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"La primera associació
que va haver a l'Estat era
una societat coral"

Entrevista amb Bruno Nájera, director de l'Agrupació Coral La Pau

ÀNGEL VALVERDE

Bruno Nájera (Badalona, 1983)
és director de cor i d'orquestra. Està
al front de l'Agrupació Coral La Pau,
una de les cinc corals del barri.

Des de l'any passat, és el presi-
dent de la Federació de Cors de Cla-
vé, hereva de la tradició iniciada pel
músic Josep Anselm Clavé (Barce-

lona, 1824-1874) de creació de
societats corals formades per
obrers arreu de Catalunya. L'any
2024 serà el bicentenari del
naixement de Clavé i el president
de la Federació vol que sigui el
moment del reconeixement de la fi-
gura i el llegat d'un personatge
genial i avançat al seu temps.

Bruno Nájera, president de la Federació de Cors de Clavé

CARNAVAL

2020
Del 20 al 26 de febrer

(pàgines 2,6,7,8)

CARNAVAL



EL REBROT  63   Febrer 20202 EDITORIAL

L'ESPURNA

Solució: ...consumo responsable...
 (con SU mo, R es pon, sable)

El ..... responsable
respeta la sostenibilidad

Qui canta, els mals espanta
Comencem l'any entrevistant el president de la
Federació de Cors de Clavé. Un jove director de cor i
d'orquestra que, a més, dirigeix una de les cinc corals
del barri: l'Agrupació Coral La Pau.

Febrer ens porta les festes de Carnaval i la seva
cada cop més multitudinària Rua (en els darrers
anys hi participen a les carrosses i comparses més de
dues mil persones). Celebrem el quarantè aniversari
de la recuperació de la
festa a la ciutat.

No podíem passar per
alt l'aniversari de les
mobilitzacions i
acampades en favor del
0,7%. Una xifra
relacionada amb la
solidaritat del Nord ric
cap al Sud pobre. Un
somni que any rere any
s'esvaeix més i més.

Tampoc podíem oblidar
els 25 anys de la mort de
Jaume Perich, un ninotaire amb un agut sentit de la
crítica de la realitat.

Finalment, després de gairebé un any, s'ha
produït l'acte de lliurament de la Medalla d'Or al
Mèrit Cívic a l'Escola de Persones Adultes La
Verneda-Sant Martí. Un esdeveniment molt esperat
pels participants de l'escola que reconeix la seva
llarga trajectòria en la tasca de l'educació d'adults.

Una nova secció ens acompanyarà cada mes: La
Biblioteca Recomana. En cada número, els
responsables de la Biblioteca Sant Martí de
Provençals se'n faran ressò d'un llibre en particular
que no hem de deixar de llegir.

EDITORIAL

Febrer ens porta les
festes de Carnaval i
la seva cada cop més
multitudinària Rua
(en els darrers anys
hi participen a les
carrosses i
comparses més de
dues mil persones)

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

JEROGLÍFIC

A G E N D A

4 AL 27 FEBRER

"EXPRESS'ART SINGULAR,
CRU, BRUT"

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 9 ABRIL

"MURMULLO",
DE KATI RIQUELME

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

1 FEBRER, 11:00
RUTABARRI:

ARBRES SINGULARS

DEL BARRI (II)
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

7 FEBRER, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. TEATRE:
"NEGRATA DE MERDA"

AUDITORI SANT MARTÍ

9 FEBRER, 18:00
XVII CONCERT SOLIDARI

PRO RECOLLIDA ALIMENTS

PARRÒQUIA SANT AMBRÓS

11 FEBRER, 19:00
XERRADA: "SEXUALITAT

FEMENINA EN CLAU

D'EMPODERAMENT"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

13 FEBRER, 17:00
PETIT CINECLUB: "EL

BOSC DE HAQUIVAQUI"
AUDITORI SANT MARTÍ

14 FEBRER, 20:00
CONCERT DESENDOLLATS:

GESSAMÍ BOADA

AUDITORI SANT MARTÍ

16 FEBRER, 12:00
MATÍ FAMILIAR.

TITELLES: "L'AVENTURA

D'AVORRIR-SE"
AUDITORI SANT MARTÍ

21 FEBRER, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. CIRC: "YE

ORBAYU"
AUDITORI SANT MARTÍ

21 FEBRER, 17:30
FESTA JOVE DE CARNAVAL

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

22 FEBRER, 11:00
RUA DE CARNAVAL

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

22 FEBRER, 11:30
CONCURS DE DISFRESSES

DE CARNAVAL

PLAÇA DE LA PALMERA

26 FEBRER, 17:30
ENTERRO DE LA SARDINA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

26 FEBRER, 18:30
SARDINADA POPULAR

PARC DE SANT MARTÍ
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"La creació d'una agrupació coral és
un impuls popular"

La figura de Josep Anselm Clavé és
molt respectada en l'actualitat...

Clavé era músic però també era un
activista pels drets dels obrers. Va
arribar a ser president de la Diputació
de Barcelona. Com a artista i bohemi,
els càrrecs li duraven poc. Era una
persona molt revolucionària,
avançada al seu temps.

És l’inventor del terme "asso-
ciació": la primera associació que va
haver a l’Estat era una societat coral.
Es deia “La Fraternidad” (per pres-
sions polítiques li van canviar per
Euterpe). Era una mútua de socors.
Quan els obrers sortien de treballar
anaven als ateneus a cantar. Hi ha
la llegenda de que Clavé treia els
obrers de les tavernes.

Amb l’aportació econòmica que

Bruno Nájera al Casal Cívic La Pau, on assaja l'agrupació coral

Llibre
"Últimas tardes con Teresa",

de Juan Marsé.
Música

"Boléro", de Maurice Ravel.
Pel·lícula

Tot "Indiana Jones".
Color

Vermell.
Olor

Menta.
Menjar
Pasta.

Piano o guitarra?
Tots dos.

Tal com és

feien, si hi havia algun company que
necessitava un complement, per
malaltia, la coral els hi proporcionava
els diners.

(segueix a la pàgina 4)

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com Menorca, 72 
652 770 849  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura

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

Són les tres  paraules que surten a la
tomba d’en Clavé. Estan inspirades en
les de "Llibertat, Igualtat i Fraternitat"
de la Revolució francesa.

Arran de l’èxit de la Coral Euterpe,
Clavé va impulsar que al moviment
obrer de tot Catalunya es poguessin
fundar nous cors. Hi ha moltes corals
a Catalunya que tenen per nom ”La
Igualtat”, “La Fraternitat”, molts noms
que tenen a veure amb plantes, amb
arbres, o noms de virtuts...

Està suficientment valorada la
figura del mestre Clavé?

Com a president de la Federació
estic lluitant perquè es reconegui la
figura d’en Clavé. L’any 2024 és el
bicentenari del naixement de Clavé.
Es declararà l’any Clavé a Catalunya.
Volem que s’estudiï la seva figura:
xerrades, exposicions, una pel·lícula
de TV3...

Clavé era músic però també
era un activista pels drets
dels obrers. Era una
persona molt
revolucionària, avançada
al seu temps

Què portava els obrers a associar-
se d'aquesta manera?

Són els ideals de la Revolució
francesa. El lema de la Federació de
Cors de Clavé és: Progrés, Virtut i Amor.
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(ve de la pàgina 3)

García Márquez
sobre... Edgar A. Poe

CONEIXENT GABO

"La vida de Poe fue el
cumplimiento de un itinerario
trágico."

"Conan Doyle, S. S. Van Dine,
Ellery Queen, no estarían quizá
disfrutando de su justo
prestigio si no se hubieran
escrito Las narraciones
extraordinarias o El crimen de
la calle Morgue."

"El método deductivo
empleado por los autores de la
llamada novela de misterio
–con el cual logró planes de
maestría insospechada Conan
Doyle– tiene su perfecto
antecedente en El escarabajo
de oro."

Quina és l'estructura d'una coral?
Quan entres en una coral el que

veus és quin registre té cadascú.
Depèn del registre té una col·locació
o una altra: sopranos, contralts,
tenors i baixos. A més hi ha el baríton
que és un baix però pot cantar alguna
nota molt aguda. La coral del barri és
de veus mixtes, homes i dones.

Com es crea una agrupació coral?
Sempre és un impuls popular. Un

grup de persones que els hi atreu el
cant coral. Intervé també l'opinió
professional d’un músic que veu quin

tipus de repertori
és més adient i
també pel públic
que rebrà
aquesta activitat.

Qui tria el
repertori?

Una coral és el
mirall del director.
Pe r sona lmen t ,
m’agrada molt la

cançó de teatre musical. És un
repertori que atrau molt al públic. El
bàsic és el Cançoner Popular Català:
Muntanyes del Canigó, El Rossinyol, la
sardana L’Empordà del mestre Morera,
el Cant de la Senyera...

Hi ha modes en el món coral?
Va haver una època que estava

molt de moda el gospel, per pro-
grames de la televisió com l'Oh,
Happy Day. La major part de les corals
a Catalunya són amateurs. Nosaltres
tenim corals que assagen només
dues hores a la setmana.

Quin és el seu principal objectiu
com a president de la Federació de
Cors de Clavé?

Tinc un profund respecte a aques-
ta Federació des de sempre i vull ser
útil perquè el llegat del mestre Clavé
continuï al segle XXI.

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.

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

ESTAT DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA

El Pla Europeu de
l’Envelliment Actiu diu
que cantar és un dels
potenciadors per evitar
l’envelliment. Ja ho
diuen: “qui canta, els seus
mals espanta”

Vostè dirigeix l'Agrupació Coral
La Pau i va ser el director de la
coral La Flama. Quin és l'estat de
les corals del barri?

L’Agrupació Coral La Pau està
federada als Cors Clavé. Participen
de les activitats que fa la Federació.
Les corals que han nascut en els
darrers vint o trenta anys també
estan a la Federació.  La Flama
pertany a la FCEC (Federació
Catalana d’Entitats Corals), una altra
federació.

A Catalunya el
moviment coral
sempre ha estat
molt important.
Les associacions
tenien una coral:
associacions de
veïns, cases re-
gionals... Tenir
una coral donava
prestigi a una
entitat.

Moltes d’aquestes corals ja no
existeixen. A La Pau hi havia la Coral
Sant Ambrós. L’Agrupació Coral La
Pau és l'hereva d’aquella coral.

Què es necessita per cantar?
El mestre Clavé deia que

qualsevol pot cantar. Necessites
primer compromís amb l’entitat,
il·lusió i una mica de veu. El Pla
Europeu de l’Envelliment Actiu diu
que cantar és un dels potenciadors
per evitar l’envelliment. Ja ho diuen:
“qui canta, els seus mals espanta”.

Com animaria a entrar en una
coral?

La persona que no ha cantat mai
en una coral té una oportunitat
d’aprendre una cosa nova. És un
grup viu, t’integres a les activitats
que fan els teus companys. Entrar
en una coral és entrar en una família,
un grup d’amics.
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N O T Í C I E S

PERPETRACIONS
Entre el 24 de febrer i el 22

de març s'obre la convocatòria
per escollir les companyies i
artistes que participaran en el
20è Festival d'Art d'Acció i
Performance Perpetracions
2020 del dia sis de juny

CONCERT GOSPEL
Art Sant Martí organitza el

XVII Concert Solidari Pro
Recollida d'Aliments. Serà a la
parròquia de Sant Ambrós
(plaça de La Pau) el dia 9 de
febrer a les sis de la tarda.
Actuaran tres grups corals de
música gospel.

BIBLIOTECA DE COSES
El projecte de la cooperativa

Nusos de préstec d'estris
interveïnal "Biblioteca de les
Coses" ha fixat el seu punt de
referència al Casal Ca l'Isidret
del carrer Josep Pla, 174.
Més informació a:
bibliodecoses@nusos.coop
o al telèfon 93 410 3777

Objectiu 0,7 per cent,
vint-i-cinc anys després

La clau de la porta de Verneda Soli-
dària a la planta sisena del Centre
Cívic Sant Martí porta una etiqueta
que diu "0,7%". El naixement de la
plataforma d'entitats solidàries del
barri i les acampades a la Diagonal
reivindicant el 0,7% van coincidir en
el temps. Vint-i-cinc anys després la
situació ha canviat molt poc i, si ho
ha fet, ha estat a pitjor. Reproduïm
un fragment de l'article que Kike Buil
publicava al número zero d'EL RE-
BROT (juny de 1995) sota el títol "0,7
i més. Sí, però amb transparència i
qualitat". No calen comentaris.

"No us heu preguntat mai d'on surt
aquesta xifra tan curiosa, o a què
ens referim exactament amb això de
la transparència i la qualitat. L'any
1972 les Nacions Unides van aprovar
una resolució segons la qual els
països desenvolupats havien de des-
tinar el 0,7% per producte interior

brut del país (PIB) al desenvolupa-
ment dels països del sud, això els
permetria superar la pobresa en un
termini de 25 anys.

Espanya, com la majoria de països
estava d'acord amb aquesta resolu-
ció i es va compremetre a complir-la,
però ara ens trobem que, excepte
algun país del nord d'Europa, la
majoria no ha complert la recomana-
ció del 0,7% i, repetint els mateixos
càlculs macroeconòmics amb dades
de 1994, el percentatge sobre el PIB
que el Nord hauria de destinar al Sud
és del 6,5%.

Per aquesta raó diem que no es
tracta ni del 0,7%, ni del 6,5%, es
tracta de canviar unes injustes rela-
cions econòmiques mundials que
provoquen que el 20 per cent de la
població disposi del 83 per cent de
la riquesa del planeta..."

LA TEVA
BELLESA

I BENESTAR,
 LA NOSTRA

PASSIÓDimarts a divendres de 9 a 19:30 - Dissabtes de 9 a 13:30

Dr. Zamenhof, 5-7                                 93 498 28 36

¿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

Article publicat al número zero d'EL REBROT sobre el 0,7%
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ENRIC H. MARCH

El Carnaval és una celebració
mòbil que pertany al calendari lunar,
que se situa set setmanes després
de la primera lluna plena després del
solstici d’hivern. S’emmarca, però,
dins un cicle agrari i litúrgic que pre-
cedeix la Quaresma. Per situar-lo en
el calendari solar hem de buscar la
primera lluna plena posterior a l’equi-
nocci de primavera. El diumenge se-
güent és Diumenge de Pasqua i el
diumenge de la setmana anterior és
Diumenge de Rams. A partir d’aquest
últim comptem quaranta dies enrere
i obtenim el Dimecres de Cendra, el
primer dia de Quaresma i últim de
Carnaval o dia de l’Enterrament del
Carnestoltes. El dijous anterior,
Dijous Gras, és l’inici tradicional de
la setmana de Carnaval.

La primera referència documental
de la celebració del Carnaval a
Barcelona data de 1333. Es tracta
d’una disposició del Consell de Cent
que prohibeix el l lançament de
taronges i l ’ús de màscares en

determinats àmbits. A mitjan segle
XVI la cultura carnavalesca popular
comença a ser combatuda per les
autoritats. Els segles XVII i XVIII és
el període de la substitució de la
festa popular per la festa civil en el
moment en què es consolida el
concepte de ciutadania, i serà durant
aquest període que la festa adquireix
part de les característiques que té
avui, i que s’articula al voltant d’uns

FESTES

L L I B R E S

Ciudad del Norte

La il·lustradora i
dissenyadora gràfica
vernedenca Rocío Cervera ha
publicat a l'editorial Albores
"Ciudad del Norte", primer
volum de la sèrie Las Crónicas
de Zézalo sobre un món
medieval ple de fantasia.

ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 21 FEBRER

Quin d'aquests murals del barri està
al carrer Concili de Trento?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Desembre/Gener

Vol canviar el nom del
carrer Concili de

Trento pel de
l'escriptor Gabriel

García Márquez?
NOSÍ

32%68%

PRIMER

La recuperació de les festes 

SEGON TERCER

Cartells de Carnaval de Barcelona  (1933, 1

A la dreta, participants en la carrossa de
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esdeveniments concrets. L’Arribo del
Rei Carnestoltes, els balls de màsca-
res o els saraus, la Rua del Dissabte
de Carnaval i l’Enterrament del Car-

de Carnaval a la ciutat de Barcelona

1980, 1982, 2019)

e l'associació de veïns de La Verneda Alta al Carnestoltes de 1981

nestoltes o de la sardina el Dimecres
de Cendra, que és un seguici fúne-
bre i satíric que es concentra al vol-
tant d’un berenar just en el moment
de començar la Quaresma.

Durant la primera meitat del segle
XIX, els balls de disfresses o de
màscares van ser la principal activitat
carnavalesca en la ciutat. Però la
consolidació del Carnaval barceloní
no s’entendria sense tenir en compte

les dinàmiques del conflicte social que
marquen tot el segle XIX i les
primeres dècades del segle XX.

L’adveniment de la Segona Repú-
blica va modificar aquest panorama,
però se’n van mantenir les estruc-
tures de crítica social, fins que l’inici
de la Guerra Civil ens va portar una
altra mena de mascarada que va
acabar amb les celebracions i el
Carnaval, que seria prohibit com a
manifestació pública per la Dictadura
i no seria recuperat fins el 19 de fe-
brer de 1977.

El tret de sortida oficial del carnaval
barceloní no es produiria fins el dis-
sabte 16 de febrer de 1980, amb el
conegut cartell de Joan Brossa com a
estendard que iniciava una nova
etapa que, acabats els primers anys
més reivindicatius, ens acabarà dei-
xant una festa participativa de lliber-
tat aigualida on la transgressió és
més estètica que ètica. El Carnaval
ha acabat sent un motiu més de festa
que ja no subverteix els valors socials.

El Carnaval ha acabat sent
un motiu més de festa que
ja no subverteix els
valors socials
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Plaça de Conxita Badia

JOSEP MANERA

Situada entre els carrers
Concili de Trento, Francesca
Bonnemaison, Prim i Ca
n’Oliva, és una plaça tranquil·la
amb jocs infantils i bancs.

Dedicada a Concepció
(Conxita) Badia i Millàs
(Barcelona, 1897-1975),
soprano i professora de cant al
Conservatori Superior de
Música de Barcelona, on hi ha
una sala que porta el seu nom.

Fou deixebla del mestre
Enric Granados. Degut a la
Guerra Civil, de 1937 a 1947,
residí al Brasil i Argentina com
exiliada i col·laborà amb
músics exiliats i argentins.

Interpretà i estrenà obres de
grans autors: Granados, Casals,
Toldrà, Vives, Mompou,
Montsalvatge, Falla, Rodrigo,
Schönberg, Gerhard i Heitor
Villa-Lobos. Entre els seus
deixebles trobem a Montserrat
Caballé i Ferran Gimeno. Va
rebre la Medalla d'Or de
Barcelona l'any 1969.

DINAMITZACIÓ CENTRE CÍVIC

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

Des de fa anys els barris de Sant
Martí de Provençals i la Verneda i la
Pau compten amb una rua carnava-
lesca ben consolidada, en la qual
s’impliquen múltiples equipaments i
entitats del territori i que ha esdevin-
gut tot un èxit de participació, arri-
bant a aplegar prop de 2.500 perso-
nes en les darreres edicions.

Hi trobem comparses formades
per famílies i grups d’amics i amigues,
així com també de persones sòcies i
voluntàries d’entitats, persones
usuàries d’equipaments infantils...

I comptem, també, amb l’animació
imprescindible de grups de percussió
dels dos barris, cada cop més nom-
brosos. Als bombos i tabals de Los
Chipirones i de la Colla de Diables
de la Verneda i Guspires de Sant
Martí s’hi van afegint els d’altres
grups de percussió comunitaris,
creats a l’entorn de les AMPA de les
escoles, els casals infantils i de barri
i les entitats interculturals.

El seguici, presidit pels gegants i
les gegantones de la Colla de
Gegants de la Verneda-Sant Martí,
s’inicia sempre a la rambla Guipúscoa

CARRER A CARRER

91.2 FM

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

Rua de Carnaval 2020

a l’alçada de la cruïlla amb el carrer
de la Selva de Mar (on se situa el
Centre Cívic Sant Martí), i cada any
va alternant el seu recorregut i punt
de desenllaç entre la plaça de la
Palmera de Sant Martí i el parc de
Sant Martí (a la zona de la "gàbia").

Aquest 2020, la rua, que tindrà lloc
el dissabte 22 de febrer a les 11
hores, finalitzarà a la plaça de la
Palmera i allà tindrà lloc el Gran
Concurs de Disfresses, que a cada
edició recull més adeptes. L’any
passat hi van competir una trentena
de comparses, amb el parc a vessar
de públic i sota l’atenta mirada del
jurat conformat per membres del
Grup de Teatre Alisos.

Com a novetat d’enguany els premis
correspondran a sis temàtiques
batejades amb els noms de perso-
natges coneguts, com ara l’activista
Greta Thunberg o el grup còmic Monty
Python. Podeu consultar-les amb detall
al web del Centre Cívic (barcelona.cat/
ccsantmarti).

Us podeu inscriure al Gran Concurs
de Disfresses, abans del dimarts
18 de febrer, tot escrivint a:
santmarticarnestoltes@gmail.com

Comparsa de la Rua del 2019 al parc de Sant Martí

El documental d'Eulàlia
Domènech "Conxita Badia no
existeix" glosa la seva figura. Es
pot veure a: www.ccma.cat/

tv3/alacarta/programa/

Conxita-Badia-no-existeix/

video/4406311/
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Moment en què Rosa Lloret i Pepita Rocamora recullen la Medalla d'Or

ENTITATS

LA BIBLIOTECA
RECOMANA...

Rialto, 11
Belén Rubiano

A la Sevilla dels anys 90, una
jove malalta de literatura
decideix donar un tomb a la
seva vida i complir un vell
somni: obrir la seva pròpia
llibreria. Les aventures i
desventures d’aquesta
llibretera vocacional, i la seva
lluita per mantenir viu el seu
fràgil negoci, són la matèria
d’unes divertidíssimes
memòries que composen,
entre anècdotes esbojarrades i
entranyables retrats de clients
lletraferits, un cant d’amor als
llibres i a la lectura.

Tot i que els números van
obligar-la finalment a tancar el
seu negoci l’any 2002, Belén
Rubiano ens convida amb
aquest llibre deliciós a visitar
Rialto, 11 i a compartir amb
ella el record d’un indret
inoblidable.

Belén Rubiano, Rialto, 11,

Libros del Asteroide, 2019.

Medalla d'Or al Mèrit Cívic
per a l'Escola d'Adults

L'Escola de Persones Adultes La Ver-
neda-Sant Martí-Comunitat d'Apre-
nentatge va rebre la Medalla d'Or al
Mèrit Cívic que atorga l'Ajuntament de
Barcelona en un acte celebrat en un
Saló de Cent ple a vessar i presidit
pel tinent d'alcalde Jaume Collboni. En
el mateix acte, celebrat el 20 de
gener, també va rebre el guardó el
Casino de L'Aliança del Poblenou. que
acaba de celebrar el 150è aniversari
de la seva creació.

Collboni va lliurar la Medalla d'Or
a les presidentes de les associacions
Àgora i Heura, Rosa Lloret i Pepita
Rocamora, associacions que gestio-
nen l'Escola.

En el seu parlament, el regidor va
destacar "la funció de desenvolupa-
ment personal que implica el treball
directe amb les persones sensibles
de cadascun dels entorns dels barris

de la ciutat, i en el cas d'aquesta or-
ganització, al llarg de més de quaran-
ta anys ininterrompudament".

La concessió de la Medalla d'Or va
ser aprovada el 3 de maig de 2019
pel Consell Plenari de l'Ajuntament
de Barcelona. En la justificació re-
coneixia "el treball en favor de la vida
comunitària al barri de la Verneda, a
través del foment de l'aprenentatge
i el voluntariat. El projecte, que ha
anat creixent al llarg dels anys, s'ha
anat convertint en un  projecte so-
cial, cultural i educatiu a nivell nacio-
nal i internacional per la seva capa-
citat de transformació social al barri."

L'acte va comptar amb la pre-
sència de participants actuals i
d'alumnes veteranes, algunes de les
quals van començar a l'Escola de
Persones Adultes l'any 1978.
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Kuku és el nom comú per a un grup
d’aliments perses populars que
solen ser vegetarians. Aquest plat
tradicional persa amb herbes (sabzi)
és similar a una truita al forn o frittata
i se serveix normalment durant l'Any
Nou persa que es celebra a l'equi-
nocci de primavera al març.

Ingredients
- 4 tasses de cibulet gros tallat
- ¾ tassa de coriandre fresc picat
- ½ tassa de fonoll fresc picat
- 6 ous grans
- 2 cullerades grans de iogurt grec
- 1 cullerada de farina
- ½ culleradeta de llevat en pols
- ½ culleradeta de sal
- ½ culleradeta d'espècia d'arròs
(canyella mòlta, comí mòlt, nou
moscada i cardamom)
- ½ culleradeta de cúrcuma
- ¼ culleradeta de pebre negre
acabat de trencar
- ¾ tassa de nous
- 2 cullerades de nabius
- 3 cullerades d’oli vegetal
- 1 cullerada de mantega sense sal
- Guarnició opcional: meitats de nous

Preparació
Triar les parts més verds del

cibulet i trossejar. Omplir un bol gran
amb aigua freda i submergeix-los.
Canviar l'aigua diverses vegades
durant uns deu minuts. Deixar

TINTORERÍA GÉMINIS
Limpieza en Seco

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

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

ENCANTES DEL COLCHÓN
Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas Gran Via de les Corts Catalanes, 929

Profesionales para el cuidado de sus pies

CENTRE PODOLÒGIC CONDAL

Llame e infórmese
93 266 11 39

Tarifas especiales para
usuarios de tarjeta rosa

drenar el cibulet dins un colador, po-
sar-ho dins una tovallola de cuina
gran per unes 4-5 hores.

Picar la resta d’herbes. Trossejar i
torrar les nous.

Batre bé els ous amb la resta
d’espècies, la farina i el iogurt.  Afegir
la pols d'enfornar i sal-pebrar.

Integrar les herbes, les nous i els

nabius amb la mantega i passar per
la paella.

Escalfar una paella amb una mica
d'oli. Barrejar bé amb els ous fins que
estigui tot ben incorporat.

Tapar i cuinar, durant uns 20 mi-
nuts, a foc mig-baix fins que estigui
ben cuit.

Kuku Sabzi (Truita persa, Iran)
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Un franquisme per
a desmuntar

DIA MUNDIAL

L'informe "Igualtat Salarial" de
l'Organització Internacional del
Treball (OIT) proposa una sèrie
de mesures per retallar la
bretxa salarial entre homes i
dones (que a Catalunya
actualment és del 24 per cent):
reduir la doble càrrega familiar
i laboral; estendre l'educació
dels infants de 0-3 anys;
promoure i allargar la baixa
per paternitat i que les
empreses siguin més flexibles
en el treball, amb permisos
parentals, horaris adaptables a
les necessitats familiars...

Les diferències salarials
entre homes i dones al món
varien des del 10% de Sri
Lanka, Mongòlia i Veneçuela,
al 40% de Corea, Nepal, Regne
Unit o Països Baixos. En els
darrers anys, molts països han
promulgat lleis per rebaixar
significativament la bretxa.

22 febrer
Igualtat salarial

ESTHER PROS
FILÒLOGA ANGLESA
www.estheracademy.es

Ensenyament Anglès tots els nivells

De 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:00

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

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

alumglasper@gmail.com
www.aluminisglasper.com

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

La reedició del Diccionari del fran-
quisme de Manuel Vázquez Montalbán
ha servit d'excusa perquè Biblioteques
de Barcelona i els centres cívics orga-
nitzin tot un seguit d'activitats per re-
cuperar la història dels anys de la Dic-
tadura lligada als barris.

Des del passat novembre i fins el
mes de març xerrades, exposicions,
pel·lícules, còmics, taules rodones i
itineraris composaran un retaule de
la Barcelona emmudida del franquis-
me. El cicle ha estat coordinat per
Emili Cortavitarte, president de la
Fundació Salvador Seguí.

Pel que fa al nostre barri, els dies
19 i 21 de març s'activaran dues
activitats sobre la petjada viva del
franquisme i sobre la perspectiva que
tenia el règim feixista a l'entorn del
paper de la dona en la societat.

El dijous 19, coneixerem el paper
de l'edifici que acull actualment el
Centre Cívic Sant Martí de Proven-
çals: l'antiga residència Gaudí de la
Sección Femenina de Falange. La
professora de la
Universitat de Bar-
celona Paola Lo
Cascio introduirà
les característi-
ques del franquis-
me en relació amb
la dona. Després,
diversos veïns i
veïnes del barri
ens parlaran de la història de l'edifici;
del "servicio social" que les dones
havien de fer obligatòriament per
aconseguir certs "beneficis" com el
passaport; de l'ocupació per part de
les entitats quan va deixar de ser

"residencia de productoras"; i dels
nous serveis socials que s'hi van im-
plantar, com el centre de planificació
familiar. A continuació, els docents i

alumnes de l'ins-
titut Infanta Isa-
bel explicaran
l'activitat d'Apre-
nentatge-Servei
relacionada amb
el franquisme
que venen prepa-
rant durant tot el
trimestre.

El dissabte 21, un itinerari pel barri
de la mà de la Societat d'Estvdis de
La Verneda de Sant Martí ens
descobrirà els indrets relacionats
amb el franquisme.

Xerrades, exposicions,
pel·lícules, còmics, taules
rodones i itineraris
composaran un retaule de la
Barcelona emmudida del
franquisme

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
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L L I B R E S

L'editorial Més Llibres acaba de
publicar l'última novel·la del
guardonat escriptor vernedenc
Marc Moreno: Escapisme. Una
història de personatges
desestructurats, antiherois de
la perifèria barcelonina.
Moreno va guanyar el premi
Crims de Tinta 2017 que atorga
l'editorial RBA per "Temps de
rates", una novel·la negra
ambientada al nostre barri.

Escapisme

ADMINISTRACIÓ
DE FINQUES

ASSESSORIA

FISCAL

COMPTABLE

LABORAL

ADVOCATASSEGURANCES

Selva de Mar,
249  baixos
(entre els carrers

Guipúscoa i Huelva)

Tel. 93 305 5186
Fax 93 278 1752

info@poligest.com

ANIVERSARIS

Vinyeta del Perich pel Dia Mundial per a l'Eradicació de la Pobresa

El ninotaire Jaume Perich i Escala, el
Perich (Barcelona, 1941-Mataró,
1995) ens va deixar fa vint-i-cinc-
anys. Traductor d'Astérix el Gal, fun-
dador de les revistes Hermano Lobo i
de Por Favor, col·laborador d'El Jueves
i de Muchas Gracias... En un barri ple
d'historietistes (hi viuen Francisco

Tants anys sense el Perich

Ibáñez i Carlos Azagra) no es pot dei-
xar de recordar al genial autor del
llibre Autopista, una parodia de Cami-
no d'Escrivà de Balaguer, ple d'afo-
rismes, frases curtes i jocs de pa-
raules de caràcter polític que publi-
cava en diversos diaris i revistes.


