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SALUTACIÓ DE LA JUNTA 

Si haguéssim de definir l’any 2019 amb algun adjectiu diríem que ha estat un any intens. Intens per la 
gran quantitat d’activitats que s’han organitzat, pel nombre creixent d’entitats que hi participen, pel 
reforç de l’equip tècnic de l’entitat i, tot plegat, per un creixement que estem experimentant com a 
projecte associatiu, però també com a barri en general.  

Créixer sempre és bo i necessari. Ens permet enfortir-nos com a entitat, consolidar passos i estratègies 
que van començar fa molts anys, pels volts de l’inici dels anys 2000. La Junta Directiva del moment, 
encapçalada per l’Ana Rodríguez i acompanyada posteriorment per la Victori Miquel, van impulsar un 
model de coordinació associativa basada en el diàleg i la comunitat. Fruit d’aquells valors es va iniciar un 
intens treball de coordinació molt pròxim a les entitats. Un treball complicat, lent, basat en la creació de 
confiança entre les pròpies entitat i les persones que les lideraven.  

És ara, que aquelles llavors, aquells valors de solidaritat, generositat, humilitat i creació de sentit, van 
donant els seus fruits i la Coordinadora Vern, conjuntament amb totes les entitats del barri van creixent i 
consolidant projectes ambiciosos.  

Créixer es bo, però no està exempt de riscos. N’hi ha molts de riscos i, segurament ara no toca 
anomenar-los tots, però n’hi ha un de molt important: que el créixer ens faci perdre l’essència d’allò que 
som. Créixer vol dir, també, més feina, més gestió. Tot això s’haurà d’assumir, però sempre essent 
conscients que el nostre lloc està al costat de les entitats, que la nostra raó de ser són elles, i el nostre 
dia a dia s’ha de centrar en elles.  

Darrere les entitats hi ha persones i és aquest vincle humà, aquesta empatia, aquesta confiança que ens 
ha ajudat a créixer, que hem de reforçar i millorar precisament ara que recollim els fruits de l’esforç 
col·lectiu dels darrers 20 anys.  

Créixer també és necessari. Hi ho és perquè els nostres barris experimenten ja grans canvis. A Sant Martí 
de Provençals s’hi estant desenvolupament grans projectes culturals, seguint l’estela ja marcada pel 
Centre Cívic Sant Martí i l’Auditori, la Biblioteca que arribarà a finals de l’any 2021 i la futura Escola de 
Música l’any 2024. A la Verneda i la La Pau també s’hi estant desenvolupant projectes de molt impacte 
com el Pla de Barris.  

Aquest allau d’inversió és una gran oportunitat pels nostres barris i no l’hem de deixar passar. Des de la 
Coordinadora VERN hem d’aconseguir que totes aquestes inversions acabin generant oportunitats de 
créixer a les entitats. Ara més que mai, equipaments, serveis i entitats cal que trobem l’encaix per 
treballar conjuntament i, sobretot, perquè en aquest treball, el centre sigui la ciutadania i la vida 
associativa del barri.  

Us deixem aquesta memòria d’activitats, gran resum de la feina feta amb intensitat i passió pels nostres 
barris, fruit de l’esforç de centenars de persones voluntàries de les entitats i fan que, un cop més, i no 
ens en cansem, cridem ben fort: VISCA LA VERNEDA i SANT MARTÍ!! 
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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT: 

 

Denominació i dades bàsiques 

Nom de l’Entitat:   Associació Coordinadora d’Entitats VERN de la Verneda – Sant Martí 

NIF:     G58426305 

Naturalesa:    Associació de segon nivell 

Núm. Registre Entitat:  9291 

Correu:    info@evern.org 

Web:     www.evern.org 

Teléfon:   932 565 780 / 659 602 694 

Missió, visió i valors: 

Missió: 
Promoure l’impuls i coordinació del teixit associatiu del nostre entorn (Sant Martí de Provençals i la 
Verneda i la Pau), promovent vincles de respecte, confiança i col·laboració, que aporten una millora de la 
cohesió social. 
 
Visió: 

Fomentar l’associacionisme i, en general, el treball comunitari, en el si de la societat, especialment en els 
barris on desenvolupem la nostra activitat, que són Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau. Les 
dinàmiques de coordinació associativa per a l’organització de tot tipus d’activitats socials i culturals 
genera vincles de solidaritat, generositat, empatia i confiança entre els veïns i veïnes dels barris, cosa que 
té com a principal conseqüència una millora de la cohesió social.  

Com a entitat de segon nivell, estem al servei d’una gran varietat d’associacions i col·lectius que 
configures un ecosistema associatiu molt variat i ric, però també complex i canviant, fet que justifica la 
necessitat de les entitats de segon nivell, com a eina d’impuls i consolidació del teixit associatiu de base.  

Aquesta tasca de suport es basa en quatre grans eixos d’activitat: creació de xarxa, difusió i identitat de 
barri, coordinació d’activitats i suport associatiu.   
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Valors: 

El model de coordinació pel qual ens regim es caracteritzat pels valors de: 

 Organització democràtica: l’espai principal de decisió de l’entitat és l’Assemblea plenària, on es 
treballa per a poder arribar a solucions consensuades amb el major nombre d’entitats. El diàleg 
democràtic és, doncs, la nostra principal eina per a l’assoliment dels grans consensos dins 
l’entitat. 

 Transparència: Com a bona pràctica en la publicació i difusió de la informació rellevant de 
l’entitat, cap a les pròpies sòcies de la mateixa, com també cap al conjunt del veïnat. 

 Gestió participativa: Els espais de participació i debat de l’entitat estan oberts a tothom i 
precisament es promou una participació variada, no només de les entitats sòcies, sinó també 
d’altres agents com equipaments públics, serveis i, fins i tot, d’empreses i comerços de l’entorn, 
així com veïns i veïnes a títol individual. 

 Visió de territori. L’activitat de VERN cerca, no només l’enfortiment de la pròpia entitat, sinó i 
sobretot, l’enfortiment de tot el teixit associatiu del territori, cosa que implica una visió global i 
generosa de la nostra activitat. 

 Vocació de servei: es treballa sempre amb una clara vocació de servei al barri i als seus veïns i 
veïnes. L’activitat que es desenvolupa a VERN vol ser útil al barri i als seus veïns i veïnes. 

 Respecte per als Drets Humans: com a requisit principal que regeix les relacions i 
posicionaments de VERN i que s’exigeix a totes les entitats membres de la Coordinadora. Els 
DDHH són el marc de referència ideològic on treballem, totes les idees i opinions hi són 
permeses, excepte aquelles que atemptin clarament als principis dels Drets Humans.  

 Compromís social i mediambiental: que implica que en totes aquelles activitats que es duguin a 
terme en el marc de la Coordinadora VERN es cercarà una implementació que tingui en compte 
criteris socials i mediambientals, per exemple en les empreses que es contracten, residus que es 
generen, repercussió i impacte positiu sobre el territori, etc. 

 Neutralitat política: que implica el treball i la coordinació amb els representants polítics 
independentment del partit que representin i, mantenint també, l’autonomia i sobirania de 
l’entitat.  
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Àmbit territorial: 

Abans de la divisió administrativa per barris que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any 2006, la 
zona compresa entre el C/ Bac de Roda, Parc de Sant Martí, Gran Via i Rambla Prim, zona on la 
Coordinadora VERN va començar a desenvolupar la seva activitat principal i que era denominada 
popularment com “La Verneda”.  

Posteriorment la nova divisió administrativa va dividir aquesta zona en dos barris: Sant Martí de 
Provençals i La Verneda i la Pau. Tot i això, dins de la Coordinadora VERN hi podem trobar entitats i 
col·lectius que treballen en ambdós barris indistintament.  

Val a dir, també, que l’objectiu de la Coordinadora VERN no ha estat mai de posar límits geogràfics, sinó, 
tot el contrari, cercar la màxima coordinació i entesa amb entitats i coordinadores dels barris veïns 
(Poblenou, Clot – Camp de l’Arpa i Eix Prim) per a treballar conjuntament quan així fes falta.  

Per tant, l’àmbit territorial on la Coordinadora VERN realitzarà les seves activitats, normalment serà, l’eix 
format per Rambla Guipúscoa, Selva de Mar i Parc de Sant Martí, sense que això exclogui que es puguin 
realitzar activitats en d’altres ubicacions properes (dins o fora del barri de Sant Martí de Provençals) si 
així ho requereixen les activitats en qüestió.  

Feta aquesta breu explicació històrica de la qüestió geogràfica s’entén que la denominació oficial de la 
Coordinadora sigui “de la Verneda – Sant Martí”. 
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Breu historia: 

La Coordinadora d’Entitats de la Verneda – Sant Martí (VERN) neix l’any 1987 fruit del treball conjunt de 
diferents col·lectius i associacions veïnals, educatives i culturals amb l’objectiu de reforçar i promoure 
l’acció col·lectiva i la participació del barri, portem per tant, més de 30 anys d'activitat ininterrompuda. 
VERN és una de les coordinadores d’entitats territorials amb més trajectòria a la ciutat de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartells de la primera Festa Major organitzada des de VERN 

 

Al llarg de tots aquests anys d’història s’ha anat consolidant la tasca de Vern, tant pel que fa a les 
activitats del calendari festiu i cultural, com també pel paper de representativitat i suport al teixit 
associatiu del barri que ha jugat l’entitat. 

Pel que fa al calendari festiu i cultural, any a any, s’han anat incrementant el nombre d’actes i també la 
participació i representativitat dels mateixos.  

La base social de VERN també s’ha anat incrementant, també, al llarg dels anys, fruit del propi treball 
realitzat per l’entitat i, també, per la creació de nous projectes associatius al barri. 

Pel que fa a la representativitat del teixit associatiu del barri, VERN hi ha tingut un paper rellevant. L’any 
2003, per exemple, es va impulsar tot un procés participatiu amb les entitats del barri, per tal de 
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redefinir estratègicament el paper de VERN i també conèixer de primera mà la realitat i les necessitats de 
les entitats.  

També aquest any es va impulsar un espai de treball conjunt entre les 4 coordinadores d’entitats del 
Districte, projecte que més endavant s’anomenaria Martikoor.  

 

 

 

Moment de la presentació de l’embrió” de Martikoor 

 

L’entitat també ha tingut un paper rellevant en la vida associativa de la ciutat de Barcelona. L’any 2009 
VERN va entrar a la Junta del Consell d’Associacions de Barcelona on va tenir un paper rellevant en 
l’organització del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona que es realitzaria l’any 2011.  
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La presidenta de l’entitat durant el 2n Congrés, na Victori Miquel, valora el Congrés en l’acte de cloenda 
del mateix  

 

L’any 2012, en celebració del 25 aniversari, l’entitat va rebre la Medalla de Bronze dels Premis Sant Martí 
de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Moment de la recollida de la Medalla per part del president de l’entitat, en Roger Torrell 
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L’any 2017 es van celebrar els 30 anys de la fundació de l’entitat, essent un dels actes destacats 
d’aquesta celebració el retrobament de diverses persones rellevants de les diferents juntes directives de 
VERN. Aquestes persones van realitzar el pregó de la Festa Major d’aquell any.  

 

Fotografia amb les diferents persones que han format part de les Juntes de la Coordinadora Vern al llarg 
dels més de 30 anys d’història  

 

 

 

 

 

 

Moment del dinar de celebració dels 30 anys de l’entitat 
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Base social i relacional: 

L’any 2019 va finalitzar amb un total de 55 entitats, col·lectius, equipaments o servei adherits a la 
Coordinadora VERN. 

Cal tenir en compte, però, que l’activitat anual ha comptat amb la participació i col·laboració de moltes 
altres entitats que no formen part (de manera oficial) de la Coordinadora VERN. En total s’ha col·laborat 
amb uns 85 agents del territori.  

El detall de les entitats, col·lectius, equipaments i serveis amb qui VERN ha col·laborat al llarg del 2019 
són els següents: 

 A-A (Alcohòlics Anònims) 
 AFA Porxos 
 Agrupació Coral la Pau 
 Agrupació Patí la Verneda 
 Ajuda a familiars d’alcohòlics, grups ALANON i ALATEEN 
 Alba lactància materna 
 AMPA Els Horts 
 AMPA La Caixa 
 AMPA La Caixa 
 AMPA San Francisco 
 AMPA Sant Rafael 
 AMPA Verns 
 Altres AMPAs i AFAs del barri  
 Associació Àgora (Escola d’adults La Verneda - Sant Martí) 
 Associació Animal Home 
 Associació catalana d’afectats de fibromiàlgia 
 Associació de Comerciants de Sant Martí 
 Associació de Consumidors GiraSol 
 Associació de Joves Artistes (AJA) 
 Associació de Joves de la Verneda 
 Associació Heura (Escola d’Adults de la Verneda – Sant Martí) 
 Associació la Lira de Sant Martí 
 Associació Llibres Lliures 
 Associació Uruguayo-Catalana “Los Botijas” 
 Auditori Sant Martí 
 AVV La Palmera Centro 
 AVV La Pau 
 AVV Provençals de la Verneda 
 AVV Sant Martí de Provençals 
 Batuca La Pau 
 Batucada Chipirones 
 Campanya de donació de sang 
 Casal Gent Gran de Sant Martí de Provençals 
 Casal Gent Gran La Verneda 
 Casal Gent Gran Verneda Alta 
 Casal Infantil El Drac 
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 Casal Infantil Sant Martí 
 Castellers de Barcelona 
 CEM Bac de Roda 
 CEM Júpiter 
 Centre Cívic Sant Martí 
 Centre d’Estudis Sant Martí de Provençals 
 Centro Andaluz de la Comarca de Estepa y Tierras del Sur 
 Centro social y cultural Santo Ángel 
 CERAI   
 CET10 (Pista Poliesportiva La Palmera) 
 Club Ciclista Provençalenc 
 Club d’Escacs Sant Martí 
 Club de Bàsquet Alisos 
 Club Esportiu Júpiter 
 Club Tanguilla Sant Martí 
 Colla de Geganters de la Verneda - Sant Martí 
 Convivim Espai Associatiu 
 Coordinadora d’Entitats de Poblenou 
 Coordinadora d’entitats Eix Prim 
 Coordinadora de petanca de Sant Martí 
 Coral Gaudí 
 Coral la Flama 
 Cova da Serpe 
 CUAP Sant Martí 
 DJ’s pel Canvi 
 En clave de soul 
 Espai Lliure 
 Esplai Mijac La Pau 
 Esplai Verneda - Xiroi 
 Estudi de dansa Retahíla 
 Federació d’entitats Clot - Camp de l’Arpa 
 Fundació Joia 
 Fundació Maria Canals 
 Grup de teatre Alisos 
 Grup de teatre i creació XIC Sant Martí 
 Grup Motarres i Orgullosos 
 Grupo Forjadores de la Vida de Bcn 
 Havaneres Sotileza 
 Hermandad Rociera “Santo Ángel” 
 IES Salvador Seguí 
 Kids&Us 
 La Tela de Penélope 
 Les Guspires de Sant Martí, colla infantil de diables 
 Ludoteca Ca l’Arnó 
 Ludoteca la Verneda 
 Mercat de Provençals 
 OAC Comedores Compulsivos 
 Penya Barcelonista Sant Martí 
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 Petit Ballet de Barcelona 
 Projecte Vozes y Música  
 SuscspirArt, Diables de la Verneda i circ social 
 U.E. Celtic 
 Unió Excursionista Sant Martí de Provençals (UESMAP) 
 Verneda Solidària 
 Xarxa Comunitària la Verneda - Sant Martí 

 



www.evern.org | info@evern.org | 659602694     15 

 

 

 

Organització interna: 

El principal espai de participació i decisió de l’entitat és l’Assemblea General, que es reuneix un cop a 
l’any i on s’aproven, entre d’altres, la memòria d’activitats i econòmica de l’any anterior, el pressupost 
de l’any actual i les principals línies estratègiques de l’entitat.  

Com a espai de participació i decisió permanent, existeix l’Assemblea Plenària, que es reuneix, 
aproximadament, un cop al mes. Durant l’any 2019 es van realitzar un total de 9 reunions plenàries, amb 
una participació mitjana de 20 entitats.  

Per a l’organització de diferents activitats concretes s’estructuren Comissions de treball, on els agents 
més significatius decideixen col·lectivament els principals aspectes de cada activitat. Algunes de les 
comissions que s’han impulsat durant l’any 2019 han estat: 

 Comissió percussió 
 Comissió de Paellada 
 Comissió de Sant Joan 
 Comissió de Matí de Balls i Tapes 
 Comissió de Cavalcada de Reis 

 
El principal òrgan directiu de l’entitat és la Junta Directiva, que actualment està formada per les 
següents persones: 
President:  Roger Torrell i Domènech (Colla Gegantera de la Verneda-Sant Martí) 
Vicepresident:  Antoni Santos (AVV Sant Martí de Provençals) 
 Gregorio Giménez Romero (AVV Provençals de la Verneda) 
Secretari:  Ricard Llerins i Bonet (Club d’Escacs Sant Martí) 
Tresorera: Victòria Miquel i Martí (Associació Àgora i Heura) 
Vocals:  Cristina Baleyto i Balcells (Casal-Residència per a gent gran la Verneda) 
 Josep Maria de la Concepción (AVV Sant Martí de Provençals) 
 Merche Lasheras (Verneda Solidària i XICS) 
 Dolors Martínez (Grup Teater Alisos) 
 
Per tal de dur a terme un suport tècnic al projecte, l’entitat compta amb dues persones contractades: 

 Ekaitz Gárate (Coordinador de projecte) (fins al març 2019) 
 Arantxa Morán (Coordinadora de projecte) (a partir d’abril de 2019) (25 hores / setmana) 
 Carlos Andrés Pacheco (Oficial administratiu) (25 hores / setmana) 
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Espais de participació i relació: 

Una de les funcions més rellevants de la Coordinadora VERN és actuar com a representant del teixit 
associatiu en diferents espais de treball associatiu i comunitari. Tot seguit en detallem els més rellevants: 
 
Pla de Barris de la Verneda i la Pau: 
La Coordinadora VERN participa en el Pla de Barris de la Verneda  i la Pau en la comissió de cultura 
popular. En el marc d’aquesta comissió s’han organitzat diverses accions de suport a la cultural popular 
vinculades a les escoles de la Verneda i la Pau. Un dels actes més destacats ha estat el Popularri, una 
trobada de cultural popular feta a partir de les aportacions de diferents agents del territori.  
 
Consell de Barri de Sant Martí de Provençals: 
Com a entitat, participem en tots els Consells de Barri de Sant Martí de Provençals, on formem part de la 
Comissió organitzadora del mateix.  
 
Martikoor, Federació de Coordinadores d’Entitats de Sant Martí: 
Com a entitat participem d’aquest espai de treball conjunt entre les 4 coordinadores d’entitats del 
Districte de Sant Martí i que permet establir criteris i estratègies comuns de les 4 entitats.  
 
Consell d’Associacions de Barcelona: 
La Coordinadora VERN és sòcia del Consell d’Associacions de Barcelona des de l’any 2009. Hi participen 
en diverses reunions i comissions de treball que es promouen a nivell de ciutat de Barcelona.  
 
Altres entitats i espais de participació de les que la Coordinadora d’Entitats VERN forma part són: 

 Plataforma Contra les Violències de Gènere 
 Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) 
 Codi Ètic de Barcelona 
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Documents interns de l’entitat: 

 
Els principals documents pels quals es regeix l’entitat són dos: 
 

 Estatus de l’entitat, que es van modificar per darrera vegada l’any 2018 i que es poden consultar 
a la pàgina web de l’entitat.  

 Codi ètic intern, que es va aprovar en l’AGO de l’any 2015 i que estableix els criteris bàsics de 
participació en el marc de la Coordinadora VERN. El document també es pot consultar a la pàgina 
web de l’entitat.  
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ACTIVITATS, PROJECTES I SERVEIS 
 
El següent apartat conté una descripció de les principals activitats, projectes i serveis executats durant 
l’any 2019.  

Entenem per activitats aquelles que s’han organitzat en el marc de la Coordinadora d’Entitats i en les 
quals han col·laborat diverses entitats del barri i que formen part del calendari festiu i cultural.  

Entenem com a projectes aquelles iniciatives impulsades des de la Coordinadora VERN i que tenen una 
durada continuada en el temps.  

Entenem com a servei, aquelles ofertes de suport dirigides a les entitats i col·lectius del barri.  

Principals activitats desenvolupades: 

Les principals activitats del calendari festiu i cultural organitzades en el marc de la Coordinadora VERN 
han estat les següents: 
 

 Cavalcada de Reis (2019) 
 Carnestoltes 
 Calçotada solidària 
 PrimaVern (Festa de la primavera) 
 Sant Joan 
 Festa Major de la Verneda – Sant Martí 

 
Cavalcada de Reis: 

La Cavalcada de Reis és la primera i l’última activitat de l’any, la primera en executar-se i la última en 
preparar-se. En aquesta memòria es fa referència a la Cavalcada executada durant l’any 2019 i que, 
majoritàriament, s’ha preparat durant l’any 2018.  

Activitat coorganitzada conjuntament amb la Coordinadora d’Entitats Eix Prim, va aplegar al llarg de tot 
el seu recorregut unes 15.000 persones. La Coordinadora VERN es va encarregar d’organitzar el seguici 
de la carrossa del Rei Baltasar. En aquest seguici hi varen participar 11 entitats (un increment respecte al 
2018 del 54%). A destacar especialment la col·laboració amb l’Eix de Comerciants Sant Martí que va cedir 
el seu trenet per a participar a la Cavalcada, així com l’increment de la participació de diferents AMPAs 
del territori.   

Les entitats participants a la Cavalcada de Reis (pel que fa a la Coordinadora d’Entitats VERN) van ser:  
 Casal – Residència la Verneda 
 Associació Cultural Comarca Estepa 
 Escola de dansa Retahíla 
 AMPA Sant Rafael 
 AMPA La Caixa 
 AMPA San Francisco 
 AMPA Els Horts 
 Escola de dansa Art District 
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 Diables de Sant Martí 
 AVV La Pau 
 Casal de Barri Ca L’Isidret 

 
També hi varen participar diverses persones d’altres entitats a mode de persones voluntàries.  

 

 

Valoració qualitativa de l’activitat: 
El treball que s’ha fet de dinamització ha donat els seus fruits pel que fa a la participació d’entitats (21 en 
total, comptant amb les entitats vinculades a l’Eix Prim). De la mateixa manera, cal destacar el 
compromís del Districte de Sant Martí en el seu èxit, així com la millora de les carrosses, tant en 
il·luminació (LEDS) com en substitució dels focus al·lògens per LEDS i que permetria eliminar la 
obligatorietat de parar la cavalcada i afavoreix l’estalvi de combustible, fent més sostenible la cavalcada.  
 
Un altre aspecte a valorar ha estat la col·laboració de les entitats en l’arranjament de les carrosses i, en 
el desenvolupament de la Cavalcada en general. Hem pogut comptar amb una bona quantitat de 
voluntaris per desenvolupar la Cavalcada, tant abans com el recorregut de la mateixa.  
 
L’èxit de públic ha estat notori i destacable, amb trams on l’afluència de públic ha estat superior a altres 
anys.  

 

 

Número d’entitats participants 2018: 11 
Número d’entitats participants 2017: 6 
Número d’entitats participants 2016: 3 
Variació percentual respecte 2017: augment del 54% 
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El trenet de l’Eix de Comerciants Sant Martí, que va acollir persones de l’Eix de Comerciants, 
diferents escoles i Escola de Dansa Retahíla. 

 

    
L’Ampa San Rafael va decorar un camió 

 

 
L’AMPA San Francisco va participar en el Trenet de l’Eix de Comerciants 



www.evern.org | info@evern.org | 659602694     21 

 

 

 

 
Els Reis Mags d’Orient i els seus patges 

 

 
Escola de dansa Retahila, disfressats de la pel·lícula Coco 
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Els patges del “patge Xu-Lin”, acompanyats de personatges Disney 

 

 
El camió decorat de la Residència de la Verneda i de l’AV La Pau 
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El camió decorat per l’AMPA La Caixa, segons el tren de Harry Potter 

 

 
Camió decorat per la Comarca de Estepa 
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Escola de dansa Art District 
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Carnestoltes: 
 

L’activitat de Carnestoltes és organitzada, principalment, pel Centre Cívic Sant Martí, i compta amb la 
col·laboració en l’organització de diverses entitats i serveis, com són els equipaments infantils i la pròpia 
Coordinadora VERN.  

Les principals activitats organitzades en el cicle de Carnestoltes són: 
 Desfilada de disfresses 
 Concurs de disfresses 
 Got Talent (dirigit a públic juvenil) 
 Enterrament de la sardina 
 Carnestoltes jove (organitzat per AJA) 
 Carnaval Canino (organitzat per la Vocalia de Gossos de l’AV Sant Martí) 
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Les components del Grup Teatre Alisos van ésser el Jurat del concurs de disfresses 

 
Les gegantones del barri, disfressades, van participar a la rua. 
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Moments del Carnaval Canino 
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Calçotada solidària: 

 

Fruit de la voluntat que el teixit associatiu tingui una major implicació en problemàtiques socials, va 
aparèixer aquesta nova activitat l’any 2017 i que s’ha anat repetint any rere any i es vol continuar en 
futurs anys, tant pel que fa a l’èxit de públic com pel compromís social que té la coordinadora, tal i com 
s’estableixen en els seus estatuts.  

L’objectiu d’aquesta activitat és, òbviament, la celebració d’una calçotada, però aprofitar  que es tracta 
d’una activitat molt comunitària, per a convidar-hi alguna entitat de col·lectius que normalment no 
participen en les activitats culturals i populars.  

En aquesta ocasió es va treballar amb l’entitat ISOM, que gestiona un grup de menors no acompanyats. 
Aquest grup de menors, conjuntament amb els seus monitors, van participar a la calçotada col·laborant 
en la realització de tot tipus de tasques organitzatives i amb total sintonia amb els voluntaris de les 
entitats. 

Com l’any 2018, va tornar a ser un èxit, es van vendre més de 300 tiquets. Com que la quantitat de 
menjar entregada era generosa la gent va compartir i creiem que vàrem arribar a més de 400 persones 
d’assistència.  

En total hi varen participar més de 50 persones de voluntàries de diverses entitats, a destacar les 
següents (Associació de Veïns i Veïnes Sant Martí Provençals, Ass. Veïns i Veïnes Provençals de la 
Verneda, Ass. Veïns i Veïnes de la Pau, Grup Convivim, Gegants de la Verneda, Diables i Guspires de la 
Verneda, Alisos, Casal-Residència la Verneda, Vocalia de Gossos, Chipirones, Cooperativa Girasol,...) a 
part d’un nombrós grup de persones que van fer de voluntàries a títol personal.  

 

http://www.evern.org/iii-calcotada-popular/ 

  
 

 
 

Número d’entitats participants 2019: 17 
Número d’entitats col·laboradores: 3 
Número aproximat de persones voluntàries:  més de 50 
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PrimaVern (festa de la Primavera): 
 
Activitat realitzada entre els dies 4 al 26 de maig, també va servir de marc a la 2ona edició del Popularri 
el dia 12 de maig, en col·laboració amb el Pla de Barris. Va comptar amb la participació de més de 30 
entitats i agents col·laboradors com per exemple els equipaments infantils del barri així com del Centre 
Cívic Sant Martí i l’Auditori Sant Martí. Com a aspectes de participació destaquem: 
 

a) El treball en xarxa i de coordinació entre el Pla de Barris i VERN per tal de programar una nova 
activitat: la 2ona Trobada Cultural Popularri, a la Plaça de la Palmera amb la participació de les 
cuques, gegants, balls de bastons, mostra de circ i 1er aniversari de l’Espiadimonis, la bèstia de 
foc de Diables de la Verneda i Guspires de Sant Martí. Un dels principals punts d’interès 
d’aquesta trobada va ser la presentació del nou grup de gralles del barri.  

També hi va haver una reivindicació per part del grups de cultura popular pel fet de no tenir 
permís per a realitzar actes de foc a la Pl. de la Palmera 

b) La continuïtat de la Festa de la Convivència, que va celebrar la seva 4a edició i que es consolida 
al barri com activitat del calendari anual: l’Associació catalano-urugaya “Los Botijas” que va 
tornar a organitzar conjuntament amb altres entitats de VERN (moltes més que l’any anterior) 
una mostra de gastronomia i danses de diferents països i cultures. També s’inclou la 
Percugresca, que posa en valor tots els projectes de percussió impulsats des del barri. 

c) La participació dels joves, tant en la tara jove, com en la nit de Hip Hop.  

d) La participació, per primera vegada al nostre barri de Beregynia. Ass. Ucraïna Barcelona amb el 
seu II Festival Internacional de Cultura Ucraïnesa de Barcelona, fet al Parc de Sant Martí.  

e) El Festival Pint of Science amb Xerrades científiques i divulgatives al Piramidón, organitzades pel 
Pla Comunitari de Verneda i la Pau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per més informació es pot consultar el següent enllaç amb el programa: 
http://www.evern.org/primavern-19-festes-de-la-primavera/ 
 
 

Número d’actes programats 2019: 21 
Número d’actes programats 2018: 13 
Número d’actes programats 2017: 13 
Número d’actes programats 2016: 7 
Variació percentual respecte 2017: augment del 61% 

Número d’entitats participants 2019: 40 
Número d’entitats participants 2018: 40 
Número d’entitats participants 2017: 35 
Número d’entitats participants 2016: 11 
Variació percentual respecte 2018: es manté 
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Grup de gralles del barri creat recentment 
 

 
Reivindicació dels Diables pel fet de no tenir permís per activitats de foc 
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Ball de gegants i gegantons 
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Ball de gegants i gegantons i de l’Espiadimonis, a baix 
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Trobada de convivència dins del programa del Primavern 
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Trobada de convivència dins del programa del Primavern 
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Trobada de convivència dins del programa del PrimaVern 
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Revetlla de Sant Joan: 
 

Aquest és un acte organitzat directament per la Coordinadora VERN a partir de la participació voluntària 
de persones de diverses entitats. Té la voluntat d'oferir una oferta lúdica i popular per la  Revetlla de 
Sant Joan. Es tracta d'un acte que ha anat guanyant assistents i renom al barri que en l'edició del 2019 va 
comptar amb, aproximadament, unes 500 persones durant el sopar i d’unes 1300 durant la Revetlla, amb 
afluència de molta gent jove.  
 
Al 2019 s’ha continuant, el que es va iniciar el 2017, fent una Foguera de Sant Joan per iniciativa de 
l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals i que va comptar amb el suport del grup de Diables de 
la Verneda. La foguera es va instal·lar a la cruïlla del C. Provençals – C. Huelva. I torna a formar part del 
projecte de la Flama del Canigó, participant als actes previs que es fan al centre de Barcelona per la 
recollida de la flama.  
 
Com a novetat, a l’any 2019, s’ha afegit la tradició de la crema de desitjos i malsons que es recullen al 
llarg de la festa i es cremen al final a la foguera, amb la participació de tot el veïnat. 
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Foguera de Sant Joan i participació dels Diables de la Verneda 
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Crema de malsons i desitjos 

 

 
Sopar i ball de Revetlla de Sant Joan 
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Festa Major de la Verneda – Sant Martí: 

La Festa Major de la Verneda – Sant Martí és l’activitat de més envergadura organitzada durant, l’any, 
tant per la programació, com pel nombre d’entitats i voluntariat participant. L’any 2019 es va 
desenvolupar entre els dies 4 i 17 de novembre, és a dir, un total de 2 setmanes d'activitats. Va comptar 
amb unes 74 activitats i la participació de més de 70 entitats i agents col·laboradors. 

En el següent enllaç es pot consultar el programa de la Festa Major:  

http://www.evern.org/festa-major-2019-2/ 

Alguns aspectes a destacar de la Festa Major 2019 serien els següents: 

 Continuació del format de 2 setmanes: Fruit d’una reflexió de les entitats participants i d’una 
valoració d’edicions anteriors es va decidir al 2018 passar de la Festa Major de 3 caps de 
setmana a 2 caps de setmana. Per això es va optar per agrupar actes similars i promoure, així, 
una optimització de recursos materials i de necessitats de voluntariat, i va funcionar bé. Per això 
al 2019 vam repetir la fórmula i ens va tornar a funcionar molt bé.   

 Ampliació àmbit territorial: Consolidació de col·laboració amb l’Associació de Veïns de la 
Palmera a través de tres actes: la Ballada de Sardanes, l’inici del correfoc que es va realitzar a la 
Pl. de la Palmera i l’exposició d’Art “El Mur, galeria a l’aire lliure” que neix per celebrar els 35 
anys de l’escultura el Mur de Richard Serra però que vol tenir continuació al llarg del 2020. 
Aquests actes marquen una tendència que també s’espera seguir en els propers anys i que 
pretén ampliar l’abast territorial de la Festa Major per cobrir tota la zona de la Verneda i fer-ho 
d’acord amb els agents socials de cada territori. De fet, al 2019 també s’ha incorporat una nova 
activitat (l’Esmorzar Fotogràfic) que ha vinculat el Casal de Barri de la Verneda amb la Festa 
Major. I s’han establert noves línies de vincle entre La Pau i la Festa Major amb una nova activitat 
(Xerrada-Café científic) al Piramidon. 

 Jornada Castellera. Dintre d’aquesta ampliació de l’àmbit territorial, s’ha celebrat la II Jornada 
Castellera a la Plaça de la Palmera, amb la participació de les colles de Castellers de 
Barcelona(que celebraven el seu 50 aniversari), Castellers de Montcada i Reixac i Castellers de 
Gavà. 

 Assistència de públic: Els actes de la Festa Major han aconseguit una gran assistència de públic 
fet que demostra que cada vegada la difusió que se’n fa és més eficient i, també, que cada 
vegada la Festa Major és un esdeveniment de referència per als veïns i veïnes del barri, que es va 
consolidant i augmentant any a any.  

 Qualitat cultural: Gràcies a la col·laboració amb l’Auditori Sant Martí i Centre Cívic Sant Martí 
s’han pogut programar diversos actes culturals dins del programa de la Festa Major que han 
suposat la consolidació del salt endavant en la qualitat i diversitat de l’oferta cultural 
programada a la Festa Major. 

 Coordinació de més entitats, remodelació i potenciació de noves activitats: aquest any hem 
continuat amb la tendència integradora i d’augment de la participació d’entitats i altres agents 
del barri (comerços, centres educatius privats i públics, etc.); ja siguin col·laboradors habituals 
com entitats amb projectes nous tant d’àmbit ciutat (Beregynia. Ass. Ucraïna Barcelona) com 
dels barris veïns de la Palmera, la Verneda, la Pau i Besós (Cafès Científics).  
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 Dintre de la potenciació de noves activitats cal destacar la II Marató musical a la Pere Calafell, 
que va possibilitar la col·laboració amb projectes a nivell de ciutat (Fundació Maria Canals), així 
com l’aprofitament d’un nou emplaçament al barri (l’espai Pere Calafell) per reclamar la seva 
reconversió en escola de música municipal. La iniciativa va tenir a més a més un èxit de 
participació molt gran, així com d’incidència entre el veïnat jove del barri.  

 

L’any passat va ser el torn del mercat d’intercanvi, la mostra de dansa i tapes, el sopar de festa 
major, entre d’altres. Aquest any hem continuat impulsant el matí de Festa Major, on el diumenge 
dia 10 de novembre es van programar 4 escenaris en paral·lel (2 escenaris de mostres de danses, 
Balls i tapes, escenari Mou-te); la mostra d’entitats transformant el format estàtic a un de més 
dinàmic amb tallers i exhibicions d’espectacles culturals i esportius (amb noves incorporacions com 
l’Associació Catalana d’Esgrima Antiga), la II Edició de la Marató Musical de la Pere Calafell, la I 
Galeria a l’Art lliure: el Mur i el Pregó de Festa Major.  

L’impacte d’aquest dia de Festa Major va ser considerable amb una gran participació de veïns i 
veïnes i un ambient festiu i participatiu excepcional.  

Una de les activitats que es va impulsar l’any 2017 i  que ha tingut continuïtat amb gran èxit de 
difusió i convocatòria ha estat el III SonaVerneda, un concert amb grups de música del barri.  

També destaquem el III Concurs de Fotografia de la Festa Major, que ha repetit la bona experiència 
de l’any anterior, tan en participació com en qualitat. 

 Finalment destaquem molt positivament la coordinació, la cooperació (cessió de materials i 
recursos necessaris entre entitats) i la coorganització de les activitats de totes les entitats de 
VERN. Fet que compleix un altre objectiu primordial de la coordinadora: la consolidació de les 
dinàmiques del treball conjunt entre entitats que enforteixen la cohesió del teixit associatiu del 
barri.  

 

 

 

Número d’entitats participants 2019: 77 
Número d’entitats participants 2018: 82 
Número d’entitats participants 2017: 80 
Número d’entitats participants 2016: 67 

Variació percentual respecte 2016: + 14% 

Número d’actes programats 2019: 74 
Número d’actes programats 2018: 60 
Número d’actes programats 2017: 80 
Número d’actes programats 2016: 77 

Variació percentual respecte 2018: +24% 
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Diada Castellera a la Pl. de la Palmera 
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II Marató Musical al Pere Calafell 
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Trobada de corals a l’Auditori de Sant Martí 

 

 
Xerrada de la Pilarín Bayès 
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Paellada Popular: 25 anys de bon xup-xup veïnal!! 
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Guixem la Rambleta amb l’IES Infanta Isabel 
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Joves i grans en la ballada de Sardanes a la plaça de la Palmera 
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Un dels grups que actuaven al III SonaVerneda 

 

 
Festa Infantil a la Plaça del Porxos 
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La Colla Gegantera de la Verneda fa 25 anys!! 

Ho celebrem amb una cercavila acompanyats dels Gegants de la Ciutat!! 
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La Colla Gegantera de la Verneda fa 25 anys!! 

Ho celebrem amb una cercavila acompanyats dels Gegants de la Ciutat!! 
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Nova activitat cultural: ”El Mur, galeria a l’aire lliure” 

Per donar visibilitat als artistes locals i celebrar que l’escultura el Mur feia 35 anys!! 

 

 
Espai Mou-te: diversió i esport al mateix lloc! 
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Els gossos també participen de la Festa Major 

 

 
Xerrada sobre la Lluna. Els temes científics també tenen molt de públic a la Festa Major 
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Espai Zamenhof amb espectacles familiars i sevillanes 
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Concert de Festa Major de l’orquestra de barri BD10 
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Sant Martí Balla celebra 10 anys!! 
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Sant Martí Balla celebra 10 anys!! 
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La Gala Lírica a l’Auditori 
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Música i poesia amb la Lira de Sant Martí 
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Fent bategar el barri amb la Perkufest!!! 
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Pregó de Festa Major: l’Escola Bressol Esquitx fa 40 anys!!! 
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Mostra de danses 
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Mostra de danses 
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Danses i tapes entre cultures 
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Havaneres al parc de Sant Martí 
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Teatre XIC (a dalt) i Teatre Alisos (a baix) 
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Correclown, el correfoc de la Verneda va celebrar els 30 anys!!! 
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Una nova activitat a la Mostra d’Entitats: Assoc. Catalana d’Esgrima Antiga va fer 
demostracions pels més menuts 

 

 

La Lira de Sant Martí 
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Molt veïnat va participar a la Mostra d’Entitats de la Rbla. Guipúscoa 
 

 

Assoc. de Veïns i Veïnes de Sant Martí de Provençals 
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Des d’una distància prudencial gaudim de la nova activitat dels Diables de la Verneda: “Prova a 
ser un Diable o Diablessa!”  

 

Radio Gran Via cobreix en directe des de la Rbla. Guipúscoa la Mostra d’Entitats en un dia molt 
mogut! 
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Tot el matí la Mostra d’Entitats de la Rambla Guipúscoa va estar plena de gom a gom pel veïnat 
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Les Fures del Teatre Alisos visiten la Mostra d’Entitats 
 

 

Les mascotes també tenen el seu espai a la Mostra amb la Vocalia de Gossos de Sant Martí 
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Per primera vegada l’Associació Ucraïnesa Beregynya participa a la Mostra d’Entitats del barri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un any més comptem amb la presència de la Verneda Solidaria 
 

 



www.evern.org | info@evern.org | 659602694     84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi de Festa amb castell de focs espectacular! 
Feliç 30 aniversari de Diables de la Verneda!! 
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Projectes desenvolupats: 

Orquestra BD10: 
 

L’Orquestra BD10 és un projecte musical integral, amb visió i vocació de barri, i amb la voluntat de ser 
eina de transformació cultural i social de la Verneda-Sant Martí.  

Es va gestar l’any 2018 i va veure la llum l’any 2019, fruit de la inquietud de diverses entitats i 
equipaments del barri per tal d’impulsar un projecte musical de barri com a element estratègic, pensant 
en la futur Escola de Música Municipal que s’ubicarà al barri de Sant Martí de Provençals en els propers 
anys.  

 

Des del principi del projecte es va voler aglutinar totes les entitats i equipaments vinculats a l’espectre 
cultural del barri, per això l’Orquestra BD10 està impulsada per: 

 Coordinadora d’Entitats VERN 
 Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals 
 Auditori Sant Martí 
 Centre Cívic Sant Martí 
 Associació Musical Enfoc 

És, per tant, una aposta transversal i amplia per un projecte musical de barri.  
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El projecte també compta amb la direcció formativa i artística un musicòleg de reconegut prestigi, Joan 
Martínez-Colàs (http://joanmartinezcolas.com/ca/):  

 Titulat Superior en Composició, Direcció d’Orquestra, Direcció de Cors i Pedagogia Musical. 
 Màster en “Artes del Espectáculo Vivo” a la Universidad de Sevilla. 
 Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (Universitat Ramon Llull). 
 Postgraduat en Logopèdia i Trastorns de la Veu (URL). 
 Postgraduat en Màrqueting Estratègic (EUNCET). 
 Postgraduat en Màrqueting Online (EUNCET). 
 Professor d’Oboè, Cant i Llenguatge Musical. 

La justificació del projecte es pot explicar des de 4 perspectives diferents: 

 Visió estratègica. Tenint en compte que està prevista la posada en funcionament de l’Escola de 
Música Municipal al barri (edifici Pere Calafell), cap a l’any 2024, és molt important generar 
projectes musicals que alimentin i nodreixin de vida la futura escola de música. Aquesta visió 
estratègica es pot resumir en un frase “Un barri que estima la música”. L’Orquestra BD10 
esdevé un projecte palanca per al conjunt de projectes musicals del barri.  

 Visió comunitària. Els membres de l’Orquestra BD10, des del primer de dia que treballen fent 
comunitat i fent barri. Molts d’ells són veïns i veïnes del barri i, més enllà d’això, el projecte de 
l’Orquestra BD10 és col·lectiu, neix del col·lectiu i estar al servei de la comunitat i del territori, 
implicant-se en els projectes de barri que sorgeixen. 

 Visió inclusiva. La música juga un paper essencial en el desenvolupament emocional i cognitiu 
de les persones, no només en les edats infantils, sinó al llarg de la nostra vida. L’Orquestra BD10 
es caracteritza per la seva diversitat, hi ha gent gran, jove, famílies, nens i nenes, persones amb 
un nivell musical avançat, persones amb nivell musical inicial. Tothom hi té un paper a jugar, 
cosa que converteix el projecte de l’Orquestra BD10 en un projecte inclusiu.  

 Visió artística. Al final l’Orquestra BD10 fa música i fa art. En aquest sentit el projecte vetlla per 
despertar aquest interès per la música i també per l’art en general. Això implica treballar amb 
una visió oberta, incorporant a la BD10 elements d’altres disciplines artístiques com 
l’audiovisual, la dansa, la pintura... 
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Tot i la seva curta existència, l’Orquestra BD10 ja compta amb uns 60 integrants i amb un repertori 
força ampli de temes.  

Fins a la data de presentació d’aquest projectes, l’Orquestra ha realitzat 4 concerts a l’Auditori Sant 
Martí, sempre vinculats al calendari festiu del barri.   
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La filosofia de l’Orquestra BD10 és, no només crear un projecte musical col·lectiu, sinó que serveixi de 
palanca i estímul per a d’altres projectes musicals del barri, així es cerca constantment la col·laboració 
en projectes diversos ja existents. Alguns exemples en són: 

 Participació de l’Orquestra BD10 en el dia del Piano al Carrer organitzat per la Fundació Maria 
Canals i que va tenir lloc durant el mes de juny.  

 Participació de la BD10 al projecte de la Marató Musical. La Marató Musical dels anys 2018 i 
2019 és un projecte que té per objectiu reforçar i donar a conèixer el projecte de l’Escola de 
Música a la Pere Calafell. Va consistir en programar 4 hores ininterrompudes de música a 
l’edifici de la Pere Calafell, programa que es va fer a partir de les interpretacions individuals i 
col·lectives de diversos músics que van anar passant.  

 Participació en el calendari festiu del barri, programant concerts en els moments més destacats 
del calendari, com són la Festa Major, Primavera o Nadal, és a dir, un total de 3 concerts durant 
l’any 2019.  

Pel que fa als assajos, l’orquestra BD10 va inciar els seus assajos durant el mes de maig de 2019, amb 
un assaig setmanal. Durant la primera setmana de juliol es va fer un “intensiu”, durant tots els dies de la 
primera setmana i que va culminar amb el primer concert oficial de la BD10.  
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Primer concert de la BD10 durant el juliol de 2019 

 

 

Piano al carrer de la Fundació Maria Canals 
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Marató Musical de la Pere Calafell 2019 
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Serveis de suport associatiu: 

Suport tècnic: 
 

Una de les funcions de la Coordinadora d’Entitats VERN és oferir suport tècnic a totes aquelles entitats 
que ho sol·licitin, ja sigui en temes de tipus administratiu com en suport tècnic en l’execució de 
projectes.  

Pel que fa als temes administratius, no existeix un registre de totes les consultes gestionades, però 
poden ser molt nombroses. Les sol·licituds rebudes han tractat temes com: 

 Assessorament en la presentació telemàtica de documentació mitjançant certificat digital o 
d’altres sistemes d’identificació digital.  

 Tràmits administratius associatius (alta d’entitat, creació d’estatuts, sol·licitud d’un NIF, etc).  

 Suport en la preparació de subvencions, així com en la seva justificació.  

 Sol·licitud de referències d’altres entitats de la xarxa associativa.  

Pel que fa al suport tècnic en l’execució de projectes, les activitats on s’ha prestat algun tipus de suport 
han estat les següents: 

 

Pastorets: 

L’any 2018, el Grup de Teatre Alisos va fer una versió dels Pastorets a l’Auditori de Sant Martí, tot 
recuperant una tradició nadalenca apte per a tots els públics. Juntament amb Alisos, altres entitats del 
barri els hi van donar el seu suport com Diables de la Verneda, Gegants de la Verneda i Castellers de 
Barcelona. 
 
Des de VERN col·laborem en suport i en la seva difusió i aquest any, a més a més, els hem fet d’enllaç 
amb la Marató de TV3 amb la que han participant per a recollir fons per les Malalties Minoritàries. 
 
Els Pastorets del 2019 han tornat a gaudir d’èxit de públic omplint les quatre sessions. El veïnat a 
participat a la Marató de TV3 a través d’ells i Diables, Grallers i Castellers van tornar a col·laborar fent de 
la darrera sessió un ambient familiar màgic i festiu.  
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IES Bernat Metge, a través del projecte “Aprenentatge i Servei” que desenvolupa aquest institut es va 
crear un grup de gralles, al que VERN ha donat ajut, i que ara acompanya al grup de Ball de Bastons, als 
Popularris i a alguns seguicis de Festa Major. També amb aquest institut, des de VERN, s’ha col·laborat 
en una activitat que van organitzar dinamitzant el barri amb una cursa popular per recaptar fons per la 
Marató de TV3 de 2019: Sant Martí es mou per la Marató. 
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La Festa de la Plaça de la Infància. Arrel d’aquesta nova activitat es van reunir a unes quantes entitats 
veïnals en un mateix objectiu: celebrar la recuperació d’un espai veïnal àmpliament demandat. Al llarg de 
tota la jornada festiva, la plaça de la Infància va aplegar més de cinc-centes persones que venien a gaudir 
en família d’activitats aptes per a tothom. I fruit del bon ambient i l’interès generat es va crear una nova 
associació familiar que s’ha consolidat al 2020. 

La Coordinadora d’Entitats va donar suport tècnic i logístic per al desenvolupament d’aquesta activitat 
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Bestiuari: 

Aquesta activitat, que s’organitza a nivell de Barcelona, consisteix en una trobada de bestiari de foc dels 
diversos barris de la ciutat, així com d’altres ciutats convidades.  

L’activitat es va desenvolupar als barris de la Verneda i La Pau i a Sant Martí de Provençals i va comptar, 
com a acte central, en un ampli correfoc amb les colles participants i les seves bèsties.  

Els dies anteriors hi va haver una exposició de bèsties de foc i també activitats de cultura popular, amb 
els gegants de la Verneda i d’altres entitats i escoles del barri.  

Durant les dates de celebració de l’acte, també es va celebrar la Nit de Tapes al Mercat de Provençals. 

Des de la Coordinadora d’Entitats vam realitzar tasques de suport logístic i de difusió d’aquesta activitat.  
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Festa a la Pl. de la Cultura de la Pau: 

Com a iniciativa del Servei de Prevenció i Convivència de la Pau es va impulsar una activitat a la Pl. de la 
Cultura de la Pau, amb l’objectiu de promoure activitats de caire cívic en aquest entorn.  

Des de la Coordinadora d’Entitats es va oferir suport logístic i tècnic en aquesta activitat.  
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Festa de l’Estiu Jove: 

En el marc de l’Estiu Jove de la Verneda i la Pau, es va organitzar la Festa de l’Estiu Jove, com a acte de 
clausura. Des de la Coordinadora VERN es va donar suport tècnic i logístic en la realització d’aquesta 
activitat.  
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Cercavila Interbarris: 

En el marc de les festes majors del barri de la Verneda i la Pau (Via Trajana, La Pau, Verneda Alta i La 
Palmera) es va impulsar un acte conjunt de presentació de les festes, que va consistir en una cercavila 
que va recórrer els 4 barris. A aquesta activitat se la va anomenar “Interbarris” i va ser una iniciativa de 
l’Ajuntament de Barcelona, que va comptar amb la col·laboració de les 4 AV de cada barri. La 
Coordinadora VERN hi va tenir un paper de suport logístic i organitzatiu.  
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Cessions de material: 
 
Com a entitat, disposem, també, d'un conjunt d'infraestructures pròpies que s'utilitzen en la realització 
d'activitats així com també en la cessió a les entitats membres de VERN i que augmentem cada any amb 
alguna nova adquisició fruit de les necessitats de les entitats (marcades en color verd les noves 
adquisicions): 

  Equip de so portàtil (600W) 
  2 Altaveus PA (500W cadascun) 
  Taula de mescles 8 canals  
  2 Micròfon, 2 peus de micròfon 
  1 micròfon inalàmbric 
  2 megàfons 
  1 transformador de corrent alterna 
  Generador elèctric (3000 W) 
  Generador elèctric (750 W) 
  Carpa 3x2 
  500 gots reciclables 
  25 armilles reflectants 
  Extintor 
  Allargadors de corrent (3x25 m.) 
  8 focus tipus LED (4 50W i 4 100W) 
  Carretó industrial plegable 
  Plataforma de transport 
  8 taules 
  2 neveres 
  Servei de carsharing 

 
Durant l’any 2019 es van realitzar fins a 92 usos i / o cessions de materials de la Coordinadora VERN 
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COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
Any rere any, anem millorant la difusió i comunicació de les activitats tant de la coordinadora VERN com 
de les entitats que formen la coordinador. Gràcies als nou mitjans tecnològics, com les xarxes socials o 
els butlletins digitals.  

Actualment els principals canals de comunicació de la Coordinadora d’Entitats VERN són els següents: 

 Pàgina web:  https://www.evern.org 

 Pàgina Facebook: https://www.facebook.com/vern.coordinadoradentitats 

 Compte Instagram:  https://www.instagram.com/coordinadoravern/ 

 Compte Twitter: https://twitter.com/vern_entitats 

El resum de l’activitat d’aquests canals de comunicació en els darrers anys és el següent: 

Web 
  2019 2018 2017 2016 
Número de sessions 6419 7050 3345 5160 
Número de pàgines vistes 12100 13560 6735 9088 
Número d'entrades a la web 21 21 18 19 
Dia amb més pàgines vistes 868 1975 316 432 

 Facebook 
  2019 2018 2017 2016 
Número de "M'agrada" 1054 957 858 747 
Entrada amb més abast 10782       
Número entrades 56 80 102 100 

 Twitter 
  2019 2018 2017 2016 
Seguidors 684 615 582   
Tweet amb més "M'agrada" + "retweet" 48 22 15 16 
Número de tweets "propis" (no retweet) 51 76 6 7 

 Instagram 
  2019 2018 2017 2016 
Seguidors   371     
Publicació amb més "M'agrada" 60 44 18   
Número de publicacions 44 52 23 0 
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Els mitjans tradicionals es mantenen, com és el cas de la revista - programa de Festa Major que té un 
tiratge de 9.000 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 breu explicació del 
que fa cadascuna.   

Enguany també hem elaborat un programa específic amb les activitats infantils i familiars que hem 
distribuït a les escoles i AMPA’s del barri.  

Seguim participant en el calendari d’activitats de les entitats que es fan al Centre Cívic Sant Martí, 
anomenat ARC que es publica mensualment amb una tirada de 700 exemplars. Es distribueix via correu 
postal amb les persones inscrites a aquesta publicació (usuaris del centre i veïns i veïnes del barri) i 
també es reparteix al Mercat de Provençals i altres comerços col·laboradors de VERN.  Aquesta 
publicació conté tant les activitat del Centre Cívic com les activitats de les entitats de la coordinadora. 
També es vol fer enviar via email i es fa difusió digital i online tant per part de VERN com del Centre Cívic 
Sant Martí.  

 

Presència en mitjans de comunicació de la Coordinadora VERN: 
 

Al llarg del 2019 les principals accions de comunicació i difusió en mitjans de comunicació han estat els 
següents: 

 Article sobre la Cavalcada de Reis a la revista “La Veu de Sant Martí” 

 Article sobre la Festa Major de la Verneda – Sant Martí a “La Veu de Sant Martí” 

 

Presència de les entitats en mitjans de comunicació: 
La historia de la masia de Can Riera en un llibre infantil (BeTeVe) – Arantxa Morán (6/5/2019) 

https://beteve.cat/societat/masia-can-riera-llibre-infantil/ 

 

Taula: L’Escola d’Adults de la Verneda celebra 40 anys formant veïns (BeTeVe) – Escola 
d’Adults de la Verneda – Sant Martí (5/5/2019) 

https://beteve.cat/basics/escola-adults-verneda-40-anys/ 

 

L’Associació de Veïns de la Palmera estrena vocalia de gossos (BeTeVe) – AV La Palmera (24/7/2019) 

https://beteve.cat/societat/vocalia-de-gossos-associacio-veins-la-palmera/  
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GESTIÓ ECONÒMICA 
El balanç econòmic de l’any 2019 es presenta desglossat en despeses i ingressos i les respectives 
categories: 

Ingressos: 
FINANÇAMENT PÚBLIC 

Projecte VERN 2019 - Ajuntament (Districte Sant Martí) 28.000,00 € 
Projecte VERN 2019 - Ajuntament (Ciutat) 600,00 € 
Projecte Festa Major i Reis - Ajuntament (Districte de Sant Martí) 35.800,00 € 
Projecte Viver d'Associacions Joves - Ajuntament (Cultura - Educació) 1.000,00 € 
Subvenció Programa 30 Plus (BCN Activa) 2.526,45 € 
Total finançament públic 67.926,45 € 

 FINANÇAMENT PRIVAT 
Donatius 5.000,00 € 
Publicitat 3.050,00 € 
Ingressos per activitats 6.215,18 € 
Total finançament privat 14.265,18 € 

 TOTAL INGRESSOS 82.191,63 € 
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Despeses: 
 

DESPESES LABORALS 
Sous i salaris propis 21.171,35 € 
Seguretat Social càrrec empresa 9.372,14 € 
IRPF Treballadors 1.235,42 € 
TOTAL DESPESES LABORALS 31.778,91 € 

 DESPESES ACTIVITATS   
Reis 2019 (execució) i Reis 2020 
(preparació) 8.770,94 € 
Calçotada solidària 3.817,32 € 
PrimaVern 356,29 € 
Sant Joan 1.779,10 € 
Festa Major  23.127,22 € 
TOTAL DESPESES ACTIVITATS 37.850,87 € 

 DESPESES PROJECTES   
Orquestra BD10 3.066,24 € 
TOTAL DESPESES PROJECTES 3.066,24 € 

 DESPESES GENERALS   
Material oficina 282,90 € 
Telefonia i comunicacions 256,85 € 
Gestoria 2.600,53 € 
Despeses bancàries 424,30 € 
Assegurança anual 353,27 € 
IRPF Professionals 59,54 € 
Infraestructures (manteniment) 14,46 € 
Altres 1.068,07 € 
TOTAL DESPESES GENERALS 5.059,92 € 

 INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES   
Inversió en infraestructures 863,40 € 
TOTAL RETORN SUB. 863,40 € 

 RETORN SUBVENCIONS ANYS ANTERIORS   
Retorn subvenció 2018 1.351,00 € 
TOTAL RETORN SUB. 1.351,00 € 
    
TOTAL DESPESES 79.970,34 € 

 

 

 

 



www.evern.org | info@evern.org | 659602694     105 

 

 

 

 

 


