
de Prim. Es projectaren
espais lliures dedicats a la
infància que es deixaren
moblats i sense protegir.
No trigaríem gaire temps
en reclamar la protecció
per la presència de gossos

Cartes dels Lectors

barrejats amb la canalla.
Es van protegir amb

fustes sense la qualitat de
rigor. S'incorporaren dues
portes per evitar l'accés
dels animals. No tancaven
les portes i els adults no
s'adonaven.

Es va decidir tornar a
aillar-los inclús
contemplant els parterres
de jardineria per on podien
entrar, una millor qualitat
en els materials i
construcció... i no ha
servit de res. Les mares i
els pares tornen a deixar-
se les portes obertes.

Francesc Reina

¿CREANDO ESPACIOS
VERDES?

La función de los espacios
naturales es fundamental
para el grave problema de la
contaminación atmosférica.
Hay personas más
implicadas que otras en
contrarrestar la
contaminación de esta
ciudad, como por ejemplo en
este caso: creando un
espacio verde dentro de un
contenedor de basura. (Foto
tomada en la calle Huelva)

Antonio Gómez

CARTES DELS LECTORS

CONEIXENT GABO

Gabriel García Márquez

y las canciones (I)

ESTAT DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA

El cantautor cubano Silvio
Rodríguez, en la presentación
de su álbum "Segunda Cita" en
2010, afirmó que la canción
"San Petersburgo" está basada
en una historia que Gabo le
había contado: "Hace veinte
años tomé un avión hacia
México en el que sólo iba otro
pasajero: Gabriel García
Márquez. Volábamos por un
cielo de pocos amigos y nos
fuimos dando ánimos el uno al
otro. Mi compañero de viaje
me contó que a veces se le
ocurrían pequeños argumentos
que después no sabía dónde
meterlos, y que quizás eran
canciones. Había uno sobre
una novia abandonada que
llevaba a cuesta sus regalos de
bodas. San Petersburgo tiene
de aquella historia inédita que
tuve el privilegio de escucharle
al gran escritor colombiano y,
al mismo tiempo, es un tributo
a la ciudad que habita el
fantasma de Pushkin".
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Les Escoles d'Adults a
La Verneda de Sant Martí (VI)

EL REBROT  60   Octubre 2019 7Especial. Les Escoles d'Adults al barri (VI)

La creació de l’Escola de Persones Adultes
La Verneda-Sant Martí

Fragment del capítol inicial del llibre “Amistad
deseada. Aportaciones de Jesús Gómez y Ramón
Flecha que están acercando la realidad a nuestros
sueños”, d’Elisenda Giner (Hipatia Editorial, 2013)

ELISENDA GINER

Fundada en 1978, en el
barrio barcelonés de La
Verneda, a partir de los
movimientos vecinales, se
caracteriza por un modelo
de organización en el que
las personas participantes
gestionan, a través de sus
asociaciones Ágora (hom-
bres y mujeres) y Heura
(sólo mujeres) el día a día
de la escuela, su implica-
ción en los proyectos so-
ciales y culturales del ba-
rrio y una metodología edu-
cativa basada en el apren-
dizaje dialógico.

El centro está abierto
todos los días, fines de se-
mana incluidos, y sus acti-
vidades son la formación
básica e instrumental, los
cursos de lengua castella-
na y catalana, lenguas ex-
tranjeras, informática, pre-
paración para las pruebas
de acceso y para la obten-
ción de titulaciones y múl-
tiples talleres, entre los
que sobresalen las tertu-
lias literarias dialógicas. En
total, son más de 400 ho-
ras semanales de activida-
des y una participación de
1.800 personas y 200 per-
sonas voluntarias entre las
que hay desde amas de
casa hasta catedráticos de
la Universidad. La Escuela
de personas adultas La
Verneda-Sant Martí es con-
siderada el antecedente

principal de las Comunida-
des de Aprendizaje, grupo
del que sigue formando
parte activa en la actuali-
dad.

Hay numerosas eviden-
cias que demuestran con
c l a r i dad
que La
Verneda-
S a n t
Martí es
la escue-
la que ha
consegui-
do más
relevan-
cia inter-
nac ional
de cuan-
tas han
ex i s t i do
h a s t a
ahora en
territorio
español.
Ha sido
la única a la que se ha de-
dicado un artículo en las
ocho décadas de historia
de la Harvard Educational
Review. El centro ha sido
visitado por profesorado,
autoras y autores de gran
relevancia internacional
como Ulrich Beck, Erik Olin
Wright, John Comings (el
entonces director del ins-
tituto NCSALL de la Univer-
sidad de Harvard),
Yelmanishi Jouzou de la
Universidad de Kobe
Gakuin del Japón, numero-

sos profesores de Lati-
noamérica y numeroso pro-
fesorado y autoridades eu-
ropeas a través de la par-
ticipación de la Escuela
en más de 50 proyectos in-
ternacionales. Su proyec-
ción internacional tiene en
el Fórum Mundial de la Edu-
cación el 2004 un momen-
to importante cuando el
alcalde de la ciudad acoge-

dora del
F ó r u m ,
P o r t o
A l e g r e ,
firma un
convenio
de cola-
boración
entra la
ciudad y
Á g o r a ,
una de
las aso-
ciaciones
de la Es-
cuela.

En es-
te capí-
tulo ha-
c e m o s

un análisis profundo de la
cuestión de la autoría de
esta aportación por ser
algo todavía no investiga-
do y explicado por la biblio-
grafía existente hasta el
momento. La Escuela de
personas adultas de La
Verneda-Sant Martí tiene
ya una historia de más de
30 años y, desgraciada-
mente, muchos de los tes-
timonios que pueden ava-
lar esta autoría ya es tar-
de para que se puedan re-
coger. Por otro lado, la difi-

cultad de recordar hechos
concretos y la generosidad
por parte de Ramón a lo
largo de los años, de no
reivindicar la autoría a fa-
vor de que la historia se
escribiera desde la acción
colectiva y vecinal, ha he-
cho que pocas personas
tengan evidencias de los
verdaderos orígenes, los
primeros pasos, de dónde
sale la idea y los plantea-
mientos iniciales.

Por un lado, esa postu-
ra de Ramón era positiva y
justa porque son ya muchí-
simas las personas que
con sus ilusiones y su buen
trabajo han hecho posible
esta maravilla de escuela;
como él dice siempre, se-
ría una equivocación atri-
buir el mérito a una sola
persona. Pero, por otro
lado, esta investigadora ha
podido comprobar cómo
esa postura ha llevado a
un grave error porque
unas pocas personas han
aprovechado y aprovechan
ese altruismo para difundir
el rumor de que han sido
ellas u otras las fundado-
ras, aunque no se atreven
a afirmarlo directamente
en las entrevistas. Esa fal-
sificación acabaría vincu-
lando la fundación de una
realidad tan importante a
sentimientos, valores y  tra-
yectorias profesionales y
personales muy contrarias
a los objetivos y realizacio-
nes de la Escuela de per-
sonas adultas La Verneda-
Sant Martí.
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Ensenyament Anglès tots els nivells

Mina. Un any després, vam aconseguir començar
les primeres classes. En la mateixa línia de
diversitat, en comptes de començar-les jo sol, li
ho vaig proposar a Marc Genestar que ell mateix
havia estudiat d’adult i a Ana Vicente que
treballava voluntàriament en temes feministes
amb les dones del barri.

Ramon Flecha (Bilbao, 1952) és catedràtic de
Sociologia de la Universitat de Barcelona. Va
ser promotor de l'Escola l'any 1978 i hi està
vinculat fins avui en dia. És autor de molts
articles i llibres relacionats amb l'educació.

Com va començar a l’escola d’adults?
L’escola de persones adultes va començar el

1978 quan vaig venir a viure al barri amb el
projecte de crear-la. Des de finals dels anys 60
havia participat com a voluntari en alfabetització
a Bilbao i havia co-creat amb altres persones un
moviment per passar de projectes
alfabetitzadors a escoles de persones adultes.
Com a part d’aquest moviment, a Catalunya Paco
García de Haro i Pedro Acebillo van crear la
coordinadora d’escoles de persones adultes que
va aconseguir que es plantegés la necessitat
d’escoles de persones adultes a tots els barris i
pobles. L’any 1978 hi havia uns pocs barris que
ja l’havien aconseguit però a la majoria no
s’havia iniciat el procés, com era el cas de La
Verneda-Sant Martí. Jo vaig iniciar el procés en
contacte amb Paco i Pedro. Com em vaig integrar
a la vocalia d’ensenyament de l’associació de
veïns de la Verneda Alta que estava fent un
excel·lent treball en altres temes, vaig explicar
allà el procés que estava fent i es va assumir molt
bé com a associació. Però també ho vaig
plantejar a tots els col·lectius d’aquests barris
(incloses les parròquies i l’ateneu llibertari) i a
tots els partits polítics democràtics. A més a més
de directament a molts i moltes ciutadanes, ja
que considerava que aquesta escola de persones
adultes havia d’aconseguir la màxima
excel·lència per totes les persones del barri i per
això havia de ser de tothom i no d’una òptica
ideològica o d’una entitat concreta.

Vaig impulsar aquest difícil procés mentre era
mestre de l’escola de persones adultes de La

El testimoni dels primers mestres de l'Escola
d'Adults La Verneda-Sant Martí (i 3)

Ramón Flecha

A Catalunya Paco García de Haro i Pedro
Acebillo van crear la coordinadora
d’escoles de persones adultes que va
aconseguir que es plantegés la necessitat
d’escoles de persones adultes a tots els
barris i pobles

Durant molts anys, he explicat a tot arreu que
no vaig ser ni jo sol, ni aquest grup de tres...
varen ser moltes persones les que ho van fer
possible: des de qui inscrivia, al qui portava
l’estufa, fins a qui en feia difusió... va començar
de la voluntat de moltes persones i així segueix.
Així ho explico quan em conviden a fer
ponències a congressos internacionals a
diferents universitats del món, i així s’ha
publicat també a algunes de les revistes
científiques internacionals més importants, com
per exemple la Harvard Educational Review,
amb l’article titulat “La Verneda-Sant Martí, a

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

Anuncia't  a

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com
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El mèrit d’haver aconseguit crear des de la
base l'avui considerada millor escola de
persones adultes del món és de tothom

school where people dare to dream”. El mèrit
d’haver aconseguit crear des de la base l'avui
considerada millor escola de persones adultes
del món és de tothom. No obstant, no aclarir
explícitament que vaig ser jo sol el que va iniciar
el procés ha sigut aprofitat per algunes persones
que es van incorporar molt més tard per
atribuir-se un protagonisme que no van tenir i
fer això són fake news que fan molt de mal a la
història com a ciència i també al projecte perquè

vingut a visitar l’escola de persones adultes de La
Verneda-Sant Martí han traslladat al món també
aquesta il·lusió que continua i que és el motor de
canvi de tantes transformacions socials. Els i les
participants han tingut diàlegs a diferents fòrums
amb autors i autores de renom internacional,
com Judith Butler, Jürgen Habermas, Erik Olin
Wright, Ulrich Beck, Paulo Freire... tenint un
impacte basat en un diàleg igualitari que neix
dels principis de l’aprenentatge dialògic que es
practica a l’escola.

Què diferencia l’ensenyament d’adults de
l’ensenyament d’infants?

Moltes coses, la recerca en persones adultes
insisteix en la importància de projectes
educatius comunitaris en els que la veu, la
participació i les decisions siguin realitzades per
les persones que reben l’educació. L’escola de
persones adultes de La Verneda-Sant Martí neix
així i el que la fa excepcional i de molta qualitat
és que després de 40 anys segueix de la mateixa
manera. La creació de les associacions Àgora i
Heura van ser un encert, però el fet que fossin
recolzades i siguin les que lideren el projecte
educatiu garanteix la qualitat del projecte. Les
persones participants volen el millor per si
mateixes i demanen les evidències i bons
resultats per tot el que passi a la seva escola.

També, ja ho hem explicat moltes vegades, la
realitat de la persona adulta és molt diferent de
la dels infants: responsabilitats, obligacions, món
laboral... tot s’ha de tenir en compte, també a
nivell d’aprenentatge com cal incloure la

qui és capaç de fer això actua molt en contra dels
valors solidaris de l’escola.

Quins records té dels primers moments?
Recordo molta il·lusió, moltes ganes de fer

possible una escola que des de les persones i amb
les persones fes possible un nou projecte
educatiu pel barri, per fer possible
transformacions i millores. També per demostrar
a anys vista que el discurs educatiu que s’estava
imposant a Catalunya i a Espanya necessitava
d’una Escola que demostrés que sí era possible la
superació del fracàs escolar i de la millora de la
vida de les persones. Veia a venir xifres
desastroses i que la responsabilitat del fracàs
s’atribuiria als nens, nenes, joves, persones
adultes i era molt injust. Seria culpa dels “caps
pensants” de les reformes educatives que ens
venien a sobre... però a La Verneda-Sant Martí
no ho permetríem... i així va ser i així ha sigut.
Recordo l’inici de classes al Bernat Metge...
recordo també com vam ser molt contundents en
uns principis de solidaritat, de diàleg i de no
deixar que ningú s’apropiés de l’escola, l’escola
era de tothom. En aquells anys de la transició era
molt temptador que partits polítics, líders
veïnals protagonistes s’aprofitessin del treball de
la gent o que anessin allà on hi havia un
moviment social per tal d’imposar les seves
orientacions i instruccions... mai ho vam
permetre, era l’escola de tothom i per tothom.

Quan autors de renom internacional han

Els i les participants han tingut diàlegs a
diferents fòrums amb autors i autores de
renom internacional, com Judith Butler,
Jürgen Habermas, Erik Olin Wright, Ulrich
Beck, Paulo Freire...

intel·ligència pràctica, la cultural, la memòria a
llarg termini que va adquirint la persona adulta
al llarg de la seva vida en l’aprenentatge.

Tot i així també la recerca en ciències socials i
educatives ens explica similituds, per exemple el
diàleg, la interacció és clau per l’aprenentatge a
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L’Escola no ha oblidat ni deixat enrere els
principis amb els que va néixer:
democràcia, veu i vot sempre i a tot arreu
de les persones participants, gratuïtat,
solidaritat, Drets Humans com a norma de
consens, voluntariat, il·lusió

91.2 FM

totes les edats. L’escola de persones adultes de
La Verneda-Sant Martí a més va ser pionera en
trencar prejudicis d’edat i de classisme amb les
tertúlies literàries i ha marcat un important
precedent per trencar amb l’edisme per a totes
les edats. És així com avui s’estan desenvolupant
centenars de tertúlies literàries dialògiques a
infants de totes les edats, superant els mateixos
prejudicis amb els que ens vam trobar als
vuitanta a La Verneda-Sant Martí: no podran, és
massa difícil, no els agradarà, no són apropiats...

En aquest sentit, m’agradaria destacar les
paraules de John Commings, director del
National Center for the Study of Adult Learning
and Literacy de Harvard University, sobre
l’escola de persones adultes de La Verneda-Sant
Martí: “I have visited hundreds of adult
education centers worldwide, but the Verneda-
Sant Martí stands out in my memory because it
was both a learning and a serious fun. These two
qualities make it a place that serves both for the
mind and the heart” [He visitat centenars
d’escoles de persones adultes al món però La
Verneda-Sant Martí destaca en la meva
memòria perquè era alhora aprenentatge i
diversió seriosa. Aquestes dues qualitats la
converteixen en un lloc que serveix tant per la
ment com pel cor”].

Recorda alguna anècdota?
N’hi ha moltes... tantes...
Una participant, treballadora manual de la

indústria tèxtil, que havia començat a l’escola a
neolectors, va sopar un dia amb José Antonio
Labordeta, cantautor i parlamentari. Labordeta
es va quedar impressionadíssim al veure que
aquesta participant dominava fins als detalls de
l’Ulisses de James Joyce. Va preguntar que on
estava el miracle perquè ell inclús s’havia reclòs

a un monestir per acabar de llegir aquella
novel·la, que li costava moltíssim, i ella venint
d’un nivell econòmic molt més baix i sense
escolarització infantil, el dominava d’aquella
manera. La importància de l’anècdota és que la
mateixa situació s’ha donat multitud de vegades
perquè la capacitat de transformació social i
cultural de l’escola de La Verneda-Sant Martí ha
sigut en alguns àmbits la que es reconeix en
universitats com Harvard com la més important
del món.

 Quin futur espera l'Escola?
Un fet clau... l’escola de persones adultes de

La Verneda-Sant Martí, a diferència de molts
moviments i projectes que van néixer a finals
dels setanta, és que no només viu dels records,
els records són importants però en el nostre cas,
no ens porten a una melancolia del que la nostra
Escola va ser...  perquè l’Escola no ha parat
d’anar a més i a més... no ha oblidat ni deixat
enrere els principis amb els que va néixer:
democràcia, veu i vot sempre i a tot arreu de les
persones participants, gratuïtat, solidaritat,
Drets Humans com a norma de consens,
voluntariat, il·lusió... hem anat a més i ara som
un referent internacional per la ciència i els
moviments socials i educatius. Ja des de 1978,
l’objectiu no era crear una experiència que es fes
famosa i després desaparegués, sinó que moltes
dècades després continués fent servei al barri.
També és importantíssim destacar la vinculació
de l’escola al barri i l’impacte que ha tingut en les
millores socials que s'han aconseguit. La ciència
ja ha demostrat que és imprescindible que
l’educació tingui un ancoratge amb el context
per contribuir a la transformació i millora de
l’entorn. Això ho hem aconseguit també. Entre
totes i tots ho hem fet possible.

L’escola de persones adultes de La Verneda-
Sant Martí a més va ser pionera en trencar
prejudicis d’edat i de classisme amb les
tertúlies literàries i ha marcat un
important precedent per trencar amb
l’edisme per a totes les edats

Gran Via de les Corts Catalanes, 929
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Galeries virtuals

"Església de Sant Martí de Provençals" (Brangulí, 1925); "Façana de Cal Masover" (1927);  "Carrer de

Guipúscoa. Barcelona 1962" (Miserachs, 1962); "Embussos al carrer Guipúscoa" (1966)

La manca de pressupostos per or-
ganitzar grans exposicions està es-
tenent el costum de muntar exhibi-
cions virtuals. Per conèixer la història
del país, el Museu d'Història de
Catalunya (mhcat.cat/exposicions), o
de la ciutat, l'Arxiu Municipal de Bar-
celona (ajuntament.barcelona.cat/
arxiumunicipal/ca/exposicions-virtuals),
posen a l'abast de tothom un reguitzell
de exposicions monogràfiques de

qualitat. Entre d'altres "Les presons
de Franco", "Francesc Boix: dels
camps de concentració al fotoperio-
disme", "Catalunya i la Guerra de
Successió", "Setmana Tràgica. Crònica
documental", "Barcelona a mà. Guies
urbanes" o "Cu-cut! Sàtira política en
temps trasbalsats".

També per conèixer la història de
La Verneda de Sant Martí hi ha una
web (altzadiako.wordpress.com) on

poder visitar exposicions virtuals so-
bre el nostre passat. Cal destacar les
sèries "Grans fotògrafs a La Verne-
da", amb fotografies de Xavier Mise-
rachs i de Josep Brangulí, "La Verne-
da en construcció" i "La Verneda a
vol d'ocell". Una manera amena (i
gratuïta) d'endinsar-se en els paisat-
ges previs a la conformació dels ac-
tuals carrers i places del barri.
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EL MÓN A
LA VERNEDA

Beatriz García
(Uruguai)

Beatriz García (Montevideo,
Uruguai) vivia amb comoditat
a l'Argentina. Però el clima
d'inseguretat del país, que
acabaria amb el "corralito", va
anar apujant i finalment la
família va decidir traslladar-se
a Espanya: "vam arribar al
poble de Rubí l'any 2001 i allà
un grup d'unes quinze persones
vam fundar l'associació
multicultural Uruguai-
Catalunya Los Botijas".

És una manera de
relacionar-se amb
compatriotes i aportar a la
cultura catalana la música i el
folklore uruguaià. També de
"col·laborar amb les altres
entitats del barri amb les
nostres activitats i tallers,
integrant-se a través de la
Festa Major i d'altres que se
celebren al llarg de l'any".

De Barcelona li agrada
especialment la plaça Espanya:
"és un lloc que em fa sentir
petita". Dels costums locals li
agrada intentar aprendre
català i el seu menjar favorit és
la paella.

Si bé enyora la família que
va deixar enrere, se sent
"adaptada al barri, vull seguir
la meva vida aquí i col·laborar
com una més. No m'he sentit
mai discriminada, sempre
m'han tractat bé... potser per
ser rossa".

Terapia con perros
TONI GELIDA

La Fundación Affinity que trabaja en
diferentes ámbitos como la investiga-
ción, acción social y concienciación,
promoviendo con su labor la cultura del
respeto y del amor hacia los animales,
mantiene que, a través de este con-
tacto, se pueden conseguir beneficios
a nivel físico, cognitivo, emocional y
relacional en las personas y que pue-
de ayudar a mejorar la autoestima y
el sentido de responsabilidad, a la ex-
presión de sentimientos, además de
reducir la ansiedad y aliviar el estrés.

La relación del ser humano con los
animales viene de lejos y, especialmen-
te el perro, ha formado parte de la vida
de muchas de las personas mayores
que a día de hoy, viven en centros resi-
denciales. Por ello, en la Residencia, Cen-
tro de Día y Hogar “La Verneda” de Bar-
celona, dirigida y gestionada por la Fun-
dación Salud y Comunidad (FSC) de la
Generalitat de Cataluña, hemos queri-
do disfrutar en esta
ocasión de una expe-
riencia diferente para
que los usuarios/as pu-
dieran beneficiarse de la
terapia con animales.

Hace unos días, una
representante de la
Vocalía de Perros de la
Asociación vecinal “La
Palmera” se puso en
contacto con nosotros/
as para ofrecernos la
posibilidad de que los mayores pudie-
ran vivir esta experiencia con sus ani-
males. En este caso en concreto, se
trata de una colaboración voluntaria y
los animales y sus dueños/as, que for-
man parte de la Vocalía de Perros, con
esta actividad pretenden sensibilizar,
ayudando a entender las normas cívi-
cas del cuidado y tenencia de un ani-
mal. De hecho, ya han realizado acti-
vidades en colegios del barrio, siem-
pre con resultados muy positivos.

La propuesta nos llamó la atención
y enseguida nos pusimos de acuerdo
para programar una “visita” de presen-
tación y valorar si era beneficioso para
los usuarios/as del centro que los ani-
males formaran parte de alguna de las
actividades que ya realizan en el ser-
vicio. Estos días han venido a visitar-
nos y el balance de la actividad no pue-

de ser mejor, a pesar de las altas tem-
peraturas que estamos teniendo. Un
grupo de veinte personas usuarias de
la residencia y del centro de día reci-
bieron en la terraza de la primera plan-
ta del servicio a estos cinco amigos:
Ros, Jako, Noa, Sintra y Pelusa con sus
respectivos dueños: Ester, Xaro, Mar-
ta, Montse, Noe y Francesca.

Primero, nos situamos al final de la
terraza de la primera planta, resguar-
dados en lo posible del sol y entre la
zona de huerto del centro. Los volun-
tarios/as de la Vocalía de Perros llega-
ron con sus animales e hicieron las co-
rrespondientes presentaciones, acer-
cándose a los usuarios/as, y permitien-
do que los acariciaran e incluso que les
dieran alguna “chuche”, a lo que los
animales respondieron muy bien.

Posteriormente, jugaron a lanzarles
una pelota y vieron alguna exhibición
del circuito, con unos materiales que
habían traído desde la asociación con

tal fin. Además, hicie-
ron alguna que otra ca-
rrera entre ellos, pues
son animales muy ju-
guetones y se encon-
traron muy cómodos
en el espacio de la te-
rraza, en compañía de
las personas mayores.

Finalmente, los in-
tegrantes de la Voca-
lía de Perros de la aso-
ciación vecinal “La Pal-

mera” obsequiaron a los mayores, en-
tre otras cosas, con una bola plegable
y una botella de agua metali-zada que
recibieron con gran agrado.

La experiencia ha sido muy enri-
quecedora, gracias a la colaboración de
esta asociación, por lo que, a través
de este espacio, queremos aprovechar
para expresar nuestro agradecimiento
por esta colaboración altruista, dados
los efectos positivos que la actividad
ha tenido en las personas mayores.

De hecho, algunos mayores ya nos
preguntan cuándo van a volver los
animales y sus dueños/as… esperan-
do un próximo encuentro. Sin duda,
volveremos a vernos, pero esta vez
será dando un paseo por el barrio, si
bien en mejores condiciones, dadas las
altas temperaturas estivales…

La relación del ser
humano con los
animales viene de
lejos y ha formado
parte de la vida de
muchas personas
mayores que viven en
centros residenciales
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VERNEDENQUES
PEL MÓN

Berta Nieves
(Hong Kong)

Berta Nieves Sanjaume
(La Verneda, Barcelona, 1990)
és mestra de Primària però a
Hong Kong fa de professora
d’espanyol com a llengua
estrangera.

La raó per la que està a l’Àsia
és que “vaig marxar per una
feina a Hong Kong. La meva
idea eren dos anys i ja en porto
cinc i mig. Tinc amics
espanyols i algun conegut
català.”

El seu lloc preferit de la
ciutat és “una platja que està a
les afores que es diu Tai Long
Wan, literalment no sembla
que estiguis a la ciutat i sents
que estàs al paradís.”

Ha anat agafant costums del
lloc: “sempre treure’m les
sabates al arribar a una casa,
dinar a les dotze del migdia, i la
més curiosa de totes (no passa
a tots els restaurants però
segons a quin restaurant local)
et porten la coberteria i aigua o
te calent perquè et netegis els
coberts. La gent a Hong Kong
està molt preocupada per la
higiene.

Estar lluny fa que trobi a
faltar “a més de a la família i els
amics el que més s’enyora sens
dubte és el menjar.”

La fotografia està presa a un
indret anomenat Victoria Peak,
el punt més alt de la ciutat, "des
d’on es pot gaudir de vistes
espectaculars."

CE Júpiter, única entitat
centenària del barri
CLUB ESPORTIU JÚPITER

Va ser el 12 de maig de 1909 quan,
en una reunió a la Cerveceria Cebrián
-avui Orxateria Tío Che- es va consti-
tuir el Club Esportiu Júpiter. Els
artífexs d'aquest fet van ser els ger-
mans Mauchan, uns escocesos que
treballaven a Barcelona.

Degut a la creixent popularitat del
futbol, David Mauchan va fer portar
una pilota de les Illes Britàniques i
va engrescar uns quants companys
per fundar un club.

El nom de l'entitat va sorgir a
conseqüència d'un concurs de globus
lliures que se celebrava aquella tar-
da a la platja de la Marbella. El glo-
bus guanyador es deia Júpiter, i la
recent estrenada directiva va deci-
dir que l'entitat s'anomenés igual:
Club Esportiu Júpiter.

Els primers partits es jugaren al
Camp de la Bota. Els colors del club
van ser, en el seu inici, blau cel i blanc.

Posteriorment es canviarien pel gris
i grana, que es mantenen actual-
ment.

Ja al 1912, el Consell Directiu,
presidit per Antoni Salvà, va afiliar-
se a la Federació Catalana de Futbol,
presentant oficialment el primer
equip del Júpiter. Cinc anys després,
el 1917, el Júpiter es proclamà cam-
pió de Barcelona de segona catego-
ria i el 1925 fou campió de Catalunya
i d'Espanya del grup B, equivalent a
la Segona Divisió actual.

Però aquests èxits no van impe-
dir que el seu escut, amb una estre-
lla blava de cinc puntes i les quatre
barres, fos blanc constant de prohi-
bicions i censures. Als anys trenta,
el Júpiter aglutinava la flor i nata del
futbol català. Els diaris esportius de

l'època parlaven cada dia d'aquesta
entitat, que aleshores tenia entre mil
cinc-cents i dos mil socis i que va arri-
bar a jugar dos anys a la Segona
Divisió de la lliga espanyola.

Els camps del Júpiter
Al llarg dels seus més de cent anys

de vida, el Club Esportiu Júpiter ha
canviat de seu unes quantes vega-
des. Des dels partits d'aficionats al
Camp de la Bota, al barri del
Poblenou, fins arribar a l'actual camp
de la Verneda, els grisgrana s'han
instal·lat a cinc camps diferents.

L’any 1921 s'inaugurà el camp del
carrer Llull-Lope de Vega, als actuals
jardins de Josep Trueta, amb la seva
característica gran tribuna de fusta,
on el club viurà els seus anys més
gloriosos. Finalment, en 1948 el
Júpiter va ser traslladat el seu ter-
reny actual de joc, el Camp de la
Verneda, situat al carrer Agricultura.

Aquest darrer canvi va suposar
abandonar el barri de naixement.

L'escut
La catalanitat del Club Esportiu

Júpiter no ha estat mai amagada i el
cert és que ha causat a l'entitat més
d'un maldecap. L'escut ja delatava
l'esperit catalanista del club. L'em-
blema del Júpiter és un escut rodó
amb una estrella de cinc puntes bla-
va a dalt, i a sota les quatre barres,
que recordava molt al d'Estat Català.

El 1924, durant la Dictadura de
Primo de Rivera, va ser prohibit.
Recuperat durant la Segona Repú-
blica, tornat a prohibir per la Dicta-
dura franquista, no es recuperaria
definitivament fins el 1990.
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De 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:00

CONEIXENT EL BARRI

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

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

alumglasper@gmail.com
www.aluminisglasper.com

Portada de "MONTSEN

informativo de la coop

Montseny. Núm. 20 – 

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

La diferent manera de referir-se
al mateix territori que té el veïnat de
La Verneda de Sant Martí no és un
debat nou. Reproduïm paraula a
paraula un article aparegut l'any
1971 en el butlletí de la cooperativa
de vivendes Montseny del carrer
Pont del Treball. Una veïna, encurio-
sida per l'origen del nom "verneda",
investiga i troba la "seva" explicació.

"Hoy nos complace publicar esta
colaboración, realmente importante,
de una convecina nuestra de VERNE-
DA y que titula, precisamente, "Els
"VERNS" de la VERNEDA"

JUSTIFICACIÓN
Me cautiva averiguar el por qué de

la nomenclatura de los pueblos, barrios
o calles. Y, casi siempre, estos nombres
responden a algo que existió, que tuvo
vivencia en alguna época.

A mí, personalmente, el nombre de
Verneda no me gustó nunca. Me pa-
recía un nombre extraño, ajeno al
lugar, y hubiera preferido mil veces
que mi barrio se llamara Sant Martí
o, simplemente, Provençals. Pero el
nombre de Verneda es un hecho y,
ante lo inevitable, tomé por mi cuen-
ta averiguar su procedencia.

DE COMO NACIÓ EL INTERÉS POR
CONOCER EL ORIGEN DE LA PALABRA
“VERNEDA”

He aquí que, inesperadamente,
irrumpe en nuestra vida familiar este
nombre, precisamente, acompañado
por los acordes de una hermosa
música. Me explicaré…

Todo tuvo su principio en un pro-
grama de televisión, en el que se
evocaban las actividades de los Co-
ros de Clavé, allá por principios de

siglo. La visita
que estos Coros
hicieron a la Cor-
te y el clamoroso
éxito que allí ob-
tuvieron eran grá-
ficamente comen-
tados y, entre las
imágenes repro-
ducidas, creyeron
ver en casa a uno
de nuestros fami-
liares, ya desapa-
recido, que, muy
a menudo, había
relatado los por-
menores de su
permanencia en
Madrid y la entre-
vista cordial que
les habían conce-
dido los reyes.
Parece que la pie-
za musical que
más gustó fue Les
Flors de Maig y, en
verdad, es una
de las más her-
mosas canciones
de coros. Esperé
la primera cele-
bración familiar para regalar a los
míos este disco. Y he aquí que, al em-
pezar su audición y cuando menos
lo esperábamos, irrumpen en el aire
estas bellas estrofas: "Prop del riu
hi ha una verneda, prop del riu hi ha
una verneda…"

¡Yo di un salto! Este podía ser el
principio del esclarecimiento de aquel
nombre tan enigmático para mí. Pu-
simos el disco otra vez y, evidente-
mente, repetía en varias ocasiones
el nombre de Verneda. Mi esposo se
puso a buscar las letras de las can-
ciones de Clavé, que aún conserva
de su padre, y en ellas también lo

El nom del barri: una visió CUINA DE COLORS

Ingredients
500 grams d’arròs glutinós
70 gr. de dàtils trossejats
70 gr. de mongetes azuki
300 gr. de sucre
200 gr. de nous 

Preparació
Deixar tota la nit en remull,

en agua tèbia i per separat,
arròs, mongetes, nous i dàtils.

Al dia següent, bullir mig
litre d’aigua amb sucre i en el
vapor generat, cuinar durant
30 minuts l’arròs, prèviament
rentat en abundant aigua. Quan
l’arròs estigui llest, col·locar-lo
sobre un paper film i estrende’l
amb un corró, formant una fina
capa.

Bullir les mongetes i, quan
siguin molt tobes, deixar
refredar i després triturar
afegint els dàtils i el sucre.
Estendre per sobre de la capa
de l’arròs glutinós.

Trocejar les nous i passar-les
per una paella amb una mica de
sucre candi. Col·locar la
darrera capa amb aquestes
nous i plegar formant un
rectangle allargat.

Deixar refredar dins la
nevera, tallar i servir.

Pastís de nous
Xinjiang (Xina)
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NY. Boletín

perativa de viviendas

Febrero 1971"

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

decía. Mientras,
por mi parte, bus-
qué en el dicciona-
rio catalán el nom-
bre de Verneda.
Sí, venía allí, esta-
ba escrito: VER-
NEDA, paseo de ali-
sos o abedules.
VERN es, pues un
nombre nuestro
con un significado
bello: es el nom-
bre de un árbol.

DE CUAL ES EL
ORIGEN DE LA AC-
TUAL VERNEDA

La búsqueda
del verdadero ori-
gen ya fue tarea
familiar. Quisimos
conocer los verns o
abedules; averi-
guamos que la ca-
rretera que, par-
tiendo del paso a
nivel del Clot llega
hasta la calle
Guipúzcoa, se lla-
ma carretera de la

Verneda porque conducía hasta un vie-
jo molino que tomaba sus aguas del
río Besós en un paraje que, sin duda,
estuvo lleno de abedules. Una tarde
fuimos hasta el río para ver si un mila-
gro conservaba allí todavía alguno de
estos árboles. Seguimos su curso arri-
ba y abajo; a veces nos metíamos en
cenagales de los que con dificultad con-
seguíamos salir, buscando las ruinas
del Molino de la Verneda.

Y como la perseverancia siempre
tiene su premio, al fin dimos con una
casa de plantío, en donde un viejo
empleado nos dio la información que
esperábamos. Sí, él había visto el

“molí de la Verneda”. Estaba, exac-
tamente, enclavado en los lugares
que hoy ocupa la factoría “Coca-
Cola”, y, efectivamente, se llegaba
hasta él por un camino con una lar-
ga hilera de árboles a cada lado.
Hasta la construcción de la gran fac-
toría existían, todavía muy visibles,
las ruinas del molino y algunos abe-
dules o verns. Como recuerdo de ello
aún hay una corta calle con el nom-
bre de Molino de la Verneda.

des de la curiositat

¿Qué más le podemos pedir
al nombre de nuestro barrio
para amarle? Un molino
que trabajó durante
centurias, una hermosa
arboleda y un poeta que al
cantar las bellezas de la
naturaleza lo hizo tal vez
cautivado por la poesía de
este lugar.

De todo un pasado no queda más
que un recuerdo, sólo unos nombres…

¿Qué más le podemos pedir al
nombre de nuestro barrio para amar-
le? Un molino que trabajó durante
centurias, una hermosa arboleda y
un poeta que al cantar las bellezas
de la naturaleza lo hizo tal vez cau-
tivado por la poesía de este lugar.
Seguramente fue en estos arraba-
les, antaño verdes y pintorescos,
precisamente en las riberas del
Besós, donde nuestro Clavé compu-
so, para lanzarlas al aire, las hermo-
sas notas de Les Flors de Maig.

¿Verdad que ya os gusta más el
nombre de nuestro barrio?

Prop del riu hi ha una VERNEDA…

CARMEN MORENCIA"

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.

DIA MUNDIAL

2 octubre
No-violència

L'ONU va proclamar l'any
2007 el dos d'octubre com a
Dia Internacional de la No-
violència en commemoració
del naixement de Mahatma
Gandhi (Porbandar, 1869-Nova
Delhi, 1948).

Gandhi va liderar el
moviment cap a la
independència de la Índia fent
servir la no-violència com a
eina de lluita política.

La acció no-violenta es basa
en: la protesta i la persuasió,
mitjançant marxes i
commemoracions; la no-
cooperació (boicot i no
acceptació de l'autoritat); i la
intervenció no violenta, amb
bloquejos i ocupacions.
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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 OCTUBRE

Quants
edificis de
14 pisos
d'alçada
o més
hi ha
al barri?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Setembre

Quin és el seu
compositor
europeu de

música clàssica
favorit?

(Entre Gran Via,
Espronceda, via del tren
i  límit amb Sant Adrià)

BACH BEETHOVENMOZART

24% 23%32%
ALTRES

21%

17?  -  26?  -  41?


