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Entrevista amb Josep Maria Montaner, regidor del Districte de Sant Martí

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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EL REBROTR

ÀNGEL VALVERDE

Josep Maria Sarabia i Roig (Sant
Antoni, Barcelona, 1943) va ser  de-
lineant a Motor Ibérica per conver-
tir-se després en llibreter fins a la
seva jubilació. El seu compromís el
va portar a ser membre actiu de la
Unió Excursionista (UEC) i de l'asso-
ciació de veïns de La Verneda Alta,
de la que també va ser tresorer.

Des de fa un temps és invident i
valora positivament les facilitats que
s'han anat implantant a la ciutat
(semàfors sonoritzats, rampes). De
tant en quant, fa xerrades culturals
a la seu de l'ONCE.

És un gran coneixedor de la litera-
tura i de les societats de l'Àfrica ne-
gra, especialment de l'antiga colònia
espanyola de Guinea Equatorial.

Entrevista amb Josep Maria Sarabia, llibreter

"El realisme màgic és present

a tota la literatura africana"

Com van venir

al barri els

"nens de Rússia"
(pàgina 5)
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Festa Major unitària?
Inquiet per l'evolució de la malaltia de la Covid-19, el
barri comença a preparar el nou curs amb moltes
incerteses. Podran obrir normalment els
equipaments culturals? Què passarà amb les
activitats que van quedar ajornades? Es podrà
celebrar la Festa Major? De moment, totes les
entitats del barri estan treballant conjuntament per
preparar un
programa comú amb
la incorporació dels
actes que no es van
poder fer a les festes
majors d'estiu de La
Palmera, La Pau, Via
Trajana i La Verneda
Alta.

L'entrevista
d'aquest mes ens
apropa a la figura
d'un llibreter, especialista en literatura africana,
compromès amb el barri i que va ser molts anys
tresorer de l'associació de veïns de La Verneda Alta.

Com van arribar al barri alguns dels anomenats
"nens de Rússia". EL REBROT ha pogut parlar amb
una de les "nenes" dels seus records de la marxa cap a
Rússia, de la seva estança i del retorn a l'Espanya de
Franco.

Enguany es compleixen 125 anys del naixement
del cinematògraf. Repassem la història del fenomen
des de la perspectiva del nostre barri: cinemes, cine-
fòrums, cine clubs i pel·lícules rodades.

Cal no perdre's la secció "Cartes dels lectors": un
grup d'infants del barri ¡campions de robòtica! i
l'incivisme en l'ús dels contenidors de recollida de
roba, versió pandèmia.

EDITORIAL

Les entitats del barri
estan treballant
conjuntament per
preparar un programa
comú de Festa Major
amb els actes que no
es van poder fer a les
festes majors d'estiu

L'ESPURNA

Solució: ...DEMASIADO RELAJADOS
 TRAS EL CONFINAMIENTO

 (D más I, A, DO, RE, LA, JA, DOS,
 tras E, L, con fina M, I en T, O)

Actitud imprudente. Estamos...

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

INTERNET SOLIDARI
Federació Catalana
d’ONGD
lafede.cat
Justícia i Pau
justiciaipau.org
Amnistia
Internacional
Catalunya
amnistiacatalunya.org
SOS Racisme
sosracisme.org
Save the Children
savethechildren.es
Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat
ccar.cat
Barcelona Actua
barcelonactua.org
Cooperacció
cooperaccio.org
Entrepobles
entrepueblos.org
Intermón-Oxfam
intermonoxfam.org
Medicus Mundi
medicusmundi.es
Metges Sense
Fronteres
msf.es
Món-3
mon-3.org
Farmacèutics Mundi
farmamundi.org
Ópticos X Mundo
opticsxmon.org
Peace Brigades
International
pbi-ee.org

Educo
educo.org
Ecologistes en Acció
ecologistesenaccio.cat
Greenpeace
es.greenpeace.org
Xarxa de Consum
Solidari
xarxaconsum.org
Marea Pensionista
m a r e a p e n s i o n i s t a . o r g

Iaio Flautas
www.iaioflautas.org
Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca
pahbarcelona.org
Xarxa d’Economia
Solidària
xes.cat
Coop57
coop57.coop
FIARE
fiarebancaetica.coop
Teixint Barris
Cooperatius
teixintbarriscoop.wordpress.com

Federació
Associacions de Veïns
de Barcelona
favb.cat
VERN–Coordinadora
d’Entitats de La
Verneda-Sant Martí
evern.org
CERAI Catalunya
cerai.org
Tots els REBROTS
elrebrotverneda.wordpress.com/

2016/12/11/el-rebrot/
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D'on va sorgir la idea de la
Llibreria La Ploma?

Per un problema laboral a l’em-
presa que treballava, que era Motor
Ibérica. Em van enviar a treballar a
Madrid i vaig estar un temps anant i
venint. Era quan era tresorer a
l’associació de veïns. Finalment em
vaig acollir a una baixa incentivada.
Degut a això vam agafar una llibre-
ria-papereria, que llavors era més
papereria que llibreria.

Per ser llibreter, li han d'agradar
els llibres?

Crec que sí. Ara, tampoc és una

"El llibre en català està millor del
que podries esperar d'una llengua
que no té estat"

Josep Maria Sarabia i Ester Riera, davant la seva llibreria La Ploma

"La investigación ahora se
dirige a encontrar fármacos
que estabilicen la
enfermedad y eviten
la progresión"

condició “sine qua non”. Però per fer
la feina amb una mica de decència i
de competència, doncs sí.

Alguna anècdota dels seus anys a
la llibreria...

Una constant era el comentari "oh,
llibreter, quina feina més maca!" En
una llibreria petita, familiar, has de
fregar el terra, netejar vidres, treure
la pols, obrir caixes, marcar llibres,
carretejar caixes que pesen una to-
na... I la part bonica, que n’hi ha,
evidentment, és quan entra una
persona i et diu "escolti, miri, vull un
llibre per a una persona que no li

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

Treball, 192 baixos
93 314  4853
639 728 750

W h a t s A p p
618 177 799

w w w . c l i m a r . e s
s a t @ c l i m a r . e s

Llibre
"La sepultura 142",

de J. R. Barat.
Música
Òpera.

Pel·lícula
"Cinema Paradiso",

de Giuseppe Tornatore.
Color

Vermell.
Olor

Espígol.
Menjar

Galtes de porc.
Piano o guitarra?

Piano.

Tal com és

(segueix a la pàgina 4)

agrada llegir". Els nens venien que
no sabien ben bé el títol i al final
l'havies d'endevinar per intuïció.

Li agrada més fullejar, llegir o
rellegir?

Les tres coses. Més llegir que relle-
gir. No tinc temps, però m’agradaria.

Un gènere favorit...
La novel·la negra i la novel·la

històrica. Una altra, que no s’edita
gaire, el western, que hi ha de molta
qualitat.

Tres clàssics imprescindibles...
La Bíblia (la primera gran novel·la

de la història), el Quixot i el Tirant lo
Blanc.
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Assegurances Agustí
més de 30 anys al barri
SANT MARTÍ - POBLENOU

Especialistes en LLAR-AUTOMÒBIL-COMUNITATS-COMERÇ-VIDA-PENSIÓ

Gran Via Corts Catalanes 1003 Et 4a - 08020 Barcelona - 653.818.886 - 93.266.24.91

Quin llibre ha estat una sorpresa
de vendes?

Dos. La sombra del viento, de Ruiz
Zafón, i la sèrie de Harry Potter.

La Ploma és l'única llibreria a
Barcelona especialitzada en llibre
africà. Quins autors destacaria?

El realisme màgic, famós per les
novel·les sud-americanes, és present
a tota la literatura africana. Per
exemple, el moçambiquès Mia Couto.
Un altre que m’agrada molt és
l’angolès José Eduardo Agualusa.
Després hi ha el
nigerià Chinua
Achebe que parla
molt del contrast
de cultures, del
colonialisme en
contrast amb les
tradicions dels
negres. Té una
novel·la que se’n diu Tot se’n va en
orris, un clàssic de la literatura
africana.

Hi ha quatre premis Nobel de
Literatura africans. Tres escriuen en
anglès i un en àrab, l’egipci Naguib
Mahfuz i els sud-africans J.M. Coet-
zee i Nadine Gordiner. Però negre i
africà només hi ha un: el nigerià Wole
Soyinka. El vam poder saludar quan
va estar a Barcelona.

I la literatura en llengües
africanes?

El kenyà Ngugi wa Thiong’o escriu
en kikuyu i en anglès. També hi ha
un guineà, Justo Bolekia Boleká, que
escriu en castellà.

Quin és l'estat del llibre en
català?

Millor del que podries esperar
d’una llengua que no té estat. De
totes les llengües sense estat del
món és la que està millor. No es pot
comparar amb el bretó, l’occità, el
gaèlic... Segur que necessita més

(ve de la pàgina 3) lleis protectores i que no ha arribat
a l’estatus en el que hauria d’estar.

Diria que està millor inclús que
llengües que tenen estat: el neer-
landès, el danès... En una llibreria
holandesa hi ha més ll ibres en
anglès que en neerlandès.

Què suposa la diada de Sant Jordi
per a una llibreria?

El deu per cent de la facturació
anual. Un any, per Sant Jordi, va
entrar un estranger a la botiga i
preguntà: “Aquí a Espanya sempre
estan així de plenes les llibreries?

Veurem la fi de
les llibreries?

Quedaran les
llibreries que ha-
gin de quedar, les
que de veritat fa-
cin un servei al
públic, les que de

veritat siguin professionals. El pro-
blema és Amazon, que ven de tot.

Com valora el paper de les
biblioteques?

Les biblioteques públiques fan una
funció cultural important però també
fan competència deslleial a les llibre-
ries. No és lògic que tinguin els best-
sellers i les novetats el primer dia
que surten al mercat.

Com a invident, el barri està
preparat per la seva mobilitat?

El problema és la continuïtat de
les façanes dels edificis. No passa a
l’Eixample.

Tots els semàfors del carrer Gui-
púscoa estan sonoritzats. Als passos
de vianants hi ha rampes i a les
parades d’autobús rajoles podo-
tàctils. Metro i autobús són acces-
sibles.

Barcelona està millor preparada
que d’altres ciutats europees pels
minusvàlids.

Les biblioteques
públiques fan una funció
cultural important però
també fan competència
deslleial a les llibreries

CONEIXENT GABO

La peste del insomnio

ESTAT DE LES OBRES DE LA FUTURA BIBLIOTECA

El veneçolà Leonardo
Aranguibel ha dirigit "La peste
del insomnio", un curtmetratge
en el que participen més de
trenta actors i actrius
llatinoamericans. Busquen
evocar l'esperança en mig de la
crisi sanitària i econòmica
provocada per la malaltia del
Covid-19.

En els quinze minuts de
duració sentim la lectura de
fragments de l'obra de Gabriel
García Márquez que fan
referència a la "peste del
olvido". Aquesta malaltia
s'esten per Macondo davant la
indiferència dels seus
habitants. La seva
conseqüència no és la mort,
sinó l'oblit.

Entre d'altres, han participat
Ricardo Darín, Ana María
Orozco, Leonardo Sbaraglia,
Dolores Heredia, Andrés Parra
o Lorena Meritano.

Es pot veure a:
fundaciongabo.org/es/
recursos/video/video-
completo-cortometraje-
la-peste-del-insomnio
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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

Com van venir al barri
els "nens de Rússia"

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

Alta fidelidad

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

En Rob Fleming és el propietari
d’una botiga de música on
només es venen els discos que
a ell li agraden. Amb l’aigua
sempre al coll en matèria de
diners, víctima recent d’un
sotrac sentimental i aferrat a
una joventut cada cop més
llunyana, passa els dies en
companyia de dos amics tan
obsessionats com ell per la
música pop. Fins que un dia
l’amor torna a la seva vida.

Adaptada al cinema per
Stephen Frears (amb John
Cusack com a protagonista) i
convertida ja en un clàssic
contemporani, aquesta
novel·la divertidíssima,
commovedora i plena de
personatges inoblidables és la
millor porta d’entrada a la
literatura del gran Nick
Hornby.

Nick Hornby

Alta fidelidad

Anagrama, 2019

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Uns tres mil infants van ser eva-
cuats a la Unió Soviètica el 1937
perquè no patissin els rigors de la
Guerra Civil. Un cop acabada, ini-
cialment no van tornar. Stalin va dir
que els nens li havien estat lliurats
per la República Espanyola i que
només els tornaria
a un govern repu-
blicà.

Quan Stalin va
morir el 1953, es
van començar a
establir negocia-
cions perquè els
"nens de Rússia"
(ja adults) que
volguessin po-
guessin tornar als
seus llocs d'origen.
Entre 1956 i 1957
van anar arribant a
Espanya molts
d'aquests infants.
Entre ells, Pruden-
cia Pérez (Sant Sebastià-Donosti,
1926) que acabaria instal·lant-se
amb el seu marit als pisos de Sindi-
cats del barri.

Ella recorda com van embarcar a
Santurtzi (Bilbao) al "Vapor Habana"
el 12 de juny de 1937 per anar a
Rússia: "Éramos sobre todo vascos
y asturianos y nos recibieron muy
bien". Els infants van ser repartits
per diverses "cases de nens" per
tota la Unió Soviètica: "A mi me tocó
la casa cinco de Moscú".

La seva educació va ser tota en
espanyol, amb mestres que van
viatjar amb ells: "Procuraron que no
olvidásemos España".

El 1941, Hitler va envair Rússia i
van ser traslladats a llocs segurs:
"Cuando llegó la Segunda Guerra
Mundial, la guerra fue para todos.
Nos evacuaron a Tashkent [Uzbe-
kistan] y allí la pasamos trabajando".

Prudencia va arribar al barri el
1956 quan tot just s'estaven acabant
de construir els blocs del Grup Pare-

ra: "Veníamos a
Barcelona bus-
cando trabajo. Es-
te piso se lo ha-
bían dado a unas
que habían venido
también de Rusia.
Pero ellas se fue-
ron al Brasil, por-
que tenían dos
hermanos allí".

Recorda que
anaven al cinema
Levante i que, de
seguida, va arri-
bar la televisió:
"En Moscú ya te-
níamos tele, la

iban instalando por repúblicas".
Quan Franco visitava Barcelona,

eren objecte de vigilància especial (a
càrrec sobretot dels porters de cada
escala). Prudencia recorda que la
seva família a Pasajes (al costat de
Donosti) quan Franco anava a San
Sebastián quedava reclosa a casa
seva i que "a veces cogían los col-
chones y se presentaban en la co-
misaría para quedarse a dormir".

Ella va passar molts anys tre-
ballant a l'ambulatori Sant Martí i ara,
a punt de complir noranta-quatre
anys, recalca que el més important
a la vida és "una bona educació".

Els infants a la casa 5 de Moscou

"Éramos sobre todo
vascos y asturianos y nos
recibieron muy bien"
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Cinemes, pel·lícules i cinec
SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Els germans Lumière van projectar
una pel·lícula (La sortida dels obrers
de la fàbrica) per primer cop el 28 de
desembre de 1895, al Salon Indien
del Grand Cafè de París. Es conside-
ra el moment fundacional del cine-
matògraf i enguany celebra el seu
125è aniversari.

La Verneda de Sant Martí va tenir
dues sales de cinema: Levante i Ver-
neda. El primer (Guipúscoa, 70) va
ser inaugurat el 1958, amb capacitat
per a 2.100 persones. A més del pro-
grama doble habitual era l'escenari
de diversos actes públics i promocio-
nals. Va tancar el 1979 i ara és una
sala de bingo.

Pel que fa al cinema Verneda
(Guipúscoa, 99), va ser inaugurat el
1966 amb una capacitat de 1.900
butaques. El 19 de febrer de 1976
va actuar el cantant Raimon. Va
tancar el 1984. Després d'enderro-
car-lo, l'Església  de Jesucrist dels
Sants dels Darrers Dies (mormons)

L L I B R E S

L'escriptora, il·lustradora i
dissenyadora gràfica
vernedenca Rocío Cervera
acaba de publicar la segona
part de les "Crónicas de Zézalo":
"La Batalla de Dádebo".

Les aventures del regne de
Zézalo van néixer amb "Ciudad
del Norte".

SECCIÓ

va construir el seu centre-estaca a
Barcelona.

Parlar de cinema
Una activitat a la baixa és la del

cinefòrum: comentar i discutir una
pel·lícula després de la seva projec-
ció. Al barri, es va iniciar amb les
projeccions de pel·lícules "tolerades"

Cine Levante (a principis dels seixanta), 
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clubs a La Verneda de Sant Martí

SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

Només cal enviar un correu electrònic amb la seva resposta a: cartes.elrebrot@gmail.com
FINS 18 SETEMBRE

On compra habitualment?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Juny

Està satisfet/a

amb el sistema

sanitari català?
NOSÍ

43%57%

BOTIGUES DEL BARRI

INTERNET

GRANS SUPERFÍCIES

als anys setanta, al local de l'actual
escola Verns. Entre els seus principals
animadors es trobaven José Enrique
Monterde (després fundador de Drac
Màgic) i Ramon Colom (futur director
de Televisió Espanyola).

A principis dels vuitanta naixeria el
Cine Club Verneda, fusió de dos grups
que organitzaven sessions de cinefò-

rum: Ateneu Llibertari Verneda i Me-
dios Audiovisuales Verneda (MAV). La
seva tasca es va estendre durant
dues dècades projectant cicles de
pel·lícules en 16 mil·límetres a la sala
d'actes del Centre Cívic Sant Martí.
Dins dels actes de la Festa Major,
sempre organitzaven dos actes amb
gran èxit de públic: la Setmana de Ci-

nema i la Marathon de Cinema (pro-
jecció de pel·lícules entre les sis de la
tarda i les dues de la matinada).

L'última entitat dedicada a la pro-
jecció cinematogràfica al barri ha es-
tat el Col·lectiu Lumière. Tot i això, la
Unió Excursionista Sant Martí de Pro-
vençals (Uesmap) projecta els dime-
cres pel·lícules de tema muntanyenc
al seu local.

El barri com a escenari
De les pel·lícules rodades al barri

cal destacar-ne dues: Trampa al ama-
necer (originàriament "A sangre fría"),
de Juan Bosch, estrenada el 1959, i
Cerca de tu casa (Eduard Cortés,
2016). La primera, amb imatges del
Grup Parera tot just inaugurat i amb
el cinema Levante a l'inici de la pel·lí-
cula. La segona, un musical amb la
cantant Sílvia Pérez Cruz sobre el pro-
blema dels desnonaments.

Cal mencionar també l'èxit del pont
Bac de Roda-Felip II, que apareix a
innombrables anuncis publicitaris.

programes del Cine Club Verneda i cartells de pel·lícules rodades al barri
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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

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

CARRER A CARRER

Fondal de Sant Martí

El característic arc que uneix
l'església vella de Sant Martí
amb la seva casa rectoral és el
final del carrer anomenat
de bell antuvi Fondal de
Sant Martí.

En la fotografia de
l'Associació Fotogràfica del
Centre Excursionita de
Catalunya del 1896 es poden
apreciar alguns elements ja
desapareguts. A la dreta,
l'hostal (enderrocat als anys
80) i el cementiri de la
parròquia (que va ser
traslladat al de Sant Andreu
el 1924).

A l'esquerra, el corral d'en
Peris, també desaparegut, i que
servia per guardar els ramats
dels qui anaven de pas i
s'allotjaven a l'hostal. Just al
lloc que ocupa el fotògraf hi
havia la fàbrica de cartrons
Arnella.

Quan es va construir el parc
de Sant Martí (entre 1979 i
1992), els arquitectes van
voler conservar el carrer.
Avui neix al darrere del camp
de futbol i va a morir a la plaça
d'Ignasi Juliol, davant l'església
i la rectoria.

91.2 FM

GREENPEACE

Los residuos plásticos de Coca-
Cola, Pepsi, Mars, Danone, Nestlé,
Unilever, Mondelez, Colgate, Procter
& Gamble y Johnson & Johnson, en-
tre otras empresas, son una plaga
repartida por ríos, ramblas, playas y
océanos de todo el mundo.

Sus logos son claramente visibles
en este tsunami de plástico des-
echable, y nos señalan dónde recae
la responsabilidad de este problema,
aunque ellos sigan queriendo
culpabilizar al consumidor. Estas com-
pañías promueven los envases de un
solo uso, fomentando la producción
en masa y el hiperconsumo. Su falta
de responsabilidad tiene un coste in-
aceptable: la salud de nuestros
ecosistemas y de los seres vivos que
dependen de ellos.

Ninguna de estas marcas se ha

comprometido a eliminar sus enva-
ses de usar y tirar, ni tienen objeti-
vos claros para reducir la cantidad
de plásticos que producen. De he-
cho, nos siguen obligando a comprar
sus productos en envases de usar y
tirar en vez de ofrecer alternativas
recargables o rellenables. Además,
sabemos que el reciclaje no es sufi-
ciente para frenar la contaminación
por plásticos. Las marcas tienen que
cambiar y ofrecer alternativas que no
sigan asfixiando el planeta.

Es hora de que las marcas se com-
prometan a reducir su dependencia
de los plásticos de un solo uso y ha-
gan una transición hacia un nuevo
modelo basado en la reutilización.

Más información en:
es.greenpeace.org/ca/

¡Eliminad ya el maldito
plástico!
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BIBLIOTECA DE LES COSES SANT MARTÍ

La Biblioteca de les Coses (BdC)
de Sant Martí, un servei de préstec
temporal d’objectes d’ús domèstic
per a particulars, va obrir les seves
portes el 24 de gener de 2020, dins
de les instal·lacions del Casal de
barri Ca l’Isidret. Tot i que la BdC ha
estat tancada temporalment durant
l’Estat d’Alarma en el context de la
Covid-19, a partir del dijous dia 9 de
juliol, tota persona que vulgui agafar
en préstec algun objecte, fer una
donació o conèixer el servei d’aprop
ja s’hi pot acostar demanant cita
prèvia, enviant un correu electrònic
o trucant al telèfon que trobareu a
la pàgina web www.bibliodecoses.cat.
Els horaris d’obertura són els dimarts
i dijous de 17 a 21 hores i per garan-
tir les mesures d’higiene, es demana
l’ús de mascareta. La Biblioteca de
les Coses s’encarrega de desinfectar
els objectes i l’espai regularment.

La biblioteca actualment compta
amb un catàleg de més de 100
objectes agrupats en les següents
categories: oci i aventura, neteja i

llar, bricolatge i jardineria, oficina i
salut i cures. El catàleg, la disponibili-
tat dels objectes, així com la progra-
mació de tallers es poden consultar
a la pàgina web.

Entre els gairebé cent objectes
disponibles hi trobareu: una màquina
de neteja d’alta pressió, un patinet
elèctric, una grapadora industrial,
una pistola de silicona calenta, una
consola de joc i vuitanta gots reuti-
litzables amb la imatge de la Biblio-
teca de les Coses per organitzar fes-
tes i esdeveniments residu zero.

El projecte ha rebut molt interès
per part d’entitats i mitjans de comu-
nicació i ha tingut una bona acollida
i participació veïnal. La Biblioteca ja
compta amb cinquanta-quatre altes
de sòcies i usuàries.

La BdC no seria possible sense
l’ajuda d’una comunitat de veïnes i
veïns voluntàries al darrere. Qualsevol
persona interessada en el projecte
que vulgui aportar el seu temps i
habilitats per fer-lo créixer, té el seu
lloc dins del grup motor del projecte.

La Biblioteca de les Coses
torna a obrir portes

A U D I T O R I
P R O G R A M A C I Ó

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

12/13 SETEMBRE, 20/18:00
TEATRE:

"EL JOC DEL CÈRVOL"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 SETEMBRE, 20:00
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL.

MÚSICA: "UNA I L'UNIVERS"
AUDITORI SANT MARTÍ

19 SETEMBRE, 17:30
PETIT CINECLUB:

"WOLF CHILDREN"
AUDITORI SANT MARTÍ

20 SETEMBRE, 19:00
DANSA: "LOS PAPELES"

AUDITORI SANT MARTÍ

25 SETEMBRE, 20:00
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL.

MÚSICA: ANNA COLOM

AUDITORI SANT MARTÍ

27 SETEMBRE, 12:00
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL.

TEATRE FAMILIAR:
"BAOBAB. UN ARBRE, UN BOLET I UN

ESQUIROL"
AUDITORI SANT MARTÍ

30 SETEMBRE, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"HONEYLAND"
AUDITORI SANT MARTÍ
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Una publicació amb
perspectiva de gènere

CUINA DE COLORS

SANT MARTÍ AMB VEU DE DONA

Món Comunicació (AMC) és una
associació de professionals expertes
en comunicar i promoure iniciatives
socials i empresarials des de noves
perspectives de gènere i diversitat.
Té la seva seu a Sant Martí (el Clot-
el Camp de l’Arpa) i, des de 2010,
publiquem santmartiambveudedona.cat,
per encàrrec de la consellera Maria
Luisa Latasa i de Carme Turégano,
cap de Serveis Personals de l'Ajunta-
ment de Sant Martí. Cal destacar que
formen part del Consell de Dones de
Sant Martí des de 2009.

La nostra associació és una entitat
que treballa la comunicació a diferents
àmbits: local, cooperació, ONG, asso-
ciacions empreses i emprenedoria de
dones. Fomentem l’ús de les tecnolo-
gies digitals, les xarxes de dones,
l’associacionisme i la cultura i especta-
cles amb perspectiva de gènere.

La nostra activitat es va iniciar al
gener de l’any 2009, per iniciativa

d’un grup multidisciplinar de dones
professionals de la comunicació:
periodistes, comunicadores, escrip-
tores, dissenyadores, expertes en
cooperació internacional, en igualtat
de gènere, en interculturalitat i en
xarxes socials… arran d’un interès
comú per fomentar una major
presència de les dones i de la
perspectiva de gènere als mitjans de
comunicació. Des de la creació de
l’AMC també col·laborem amb altres
propostes socials i culturals, així com
en el marc d’iniciatives empresarials.

Estem integrades dins la Xarxa
Internacional de Dones Periodistes i
Comunicadores a Catalunya (XIDPIC-
Cat) i a la Red Internacional de Perio-
distas con Visión de Género (RIPVG).
També formem part del Consell Muni-
cipal de Dones de Barcelona. Som
membres de la xarxa de l’àmbit de
treball de la Mediterrània REFAL (Red
Española de la Fundació Anna Lindh).

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

La cuinera i veïna Carmeta
Comas imparteix el taller de
Cuina del Centre Cívic Sant
Martí. Trobareu moltes més
receptes al blog
www.escoladecuinetes.com

Ingredients
1 ceba morada
2 grans d’all
1 culleradeta de curry tikka
massala
3 pits de pollastre grans, tallats
a quadrats grans
1 cullerada de midó de blat de
moro
1 llauna de llet de coco
½ gotet d’aigua
1 grapat d’arròs bullit tipus
Basmati per persona
Oli, sal

Preparació
Preparem les verdures

tallant-les en juliana, porro i
ceba. Reservem.

Tallem el pollastre a trossos
gruixuts. Posarem sal i
empolvorem amb el curri.

Posem oli suau en una paella
i saltarem el pollastre, ofegant-
lo, només volta i volta, retirem
a una cassola.

En la mateixa paella afegim
una mica més d’oli i ofeguem
les verdures, primer els dos
grans d’all, després el porro i la
ceba a foc fort.

Afegim un got de llet de
coco, i quan arrenca a bullir ho
posem tot a la cassola amb el
pollastre.

Agafem un altre got amb llet
de coco i desfem el midó de
blat de moro, l’afegim a la
cassola i baixem el foc, deixem
bullir uns 3 minuts, quedarà
mes espès.

Bullir l’arròs de
l’acompanyament segons
indicacions del fabricant.

Rectificar de sal i curri i
apagar el foc. Servir
acompanyat d’unes fulles de
coriandre picat (opcional).

Curri de pollastre
amb llet de coco

 Menorca, 72 
652 770 849  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura
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N O T Í C I E S

CURS DE GUIA LOCAL
Durant els mesos de juny i

juliol, un grup de deu dones ha
seguit el Curs de Guia Turístic
Local organitzat pel Centre
d'Estudis Sant Martí de
Provençals i patrocinat per
Barcelona Activa i
l'Ajuntament de Barcelona.

NOU LLIBRE DE LLERINS
El vernedenc Ricard Llerins,

autor de "100 arbres singulars
de la ciutat de Barcelona", treu
nou llibre: "Arbres admirables
de la província de Barcelona".
La presentació es farà el 19 de
setembre, a les 18 hores, al
local de l'associació de veïns
Sant Martí de Provençals
(Andrade, 176).

FESTA MAJOR
CONJUNTA

Totes les entitats del barri
estan organitzant de manera
conjunta la Festa Major del
novembre. Les mesures de
seguretat sanitàries per la
malaltia de la Covid-19 van fer
impossible celebrar les festes
majors d'estiu de La Pau, La
Palmera, Via Trajana i La
Verneda Alta. De realitzar-se,
seria la primera vegada a la
història que La Verneda de
Sant Martí tindria una festa
unitària.

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

Hi ha imatges que fan mal
a la vista. Fotografia presa
prop de l'església de Sant
Martí de Provençals, al
parc de Sant Martí, durant
el confinament.

Antonio Gómez

Cartes dels Lectors

ROBÒTICA
Som l'equip Legends de

Sant Martí-LaVerneda.
Som una colla de nois i
noies d'11 i 12 anys que
formem un nou equip de
robòtica del barri i
participem a la First Lego
League (FLL), una de les
competicions de robòtica
més importants del món
-per exemple, aquest any, a
tota Espanya, s'hi
presentaven més de 1.300
equips-. El torneig inclou
un projecte d'innovació,
enguany sobre les ciutats, i
per això vam fer un mapa
3D texturitzat amb colors
cridaners d'un centre
mèdic per a persones
cegues o amb disminució
visual. El nostre projecte
inclou una descripció
auditiva amb un enllaç QR
al nostre blog i el sistema
de localització per

A EL REBROT publicarem les cartes que ens arribin dels nostres lectors
amb opinions, suggeriments, notícies, queixes, fotodenúncies...
Es poden enviar a: cartes.elrebrot@gmail.com
Es publicaran les cartes que no superin les 120 paraules. Han d’anar signades

amb nom, cognoms, número del  DNI o passaport, adreça i telèfon. No es

publicaran cartes signades amb inicials o pseudònims. EL REBROT es reserva la

possibilitat d’extractar o resumir-ne el contingut.

Navilens. Aquest primer
any, en el torneig
classificatori de Barcelona
vam quedar en la segona
posició, primers en el joc
del robot. Així que vam
arribar a la Gran Final
Nacional, amb 63 equips
més d'arreu d'Espanya,
que s'havia de fer a
Tenerife, tot i que al final
va ser online, per la
COVID. A la final, hem
aconseguit el segon lloc a
la categoria de "Treball en
equip", i a més a més ens
hem classificat en el top 10
de punts en el joc del
robot.

Marc Gómez Llenas
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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.

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

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

PLA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA

Pla d'Acció Comunitària: reforç
escolar online durant el confinament
PLA COMUNITARI DE LA VERNEDA

I LA PAU (VERNEDALAPAU.ORG)
Des del Pla Comunitari de La Ver-

neda i La Pau durant el confinament
i al juliol hem continuat fent el suport
educatiu pels infants i nois i noies del
barri, que ja es feia presencialment,
però virtualment. Una de les majors
dificultats que vam trobar d’inici va
estar l’escletxa digital però ho vam
poder tirar endavant. Aquí recollim el
testimoni d’una mare que explica
l’experiència de la seva filla al reforç
escolar del Pla Comunitari durant el
confinament:

Primeramente, comienzo agrade-
ciendo todo el esfuerzo y dedicación de
parte de los maestros y maestras que
continuaron realizando su labor duran-
te el confinamiento, fue un tiempo
muy duro para muchos y más com-
plejo para los niños ya que no es fácil
que comprendan tantas cosas, pero a

pesar de eso se pudo coordinar el tiem-
po, espacio y materiales para realizar
las clases de manera virtual.

Las clases online se realizaron los
días, martes, miércoles y jueves don-
de pudieron continuar las enseñanzas
de los refuerzos a los niños y niñas,
ayudándolos así a no retrasar sus co-
nocimientos en cada materia y seguir
adelante, además poder distraerse y
aprender en un momento tan fuerte
para ellos.

Pudieron aprender muchísimo, tam-
bién agregaron métodos didácticos,
como por ejemplo las tertulias de his-
torias de grandes escritores, en la que
discutieron el libro de William Shakes-

peare con su historia de Amor más fa-
mosa "Romeo y Julieta" e interactua-
ron con otros compañeros la historia
y dieron su punto de vista de cada
acontecimiento que ocurrió.

La comunicación con los profesores
fue muy fácil y amena, siempre aten-
tos a las necesidades de los niños, in-
cluso siguen recibiendo clases online
aun después de que el ciclo escolar ha
culminado, esto nos ayuda muchísimo
y seguirán aprendiendo en vacaciones.

Sin más que agregar y agradeciendo
nuevamente por su maravillosa labor.
(Alexandra Silva, madre de la
alumna Nicole Hawkins)

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT



RACONS PER VISITAR A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

1. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC HISTÒRICO-ARTÍSTIC

INDRETS
Aquest és el primer lliurament d'un conjunt d'especials amb els que la revista EL REBROT, amb la
col·laboració de la SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV), vol apropar als
seus lectors els indrets de gran interès que tenim al barri.

Per començar, aquells racons que estan al "Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de
la Ciutat de Barcelona" de l'Ajuntament. La major part se centren en el nucli antic, dins del parc de
Sant Martí: l'església vella, la rectoria, l'antic cementiri i les tres masies (Can Planas, Can Cadena i Ca
l'Arnó).

Després hi ha les dues illes de cases que va construir la "Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
de Cataluña y Baleares" (La Caixa) entre els carrers d'Andrade, Guipúscoa, Treball i Agricultura.
Finalment, les casetes del passatge d'Antoni Gassol (entre Bac de Roda i Espronceda).

Tots aquests edificis gaudeixen de la protecció de ser Béns Culturals d'Interès Local (BCIL), una
categoria que es reivindica actualment per a la quarta masia del barri, Can Riera, situada al final del
carrer Cantàbria. 

L'església vella de Sant Martí de Provençals és el
centre del nucli antic del barri, a la plaça d'Ignasi Juliol,
juntament amb la rectoria, les restes de l'antic cemen-
tiri i les masies. Les primeres notícies del temple es
remunten a la seva destrucció per part d'Almansur
l'any 985. El 1052 passa de dependre de la parròquia
de Sant Andreu a la de Santa Maria del Mar.

A mitjans del segle XV ja va agafar la seva forma
actual. Se sap que el remat del campanar, d'estil bar-
roc, és de 1688. Les successives destruccions del
1909 ("Setmana Tràgica") i de la Guerra Civil van
portar a una reconstrucció que és encara visible.

El 2017, commemorant els 1.700 anys de la mort

 ESGLÉSIA VELLA DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 

del sant, es van fer profundes reformes i es va col·lo-
car un nou timpà a la portalada (posteriorment s'han
afegit les dues estàtues de sant Pere i sant Pau).

És molt característic l'arc que uneix el cor de l'es-
glésia amb la casa parroquial. Aquesta rectoria va  ser
la seu de l'ajuntament del poble de Sant Martí de
Provençals fins que es va traslladar a finals del segle
XIX a la plaça Valentí Almirall del Clot. L'edifici, a més,
feia funcions de jutjat i presó.

Des de mitjans del segle XIX, tots els cementiris
parroquials es van anar traslladant als nous que
s'anaven construint. Les restes del de Sant Martí van
anar a parar, el 1924, al de Sant Andreu. 

Església al 1915
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Antic cementiri al 1919

Hostal i rectoria al 1896
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Carrer Rector de Vallfogona
Segle XVII
La façana llueix una finestra gòtica i una ins-
cripció a la llinda d'una altra finestra amb la
data 1689. A principis dels anys 80 va ser
salvada de l'enderroc pels veïns. El 1988 va
acollir un Camp de Treball Internacional per a
la seva restauració. Actualment és un ludoteca
municipal. 

Carrer Menorca, 25
Segles XVI-XVII
Va ser restaurada el 1991, afegint-hi una central
de captació fotovoltaica. Acull un centre de  forma-
ció del Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament.
Acull també 26 horts urbans que la gent gran del
barri s'encarrega de conreuar. Juntament amb una
petita granja d'animals, serveix perquè els infants
del barri coneguin la natura de primera mà. 

Carrer Selva del Camp
Segles XVI-XVII
A la façana hi ha una fi-
nestra gòtica i la data
1748 gravada a la llinda
sobre la porta principal. A
la seva era (avui resca-
tada) se celebraven les
festes dels pagesos de la
zona. Ara és un Centre
d'Acolliment Residencial.

Andrade/Guipúscoa/Treball/Agricultura
1952-1955
Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco,
va inaugurar aquests habitatges el 1955. Les empre-
ses del país s'acollien als ajuts estatals per construir
habitatges per als seus treballadors. L'arquitecte,
Manuel Cases Lamolla, es va inspirar en els "hof" cen-
treeuropeus per dissenyar uns originals blocs amb
grans porxades d'entrada i patis interiors. 

Passatge Antoni Gassol
1925
Aquestes casetes unifamiliars van
ser inicialment habitatges per als
treballadors de les fàbriques tèx-
tils. Rep el nom del propietari dels
terrenys. Un altre passatge simi-
lar (el de Vicenç Montal, que hi
havia després del carrer Andra-
de) va ser enderrocat. 

 CAN PLANAS 

 CAN CADENA 

 CA L'ARNÓ 

 HABITATGES DE LA CAIXA 

 CONJUNT DE CASES DEL PASSATGE ANTONI GASSOL 

Textos: SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ, amb la col·laboració de les membres del Curs de Guia Local: Alexandra

Florez, Anna Codorniu, Antonia Muñoz, Esther Escribano, Mari Carmen García, Mercè Yuba, Sònia Rodríguez, Yolanda Galbas.

SELAV- TONI RODRÍGUEZ

SELAV- TONI RODRÍGUEZ
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