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Entrevista
amb
Francesc
Reina,
activista
veïnal

Eleccions a la vista
Deu mesos abans del termini le-
gal, el proper 14 de febrer se ce-
lebren eleccions al Parlament de
Catalunya. El motiu de l'avança-
ment: la inhabilitació del president
Quim Torra i la incapacitat dels
polítics catalans per trobar un
candidat o candidata alternativa.

Cal recordar que l'actual legis-
latura va néixer de l'aplicació de
l'article 155 de la Constitució es-
panyola (que suspenia els poders
autonòmics de Catalunya després
del referèndum de l'1 d'octubre del
2017) i que van ser promogudes
pel president del Govern central,
Mariano Rajoy.

Aquelles eleccions del 21 de
desembre de 2017 van ser àmplia-
ment guanyades per Ciutadans tot
i que la majoria parlamentària tor-
nava a ser pels partits sobiranis-
tes. A La Verneda de Sant Martí la
victòria del partit taronja va ser
aclaparadora, seguit d'Esquerra

Republicana que va substituir als
postconvergents com a primera
força sobiranista al barri (veure els
resultats absoluts a la pàgina 3).
De les 39 seccions censals, 32 van
ser per a Ciutadans i només set
per  a Esquerra Republicana.

Els comicis donaren aquest re-
sultat: sobre 41.263 electors Ciu-
tadans va treure 10.177 vots; ERC,
6.481; JxCat, 3.409; PSC, 6.320;
En Comú Podem, 3.537; CUP,
1.127; i el PP, 2.307.

Des de llavors hi ha hagut qua-
tre processos electorals (munici-
pals, europees i dues generals)
amb el resultat de la recuperació
dels socialistes com a força més
votada i l'accés al Govern de l'Es-
tat, la davallada de Ciutadans i
l'ascens de l'ultradreta. Potser
també serà aquest l'escenari pos-
terior a les eleccions del 14 de fe-
brer i no queda clar quines forma-
cions podran formar govern.

RESULTATS DE LES

ELECCIONS CATALANES

DEL 21-12-2017 A

LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució: preservar el medi ambient.
(P, RES, ER, V, A, R, EL, M, E, D amb i en T)

El consum responsable ajuda a...

El Carnaval de les vacunes

Enmig del desori per la vacunació contra la Covid-19
hem comprovat un cop més les febleses de l'ésser
humà: càrrecs públics que es vacunen quan no els hi
pertoca, empreses farmacèutiques venent les dosis al
millor postor, retards en l'aplicació dels plans...

A Catalunya vivim en estat preelectoral, amb la
crispació que sol aparèixer sistemàticament. Tot
sembla indicar que els resultats d'aquesta atípica
convocatòria seran molt diferents de les del 2017. EL
REBROT ofereix els lectors l'anàlisi de les dades de
les anteriors eleccions catalanes al barri, secció
censal a secció censal.

Entrevistem un dels
activistes més veterans
del moviment veïnal de
La Verneda de Sant
Martí. Ens alerta sobre la
desconfiança del veïnat
en els i les que dediquen
el seu temps lliure a
defensar la millora del
barri.

Una nova publicació
ens ajuda a comprendre millor la història del barri i
de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. Es
diu auro invento i és el butlletí digital de la Societat
d'Estvdis de La Verneda de Sant Martí, una entitat
que sol col·laborar amb EL REBROT amb articles
sobre el passat i els indrets més interessants del
nostre territori.

La contraportada informa sobre una entitat que
treballa a Via Trajana, a la part adrianenca del
barri. Tallers Guinardó és una cooperativa amb
personal que té alguna discapacitat intel·lectual
dedicada a les arts gràfiques.

EDITORIAL

A Catalunya vivim
en estat
preelectoral, amb la
crispació que sol
aparèixer
sistemàticament

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

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

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

Cerai Catalunya
Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona

La revista no comparteix necessàriament les
opinions dels articles signats
Revisió lingüística: Montse Ayats

Impremta: Espai Gràfic
Amb el suport de:

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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SC ELC VOT Cs ERC JxC PSC ECP CUP PP PAC REC B N
105 1.737 1.497 407 281 195 286 182 49 79 12 1 3 2
106 785 676 168 147 111 108 87 17 24 8 0 1 5
107 1.193 1.024 291 200 120 141 120 60 65 13 4 7 3
108 1.063 905 393 104 42 121 63 18 150 9 2 1 2
109 1.161 960 267 213 95 171 102 22 68 6 5 5 6
110 1.240 1.014 239 265 139 140 127 46 39 7 5 4 3
111 952 822 191 201 98 130 82 42 56 14 2 1 5
112 1.242 1.139 305 260 153 196 122 31 54 10 3 3 2
113 823 682 170 137 77 121 88 37 30 13 0 2 7
114 994 780 187 194 90 131 99 28 38 9 3 1 0
115 1.043 778 202 146 112 115 94 46 49 6 3 1 4
116 1.296 1.054 380 153 78 223 80 23 97 11 4 3 2
117 955 798 242 156 61 164 70 23 70 5 4 1 2
118 800 711 126 190 157 95 66 33 36 4 0 1 3
119 878 696 237 135 68 105 65 23 49 9 2 3 0
120 1.035 808 170 195 128 145 80 35 43 6 0 3 3
121 1.130 893 185 213 126 155 102 48 39 10 3 9 3
122 1.226 1.083 249 256 164 180 128 40 51 8 2 2 3
123 1.041 885 275 182 73 169 104 15 53 7 2 2 3
124 892 760 261 140 50 155 79 16 42 10 1 1 5
125 856 705 236 110 44 151 70 20 55 8 6 2 3
126 848 729 199 132 88 147 90 19 40 7 1 5 1
127 736 640 209 140 47 107 71 16 35 9 3 3 0
128 1.290 1.126 366 214 91 213 117 34 71 6 8 4 2
129 996 898 320 147 70 177 89 26 56 5 4 4 0
130 900 732 274 111 42 140 58 23 69 11 3 1 0
131 995 864 274 144 77 203 78 22 47 9 5 3 2
132 944 816 247 120 66 155 90 23 96 8 1 6 4
133 1.264 1.069 338 195 86 220 87 31 92 9 3 4 4
134 1.149 952 255 201 104 172 103 30 67 5 4 8 3
135 924 756 285 92 48 160 68 27 64 7 0 2 3
136 1.057 858 295 154 72 166 65 22 65 7 1 2 9
137 1.159 885 325 121 45 204 88 19 64 11 5 2 1
138 1.086 748 205 141 52 163 77 24 66 11 2 3 4
139 1.181 934 352 126 40 213 95 20 73 10 3 2 0
140 1.147 882 276 152 74 185 95 30 46 10 7 5 2
141 850 655 205 111 64 109 70 24 52 9 3 2 6
142 1.153 875 280 145 61 198 90 27 48 16 1 0 9
143 1.242 961 291 157 101 186 96 38 69 12 2 1 8
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Llegenda: SC (secció censal); ELC (electors/es); VOT (votants); Cs (Ciutadans); ERC (Esquerra Republicana); JxC (Junts per Catalunya; PSC (Partit dels Socialistes); ECP
(En Comú Podem); CUP (Candidatura d'Unitat Popular); PP (Partit Popular), PAC (Partit Animalista); REC (Recortes Cero-Grup Verd); B (Blancs); N (Nuls).

Resultats de les
eleccions 2017
La Verneda de Sant Martí està dividida en 39 seccions
censals, de la 105 a la 143 (entre 785 electors, la més
petita, i 1.737, la més nombrosa). Això marca el lloc de
votació i també permet esbrinar quines són les ten-
dències a cada illa de cases.

En el cas de les eleccions catalanes del 21 de desem-
bre de 2017, les dades absolutes visualitzen l'escom-
brada general que va fer Ciutadans, seguit de molt
lluny per Esquerra Republicana. Fins i tot la secció 108,
que tradicionalment és l'única de Barcelona en la què
guanya el PP, es va passar a la formació taronja, que
va escurar també el vot socialista.
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SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Acaba d'aparèixer la publicació
digital auro invento, especialitzada
en temes d'història i societat de La
Verneda de Sant Martí, de l'antic
municipi de Sant Martí de Provençals
i del Pla de Barcelona.

Es pot trobar únicament a l'adreça
electrònica altzadiako.wordpress.com/

butlleti-auro-invento de la Societat
d'Estvdis de La Verneda de Sant Mar-
tí (SELAV). En el número zero els te-
mes tractats són molt diversos: una
bibliografia bàsica per apropar-se al
coneixement del barri; el campanar
de l'església vella de Sant Martí;
l'exposició virtual "Grans fotògrafs a
La Verneda de Sant Martí"; els
treballs del Taller d'Història del Barri;
i estudis històrics i culturals.

D'aquests, el primer està dedicat

Una nova publicació
sobre la història del barri

a la documentació medieval sobre
els orígens del terme "Provençals" i
el darrer, "Resum històric de La
Verneda de Besòs", sobre el barri de
Sant Adrià de Besòs del mateix nom.

Els membres del Taller
d'Història del Barri que
organitza la SELAV han
descobert que hi ha
una setantena d'espais
sense nom

A més, hi ha dos articles sobre
territoris de l'antic municipi: "La car-
tografia parcel·lària a Sant Martí de
Provençals (1853-1871)" i "El teixit
urbà de La Sagrera".

La publicació combina estudis ori-
ginals amb reproduccions d'articles
publicats en d'altres revistes o llibres
que permeten conèixer a fons la his-
tòria del barri, del districte i del muni-
cipi, independent de la ciutat de Bar-
celona entre 1716 i 1897.

Destaquen els treballs dels mem-
bres del Taller d'Història del Barri que
organitza la SELAV. Un al voltant dels
noms de dones als carrers, jardins i
places del barri i un altre sobre els
espais sense nom a La Verneda de
Sant Martí. Han descobert que hi ha
una setantena. Sobta en una ciutat
en la que la Ponència del Nomenclà-
tor de l'Ajuntament té una llista d'es-
pera d'unes dues-centes cinquanta
dedicacions.

El nom llatí de la publicació, que
significa "troballa d'or", respon a un
indret medieval que correspondria al
carrer Guipúscoa amb Agricultura.

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

Jane Austen en
la intimidad

Lucy Worsley és avui dia una
de les historiadores més
populars del Regne Unit,
gràcies als nombrosos
documentals que ha escrit i
presentat per a la BBC i a un
seguit de llibres que combinen
el rigor històric i la curosa
documentació amb un estil
àgil, divertit i ple de ritme
narratiu. Aquest cop la seva
mirada s’ocupa de Jane
Austen, la gran novel·lista
d’inicis del segle XIX, i el
resultat és una biografia molt
reveladora que serveix també
com a porta d’accés a una
època, els anys de la Regència,
que Worsley reconstrueix
detalladament partint de la
vida quotidiana de l’escriptora
i atenent també a la seva
obra immortal.

Lucy Worsley
Jane Austen en la intimidad

Urano, 2017
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ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

"Vam aconseguir que no s’edifiqués
res al barri si l’associació de veïns
no donava permís"

Francesc Reina Ruiz (Fuente de Pie-
dra, Màlaga, 1938) va ser durant
molts anys dirigent veïnal a l'associa-
ció de veïns de La Verneda Alta. El
seu compromís per-
sonal amb el barri
l'ha portat a ser pro-
tagonista de molts
dels canvis radicals
que s'han donat a
les places i carrers
de La Verneda de Sant Martí.

Com va entrar en el moviment
associatiu?

Acabàvem de rebre els habitatges
en els que vivim a la rambla Prim i hi
havia dos personatges que s’havien
constituït en junta cívica, però el que

Francesc Reina, a la seu de Verneda Solidària

No sol ser massa agraït treballar
en una associació de veïns...

La gent desconfia molt de qui
defensa alguna cosa col·lectiva. Creu
que ho fa per interès personal... i no,
és pel barri.

pretenien era apropiar-se de quatre
locals comercials del bloc.

En principi m’havia integrat a la
junta i vaig començar a veure juga-

des i argumentacions
que no m’agradaven.
No me’n refiava de les
seves actituds.

Me’n vaig anar en
busca de l’associació
de veïns de La Verne-

da Alta. Llavors tenia un local molt
ridícul al carrer de l’Estartit i vaig pen-
sar que podia tenir ressò per inte-
ressar-se en dir aquesta gent que
s’equivocaven. I aleshores vam
ocupar els locals del carrer Camp
Arriassa [seu actual de l'associació
de veïns].

La gent desconfia molt
de qui defensa alguna
cosa col·lectiva

Quina va ser la primera lluita
veïnal que recorda?

La del solar del pont del Treball per
a escola de formació professional.
Les lluites de l'associació de veïns
eren un projecte noble. Vam aconse-
guir que no s’edifiqués res al barri si
l’associació no donava permís.

Alguna reivindicació que no
s'aconseguís?

Nosaltres volíem que l’espai al
costat de l'estació de metro de La
Pau fos per un casal de gent gran
molt més gran del que es va acabar
fent al costat del poliesportiu.

Queda algun projecte pendent de
realitzar?

Els espais per posar monuments
a la rambla Prim. Resten pendents
des dels Jocs Olímpics de 1992, quan
es va urbanitzar la rambla.

Què ens ha portat la pandèmia?
Molt. Ens està perjudicant a la

major part de la societat i hi ha incòg-
nites que ens haurien d’explicar...

Les lluites de l'associació
eren un projecte noble



EL REBROT  72   Febrer 20216 NATURA

Llavors (II)

Xuclamel (Locynera xylosteum)

Algunes llavors grans es van
adaptar a la dispersió de
grans mamífers antics, com
els dinosaures que se les
menjaven. Amb la seva
desaparició aquestes
plantes van tenir problemes
per sobreviure i algunes es
devien extingir amb ells

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

RICARD LLERINS BONET

Una llavor gran és costosa de produir
i difícil de transportar, encara que
algunes siguin rodones per facilitar el
rodament i allunyar-se d’on han caigut.
En general l’evolució ha premiat les
plantes que fan moltes llavors petites
fàcils de transportar que les que en fan
poques de grans. Una llavor gran però,
dona a la planta que en naixerà molts
nutrients per prosperar en l’estadi
inicial de la seva vida.

Les llavors petites solen predominar
en llocs àrids. La major part de les
llavors anuals dels deserts solen pesar
entre 0 i 2 g. A més poden germinar
després de diferents anys esperant a
que plogui. Algunes plantes del desert
aconsegueixen que no totes les llavors
germinin al mateix temps. Les llavors
grans tenen un índex més gran de
supervivència que les petites, si nó les
seves espècies s’haurien extingit.
Solen predominar en ambients bosco-
sos i ombrívols, on degut a la poca llum
disponible, amb les reserves de la llavor
poden créixer més que les llavors
petites, estenent les seves fulles per
captar la poca llum que arriba al terra.
També les llavors grans poden germi-
nar estant enterrades a més profundi-
tat que les petites, per evitar que es
cremin si hi ha un incendi superficial.

Algunes llavors grans es van
adaptar a la dispersió de grans
mamífers antics, com els dinosaures
que se les menjaven. Amb la seva
desaparició aquestes plantes van tenir
problemes per sobreviure i algunes es
devien extingir amb ells.

La seva dispersió també és un tema
molt interessant, donat que hi ha
moltes estratègies diferents. Plantes
que transporta el vent, on alguns fruits
tenen ales com els aurons, l’aigua com
el teix, els ocells, els animals engan-
xades al pèl com la repalassa, les

formigues per alimentar-se o amaga-
des pels esquirols per fer front a
l’hivern on obliden més tard on estan
o moren abans de poder menjar-se-
les, contribuint a la formació de bosc.

Les llavors o els fruits que les
envolten són un aliment fonamental
per la humanitat. Amb elles fem pa,
oli, i vi. La mel no cal que l’elaborem,
l’agafem directament de les abelles. Els

tenint-les a -20 ºC en un bunker a pro-
va de bombes en el cas del Kew de
Londres, mantenen el seu poder de
germinació durant dècades. Només un
tall de corrent podria alterar les seves
condicions de conservació. L’any 2008
el govern norruec va inaugurar un banc
de llavors a la illa de Spitsbergen a
l’arxipièlag de Svalbard. Te més de
1.000 m2 repartits en tres magatzems
a 130 m. sobre el nivel del mar, on
diferents institucions poden guardar
llavors. Aquí les mantenen entre 3 i 6
graus negatius, però si fallés el corrent
elèctric les condicions exteriors solen
ser similars a aquestes temperaturas
i llavors les llavors no patirien altera-
cions per aquest fet, a diferència de les
de Londres.

Les llavors solen tenir capes de
diferents mides que envolten l’embrió,
inclús entre llavors del mateix arbre.
Això fa que no totes les llavors neixin
al primer any d’ésser sembrades,
encara que la major part sí i d’altres
puguin néixer en anys posteriors. Cada
espècie te les seves normes pròpies.

(continuarà)

llegums són la base d’una dieta equili-
brada en moltes cultures arreu del
món. Donada la seva importància,
alguns jardins botànics tenen un banc
de llavors com a reserbori de plantes,
de forma que els treuen l’aigua i man-

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

91.2 FM
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Per una transició justa en
el sector turístic

JOSEP MANERA

Situada al carrer Fluvià,
entre Concili de Trento i
Guipúscoa. El seu nom autèntic
era Maria de la Caridad del
Cobre Garriga Guerrero
(Cienfuegos, Cuba, 1865–
Barcelona, 1956). De petita es
va traslladar a Catalunya amb
la família, possiblement per
aquest motiu va adoptar el
nom de Montserrat.

Es va dedicar a la botànica i
fou deixebla i col·laboradora
del doctor Pius Font i Quer.
Herboritzava plantes de tota
Catalunya que, rigorosament
preparades van engrandir la
Secció Botànica de la Junta de
Ciències Naturals, embrió de
l'actual  Museu de Ciències
Naturals de Barcelona. Va fer
classes de botànica a l’Institut
de Cultura i Biblioteca Popular
de la Dona. Participà
activament en la formació de
l’Institut Botànic de Barcelona
al què donà el seu extens
herbari el 1954.

Plaça de
Montserrat Garriga

CARRER A CARRER

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

ECOLOGISTES EN ACCIÓ

Comissions Obreres i les organit-
zacions ecologistes Amigos de la Tie-
rra, Ecologistes en Acció, Green-
peace, SEO/BirdLife i WWF han ana-
litzat l'extrema vulnerabilitat del sec-
tor turístic, que genera molta ocupa-
ció però amb una elevada tempora-
litat i precarietat. També han abordat
la necessitat d'evitar aquesta de-
pendència i caminar cap a un model
productiu més basat en el desenvo-
lupament tecnològic i industrial i en
les activitats dirigides a la descarbo-
nització de l'economia i a la poten-
ciació dels serveis públics lligats a la
sanitat i les cures. Aquesta transició
és especialment important a les
zones de turisme de sol i platja, molt
depenents d'aquest sector.

Per això plantegen que no hi cap
apostar pel desenvolupament de
noves infraestructures que perllon-
guin aquest model, que s'ha d'evitar
l'excessiva turistització d'alguns cen-
tres urbans i que s'han de plantejar
determinats topalls a l'oferta turística
a zonas molt saturades. S'ha de con-
siderar la capacitat d'acollida turística
de cada territori en relació amb els
límits que imposa el patrimoni natural

i les condicions de vida de les perso-
nes que habiten destins turístics.

En qualsevol cas el sector ha de
ser sostenible ambientalment, diver-
sificat i resilient, amb destins turístics
i activitats basades en el compliment
de la normativa, la qualitat de l'ocu-
pació, el respecte al territori i a la
biodiversitat i enquadrats en les me-
sures de reducció d'emissions.

Les organitzacions plantegen que
per aquesta transformació el sector
del turisme necessita mesures espe-
cífiques de transició justa desenvo-
lupant la pròpia Estratègia de Tran-
sició Justa elaborada pel Govern.
Aquestes zones saturades i depe-
nents d'ell necessiten mesures de
recolzament per impulsar una re-
orientació del seu model productiu
promovent en elles el desenvolupa-
ment industrial net, la transició
energètica basada en les energies
renovables, l'economia circular, la
bioeconomia, els serveis socio-
sanitaris i els sectors primaris ba-
sats en els seus recursos autòctons
com la agroecologia, la ramaderia ex-
tensiva o l'activitat forestal soste-
nible.
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A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

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.

EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Anuncia't  a

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com

R

Arts gràfiques i inclusió
social per a discapacitats

A la part adrianenca del barri, en una
nau industrial de la Via Trajana es
troba Tallers Guinardó. És un Centre
Especial d'Ocupació que acull tre-
balladors i treballadores amb disca-
pacitat intel·lectual.

Són una cooperativa i es dediquen
al món de les arts gràfiques i dels
manipulats: fabriquen trencaclos-
ques, jocs educatius, capses folrades
a mida, tot tipus d'elements de paper
i cartró i troquelats.

La idea va néixer el 1979 amb la
creació d'un Taller Ocupacional. Ac-
tualment és una fundació que dona

TALLERS GUINARDÓ-VIA TRAJANA 15
TG@TALLERSGUINARDO.COM

93 313 7757

resposta "als reptes psicosocials, a
partir de les inquietuds de les per-
sones amb discapacitat i de les
seves famílies. Té una llarga trajec-
tòria promovent l'autonomia i in-
clusió social a través de recursos per
accedir a un habitatge digne i un
acompanyament i protecció de la per-
sona a través de l'entitat tutelar i
l'assessorament personalitzat."

Els treballadors i treballadores de Tallers Guinardó

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


