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Selva de Mar, 249 baixos
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info@poligest.com

"No 'guardem' nens, els
eduquem: som una escola"

Entrevista amb Núria Pascual, pregonera de la Festa Major
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EL REBROTR

ÀNGEL VALVERDE

Núria Pascual (Sant Andreu, Bar-
celona, 1957) és la pregonera de
la Festa Major. A més, és la directora
de l’Escola Bressol Municipal Esquitx
de la primera planta del Centre Cívic
Sant Martí. És mestra d'Educació
Infantil i va cada dia a treballar ca-
minant des de casa seva, a la part
adrianenca del barri de Via Trajana.

L'escola fa quaranta anys i la
seva directora evoca els inicis amb
l'ocupació per part del veïnat del

llavors abandonat edifici Gaudí. Al
1978 estava buit després que tan-
qués la residència de dones joves
de la Sección Femenina de Falange
que l'ocupava. Dues-centes cria-
tures de fins a sis anys van omplir
les primeres plantes i el soterrani
per donar servei als veïns i veïnes
del barri.

La pregonera ens recorda com
de diferents són els infants d'abans
i els d'ara... encara que continuen
jugant per aprendre.

Arriba la
Festa
Major

Núria Pascual
Directora de l'Escola Bressol Esquitx

PROGRAMA A LES PÀGINES 6 i 7
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JEROGLÍFIC

Solució: ...una sentencia excesivamente
contundente (una S enT en C, IA, EXC es IVA,

M en T, con T UN, D en T)

El Tribunal Supremo
ha dictado...

Festa Major electoral
Les Festes de Sant Martí d'enguany agafaran al seu
veïnat votant. Una nova experiència. Al programa
trobem actes nous i clàssics: comença la festa amb la
Diada Castellera a la plaça de La Palmera i acaba al
parc de Sant Martí amb l'espectacle de foc i música
amb les colles convidades per celebrar el 30è
aniversari dels Diables de La Verneda-Guspires de
Sant Martí. Hi ha molts relacionats amb els
aniversaris de les seves entitats: la Unió
Excursionista, els Diables de La Verneda, el Club
Esportiu Júpiter, l'Escola Bressol Esquitx...

La pregonera
d'enguany és precisament
la directora, i mestre des
del primer moment, de
l'escola bressol. En
l'entrevista subratlla el
paper de l'educació amb
els més petits i la gran
diferència entre les criatures d'avui si les compares
amb les de 1978. Tot i que continuen aprenent a
través del joc.

La Unió Excursionista Sant Martí de Provençals
compleix trenta anys en plena forma: una
seixantena de socis i sòcies i una quarantena de
sortides anuals: des de Collserola fins el Pedraforca.

De les nostres seccions habituals, destaquem el
Carrer a Carrer dedicat al del Rector de Vallfogona,
un poeta picant del segle XVII; també la continuació
de la nova secció dedicada als veïns i veïnes
originaris d'altres països: El Món a La Verneda; a
Música, coneixem un disc editat per la Coral del
Centro Social y Cultural Santo Ángel; i a Llibres, un
nou exemplar dels sorprenents relats i contes de
Joan Bargalló.

EDITORIAL

Les Festes de Sant
Martí d'enguany
agafaran al seu
veïnat votant

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
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5 A 18 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ:
"DIABLES 30 ANYS"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 19 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ:
"CINEMÀTIQUES",
DE RUBEN TORRAS

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

14 A 29 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ: "HISTÒRIA DE

LA PALMERA"
ESPAI PERE CALAFELL

19 A 29 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ:
"50 ANYS DE CASTELLERS

DE BARCELONA"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

4 I 11 NOVEMBRE, 18:30
XVI TROBADA DE CORALS

AUDITORI SANT MARTÍ

14 NOVEMBRE, 17:00
PETIT CINECLUB:

"PÀNIC A LA GRANJA"
AUDITORI SANT MARTÍ

15 I 17 NOVEMBRE,
20:00 I 18:00

TEATRE: "EL VIRUS"
AUDITORI SANT MARTÍ

16 NOVEMBRE, 12:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL: LANDRY

EL RUMBERO

AUDITORI SANT MARTÍ

17 NOVEMBRE, 9:30
II MARATÓ MUSICAL

PERE CALAFELL

ESPAI PERE CALAFELL

20 NOVEMBRE, 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:
"WHAT WALAA WANTS"

AUDITORI SANT MARTÍ

21 NOVEMBRE, 19:00
CICLE CLAQUETA I ACCIÓ:

"USELESS"
AUDITORI SANT MARTÍ

24 NOVEMBRE, 12:00
MEU PRIMER FESTIVAL:

"TALENT KM. 0"
AUDITORI SANT MARTÍ

29 NOVEMBRE, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL: "NOMÉS

UNA VEGADA"
AUDITORI SANT MARTÍ

30 NOVEMBRE, 18:30
FESTIVAL HOP 2019
CAMINS DE CREACIÓ:

GABRIEL RONCO I
JULIEN ROSSIN

AUDITORI SANT MARTÍ
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"Els nostres infants aprenen jugant,
a base d'experimentació"

Hi ha diferències entre els infants
del 1978 i els actuals?

Clar que hi ha diferència. Els nens
d’aquella època anaven al parc, ju-
gaven jocs de taula, anaven d’ex-
cursió. Tu ara els hi dones un conte,
un llibre, i el maneguen amb un dit
com si fos una pantalla.

Alguns pares quan els venen a
buscar (els nens porten hores sense
veure'ls i el que volen és que els a-
bracin) els hi posen al carro i els hi
donen un mòbil amb un vídeo... A l’es-
cola tenim clar que no volen res de
tecnologies. Tenim material ines-
pecífic: tot allò que no és una joguina
i poden experimentar. Jugar molt a
l’aire lliure, que pugin als gronxadors,
que s’enfilin i que saltin.

Els nostres aprenen jugant. A ba-

Núria Pascual, directora d'Esquitx, a la seu de Verneda Solidària

Llibre
"El laberinto de los espíritus",

de Carlos Ruiz Zafón.
Música

La reina de la nit, de "La
Flauta Màgica" de Mozart.

Pel·lícula
"Dirty Dancing",
d'Emile Ardolino.

Color
Verd.
Olor

Llimona.
Menjar
Paella.

Piano o guitarra?
Piano.

Tal com és

se d’experimentació reben sensa-
cions i aprenen. Tot el joc que es fa
és per aprendre.

Esquitx ha tingut des de l'inici un
estil propi?

Es respecta la individualitat dels
infants i sempre hi ha hagut una
comunicació molt directa amb les
famílies. No fem allò d'arribar, as-
seure's i tots a fer el mateix.

Sempre hem funcionat molt per
racons de joc: el racó del joc simbòlic,
el racó de les construccions, el racó
d’experimentar...

Als infants els  acompanyes però
ells són els que van triant que volen
fer. És deixar-los en llibertat. Sempre
hi ha algú que necessita un acom-
panyament perquè el veus que va
pul·lulant per la classe i no acaba de
trobar un interès.

Quantes criatures hi ha a l'escola
bressol?

En aquesta escola seixanta-tres.
És de les petites. Poden entrar a
partir de les setze setmanes, quan
s’acaba la baixa maternal. Són su-
perpetitons, són lactants. Els hi do-
nem biberó amb la llet materna que
porten o el biberó de llet de farmàcia
si ja no prenen llet materna.

No qualsevol pot ser mestre
d'infantil...

És una feina vocacional. Has de
tenir molta paciència. A més dels
coneixements professionals, de
saber què és una criatura d’aquesta
edat. El mínim que han de tenir per
treballar a 0-3 és el Grau d’Educació
Infantil.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

(segueix a la pàgina 4)
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CONEIXENT GABO

García Márquez y las
canciones (II)

ESTAT DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA

García Márquez sentía
admiración por el cantautor
panameño Rubén Blades. En
un artículo afirmaba que nada
le hubiera gustado más en este
mundo que "haber podido
escribir la historia hermosa y
terrible de Pedro Navajas".

El aprecio era recíproco y
Blades publicó en 1987 el disco
"Agua de Luna" con canciones
basadas en cuentos del escritor
colombiano.

La primera canción del
disco, "Isabel", bebe del cuento
Monólogo de Isabel viendo
llover en Macondo; "No te
duermas", de Amargura para
tres sonámbulos; "Laura
Farina" de Muerte constante
más allá del amor; "La cita" de
La mujer que llegaba a las seis;
"Blackamán" de Blackamán el
bueno, vendedor de milagros.

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

Hi treballen molt homes a
l'Educació Infantil?

Hi ha pocs. També passa a la Pri-
mària. Hem tingut algun noi que ha
vingut a fer pràctiques de l’institut
Salvador Seguí.

Com va ser l'inici dels quaranta
anys de vida de l'escola?

Quan vam ocupar l'edifici del Cen-
tre Cívic es deia Gaudí i com que ve-
nien del Parvulari Sant Lluís i més
gent que es van
anar acoblant,
vam conservar el
nom de Gaudí.
Quan van comen-
çar les obres
perquè fos el
centre cívic, ens
vam traslladar a
uns locals del
carrer Alcalá de
Guadaíra que ens va oferir una
escola de ballet, ara no recordo el
nom. Tot el barri estava implicat per
aconseguir que l'escola bressol fos
pública.

En aquell moment érem cinc
mestres. Quan s’havia d’inaugurar
l’escola, el Patronat Municipal de
Guarderies de Barcelona necessitava
formar un equip que era el doble de
la gent que hi quedàvem. A la rambla
Catalunya tenia una escola, que es
deia  Esquitx, que havia de marxar
d’allà perquè el lloguer era molt car.
Van decidir que tot l’equip que estava
de rambla Catalunya vingués a obrir
i inaugurar l’escola.

I que va passar amb les mestres de
la Gaudí?

Nosaltres no teníem cap contracte
amb ells perquè funcionàvem de
manera assembleària, érem com una
oenagé.  I les cinc mestres que que-
dàvem, per la força del barri i de les
famílies, ens van contractar però ens

(ve de la pàgina 3)

Quan vam ocupar l’edifici
Gaudí ens vam instal·lar a la
segona, la tercera i la quarta
planta. El soterrani (que ara
és un gimnàs) era la cuina i
a la sala d’actes era on fèiem
el menjador

van repartir. Amb la Carme, que enca-
ra estem juntes aquí a l’escola, vam
anar a la zona Franca.

El 1984 em vaig assabentar que
la meitat de l’equip que treballava
aquí volia demanar trasllat. Vaig
avisar les altres i llavors de les cinc
vam tornar quatre.

Sempre han estat a la primera
planta?

Quan vam ocupar l’edifici Gaudí
ens vam instal·lar a la segona, la ter-
cera i la quarta. El soterrani (que ara

és un gimnàs) era
la cuina i a la sala
d’actes era on fèi-
em el menjador.

El dia 1 de se-
tembre del 78
vam obrir amb
200 criatures.
Teníem fins a sis
anys. Lluitàvem
per aconseguir

una escola pública.

La gent encara li diu "guarderia"
per dir escola bressol?

Jo rectifico quan m’ho diuen. I els
hi explico: no "guardem" nens, edu-
quem nens. I per tant som una
escola. En català és escola bressol.
A les de la Generalitat en diuen llar
d’infants.

Tenen relació amb tota la resta
d'escoles bressol del barri?

Les direccions ens reunim un cop
al mes. I treballem en xarxa: amb
pediatria, serveis socials, amb tots
els que donen atenció a les famílies
amb infants de 0-3 anys.

Quin futur li espera a Esquitx?
El nou edifici del que era la Pere

Calafell [carrer Andrade amb
Agricultura]. El projecte està fet però
encara no hi ha pressupost per fer
obres.

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
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L L I B R E S

VERN-COORDINADORA D'ENTITATS DE

LA VERNEDA-SANT MARTÍ

Esperem que gaudiu al màxim dels
setanta-cinc actes programats en
aquestes dues setmanes que om-
pliran els carrers de cultura, música,
diversió, solidaritat i, sobretot,
passió pels nostres barris.

La Festa Major és carrer, és que
baixem de casa, que ens trobem, que
compartim, és diversió, emocions i la
força veïnal. La Festa Major és cons-
truir el barrí col·lectivament, sumant,

d’uns barris amb molt de futur. La
Festa Major la volem lliure d'agres-
sions sexistes i lliure de qualsevol
tipus d’agressió, volem que sigui
una festa per viure-la amb llibertat,
respecte i diversitat.

La Festa Major és, també, moment
de reivindicacions. Els barris de la
Verneda i La Pau i Sant Martí de Pro-
vençals necessitem, ara més que
mai, les inversions necessàries que
històricament no han arribat. Volem
futur pels nostres barris, un futur que

Històries breus

NEUS ESPINALT

Joan Bargalló acaba de
publicar Històries breus, un
recull de setanta-cinc relats
curts dotats d'un imaginari que
sempre acaba sorprenent.
Destaquen "La cartera de
Himmler", "La festa d'Afrodita" i
"Santa i llibertària".

Segueix la línia del seu
anterior llibre Les meves
petites històries (2017).
Bargalló es va estrenar en el
món literari amb Llegendes i
vivències del Barri de Navas
on rememorava el seu estimat
barri, de la història del qual és
un gran coneixedor.

Molt més que festa!

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

Lucy Peral Gómez
Tel. 670 971 669

www.serendipitysalut.com
C/ Pont del Treball Digne, 5

25 anys de la Paellada Popular

fent de la diversitat la nostra força,
convidant a tothom a ser-hi. És preci-
sament perquè la Festa Major és
carrer que hem de reivindicar que des
de les administracions no es posin
traves per fer-ne ús. Posar traves a
l’ús de l’espai públic durant la Festa
Major és posar traves a la cultura i a
la cohesió social.

La Festa Major és sentiment de
barri, és conèixer-nos entre veïns i
veïnes, és la solidaritat d’ajudar-
nos quan tenim dif icultats, la
valentia de lluitar davant de les
injustícies i, sobretot, l’expectativa

s'ha de construir a través de l’educa-
ció, la cultura i el treball. Un futur que
passa per inversions en equipaments
públics, però també per la qualitat
deis serveis públics, de l’educació i
de la sanitat.

Per últim, també la Festa Major és
compromís. El compromís de cen-
tenars de persones voluntàries que
durant moltes setmanes hem estat
treballant intensament per fer que
aquesta Festa Major sigui una realitat.

Ara, ha arribat el moment de gau-
dir la Festa, baixa al carrer i participa!!
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DISSABTE 2, 12:00
DIADA CASTELLERA

PLAÇA DE LA PALMERA

DILLUNS 4, 17:00
RECITAL POÈTIC LA LIRA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

18:30
XVI TROBADA DE CORALS

AUDITORI SANT MARTÍ

DIMARTS 5, 10:00
ESMORZAR HISTÒRIC

FOTOGRÀFIC

CASAL BARRI LA VERNEDA

17:00
UNA TARDA AMB LA TELA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

DIMECRES 6, 17:00
HOMENATGE 90 ANYS

AUDITORI SANT MARTÍ

18:00
XERRADA-CAFÈ

CIENTÍFIC

EDIFICI PIRAMIDÓN, 2A

DIJOUS 7, 17:30
XERRADA AMB

PILARÍN BAYÉS

AUDITORI SANT MARTÍ

19:00
OBSERVACIÓ DE LA LLUNA

AMB TELESCOPI

PLAÇA DE LA PALMERA

DIVENDRES 8, 11:00
BALL D’ESCOLES AMB

JAUME BARRI

PARC DE SANT MARTÍ

11:00
GUIXA VERNEDA

PLAÇA ANGELETA FERRER

17:00
TARDA JOVE

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

19:00
ARTS URBANES

EN MOVIMENT

RAMBLETA SELVA DE MAR

20:00
CAMPIONAT DE FUTBOLINS

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

DISSABTE 9,
DE 10:00 A 21

6A MOSTRA DE COMERÇ

DE TARDOR

GUIPÚSCOA/AGRICULTURA

10:00
PAELLADA POPULAR,

25 ANYS!
PARC DE SANT MARTÍ

11:00
FESTA INFANTIL AMB

LA TRESCA I LA VERDESCA

PLAÇA ELS PORXOS

11:00 A 13
ITINERARI: ARBRES

SINGULARS DE SANT

MARTÍ

SORTIDA: CENTRE CÍVIC ST MARTÍ

18:00 I 21:00
GALA LÍRICA SANT MARTÍ

AUDITORI SANT MARTÍ

18:15
TABALADA

INICI: INSTITUT SALVADOR SEGUÍ

FINAL: PLAÇA DE LA PALMERA

19:00
CORRECLOWN.

CELEBREM EL 30È

CORREFOC

DE LA VERNEDA!!!
INICI: INSTITUT SALVADOR SEGUÍ

FINAL: ESGLÉSIA SANT MARTÍ

21:30
CONCERT SANT MARTÍ

BALLA... FEM 10 ANYS!
GUIPÚSCOA/ESPRONCEDA

PROGRAMA FESTA MAJOR 2019

DIUMENGE 10,
10:00 A 14

MOSTRA

D’ENTITATS

I ACTIVITATS

GUIPÚSCOA/AGRICULTURA

10:00 A 14
TROBADA DE PUNTAIRES

CANTÀBRIA/GUIPÚSCOA
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10:00 A 14
CAMPANYA DE DONACIÓ

DE SANG

GUIPÚSCOA/TREBALL

10:00 A 21
6A MOSTRA DE COMERÇ:

ARTESANS

GUIPÚSCOA/AGRICULTURA

11:00 A 14
DANSES I TAPES

ENTRE CULTURES

CANTÀBRIA/GUIPÚSCOA

11:00 A 14
ESPAI MOU-TE

PLAÇA DELS PORXOS

11:00 A 14
ESCENARI ZAMENHOF

PER A TOTA LA FAMÍLIA

CARRER DR. ZAMENHOF

11:00 A 14
MOSTRA DE DANSES

DEL MÓN

RAMBLETA SELVA DE MAR

12:30
PREGÓ DE FESTA MAJOR,

A CÀRREC DE NÚRIA

PASCUAL, DIRECTORA

ESCOLA BRESSOL ESQUITX

RAMBLETA SELVA DE MAR

13:00
CONCERT DE L’ORQUESTRA

BD10
AUDITORI SANT MARTÍ

17:00
DEMOSTRACIÓ AGILITY

PARC DE SANT MARTÍ

DILLUNS 11, 18:30
XVI TROBADA DE CORALS

AUDITORI SANT MARTÍ

DIMARTS 12, 17:30
SESSIÓ DE MÀGIA

AMB ALEXANDER MAIN

CAN PLANAS

18:00
PER SANT MARTÍ

S’ESTRENA EL VI

RAMBLETA SELVA DE MAR

DIMECRES 13, 10:00
CAMPIONAT DE PETANCA

MENORCA (CAMP FUTBOL)
18:30

MÚSICA I POESIA

AMB LA LIRA DE

SANT MARTÍ

AUDITORI SANT MARTÍ

20:00
BIODANSA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

DIJOUS 14, 17:00
REUNIÓ INFORMATIVA

ALCOHÒLICS ANÒNIMS

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

17:30
PETIT CINE CLUB:

"PÀNIC A LA GRANJA"
SALA LA PAU

19:00
CONEIX LA BIBLIOTECA

DE LES COSES

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

DIVENDRES 15, 20:00
TEATRE: “EL VIRUS”

AUDITORI SANT MARTÍ

20:45
TROBADA DE CORALS

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

20:00 A 1
III SONAVERNEDA

RAMBLETA SELVA DE MAR

DISSABTE 16, 8:30
CAMPIONAT DE

PETANCA POPULAR

PARC SANT MARTÍ

8:30 A 12
XOCOLATADA  I CAMINADA

POPULAR FINS AL REFUGI

ANTIAERI DE SANT ADRIÀ

SORTIDA: GUIPÚSCOA, 52
10:00 A 14

EL MUR. GALERIA D’ART

A L’AIRE LLIURE

PLAÇA LA PALMERA

10:00
LA FESTA AL MERCAT!

MERCAT PROVENÇALS

10:30
MERCAT VEÏNAL

D’INTERCANVI

I SEGONA MÀ

RAMBLETA SELVA DE MAR

11:00
MASCOTES A LA FESTA!

PARC SANT MARTÍ

11:30
SARDANES AMB

LA COBLA CIUTAT

DE TERRASSA

PLAÇA LA PALMERA

12:00
RUMBERO INFANTIL

AMB LANDRY EL RUMBERO

RAMBLETA SELVA DE MAR

13:00
VERMUT & DJ’S

PEL CANVI

RAMBLETA SELVA DE MAR

17:00
PERKUFEST! FEM

BATEGAR EL BARRI!
RAMBLETA SELVA DE MAR

17:00 A 1
FESTA MAJOR JOVE

PARC SANT MARTÍ

PROGRAMA FESTA MAJOR 2019

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

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

17:30
RESONARE:

VOX HARMONICA

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

19:00
TEATRE:

"OCHO MUJERES"
AUDITORI SANT MARTÍ

21:00
SOPAR I BALL DE

FESTA MAJOR

PISTA LA PALMERA

DIUMENGE 17, 9:30
PASSEJADA AMB GOSSOS

PER UN BARRI MÉS NET

PLAÇA LA PALMERA-GUIPÚSCOA-
RIU BESÒS

10:00
BOTIFARRADA

CARRER DR. ZAMENHOF

10:00 A 14
INFLABLES

CARRER DR. ZAMENHOF

10:00 A 14
II MARATÓ MUSICAL

PERE CALAFELL

ESPAI PERE CALAFELL

10:30
CONCENTRACIÓ DE

GEGANTS I GEGANTONS

RAMBLETA SELVA DE MAR

12:00
CERCAVILA DE

FESTA MAJOR

INICI: RAMBLETA SELVA DE MAR

FINAL: PARC SANT MARTÍ

12:00
13È TORNEIG

VILA SANT MARTÍ

CAMP DEL JÚPITER

17:30
HAVANERES

I ROM CREMAT

PARC SANT MARTÍ

19:30
CREMEM EL

FINAL DE

FESTA AMB FOC

I MÚSICA!
PARC SANT MARTÍ

 Menorca, 72 
652 770 849  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura
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UESMAP: trenta anys d'e
ÀNGEL VALVERDE

Aconcagua (6.959 metres), Huas-
carán (6.768), Kilimanjaro (5.895),
Montblanc (4.810), Cervino (4.478),
i també Collserola i Pedraforca, i es-
calada, i la Caminada Popular pel
barri cada Festa Major... a això es
dediquen des de fa trenta anys a la
Unió Excursionista Sant Martí de
Provençals (Uesmap).

"Gaudir, conèixer i respectar la
muntanya, i per tant, la natura i el
país. I integrar-se en el seu entorn
proper i tenir una projecció en el
barri", són els objectius del centre
excursionista segons la seva presi-
denta, Neus Balaguer.

L'origen de l'entitat es troba en
l'esplai anomenat Pau VI (cal llegir
pauví) de l'església Sant Lluís Gonza-
ga. No seguien exactament la vida
parroquial i van ser convidats a dei-
xar el local. A iniciativa dels monitors,
l'esplai es va transformar en un cen-
tre excursionista. Així ho explica Santi
Rovira, vocal de la Junta i memòria
viva de la història del centre.

Local a la plaça Mercè Capsir
Després de constituir l'entitat el

20 d'octubre de 1989, la primera
sortida oficial va ser al Pedraforca.
Es va crear la Secció Infantil de Mun-
tanya, i després la Secció d'Alta
Muntanya i la d'Esquí.

Des de bon començament, la Unió
Excursionista ha estat sempre al
mateix local de la plaça Mercè Capsir.
Va ser cedit per l'associació de veïns
Sant Martí de Provençals i conserva,
com a d'altres entitats del barri, part
dels robusts mobles castellans de
l'antiga residència Gaudí de la Sec-
ción Femenina (ara Centre Cívic Sant
Martí). Segons Neus Balaguer, "avui
en dia és molt difícil trobar una
entitat excursionista amb un local

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

ENTITATS

91.2 FM

social en el què la gent es trobi. La
gent ara queda per WhatsApp.

"Abans els centres excursionistes
eren llocs de transmissió de coneixe-
ment. Sorties amb gent que tenia
experiència i et deien si havies

Quina és l'essència de fer
excursions? Lluitar per
aconseguir el cim, el
companyerisme... Quin
mèrit té que et pugin?

d'agafar més d'una cantimplora d'ai-
gua, o guants, o una capelina."

Els gairebé setanta socis i sòcies
paguen seixanta euros anuals i es-
tan federats a la FEEC (Federació

AHIR I AVUI

Carrer Guipúscoa

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Al número 36 de la revista
(febrer de 2017) ja es va parlar
de la inauguració del carrer
Guipúscoa i del plafó ceràmic
que la commemora. Les
fotografies ens ensenyen com
va ser la seva creació. A la
primera (anys 40) es veuen els
terrenys sobre els que després
es construiria l'eix vertebrador
de La Verneda de Sant Martí. A
la segona, de l'any 1955, un
detall de les obres davant els
blocs de la Caixa, amb el carrer
Agricultura a la dreta i la
fàbrica Vila a l'esquerra. La
tercera, de 1966, on es pot
apreciar el pont "provisional"
que el connectava amb el
carrer València. Va
desaparèixer el 1992 amb
l'obertura Aragó-Guipúscoa. I
després van venir el Metro
(1997) i la urbanització
definitiva (1999).

FOTOS: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
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xcursionisme al barri

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

¿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

N O T Í C I E S

NOUS TALLERS
Tres centres organitzen el

nou Taller d'Història del Barri
aquest trimestre: Casal de Barri
La Verneda (dimarts, de 10 a
12); Casal de Barri La Palmera
(dimecres, de 9:30 a 11:30) i
Centre Cívic Sant Martí (dijous,
de 9:30 a 11:30). A més
d'estudiar els trets bàsics de
la història del barri, cada dia
es fa una passejada per
conèixer millor els indrets
més significatius.

D'altra banda, per actualitzar
la Guia de Tallers d'EL REBROT,
l'Espai Trajana informa que ja
no fa el de Manualitats i afegeix
el de Salut i Sostenibilitat i el de
Batucada.

MARXES LLIBERTAT
El 18 d'octubre la columna

de les Marxes per la Llibertat
que venia de Girona a
Barcelona va passar per la Gran
Via. Tots els ponts sobre
l'autopista estaven plens de
veïns i veïnes que l'esperaven
per saludar-la o afegir-se'n.

ENTITATS

d'Entitats Excursionistes de Catalu-
nya). Un dels senyals d'identitat de
la Uesmap és que no paguen les ex-
cursions. L'únic cost és compartir la
despesa de gasolina dels cotxes. No
volen ser una agència de viatges.

conseguir el cim, el companyerisme...
tot això es perd. El bonic de la mun-
tanya és contemplar el paisatge i
veure lo petit que ets. Quin mèrit té
que et pugin?"

L'entitat va passar una greu crisi
el 1996. En el lapse de temps d'un
mes van morir dos dels seus inte-
grants en accidents de muntanya: el
president i fundador Toni Moreno
(baixant de la Maladeta) i el monitor
Juanra Buil (baixant la Pica d'Estats).

Caminada Popular
Durant disset anys, la Uesmap va

estar organitzant una de les seves
fites més importants: la Travessa de
Montserrat. "Va cohesionar molt al
centre. Era un recorregut per dintre
de Montserrat, per llocs que poca gent
coneix. Des de les set del matí fèiem
vint-i-un quilòmetres baixant i pujant.
Vam arribar a tenir 200 participants.
L'any passat vam deixar de fer-la
perquè era un esforç massa gran per
a l'entitat", lamenta Santi Rovira.

De cara al barri, cada Festa Major
organitzen la Caminada Popular, un
recorregut pels indrets més interes-
sants. Enguany comença davant de
la seva seu amb una xocolatada a
dos quarts de nou del setze de no-
vembre i acaba amb una visita al
refugi antiaeri de Sant Adrià.

Les activitats obertes al barri fan
que la gent interessada acabi apro-
pant-se a l'entitat i participant de la
seva passió excursionista. Cada di-
mecres projecten una pel·lícula de ci-
nema de muntanya i també fan cur-
sets d'interpretació de mapes i de com
fer servir una brúixola. A la muntanya
no sempre funcionen els mòbils....

Més informació a la pàgina de
Facebook de la Unió Excursionista.

Tant Neus com Santi estan horro-
ritzats amb la imatge de la cua per
arribar al cim de l'Everest que vam
veure aquest estiu: "quina és l'essèn-
cia de fer excursions? Lluitar per a-

Fan cursets d'interpretació
de mapes i de com fer servir
una brúixola. A la
muntanya no sempre
funcionen els mòbils...
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TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

Especialistas en Piel

H
or

ar
io

: 9
-1

:3
0 

/ 5
-8

Sá
ba

do
: 9

:3
0 

a 
1:

30

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

Un carrer dedicat al poeta
Rector de Vallfogona

JOSEP MANERA

Dedicada al poeta i situada al nucli
històric de l’antic municipi de Sant
Martí de Provençals (1716-1897),
entre els actuals carrers de Menorca
i Fondal de Sant Martí.

Allí trobem Ca l’Arnó, antiga masia,
patrimoni municipal, convertida en
ludoteca per petits, infants i joves,
gràcies a l'esforçada lluita veïnal, i
també la tàpia de l'antic cementiri del
poble i la dels horts de la masia Can
Cadena.

Francesc Vicent Garcia i Torres,
conegut com el Rector de Vallfogona
(Tortosa, Baix Ebre, ca. 1578–Vall-
fogona de Riucorb, Conca de Barberà,
1623), poeta i eclesiàstic, també es-
crigué prosa i teatre.

El 1605 fou ordenat sacerdot a Vic,
i dos anys després guanyà la parrò-
quia de Santa Maria de Vallfogona de
Riucorb.

Com a poeta barroc conreà poesia
artificiosa i elegant (A una hermosa
dama de cabell negre, Dècimes d’un
galan a les llàgrimes d’una dama),
faules mitològiques de caràcter bur-
lesc, sàtires violentes contra perso-
nes, composicions obscenes i so-
bretot, grolleres.

Ell escrivia sense ànim de publi-
car. Tot i això les seves obres foren
editades parcialment als inicis del
segle XVIII. Sí que es va preocupar
de que fos impresa la seva obra més
important, en prosa, “El Sermó”
(1622) com a lloança al rei Felip III
de Castella, predicat a Girona per les
exèquies del rei.

L'edició de les seves obres fou pro-
hibida el 1782 per la Santa Inquisició.
Al segle XIX es feren deu edicions,
moltes incompletes i amb poques ga-
ranties.

L’estil de Vicent Garcia, com també
se’l coneixia, va ser imitada per molts
autors catalans del segle XVIII,
fenomen conegut com "vallfogo-
nisme". Al voltant de l'autor s’ha
creat una imatge novel·lística i cò-
mica, destacant l’obra de teatre de
Frederic Soler (Serafí Pitarra) "Lo rec-
tor de Vallfogona" i la novel·la del
mateix títol de Feliu i Codina.

A Vallfogona de Riucorb es troben
moltes plaques de ceràmica amb
poemes com homenatge al poeta.

Un retrat seu forma part de la
Galeria de Catalans Il·lustres de
l’Ajuntament de Barcelona.

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

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.

M Ú S I C A

El olor de la marisma

El barri és ple d'aficionats al
cant coral que es reuneixen
setmanalment per assajar el
seu repertori: La Flama, Gaudí,
La Pau, Montseny...

La coral del Centro Social y
Cultural Santo Ángel, dirigida
per María Isabel Jäckle, té una
vintena llarga de components.
Ha plasmat en el disc El olor de
la marisma onze cançons del
seu extens repertori.

Els temes del disc són molt
variats, destacant els dedicats
al Rocío:  "Vengo señora",
"Salve Rociera", "El olor de la
marisma", "Los ojos de la
española", "Un beso y una flor",
"Poemas", "Derroche",
"En el alba de su sonrisa",
"Frenesí", "Montijana" i "Si tú
me dices ven".

AL DESDENYÓS MIRAR D'UNA DAMA
Si los raigs ab què a penes me tocàreu
de la llum celestial de aqueixa cara,
perquè mon tendre cor no se abrasara
ab tal pressa, Senyora, els retiràreu,

una piadosa crueltat usàreu:
Juntament fóreu pròdiga i avara,
puix, escusant un mal, que bé causara,
de mil béns i dolçures me privàreu,

quan més que, sin mon fat venturós era
(o Ídol de mon gust, ingrata amada),
que fósseu ma tirana i homicida:

Cert, morir per morir, més me valguera
que lo foc amorós, no la gelada
del desdeny, acabàs ma trista vida.

A LA SENZILLESA DE LA LLENGUA CATALANA
Gaste, qui de les flors de poesia
toies vol consagrar als ulls que adora,
del ric aljófar que ha plorat l'Aurora
quan li convinga dir que es fa de dia.

Si de abril parla, pinte l'alegria
ab qué desplega ses catifes Flora,
o a Filomena, mentres cantant plora
de ram en ram la llengua que tenia.

A qui es diu Isabel, diga-li Isbella;
sol i estrelles, als ulls; als llavis, grana:
llocs comuns de les Muses de Castella.

Que jo, per a que sàpia Tecla o Joana
que estic perdut per tot quant veig en ella,
prou tinc de la llanesa catalana.
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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

EL MÓN A
LA VERNEDA

Verónica Mencía
(Hondures)

Verónica Mencía
(Campamento, Honduras,
1971) era especialista en
administració d'empreses en el
seu país de naixement. La
manca de feina la va portar a
venir a treballar a Barcelona
amb una família del Clot. Ara es
troba totalment adaptada a la
ciutat i està muntant "una
empresa de turisme rural".

Manté el contacte amb els
seus compatriotes ja que
pertany a un "grup folklòric
que promou la cultura
hondurenya a través de
la dansa".

Li agrada la plaça de les
Glòries: "he vist al llarg d'onze
anys com anava canviant, és
cuasi com la Sagrada Família".

De Barcelona li "encanta
l'idioma des que vaig arribar, i
també el menjar, que és
completament diferent al del
meu país". D'Hondures enyora
"la família i el ritme de vida,
molt més pausat que aquí".
De totes maneres, "m'agrada
aquest estil de vida i no tinc
intenció de tornar."

El jovent del barri no
para de moure's (1)
BAOBAB ÉS UN PROJECTE de l'Institut Mu-
nicipal d'Educació de l'Ajuntament de
Barcelona. En la fase actual està
recolzant la creació d'esplais i caus
als barris amb més necessitats de la
ciutat.

Un d'ells és La Verneda i La Pau. A
través del seu Pla de Barris un grup
de joves vernedencs està muntant
el que acabarà essent un esplai.

Les experiències de les noves
entitats de lleure en el seu procés
de formació han quedat reflectides
en el documental "Sota l'ombra d'un
baobab" que es pot veure a:
https://youtu.be/w6rKVGiu9rM

En el vídeo, el jovent de Sant Ge-
nís dels Agudells, Trinitat Nova, Baró
de Viver i La Verneda i La Pau rela-
ten les seves vivències amb els
infants dels esplais i caus a través
de la creació d'una cançó.

CONNECTAR JOVES D'ARREU Europa. És
l'objectiu de Youth BCN des de La
Verneda de Sant Martí. Tot això
mitjançant "Erasmus+", el programa
de la Unió Europea per recolzar l'e-
ducació, la formació, la joventut i l'es-
port. Permet a tots els joves, inde-
pendentment que realitzin o no acti-
vitats d'aprenentatge o formació,
treballar com a voluntaris dins o fora
d'Europa o participar en un intercanvi
de joves a l'estranger.

En el cas concret del barri, Youth
BCN ha organitzat els intercanvis per
a joves de fins a trenta anys centrats
en el voluntariat ("Trust me, I'm a

Volunteer") i l'storytelling ("El poder
de las palabras").

Els joves interessats poden veure
les activitats i entrar en contacte a
través de la pàgina de Facebook de
Youth BCN.
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SECCIÓENQUESTES EL REBROT

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

FINS 22 NOVEMBRE

Quin d'aquests pintors catalans
li agrada més?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Octubre

Quants edificis
de 14 pisos

d'alçada o més
hi ha al barri?(La resposta correcta és 41)

17?  -  26?  -  41?

10%      52%    38%

MIRÓ DALÍTÀPIES


