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R
"Un dels principals
problemes del barri és la
manca d'identitat"

Entrevista amb César Aguado, vicepresident de la Societat d'Estudis
de La Verneda de Sant Martí

ÀNGEL VALVERDE

César Aguado Lozano (La Verneda
de Sant Martí, Barcelona, 1970) és
llicenciat en Geografia Humana i vice-
president de la Societat d'Estudis de
La Verneda de Sant Martí (SELAV).
El seu interès pels estudis locals ha
quedat reflectit en diversos treballs
a l'entorn de la població del barri i
també sobre els fenòmens electo-

rals que l'afecten. Té en preparació
estudis sobre els canvis en el no-
menclàtor de l'antic poble de Sant
Martí de Provençals. El seu esperit
divulgatiu li ha portat a treballar la
història i la societat del barri amb les
escoles i instituts vernedencs. Pu-
blica articles de diverses temàtiques
en "auro invento", el butlletí de la
Societat d'Estudis.

CARNAVAL
24 febrer-2 març

2022
(pàgines 2 i 5)
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Sobre la història
La presentació del número especial sobre la
història de la Biblioteca Sant Martí de
Provençals celebrada el dia 17 del mes de
desembre va ser un acte ple d'emocions. La
participació d'antigues directores i d'usuaris de
tota la vida de l'equipament va treure a la llum
delicioses anècdotes i records compartits per
molts dels assistents.

Sempre pendents de les novetats sobre
l'evolució de la
pandèmia i de les
restriccions que
comporta, tothom
aguanta la respiració per
si es pot celebrar com cal
el Carnaval d'enguany,
entre els dies 24 de
febrer i 2 de març.

El present número d'EL REBROT té un marcat
accent històric. Primer per l'entrevista amb el
vicepresident de la Societat d'Estudis de La
Verneda de Sant Martí (SELAV), un geògraf
autor de diversos estudis sobre les
característiques de la població del barri.
Després, per l'article que enumera les diferents
maneres d'apropar-se al coneixement sobre la
història i la societat vernedenca: xerrades,
tallers, rutes, webs, publicacions...

Cal destacar la recomanació de la secció
Llibres. Es tracta d'un estudi sobre el procés
d'escolarització a Barcelona durant el segle XX.
Inclou un extens estudi sobre els instituts
Infanta Isabel d'Aragó i Joan d'Àustria. Això és
una de les assignatures pendents de les
publicacions sobre el barri: la història de les
seves entitats i equipaments.

EDITORIAL

L'ESPURNA

Solució: Pressupostos Generals.
(P, RES, S, U, P, OS, T, OS, G en E, R, AL, S)

Per fi es posen d'acord
i aproven els...

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

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

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

JEROGLÍFIC

A G E N D A

1 AL 25 FEBRER

EXPOSICIÓ:
"TRAÇOS... AIXÒ FEM"

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

5 FEBRER, 11:00
RUTABARRI: LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ NEGRA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

6 FEBRER, 12:00
MATÍ FAMILIAR: "VES PER ON"

AUDITORI SANT MARTÍ

10 FEBRER, 17:15
PETIT CINECLUB: "ZOG I
ELS DOCTORS VOLADORS"

SALA LA PAU

10 FEBRER, 19:00
PANTALLA BARCELONA:
"LA DONA IL·LEGAL"

AUDITORI SANT MARTÍ

10 FEBRER, 19:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. TEATRE:
"DESTINATION MOON"

AUDITORI SANT MARTÍ

13 FEBRER, 17:00
DANSA:

"DIVERSITAT FLAMENCA"
AUDITORI SANT MARTÍ

17 FEBRER, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"EN EL LLINDAR"
AUDITORI SANT MARTÍ

19 FEBRER, 11:00
RUTABARRI:

BOTIGUES

VERNEDENQUES

CINQUANTENÀRIES

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

20 FEBRER, 18:00
DIUMENGES DE CLÀSSICA:

CLARA SANTACANA

AUDITORI SANT MARTÍ

25 FEBRER, 19:00
FESTIVAL JOVE

DE CARNAVAL

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

25 FEBRER, 19:00
BARCELONA

DISTRICTE CULTURAL.
MÚSICA:

CARAMELO A KILO

AUDITORI SANT MARTÍ

26 FEBRER, 19:00
27 FEBRER, 18:00

TEATRE ALISOS:
"L'AMFITRIÓ"

AUDITORI SANT MARTÍ

26 FEBRER, 11:00
RUA DE CARNAVAL+

CONCURS DE DISFRESSES

PARC DE SANT MARTÍ

2 MARÇ, 17:30
ENTERRO DE LA

SARDINA+SARDINADA

PARC DE SANT MARTÍ

Amb el suport de:

Tothom aguanta la
respiració per si es
pot celebrar com
cal el Carnaval
d'enguany
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"Viure en blocs alts no facilita la
creació de comunitat"

D'on li ve l'interès pels estudis
locals?

A l’institut Joan d’Àustria, on estu-
diava, hi havia un premi d’investiga-
ció històrica i em vaig posar en
contacte amb la SELAV. A partir d’aquí
vaig començar a fer estudis esta-
dístics basats en el Pla Popular de
La Verneda Alta.

Quines activitats desenvolupa la
SELAV?

Hi ha els Tallers d’Història del Bar-
ri, fem visites guiades i xerrades
sobre la història del barri. Tenim una
pàgina web i publiquem "auro inven-
to", un butlletí quadrimestral. També
atenem preguntes d’entitats o parti-
culars sobre el barri que ens arriben
al correu.

Quins són els senyals d’identitat
del barri? Què el diferencia de la
resta?

Té una estructura singular. És un
barri creat a partir dels anys cinquan-
ta i seixanta. En aquest sentit s’assem-
bla a Nou Barris, Badalona o L’Hospi-
talet. La diferència és que som una
zona molt propera a la ciutat central

en eixos de tres carrers per tres
carrers, com ara La Palmera, que
sembla una superilla. Amb grans
eixos viaris com la Gran Via (una
autopista), la rambla Prim (ho havia
de ser) i Guipúscoa (també ho havia
de ser i va ser transformada).

Des del punt de vista de la pobla-
ció, traient els polígons de La Pau,
Parera i Via Trajana, molts dels habi-
tatges són de la Mútua Tèxtil o em-
preses públiques com Telefónica,
Correos, institucions com la Guardia
Civil o la Policía Nacional... Tenim una
composició molt plural.

El fet de viure en blocs alts, amb
tant de espai, més dispers, no facilita
tant crear comunitat com a barris com
el Clot o Prosperitat, amb cases
baixes.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

Llibre
"Un mag de Terramar",

d'Ursula K. Le Guin.
Música

"Voyager",
de Mike Oldfield.

Pel·lícula
"El violinista en el tejado",

de Norman Jewison.
Color

Taronja.
Olor

Cítric.
Menjar

Truita de patates.
Piano o guitarra?

Piano.

Tal com és

BUSCAMOS FAMILIAS ANFITRIONAS en Barcelona/
 La Verneda/Sant Martí para ACOGIDA REMUNERADA por
semanas, de estudiantes europeos, Si dispone de alguna
HABITACIÓN LIBRE en su hogar, no lo dude y póngase en

contacto con nosotros en los teléfonos:
Isabel / Miguel (93 313 1109 / 650 468 430)

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

I N G R E S O S  E X T R A

(segueix a la pàgina 4)

El nostre barri es diferencia
de la resta en que és l'única
zona d'eixample construït
com un polígon d'habitatges

i som l’única zona d’eixample cons-
truït com un polígon d’habitatges. Un
eixample transformat pel GATCPAC

César Aguado, a la seu de Verneda Solidària
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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.

De la narrativa
llatinoamericana,

quin és el seu
autor/a favorit?

Gioconda Belli

Gabriel García Márquez

Mario Vargas Llosa

Jorge Luis Borges

Julio Cortázar

Isabel Allende

Des de quan és soci/sòcia de
la Biblioteca Sant Martí de

Provençals?

D. NO SOC SOCI/SÒCIA 40%

Resultats Enquesta Novembre

ENQUESTES
EL REBROT

Correu a: cartes.elrebrot@gmail.com

A. MENYS DE 10 ANYS 16%

C. DES DEL 1968
44%B. DE 10 A 40 ANYS
0%

Recomani un llibre per endinsar-
se en la història del barri...

La gent i els barris de Sant Martí,
de Josep Maria Huertas Claveria, un
molt bon llibre divulgatiu sobre els
barris del districte de Sant Martí.

I un indret?
Des del punt de vista històric, el

nucli antic. I des del punt de vista
urbanístic, el barri de La Pau, amb la
seva organització
classista dels ha-
bitatges.

Quin és el
problema
principal del
barri?

La manca d’identitat. No fer vida
al carrer provoca no conèixer el
veïnatge, falta de memòria històrica,
crea coses com no saber el nom que
tenim, quin patrimoni tenim... Ens
falta molt per ser com el Clot o el
Poblenou, però crec que estem en el
camí.

Quin és realment el nom del
barri?

Té dues potes. Una verneda és un
bosc de ribera. A part del Besòs,
sembla que també hi havia llacunes.
El topònim "Verneda" ens parla de
boscos, no de que estigui al costat
d’un riu. Sant Martí és el nom de la
parròquia amb un territori enorme
que incloïa el Clot, Poblenou, la

Sagrera, Guinardó, La Verneda... El
nom del barri no pot ser Sant Martí
perquè es referix al territori complet.

El districte de Sant Martí és singu-
lar. Gràcia té un nucli molt clar, Sant
Gervasi també, Les Corts igual, Hor-
ta, Sarrià... excepte Sant Martí, que
té el nucli històric aquí i les zones
poblades eren el Clot i el Poblenou,
que van crear la seva identitat.

Des del geògraf Jordi Borja al 1984
el territori entre el carrer Espronceda
i el límit amb Sant Adrià i des de la

Gran Via fins a la
via del tren era la
"zona 38", ano-
menada La Ver-
neda. A partir del
2006, l 'Ajunta-
ment divideix el
territori en dos:

Sant Martí de Provençals, barri 72, i
La Verneda i La Pau, barri 73.

El que importa és el que diu la gent
amb els anys. Nosaltres no farem una
discussió d’això. El carrer Cantàbria no
crea un límit, no hi ha una separació,
no són dos barris. Es va fer tot a la
vegada com un sol barri. La solució
que s'ha trobat és anomenar-lo La
Verneda de Sant Martí.

Quin és el repte de futur dels
estudis locals?

Tenim unes escoles i instituts amb
un professorat i alumnat amb molt
d’interès cultural i crec que hauríem
d’aconseguir que el coneixement del
barri els hi arribés més.

(ve de la pàgina 3)

Sobre el nom del barri,
l'important és el que diu la
gent amb el pas dels anys
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Escolaritzar
Barcelona

L L I B R E S

Escolaritzar Barcelona.
L'ensenyament públic a la
ciutat, 1900-1979 (Museu
d'Història de la Ciutat, 2020),
de Cèlia Cañellas i Rosa Toran,
analitza el procés
d'escolarització de Barcelona al
llarg del segle XX, el
desequilibri entre el sector
públic i el privat, la influència
de les reivindicacions populars
i la dinàmica de les
administracions.

A més, l'exemplifica en tres
institucions escolars. Dos
d'elles són els instituts
vernedencs Infanta Isabel
d'Aragó i Joan d'Àustria. És
l'única publicació que parla
extensament, més de 150
pàgines,  de la història i
característiques d'aquests dos
equipaments que van
començar la seva trajectòria el
curs 1962-63, il·lustrat amb
entrevistes a antics alumnes.

ROGER COSTA (REVISTA SÀPIENS)
El rastre (pre)històric del carnes-

toltes és una d’aquelles coses que
es perd en la nit dels temps. Per al
mitòleg Claude Gaignebet, de fet, es
tracta d’una autèntica religió, anti-
quíssima, que s’inscriu en el calendari
popular més remot, que divideix l’any
en períodes de quaranta dies (una
llunació i mitja).

El 2 de febrer començaria un
d’aquests cicles (transformat a pos-
teriori en l’Imbolc celta, les saturnals
romanes o la Candelera cristiana).
La data és significativa perquè,
segons si queia en lluna nova o ple-
na, es considerava que l’hivern s’aca-
bava o no. La confirmació d’aquest
final es basava en l’observació del
son hivernal dels óssos, i era vista
així: l’animal es desperta el dos de
febrer, i si no hi ha lluna, surt de la
cova, fent un gran pet i alliberant les
ànimes dels morts. És per això que

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

FESTES

L'origen del Carnestoltes
El món al revés 

Grecs i romans gaudien així ma-
teix d’un gran nombre de celebra-
cions amb elements carnestoltescs:
les festes dionisíaques, les Lupercals,
les Matronals... Hom ha apuntat que
el martiri de Jesús s’emmarca en
aquest ambient burlesc quasi cons-
tant: els soldats romans el despullen
i el disfressen amb un mantó porpra,
li entaforen una corona d’espines i li
fan reverències. Posteriorment, a
l’edat mitjana, es manté aquest llarg
calendari festiu i persisteixen uns
elements semblants: s’exalten els
bojos, tarats... en definitiva, els dè-
bils, i es fa apologia de tot allò opo-
sat a l’espiritualitat: excrements, se-
xe, digestions i combustions corpo-
rals diverses.

Pels antropòlegs Adrià Pujol i An-
drés Antebi, autors d’un dels estudis
més actualitzats en la matèria, es
tracta en general del món al revés,

però no simplement com un contra-
pès a la cultura oficial, sinó com la
utilització col·lectiva d’un registre (la
ironia o la comicitat) omnipresent en
la condició humana, que el poder
sempre intenta controlar i manipular
amb l’objectiu poc dissimulat de
mantenir l’status quo.

moltes de les disfresses d’ós encara
avui són part integrant d’alguns
carnestoltes pirinencs. I també el fet
d’ennegrir-se el rostre, tot evitant
que l’animal confongués alguna cara
amb la lluna plena. Cal que l’ós ho
trobi tot fosc en sortir de la cova
perquè, si no, l’hivern durarà quaran-
ta dies més.
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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

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

Diversitat (1)

RICARD LLERINS BONET

La natura és diversitat. De for-
mes, colors, textures, de maneres
d’aconseguir aliment, de formes de
relacionar-se amb d’altres exemplars
de la mateixa espècie, d’estratègies
de reproducció, de comportament
dels éssers vius i adaptacions al medi
per sobreviure.

Així els senglars i molts altres ani-
mals, surten a menjar de nit per evi-
tar l’home, l’exterminador més gran
que hi ha de la vida natural.

Les plantes no són alienes a la
diversitat natural. Les plantes són
mestres en fer flors de diferents for-
mes, flaires i colors per atraure els
insectes pol·linitzadors i d’altres

animals també. Han tingut molts
milions d’anys per poder fer proves.

Algunes flors floreixen de nit
mentre que pel dia estan tancades,
com la flor de nit, Mirabilis jalapa, o el
llessamí de nit, Cestrum nocturnum,
perquè encara que hi ha menys pol·li-
nitzadors de nit que de dia, també hi
ha menys flors candidates a ser
pol·linitzades. Igualment l’ametller,
Prunus dulcis i l’aranyoner, Prunus
spinosa, floreixen en ple hivern per
tenir tots els pol·linitzadors per ells,
perquè més endavant hi ha molta
competència amb d’altres plantes per
atreure'ls. Clar que totes les es-
tratègies tenen avantatges i perjudi-
cis i sobretot els ametllers es gelen

molts anys els fruits si hi ha tempera-
tures baixes després de la floració,
la qual cosa no els sol passar als
altres arbres que floreixen més tard.

Algunes figueres com la mediter-
rània, Ficus carica, floreixen com a
mínim dos cops l’any per donar ali-
ment a la vespa que les pol·linitza.
Aquesta relació és de mutualisme,
donat que la figuera depèn de la
vespa per la seva reproducció, men-
tre que la vespa també depent de la
figuera per poder menjar. El proble-
ma és que si alguna de les dos espè-
cies desapareix l’altre pot tenir els
dies contats en dependre de l’altre
d’una forma tant exclusiva. Són rela-
cions de diferents espècies de dife-
rents regnes natural on els dos indi-
vidus surten beneficiats de la seva
col·laboració.

Les plantes tenen reproducció
sexual i asexual. Encara que la re-
producció sexual és un èxit evolutiu,
on dos exemplars de la mateixa es-
pècie en formen un altre amb gens dels
dos progenitors, la qual cosa li dona
més protecció davant malalties al nou
individu que si fos un clon amb un sol
progenitor, la reproducció asexual és
una assegurança de la continuació de
l’espècie si es que l’asexual no ha
estat possible per l’aïllament d’un
individu o la manca de pol·linitzadors.
Així alguns arbres que viuen en lleres
de rius com el pollancre piramidal,
Populus nigra 'Italica', tenen facilitat per
arrelar d’estaca aigües avall, si el vent
o l’aigua trenquen alguna branca, for-
mant un clon uns arbres dels altres.

Viscum album, vesc o visc (muérdago)

Dilluns a divendres de 10 a 18   -   Dissabtes de 9:30 a 14
Dr. Zamenhof, 5-7   93 498 28 36      640 911 061

LA TEVA
BELLESA

I BENESTAR,
 LA NOSTRA

PASSIÓ

Revisión gratuita sin compromiso

ESPRONCEDA, 293

Tel. 93 303 1950         WhatsApp 618 070 946

clinicabacdental@gmail.com

Cirugía Oral
Endodoncia

Estética dental
Implantología

Odontopediatría
Ortodoncia

Periodoncia
Prótesis
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ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983                           646 396 497

Cartes dels Lectors

ACLARINT UNA
CONFUSIÓ

En diversos escrits
sobre la història de la
Verneda de Sant Martí
ha aparegut, algunes
vegades, una dada
errònia. S’esmenta que
la promoció per a la
construcció de vivendes
va anar a càrrec de
diferents organismes,
també d’empreses
privades. Una de les que
s’esmenta és Gallina
Blanca, cosa que fa
pensar que la
multinacional de les
sopes preparades va
construir pisos per als
seus empleats. Això no
és cert. En Lluís Carulla
i Canals, fundador i
president del Consell
d’administració de
Gallina Blanca, també
dirigí la constructora
Montnegre que edificà
diversos blocs de pisos
a la Verneda. De
vivendes per als

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.

treballadors de Gallina
Blanca, res de res.

Parlo amb
coneixement de causa.
L’any 1969, la meva
companya i jo vam
adquirir un pis en el
bloc 14, escala A del
«polígono de San
Martín», al carrer
Maresme. Ella era
treballadora de Gallina
Blanca, però el pis el
pagàrem a preu de
mercat, ens van fer una
petita rebaixa no gaire
significativa. En
l’escriptura de propietat
figura com a part
venedora l’empresa
Montnegre S. A., en cap
moment apareix el nom
de Gallina Blanca,
Tampoc el de Lluís
Carulla. Entre la resta
de compradors de pisos
del bloc no hi havia cap
altre empleat de
l’empresa productora
de brous concentrats.

J. M. Sarabia

N O T Í C I E S

La Biblioteca Sant Martí de Provençals va
tancar les seves portes el proppassat 18 de
desembre. Fins a l'obertura de la nova
biblioteca Gabriel García Márquez al carrer
Treball els vernedencs hauran de resignar-
se a acudir a d'altres biblioteques.

La revista EL REBROT va presentar el 17
de desembre al Centre Cívic Sant Martí un
número especial dedicat a la història de la
desapareguda biblioteca. Van assistir un
bon nombre d'amants dels llibres i algunes
de les antigues directores que van recordar,
emocionades, el seu pas per l'equipament
vernedenc i moltes anècdotes sobre els
esdeveniments que van conformar una
institució tan estimada.
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Conèixer a fons la història del barri
SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Durant tot el trimestre el
Centre Cívic Sant Martí or-
ganitza cada dilluns a dos
quarts de vuit un cicle de
xerrades sobre la història
del barri. La temàtica és
molt variada: població, pai-
satge rural i industrial, art
i arqueologia, les lluites
veïnals, com vota La Ver-
neda de Sant Martí  o Pro-
vençals en la documenta-
ció medieval.

Els continguts d'aquest
cicle s'apropen als del Ta-
ller d'Història del Barri, una
activitat que permet tre-
ballar durant tres mesos
les dades bàsiques que de-
fineixen La Verneda de
Sant Martí (en el seu nivell
Inicial) o participar activa-
ment durant tot l'any en el
grup d'investigació sobre
nous aspectes de la socie-

tat vernedenca (en el nivell
Avançat).

Per endinsar-se en la
història del barri i el seu
patrimoni es pot visitar la
pàgina web bit.ly/2UjBzE0,
promoguda per la Bibliote-
ca Sant Martí de Proven-
çals i la SELAV. Una ruta vir-
tual pels més de cinquanta

indrets interessants de La
Verneda de Sant Martí.

Si es prefereixen les ru-
tes històriques caminades,
aquest trimestre s'inau-
guren dues noves: "La Ver-
neda de Sant Martí Negra",
sobre els fets que van im-
pactar el barri,  i "Botigues
vernedenques cinquante-

nàries", sobre el comerç de
proximitat que sobreviu al
pas del temps.

Per aprofundir en el co-
neixement del barri es pot
fer servir la pàgina web
altzadiako.wordpress.com de
la Societat d'Estudis, dins
de la qual es poden llegir i
baixar en PDF unes quan-
tes publicacions, entre
elles el butlletí "auro inven-
to" que conté nombrosos
articles sobre el barri, el
districte i l'antic poble de
Sant Martí de Provençals.

A partir del mes de fe-
brer, es pot demanar al
Centre Cívic i als Casals de
Barri (i també en moltes
entitats) el "Mapa Turístic
de La Verneda de Sant
Martí", una obra de gran
format dels ninotaires i
veïns Carlos Azagra i En-
carna Revuelta.


