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Després de 54 anys de servei, adeu a la
Biblioteca Sant Martí de Provençals
Tot esperant l'arribada de la nova
biblioteca Gabriel García Márquez
(sembla que per Sant Jordi), la de
Sant Martí de Provençals desapareix
a partir del divuit de desembre. Han
estat més de cinquanta anys. Primer,
des del 1967, a una ala de l'antiga
escola Juan Antonio Parera (ara Els
Porxos); després, al 1983, ocupant
la quarta planta del nou Centre Cívic
Sant Martí.

Aquest número d'EL REBROT vol
ser un homenatge a qui ha fomentat
durant tant de temps la cultura al
barri. Amb el testimoni d'antigues di-
rectores i directors que expliquen la
seva experiència i els seus esforços
per fer gran una biblioteca petita.
Amb el busseig pels arxius que ama-
guen la seva història. I amb l'edició
d'un punt de llibre que ha de servir
de recordatori del que va ser. Construcció de la biblioteca al 1962  (Foto: Xavier Miserachs)

Cartes
dels Lectors
EL REBROT publicarà les
cartes que arribin dels lectors i
lectores 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.
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Tot és de franc en una biblioteca!
Deia Albert Einstein que "l'única
cosa que de debò s'ha de saber és
on hi ha una biblioteca". EL
REBROT dedica aquest número
especial a l'acomiadament de la
Biblioteca Sant Martí de
Provençals. Unes quantes
directores i directors han ofert el
testimoni de la seva vivència a la
nostra biblioteca al llarg dels
anys. Alguns de ben emotius.

L'ESPURNA

Solució: Encarna Revuelta.
(en CA RN, A, RE vuelta)

Pregonera de les Festes
de Sant Martí 2021

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

E D I T O R I A L

La revista lliura amb aquest
número, a més del tradicional
calendari d'Azagra&Revuelta, un
punt de llibre per recordar els més
de cinquanta anys de companyia
de la biblioteca.

Per Sant Jordi arribarà la nova
Gabriel García Márquez, hereva
de l'actual. De mentre, el barri
viurà quatre mesos sense llibres
que portar-se a les mans.

EL REBROT es fa ressò de la
Medalla d'Honor de Barcelona per
l'associació de veïns Via Trajana i
del Premi Sant Martí atorgat a la
vernedenca Maria Baiges. També
del Premi Jove de Còmic Sant
Martí per a l'eliminació de la
violència contra les dones.

Finalment, un nou projecte
artístic a les escoles i instituts del
barri: Temps d'Art.
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ÀNGEL VALVERDE

Sámara Vicente, Laurentino Bello-
so, Josefa Sánchez Marcos... són els
primers socis i sòcies de la Bibliote-
ca Popular Sant Martí de Provençals.
El Tesoro de la Juventud, El Mundo de
los Niños, Antología de la Poesía Espa-
ñola, La Isla del Tesoro... són les pri-
meres obres que es trobaven als
prestatges de la biblioteca.

El 3 d'octubre de 1967 la directo-
ra Dolors Vives escrivia: "La Biblio-
teca de S. Martín de Provensals ha
abierto hoy sus puertas al público
por decisión del Director de Bibliote-
cas, Sr. Mateu. La puesta en marcha
de esta biblioteca ha sido lenta, de-
bido principalmente a motivos buro-
cráticos. Yo me hallo prestando mis
servicios desde abril de 1966".

L'octubre de 1968 la substituiria
en el càrrec Otilia Sarragúa, la seva
mà dreta. Aquesta va començar amb
mà de ferro: "Como empiezan a ve-
nir varios lectores jóvenes, del Ins-
tituto y de la Escuela Profesional, y
para evitar en lo posible la desapa-
rición de libros y otros actos de gam-
berrismo en la Biblioteca, he redac-
tado unas normas que he colocado
en la puerta de la Sala...".

També en els textos del Diari de la
Biblioteca que hem reproduït són ha-
bituals durant els primers anys les
queixes pel mal funcionament de l'e-
difici i la manca de calefacció (Docu-
ment 2). Això es repetia amb els pro-
blemes perquè la mestra del curs de
català que s'impartia (Document 3)
cobrés el seu sou.

Aquestes classes van originar al
1968 una carta de la biblioteca al di-
rector de la llavors escola Juan An-
tonio Parera (estaven en el mateix
edifici) demanant la cessió d'un aula
on poder fer-les.

Les primers passes de la Biblioteca Sant Martí

1. Albarà d'equipaments per a la biblioteca (1965) 2. Carta demanant

deu estufes (1967) 3. Carta a l'institut Juan de Austria informant del

curs de llengua catalana (1969) 4. Edifici Gaudí al 1973, on es

traslladaria la biblioteca el 1983 5. Carta de l'agència Novosti oferint

llibres soviètics (1978) 6. Cartell de l'activitat L'Hora del Conte (1990)

7. Cartell de l'activitat Vuit Menys Set, que després seria EixArt (1991)

8. Receptari de l'activitat Teca a la Biblioteca (2002)

ESPECIAL BIBLIOTECA

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

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

1
2

3

4

5

6

8

7

ELS ARXIUS DE LA BIBLIOTECA
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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.

AGENDA NADAL
I REIS 2021

LLUMS DE NADAL
Del 24 de novembre al 6 de gener

TARDA FAMILIAR:
CANTA'M UN CONTE

16 de desembre

Lloc: Sala La Pau
Horari: 17:15

ELS PASTORETS
17, 18 i 19 de desembre

Lloc: Auditori Sant Martí
Horari: 18:00

TRENET DEL COMERÇ
Trenet que circula pels carrers

de l’Eix Comercial

21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 i 31 de desembre

i 3 i 4 de gener

Lloc: Cantàbria / Huelva
Horari: 11 a 14 / 17 a 21

PATGE REIAL
Recollida de les cartes als Reis

dels infants del barri

3 i 4 de gener

Lloc: Rambla Guipúscoa
(entre els carrers de

Cantàbria i Puigcerdà)

Horari: 11 a 14 / 17:30 a 20:30

CAVALCADA DE REIS
5 de gener

Lloc: rambla Prim i
carrer Guipúscoa

Horari: a partir de 17:00

Biblioteques, les més
estimades pels ciutadans

Visites
53.918

Mitjana visites dia
214

Documents prestats
40.596

Documents prestats dia
161

Activitats
30

Assistents activitats
1.137

Nous carnets
992

Total carnets
19.948

Increment de fons
1.668

Col·lecció total
32.405

ESTADÍSTIQUES BIBLIOTECA SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

"No invertir en biblioteques durant
una recessió és com no invertir en
hospitals durant una epidèmia", deia
una bibliotecària canadenca. Afortu-
nadament els responsables polítics
de les biblioteques barcelonines van
decidir fa molt de temps (a instàncies
del recentment desaparegut Oriol
Bohigas) dedicar recursos a tenir una
xarxa de qualitat al municipi.

Els resultats estan a la vista: qua-
ranta biblioteques; 1,2 volums per
habitant; 20.000 visites cada dia; el
62 per cent de la població té el car-
net; 4,5 milions de préstecs; 2,5 mi-
lions de documents; creixement cons-
tant del préstec interbibliotecari;
quatre-cents llocs de treball direc-
tes... I la ciutadania ho premia en les

enquestes municipals de satisfacció
en les què, des de fa anys, les bi-
blioteques sempre apareixen en pri-
mera posició.

Biblioteca Sant Martí
La Biblioteca va arribar a la quarta

planta del Centre Cívic el 1983. Des
de llavors el seu excel·lent personal
s'ha deixat la pell per fomentar la cul-
tura al barri des d'una biblioteca peti-
ta. El fet que donin servei a tretze(!)
tertúlies es ben significatiu: de la vi-
da de barri i de l'afany dels bibliote-
caris. La darrera aportació ha estat
"Així ho recordem. Memòria dels veïns
i veïnes", uns vídeos amb el testimoni
de persones compromeses.

Sala de Lectura de la Biblioteca Sant Martí de Provençals

Any 2019
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ANNA SAUMELL
(1995-2002)

Actualment a la Biblioteca
La Sagrera-Marina Clotet

1. Molt bo, recordo molts estu-
diants, i molta gent gran també. El
barri tenia un potencial associatiu i de
pertinença molt gran, això sempre és
bo pels equipaments, és més fàcil fer
xarxa i establir complicitats i projectes.

2. Quan jo vaig entrar la biblioteca
ja era molt petita, érem tres perso-
nes (Lali, Pilar i jo mateixa). Ens vam
quedar sense espai de seguida, mal-
grat les baixes de llibres que vam fer:
vam començar a aprofitar els prestat-
ges de les finestres. Havíem d’estar
atentes, ja que quan plovia els llibres
es mullaven i s’havien de retirar. Sem-
pre estàvem movent el fons documen-
tal. Desmuntàvem tota la sala infantil
quan hi havia activitat: posàvem les
petites cadires al balcó i les taules al
despatx.

Les mancances amb una bona com-
plicitat dels diferents serveis eren
menys feixugues: la direcció del
centre cívic ens deixava utilitzar fax,
fotocopiadora, espais...

És una biblioteca amb molt d’ús dia-
ri, amb molta afluència de veïns i con-
sultes, no paràvem mai. El que trobava
a faltar més (a banda de més espai
per a usuaris, treballadores i llibres)
era la il·luminació, que era molt pobre.

3. Contes per a infants i adults (per
l’Escola d’Adults d’alfabetització ubi-
cada al mateix Centre Cívic). Les nar-
racions pel Club de Lectura, amb les
propostes de la conductora Mercè
Carrillo, eren sempre molt ben rebu-
des.

4. Doncs l’enciclopèdia Espasa
(amb més de 80 volums, que estava
a la sala de lectura) es consultava ca-
da dia, sobretot per la gent gran. Tí-
tols com L’atles furtiu, d’Alfred Bosch,
La vieja sirena i La sonrisa etrusca, de
José Luis Sampedro van estar també
molt sol·licitats. Autors amb molta
demanda van ser Manuel Delgado
(que va venir a proposar-nos biblio-
grafia per ampliar i actualitzar l’apar-
tat d’antropologia, sociologia i urba-
nisme) i també Eduardo Galeano.
Molta curiositat també per la història
del barri, per la pròpia història local.

5. Sens dubte EixArt: projecte rea-
litzat amb la voluntària Rosa Vallver-
dú i la complicitat de molts veïns i
serveis del Centre Cívic i del barri! Hi
van passar autors com Lluís-Anton
Baulenas, Alfred Bosch, Joaquim Car-
bó, Jordi Coca, Vicenç Llorca, Antoni-

na Rodrigo, entre d’altres... Sovint
amb la Rosa anàvem a cercar-los el
dia de Sant Jordi fent itinerari per les
parades de llibres, parlàvem amb ells
i s’avenien a col·laborar amb el pro-
jecte.

Amb especial carinyo recordo tam-
bé la Cançó del silenci que cantaven
les monitores i els infants del Casal
Infantil quan baixaven a L’Hora del
Conte de la biblioteca. El Club de Lec-
tura, amb gran part d’alumnes de
l’Escola d’Adults, també va ser tot un
èxit des del primer dia, sempre te-
níem llista d’espera per poder parti-
cipar-hi.

Al tenir diversos serveis i equipa-
ments dins el mateix edifici, la compli-
citat alhora de realitzar projectes era
molt més ràpida, fàcil i fluida.

6. L’any 1998 vam celebrar els tren-
ta anys de la biblioteca: va ser molt
emotiu per molts veïns i usuaris. Una
persona convidada, quan explicava
els seus records de petit a la biblio-
teca, va comentar que retallava  fo-
tografies de l’enciclopèdia Espasa.
Quan va ser el meu torn vaig dema-
nar que no ho fessin, que, amb l’afluèn-
cia diària de veïns que teníem, ens
quedaríem sense llibres molt ràpid.

Molt destacable i emotiva va ser
l’activitat Mai Més!, amb l’Amical de
Mauthausen de Barcelona, explicant
als veïns què i com van viure els su-
pervivents de camps de concentra-
ció. Devia ser cap el 2000, pel 55è
aniversari de l’alliberament dels
camps. Recordo que per molts era un
primer apropament a un testimoni
que ens explicava l’horror havent-lo
viscut, vam acabar la presentació
plorant.

1. Quin ambient hi havia entre els lectors/es de la biblioteca?
2. Amb quins mitjans treballaven? Eren suficients?

3. Quina temàtica era la més popular?
4. Quina obra recorden que va ser especialment demandada?

5. Quina activitat de la biblioteca destacarien?
6. Alguna anècdota o fet remarcable.

Parlen les directores i directors de la
Biblioteca Sant Martí de Provençals
Segons un antic director de la biblioteca pública de Nova
York, "l'actiu més important d'una biblioteca se'n va a casa
a dormir: és el bibliotecari". Per conèixer les vivències de

les directores i directors que han passat per la biblioteca
del barri al llarg dels anys, els hi hem demanat que contes-
tin un breu qüestionari on reflecteixen la seva experiència.

ESPECIAL BIBLIOTECA

Anna Saumell
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JULI CERVERA
(2004-2005)

Actualment a la Biblioteca
Vila de Gràcia

1. Molt bon ambient. Uns usuaris
entusiastes per la lectura de no-
vel·les i també per gaudir de l’estada
a la pròpia biblioteca, un espai tran-
quil on poder llegir i estudiar. Havia
un grup de joves amb interessos de
difusió cultural i del territori. També
havia un gruix d’usuàries amants de
la lectura de novel·les històriques i
llargues.

2. Doncs amb dos PC de treball,
dos ordinadors per accedir al catàleg
de biblioteques taules i cadires, un
despatx i la possibilitat de fer activi-
tats a la sala d’actes del centre cívic.
Érem dues tècniques auxiliars i jo.
Evidentment ja des de feia anys
veiem la necessitat de poder ampliar
els espais i la dotació de personal
per poder atendre millor als usuaris
i entitats del barri de Sant Martí de
Provençals i La Verneda.

3. Els best-seller en novel·la sens
dubte. També els llibres de no ficció
com manuals de ciències per poder
estudiar i també els materials d’auto-
aprenentatge d’idiomes d’anglès,
alemany, català i francès (en ordre
dels que sortien més en préstec se-
gons el que recordo).

4. Ha passat força temps des de
les hores però recordo que aquells
anys ens demanaven sense pausa
les novel·les d’Arturo Pérez Reverte
com Cabo Trafalgar que va sortir
aquell any o La sombra del viento del
desaparegut recentment Carlos Ruiz
Zafón i sobretot El Código Da Vinci.

5. La biblioteca desenvolupava tot
un seguit d’activitats, algunes enge-
gades per alguns dels meus prede-
cessors en la direcció i altres de nova
creació com trobades d’algunes per-
sones del barri per parlar de temes
d’actualitat que vàrem organitzar

amb el suport del centre cívic, les
visites dels instituts de secundària
de caire temàtic, a banda del pro-
grama Lletra Petita Sac de Rondalles
impulsat des de la Direcció d’Acció
Cultural i educativa de les Bibliote-
ques de Barcelona.

6. Per mi va ser molt emocionant
poder treballar a la biblioteca de la
meva infantessa i adolescència de-
gut a que vaig néixer uns quants car-
rers més enllà de la biblioteca! Sóc
nascut a Sant Martí de Provençals i
vaig estudiar a l’Institut del costat,
l’Infanta Isabel d’Aragó. I conservo
el carnet d’aquesta biblioteca des
que tenia 10 anys! Vaig estudiar

coa, abans que fos una rambla amb
bancs, lloc de passeig dels veïns i
veïnes, pares i mares de la meva ge-
neració, i també el dia que des de
les finestres de la biblioteca de Sant
Martí vam veure com tallaven la circu-
lació de vehicles per començar les
obres de la línia 2 del Metro de Barce-
lona que ens va ajudar a tants veïns
a no haver de fer aquelles "excur-
sions" a peu fins al metro Sagrera o
Clot per anar al centre a estudiar o
a treballar.

A la biblioteca de Sant Martí de
Provençals vaig descobrir la meva vo-
cació i gust pel treball a les biblio-
teques públiques de barri. Algunes
de les directores del reportatge
també van ajudar-me a descobrir els
secrets de la professió i recordo que
alguns dissabtes al matí m’agradava
apropar-me i poder gaudir de fer
préstecs i selecció de materials pels

ESPECIAL BIBLIOTECA

Per mi va ser molt
emocionant poder treballar
a la biblioteca de la
meva infantessa i
adolescència: vaig néixer
uns quants carrers
més enllà

usuaris gràcies a la paciència i ganes
de la direcció de l’equipament
d’aquella època.

Vaig poder gaudir de l’enorme plaer
que dona el poder treballar entre lli-
bres i persones i poder contribuir enca-
ra que sigui amb un granet de sorra a
fer ciutadans més lliurepensadors i
amb criteris propis a la vida.

Per fi arriba el moment que ja al
2004 i molt abans molts somiàvem
pel barri de Sant Martí i La Verneda i
és que disposés d’un gran equipa-
ment de cultura i lectura com ben se-
gur serà la biblioteca Gabriel Garcia
Márquez! Molta sort Sant Martí!

Juli Cervera

moltíssimes tardes durant anys a les
taules blanques de la biblioteca i vaig
veure com passaven diferents direc-
tors i directores.

Vaig poder apreciar com va anar
transformant-se i millorant l’equipa-
ment en tots els aspectes al mateix
ritme que el barri canviava i millorava
també.

Recordo estar estudiant i fent deu-
res i escoltar el soroll de les primeres
protestes estudiantils de comença-
ments dels anys 90, al carrer Guipús-

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
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DOLORS CALLEJA
(2009-2017)

Actualment a la Biblioteca
Les Corts-Miquel Llongueras

1. Era un ambient agradable, re-
cordo per exemple que el club de
lectura funcionava molt bé i les per-
sones assistents ho gaudien molt. Hi
havia uns usuaris i usuàries habi-
tuals entranyables i molt amables.

2. Els mitjans eren insuficients,
sort dels companys i del públic usuari.

3. Vam inaugurar un centre d’in-
terès sobre Mortadelo y Filemón i va
ser un èxit des de bon començament.

4. Mil sols esplèndids, de Khaled
Hosseini.

5. Les Hores del Conte i el club de
lectura.

6. Una vegada una Hora del Conte
de petit format va tenir un gran èxit
de convocatòria, va venir molta gent,
la narradora es va posar nerviosa i
es va atabalar molt. La vaig ajudar a
recuperar la calma i redreçar la situa-
ció. Va ser una de les vegades que
va assistir més públic. Vam ballar,
cantar i explicar contes. Tothom va
col·laborar i el resultat va ser genial.

DAVID NOFUENTES
(2017-2019)

Actualment a la Biblioteca
Les Roquetes

1. Vaig descobrir un ambient extra-
ordinari de lectura, envejable, com-
parant-lo amb experiències pròpies
de treball anteriors a la meva arri-
bada a Sant Martí de Provençals. In-
fants, famílies i gent gran del barri
feien un ús intensiu de la biblioteca i,
sobretot, del seu fons bibliogràfic! Els
joves, amb les seves particularitats,
també, però l’espai destinat no acom-
panyava gaire ...

2. Totes les mancances materials
eren suplides amb escreix per l’em-
penta, motivació i saber fer de Noemí,
Roberto i Daniel, companys amb els
que vaig tenir la sort de coincidir.
Eren, i continuen sent, el veritable
cor i ànima del servei.

3. La ficció narrativa sempre va
tenir més tirada, cosa habitual a tot
arreu, però recordo amb il·lusió com
s’anava buidant el moble expositor de
novetats, ple d’obres de divulgació
científica, de receptes de cuina, d’in-
formàtica, de psicologia, etc. Satisfac-
ció plena, des del punt de vista biblio-
tecari, a l’hora de treballar en un barri
amb tantes ganes de conèixer.

4. Recordaré sempre l’allau de
peticions de l’Ulisses de James Joyce.
Portava dues setmanes treballant i,
de sobte, em trobava amb més de
deu peticions de la novel·la de Joyce,
totes fetes per gent gran. Més tard
vaig descobrir que es tractava de
peticions de gent que va aprendre a
llegir i escriure feia relativament poc
a l’Escola de Persones Adultes La
Verneda i que formaven part d’una
tertúlia dialògica. Per mi va ser molt
enriquidor conèixer aquest tipus de
tertúlies i poder escoltar, encara que
breument, les opinions lectores d’una
novel·la que, a data d’avui, no he acon-
seguit acabar.

5. Destacaria la il·lusió amb la què
ens reuníem amb les companyes del
Centre Cívic (Chus, Elena, Eli, José
Manuel... no voldria descuidar cap
nom) per programar conjuntament
tallers de robòtica en família o per
desenvolupar la idea de realitzar
trobades amb veïns i veïnes que ens
expliquessin els seus viatges arreu
del món, el cicle anomenat Companys
de viatge.

També voldria mencionar l’inici d’un
projecte, Biblioteca Humana, en el
què vam començar a treballar amb
Víctor, dinamitzador del Casal de
Gent Gran Sant Martí. Situats a es-
cassos metres, un servei de l’altre,

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

ESPECIAL BIBLIOTECA

David Nofuentes

Dolors Calleja

estàvem "obligats" a treballar ple-
gats.

6. Recordo el patir en dies de pluja
intensa i els diaris antics fent de dic
de contenció a les finestres per evitar
l’entrada de l’aigua. Tot això quedarà
superat, arraconat a la memòria dels
que ho van viure, per la creació de la
nova biblioteca. Enhorabona veïns!
De ben segur que omplireu de vida
aquest nou equipament.
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NOEMÍ PONCELA
(2019-2021)

Actual directora de
la Biblioteca Sant Martí
de Provençals

1. Un ambient intens de lectura:
molts dels nostres usuaris participen
en més d’un club de lectura! L’arri-
bada del confinament va posar de
manifest la importància de la biblio-
teca com a proveïdora de documents
de lectura.

2. Quan vaig començar a treballar
a biblioteques, ja estaven informatit-
zades. De recursos els bibliotecaris
sempre en volem més, però la seva
manca ens ha fet més creatius a l’ho-
ra d’afrontar determinades situa-
cions.

La col·lecció local: llibres sobre

La Verneda de Sant Martí

3. No sabria dir-ho, però una de
les més demanades és la novel·la
negra.

4. Patria, de Fernando Aramburu,
des que va arribar per primer cop a
la biblioteca ja no va parar de passar
d’un usuari a l’altre.

5. Les visites que ens han fet les
escoles al llarg del temps, un bon
moment per donar-nos a conèixer i
compartir moments de lectura.

6. Recordo amb carinyo el dia que
Francisco Ibáñez va venir a la biblio-
teca per inaugurar la secció especial
de Mortadelo y Filemón. Emanava
simpatia i bon humor per tot arreu;
va estar signant dedicatòries i salu-
dant els assistents a la presentació
fins que ja no va quedar ningú a la
sala.

ESPECIAL BIBLIOTECA

Noemí Poncela

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

la Verneda Alta
Societat d’Estudis de

La Verneda de Sant Martí
Sant Martí de Provençals,

de la vila al barri
Néstor Bogajo

Parera
Montse Oliva

La Pau
Montse Oliva

Via Trajana, més enllà
de la frontera

Rafael Pradas 
El barri de La Perona.
Barcelona 1980-1990

Esteve Lucerón / Àngel Marzo
La Gran Via al districte de Sant

Martí: història d’una gran
transformació
David Marín

Tots els barris de Barcelona
Josep Maria Huertas Claveria /

Jaume Fabre
La gent i els barris de Sant Martí
Josep Maria Huertas Claveria

ANTIC POBLE DE SANT MARTÍ
DE PROVENÇALS

Recull de dades per a una història
de Sant Martí de Provençals

Josep Freixa
Apunts per a una història de

Sant Martí de Provençals
Comissió de l’Arxiu Històric

Municipal de Sant Martí
Els primers batecs històrics de

Sant Martí de Provençals
Josep de la Vega

Sant Martí de Provençals,
pulmó industrial de Barcelona

(1847-1992)
Jordi Nadal i Xavier Tafunell

Resum històric de
la Verneda de Besòs

Joan Rovira

ENTITATS
Història del Club d’Escacs

Sant Martí
David Vivancos

ASME: 25 anys d’esport, salut
i lleure

Associació Sant Martí Esport
Imatgeria festiva de Sant Martí

Daniel Venteo

MEMÒRIES I BIOGRAFIES
Trencar el silenci. Francisco

Liñán, una vida en lluita
Francisco Liñán

El nieto del lector de periódicos
Joaquima Utrera

AUTORS/ES  VERNEDENCS
Temps de rates
Marc Moreno
Batir de alas

Ana Rodríguez Fischer
Licantropia

Carles Terès
100 arbres singulars de la ciutat

de Barcelona
Ricard Llerins

El Nyau i la descoberta
de Can Riera

Arantxa Morán

NINOTAIRES
Mortadelo y Filemón

Francisco Ibáñez
Pedro Pico y Pico Vena

Carlos Azagra
1539. Castelnuovo

Daniel Torrado
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N O T Í C I E S

VI PREMI JOVE DE
CÒMIC SANT MARTÍ

El Districte de Sant Martí
organitza cada any amb motiu
del Dia Internacional per a
l'eliminació de la violència
envers les dones el Premi Jove
de Còmic Sant Martí. Va néixer
arran de l'assassinat masclista
de la veïna del barri del Besòs
María Dolores al 2014.

Enguany a l'acte de
lliurament dels premis es va
presentar també una
publicació que recull els
còmics que han guanyat
premis des de la primera edició
del 2015.

En l'edició de 2021, els i les
guardonats/des han estat:

L'associació de veïns i veïnes La Ver-
neda-Via Trajana ha estat guardo-
nada amb la Medalla d'Honor de Bar-
celona que atorga l'Ajuntament. El
municipi ha volgut reconèixer la tas-
ca de cohesió social desenvolupada
per l'entitat al llarg de més de seixan-
ta anys. Durant aquest temps li ha
tocar lluitar contra l'estigmatització
del barri, l'enderrocament de totes
les vivendes per l'aluminosi, la seva
reconstrucció i, sobretot, per la supe-
ració dels problemes que origina de-
pendre administrativament de dues
ciutats diferents: Barcelona i Sant
Adrià de Besòs.

Premis Sant Martí
La 59a edició dels Premis Sant

Martí, que atorga el Consell del Dis-
tricte de Sant Martí de Provençals,

ha guardonat, en la seva modalitat
individual, la vernedenca Maria Bai-
ges Baguena. Presidenta de l'asso-
ciació cultural La Lira de Sant Martí,
dedicada als concursos i recitals de
poesia. Membre activa de la Coral La
Pau, del Grup de Teatre XIC, de la
tertúlia de dones La Tela de Pené-
lope, del Casal de Gent Gran Sant
Martí, del Grup de Teatre Alisos i del
Centre de Dia La Verneda. Una dedi-
cació plena, doncs, al foment de la
cultura al barri.

També ha estat distingida amb la
medalla de bronze pel seu 25è ani-
versari l'entitat vernedenca Agrupa-
ció Musical del Taxi, una orquestra de
taxistes amb un ampli repertori que
organitza concerts solidaris al llarg
de tot l'any.

L'entitat va rebre el guardó de mans de l'alcaldessa Ada Colau, al Saló

de Cent de l'Ajuntament el 30 de novembre

Medalla d'Honor pels
veïns de Via Trajana

Categoria A  (de 16  a 25 anys)
Has de mirar
(Catalina Belén Reina Larraín)
Premi del públic
El huésped
(Pedro Soler)
Categoria B (fins a 16 anys)
Divididis
(Daviane Llamas)
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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

N O T Í C I E S

PLA D'ACCIÓ
COMUNITÀRIA

Des de l'Espai Educatiu de La
Verneda i La Pau busquen
veïns i veïnes que vulguin
col·laborar com a voluntariat,
acompanyant als estudiants del
barri en la seva educació a la
biblioteca tutoritzada, basada
en actuacions educatives
d’èxit. Els dimarts, dimecres i
divendres de 17 a 19 hores.

Més informació al Pla
d'Acció Comunitària de La
Verneda i La Pau:
vernedalapau@gmail.com
o al telèfon: 93 256 5779.

EXPO LA PERONA
El fotògraf Esteve Lucerón

exposa "La
Perona.
L'espai i la
gent" a
l'Arxiu
Fotogràfic
de
Barcelona
(Plaça Pons
i Clerch, 2,
segona
planta, telèfon 93 256 3420)
fins el 22 de maig.

MURAL VIA TRAJANA
Dos fotògrafs han creat amb

3.000 fotografies de veïns i
veïnes de Via Trajana un mural
que reprodueix un dels blocs
del barri desaparegut a causa
de l'aluminosi. Es pot visitar a
la façana del Casal Infantil El
Drac (Via Trajana, 20).

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

EQUIP TEMPS D’ART

Aquest octubre va començar el
programa "Temps d’art", un nou pro-
jecte pilot d’educació artística de
l’Ajuntament de Barcelona i el Con-
sorci d’Educació de Barcelona que es
desenvoluparà fins el juny de l’any
que ve. Hi participa tot l’alumnat de
les escoles L’Arc de Sant Martí, Els
Horts i La Pau, de primer a sisè de
primària, així com tot l’alumnat de 1r
d’ESO de l’Institut Bernat Metge.

"Temps d’art" obre un nou espai
d’educació artística als centres edu-
catius, on s’hi interrelacionen tres
àmbits: la música, les arts escèni-
ques i les arts visuals i plàstiques.
Les sessions, a més de l’alumnat,
compten amb l’acompanyament dels
docents especialistes dels centres i
tres artistes, un per a cadascun dels
àmbits: Anna Dot (arts visuals i plàs-
tiques), João Lima (arts escèniques)
i Marta Roma (música).

L’eix argumental d’aquest any és
el barri, i aquest primer trimestre s’ha
enfocat des del passat, fent un tre-
ball d’observació de l’entorn des de
la mirada artística dels tres llenguat-
ges. D’entre les dinàmiques dutes a
terme, s’ha preguntat als infants i
joves què era "Temps d’art" per a
ells, què significava, i ho hem volgut
compartir amb tot el nostre entorn.

QUÈ ÉS TEMPS D’ART PER
A MI?
[música]

Observar, inspiració, educació, pin-
tura, soledat, les emocions, dibuix,
il·lusió, cantar, tocar, cuinar, capaci-
tats, habilitats, jugar, novetat, com-
panyia, passar-ho bé, intriga, histò-
ria, barri, imaginació, grup, comuni-
car, música, museu, gaudir, ritme,
superació, practicar, motivació, de-
dicació, disciplina, fortalesa, des-

preocupació, moviment, passat,
aprendre, instruments, concert.

[arts escèniques]
Alegria, divertit, curiós, content,

relaxació, energètic, emocionada,
tranquil·la, felicitat, atreviment, movi-
ment, dansa, música, treure pes de
les coses que passen a casa, escol-
ta, creativitat, companyerisme, amis-
tat, confiança, imaginació, treball en
equip, respecte als companys, estar
atent.

Temps d'Art arriba al barri

Hi participa l'alumnat de
primer a sisè de les escoles
L’Arc de Sant Martí, Els
Horts i La Pau, i els de
primer d'ESO de l’Institut
Bernat Metge

[arts visuals i plàstiques]
retrat hiperrealista, vull ser artis-

ta, ajudar-nos, fang, novetat, diver-
tit, passat, cuidar, estimar, aprendre,
llibreta d’artista, decoracions, conèi-
xer-nos, línia del temps, colors, qua-
dres, jugar, investigar, frottage, abe-
cedari secret, pintar, riure, intel·li-
gència, interessant, estrany, ma-
nualitats, emoció, nervis, il·lusió, cu-
riositat, temps, originalitat, història.
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La lentitud de
les plantes (i 2)

NATURA

L L I B R E S

Llegim plegats

Guipúscoa, 137

93 541 5983                           646 396 497

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

RICARD LLERINS BONET

Igualment no són espe-
cialment ràpides en el tan-
cament les trampes de les
plantes carnívores, on l'in-
secte, si és una mica gran,
és capaç de sortir.

L'obertura dels borrons a
la primavera i de les flors,
de vegades a la nit com en
el cas de la flor de nit, Mira-
bilis jalapa, per
evitar la calor
del dia, amb
pol·linitzadors
propis noc-
turns, també
sol ser lenta.
Al contrari, hi
ha flors que
per la nit es
tanquen com
en el cas de la
liana Ipomoea
purpurea. La natura és di-
versitat.

Tots els éssers vius s'han
d'adaptar al medi on viuen
que sol anar canviant poc a
poc, perquè si no ho acon-
segueixen, moren. Les plan-
tes són unes conqueridores
nates donat que el seu ob-
jectiu és escampar-se el
màxim possible pel planeta.
Aquesta expansió però, si
les condicions mediambien-
tals són favorables, sol ser
constant però lenta. El pro-
blema és que amb la rapi-

desa del canvi climàtic i l'aug-
ment de temperatures ac-
tual, moltes espècies no
tindran temps a una adap-
tació tan ràpida i desapa-
reixeran o quedarà reduït el
seu territori on són presents
o en petits espais.

Sempre hi haurà guanya-
dors, perquè algunes
plantes aconseguiran

arribar a terres
que fins fa poc
eren molt fre-
des i ara no ho
seran tant.
Però al còmput
global la diver-
sitat d'espè-
cies vegetals
minvarà i amb
elles la dels ani-
mals que en
depenen. La

natura és un equip i la minva
o desaparició d'una espècie
pot afectar el conjunt d'una
manera notable. Valdria la
pena intentar aturar aques-
ta catàstrofe provocada per
l’home que ens comença a
afectar greument amb inun-
dacions, sequeres, incendis
gegantins i huracans,
fenòmens d'una potència
mai vista. Els altres éssers
vius del planeta ens ho
agrairien. Ens hi va la vida
en això.

ENCANTES DEL COLCHÓN

Les plantes són
unes conqueri-
dores nates
donat que el seu
objectiu és
escampar-se el
màxim possible
pel planeta

Al llibre de Mercè
Carrillo "Llegim
plegats. Històries
dels clubs de lectura"
s'aboca tota
l'experiència de
l'autora en
l'organització i
animació d'espais de
lectura i reflexió.

Durant molts anys
ho va fer a la
Biblioteca Sant Martí
de Provençals. Al
llibre recorda una de
les anècdotes:
"Justament el mateix
dia que van
assassinar Ernest
Lluch comentàvem
"Esos cielos", de
l'escriptor basc
Bernardo Atxaga,
que té com a
protagonista una

exterrorista que
retorna, després
d'haver estat uns
anys a la presó de
Barcelona, a Bilbao,
la seva ciutat
d'origen. Com us
podeu imaginar, la
tertúlia es presentava
calenta..."
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16 - Festes d'Estiu
23 - Revetlla de Sant Joan

1 - Dia del Treball
24 - PrimaVERN

12 - Santa Eulàlia, patrona de Barcelona
24 al 2 - Carnaval

5 - Cavalcada de Reis
17 - Els Tres Tombs

12 - 150è aniversari del naixement de Francesca Bonnemaison
20 - Agregació de Sant Martí de Provençals a Barcelona

      u     dos      tres      quatre cinc

    sis     set     vuit     nou   deu  onze dotze

 tretze catorze quinze setze disset divuit dinou

  vint vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis

vint-i-set vint-i-vuit vint-i-nou trenta

bat

     bi hiru lau bost sei zazpi zortzi

bederatzi hamar hamaika hamabi hamahiru hamalau hamabost

hamasei hamazazpi hamazortzi hemeretzi hogei hogeita bat hogeita bi

hogeita hiru hogeita lau hogeita bost hogeita sei hogeita zazpi hogeita zortzi hogeita bederatzi

JUNY-Ekaina-Xuño-Junio

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

2 - "Enterro" de la Sardina
8 - Dia de la Dona Treballadora

FEBRER-Otsaila-Febreiro-Febrero

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

MAIG-Maiatza-Maio-Mayo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

MARÇ-Martxoa-Marzo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ABRIL-Apirila-Abril

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

lunes martes mércores xoves venres sábado domingo

    bat      bi      hiru    lau       bost sei

  zazpi     zortzi     bederatzi hamar hamaika hamabi hamahiru

hamalau hamabost hamasei hamazazpi hamazortzi hemeretzi hogei

hogeita bat hogeita bi hogeita hiru hogeita lau hogeita bost hogeita sei hogeita zazpi

hogeita zortzi

astelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea

astelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea

GENER-Urtarrila-Xaneiro-Enero

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

di l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge

     u dos    tres     quatre    cinc sis

   set vuit nou onze dotze tretze

catorze quinze setze disset divuit dinou vint

vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis vint-i-set

vint-i-vuit vint-i-nou trenta trenta-u

   uno dos tres

  cuatro cinco seis siete ocho nueve diez

  once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete

dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro

veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

un dous

    tres    catro cinco     seis sete oito nove

   dez once doce trece catorce quince dezaseis

dezasete dezaoito dezanove vinte vinte e un vinte e dous vinte e tres

vinte e catro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta

di l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge



     uno    dos      tres cuatro

   cinco      seis      siete     ocho    nueve diez once

  doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho

diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco

veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno

3 - Dia de les Persones amb Discapacitat
10 - Dia dels Drets Humans

12 - Dia del Pilar
24 - Aniversari ONU

NOVEMBRE-Azaroa-Novembro-Noviembre

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

11- Diada de Catalunya
24 - Festes de la Mercè

OCTUBRE-Urria-Outubro-Octubre

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

18 - Dia de Nelson Mandela
20 - Dia Mundial dels Escacs

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

3 - 125è aniversari del naixement de Mercè Capsir
12 - Dia de la Joventut

lunes martes mércores xoves venres sábado domingoastelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea

d i l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge

JULIOL-Uztaila-Xullo-Julio

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

SETEMBRE-Iraila-Setembro-Septiembre

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

lunes martes mércores xoves venres sábado domingo

AGOST-Abuztua-Agosto

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

   uno dos tres

  cuatro cinco seis siete ocho nueve diez

  once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete

dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro

veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno

11 - Festa Major de La Verneda de Sant Martí
14 - 125è aniversari del naixement de la soprano Conxita Badia

     u     dos    tres      quatre    cinc sis

   set    vuit     nou deu onze dotze tretze

catorze  quinze setze disset divuit dinou vint

vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis vint-i-set

vint-i-vuit vint-i-nou trenta

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

    bat     bi       hiru         lau

   bost    sei     zazpi      zortzi     bederatzi    hamar hamaika

 hamabi hamahiru hamalau hamabost hamasei hamazazpi hamazortzi

hemeretzi hogei hogeita bat hogeita bi hogeita hiru hogeita lau hogeita bost

hogeita sei hogeita zazpi hogeita zortzi hogeita bederatzi hogeita hamar

un dous

    tres    catro      cinco     seis sete oito nove

   dez once doce trece catorce quince dezaseis

dezasete dezaoito dezanove vinte vinte e un vinte e dous vinte e tres

vinte e catro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta

     un    dous     tres      catro   cinco seis sete

    oito    nove dez once doce trece catorce

 quince dezaseis dezasete dezaoito dezanove vinte vinte e un

vinte e dous vinte e tres vinte e catro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito

vinte e nove trinta trinta e un

DESEMBRE-Abendua-Decembro-Diciembre

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


