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Entrevista amb Neus Castellano, directora de la nova biblioteca Gabriel García Márquez

"La ràdio de les biblioteques de
Barcelona estarà a la García Márquez"

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
ASSESSORIA LABORAL FISCAL COMPTABLE

ADVOCAT - ASSEGURANCES
ESTRANGERIA

CONSULTORIA PROJECTES EUROPEUS

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

Tel. 93 305 5186
info@poligest.com

EL REBROTR

Cartes
dels Lectors
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.

ÀNGEL VALVERDE

Neus Castellano Tudela (Xàtiva,
La Costera, València, 1971) és la di-
rectora de la nova Biblioteca Gabriel
García Márquez.

Va estudiar Biblioteconomia i His-
tòria Medieval a la Universitat de
València. Ha estat tretze anys di-
rectora de la Xavier Benguerel de
la Vila Olímpica, la biblioteca de
districte que coordina la resta de
biblioteques de Sant Martí. Ara
aquesta funció passa a la García
Márquez.

Dirigeix una biblioteca nova de
trinca, una les cinc més grans de
Barcelona, que ha estat llarg temps
desitjada pels lectors i lectores
vernedenques: el proper 21 de maig
acaba l'espera i s'inaugura oficial-
ment.
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Sant Jordi prebiblioteca
La llarga espera per gaudir de la nova biblioteca
Gabriel García Márquez s'acaba: el proper 21 de maig
està fixat com a dia de la seva inauguració. Serà una
manera de celebrar, amb un mes de retard el nostre
Sant Jordi particular. EL REBROT dedica gran part
del contingut d'aquest número a parlar-ne:
entrevista amb la directora, article sobre les
novetats que aporta i
làmina adjunta amb
els llibres que parlen
sobre el barri o
d'autors i autores
vernedenques.

La directora té una
llarga experiència en
la gestió de
biblioteques i ha estat
durant més d'una
dècada dirigint la
Xavier Benguerel de la Vila Olímpica. El nou
equipament s'assemblarà més a les grans
biblioteques de la ciutat: documents, sí, però amb un
programa d'activitats molt extens i centrat en la
literatura llatinoamericana.

La Verneda de Sant Martí s'ha bolcat en la
solidaritat amb el poble ucraïnès. Amb la recollida
de material humanitari als locals de l'institut
Salvador Seguí i dedicant la recaptació de la
Calçotada Solidària d'enguany a l'associació
ucraïnesa Beregynya.

Tres nous carrers s'afegeixen al nomenclàtor
vernedenc: José Garrido, Gretel Ammann i Lola
Iturbe. El primer dedicat al bomber que va morir
electrocutat el 2010 intentant salvar la vida d'un
nen al solar de l'antiga planta de Coca-Cola.

EDITORIAL

El barri s'ha bolcat en
la solidaritat amb el
poble ucraïnès. Amb
la recollida de
material humanitari
i dedicant la
recaptació de la
Calçotada Solidària

L'ESPURNA

Solució: ..."adeu" a Casado
(A, DEU, A, CASA, DO)

El PP diu...

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:

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

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

JEROGLÍFIC

1 ABRIL, 19:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. CIRC: "HOME"
AUDITORI SANT MARTÍ

4 ABRIL, 19:30
CICLE DE XERRADES SOBRE LA

HISTÒRIA DEL BARRI:
ELS NOMS DELS CARRERS DE

LA VERNEDA DE  SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

5 ABRIL A 4 JUNY

EXPOSICIÓ: "REFERENT ÉS

NOM DE DONA"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

5 ABRIL, 19:00
XERRADA:

"EL LLIBRE DE FOTOGRAFIA"
CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

7 ABRIL, 17:15
TARDA FAMILIAR:

"RUMPELSTILTSKIN"
SALA LA PAU

8 ABRIL, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"ROCK PER MIL"
AUDITORI SANT MARTÍ

9 ABRIL, 11:00
RUTABARRI: "GUIPÚSCOA:

L'EIX VERTEBRADOR"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

9 ABRIL, 19:00
A RITME DE:

ADAMA FOUNE CISSOKHO

AUDITORI SANT MARTÍ

21 ABRIL, 17:15
TARDA FAMILIAR:

"NO HI HAVIA UNA VEGADA"
SALA LA PAU

22 ABRIL, 17:00
SANT JORDI:

MICRO-SHAKESPEARE

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

24 ABRIL, 18:00
"LA LLEGENDA DE  SANT

JORDI".  TEATRE ALISOS

AUDITORI SANT MARTÍ

25 ABRIL, 19:30
CICLE DE XERRADES SOBRE

LA HISTÒRIA DEL BARRI:
L'AGREGACIÓ DELS POBLES

DEL PLA A BARCELONA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

29 ABRIL, 19:00
TARDA JOVE. CINEMA:

"LES RESILIENTS"
SALA LA PAU

29 ABRIL, 19:00
SANT MARTÍ EN FEMENÍ.

DANSA: "O'VARIAS"
AUDITORI SANT MARTÍ

30 ABRIL, 10:30
DIA DE LA DANSA

A SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

30 ABRIL, 18:30
RESONARE:

LES GOÛTS RÉUNIS

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

30 ABRIL, 19:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL: "UNRAVEL"
AUDITORI SANT MARTÍ

2 MAIG, 19:30
XERRADA: ARBRES I PLANTES

A LA VERNEDA DE ST. MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

A G E N D A
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En quines altres biblioteques ha
treballat abans de canviar la
Xavier Benguerel de la Vila
Olímpica per la García Márquez?

En el 2002 vaig entrar a treballar
a Biblioteques de Barcelona. La
primera que vaig estar va ser la de
Roquetes. De les quaranta que hi ha
ara, quan jo vaig arribar hi havia 27.
Abans de Roquetes vaig itinerar per
vint-i-quatre. Va ser el millor apre-
nentatge de la ciutat per a una foras-
tera.

Què diferencia les biblioteques
catalanes de la resta?

La professionalització i la idea de
xarxa, que arrenca de la Mancomu-
nitat ("que cada poble tinga el seu
telèfon, la seua carretera i la seua
biblioteca", que deia Prat de la Riba).

En el cas de Barcelona ha sigut

"A Barcelona cada veí té una biblioteca a

un màxim de quinze minuts de casa seva"

Neus Castellano, a la seu de

Verneda Solidària

Llibre
"El amor en los tiempos

del cólera",
de Gabriel García Márquez.

Música
"Officium", de Jan Garbarek.

Pel·lícula
"El padrino",

de Francis Ford Coppola.
Color
Groc.
Olor

Tarongina.
Menjar

Arròs al forn.
Piano o guitarra?

Guitarra.
Autor favorit
Erri de Luca.

Tal com és

(segueix a la pàgina 4)

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

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

són una col·lecció única. Intentem
abarcar tots els camps de la literatu-
ra en diferents biblioteques:  la Ro-
doreda té poesia, el Carmel té no-
vel·la barcelonina, nosaltres tenim la
llatinoamericana...

El nom de la biblioteca Gabriel
García Márquez va ser aprovat al ple-
nari de l’Ajuntament per unanimitat.
Quan mor García Márquez en el 2014,
Barcelona no té una biblioteca dedi-
cada a un senyor que va viure a la
ciutat. La primera traducció que va
voler que es fes de "Cien años de
soledad" va ser al català.

Quina presència tindrà la cultura
llatinoamericana?

La idea és sumar al que ja feia la
Sant Martí de Provençals. Tindrem un
club de lectura en literatura llatino-
americana, però  no només del boom,

La idea és sumar al que ja
feia la Sant Martí de
Provençals. Tindrem un
club de lectura en literatura
llatinoamericana

també amb autors del segle XXI.
La biblioteca serà un punt d’acti-

vitat de Casa Amèrica Catalunya.
Sempre ha tingut molta relació amb
el consorci de biblioteques.

El Club de Lectura Internacional
Barcelona-Medellín, que es fa cada
mes per videoconferència des de Can
Fabra, passarà a fer-se aquí a partir
d’octubre.

Pel juny es farà un Festival de Lite-

Hi ha biblioteques que han
transformat territoris, com
el cas de la Zona Nord o la
Barbero de Trinitat Vella

una gran bendició que encara no te-
nim la Biblioteca Provincial perquè ha
fet que desenvolupem una xarxa de
40 biblioteques, que cada veí té una
biblioteca màxim a quinze minuts de
casa. Hi ha biblioteques que han trans-
format territoris. És el cas de la Zona
Nord, o la Barbero de Trinitat Vella.

Quina és la dedicació principal de
la nova biblioteca?

La literatura llatinoamericana. Per
dues raons. Òbviament, pel nom. I
perquè les quaranta biblioteques
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(ve de la pàgina 3)

ratura Llatinoamericana que neix
amb la voluntat que siga com el Bar-
celona Negra.

Hi haurà altres centres d'interès?
Sí. Francisco Ibáñez. Hi ha tot un

racó dedicat a Ibáñez. Esperem que
pugui venir, perquè té 86 anys.  Con-
tinuarem amb el club de lectura que
fèiem amb les escoles amb els còmics
d’Ibáñez. I també amb la programa-
ció infantil.

S'ampliarà el fons
de la col·lecció
local?

Cada biblioteca
té la del seu barri,
la producció local, i
sempre es té un
llibre en ús i un ex-
clòs de préstec. La García Márquez
serà la biblioteca de districte i aglu-
tinarà els llibres sobre el seu barri i
els de tot el districte.

Em fa vergonya dir amb el número
de llibres que sortim. I el màxim que
pot tenir. Se li va haver de recordar
als arquitectes que era una biblioteca.
La biblioteca és el que ara se’n diu
el "tercer espai": ni l’espai de feina
ni l’espai casa. Un espai per estar.
Ens mirem tant en les societats nòr-
diques, en els edificis nòrdics...!

Pel barri corre la brama de que la
biblioteca no té aire condicionat...

Sí que en té.

ENQUESTES
EL REBROT

Quin d'aquests
llibres NO està

entre els més venuts
de la història?

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

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

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

Hi ha més novetats?
Passem de 300 metres quadrats

a 3.000, multipliquem per deu.
Tenim una ràdio. Un estudi millor

que el de Catalunya Ràdio. És una
ràdio comunitària. És ràdio de terri-
tori, feta des de baix.

A Barcelona hi ha una xarxa de
ràdios comunitàries. Només hi havia
una que estava dins un equipament
municipal, la Fabra i Coats, Ràdio
Fabra. La ràdio de la biblioteca García
Márquez encara no té nom.

S’ha tret un concurs per a que les
ràdios comunità-
ries es presentin
per a omplir una
part dels contin-
guts. L’altre part
és que sigui la veu
de les bibliote-
ques de Barcelo-
na.

Tenim molt a dir quaranta biblio-
teques. Tenim gent que sap molt de
cinema, gent que sap molt de recitar,
de contes, de psicologia, de filoso-
fia...

I la biblioteca té també un
auditori...

Té capacitat per a cent persones i
estarà obert a les entitats. Desenvo-
luparà les activitats de la biblioteca.
I es faran les presentacions dels
llibres d'autors llatinoamericans, que
fins ara eren sempre a la Fuster de
Gràcia o l'Agustí Centelles de l'Es-
querra de l'Eixample.

Continuarem amb
el club de lectura
que fèiem amb les escoles
amb els còmics d’Ibáñez

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Anuncia't  a

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com

R

Resultats Enquesta
EL REBROT Març

Quina d'aquestes dones no
té carrer dedicat al barri?

F. MONTSENYV. KENT

42%23%

À. FERRERC. ARDERIU

32% 3%

Només cal enviar un correu electrònic a:

cartes.elrebrot@gmail.com

1. El petit príncep

2. Harry Potter

3. Oliver Twist

4. El Quixot
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Pel veïnat de La Verneda de Sant
Martí, després de cinc mesos sense
biblioteca, serà una alegria assistir
el proper 21 de maig a la inauguració
de la nova biblioteca Gabriel García
Márquez, a la cruïlla dels carrers Tre-
ball i Concili de Trento, hereva de la
Sant Martí de Provençals que va tan-
car el 18 de desembre.

I serà més gran pels 2.500 sud-
americans que viuen al barri i, enca-
ra més, pels quatre-cents  colom-
bians. El nou equipament, que porta
el nom del premi Nobel de Literatura
nascut a Aracataca (Colòmbia), està
dedicat a la literatura llatinoamerica-
na. García Márquez va viure a Barce-
lona durant set anys i aquí va escriure

la novel·la "El otoño del patriarca".
La biblioteca té un programa d'ac-

tivitats que inclou un acord amb Casa
Amèrica Catalunya. Suposarà crear
un club de lectura específic sobre
obres d'autors llatinoamericans; la
presentació dels llibres d'autors ac-
tuals; un Festival de Literatura Llati-
noamericana (que vol seguir el model
del Barcelona Negra) i el Club de Lec-
tura Internacional Barcelona-Medellín.

L'edifici disposa d'un estudi de ràdio
i un auditori per a cent persones. La
ràdio vol ser la veu de les biblioteques
barcelonines. També disposa d'un es-
pai dedicat al ninotaire i veí del barri
Francisco Ibáñez.

ESTHER PERAL GÓMEZ
Colegiada ICAB 29759

Abogada del barrio con trato profesional,
cercano y calidad humana, especializada en:

Agricultura, 300 Local 2
Tel/Fax 93 314 7961

Móvil 655 472 540
estherperal@icab.es

· CIVIL
Reclamación de cantidades, Contratos, Compraventas,
Alquileres, Herencias, Testamentos, etc.

· FAMILIA
Divorcios, Disolución de pareja, Custodias,
Modificación de medidas de divorcio, etc.

· LABORAL
Despidos, Reclamación de cantidad, Prestaciones, etc.

· EXTRANJERÍA Y PENAL (a través de
colaboradores expertos en la materia)

· BANCARIO Y FISCAL (a través de
colaboradores expertos en la materia)
Cláusulas suelo, Reclamación gastos gestión hipotecaria, etc.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

Una biblioteca americana CARRER A CARRER

La promoció d'habitatges
construïts a l'antic solar de la
planta embotelladora de Coca-
Cola, al final del carrer
Guipúscoa, ha generat tres
nous carrers. L'any passat, el
plenari de l'Ajuntament va
decidir posar els noms de José
Garrido, Gretel Ammann i Lola
Iturbe a aquestes noves vies.

José Garrido va ser el
bomber que va morir
electrocutat el 2010 intentant
salvar un nen (en la foto,
l'alcaldessa en el moment de la
inauguració del vial).

Gretel Ammann (Donostia,
1947-Barcelona, 2000) va ser
una filòsofa i activista pels
drets humans.

Lola Iturbe (Barcelona
1902-Gijón, 1990) va ser una
activista anarquista durant la
Segona República i membre de
la Resistència a França.
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CARTES DELS
LECTORS

UNA ERRATA
AFORTUNADA
(INFANTA vs JOAN)

A El Rebrot 81 em vau
entrevistar i queda ben
recollit tot el que vam
parlar. Solament una
errata. Jo no era alumne
del Joan d’Àustria. Jo vaig
ser alumne de l’Infanta
Isabel del 1984 al 1988.

Tot això pot venir
perquè vaig comentar que
el meu fill gran va estudiar
al Joan d’Àustria. Jo he
tingut vincles amb els dos
instituts i estic ben
content d’això. Quan
estava a COU vam celebrar
el 25è aniversari dels
instituts. I es van fer actes
conjunts. Malauradament,
això no va passar quan
vam celebrar el 50è
aniversari. El meu desig
pel 75è aniversari és que es
facin actes on el meu fill i
jo puguem assistir junts.

César Aguado Lozano

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.

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

Treball, 192 baixos
93 314  4853

W h a t s A p p
618 689 776

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

A l'Assemblea de VERN-Coordinado-
ra d'Entitats de La Verneda-Sant
Martí celebrada el 3 de març es va
concretar la programació festiva del
2022. La festa de la Coordinadora,
PrimaVern, tindrà lloc els dies 20, 21
i 22 de maig. El dissabte 21 coincidirà
amb la inauguració de la nova Biblio-
teca Gabriel García Márquez.

El cap de setmana anterior (dies
13, 14 i 15) serà la segona edició de

Calendari festiu 2022

A la Festa Major de 2021 es va plantar un vern a la plaça de La Verneda

Barri Obert, una oportunitat per vi-
sitar els locals de les entitats verne-
denques. Una altra activitat que es
va crear el 2021, la catifa de flors pel
Corpus, es programa pel cap de set-
mana del 18 i 19 de juny.

Finalment, les dates centrals de la
Festa Major de La Verneda de Sant
Martí seran entre el 4 i el 13 de no-
vembre.
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Noms científics (1)

RICARD LLERINS BONET

L'intent de classificar els éssers
vius ha estat una evolució, on cada
nou pensador ha aprofitat els conei-
xements dels anteriors. No va ser
però fins el segle XVIII que el natu-
ralista suec Carlos Linneo (1707-
1788) va establir el sistema de
classificació encara vigent, cap al
1731. Va ordenar en el seu llibre Sis-
tema naturae publicat el 1735, els
animals per les semblances entre
espècies i al nivell més alt on hi havia
més espècies el va anomenar Regne.
D'aquesta manera va ordenar unes
8.000 espècies animals i 6.000 vege-
tals. A aquests darrers els va dedi-
car el seu llibre de dos volums de 560
i 1.200 pàgines respectivament,
Species plantarum de 1753.

Cada ésser viu es denomina amb
un nom científic mitjançant la nomen-
clatura binomial o binària, formada
per dos paraules escrites en llatí i per
tant sense accents. La de l'esquerra

correspon al gènere i s'escriu amb
majúscula. La de la dreta correspon
a l'espècie i s'escriu amb minúscula.
En el cas de l’home Homo sapiens,
sempre en cursiva o negreta. Aques-
ta nomenclatura és útil perquè inclús
en pobles propers la mateixa planta
pot rebre noms populars diferents, i
cal acudir al nom científic per saber real-
ment de quina planta estem parlant.

En principi el nom científic el posa
la persona que descobreix una plan-
ta nova. Hi ha unes normes que cal
seguir dictades pel Codi Internacio-
nal de nomenclatura per algues, fongs
i plantes, CINB, que es reuneix en
congressos internacionals de botàni-
ca organitzats per L'Associació Inter-
nacional de Taxonomia Vegetal o As-
sociació Internacional per la Taxono-
mia de Plantes (IAPT, per la seva abre-
viatura en anglès). Cada congrés sol
canviar alguns noms de plantes i en-
tre congressos aquests canvis es
reflecteixen en la revista Taxon.

NATURA

Euphorbia sobre pedra al Pirineu

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

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

El naturalista suec Carlos
Linneo (1707-1788) va
establir el sistema de
classificació encara vigent

A l'acàcia del Japó, una fabàcia
plantada en jardineria (Sophora japo-
nica), li van canviar el nom científic fa
uns anys per (Stynolobium japonicum).
Igualment, la planta de les compostes
gerani de Califòrnia (Senecio
petasitis), va ser canviat de gènere a
l’actual (Roldana petasitis). També el
raïm d’Oregon (Mahonia aquifolium),
ha estat rebatejat com a Berberis
aquifolium. Al romaní el van canviar de
gènere, passant de (Rosmarinus
officinalis) a (Salvia rosmarinus).

N O T Í C I E S

AJUDA A UCRAÏNA
La invasió d'Ucraïna per part

de tropes russes ha generat una
onada de solidaritat amb el
poble ucraïnès a tota Europa, i
també al nostre barri. L'institut
Salvador Seguí va cedir part
dels seus locals per facilitar la
recollida de material
humanitari i fer-lo arribar a la
frontera amb Polònia.

ANIVERSARI
ESCOLA LA PAU

L'Escola La Pau està
d'aniversari: fa cinquanta anys.
Estan preparant una gran festa
pel juny i busquen exalumnes
que hi participin.
Contacte: 50elapau@gmail.com

CALÇOTADA SOLIDÀRIA
El 27 març, al parc de Sant

Martí, va tenir lloc una nova
edició de la Calçotada
Solidària. Els diners recollits
s'han cedit a l'associació
ucraïnesa Beregynya.

Foto: Antonio Gómez
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Aquest any l'escola La Pau fa 50 anys!

I per poder-ho celebrar busquem

exalumnes. Si vas ser alumne de la nostra

escola posa't en contacte

amb nosaltres per ajudar-nos

a preparar la festa!

Tens temps fins el 22 d'abril
i ho pots fer per e-mail o telèfon!

Us hi esperem!

E-mail: 50elapau@gmail.com
Tel.: 93.313.62.39

BUSQUEM

EXALUMNES!



LLIBRES
  SOBRE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ  

Tots els barris
de Barcelona
(1977)

Josep Maria Huertas /
Jaume Fabre

Records de la lluita per un
barri millor: l’Associació de

Veïns de la Verneda Alta
(2004)
SELAV

Resum històric de La
Verneda de Sant Martí

(1981)
SELAV

El Rec Comtal
(2004)

Enric H. March

Sant Martí de Provençals,
de la vila al barri
(2012)

Néstor Bogajo

Parera
(1995)

Montse Oliva

La Pau
(1995)

Montse Oliva

Via Trajana, més enllà de
la frontera
(2010)

Rafael Pradas

Itinerari. La Verneda de Sant
Martí. I. Nucli antic

(1981)
SELAV

El barri de la Perona
(2017)

Esteve Lucerón /
Àngel Marzo

Romanço de Sant Martí
de Provençals
(1988)

Jaume Arnella

La Gran Via al districte de
Sant Martí
(2007)

David Marín

 SOBRE EL DISTRICTE/POBLE DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 

Els primers batecs de Sant
Martí de Provençals

(1993)
Josep de la Vega

Apunts per a la història de
Sant Martí de Provençals

(1982)
Comissió Arxiu

Històric

Sant Martí de Provençals,
pulmó industrial

de Barcelona
(1992)

J. Nadal / X. Tafunell

 SOBRE ENTITATS VERNEDENQUES  

La gent i els barris
de Sant Martí
(2009)

Josep Maria Huertas
Claveria

Memòries del districte:
Sant Martí
(2017)

Recull de dades per a una
història de Sant Martí

de Provençals
(1982)

Josep Freixa

Imatgeria festiva
de Sant Martí
(2006)

Daniel Venteo

Escolaritzar Barcelona
(2020)

Cèlia Cañellas /
Rosa Toran

Futbolítica
(2017)

Ramon Usall

Història del Club d'Escacs
Sant Martí
(2005)

David Vivancos

La Verneda en Paraguay
(2011)
Ko'eju

ASME: 25 anys d'esport,
salut i lleure
(2004)
ASME
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  SOBRE AUTORS I AUTORES VERNEDENQUES  

Recopilació: SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (altzadiako. wordpress.com, lavernedadesantmartiSE@gmail.com)

Temps de rates
(2017)

Marc Moreno

Batir de alas
(1998)

Ana Rodríguez Fischer

Licantropia
(2013)

Carles Terès

Quants divendres té un hivern?
(1990)

Ignasi Corral

Imma
(1999)

Joan Trujols
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Paisajes del Iceberg
(2022)

Juan Jesús Aznar

Prisión de libertad
(2007)

Diego Vílchez
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Trencar el silenci
(2016)

Francisco Liñán

El nieto del lector de periódicos
(2002)

Joaquima Utrera

Mortadelo y Filemón
Francisco Ibáñez
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Pedro Pico y Pico Vena
Carlos Azagra

1539. Castelnuovo
(2015)

Daniel Torrado

El Nyau i la descoberta de
Can Riera
(2019)

Arantxa Morán
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Introducció a la gestió
d'organitzacions culturals

(2000)
Eduard Miralles

Drets humans: ahir i avui
(2007)

Francisco Luis Cardona
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Historias fermosas
Fer

Amistad deseada
(2013)

Elisenda Giner

Els anuncis de la premsa
(2004)

David Roca

Racismo: no, gracias
(1995)

Ramón Flecha

100 arbres singulars de la ciutat
de Barcelona
(2018)

Ricard Llerins
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