
UNA HISTÒRIA DE SANT MARTÍ...  Can Riera

Amagada entre fileres de remolcs, 
can Riera (rambla de Prim amb Bo-
naventura Gispert) calcula el pas del 
temps amb tres rellotges de sol a la 
seva façana. Cinc segles a l’esquena 
la converteixen en la masia més an-
tiga de la Verneda. La casa ha corre-
gut millor sort que altres edificaci-
ons veïnes com can Nyau, que va des-
aparèixer per donar lloc a alts blocs 
de vivendes.
 L’associacionisme veïnal encap-
çalat per Apropat (Agrupació per la 
Protecció del Patrimoni) va salvar 
can Riera de les excavadores el 2013 
quan l’Ajuntament va modificar el 
pla urbanístic del Sector Prim que 
l’afectava. 

Ús defensiu

Un tapís de grava amaga el camí ori-
ginal de llambordes d’aquesta ma-
sia típica amb elements singulars 
com els tres rellotges de sol o una fi-
nestra gòtica a la façana. El seu inte-
rior conserva entre les estances no-
bles «una cuina del segle XVIII amb 
rajola catalana», recorda Arantxa 
Moran, presidenta d’Apropat.
 Amb part de l’edifici en ruïnes, és 
l’última casa de pagès de la Verne-
da: «Una llosa sobre l’entrada prin-
cipal certifica el 1574 com el seu any 
de consagració», apunta Eduard Mi-
lan, vocal d’Apropat. A més d’explo-

tació agrària, se li pressuposa ús de-
fensiu avalat per una torre de vigi-
lància amb espitlleres. 
 La família Riera hi va viure du-
rant tres segles i va donar nom a la 
casa. A la primera meitat del segle 
XVIII es va afegir el cognom Parella-
da «a causa d’una divisió d’herències 
amb aquesta família de Sant Vicenç 
dels Horts», apunta Milan. El 1903 
va passar a mans de la família Basté 
i en la dècada del 1990 va ser venu-
da a IOSA Inmuebles, mentre queda-
va relegada a l’oblit. «IOSA no sabia 
que hi havia una masia quan va com-
prar el terreny», recorda Diego Apa-
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La masia oculta
La casa, amb cinc segles d’història, representa l’última mostra 
del passat rural de la Verneda H L’edifici té tres rellotges de sol

laoza, inquilí de can Riera des del  
1971 juntament amb la seva veï-
na Isabel. 
 Salvada de la crema, la lluita 
veïnal continua per conservar 
també les restes de mur de la Rie-
ra d’Horta i la regadora Parellada 
que escorten la casa. «Proposem 
convertir el conjunt en un cen-
tre d’interpretació de la vida rural 
que aglutini el material històric de 
la zona», detalla Antonio Santos, 
del Centre d’Estudis Sant Martí 
de Provençals. L’Ajuntament en-
cara no ha definit el projecte de 
reforma, va indicar Santos. H

Districtes

33 Amagada 8 Can Riera, record del passat agrícola.
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E l sempre concorregut vestí-
bul de l’estació de metro 
d’Universitat (línies 1 i 2) es 

convertirà aquesta tarda en un per-
fecte aparador del teatre jove i emer-
gent de la ciutat. La funció comença-
rà a les 17.00 hores i servirà com a 
tret de sortida de la VII Mostra Uni-
versitària de Teatre Incisiu-Satíric 
de Barcelona (MUTIS).
 La presentació a l’estació in-
clourà després del discurs inau-
gural diferents peces escèniques, 
breus actuacions musicals, mala-

EIXAMPLE

L’estació d’Universitat obre 
un festival de teatre

bars, màgia i monòlegs. El Fes-
tival s’allargarà fins diumenge, 
20 de març, amb diferents ac-
tivitats repartides per l’Eixam-
ple, les Corts, Ciutat Vella, Sant 
Martí, Gràcia, Sants-Montjuïc i 
Nou Barris. 
 
20 PROPOSTES / Aquest festival pre-
tén ser «una mostra cooperativa 
de teatre independent que té com 
a objectiu acostar a estudiants i a 
esperits joves de Barcelona una 
vintena de propostes escèniques 
de nova creació o adaptacions ar-
riscades de grups de tota la penín-
sula», expliquen els seus organit-
zadors, que són membres de l’as-
sociació La Coquera Teatro, a 
través de la pàgina web del festi-
val (www.mutis.es). H L. BENAVIDEs33 Actuació del MUTIs del 2015.

Telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.318.70.74

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

AVUI A BARCELONA

LES CORTS
Literatura El periodista i escriptor 
argentí Carlos salem presenta 
aquesta tarda a Fnac L’illa la seva 
obra Relatos negros, cerveza rubia, 
una antologia de contes plens 
d’acidesa, tendresa, desencant i una 
mica d’humor. Diagonal, 549. A les 
19.30 hores. Entrada lliure.

CIUTAT VELLA
Homenatge a Labordeta El Centre 
Aragonès de Barcelona acull la 
presentació del llibre Amigo 
Labordeta, editat per Lorenzo 
Lascorz i que recull el record de 
diversos amics de cantautor, escriptor 
i i polític José Antonio Labordeta 

(1935-2010), a la foto. Hi assistiran 
l’exvicepresident del Govern socialista 
Alfredo Pérez Rubalcaba i la directora 
del programa de Ràdio Nacional No 
es un día cualquiera, Pepa 
Fernández. A Joaquín Costa, 68. A 
les 19.30 hores. Gratuït.

Conferència El que va ser president 
de l’Institut d’Estudis Catalans  
entre el 2005 i el 2013, salvador 
Giner, i el traductor i crític literari  
Jordi Llovet debaten avui a l’Ateneu 
Barcelonès sobre l’expulsió de les 
humanitats de l’educació. Modera la 
vicepresidenta de l’Ateneu, Patrícia 
Gabancho. A Canuda, 6. A les  
19.00 hores. Gratis.

EIXAMPLE
Ciència El doctor en Física i 
Matemàtiques Joan Vilaltella 
reflexiona a la llibreria Documenta 
sobre el recent descobriment de les 
ones gravitacionals i l’impacte que 
pot tenir en la ciència. A Pau Claris, 
144. A les 19.00 hores. Gratis.

SANT MARTÍ
Sexe La psicòloga i sexòloga María 
Martínez Murillo explica com parlar de 
sexe amb els fills petits. A la biblioteca 
del Camp de l’Arpa. Indústria, 295. A 
les 18.00 hores. Gratuït.

Podeu enviar les vostres propostes 
a distritos@elperiodico.com

NOU BARRIS 3 Els operaris de 
l’Ajuntament treballen aquests 
dies per renovar la zona de jocs 
infantils del parc de la Guine-
ueta situada a la part més al-
ta. Aquesta zona incloïa jocs i 
passarel·les d’equilibri constru-
ïts fa més de 20 anys amb fustes  
i troncs d’arbres. Aquestes ac-
tuacions, iniciades la setmana 
passada, persegueixen millo-
rar la seguretat dels nens més 
petits.

El parc de la 
Guineueta, en obres

SANT ANDREU 3 Una placa si-
tuada a l’exterior de l’església 
de Sant Andreu de Palomar re-
corda les dones dels treballa-
dors en vaga de la Motor Ibé-
rica, que el 1976 es van tancar 
durant 28 dies en aquest espai 
religiós per donar-los el seu su-
port. La tancada, que va agluti-
nar més de 300 persones, entre 
dones i nens, va ser desallotja-
da per les forces franquistes.

Homenatge a la 
solidaritat obrera 

GRÀCIA 3 L’Associació Gegan-
ters de Gràcia organitza un con-
curs per escollir el cartell de la 
10a Trobada de Gegants de Grà-
cia. Les obres es poden presen-
tar per correu electrònic (ge-
gantersdegracia@gmail.com) 
fins al divendres 8 d’abril. L’au-
tor del cartell guanyador serà 
premiat amb un sopar per a du-
es persones al Rebost (Gran de 
Gràcia, 196). 

Sopar a canvi d’un 
cartell geganter

SANTS-MONTJUÏC 3 El barri 
de Sants-Badal ja té el seu pro-
pi camí escolar. Aquest itinera-
ri degudament senyalitzat, per 
a més informació, donarà ser-
vei a prop de 1.000 nens de les 
escoles Lluís Vives i Josep Tous. 
El districte de Sants-Montjuïc 
estudia ara connectar Badal i 
Hostafrancs a través d’un altre 
camí escolar.

Sants-Badal estrena 
camí escolar
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