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EL REBROT
"Els barris han de tenir
vida, han de ser alegres"

ÀNGEL VALVERDE

Maria Martínez Trill (El Clot, Barce-
lona, 1951) va ser guardonada fa
uns mesos amb la Medalla d'Honor
de Barcelona 2017, una distinció que
atorga l'Ajuntament a les persones
que han destacat en la seva tasca
en favor dels seus conciutadans. En
el cas de Maria Martínez, dedicant-
se com a voluntària a la cura de la

gent gran des de la parròquia de
Sant Martí de Provençals. També des
del Centro Andaluz Comarca de
Estepa y Sierra Sur, on pot gaudir
d'una de les seves passions: ballar.

És voluntària de Càritas Diocesa-
na, l'entitat que dedica els seus es-
forços a pal·liar les greus situacions
de pobresa amb l'ajut personal als
més desfavorits.

R
Entrevista amb Maria Martínez Trill, Medalla d'Honor de Barcelona 2017

Maria Martínez Trill
Voluntària a la parròquia de Sant Martí i la Casa de Estepa

(pàg. 11)
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La revista no comparteix necessàriament
les opinions dels articles signats

Amb el suport de:

JEROGLÍFIC

Solució: encara estem sense govern.

(en C A, Ra es TEM, sense G OV, ER, N)

A Catalunya...

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com

Un dia sense dones
El Dia de la Dona Treballadora arriba aquest any

amb una gran novetat: una vaga de dones per
visualitzar la importància del seu paper dins la
nostra societat.

EL REBROT entrevista Maria Martínez Trill,
Medalla d'Honor de Barcelona 2017 per la seva tasca
amb la gent gran i a Eulàlia Pons, una de les
creadores de la vocalia de dones de l'associació de
veïns de La Verneda Alta i impulsora del Centre de
Planning Familiar als anys vuitanta en el Centre
Cívic Sant Martí.

La Calçotada Solidària té continuïtat enguany
amb una nova edició el dia 18 de març a la plaça de
La Palmera. No hi falteu!

Tot i que al nostre barri no tenim cap museu,
l'article de les pàgines centrals ens presenta la
variada oferta de la
ciutat, destacant els
més propers
(especialment el
Museu d'Història de
la Immigració del
final del carrer
Guipúscoa).

No us perdeu les
nostres seccions
habituals d'Agenda (amb actes a tots els punts del
barri) i Cartes dels Lectors (amb una fotodenúncia).
També les d'Ahir i Avui (per conèixer els pisos de
Sindicats), Carrer a Carrer (el primer indret de La
Pau que va tenir nom) o Música (amb un cantant
molt popular que va viure a Via Trajana).
Finalment, no deixeu de llegir l'obra recomanada a
Llibres: "Licantropia". Una novel·la apassionant del
que va ser veí del barri Carles Terès Bellès.

EDITORIAL

La Calçotada Solidària
té continuïtat
enguany amb una
nova edició el dia 18
de març a la plaça de
La Palmera

AGENDA

A PARTIR DEL 5 MARÇ

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:
"KEREPACUPAI VENÁ

(SALTO ÁNGEL)"
CENTER CÍVIC SANT MARTÍ

2 MARÇ, 18:00
PETIT CINECLUB:

"ANIMALADES DE CINE"
AUDITORI SANT MARTÍ

2 MARÇ, 19:30
"CUENTOS LILA

DE NUNILA"
ACR LA PALMERA

3 MARÇ, 20:00
TEATRE: "ABANS QUE

ARRIBI L'ALEMANY"
AUDITORI SANT MARTÍ

3 MARÇ, 18:30
MÚSICA CLÀSSICA:

RESONARE

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

7 MARÇ, 11:30
FEM SALUT, FEM BARRI:

"AVUI RE-CONNECTO

AMB MI!"
AV LA PAU (PIRAMIDÓN, P.2)

8 MARÇ, 20:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"THANK YOU FOR

THE RAIN"
AUDITORI SANT MARTÍ

15 MARÇ, 16:00
FEM SALUT, FEM BARRI:

"SALUT I SOSTENIBILITAT"
ESPAI VIA TRAJANA

16 MARÇ, 20:00
DANSA: "FOLLOW

THE LEADER"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 MARÇ, 16:00
NEXES. CONNEXIÓ ENTRE

BEATMAKERS, MC'S
I STREETDANCERS

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

18 MARÇ, 18:30
DIUMENGES DE CLÀSSICA:

"DE PASSIONS

I SUBTILESES"
AUDITORI SANT MARTÍ

20 MARÇ, 18:00
JUGUEM AMB LES

PARAULES

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

DE PROVENÇALS

22 MARÇ, 16:30
FEM SALUT, FEM BARRI:

"RISOTERÀPIA"
CASAL DE BARRI LA VERNEDA

23 MARÇ, 20:00
TASTETS DE MÚSICA:

"ANITA ZENGEZA"
AUDITORI SANT MARTÍ
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"A la Casa de Estepa no volem ser una
entitat només pels socis"

Com va entrar en el món del
voluntariat?

Quan vaig deixar de treballar, em
vaig dirigir a la parròquia de Sant
Martí de Provençals. El rector em va
dir: que vols fer? Hi ha moltes
activitats a la parròquia: el menjar,
la roba, el grup de gent gran,
catequista de nens... Totes les
activitats d’una parròquia, que
s’han de conèixer perquè són
moltes, eh!

Llavors vaig provar amb un grup
de gent gran i porto amb aquesta
activitat des del 1995.

En què consisteix la seva tasca
amb aquest grup?

Ens trobem cada dimecres, de cinc
a set de la tarda. Persones de 70 a
97 anys la més gran. Són persones
actives, amb les seves limitacions.
Parlen una mica perquè és una de
les mancances que hi ha, la falta de
comunicació. Elles estan soles a
casa, encara que tenen fills, però
elles fan una vida en solitud. I
aquesta trobada els hi va divina-
ment. Arriben ai!, ui!, i quan se’n van
no se’n recorden.

Maria Martínez Trill, a la seu de Verneda Solidària

(segueix a la pàgina 4)

Primer els hi fem una mena de
gimnàstica. Després els hi fem molta
cosa de memòria. Fem coses
senzil les, cantem amb gestos i
celebrem tot: Castanyada, Nadal,
Sant Jordi, aniversaris d’elles,...

Cada vegada el grup va creixent...
quan som totes som unes trenta i
pico.

Té a veure amb la pràctica
religiosa?

No, no. Es fa als locals de la
parròquia però és com si fos un casal
municipal. Les persones que venen
allà, al casal no s’hi troben bé.

Llibre
"Laudato si: sobre el cuidado

de la casa común",
del papa Francisco.

Música
Pablo Alborán.

Pel·lícula
"7 novias para 7 hermanos",

de Stanley Donen.
Color

Violeta.
Olor
Rosa.

Menjar
Verdura.

Piano o guitarra?
Piano i violí.

Tal com és

Homes no en tenim, ni un.
Hi ha algunes que tenen
marit i els hi acompanyen
fins a la porta i després
se’n van

I això per quina raó?
Si tenen un problema tenen la

possibilitat de dir "em passa això".
Et truquen per telèfon. Estàs molt en
contacte amb elles i als altres llocs
entres i surts i no saps res de ningú.
Se senten més en companyia. Quan
una persona es fa gran és potser el
que necessita més. A vegades van
al metge i no saben el que els hi
diuen. I nosaltres les acompanyem.

Totes són dones?
Homes no en tenim, ni un. Hi ha

algunes que tenen marit i els hi
acompanyen fins a la porta i després
se’n van.

També és voluntària a Càritas
Diocesana...

Estic lligada amb ells de manera
més personal. Si per exemple hi ha
un problema perquè uns pares no
poden portar els nens al col·legi, et
quedes una estona amb ells. Coses
d’aquestes i moltes altres
necessitats: menjar, roba,...

Càritas fa als estius vacances per
a la gent gran. Gratuïtes. Una
setmana. Aquest any a Vic. Sempre
miren que hi vagi la persona que més
necessitat en té.

La gent que viu en la pobresa,
creix o disminueix?

Encara hi ha molta pobresa. El
més preocupant ara és tota
l’emigració. Se’ls hi ha de buscar un
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(ve de la pàgina 3)

Ens coordinem amb VERN.
Això comporta que quan hi
ha les Festes de sant Martí,
la Cavalcada de Reis,
qualsevol activitat que es
faci al barri, nosaltres també
assistim a les reunions

treball... Potser també nosaltres, la
gent d’aquí, tenen necessitats però
a vegades has de saber arribar amb
elles, perquè els hi fa vergonya de
dir "tinc aquest problema, com em
podeu ajudar".

Sempre diem que tot està molt
malament, que
no funciona el
govern... però jo
crec que si es
demana, si tens
algun problema,
triguin més o
menys, t’ho po-
den solucionar. A
la parròquia ma-
teix també s’aju-
da a una perso-
na que no pot
pagar el pis o no pot pagar el llum o
no arriba. Passa primer per una
persona que li pregunta i aquestes
mancances de moment es poden
solucionar.

I com va arribar a la Casa de
Estepa?

Vaig anar a petar per una
coincidència. Vaig entrar quan hi
havia Serafín Bocanegra que em
coneixia perquè jo tenia al grup a la
mare de la seva senyora. Em va dir
que entrava ell com a president i que
la volia fer més dinàmica. No se'n
feien activitats de cara al barri. Em
va buscar una mica per veure que
podíem dinamitzar.

Ens hem obert molt al barri. Ens
coordinem amb VERN. Això comporta

Treball, 192 baixos

Tels. 93 314 48 53 -

639 728 750

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

WhatsApp 618177799

www.climar.es

sat@climar.es

que quan hi ha les Festes de sant
Martí, la Cavalcada de Reis, qualsevol
activitat que es faci al barri, nosaltres
també assistim a les reunions.

Amb l'actual president, Juan
Cabrera, hem crescut i fem
sevillanes, balls de saló, country,
sardanes, ioga, manualitats, ... fem

de tot. I ens
agrada portar-ho
al barri. Crec que
els barris han de
tenir vida, han de
ser alegres.
Quan es veu
millor és quan la
gent té ganes de
divertir-se i de
passar-s’ho bé. I
el que hem de
procurar totes

aquestes entitats és donar això per
la gent del barri.

Nosaltres som més de 400 socis.
És una gran família. Jo m’hi trobo bé.

A l’Auditori fem nadals solidaris,
recollim menjar i venen grups a
cantar "vil lancicos". Ara s’està
preparant també el Día de Andalucía
i a l’Auditori es farà un petit festival.
Tot obert al barri, no volem ser una
entitat només pels socis. També
posen caseta a la Fira d’Abril, que té
un èxit fabulós.

I la seva afició al ball?
M’encanta ballar. A l’Estepa, cada

mes, un dissabte a la tarda, fem com
un "guateque". Posem música i
ballem, country i ball de línia.

L'origen de la data, aprovada
per Nacions Unides el 1975,
prové del 8 de març de 1857,
quan treballadores tèxtils van
sortir als carrers de Nova York
per demanar millores en les
seves condicions de treball.
També a Nova York, una vaga
que va començar el 5 de març
de 1908 va acabar amb un
centenar de dones cremades a
la fàbrica Cotton Textile,
suposadament provocada pels
propietaris.

El 1910, les participants en
la Segona Conferència
Internacional de Dones
Treballadores, celebrada a
Copenhaguen (Dinamarca),
van declarar el 8 de març
com a Dia Internacional de la
Dona Treballadora.

DIA MUNDIAL

8 març
Dona Treballadora

QUIROMASAJE TERAPÉUTICO 90 min. 35 euros
Relajante o descontracturante 120 min. 50 euros
Masaje de cabeza a pies que desbloquea a nivel BONO 3x90 min. 50 euros
físico, emocional y energético, con diapasones, BONO 3x120 min. 50 euros
quiromasaje, drenaje linfático, reflexología,
EFT y Thetahealing.

TALLER DE MASAJE PARA 2 PERSONAS   150 min. 70 euros
Ven con otra persona a aprender a haceros un masaje mutuo y mimaros en casa.
AVISO: Os sorprenderán todas las ventajas físicas y emocionales de
compartir mimos.

REFLEXOLOGÍA PODAL   30 min. 20 euros
Un masaje que reequilibra la energía y sana tu cuerpo.   60 min. 30 euros

EFT Técnica Liberación Emocional (Tapping)
Y THETAHEALING BONO 3x90 min. 80 euros
Poderosas herramientas de terapia enérgetica con las que se puede acceder al
subconsciente y hacer cambios de programas y patrones que ya no nos sirven y
reemplazarlos por nuevos, yendo más allá de nuestras propias limitaciones.
Por su sencillez, con EFT/Tapping, a través de digitopuntura, aprenderás también
de forma fácil la autoaplicación.
Indicadas para problemas emocionales (estrés, depresión, fobias, insom-
nio, creencias limitantes, bloqueos,...) y físicos (tanto dolores puntuales
como enfermedades).

HORAS CONCERTADAS DE LUNES A DOMINGO (10h a 21h)

LUCY PERAL GÓMEZ

Diplomada en Quiromasaje, Reflexología, EFT y Thetahealing

MENORCA, 72-74, 8º D (esquina calle Agricultura)

WhatsApp/Tel.  670 971 669

TARIFAS 2018

TU ESPACIO DE BIENESTAR

REGÁLATE Y REGALA
BIENESTAR Y BUENAS

EXPERIENCIAS

Manifestació a Barcelona (1910)
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"Vam començar a organitzar xerrades
d'autoconeixement i d'anticoncepció"

Eulàlia Pons, infermera al Centre de Planning Familiar als anys 80 i 90

NÚRIA POMPEIA

Eulàlia Pons (Ferreries, Menorca,
1945) és infermera jubilada i va
participar des dels inicis en el Centre
de Planning Familiar del Centre Cívic
Sant Martí.

Com va néixer el Centre de
Planning?

Al 1977 es va formar la vocalia de
Dones de l'associació de veïns de La
Verneda Alta. Hi havia una metgessa,
tres infermeres i altres dones. Érem
set o vuit dones. D'aquí va néixer sa
necessitat donat que en aquest barri
hi havia molta manca d'informació.

Vam començar a organitzar xerra-
des d'autoconeixement, d'anticon-
cepció i de malalties de transmissió
sexual. I mos feia falta un espai. Al
principi les fèiem al local de
l'associació de veïns. Després va
començar sa reivindicació del centre
cívic Gaudí i mos hi vam ficar i vam
començar a demanar un espai.

El Centre depenia de Serveis
Socials de l'Ajuntament?

Serveis Socials mos va fer un
espai i vam començar a fer coses de
forma voluntària. Vaig fer un apre-
nentatge per fer preparació al part i
vam començar a formar grups.

Llavors la cap de Serveis Socials
va començar a contractar unes
hores: una psicòloga, una assistenta
social i una infermera. Jo mateixa vaig
fer uns matalassos i vam començar
amb set o vuit dones que feien
preparació al part.

Era gratuït?
La condició era que per atendre la

visita havien de passar per la xerrada

primer. A la xerrada informaven en
què consistia la visita. Llavors la dona
ja no venia espantada.

Va continuar la
professionalització?

No sé com, va començar a venir
un equip de l'Hospital del Mar: un
metge ginecòleg, una infermera  i una
administrativa. Sa psicòloga va
seguir, i també s'assistent social, i jo
vaig continuar com a administrativa.
Més endavant jo vaig treure oposi-
cions i vaig passar a ser infermera
de planificació familiar.

Teníem tres despatxets a la planta
tercera, dos per consulta gine-
cològica i un per a sa psicòloga.

Més endavant (cap al 2000 o el
2001) ens van passar a s'ambu-
latori. Van integrar una llevadora i jo
anava al barri del Besòs, a La Pau i
a Sant Martí.

Feien avortaments?
No se'n va fer mai. Però sí que

donàvem informació perquè la gent
ho pogués fer en condicions i no de
forma clandestina. Solia ser fora
d'Espanya.

Recorda alguna anècdota?
Una vegada la Guàrdia Civil ens va

dur una noia esposada perquè la
reconeguéssim. I jo vaig dir que si no
li treien les manilles, no la pujava per
explorar-la. I li van treure.

Un altre dia va venir una dona a
la consulta (jo les rebia primer, els hi
feia l'historial i després ja passava
al ginecòleg), arriba, se seu, obre
una bossa i treu un plat de duralex
amb un fetus i em diu "em feia mal el
ventre, he anat al lavabo i m'ha
sortit". I el metge la va enviar a
l'hospital del Mar...

Profesionales para el cuidado de sus pies

CENTRE PODOLÒGIC CONDAL

Gran Via de les Corts Catalanes, 929

Llame e infórmese
93 266 11 39

Tarifas especiales para
usuarios de tarjeta rosa

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona
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CARRER A CARRER

Plaça de la Cultura

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
Colegiado 3113

Máster en Prótesis - Ortodoncia

Museus de Barcelona, seixan
RICARD LLERINS

Barcelona té una diversitat de
museus enorme, de la que molta
gent no és conscient. Entre els més
de seixanta museus de la ciutat
se’n poden trobar d’una gran
qualitat com el Museu d’Història de
la Ciutat, el Museu Nacional d’Art de
Catalunya i  e l  Museu Picasso.
També hi ha museus enfocats al
turisme, estratègicament situats,
com el Museu de la Moto o l’Eròtic.
D’aquest estil n’han desaparegut
alguns que han durat pocs anys a
la ciutat.

Hi ha museus generalistes com el
Museu de les Cultures del Món o el
Palau Robert, que també organitza
diverses exposicions, i museus de
temes concrets com el Museu del
Perfum o l’històric Museu de Cera.

Hi ha museus que a més d’un
material expositiu divers ofereixen
cursos i conferències complementaris
com el Caixafòrum de Barcelona.

Hi ha museus molt curiosos com
el Museu de la Màgia, el magnífic
Museu de la Música o l’Arxiu Joan
Maragall, la casa on va viure el
poeta.

Darrerament s’estan obrint al
públic moltes cases modernistes que
sempre havien estat tancades,
principalment del passeig de Gràcia,
per treure diners pel seu mante-
niment. D’aquest estil arquitectònic
són la Pedrera i el Palau Güell, encara

que els dos porten molts anys oberts
al públic.

Alguns museus porten dècades
oberts a la ciutat com el Museu

CULTURA

vila@asesorstc.com
Tel./Fax: 93 701 4000
Huelva, 44-46 baixos

08020 Barcelona

Jaume Vila

Fiscal
Laboral
Contable
Jurídico
Seguros
Comunidades
Herencias

Concili de Trento, 77   Mòbil  628 649 072

BAR  JÚPITER

                 Agricultura, 238

          (Complex Esportiu Júpiter)

JOSEP MANERA

Situada al mig de l’illa
formada pels carrers Andrade-
Concili de Trento-Prim-Ca
N’Oliva i accessible pels quatre
carrers. És el primer indret que
va tenir nom al Barri de La Pau.

L’abril del 1984 es va
celebrar la inauguració amb
una gran festa amb la presència
de Pasqual Maragall, alcalde de
Barcelona, i Heribert Barrera,
president del Parlament de
Catalunya.

El nom va ser triat pels veïns
mitjançant un concurs d'idees.
La resta de carrers i places,
amb noms relacionats amb la
cultura i l'ensenyament, no van
ser incorporats al nomenclàtor
fins l’any 1994.

NOTA
En el número de febrer, vam

equivocar el nom del poble on
es va traslladar la fàbrica Vila:
era Riudarenes i no Riudoms.

E

Museu d'Història de la Immi
Museu de Ciències Naturals-
Museu del Disseny
Museu Oliva Artés
Museu Can Framis
Espai Subirachs

Museu de la Immigració, al final del car

Perruqueria d'animals
Alimentació i accesoris

Fluvià, 202 - 08020 Barcelona
Tel.: 93 305 4642

Por cada servicio de
peluquería, regalo a escoger
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Concili de Trento, 191, Ent. 1a.
Tels. 93 614 9778 (10-12 h. matins)

628 76 43 33 (22-22:30 h. nit)
stherpros@hotmail.com

ESTHER PROS
FILÒLOGA ANGLESA
www.estheracademy.es

Ensenyament Anglès tots els nivells

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

El vuit de juny de 1958
s'inauguraven oficialment els
pisos del nou barri de l'Obra
Sindical del Hogar, batejat amb
el nom de Barri Parera. A la
primera foto es veu l'estat de
construcció de La Verneda de
Sant Martí al 1965, amb els tres
polígons públics: Via Trajana,
Parera i La Pau.

El nom original havia de ser
San Pablo però es va canviar en
homenatge a Juan Antonio
Parera, un falangista dirigent
del Sindicat Vertical que
acabava de morir. Per conèixer
millor la història del barri és
recomanable llegir "Parera", de
Montse Oliva (Adigsa, 1995).

nta oportunitats per gaudir

Arqueològic de Barcelona, una de les
seus del Museu Arqueològic de
Catalunya.

Alguns museus han evolucionat
amb els anys millorant i ampliant
l’espai expositiu com el Cosmocaixa-
Museu de la Ciència.

També hi ha museus molt desco-
neguts com la Reial Acadèmia de Me-
dicina de Catalunya, la Reial Aca-
dèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona, la Reial Acadèmia de les Bones
Lletres o la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi.

CULTURA

Darrerament s’han obert també
espais expositius de diverses
fundacions com la Fundación Mapfre
o la Fundació Suñol.

La major part són de franc algun
dia al més, per la qual cosa no cal
esperar al Dia dels Museus del mes
de maig quan són de franc per la
tarda-nit, on hi sol haver unes cues
tremendes. La cultura val diners.

Cal gaudir de la diversitat dels
museus de la nostra ciutat al llarg
de l’any.

AHIR I AVUI

Pisos de Sindicats
o Barri Parera

Els més propers

igració de Catalunya
-Museu Blau

Ctra. de Mataró, 124 (Sant Adrià)  T. 93 381 2606
Pça. Leonardo da Vinci, 4-6 (Besòs-Maresme)  T. 93 256 6002

Pça. de les Glòries, 37 (Poblenou)  T. 93 256 6800
Espronceda, 142 (Poblenou)  T. 93 256 2122
Roc Boronat, 116 (Poblenou)  T. 93 320 8736

Batista, 6 (Poblenou)  T. 93 541 5277

rrer Guipúscoa

KRISTEL
Residencia para los

menos jóvenes
Un concepto nuevo de residir
confortablemente en familia

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



EL REBROT  46   Març 20188

Oficina Corritor Auris

Bolívia, 212 - 08018 Barcelona

seguros@corritorauris.com

www.corritorauris.com

Telf. 933 223 704 - Fax. 932 259 392

Descuento 20% en todos los seguros de otras
entidades y nueva contratación para el mejor barrio

NATURA

RICARD LLERINS BONET

Després d’haver fet una recerca
d’arbres vells i plantes estranyes per
la ciutat de Barcelona incloent els dos
jardins botànics, parcs, jardins,
cementiris, el zoològic i una part de
Collserola caminant uns 700
kilòmetres sobretot els anys 2015 i
2016, he trobat molts pocs verns a la
ciutat.

El vern, "Alnus glutinosa" en nom
científic, és un arbre de la família de
les Betulàcies, que
inclou diverses espè-
cies centre-europees
amb afinitat per
l’aigua. De fet el vern
és un arbre de ribera,
tocant l’aigua, dels
cursos mitjans i alts
dels rius o potser és
que a les desem-
bocadures dels rius
els hem tallat tots. Per això la seva
fusta es podreix amb dificultat i diuen
que per això la fan servir als fonaments
dels edificis de Venècia. De fet diuen
que al riu Besòs també n’hi havia i per
això el barri de la Verneda, un conjunt
de verns, pren nom de l’arbre per la
seva proximitat. Un lloc on trobar-ne
molts per exemple és la Riera Major
de Santa Coloma de Farners, al llarg
del Parc de Sant Salvador o a la vall
d’Olzinelles prop de Sant Celoni.

A Barcelona només he trobat
diversos verns joves als Jardins de
Joan Brossa i a la part superior del nou

Jardí Botànic de Barcelona, els dos a
Montjuïc.

El més gran de la ciutat amb molta
diferència està als Jardins del Laribal
també de Montjuïc, en un dels replans
inferiors sota uns serveis públics.
L’arbre neix sota un mur però la
capçada el supera àmpliament per la
qual cosa es pot veure des del replà
superior. Cal dir que aquest arbre no
és l’espècie comuna a Catalunya, sinó
l'"Alnus cordata", un vern italià.

Al Districte de Sant
Martí només he trobat
dos verns molt joves.
Un està en un solar
triangular on van tirar
una casa al carrer de la
Verneda, quasi tocant
el carrer Escultors
Claperós. L’altre encara
més petit que porta un
any allà i segur que no

ha plantat Parcs i Jardins està prop de
l’altre, a la vorera superior del carrer
Concili de Trento quan es creua amb
el carrer Monturiol, els dos al barri del
Clot.

El problema de l’arbre és que
necessita més humitat tant ambiental
com al terra, de la que hi ha a Barcelona
i que algú el regui a l’estiu, que a la
nostra ciutat sol ser especialment sec,
a més del respecte de la gent.

Esperem que en properes visites en
veiem algun més plantat en algun dels
nostres jardins.

Buscant verns per Barcelona

Juan Manuel Cardona
Bonilla (Espartinas, Sevilla,
1941-Barcelona, 2014), més
conegut pel seu nom artístic
Payo Juan Manuel, va ser un
cantant, guitarrista i
compositor de mig miler de
rumbes catalanes, que publicà
en una desena de discos.

 Va viure durant molts anys
al barri de Via Trajana, abans
de traslladar-se a Jaén on va
continuar la seva carrera
artística i es va dedicar a la
restauració.

La popularitat li va venir de
la mà de les seves aparicions al
programa televisiu "Crónicas
marcianas" i, sobretot, d'una de
les seves cançons, que va estar
en boca de tothom: "Una vieja
y un viejo".

M Ú S I C A

Payo Juan Manuel

ESTHER PERAL GÓMEZ
Colegiada ICAB 29759

Abogada del barrio con trato profesional,
cercano y calidad humana, especializada en:

Agricultura, 300 Local 2
Tel/Fax 93 314 7961

Móvil 655 472 540
estherperal@icab.es

· CIVIL
Reclamación de cantidades, Contratos, Compraventas,
Alquileres, Herencias, Testamentos, etc.

· FAMILIA
Divorcios, Disolución de pareja, Custodias,
Modificación de medidas de divorcio, etc.

· LABORAL
Despidos, Reclamación de cantidad, Prestaciones, etc.

· EXTRANJERÍA Y PENAL (a través de
colaboradores expertos en la materia)

· BANCARIO Y FISCAL (a través de
colaboradores expertos en la materia)
Cláusulas suelo, Reclamación gastos gestión hipotecaria, etc.
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NOM SECCIÓ

Salut mental per a nouvinguts
CONVIVIM SANT MARTÍ

El proppassat primer de febrer es
va realitzar la presentació en dues
sessions informatives del programa
d’acompanyament integral “Welco-
me”. Té com a objectiu fomentar el
benestar emocional i millorar la qua-
litat de vida de persones nouvin-
gudes que es troben en situació de
risc d'exclusió.

Oferirà  acompanyament persona-
litzat, impulsat per les pròpies per-
sones immigrades i un equip multi-
disciplinari especialitzat en salut
mental. L’entitat impulsora és l’Asso-
ciació per a la rehabilitació de les
persones amb malaltia mental
(AREP), conjuntament amb l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Martí de
Provençals i l’Associació Uruguayo
Catalana “Els Botijas”.

Cent persones van participar en les
dues sessions, amb la presentació de
Joan Salló, president de AREP. A

NOM SECCIÓNOM SECCIÓNOM SECCIÓ

ENQUESTES EL REBROT

Eradicar la Violència
Masclista

Només cal enviar un correu electrònic amb la seva resposta a:
elrebrot.laverneda@gmail.com

FINS 13 DE MARÇ

Quina lluita és més urgent avui per
millorar la condició de la dona?

Igualtat de Drets
Home/Dona

Eliminar la Bretxa
Salarial

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Febrer

Quin acte del
Carnestoltes

li agrada més?RUA DISFRESSES SARDINA

69% 12% 19%

ENTITATS

destacar la presència d'Oriol Amorós
i March, secretari d’Igualtat, Migra-
cions i Ciutadania de la Generalitat

de Catalunya, consellers, tècnics de
Districte i organitzacions, cònsol
d’Uruguai Joan Pau Tagliafico, repre-
sentants d'associacions de veïns,
integrants de l’Espai Convivim Sant
Martí i veïns del barri.

 La coordinadora del programa,
Roser Busquets, va explicar que en el
segon mes de funcionament ja s’han
pogut atendre catorze demandes
derivades per Associació Els Botijas.
La psicòloga, Alba Mazarico, apunta a
les necessitats no cobertes de les
persones nouvingudes: no saben on
i pateixen emocionalment per tot el
que van deixar enrere al seu país. El
treballador social Alejandro Alcántara
va comentar la contradicció i la
dificultat entre la situació legal de la
persona i l’obtenció dels papers: “és
un peix que es mossega la cua i en la
majoria de casos és necessari un
acompanyament personalitzat.”

Assistents a l'acte de presentació
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FORGES

En el moment de tancar
aquesta edició ens arriba la
notícia de la mort d'Antonio
Fraguas "Forges" (Madrid,
1942-2018), genial ninotaire.

CONVOCATÒRIES
Resten obertes les

convocatòries per participar
en les edicions d'enguany de
"Perpetracions", la 18a Mostra
d'Art d'Acció i Performance
(fins el 18 de març), i
"Amplifica't 2018", concurs de
Música Jove de Sant Martí (fins
el 16 de març).

ESTALVI ENERGÈTIC
Tres equipaments

municipals (Centre Cívic Sant
Martí, Centre d'Esports Bac de
Roda i Seu del Districte) han
participat en la Marató
d'Estalvi Energètic amb
l'objectiu de reduir el consum
d'aigua, electricitat i gas.

MASCOTES
Al carrer Via Trajana, 56

(dins del polígon industrial
La Verneda) ha obert el primer
tanatori per mascotes de la
ciutat, amb servei d'incineració
i sales d'acomiadament.

EXPO VIL·LA ROMANA
El nou casal de barri Torre

de la Sagrera (Berenguer de
Palou, 52, tot just passat el
pont del Treball) exhibeix una
exposició sobre la vil·la
romana del Pont del Treball.
Descoberta en el 2011 durant
les obres de la futura estació
ferroviària, a més de les
troballes, s'ha comprovat
que va ser un centre de
producció vitivinícola de
gran importància.

N O T Í C I E S

LA CUINA DE COLORS

Preparació
En una paella escalfar dues cu-

llerades de mantega. Fregir el blat
de moro negre durant 30 segons.
Afegir la cúrcuma i la ceba i saltar fins
que estigui translúcid.

Afegir pols d’all, gingebre i comí;
remoure bé durant un minut o
menys.

Posar els trossos de mango a la
barreja de ceba; mesclar bé i saltar
durant cinc minuts per permetre la
sudoració de la fruita.

Afegir pasta de xili, sal i pebre;
remoure.

Deixar que la barreja es cuini
durant uns 10 minuts més o menys.
Reduir la barreja a la meitat. Treure
del foc i transferir-lo a una liquadora
per puré.

En un bol gran, posar peces de
pollastre amb suc de llimona, sal i
pebre.

En una paella de fang no calenta,
escalfar dues cullerades de mantega.
Posar al foc mitjà durant 8-10 minuts
fins que les peces de pollastre
estiguin gairebé acabades.

Baixar la calor i deixar escalfar

durant 10-15 minuts fins que les tires
de pollastre estiguin tendres i el curri
ha aconseguit una consistència
gruixuda i sucosa.

Ajustar el condiment amb sal i
pebre.

Adornar amb una cullerada de
coriandre picat.

Servir amb arròs.

Tarkari o fondue nepalesa

Ingredients
- Pits de pollastre tallats en
rodanxes.
- Mango en cubs.
- Blat de moro negre.
- 1 culleradeta de comí en pols.
- 1/2 culleradeta de cúrcuma.
- 1 tassa de ceba en daus.
- 1 cullerada d’all, picada.
- 1 cullerada de gingebre picada.
- 1 cullerada de pasta de xili.
- 1 culleradeta de grans de pebre
negre.
- 4 cullerades de mantega aclarida.
- 1 cullerada de suc de llimona.
- Sal i pebre.
- 1 cullerada de coriandre fresc
picat (per adornar).
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II Calçotada Solidària

www.jugaiapren.com
playandlearn216@gmail.com

www.facebook.com/jugaiapren

Gran Via de les Corts
Catalanes, 1040
08020 Barcelona

Tel. 93 463 81 94

Carles Terès Bellès
(Barcelona, 1962), veí del barri
fins el 1993, dissenyador gràfic
de professió, va publicar el
2013 la seva primera novel·la,
"Licantropia". L'obra havia
guanyar prèviament el premi
literari Guillem Nicolau 2011.

Viu a la Franja i és membre
de l'Associació Cultural del
Matarranya i coordinador de la
revista "Temps de Franja".

"Licantropia" comença al
segle XVIII quan un mossèn
visita el Matarranya per
esbrinar quin és el caràcter
dels llobaters, persones que
allunyen els llops del bestiar.
L'acció es trasllada al segle XXI
on Llorenç, el protagonista, va
descobrint els seus lligams amb
els secrets de la Pobla de
Llobosa i les singulars
relacions amb la licantropia.

Un dels atractius de la
novel·la és la barreja en l'ús del
català oriental i el de la Franja.

L L I B R E S

El primer d'abril de 2017 se cele-
brà al parc de Sant Martí la I Calço-
tada Solidària, amb la voluntat  de
VERN-Coordinadora d'Entitats de La
Verneda-Sant Martí de  repetir-la
cada any. Van participar una seixan-
tena de veïns i veïnes que aportaren
deu euros per un menú de calçotada
clàssic: calçots, botifarra, patata al
caliu, pa, postres, vi i aigua.

Els diners recaptats van ser
donats a Conductors Solidaris de
Catalunya (conductorssolidaris.org),

Licantropia

entitat dedicada a l'organització de
combois solidaris. Entre d'altres han
estat al Sahel, a  Bielorússia, a Sene-
gal i al camp de refugiats d'Idomeni
(Grècia).

Enguany arriba la segona edició,
que tindrà lloc a la plaça de La
Palmera el 18 de març i VERN té la
intenció de dedicar la recaptació a
alguna entitat relacionada amb el
suport a persones amb discapacitat
psíquica, intel·lectual i sensorial.

La I Calçotada Solidària es va celebrar el 2017 al parc de Sant Martí
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A EL REBROT publicarem les cartes que ens arribin
dels nostres lectors amb opinions, suggeriments,
notícies, queixes, fotodenúncies...

Es poden enviar a:
cartes.elrebrot@gmail.com

ZONA VERGONZOSA
Esta zona situada en la calle

Cantàbria, 33, lleva más de veinte
años así, y de momento nadie ha
hecho nada por arreglarlo. Es una
zona privada pero accesible al
público. Ni el Ayuntamiento ni la
comunidad de vecinos han tomado
medidas para resolver el problema
que representa, sobre todo para los
niños del colindante colegio Verns.
Más de una vez han sufrido caídas a
causa del tipo de suelo empedrado.

Antonio Gómez

Es publicaran les cartes que no superin les 120 paraules.

Han d’anar signades amb nom, cognoms, número del  DNI

o passaport, adreça i telèfon. No es publicaran cartes

signades amb inicials o pseudònims. EL REBROT es reserva

la possibilitat d’extractar o resumir-ne el contingut.

FOTODENÚNCIA

Cartes dels Lectors


