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ENTITATS DE LA COORDINADORA VERN

Actualment les entitats que formen part de la Coordinadora VERN són les següents (58 en
total):
Balls Regionals i dansa
 Cova da Serpe
 Petit Ballet de Barcelona
 Estudi de dansa Retahíla
 Centro Andaluz de la Comarca de Estepa y Tierras del Sur
 Coral Gaudí
 Agrupació Coral la Pau
 Coral la Flama
 Hermandad rociera “Santo Ángel”
 Centro social y cultural Santo Ángel
 Associació Uruguaya Catalana Los Botijas
Entitats de col·lectius d’altres cultures, de solidaritat i cooperació internacional
 Grupo Forjadores de la Vida de Bcn
 Verneda Solidària
 CERAI-CONOSUD
 Cesove
Entitats de dones
 La Tela de Penélope
 La Pizarra de la Raimunda
 Alba lactància materna
 Associació Heura (Escola d’Adults de la Verneda – Sant Martí)
Entitats Educatives i Culturals
 Associació la Lira de Sant Martí
 Associació Àgora (Escola d’adults La Verneda-Sant Martí)
 Club d’Escacs Sant Martí
 Associació Llibres Lliures
 Col·lectiu Cinèfil Lumière
 Centre d’Estudis Sant Martí de Provençals
 Coordinadora d’AMPA’s i AFA’s de Sant Martí-la Verneda
 Grup de teatre Alisos
Inserció i formació discapacitats i salut mental
 Fundació Joia
Comerç:
 Associació de Comerciants de Sant Martí
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Salut




Associació catalana d’afectats de fibromialgia
Ajuda a familiars d’alcohòlics, grups Al-ANON i ALATEEN
A-A (Alcohòlics Anónims)

Associacions de Veïns
 AVV Provençals de la Verneda
 AVV Sant Martí de Provençals
Entitats esportives
 Agrupació Patí la Verneda
 Club de Bàsquet Alisos
 Club Esportiu Júpiter
 Penya Barcelonista Sant Martí
 U.E. Celtic
 Grup Motarres i Orgullosos
 Unió Excursionista Sant Martí de Provençals (UESMAP)
Medi ambient i consum ecològic
 Associació de Consumidors Gira-Sol
 Pla d’Energia Participatiu (PEP)
 Xarxa Comunitària la Verneda-Sant Martí
Equipaments i entitats infantils
 Casal Infantil Sant Martí
 Casal Infantil El Drac
 Ludoteca Ca l’Arnó
 Ludoteca la Verneda
 Esplai Sagrat Cor
 Esplai Verneda-Xiroi
 AMPA Sant Rafael
Gent Gran
 Casal Gent Gran La Verneda
 Casal Gent Gran de Sant Martí de Provençals
Cultura popular:
 Colla de Geganters de la Verneda - Sant Martí
 SuscspirArt, Diables de la Verneda i circ social
Entitats juvenils
 Espai Lliure
 Associació de Joves Artistes (AJA)
 Batucada Chipirones
 Espai Jove de l’Esplai Sagrat Cor
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ENTITATS COL·LABORADORES
Tot segui es mostren les entitats i col·lectius que, sense ser membres de VERN, col·laboren de
manera permanent amb l’entitat:











Centre Cívic Sant Martí
Associació Sant Martí Esport, A.S.M.E
CEM Bac de Roda
CEM Júpiter
AMPAs del barri
Mercat de Provençals
Diversos comerços del barri
Coordinadora d’entitats Eix Prim
Federació d’entitats Clot-Camp de l’Arpa
Coordinadora d’Entitats de Poblenou
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1. La Coordinació associativa, més enllà de la
organització d’activitats

Sovint, quan pensem en la Coordinadora VERN el primer que ens ve al cap és la Festa Major,
perquè és el moment en que es fa més visible la tasca de VERN. Tot i això, el projecte de
coordinació associativa de VERN va molt més enllà de la organització de la Festa Major o d’altres
actes i inclou aspectes transversals, sovint poc coneguts, però que cal destacar com a de gran
importància per a les entitats i per al barri en el seu conjunt.
En el gràfic anterior es mostren aquestes línies de treball transversals menys visibles i que es
important posar en valor:

•

Creació de xarxa entre entitats: VERN és un espai de les entitats, fet per les entitats i on
les entitats són les protagonistes. Com a tal, els espais de participació i treball de VERN
permeten crear xarxa entre entitats i entre les persones que les representen i així
millorar la força del moviment associatiu. Juntes arribem més lluny. A part de la xarxa
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entre les pròpies entitats de barri, des de VERN també fem una tasca important de
representació i creació de xarxa entre altres entitats a nivell de districte a través de la
Federació Martikoor.

•

Vinculació amb el barri i amb els veïns i veïnes: Com a entitats que treballem en el
mateix barri, tenim la voluntat de fer arribar la nostra feina i les nostres propostes als
veïns i veïnes del barri, per tant volem donar el màxim de difusió i promoció del teixit
associatiu del barri. També volem promoure la participació dels veïns i veïnes a les
entitats.

•

Gestió d’equipaments i recursos: un altre aspecte important que tenim en compte a
VERN és treballar per tal que les entitats disposem dels millors equipaments i recursos
possibles per a desenvolupar les nostres activitats. Això vol dir defensar un model de
gestió dels equipaments on hi participi el moviment associatiu i també vol dir valorar
l’adquisició de recursos propis que puguem utilitzar totes les entitats.

• Compromís social: com a entitats que treballem en àmbit molt diversos, algunes entitats
tenen un objectiu molt clar en l’àmbit social, però en general totes tenim un compromís
de la millora de la qualitat de vida al nostre barri. En l’actual context econòmic i social, és
molt important que la xarxa veïnal sigui forta per tal de poder donar resposta a
necessitats de molta gent.
Des de VERN donem el màxim suport a les activitats que van orientades a aquesta
millora de la qualitat de vida al barri. Per altra banda no s’ha d’oblidar la responsabilitat
que tenim com a moviments socials de posicionar-nos davant de qualsevol manifestació
de tipus racista, xenòfob, sexista, o qualsevol acte que atempti contra els drets humans.
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2. Activitats transversals:
+25 anys creant xarxa a la Verneda – Sant Martí

2.1. Creació de xarxa entre entitats
Reunions plenàries mensuals
El treball que s’ha fet de dinamització ha donat els seus fruits pel que fa a la participació a les
reunions mensuals de la Coordinadora. En les reunions de treball mensuals s’han mantingut
l’assistència d’un nombre elevat d’associacions (una mitjana de 15), sempre major durant els
mesos de setembre i octubre, quan la feina ha estat més intensa.
Hem de destacar l'espai que dediquem a cada reunió per tal que les entitats de VERN puguin
explicar els seus projectes, activitats, problemàtiques o inquietuds a la resta d'entitats. Aquest
espai ha permès millorar el coneixement i confiança entre entitats.

Número de reunions plenàries 2015:
Mitjana d’entitats assistents:
Noves entitats a la Coordinadora:

12
15
8

Foto d’una reunió plenària preparant la Festa Major
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Noves entitats a VERN
A més cal assenyalar que, un any més, han arribat noves associacions a VERN:
-

Penya Barcelonista Sant Martí

-

U.E. Celtic

-

Agrupació Patí la Verneda

-

A-A

-

Ludoteca la Verneda

-

Associació de veïns de Sant Martí de Provençals

-

Associació Uruguayana catalana “Los Botijas”

-

AMPA Sant Rafael

Major transparència, més democràcia:
També, aquest 2015, arran de l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la coordinadora VERN hem fet un codi
ètic intern (funcionament propi que segueixi els principis de bona gestió i transparència) com
també hem començat a seguir i aplicar les recomanacions sobre el deure de donar
transparència als comptes anuals (que fins ara només hi estan obligades les entitats declarades
d’utilitat pública) creant un apartat a la web de VERN en què es pengen aquests documents
(seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya).
Es pot consultar aquesta informació en el següent enllaç: http://www.evern.org/?page_id=2153
Igualment, VERN ja forma part del Codi Ètic de les associacions de Barcelona des del 2011.
Una altra tasca que s'ha impulsat a nivell intern durant el 2015 és l'actualització del cens
d'entitats membre de VERN, tasca que era necessària degut a que durant els últims anys hi ha
hagut un augment important de noves entitats, col·lectius i equipaments al barri.
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Martikoor, la coordinació de Districte:
MARTIKOOR (Confederació d’entitats de Sant Martí)1, és l'espai de trobada i coordinació de les
quatre coordinadores del Districte: Eix Prim, Federació d'Entitats del Clot Camp de l'Arpa,
Coordinadora de Poblenou i VERN.
Tot i que fins al moment MARTIKOOR no organitza cap activitat com a tal, si que s'ha realitzat
diverses reunions per tal de posar en comú aspectes que preocupen a les quatre federacions,
com per exemple l'ús de l'espai públic, el finançament de les associacions, la gestió dels
equipaments socio-culturals, per citar-ne alguns. En aquest sentit també actua com a
interlocutor amb l’administració en àmbits territorials que transcendeixen del nostre barri.

1

MARTIKOOR es va constituir el 26 de maig de 2004 i està formada per les coordinadores dels diferents barris del Districte
de Sant Martí: Federació d’Entitats del Clot – Camp de l’Arpa, la Coordinadora d’Entitats de l’Eix Prim, la Coordinadora d’Entitats del
Poblenou i la Coordinadora d’Entitats VERN. Té com a objectiu el treball conjunt per a resoldre les diferents problemàtiques que
tinguin implicació al Districte i per a organitzar diferents activitats.
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2.2. Vinculació de les entitats amb el barri
Altaveu de l’activitat associativa al barri
Any rere any, anem millorant la difusió i comunicació de les activitats tant de la Coordinadora
VERN com de les entitats que s'integren a VERN. Gràcies als nou mitjans tecnològics, com les
xarxes socials o els butlletins digitals.
Actualment disposem dels següents canals de comunicació:

Pàgina web:
A la pàgina web (bloc) (http://www.evern.org/) s’hi ha realitzat més de 40 entrades amb una mitjana
de 472 visites mensuals, que suposa un increment d’un 57% respecte l’any anterior. El mes de
novembre, en plena Festa Major es van rebre 1.526 visites!

Facebook:
El nostre compte de Facebook (https://www.facebook.com/vern.coordinadoradentitats) compta amb
674 seguidors, amb un increment del 13,1% respecte l’any anterior.
Així mateix també mantenim una compte a Twitter (https://twitter.com/vern_entitats) permanentment
activa.
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Twitter:
Així mateix també mantenim una compte a Twitter (https://twitter.com/vern_entitats) permanentment
activa. Hi figuren 401 seguidors i s’hi ha realitzat 531 piulades.

Butlletí digital per mail:
Destaquem com a novetat dels darrers anys el butlletí digital que volem consolidar com a mitjà
d’informació online de notícies i activitats socioculturals “del i per el” barri. Aquest 2015 hem enviat 5
butlletins. Actualment s’envia a unes 154 adreces de correu electrònic, hem augmentat un 7,7%
respecte el 2014.

Els mitjans tradicionals es mantenen, com és el cas de la revista-programa de Festa Major que té un
tiratge de 8.000 exemplars i en la qual participen i col·laboren al voltant de cent comerços del barri
(inclosa l’associació de comerciants). Aquesta revista, a part de difondre les activitats del barri també
s’aprofita per a mostrar quines són les entitats del nostre barri amb una fotografia i un contacte.
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L’any 2015, també va funcionar molt bé a nivell de difusió la torreta informativa de la Festa Major.

2.3. Gestió d'equipaments i recursos
Nous recursos per a les entitats:
S’han anat adquirint recursos disponibles per a les entitats de VERN. En concret s'ha adquirit un
equip de so portàtil, amb 600W de potència, conjuntament amb un micròfon i tots els cables
necessaris.
També s'ha comprat una carpa nova de 3x3 metres.
Amb aquestes adquisicions, els recursos disponibles per a les entitats que actualment té VERN
són els següents:
− Equip de so portàtil (600W)
− Micròfon
− Carpa (3x3m)
− 1000 gots reutilitzables
− Generador elèctric (3000 W)
− Armilles reflectants (20)
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Xarxa de suport en recursos
Fruit de la manera de treballar de VERN, basada en la confiança i la solidaritat entre les entitats,
s'ha creat de manera informal una bona xarxa entre entitats que en un moment donat es poden
ajudar i cedir materials i recursos. Aquesta dinàmica la considerem molt positiva i, des de VERN,
es seguirà treballant en la intermediació entre entitats que es poden deixar recursos o ajudar-se
en general.

Més participació en la gestió d'equipaments socioculturals
Durant l’any 2015 es va consolidant la dinàmica de treball conjunt entre la Coordinadora VERN i
els responsables dels equipaments públics, concretament del Centre Cívic i Auditori Sant Martí.
Aquesta proposta ha donat el seus fruits durant el 2015 a través de reunions de treball per a la
coordinació i col·laboració en la programació i ús dels equipaments, sobretot enguany amb
l’Auditori la nova sala d’exposicions tant per la festa de la primavera com la Festa Major.
També fruit d’aquest treball conjunt s’han començat a impulsar projectes conjunts com el cicles
de concerts de música clàssica, Resonare, on la Coordinadora VERN hi figura com a entitat
coorganitzardora.

Procés participatiu del nou equipament del C. Concili de Trento – Treball
L’any 2014 es va impulsar el procés participatiu per a decidir els usos del futur equipament del
C/ Concili de Trento amb Treball i es va acordar la ubicació en aquest espai de la Biblioteca,
Escola Bressol i Arxiu Històric de Sant Martí.
Aquest any 2015 la Coordinadora VERN va participar com una de les entitats del jurat per a
decidir el projecte guanyador del nou equipament, essent escollit el que es veu en la fotografia
adjunta.
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Malgrat el canvi de govern de l’any 2015, el nou equip municipal segueix compromès en tirar
endavant aquest projecte i es preveu que en aquesta legislatura (2015 – 2019) es redactarà el
projecte i es construirà l’equipament. També està previst que un cop el nou equipament ja
funcioni es realitzarà una remodelació a fons del Centre Cívic.

En resum, tot seguit s’adjunten algunes de les principals reivindicacions d’equipaments que es
plantegen des de la Coordinadora VERN:
1) Construcció del nou equipament Biblioteca + Escola Bressol + Arxiu històric
2) Espai per a joves + espai gran d’ús polivalent
3) Remodelació del Centre Cívic Sant Martí
4) Recuperació del Parc de Sant Martí com a espai d’activitats
5) Recuperació d’espais sense ús del barri (Edifici T-Systems, Edifici EB Pere Calafell)
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2.4. Compromís social i participació institucional
Com a entitat, som conscients de la nostra responsabilitat social, del nostre compromís amb la
justícia social i del nostre posicionament i rebuig en totes aquelles qüestions que atemptin
contra els Drets Humans, racisme, homofòbia o qualsevol altra mena de discriminació de grups
o persones.
Aquests són algunes de les organitzacions on la Coordinadora VERN participa

Plataforma Unitària Contra Les Violències De Gènere De Barcelona
Durant l’any 2015 hem continuat amb l’adhesió de Vern a la plataforma. Considerem important
recolzar la tasca que s’està duent a terme a través de les entitats que hi participen en aquesta
plataforma, sobretot pel que fa a l’organització del Fòrum contra les violències de gènere.

Consell de barri
El Consell de Barri és l’òrgan de participació impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, per tal de
donar la veu als veïns i veïnes i que puguin expressar les seves inquietuds i propostes a
l’administració. Actualment VERN ocupa la vice-presidència del Consell de Barri de Sant Martí de
Provençals.

Consell Municipal D’associacions De Barcelona (CMAB):
Pel que fa a l’àmbit més institucional, és a dir, en referència als òrgans consultius que funcionen
com assessors constituïts legalment, anomenats Consells de participació; ens hi hem implicat pel
seguiment de les actuacions municipals segons el seu àmbit temàtic o objecte d’interès, en
aquest cas tots aquelles temes relacionats amb la participació i l’associacionisme a la ciutat de
Barcelona. D’aquest consell en som representants juntament amb la Federació del Clot – Camp
de l’Arpa pel districte de Sant Martí.

Consell d'Associacions de Barcelona
En l'AGO 2014 es va prendre la decisió de donar de baixa VERN del Consell d'Associacions de
Barcelona. En aquest sentit, la baixa es va fer efectiva el mes de juliol de 2014, per tant hem
deixat de ser membres de ple dret del CAB tot i que continuem com a entitat.
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Adhesió a la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme
No podem oblidar una tasca molt important que VERN va dur a terme durant l'any 2014 i 2015,
que fou la participació activa en el moviment veïnal organitzat contra el Casal neofeixista (Casal
Tramuntana) que es va implantar al nostre barri l'any 2014. En aquest moviment veïnal VERN hi
va tenir un paper importat i una de les accions que més repercussió va tenir fou la manifestació
organitzada el març de 2015 amb col·laboració de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.
Per tal de treballar en xarxa en tot aquest moviment la Coordinadora VERN es va adherir a la
Plataforma d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.
Val a dir que durant l’any 2015 el Casal Tramuntana va anunciar que deixava la seva activitat.
Per més informació: http://www.evern.org/?p=2165

Codi ètic de les Associacions de Barcelona:
El Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d'assessorament, conducta i
autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents
associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A
la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d'associació.

Va ser aprovat l'any 2001 en el 1r Congrés de les Associacions. Actualment l'impulsa el Consell
d'Associacions de Barcelona.

La Coordinadora VERN formem part del Codi Ètic i anualment renovem la documentació
necessària que es requereix per a formar-ne part.

Debat electoral sobre associacionisme a Sant Martí:
Amb la organització de Martikoor, es va realitzar un debat electoral el dia 4 de maig amb la
finalitat de conèixer els arguments i propostes dels diferents partits polítics sobre
l’associacionisme al Districte de Sant Martí (http://www.evern.org/?p=2192)
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2.5. Joves
Participació dels joves
La dinamització de l'associacionisme juvenil ha constituït un altre eix de treball de VERN en la
seva vessant com agent dinamitzador de la participació ciutadana.
Aquest 2015 s’ha començat a treballar de manera coordinada entre grups, agents i entitats de
joves al barri.
El relleu dels joves a les associacions també és un dels pilars de la tasca de VERN.
Finalment, s’està aconseguint en gran mesura la participació d’aquest col·lectiu al teixit
associatiu del barri.
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3. Coordinació d’activitats:
La Cavalcada de Reis 2015
Va ser el 12è any que organitzem la Cavalcada de Reis conjuntament amb l’Eix Prim (la
coordinadora que agrupa entitats dels barris de l’entorn de la Rambla Prim). Va ser un gran acte
amb una multitud de gent, es calcula que unes 15.000 persones en el conjunt del recorregut.

El recorregut que va seguir aquest any la Cavalcada va ser de Diagonal Mar, Rambla Prim,
Rambla Guipúscoa, C/ Cantàbria, C/ Paraguai i finalitza a la Pl. Puigcerdà. Respecte altres anys
es va escurçar una mica, i es va passar més estona per Rambla Guipúscoa que anys anteriors.

El número d’entitat participants aquest 2015 han estat 5 les que hi ha participat: Casal Gent
Gran Verneda, Àrea de Juventud de la Casa de Estepa, Esplai Xiroi, Escola dansa Retahíla, Eix
Comerciants, que va cedir el trenet que circula pel barri durant les Festes de Nadal.
Número d’entitats participants:

5

L’escola de Dansa Retahíla va acompanyar la Cavalcada fins al final amb la seva comparsa
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El Rei Baltassar va ser un voluntari de l’Escola d’Adults de la Verneda Sant – Martí

La Comarca de Estepa i Sierras del Sur, va ser el primer any que participaven amb un propi camió
i una comparsa.

El Casal del Gent Gran Verneda, va decorar i omplir de nens i nenes dos camions, que ens va
cedir l’empresa Urbaser
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PrimaVERN 2015
El PrimaVERN també es un gran esdeveniment al barri, és la festa de la primavera.
S’organitzaren activitats culturals a l´aire lliure amb una variada programació per a tots el
públics, infants, joves, famílies, adults i tercera edat, posant èmfasi en l’increment d’activitats
programades i entitats que han participat i col·laborat.
Val a dir que aquestes activitats es van organitzar sense un pressupost extraordinari, cosa que
encara fa més rellevant l’ampli ventall d’activitats programades.
Número d’actes programats:
Número d’entitats participants:

19
11

Mercat d’intercanvi, promogut per la Xarxa Comunitària
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Tallers infantils organitzats per AJA (Associació de Joves Artistes)

Arribada de la rodada, activitat organitzada pels equipaments infantils

30è aniversari de la Tela de Penélope
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Màster class de Zumba organitzada per CEM Bac de Roda i Júpiter

Gegants i ballada de sardanes
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Sant Joan 2015
És la nit que el barri surt al carrer a donar la benvinguda a l’estiu. La coca, els petards, un bon
sopar de germanor i el típic ball popular (la discomòbil que ens va fer moure l’esquelet) són els
ingredients d’aquesta exitosa activitat gratuïta que ens fa gaudir a més de 500 veïnes i veïns, es
tracta, doncs, d’una activitat completament consolidada.
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Festa Major 2015
Una de les grans novetats de la Festa Major d'aquest any va ser la possibilitat d'integrar en el
marc de la Coordinadora VERN a l'Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals i poder
organitzar la Festa Major de manera conjunta i coordinada. Aquest fet va ser molt positiu per a
la Festa i molt ben valorat, tant per entitats com pel barri en general.

Un altre aspecte que s'ha valorat molt positivament de la Festa Major d'aquest any ha estat la
potenciació de l'Auditori Sant Martí com un espai de la Festa Major amb l'organització de
diversos actes culturals que han omplert de gom a gom l'Auditori.

El paper de VERN en aquestes actes s’ha desenvolupat en tasques de dinamització i suport a les
entitats, en la gestió i interlocució dels permisos i els recursos de l’Ajuntament, en la
coordinació amb el nostre centre cívic, etc. Però sobre tot, VERN ha esdevingut en un espai de
confluència i participació on totes les entitats implicades en la preparació de la Festa Major
s’han coordinat i han treballat amb l’objectiu d’oferir una programació sociocultural integradora
i per a totes les persones que convivim al barri.
Número d’actes programats:
Variació percentual respecte 2015:

68
augment de 36%

Número d’entitats participants:
Variació percentual respecte 2015:

43
augment de 26,5%

Alguns aspectes a destacar de la Festa Major són els següents:

Revista de la Festa Major i torreta informativa:
La revista-programa de Festa Major té un tiratge de 8.000 exemplars i en la qual participen i
col·laboren al voltant de cent comerços del barri (inclosa l’Associació de Comerciants Sant
Martí). S’ha dut a terme gràcies al treball molt valuós d’un equip de voluntaris que han fet la
recerca de comerços col·laboradors.
Des de fa tres anys, la revista incorpora un recull de totes les entitats de VERN, que actualment
ocupa 8 pàgines.
També ha ajudat molt a la difusió la torreta informativa de la Rambla Guipúscoa.
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Matí de Festa Major: mostra d’entitats, pregó i cercavila de Gegants:
Aquest any hem tingut un pregó molt especial ja que
El matí de Festa Major és una de les activitats centrals de la Festa Major ja que dona el tret de
sortida a la festa. Enguany no més amb la tradicional mostra d’entitats que intenta agrupar
totes les entitats del barri en un sol espai i que puguin mostrar als veïns i veïnes quina és la seva
activitat; sinó també amb moltes altres activitats simultànies en diferents indrets del barri:
sardanes, botifarrada, pallassos, sevillanes, trobada de puntuaires, etc.

Mostra d’entitats. Enguany vàrem poder fer servir unes carpes cedides pel Pla Comunitari del
Besós (tot i que ens va costar muntar-les, la mostra feia goig)
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Ballada de sardanes

Pregó a càrrec de J.L.Tizón. Posteriorment la cercavila amb els Gegants.
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Trobada de puntaires i exposició de treballs manuals

Mostra de dansa del taller de sevillanes de l’AVV Provençals de la Verneda

Paellada
La Paellada, un cop més va ser l’esdeveniment amb més assistència de persones i es calcula que va
aplegar unes 1000 persones. Va ser un èxit, tant de participació com d’organització ja que no es van
registrar incidents remarcables.
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Com a novetat, cal destacar l’ajuda en tasques d’organització dels voluntaris de la cooperativa Girasol de
Sant Martí i de SucspirArt Diables de la Verneda i Circ Social. Tot i això, de cara a l’any 2016 caldrà buscar
més persones voluntàries que ajudin en l’organització ja que la quantitat de gent que assisteix a la
paellada no para de créixer.
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Dansa, tapeo i havaneres.
Una altra novetat s’ha creat aquesta activitat que aglutina les entitats que volen mostrar les danses i
balls dels seus tallers i la pròpia activitat amb el fet que hi hagin entitats amb caseta venen beguda i
menjar. Es una molt bona idea que es podria consolidar i allargar tot el dia per lligar la jornada amb les
havaneres de la tarda.
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Critèrium de carrets:
Aquest any el Critèrium de Carrets va arribar a la seva 30ena edició. L’acte va comptar amb una
nombrosa participació d’equips i es va dinamitzar gràcies als Equipaments infantils i l’Esplai
Xiroi.
Correclown i concert jove:
El tradicional correfoc, organitzat pels Diables Sucspirart, aquest any va comptar amb l’ajuda i la
participació de l’Associació de Joves Artistes com a nous diables incorporats a la colla i al
correfoc.
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Festa Infantil
Com una altra novetat, enguany es va celebrar una multitudinària festa infantil a la Plaça dels
Porxos, un espai fins ara mai utilitzat.

Batucada dels Chipirones despertant al barri per a la festa infantil
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Mercat d’Intercanvi i dinar d’aprofitament

Una exquisida paella feta amb menjar aprofitat de les botigues, menjar boníssim però que no
compleix uns determinats estàndards comercials.

Recital de Poesia de Festa Major

Recital de la Lira de Sant Martí. La sala d’actes estava plena, no s’hi cabia.
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Exposicions: recuperant la història del barri i la seva vida actual.
Per primera vegada en un acte es van poder realitzar a la nova sala d’exposicions del Centre
Cívic dues exposicions de dues entitats: Centre d’estudis Arxiu històric de la Verneda-Sant Martí
de Provençals i Fundació Joia. Ambdues exposicions tractaven sobre el barri: la seva història, la
seva gent i fotografies actuals del nostre barri.

Exposició de la Fundació Joia

Inauguració de l’exposició “Vivències, contrastos del nostre entorn”
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Caga tió
Participació en l'activitat de Nadal “Caga Tió” que es va realitzar el dia 19 de desembre amb la
col·laboració de l'Eix de Comerciants de Sant Martí i les dues associacions de veïns del barri.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015

4. Projectes

Durant l’any 2015, hem pogut gaudir de diferents projectes, subvencionats per diverses
administracions públiques:

• CULTURA I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA. Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant
Martí. Àrea de Cultura.

• CULTURA I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA. Ajuntament de Barcelona – Serveis Generals.
Participació ciutadana.
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FELICITATS i GRÀCIES
PER PARTICIPAR.
CONTINUAREM JUNTS I JUNTES
PER ACONSEGUIR EL BARRI
QUE TOTS I TOTES SOMIEM!!!

www.evern.org

info@evern.org

Telefon: 659 602694

