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EL REBROTR

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

Entrevista amb
Carme
de la
Flor,
gestora
cultural

El barri obert de la
Coordinadora VERN

Catifa de flors pel Corpus (Foto: Pep Herrero)

Després d'un any ple d'ensurts i
d'esmerçar esforços per organitzar
el màxim d'activitats en un entorn
de pandèmia, la Coordinadora VERN
no s'ha arronsat i ha reinventat el
calendari anual de festes.

Les dates de mitjans de maig van
fer que molts veïns i veïnes anessin
atrafegats per poder assistir a les
novetats del Barri Obert: un conjunt
d'entitats del barri van oferir breus
flaixos de la seva raó de ser obrint
les portes dels seus locals.

Les novetats van ser la gran exhi-
bició de gegants, capgrossos i bès-
ties (a una molt poc aprofitada sala
d'actes de l'escola La Caixa); la vi-
sita a la fàbrica de cervesa Almogà-
ver; les habilitats robòtiques dels
joves del Grup Legends; el descobri-
ment d'edificis com el Piramidón,

l'Auditori o el Casal de Barri La
Verneda.

Al juny es va inserir dins el pro-
grama festiu de La Verneda de Sant
Martí la celebració de la festivitat del
Corpus. Si més no, la seva vessant
floral. Una gran catifa de flors va or-
nar la plaça sense nom (a la imatge)
a prop de l'església de Sant Martí
de Provençals.

Una altra data recuperada va ser
Sant Joan: sense la tradicional re-
vetlla, però amb foguera encesa
per la flama del Canigó (que amb
tanta dedicació havia preparat el
recentment desaparegut membre
de la junta de VERN, Josep Maria
de la Concepción).

Cal estar amatents al que VERN
prepara pel nou curs.
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Torna el pols cultural?
Si arrengleréssim les hores perdudes de festa, de
tallers, de cursos, de debats... és a dir, de felicitat no
viscuda pels vernedencs i vernedenques al llarg de
l'últim any arribaríem al segle vinent. Sembla que
el nou curs que s'albira promet deixar enrere moltes
de les restriccions a les què ens havíem acostumat i
el barri podrà reprendre el seu pols cultural diari.

Amb una gestora
cultural,
precisament, hem
parlat del "model
Barcelona" de gestió
dels equipaments
públics: titularitat
pública, gestió
privada.

Les entitats de La
Verneda de Sant
Martí tenen a hores
d'ara tres reforços per
desenvolupar les seves activitats: el Pla d'Acció
Comunitària, el Pla de Barris i la coordinadora
VERN.  D'aquests i dels seus avenços parlem sovint a
les pàgines d'EL REBROT.

Tot i que no hi ha hagut pròpiament festes majors
d'estiu, els barris de La Palmera, La Verneda Alta i
La Pau han organitzar algunes activitats per no
perdre el ritme festiu. També l'Auditori Sant Martí
de Provençals ha mantingut una programació
constant, no tan completa com habitualment però
amb el seu segell de qualitat.

Aquest número d'EL REBROT s'acompanya del
segon lliurament d'Indrets, una col·lecció creada per
la SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT
MARTÍ per donar a conèixer el nostre barri. Ara, un
recorregut descobrint les obres d'art als carrers.

EDITORIAL

L'ESPURNA

Solució: ...aliments sans i sostenibles.
(Al i M en T, S, SAN, S i S, Os, té N i B LES)

Per la teva salut menja...

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

D'aquests alcaldes/sa,
amb qui s'identifica més?

Resultats Enquesta Juny

ENQUESTES
EL REBROT

Correus a: cartes.elrebrot@gmail.com

Qui és l'autor d'aquest mural
recentment destruït al carrer

Camp Arriassa?
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Sembla que el nou
curs que s'albira
promet deixar enrere
moltes de les
restriccions a les què
ens havíem
acostumat i el barri
podrà reprendre el
seu pols cultural diari
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ÀNGEL VALVERDE

Carme de la Flor és la coordinado-
ra de l'Àrea d'Equipaments de Tràn-
sit, una empresa de gestió cultural
que s'encarrega, entre d'altres, del
Centre Cívic Sant Martí.

És conegut el "model Barcelona"
de gestió privada d'equipaments
públics. Quins avantatges té?

L’empresa té molt clar que rep un
encàrrec i que les directrius les marca
l’administració. Nosaltres tenim més
flexibilitat. Es poden professiona-
litzar molt els diferent perfils que ens
demanen, podem resoldre temes de
contractació de personal. També la
possibilitat de fer compres i gestio-
nar un pressupost. Per la maquinària
de l’administració és molt més difícil.

"Les entitats del barri estan molt
implicades amb el Centre Cívic"

Carme de la Flor, al Centre Cívic Sant Martí

Què és Trànsit Projectes?
Una empresa que es dedica a la

gestió cultural des de principis dels
anys 80. Nosaltres vam començar
amb la gestió de colònies i casals.

Hem treballat sempre amb l’admi-
nistració, amb equipaments públics,
la majoria municipals. Portem projec-
tes de caire sociocultural.

Quines característiques té el
Centre Cívic Sant Martí?

Per ser dels pioners de la ciutat
té unes particularitats molt marca-
des. És un centre de serveis al ciuta-
dà. Té moltes plantes i a cada planta
s’allotja un servei. És una mena de
“Corte Inglés”.

L’edifici té molts anys i s’hauria
d’adequar. Hi ha una sala d’actes que

s’hi fa de tot. Però dona poca presta-
ció quan has de fer segons quin tipus
d’acte. Hi ha coses que es poden fer
a l’auditori.

Quan veus l’edifici penses que és
molt gran, però el que es fa servir
de centre cívic és una petita part. Hi
ha l’escola d’adults, la biblioteca, el
casal de gent gran, l’escola bressol...
Quan marxin la biblioteca i l’escola
bressol, s’haurà de repensar tot.

No tot és infraestructures i espais.
S'ha de tenir un equip compactat per
desenvolupar un projecte cultural.

Quina importància tenen els
usuaris del centre?

Una característica d’aquest centre
cívic és que es treballa molt amb el
territori. Les entitats del barri estan
molt implicades. Aquest treball conjunt
ha marcat el tarannà del centre.

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

Llibre
"Canto jo i la muntanya

balla", d'Irene Solà.
Música

The Strokes.
Pel·lícula

"La vida es bella",
de Roberto Begnini.

Color
Vermell.

Olor
Mar.

Menjar
Fruita fresca.

Piano o Guitarra?
Guitarra.

Tal com és
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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.

FESTES MAJORS
D'ESTIU

La situació sanitària ha tornat a
impedir la celebració amb
normalitat de les Festes Majors
d'Estiu. Tot i això s'han pogut
fer alguns actes, entre ells la
foguera de Sant Joan.

LA PALMERA

LA PAU

LA VERNEDA ALTA

FOGUERA DE SANT JOAN

Una comuni

Nou logotip del Pla d'Acció Comunitària d

El 2018 va començar el Pla
Comunitari de La Verneda i La Pau,
gestionat per l'Associació Àgora. Els
objectius: promoure la xarxa d'enti-
tats, serveis i equipaments, millorar
les condicions de vida del barri i el
sentiment de comunitat.

Després d'una fase de diagnòstic,
estudiant la realitat i les necessitats
del barri, es va concretar el treball a
fer en sis àmbits: Salut, Educació,
Igualtat, Treball, Convivència i Inclu-
sió.

El proppassat 16 de juny va tenir
lloc l'assemblea oberta del Pla amb
la participació de 63 persones (onze
presencials i 52 telemàticament). La
reunió va ser coordinada per Gregor
Siles i Arantxa Correas.

Salut
De l'àmbit Salut es va informar del

desenvolupament dels diferents
projectes en marxa (Enredando;
Tertúlies al CAP de La Pau; Cuina
Comunitària; i Xarxa de Voluntariat
de Salut Comunitària).

Enredando és un projecte que
recull les activitats d'oci que realitzen
diverses entitats del barri i que són
recomanades pels professionals de
la salut.

Educació
De l'àmbit d'Educació, els temes

van ser: Extensió del Temps

d'Aprenentatge; Biblioplaça; Espais
d'Aprenentatge; Suport Mutu per
Arribar a la Universitat; i Foment
d'una Xarxa de Mentors).

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

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

Una qüestió que va sorgir va
ser la necessitat de treballar
també al veí barri de Sant
Martí de Provençals, donat
que les persones que
participen al Pla són
d'ambdós territoris

Les persones participants del
projecte Biblioplaça han creat un
catàleg de llibres clàssics per llegir
als espais públics del barri.
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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

itat en acció

de La Verneda i La Pau

Plaça d'Eduard
Torroja

CARRER A CARRER

JOSEP MANERA

Tallada en dues parts: una a
la cruïlla dels carrers Andrade
i Selva de Mar (coneguda
antigament pels estudiants dels
instituts com Hyde Park) i
l'altra davant l'actual escola
Els Porxos.

Dedicada a Eduard Torroja
Miret (Madrid, 1899-1961).
Enginyer civil, investigador i
professor, va obrir pas a la
utilització del formigó armat i
pretensat. Constructor de les
primeres voltes laminars a
Espanya com la de la tribuna
del camp de futbol de les Corts
(1943-1944). L'Instituto de
Ciencias de la Contrucción del
CSIC porta el seu nom. Va ser
Premio Nacional de
Arquitectura al 1932.

El seu fill José Antonio
Torroja, també enginyer, va
participar en el projecte de la
teulada de l'església Sant Lluís
Gonzaga. A la plaça es troba el
Centre de Serveis Socials Sant
Martí-Verneda i la sortida
posterior del pati de l'Institut
Infanta Isabel d’Aragó.

Igualtat
Quant a l'àmbit d'Igualtat, els

treballs se centren en: Campanya de
Formació i Actuació per prevenir

Treball
Pel que fa a l'àmbit Treball, els

projectes són: Validvol; Curs d'Em-
prenedoria i Cooperativisme; i For-
mació enfocada a Llocs de Treball del
Futur.

Validvol és un projecte que vol que
una entitat certifiqui que un voluntari
ha practicat una sèrie de compe-
tències (aprendre una llengua, fer
una comptabilitat, practicar l'empre-
nedoria...).

Convivència i Inclusió
Finalment, en els àmbits de Con-

vivència i Inclusió els treballs giren a
l'entorn de: Organitzar el Veïnat per
Millorar Físicament el Barri; Col·la-
boració amb les Universitats per a fer
Projectes Conjunts; i Crear un Cen-
tre Juvenil.

Participació
Molts dels assistents van agrair

les múltiples iniciatives que desenvo-
lupa el Pla Comunitari tot i les dificul-
tats causades per la pandèmia.

Una qüestió que va sorgir va ser
la necessitat de treballar també al
veí barri de Sant Martí de Provençals,
donat que les persones que partici-
pen al Pla són d'ambdós territoris.

L'assemblea va acabar amb una
crida a apuntar-se a les diferents
comissions de treball.

Enredando és un projecte
que recull les activitats d'oci
que realitzen diverses
entitats del barri i que
són recomanades
pels professionals de
la salut

l'Assetjament als Barris (basat en la
iniciativa "Green Dot"); i Formació per
Prevenir la Violència de Gènere en
totes les Etapes Educatives.
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LA BIBLIOTECA RECOMANA

Sabeu què és un pop-
down?
Molt senzill: un conte
que es pot llegir panxa
enlaire, estirats
còmodament al sofà, al
terra, al parc, sols o
acompanyats.

Com diu la
contraportada:
Gaudeix d’una aventura
pop-down com cal: de
cap per avall, al  llit o
fent la vertical.

L’autor dels
dibuixos, l’Òscar
Julve, il·lustra una
història
tridimensional
sobre un petit
submarí
groc, una gran
balena, un pop rosa,
el fons del mar ple
de dofins, peixets,
crancs, un far, el

Submarí al rescat!

port i les restes d’una
xarxa.. .

Comença així: "Al
port tothom està trist i
amoïnat. Un vaixell de
pesca ha portat una
mala notícia: ha vist
un peix enganxat en
una xarxa..."

Jaume Copons & Òscar Julve

Submarí al rescat

Combel, 2015

NOTÍCIES

GUIA CICLABLE
Nova edició de la

guia per a ciclistes del
districte de Sant
Martí. Es pot baixar
de: media-
edg.barcelona.cat/
wp-content/
uploads/2021/07/
07093533/StMarti-
GuiaCiclable.pdf

PRÒRROGA
EXPOSICIÓ
SOBRE VIL·LA
ROMANA

El Centre Cívic Sant
Martí ha prorrogat
l'exhibició de "Restes
romanes a La
Verneda de Sant
Martí. La vil·la
romana de La
Sagrera" fins al dia
quinze d'octubre.
L'exposició es pot
visitar a la tercera
planta del centre, de

KRISTEL

Pje. Arriaza, 2-4-6
Tels. 93 278 06 36/ 93 278 06 02

Residencia para los menos jóvenes
Un concepto nuevo de residir confortablemente en familia

dimarts a divendres.
La pròrroga va

acompanyada de
dues activitats
relacionades amb la
cultura romana
antiga: "La cuina
romana a la teva
cuina" (22 setembre,
18:30) i "Contra la
peste: Theriaca",

sobre farmacologia
antiga (9 octubre,
11:30).

SETEMBRE A
L'AUDITORI

L'avanç de
programació de
l'auditori Sant Martí
de Provençals pel
setembre anuncia:
Documental del Mes:
"Com jo vulgui" (dia
16, 19:00) i "Proyecto
Pacha" (música, dia
17, 19:00).

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983                           646 396 497
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Plantes per salvar el planeta (1)

RICARD LLERINS BONET

D'entre les moltes característi-
ques en les què es pot definir la na-
tura, la diferència entre el nostre
planeta i la resta dels que coneixem,
la complexitat, diversitat i l'adap-
tació són característiques fona-
mentals dels éssers vius que ajuden
a la seva supervivència. Diversitat
en quant a espècies, estratègies

Flors de dent de lleó que creixen en una palmera

que la fan única respecte d'altres
éssers vius. Quan es desenvolupa
l’embrió dins la llavor, sempre es
desenvolupa primer l'arrel que la
part aèria de la planta. En el cas dels
roures, a un arbret de deu centíme-
tres pot correspondre una arrel de
40 centímetres  sota terra. Això és
així perquè els cotiledons de la plan-
ta contenen nutrients perquè es de-
senvolupi aquesta, quan més gran
és la llavor més temps té per créixer
sense dependre de la fotosíntesi
pròpia, fins que pugui generar els
sucres que l 'al imentin per el la
mateixa. Les arrels donen suport a
l'arbre perquè no se l'emporti el vent
o l'aigua, recullen sals minerals i
aigua que envien a les fulles per fer
la fotosíntesi i alhora conserven re-
serves de sucres per superar mo-
ments de poca fotosíntesi a les fu-
lles. Així els arbres moren sovint
quan són tallats si no poden brotar
perquè les arrels es moren de gana
perquè no els arriben sucres for-
mats a les fulles.

per sobreviure i adaptació a les
condicions de vida de l'ecosistema
on viu cada organisme. Les plantes
són campiones en adaptar-se a
qualsevol mitjà inclòs l'aquàtic, on
sembla que va començar la vida. Per
això són els organismes vius més
antics del planeta.

Una planta des del moment del
naixement té unes característiques
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MERITXELL M. PAUNÉ

La premsa local tenia,
als agitats anys 70 i 80,
un privilegi pragmàtic:
podia contrastar la versió
oficial molt més fàcilment
que altres especialitats.
Si l'alcalde elogiava la
gran inversió feta a la
barriada "x", el periodis-
ta inquiet podia anar-hi
amb un cop de bus, veure
si era veritat o no i fer-
ho constar a l'article de
l'endemà. Una fiscalitza-
ció molt més difícil per a
la cobertura generalista,
perquè la censura i la
burocràcia dificultaven molt
més el contrast. Avui, als
pandèmics anys 20, la
relació amb el poder és
molt diferent: les institu-
cions tenen obligacions de
transparència i hi ha infor-
mació immediata i en línia
sobre gairebé tot. Ara,
però, pateix mals com la
intoxicació per pressa i so-
breabundància i per la
imposició de gabinets de
premsa amb mentalitat de
firewall (tallafocs).

La política avui és comu-
nicació i la comunicació ja no
necessita tant els micròfons
i rodes de premsa. Una piu-
lada pot ser notícia. Però en
canvi exigeix altes dosis de
relat, d’imposar una deter-
minada lectura (frame) dels
fets i de ràpids contraatacs
a les crítiques. Això ha sa-
cralitzat la figura del dircom
o cap de premsa, com si l'èxit
o fracàs d'un partit no de-
pengués d'allò que fa per a

la ciutadania
sinó de com
ho explica. En
això sí que el
periodista es
troba enmig
de política i
públic, com a
intermediari
necessari del
flux incessant
de propagan-
da.

L'Ajuntament de Barcelo-
na no viu al marge d'aques-
ta tendència general. El
consistori de la Transició,
diuen els veterans, era un
colador per a la informació:
regidors, caps d'urbanisme
i fins al conserge feien de-
claracions als seus perio-
distes de confiança —amb o
sense anonimat— i per tant
les fuites d'informació eren
el pa de cada dia. Avui un
funcionari que expliqui una
intimitat municipal es juga
literalment la feina i per tant

si rep una
petició la noti-
fica ipso facto
per evitar-se
p rob l emes .
Fins i tot els
electes! Qual-
sevol consulta
"ha de passar
per Premsa",
en l'argot ac-
tual.

És a dir, mana la llei de
l'embut. I qui té un embut
té el poder, quan es tracta
d'informació. Les teories
que s’estudien a la facultat
de Comunicació, com el
gatekeeper, l'espiral del
silenci o l'agenda setting, es
fan realitat dia rere dia en
aquest contacte entre in-
formadors i informants. El
dret a la informació depèn
directament d’aquest entre-
pà. Hi ha professionals que
creuen en el seu paper de
facilitadors i d'altres que
han assumit com a pròpia la

La premsa local i el poder (1)

El periodista Josep Maria Huertas Claveria davant d'una

tanca publicitària (Foto: Pepe Encinas)

funció de comissari polític.
Les pressions per exercir
aquest segon rol les
haurien de denunciar ells
mateixos, però no sol
passar. Afloren per l'altra
banda, la dels periodistes
que reben respostes a
mitges o amb retards
adreçats a controlar el
missatge: Quant s'ha
invertit en aquest mer-
cat? "La roda de diven-
dres, fins llavors no direm
res". Què opina l'alcal-
dessa d'això? "Farà decla-
racions a la tarda".
També funciona a la in-

versa: controlar els anun-
cis fent que els expliqui el
periodista, magazín o mitjà
que entra en el joc de por-
tar-se bé i explicar avui el
que toca avui i demà el que
toqui demà. Disfressades
de periodisme d’investi-
gació o exclusives, cada
setmana hi ha filtracions o
globus sonda interessats a
Barcelona. Una xifra que no
s'havia fet pública, la vo-
luntat de presentar-se a
un tercer mandat o una
sentència judicial, per citar
tres exemples recurrents.
Quan pregunta un dis-
sident, silenci administratiu
i excuses.

Primera part de l'article
publicat a la revista La
Veu del Carrer de la
Federació d'Associa-
cions de Veïns de
Barcelona (juliol 2021)

S'ha sacralitzat la
figura del dircom o
cap de premsa, com
si l'èxit o fracàs
d'un partit no
depengués d'allò
que fa per a la
ciutadania sinó de
com ho explica

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



RACONS PER VISITAR A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

2. ART ALS CARRERS

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

Els carrers, places i jardins de La Verneda de Sant Martí estan farcits d'escultures, murals, plafons
ceràmics, parets esgrafiades, graffiti i intervencions artístiques. Molts no són detectats pel vianants
caminant pel carrer i en aquestes planes es fa un resum no exhaustiu dels més interessants.

Per sobre de tots destaquen, per la qualitat dels seus autors, les escultures de Richard Serra (El Mur, a
la plaça de La Palmera) i Francesc Torres (Línia de La Verneda, al llarg del carrer Guipúscoa) i el mural
gegant de Jorge Rodríguez Gerada (Panorama, a la paret mitgera del Centre Cívic Sant Martí). Cal afegir
les dues creus de terme (la de Barcelona i la de Sant Adrià, al carrer Extremadura).

Aquest 2021, ha tingut lloc la destrucció d'un dels mosaics d'Armand Olivé al carrer Camp Arriassa.
Una prova més de la desafecció per les obres d'art als barris perifèrics. El mateix municipi encara no ha
instal·lat a la rambla Prim les escultures que estaven previstes... des del 1992! 

 ART MURAL 

PANORAMA
Jorge R. Gerada

2015
Selva de Mar /

Guipúscoa

Josep Maria
Subirachs
Anys 60

Guipúscoa /

Julián Besteiro

Urbart
1999

Vestíbul estació de Metro Sant Martí /

sortida Agricultura

Armand Olivé
Anys 60

Passatge entre

Camp Arriassa

i Prim

Pep Brocal
2019

Espronceda /

Guipúscoa

Desconegut
Anys 70
Guipúscoa, 69

Armand Olivé
Anys 60

Andrade, 184

Desconegut
Anys 70
Huelva / Menorca /

Agricultura (interior)

Talya Kahn /
Loida Farelo
2014
Selva de Mar /

Guipúscoa

Desconegut
1962

Plaça Angeleta

Ferrer

Alumnat Institut
Juan de Austria

2017
Julián Besteiro, 6

Desconegut
2020

Andrade, 182

Desconegut
2013

Via Trajana /

Binèfar

Joan Guivernau
1963

Guipúscoa, 24



 ALTRES 

 ESCULTURA 

LÍNIA DE LA VERNEDA
Francesc Torres

1999
Guipúscoa, entre Bac de

Roda i Extremadura

EL MUR
Richard Serra

1984
Plaça de La Palmera

EL LLARG VIATGE
Francesc

Torres Monsó
1992

Prim / Guipúscoa

QUATRE FALQUES
Josep Ricart

1967
Pont del Treball Digne

MATRIMONI
Josep Ricart

1967
Pont del Treball Digne

A ANGELETA FERRER
Salvador Navarro

1995
Plaça Angeleta Ferrer

LES CULTURES
Mercedes Ortega

1984
Concili de Trento, 322

CREU DE TERME
Desconegut
Segle XIV,

remodelada
Guipúscoa/

Extremadura

CREU DE TERME
DE SANT ADRIÀ

DE BESÒS
Josep Maria Pericas

1944
Extremadura /

Concili de Trento

Binèfar, 18Pça. La Palmera Binèfar, 18Julián Besteiro, 6Via Trajana, 20

COOPERACIÓ
Josep Ricart

1967
Pont del Treball Digne

FONT-ESCULTURA
Antoni Rosselló

1987
Parc de Sant Martí /

carrer Agricultura

CONTRAPUNT
Ferran Soriano

1993
Concili de Trento, 340


