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Antoni Santos i Renom

ÀNGEL VALVERDE

Antoni Santos i Renom (Gràcia,
Barcelona, 1949) és el president de
l’Associació de Veïns Sant Martí de
Provençals. Va arribar al barri fa sis
anys i, a més d'integrar-se comple-
tament en la seva vida social, està
ajudant a generar nous espais de
convivència a través de l'esperit
obert de la seva associació.

Les reivindicacions veïnals estan
provocant un allau d'inversions

(vint-i-cinc milions d'euros) que es
concretaran en una nova biblioteca,
una escola de música municipal i
l'escola bressol Esquitx a l'edifici
Pere Calafell. I que ja s'han fet
realitat en la remodelació del carrer
Selva de Mar, de la plaça de la
Infància i aconseguint el compromís
de l'ajuntament, mitjançant una
gran recollida de signatures, per fer
un pont de Santander digne pels
vehicles i els vianants.

"S’ha de tenir una visió
molt ambiciosa de ciutat"

Entrevista amb Antoni Santos, president de l'associació de veïns

Sant Martí de Provençals

EL REB  OTR

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE LABORAL

ADVOCAT

ASSEGURANCES

Selva de Mar, 249 baixos
(entre Guipúscoa i Huelva)

Tel. 93 305 5186
Fax 93 278 1752

info@poligest.com
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25è aniversari
de Verneda

Solidària
"La solidaritat és la tendresa

dels pobles"
Gioconda Belli
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució:
...darrere del Tsunami Democràtic

(Darrere de L, TS, una MI, De, MOC, RAT, IC)

Marlaska vol saber qui hi ha..

L'any de la biblioteca
Aquest serà l'any en què la nova biblioteca Gabriel
García Márquez obrirà les seves portes. Un indret
cridat a ser protagonista de la vida cultural del
barri, juntament amb l'auditori. En l'enquesta
mensual, preguntem si no seria de justícia dedicar el
carrer en què es troba la biblioteca a l'escriptor i
premi Nobel colombià.

Un any més trobareu dins la revista el calendari
per al 2020, obra dels nostres veïns ninotaires
Azagra&Revuelta. Serveixi el regal per agrair els
lectors i anunciants la seva fidelitat a les nou cites
anuals amb la revista.

Verneda Solidària
celebra el seu aniversari.
Aquest desembre es
compleixen vint-i-cinc
anys de la seva creació.
Moment per recordar els
inicis i tornar a veure el
programa especial que
Clot TV va emetre el dia
de la inauguració.

L'entrevista ens apropa
a una de les persones que
treballa infatigable i quotidianament per la millora
del barri, el president de l'associació de veïns Sant
Martí de Provençals.

Les segones eleccions generals de 2019 no han
portat grans canvis respecte de les de la primavera.
El resultat de la votació al barri (en plena Festa
Major) ha donat als socialistes com a clars
guanyadors.

Finalment, celebrar l'estrena d'un nova publicació
sobre la història del barri: l'àlbum de cromos "Petita
Història de La Verneda de Sant Martí".

EDITORIAL

Preguntem si no
seria de justícia
dedicar el carrer en
què es troba la
biblioteca a
l'escriptor i premi
Nobel colombià

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

Pla d'Energia Participatiu
Cerai Catalunya

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

les opinions dels articles signats

Amb el suport de:

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

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

A G E N D A

3 AL 30 DESEMBRE

EXPOSICIÓ:
VIURE ENTRE MÀSCARES

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

A PARTIR 12 DESEMBRE

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA:
2019_N3

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

7 A 24 GENER 2020
EXPOSICIÓ:

XAVIER MARESMA

CASAL DE BARRI LA VERNEDA

10 DESEMBRE, 19:00
CONCERT DE NADAL

ORQUESTRA BD10
AUDITORI SANT MARTÍ

13 DESEMBRE, 17:00
GUARNIM EL BARRI

PLAÇA DE LA PAU

15 DESEMBRE, 12:00
MATÍ FAMILIAR DE

NADAL: EL TRENCANOUS

AUDITORI SANT MARTÍ

14, 15, 21, 22
DESEMBRE, 18:00
"ELS PASTORETS"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 DESEMBRE , 17:00
PARE NOEL.

RECOLLIDA DE CARTES

PLAÇA ARTUR MARTORELL

18 DESEMBRE , 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:

ELS TOMÀQUETS

ESCOLTEN WAGNER

AUDITORI SANT MARTÍ

20 DESEMBRE , 20:00
BCN DISTRICTE

CULTURAL: MAMBO

AUDITORI SANT MARTÍ

21 DESEMBRE , 18:00
LES MUSARANYES:

DOS CONTES CÀLIDS

PER A L'HIVERN

CENRE CÍVIC SANT MARTÍ

23 DESEMBRE , 18:00
TIÓ DE NADAL

PLAÇA DE LA PALMERA

3 GENER , 11:00
ROBÒTICA NADALENCA

CARRER GUIPÚSCOA

(ENTRE CANTÀBRIA I PUIGCERDÀ)

3 GENER , 18:00
PATGE REIAL

PLAÇA DE LA PALMERA

3 I 4 GENER , 11:00
PATGE REIAL

CARRER GUIPÚSCOA

(ENTRE CANTÀBRIA I PUIGCERDÀ)

5 GENER , 17:00
CAVALCADA DE REIS

RAMBLA PRIM/CARRER GUIPÚSCOA
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"Els responsables de les entitats hem de
treballar perquè tothom senti que la seva
activitat és la més important del món"

Vostè va ser president de
l'associació de veïns Vila de Gràcia
i després conseller del Districte. Es
viu el barri de manera diferent?

El fet d’haver passat pel moviment
veïnal t’ajuda a entendre molt millor
les coses. I ser molt curós amb les
entitats de tot el teixit associatiu. Mai
tenir la temptació de reemplaçar el
món autogestionat per unes
directrius municipals dirigistes.

Què pot aprendre el nostre barri
del de Gràcia?

A Gràcia, com a Poblenou, tenen
molta autoestima. Creuen molt en

Antoni Santos, davant la seu de l'associació Sant Martí de Provençals

ells. Poc a poc ho estem consolidant
al barri: la confiança en nosaltres
mateixos i l’autoestima de la feina
ben feta.

(segueix a la pàgina 4)

Quina és la situació del moviment
veïnal al barri?

En el nostre territori, el paper del
moviment veïnal s’està verificant amb
tot el que s’està aconseguint i el
canvi de la mirada que el propi
ajuntament està tenint sobre el
nostre territori. Gràcies a una bona
interlocució per part de tots.

Ens hem d’apuntar el tanto de la
recollida de signatures del pont de
Santander i el compromís que durant
aquest mandat es desenvoluparà.

En dos mandats estem parlant
d’una inversió de 25 milions: Biblio-
teca, plaça de la Infància, Espai d'Es-
barjo per a gossos, passatge Antoni
Gassol i Pere Calafell.

Llibre
“Crónica de una muerte
anunciada”, de Gabriel

García Márquez.
Música

Georges Brassens.
Pel·lícula

“Senderos de gloria”,
de Stanley Kubrick.

Color
Verd de París.

Olor
Gespa mullada.

Menjar
Bolets.

Piano o guitarra?
Piano.

Tal com és

A Gràcia, com a Poblenou,
tenen molta autoestima.
Creuen molt en ells. Poc a
poc ho estem consolidant
al barri

Ara hi ha una visió molt més coral,
molt més col·lectiva, molt més de
territori.

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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CONEIXENT GABO

García Márquez y las
canciones (III)

ESTAT DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA

La influencia de la música en
la obra de Gabriel García
Márquez le llevó a describir
Cien años de soledad como "un
vallenato de 450 páginas" y
Amor en los tiempos del cólera
como un bolero.

Una buena manera de
entender la obra del escritor
colombiano es conocer la
música que le agradaba y que
influía en sus escritos. He aquí
una pequeña compilación:
- Rubén Blades (Pedro Navaja)
- Nat King Cole (Perfidia)
- Rafael Escalona (Elegía a
Jaime Molina y El testamento)
- The Beatles
(A Hard Day's Night y Help)
- Georges Brassens
(Chanson pour l'auvergnat
y Le testament)
- Carlos Gardel (Cuesta abajo)
- Agustín Lara (Popurrí)
- Pérez Prado (Mambo #5)
- Rocío Jurado (Señora)
- Bach (Suites para chelo)
- Debussy
(Preludios para piano)
- Béla Bártok
(Tercer concierto para piano)
- Iván Villazón
(La casa en el aire)
- Olga Guillot (Qué sabes tú)
- Armando Manzanero
(Por debajo de la mesa)

El local de l'associació de veïns
acull moltes entitats...

Ara n’hi ha més de deu entitats
instal·lades, més tota la gent que
van fent un ús. Des de la junta
portem els temes urbanístics També
tenim una vocalia de Diversitat
Funcional i s’acaba de constituir una
vocalia de Gossos.

En què es concretarà tota aquesta
activitat?

M’agradaria que quallessin tots els
espais de convivència que estem
generant, entre VERN, les asso-
ciacions, els col·lectius... La renovació
generacional ja arribarà. Els que som
responsables de
les entitats hem
de treballar per-
què tothom es
trobi bé i acollit i
que senti que la
seva activitat és
la més important
del món.

Quins són els
temes prioritaris?

Consolidar l’eix cultural. El que li
falta al barri per donar-li senyes
d’identitat pròpies. Tot un recorregut
des del centre cívic fins al Piramidón:
Pel camí hi ha dos instituts, un
auditori, una biblioteca municipal i
una escola de música municipal.

Un altre tema important es refer
tots els espais interiors del polígons.
La reforma del carrer Selva de Mar
va ser una aposta de molta qualitat.
Això ha donat peu al nivell d’exigèn-
cia de la plaça de la Infància.

Quin paper juga la Coordinadora
d'Entitats VERN?

VERN és absolutament fonamen-
tal. Comença a haver-hi un
reconeixement explícit per part del
Districte de tot el bon treball que

s’està realitzant aquí. I s’està
manifestant públicament, que és molt
d’agrair i també és una esperança
que tot aquest recolzament conti-
nuarà.

Es podran recuperar totes les
entitats del VERN original?

Poc a poc s’està col·laborant amb
d’altres territoris, desenvolupant
activitats. Això es visualitza molt més
amb La Palmera. Amb La Verneda
Alta potser es va una mica més
endarrerit. Diria que s’estan donant
bons passos en aquesta direcció.

Com serà el barri d'aquí uns anys?
Cal definir com serà d’aquí vint-i-

cinc anys la nova centralitat del nord
de Barcelona. Ens
trobem amb el
Sector Prim, Co-
bega, una esta-
ció, la connectivi-
tat de Prim, la
connectivitat de
Santander...  Els
problemes d’avui
s’han de treballar
amb un altre re-

gistre. La ciutat es construeix a llarg
termini. S’ha de tenir una visió molt
ambiciosa.

Hem d’aprofitar totes les oportu-
nitats induïdes de l'impuls econòmic
que generarà l'estació: un tràfic de
quatre milions de persones.

Quin treball s'està fent per quan
arribi l'Escola Municipal de
Música a l'edifici Pere Calafell?

Va encaminat a oferir la gent jove
d’aquí la possibilitat de desenvolupar
sobre el territori les seves capacitats:
el fet de tenir més que una orquestra
una experiència musical i l’auditori
són peces fonamentals. Normalment
tothom que tenia alguna sensibilitat
d’aquest tipus s’havia d’anar a una
altra banda.

(ve de la pàgina 3)

Hem d’aprofitar totes les
oportunitats induïdes de
l'impuls econòmic que
generarà l'estació:
un tràfic de quatre
milions de persones

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

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

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space
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Verneda Solidària organitzà el 1999 un concert de José Antonio

Labordeta per recollir fons per enviar llibres al Paraguai

Setze de desembre de 1994: a la sisena
planta del Centre Cívic Sant Martí s'inau-
gura el Centre de Recursos per a la
Cooperació i la Solidaritat Interna-
cional Verneda Solidària. Eren
moments difícils a Europa i al món.
L'antiga Iugoslàvia es desagnava en
una cruenta guerra civil. Rwanda
vivia un holocaust ètnic amb un milió
de morts. L'Ajuntament de Barcelo-
na va posar a l'abast del veïnat un
instrument per canalitzar l'onada de
solidaritat que generaven la injustícia
social i la bogeria bèl·lica.

Clot Televisió va emetre durant tot
el dia un programa especial amb les
activitats que s'anaven succeint per
donar a conèixer el nou espai. Es pot
veure un resum del programa a:
www.tvclot.com/entitas/article/6109-verneda-

solidaria-resum-activitats-inauguracio

El remat va ser una taula rodona
en la que participaren els filòsofs
José Luis López Aranguren i José Ma-
ría Valverde, acompanyats de l'humo-
rista Miguel Gila (a la portada podeu
veure la fotografia de la trobada),
moderats pel periodista Pitu Abril.

Després de les primeres entitats
que van participar en el projecte
(Centre de Solidaritat de La Verneda,
Defensem Cuba i Comitè de Solida-
ritat amb Colòmbia) van venir moltes
altres. Va néixer la revista EL RE-
BROT; es van enviar contenidors amb
llibres i material sanitari; delegacions
solidàries; es van fer campanyes de
recollida de fons... Potser la més
cridanera va ser el concert de José
Antonio Labordeta de 1999, amb un
saló d'actes ple a vessar.

Verneda Solidària fa
vint-i-cinc anys

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

DIA MUNDIAL

10 desembre
Drets Humans

Es commemora el dia que
l'Assemblea General de les
Nacions Unides, reunida a
París el 10 de desembre de
1948, va aprovar la Declaració
Universal dels Drets Humans
La votació va anar així: 48 vots
a favor, cap en contra i 8
abstencions (Unió Soviètica,
Polònia, Bielorússia, Ucraïna,
Iugoslàvia, Txecoslovàquia,
Aràbia i Sud-Àfrica).

La Declaració s'estructura en
un Preàmbul i 30 articles.
Aquests fan referència als drets
individuals (fins a l'11) i la seva
relació amb la societat civil i
política (12 a 17); els drets de
pensament, consciència,
religió i llibertats polítiques (18
a 21); els drets econòmics
socials i culturals (22 a 27). Els
tres darrers (28 a 30) recullen
les condicions i límits per
exercir-los i la prohibició de
fer-los servir contra els
objectius que persegueixen.

Actualment es consideren
drets humans de tercera
generació els relacionats amb
el medi ambient, la pau,
l'autodeterminació dels pobles
i la protecció del patrimoni
comú de la Humanitat.



EL REBROT  62   Desembre 2019-Gener 20206 ELECCIONS

¿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

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

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

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

La repetició de les eleccions gene-
rals el dia 10 de novembre ha enfos-
quit encara més la possibilitat de
formar un govern estable. Potser la
novetat més destacada ha estat
l'enfonsament de Ciutadans i l'ascens
meteòric de Vox, tot i que el bloc de
dretes torna a quedar per sota del
d'esquerres. El cansament dels
electors es va reflectir en la baixada
de sis punts en la participació.

En el Congrés dels Diputats con-
viuran en aquesta legislatura setze
partits. Alguns han entrat amb la
repetició de les eleccions: la CUP, Más
País, el Bloque Nacionalista Gallec i
moviment ciutadà Teruel Existe.

Pel que fa al nostre barri, de les
39 seccions censals (veure mapa i
taula), el Partit dels Socialistes (PSC)
va guanyar a 28; Esquerra Repu-
blicana (ERC), a 8; En Comú Podem
(ECP), a 2; i el Partit Popular (PP),
seguint la tradició, a la secció 108.
La victòria del PSC es torna a
sustentar en els votants del barri 73
(La Verneda i La Pau), mentre que al
barri 72 (Sant Martí de Provençals)
ERC segueix unes eleccions més
consolidant les seves posicions. En
comparació a les de fa quatre anys,
el PSC ha substituït ECP com a partit
guanyador.

Segones eleccions generalsL L I B R E S

La Gran Via al districte
de Sant Martí

Coincidint amb la inauguració
el 2007 de la semicobertura de
la Gran Via de les Corts
Catalanes al seu pas pel
districte de Sant Martí va
aparèixer aquest llibre de
David Marín, editat per
l'Ajuntament de Barcelona: "La
Gran Via al districte de Sant
Martí: història d'una gran
transformació". Repassa
l'evolució històrica de l'antic
poble de Sant Martí, l'obertura
de la Gran Via en aquesta zona
el 1970 i les dades tècniques
del gran canvi amb testimonis
dels seus autors i executors.

SECCIONS

CENSALS A

LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ

RESULTATS PEL CONG
10-N 28-A

Participació 70% 76%
PSOE 120 123
PP 89 66
Vox 52 24
UP 35 42
ERC 13 15
Cs 10 57
JxCAT 8 7
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RESULTATS ELECCIONS GENERALS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ 2019
(10.11.19, per seccions censals, en %)

 ERC PSC ECP JxCAT PP CUP Cs Vox
105   20.0 24.3 18.5 5.6 9.9 4.1 7.1 6.2
106   24.4 20.8 18.4 8.3 7.2 4.0 5.1 7.5
107   20.7 19.0 19.7 7.1 10.9 5.8 7.6 5.4
108   9.7 16.2 13.4 1.9 31.8 2.0 7.2 12.5
109   16.4 28.7 15.3 6.1 10.6 3.8 8.2 5.2
110 26.2 20.7 19.0 5.4 6.7 5.5 6.0 5.6
111 22.5 21.9 17.3 6.6 8.1 6.1 6.6 6.3
112 23.0 22.9 16.1 7.5 9.8 4.3 7.0 5.5
113   19.2 24.0 19.2 6.6 6.6 5.5 7.6 5.3
114   20.3 25.6 24.1 5.1 5.0 4.1 5.9 6.2
115   19.3 20.8 18.3 9.6 7.8 6.4 6.5 6.5
116   13.9 28.9 17.4 3.5 15.4 2.6 8.1 5.6
117   17.3 28.1 16.7 5.2 12.8 2.3 7.5 5.2
118   30.2 17.9 15.0 14.0 6.2 6.8 4.9 2.4
119   17.4 27.4 13.6 6.1 13.4 5.1 6.6 5.8
120   24.3 24.1 15.3 9.3 7.8 6.0 6.1 3.4
121   21.4 21.5 22.8 7.1 5.9 6.2 5.0 5.0
122   22.9 22.7 15.5 10.1 9.6 5.2 5.6 4.5
123   17.9 26.1 18.7 4.5 10.0 2.9 7.9 8.4
124   15.7 28.1 16.3 4.3 12.9 1.9 9.3 8.4
125   13.6 31.2 16.8 3.1 10.5 2.6 8.4 8.1
126 18.8 27.3 17.8 5.4 9.8 3.3 7.1 5.1
127   16.5 22.3 20.9 4.5 10.6 5.0 7.8 6.6
128   18.0 27.1 16.3 5.5 11.8 3.0 6.9 7.2
129   16.1 27.5 16.0 3.5 13.1 3.0 7.9 8.2
130   11.8 25.9 15.0 4.7 17.2 3.7 8.1 8.7
131   16.0 30.2 16.4 5.2 10.9 2.7 7.8 7.2
132   13.8 27.2 16.3 4.1 17.6 4.2 7.7 6.8
133   13.1 30.3 14.2 6.8 13.5 3.6 7.3 7.1
134   21.7 27.6 17.7 5.5 10.0 4.0 4.5 6.3
135   13.0 30.1 13.7 3.6 13.4 3.8 10.0 8.3
136   14.9 31.8 13.6 4.7 13.7 3.0 8.2 7.1
137   10.6 37.3 14.8 2.9 10.8 1.9 10.2 6.5
138   14.6 31.3 18.8 5.4 9.6 1.9 7.1 6.6
139   11.1 33.0 14.2 2.4 13.9 3.0 7.1 9.6
140   18.3 27.3 20.4 3.0 9.5 3.2 5.7 8.1
141   14.9 25.8 19.5 5.9 9.4 5.2 7.6 7.1
142   11.3 34.1 18.7 3.3 7.4 4.4 6.9 9.3
143   14.5 27.3 18.5 5.3 10.0 4.3 8.4 7.4

ERC: Esquerra Republicana; PSC: Partit del Socialistes;
ECP: En Comú Podem; JxCAT: Junts per Catalunya; PP: Partido Popular;

CUP: Candidatura d'Unitat Popular; Cs: Ciutadans.

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.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

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

 de l'any

GRÉS DELS DIPUTATS
EAJ-PNB 6 6
EH Bildu 5 4
Más País-Compromís 3 1
CUP 2 --
CC 2 2
NA+ 2 2
BNG 1 --
PRC 1 1
Teruel Existe 1 --
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M Ú S I C AIntercanvis juvenils

A l'octubre va tenir lloc l'intercanvi
juvenil "Trust me, I'm a volunteer"
dins del programa Erasmus+ de la
Unió Europea. Aquesta trobada va
reunir 42 joves de Bulgària, Ale-
manya, Turquia, Itàlia, Macedònia del
Nord i Espanya per a parlar sobre la
importància del voluntariat i desen-

volupar iniciatives voluntàries a Bar-
celona. L'intercanvi ha estat organit-
zat per l'associació juvenil del barri
"Youth BCN".

Entre les activitats de voluntariat
realitzades a l'intercanvi, els joves
participants van ajudar a netejar la
platja de la Barceloneta, i també a
organitzar la roba d'hivern donada
a una botiga solidària d'articles de
segona mà. També hi va haver temps
per a divertir-se i descobrir la ciutat
de Barcelona de la mà dels voluntaris
de l'associació juvenil. Ja està
programada la següent al febrer de
2020: "Bye Bullying".

Els intercanvis juvenils estan
oberts a tots els joves d'entre 13 i
30 anys, fent possible que es
participi en una trobada com aquesta
a un país de la Unió Europea, o dels
països veïns.

Participar és gratuït i es pot
demanar més informació al correu
hello@youthbcn.com.

Els joves, davant la botiga

solidària de Madre Coraje al

carrer Selva de Mar

Fent el Salt

Els grups musicals que
assajaven al Centre Cívic Sant
Martí a principis dels anys 90
van gravar aquest disc, editat
per l'Ajuntament de Barcelona.
La idea era fer conèixer els
músics al mercat discogràfic i
proporcionar una rampa de
llançament als disset grups que
hi van participar. El disc, amb
una duració de 64 minuts, es
pot trobar a les biblioteques.
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N O T Í C I E S

NOU ESPLAI
S'ha presentat un nou esplai

al barri que els dissabtes a la
tarda, als locals de l'Escola Els
Horts, treballarà amb els
infants interessats. Per a més
informació, contactar a:
lleureperiferik@gmail.com

LES VERNEDES

Coincidint amb les jornades
del 25 de novembre contra la
violència de gènere, el grup de
dones Les Vernedes ha
realitzat la quarta edició de la
seva activitat "Vecina, baja tu
silla". El tema central ha estat
"Recursos i eines davant la
violència de gènere". Ha
comptat amb la participació de
l'associació de suport a les
dones que pateixen violència
de gènere Hèlia i amb un grup
de noies de l'Institut Bernat
Metge que van oferir una
representació.

MARATÓ DE TV3
Moltes escoles del barri han

participat enguany en la
recollida de fons per "La
Marató de TV3" dedicada a les
malalties minoritàries. Curses,
xocolatades, tallers i venda de
calendaris són algunes de les
activitats solidàries dels
escolars del barri.

Els guanyadors dels Premis Sant Martí 2019

La Diada de Sant Martí va tenir lloc
el lliurament dels premis anuals que
atorga el Consell Municipal del
Districte de Sant Martí de Provençals.
En les dues modalitats principals els
guanyadors van ser Miquel Catasús
(Premi Sant Martí individual) i
Martinet Solidari (Premi Sant Martí
col·lectiu).

Catasús ha portat una llarga
trajectòria de dedicació al moviment
veïnal des de l'associació de veïns del
Clot-Camp de l'Arpa. Martinet Solidari
és una entitat d'educació no formal
que porta anys treballant als barris
del Besòs i el Maresme.

En la modalitat de promoció eco-
nòmica, la distinció va ser per a l'Eix

Comercial Poblenou. La Medalla cul-
tural va anar a parar a les mans de
David Martínez i Coral, de l'Esbart
Sant Martí. A més va haver plaques
commemoratives pel Casino L'Aliança
del Poblenou (150 anys); Colla Cas-
tellers de Barcelona, Agrupació de
Veterans del Club Esportiu Júpiter i
Sabateria Arnal (50 anys); i Asso-
ciació de Lleure Xino Xano i Fundació
Privada ARED (25 anys).

A part dels Premis Sant Martí,
enguany han rebut les Medalles
d'Honor de Barcelona Montserrat
Milà i Estrada i Leonor Valero Al-
cantud, a proposta del Districte de
Sant Martí.

Premis Sant Martí 2019

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT
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CUINA DE COLORS

El "locro" és una mena de guisat
d'origen prehispànic, típic de
diversos pobles andins que
basaven gran part de la seva
dieta en el blat de moro i la
"papa". La paraula "locro" prové
del quítxua ruqru. És un guisat
realitzat a base d'una variant de
carabassa, blat de moro i algun
llegum, en aquest cas els pèsols.

Ingredients
- 1,5 kg de carabassa madura,
pelada i tallada en trossos
petits.
- 3/4 tasses d'oli.
- 1 ceba finament picada.
- 2 grans d'all mòlt.
- 1 cullerada d'orenga.
- 3/4 tasses de pèsols.
- 3 patates pelades i tallades en
trossos petits.
- 10 "choclos" (panotxes
tendres de blat de moro) tallats
en rodanxes.
- 3/4 de tasses de formatges
tallat en trossos petits.
- sal, pebre, julivert.

Preparació
Fer un sofregit amb tots els
ingredients, afegir 2 litres
d'aigua i deixar bullir durant
20 minuts.

Locro de Potosí
(Bolívia)

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

 Menorca, 72 
652 770 849  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura

91.2 FM

La importància dels
arbres a la ciutat

RICARD LLERINS BONET

Sovint es queixa la gent dels arbres
per les molèsties que provoquen a la
ciutat, sense pensar en el profit que
en traiem. Com tot a la vida, la pre-
sència d’arbres al carrer provoca molts
beneficis però algunes molesties
també. Jo crec que aquest discurs
només reflexa la poca estimació que
té la gent pels arbres i per la natura
en general.

T’agradin o no, els arbres aporten
unes millores indiscutibles a la qualitat
de vida de les persones que viuen a
les ciutats: produeixen l’oxigen que
tots els animals respirem, dismi-
nueixen la calor, atrauen les pluges,
fan ombra i retenen la terra quan plou,
entre molts altres beneficis.

D’ells recollim la fruita que ens
mengem, traiem la base de molts
medicaments que ens curen de
malalties i n’extraiem resina i d’altres
productes similars que de fet a la
natura són un antiparasitari de l’arbre
per lluitar contra els fongs i d’altres

malalties quan tenen una ferida.
Però els arbres també són la base

de la vida pels ocells i molts d’altres
animals, perquè la natura cal valorar-
la com un conjunt d’éssers vius que
col·laboren i també lluiten entre ells.

Però a més de tot això, els arbres
són macos i tenen motiu d’existir
sense més. Que l’home en tregui un
benefici o no és un afegit per cuidar-
los, però no el motiu principal de la
seva existència.

Si mires els arbres en diferents
èpoques de l’any veuràs la seva
evolució, les flors, els fruits i el canvi
de color de les fulles si les perd a
l’hivern. Si els mires en diferents anys
veuràs com van creixent més o menys
ràpid segons l’espècie.

Cal observar els arbres per aprendre
d’ells com s’adapten a un medi hostil
com la ciutat i valorar que porten
milions d’anys vivint al nostre planeta
per gaudir dels beneficis que ens aporta
la seva presència a les ciutats.

Flor de l'albercoquer
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Àlbum de cromos "Petita Història de La Verneda de Sant Martí"

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV)
La curta llista de publicacions so-

bre la història del barri es veurà
incrementada al gener amb l'aparició
d'un àlbum de cromos que porta per
títol "Petita Història de La Verneda
de Sant Martí". Ha estat finançat pel
Pla de Barris de la Verneda i la Pau i
produït per la SELAV.

Està enfocat per treballar el tema
del barri al Cicle Mitjà d'Educació
Primària. L'àlbum desgrana en un
llenguatge senzill els diferents mo-
ments de la història: Arrels, Vida Agrí-
cola, Sant Martí Vell, Masies i
Fàbriques, Blocs de Pisos, Lluites
Veïnals, Cultura Popular, Un Barri Molt
Esportiu i Galeria de Personatges.

A més, al llarg de les pàgines apa-
reixen indrets i peculiaritats del nos-
tre entorn: Murals i Escultures, Els
Arbres, La Portalada de l'Església, La
Perona, Les Fonts Fanal, "Roman-ço
de Sant Martí de Provençals",
Carrers amb Nom de Dona, El Futur:
un Barri Ferroviari.

Els infants que emprenen l'aventu-
ra de treballar sobre el barri al llarg
d'un trimestre han de col·leccionar els
cinquanta cromos que il·lustren l'àl-
bum. Per aconseguir els sobres de

cromos han de solucionar deu activi-
tats que troben al llarg de les seves
pàgines: des d'una sopa de lletres a
un trencaclosques, passant per
orientar-se pels carrers del barri.
Cada cop que completen una acti-
vitat, les mestres els hi donen un val
de bescanvi per demanar els sobres
a alguna de les cinquanta botigues
del barri que hi col·laboren, o bé a la
Biblioteca Sant Martí de Provençals.

La intensa col·laboració de molts
actors ha fet possible tirar endavant
el projecte: les escoles i les seves
mestres, l'associació de comerciants,
l'autor del text i la de les fotografies,
la Colla Gegantera (que ha facilitat
la imatge dels conductors de l'àlbum:
Dolça i Martí, els gegants del barri) i
els dibuixants.

Perquè els cromos no són fotogra-
fies del barri. Són dibuixos originals
dels ninotaires, la major part dels
quals viu al barri, que han reflectit
l'ànima de La Verneda de Sant Martí
en les seves il·lustracions: Carlos
Azagra i Encarna Revuelta, Daniel
Castro, Daniel Torrado, Enric Lloret,
Arantxa Morán, Carlos Bricio Díaz,
Adriana Verdera, Francesc Alemany,
Matías Rodríguez i Xavi Pons.

Un àlbum de cromos
amb la història del barri

JOSEP MANERA

Passatge enmig de blocs
entre Concili de Trento i
Guipúscoa a la altura del camp
del Júpiter.

Dedicat des del 1997 a
l'actriu, i filla d'actors, Maria
Vila Panadès (Barcelona,
1897-1963). Començà a actuar
de jove i ben aviat treballà com
a primera actriu, en especial a
la companyia d’Enric Borràs,
que actuava al desaparegut
Teatre Novetats.

Juntament amb el seu marit,
l’actor Pius Daví, creà la
companyia Vila-Daví el 1920.
Actuaren preferentment al
Teatre Romea i
s’especialitzaren en teatre
català, participant en moltes
estrenes. La més notòria la de
l'obra L’Hostal de la Glòria
(1931) que Josep Maria de
Sagarra va escriure per a ella.

Passatge Maria Vila

CARRER A CARRER

El passatge es tanca a les nits
i podria ser un bon lloc per
interpretar i escoltar música
clàssica en directe,
especialment als estius.

Des del passatge, a la banda
del carrer Cantàbria, podem
observar els blocs de pisos que
va construir l'entitat bancària
Banesto per als seus empleats.
Sobta la patent diferència de
qualitat entre els assignats a
empleats de categories més
altes i més baixes.
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ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 17 GENER

Vol canviar el nom del carrer
Concili de Trento pel de l'escriptor

Gabriel García Márquez?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Novembre

Quin d'aquests
pintors catalans

 li agrada més?TÀPIES DALÍMIRÓ

4% 67%29%

NOSÍ



un dous

tres catro cinco seis sete oito nove

dez once doce trece catorce quince dezaseis

dezasete dezaoito dezanove vinte vinte e un vinte e dous vinte e tres

vinte e catro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove

GENER-Urtarrila-Xaneiro-Enero

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

16 - Festes d'Estiu
23 - Revetlla de Sant Joan

1 - Dia del Treball
24 - PrimaVERN

12 - Santa Eulàlia, patrona de Barcelona
20 a 26 - Carnaval

5 - Cavalcada de Reis
24 - Dia de l'Educació

20 - Agregació de Sant Martí de Provençals a Barcelona
23 - Dia del Llibre / Festa romana Vinalia Priora

JUNY-Ekaina-Xuño-Junio

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

uno dos tres catro cinco seis sete

oito nove dez once doce trece catorce

quince dezaseis dezasete dezaoito dezanove vinte vinte e un

vinte e dous vinte e tres vinte e catro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito

vinte e nove trinta

MAIG-Maiatza-Maio-Mayo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

bat bi hiru

lau bost     sei zazpi zortzi bederatzi hamar

hamaika hamabi hamahiru hamalau hamabost hamasei hamazazpi

hamazortzi hemeretzi hogei hogeita bat hogeita bi hogeita hiru hogeita lau

hogeita bost hogeita sei hogeita zazpi hogeita zortzi hogeita bederatzi hogeita hamarhogeita hamaika

ABRIL-Apirila-Abril

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

u dos tres quatre cinc

sis set vuit nou deu onze dotze

tretze catorze quinze setze disset divuit dinou

vint vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis

vint-i-set vint-i-vuit vint-i-nou trenta

MARÇ-Martxoa-Marzo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

uno

dos tres cuatro cinco seis siete ocho

nueve diez once doce  trece catorce quince

dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós

veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve

FEBRER-Otsaila-Febreiro-Febrero

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

NINOTS:

8 - Dia de la Dona Treballadora

astelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea

d i l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge

bat bi hiru lau bost

    sei zazpi zortzi bederatzi hamar hamaika hamabi

hamahiru hamalau hamabost hamasei hamazazpi hamazortzi hemeretzi

hogei hogeita bat hogeita bi hogeita hiru hogeita lau hogeita bost hogeita zazpi

hogeita zortzi hogeita bederatzi hogeita hamar hogeita hamaika

lunes martes mércores xoves venres sábado domingo

lunes martes mércores xoves venres sábado domingo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

astelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea



DESEMBRE-Abendua-Decembro-Diciembre

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NOVEMBRE-Azaroa-Novembro-Noviembre

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24 25 26 27 28 29

u dos tres quatre cinc sis

set vuit nou onze dotze tretze

catorze quinze setze disset divuit dinou vint

vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis vint-i-set

vint-i-vuit vint-i-nou trenta trenta-u

uno

dos tres cuatro cinco seis siete ocho

nueve diez once doce trece catorce quince

dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós

veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve

3 - Dia de les Persones amb Discapacitat
10 - Dia dels Drets Humans

1 - Castanyada
11 - Festa Major de La Verneda de Sant Martí

OCTUBRE-Urria-Outubro-Octubre

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

un dous tres catro

cinco seis sete oito nove dez once

doce trece catorce quince dezaseis dezasete dezaoito

dezanove vinte vinte e un vinte e dous vinte e tres vinte e catro vinte e cinco

vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta trinta e un

1 - Comencen els Tallers
12 - Dia del Pilar

SETEMBRE-Iraila-Setembro-Septiembre

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

bat bi hiru lau bost sei

zazpi zortzi bederatzi hamar hamaika hamabi hamahiru

hamalau hamabost hamasei hamazazpi hamazortzi hemeretzi hogei

hogeita bat hogeita bi hogeita hiru hogeita lau hogeita bost hogeita sei hogeita zazpi

hogeita zortzi hogeita bederatzi hogeita hamar

11- Diada de Catalunya
24 - Festes de la Mercè

AGOST-Abuztua-Agosto

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

JULIOL-Uztaila-Xullo-Julio

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

uno dos tres cuatro cinco

seis siete ocho nueve diez once doce

trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve

veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis

veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno

18 - Dia de Nelson Mandela
20 - Dia Mundial dels Escacs

u dos

tres quatre cinc sis set vuit nou

deu onze dotze tretze  catorze quinze setze

disset divuit dinou vint vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres

vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis vint-i-set vint-i-vuit vint-i-nou trenta

NINOTS:
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

9 - Dia dels Pobles Indígenes
12 - Dia de la Joventut

lunes martes mércores xoves venres sábado domingoastelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea

d i l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo di l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge


