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Entrevista amb Josep Maria Montaner, regidor del Districte de Sant Martí

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE LABORAL

ADVOCAT

ASSEGURANCES

Selva de Mar, 249 baixos
(entre Guipúscoa i Huelva)

Tel. 93 305 5186
Fax 93 278 1752

info@poligest.com
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EL REBROTR

ÀNGEL VALVERDE

Isabel Hernández Ruiz (Melilla,
1956) vino a vivir al barrio con dos
años. Es doctora en Medicina y Jefa
Clínica de la Fundació ACE-Institut
Català de Neurociències Aplicades,
especializada en demencias neuro-
degenerativas.

Trabaja día a día con enfermos
de Alzheimer e investigando la en-
fermedad para poder encontrar su
origen y un posible tratamiento.

Reconoce que la suya no es una
especialidad muy querida entre los
médicos. Necesita de una sensi-
bilidad especial porque la dolencia
actualmente sólo tiene soluciones
paliativas.

Ella es sincera con sus pacientes:
"no te voy a curar pero voy a procu-
rar que te mantengas estable el
mayor tiempo posible. Y no te preo-
cupes que te voy a acompañar has-
ta el final, a ti y a la familia".

Entrevista con la doctora Isabel Hernández, neuróloga especialista en

la enfermedad de Alzheimer

"El Alzheimer también es
muy duro para la familia"

Isabel Hernández, doctora en Medicina

Actes del
Vuit de

Març 2020
(pàgina 12)
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Març violeta
La celebració del Dia de la Dona Treballadora del
Vuit de Març va agafant cada cop més força. Aquest
any se centra en la lluita contra la precarietat i les
fronteres. Al barri hi ha un bon grapat d'actes de
diferents col·lectius. A la contraportada hi trobareu
el programa, que finalitza amb la concentració per
assistir-hi a la manifestació central de la plaça
Universitat.

La nostra habitual
secció "Carrer a
Carrer" continua en
aquest número amb
la divulgació de les
que porten nom de
dona. Des de fa un
any, descobrim les
disset places, jardins i
carrers que han estat
batejats amb el nom
de poetesses, polítiques, activistes, cantants...

El grup de dones La Tela de Penélope es reuneix
setmanalment a la sisena planta del Centre Cívic. I
ho fa des del 1985. Durant el mes de març, una
exposició recorda la seva trajectòria.

L'entrevista d'EL REBROT de març ens apropa a
una veïna que és neuròloga especialitzada en la
malaltia d'Alzheimer. Té una llargària poc habitual
que queda justificada per l'interès de sentir la veu
d'una persona que coneix profundament el patiment
de molts pacients i de les seves famílies.

Inaugurem un seguit d'articles dedicats a temes
ecològics. I ho fem amb la presentació de
l'organització Extinction Rebellion, un moviment
social mundial que fa servir la resistència passiva
per aconseguir les seves fites.

EDITORIAL

Al barri, els actes del
Vuit de Març
finalitzen amb la
concentració per
assistir-hi a la
manifestació central
de la plaça Universitat

A G E N D A

10 AL 26 MARÇ

EXPOSICIÓ:
"LA TELA DE PENÉLOPE"

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 9 ABRIL

"MURMULLO",
DE KATI RIQUELME

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

6 MARÇ, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. TEATRE

MUSICAL: "AKELARRE"
AUDITORI SANT MARTÍ

7 MARÇ, 17:00
ACTES DEL 8 DE MARÇ:

CERCAVILA DE

DONES DIABLES

PLAÇA LLIBERTAT RÒDENAS

7 MARÇ, 18:30
CICLE MUSICAL

RESONARE:
QUARTET MOANA

ESGLÉSIA SANT MARTÍ

12 MARÇ, 19:00
XERRADA:

"DECIDEIX EL TEU TEMPS"
BIBLIOTECA SANT MARTÍ

13 MARÇ, 17:15
TARDA FAMILIAR.

CINEMA: "LA REVOLTA

DELS CONTES"
SALA LA PAU

19 MARÇ, 19:00
LA SECCIÓ FEMENINA

AL BARRI:
LA RESIDÈNCIA GAUDÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

20 MARÇ, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. MÚSICA:
"UNA I L'UNIVERS"

AUDITORI SANT MARTÍ

21 MARÇ, 11:00
RUTA: "LES EMPREMTES

DEL FEIXISME AL BARRI"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

21 MARÇ, 19:00
TEATRE: "EL JOC DEL

CÉRVOL I L'ANTÍLOP"
AUDITORI SANT MARTÍ

22 MARÇ, 18:00
DIUMENGES DE CLÀSSICA:
COR CIUTAT DE MATARÓ

AUDITORI SANT MARTÍ

27 MARÇ, 20:00
BARCELONA OBERTURA

SPRING FESTIVAL.
GALA LÍRICA

AUDITORI SANT MARTÍ

28 MARÇ, 11:00
RUTA:

"LES EMPREMTES DEL

FEIXISME AL BARRI"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

L'ESPURNA

Solució: ...en la mesa de diálogo
 (en la mesa D, día, logo)

No todo el independentismo
confía...

Centre de Solidaritat de La Verneda
Xarxa Comunitària La Verneda Sant Martí

Pla d'Energia Participatiu
Cerai Catalunya

Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona
La revista no comparteix necessàriament

les opinions dels articles signats

Amb el suport de:

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com
cartes.elrebrot@gmail.com

JEROGLÍFIC
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De dónde sale el extraño nombre
de la enfermedad de Alzheimer?

Alois Alzheimer descubrió el primer
caso de demencia presenil en 1901,
en una mujer de cincuenta y cuatro
años. Demencias degenerativas hay
muchas pero el Alzheimer es el
sesenta por ciento de todas.

¿Siguen sin conocer cómo se
origina?

La hipótesis que se está bara-
jando desde hace más de treinta
años es la de la cascada amiloide.
Cuando ves el cerebro en el mi-
croscopio, ves depósitos de proteína
amiloide y depósitos de proteína Tau.
Se cree que la proteína amiloide es

"Si te miras la tensión y el colesterol,
¿por qué no te miras la memoria?"

La doctora Isabel Hernández, en el balcón de su casa

la que precipita que las neuronas se
mueran.

Pero llevamos veinte años tra-
bajando en fármacos para intentar
frenar el depósito del amiloide y el
problema es que ninguno ha llegado
a buen puerto y todos han tenido
que abandonar.

Así que no es la única causa, es
multifactorial. ¿Por dónde empieza y

"La investigación ahora se
dirige a encontrar fármacos
que estabilicen la
enfermedad y eviten
la progresión"

que lo provoca? Todavía no lo sabemos.
La investigación ahora se dirige a en-
contrar fármacos que estabilicen la
enfermedad y eviten la progresión.

Hay quien identifica el Alzheimer
con aquello de "el abuelo
chochea"...

No, no es lo mismo. Tener demencia
no es sinónimo de envejecimiento. Tú
envejeces pero no obligatoriamente
tienes que presentar enfermedad de
Alzheimer. Ahora se sabe que el Alz-
heimer empieza a presentar anoma-
lías en el cerebro veinte años antes
de que aparezcan los síntomas.

Demencia es todo aquello que
genera dependencia. Cuando alguien
empieza a presentar síntomas de
dependencia de una segunda per-
sona, hemos entrado en la fase de
demencia. Y eso es para todas las
enfermedades neurodegenerativas.

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

Treball, 192 baixos
93 314  4853
639 728 750

W h a t s A p p
618 177 799

w w w . c l i m a r . e s
s a t @ c l i m a r . e s

Libro
Thrillers.
Música

Luz Casal.
Película

"Casablanca",
de Michael Curtiz.

Color
Vermell.

Olor
Jazmín.
Comida
Cocido.

¿Piano o guitarra?
Piano.

Tal como es

(segueix a la pàgina 4)



EL REBROT  64   Març 20204 ENTREVISTA

Concili de Trento, 191, Ent. 1a.
Tels. 93 314 9778 (10-12 h. matins)

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

ESTHER PROS
FILÒLOGA ANGLESA
www.estheracademy.es

Ensenyament Anglès tots els nivells

¿El diagnóstico de la enfermedad
es como aparece en la película
sobre Pasqual Maragall "Bicicleta,
cullera, poma"?

El cincuenta por ciento del diag-
nóstico de la enfermedad de Alz-
heimer es lo que te explica el que vive
con la persona. Me interesa saber
cómo funciona esa persona, donde
está fallando, por que ha consultado.
Por eso siempre hago venir a alguien
a la entrevista. Hay determinadas
cosas que si el paciente está con
deterioro cognitivo ya, o va a tolerar
que le digan que está haciendo mal.

(ve de la pàgina 3) Está claro que conocen muchas
cosas de la enfermedad...

Sí, lo que no sabemos es cómo
frenarlas.

¿Qué es la Fundación ACE?
Es una fundación privada que se

creó bajo el auspicio de La Caixa,
pero solo para diagnóstico y
tratamiento de enfermedades dege-
nerativas. Los grandes hospitales
de CatSalut nos conciertan un
servicio.

Cualquier médico de primaria u
hospitalaria puede derivarnos
pacientes para el estudio. Tú vas al
médico porque te falla la memoria y

CONEIXENT GABO

García Márquez

sobre... Julio Cortázar

ESTAT DE LES OBRES DE LA FUTURA BIBLIOTECA

"Cortázar fue el primero que
nos dijo: Vamos a ser
escritores y todo lo que no sea
escribir es secundario, aunque
tengamos que morirnos de
hambre. Esta actitud termina
por crear conciencia
profesional."

"Yo tuve la impresión en
Buenos Aires de que los
personajes de Cortázar se
encuentran por la calle en
todas partes."

"Cortázar debe estarse
muriendo otra vez de
vergüenza por la
consternación mundial que ha
causado su muerte."

"Leí Bestiario, su primer
libro de cuentos, en un hotel de
lance de Barranquilla [...] y
desde la primera página me di
cuenta de que aquél era un
escritor como el que yo
hubiera querido ser cuando
fuera grande."

"Alois Alzheimer descubrió
el primer caso de demencia
presenil en 1901, en una
mujer de cincuenta y
cuatro años. Demencias
degenerativas hay muchas
pero el Alzheimer es el
sesenta por ciento de todas"

También es muy importante preservar
la dignidad del paciente.

Les pregunto por qué vienen:
porqué está fallando mucho de
memoria, porque el otro día se metió
en contradirección en la autopista,
porque ha ido al banco y me ha
metido unos pufos... Eso son activi-
dades instrumentales muy elabora-
das. Las básicas son si se baña bien,
si se viste bien y si no se le escapa
la orina. Pero cuando llegan a afec-
tarse las elaboradas, la enfermedad
está muy avanzada.

Lo primero que falla es la orga-
nización, la planificación y la ejecu-
ción, que son las actividades más
importantes del ser humano.

te dice vaya a este sitio que le harán
un estudio. Nos llegan pacientes de
todo el estado. Es un centro de
referencia para las enfermedades
neurodegenerativas.

En la Fundación nos estamos
centrando mucho a nivel biológico,
estamos haciendo el genoma de
todos los Alzheimer que han pasado
por la unidad.

Somos el biobanco más grande
por número de muestras de toda
Europa.

¿Y desde cuándo funciona?
Fundación ACE nació en 1996,

cuando comenzó la Unidad de
Diagnóstico, pero en 1991 se creó el

"Demencia es todo aquello que 

"Hacemos mucha
educación sanitaria: en los
ambulatorios, en los
barrios, en las bibliotecas.
Hace años me invitaron a
hacer una charla en
el barrio, en La Tela
de Penélope"
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Gran Via de les Corts Catalanes, 929

Profesionales para el cuidado de sus pies

CENTRE PODOLÒGIC CONDAL

Llame e infórmese
93 266 11 39

Tarifas especiales para
usuarios de tarjeta rosa

Assegurances Agustí
més de 30 anys al barri
SANT MARTÍ - POBLENOU

Especialistes en LLAR-AUTOMÒBIL-COMUNITATS-COMERÇ-VIDA-PENSIÓ

Gran Via Corts Catalanes 1003 Et 4a - 08020 Barcelona - 653.818.886 - 93.266.24.91

Moments estelars
de la humanitat

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

Una recopilació de catorze
esdeveniments històrics
decisius en el decurs de la
història de la humanitat, com
ara: l’assassinat de Ciceró, la
conquesta de Bizanci pels turcs
otomans, el descobriment de
l’oceà Pacífic, la derrota de
Napoleó a Waterloo, el
descobriment d’El Dorado o el
viatge de Lenin a Rússia el
1917, entre d’altres, relatats
sota la subtil mirada d’un dels
escriptors més destacats del
segle XX.

Un viatge en el temps que
ens captivarà des de la primera
fulla per la brillant tècnica
narrativa d’aquest escriptor
vienès, que l’any 1942 va
decidir suïcidar-se juntament
amb la seva dona perquè
estaven convençuts que el
nazisme s’estendria per tot
el món.

Stefan Zweig

Moments estel·lars de la humanitat:

catorze miniatures històriques.

Barcelona: Quaderns Crema, 2005.

primer centro de estimulación
cognitiva de España, cuando nadie
creía que el Alzheimer se le podía
educar o se le podía estimular y se
le llamó Alzheimer Centro Educa-
cional (ACE). Entonces, del Alzheimer
no se sabía nada.

La enfermedad también es
devastadora para la familia...

Es muy duro para la familia porque
ven el declive día a día, año a año.
El cuidador pierde a esa persona que
ha conocido y que se convierte en
una persona totalmente diferente,
que no es ni tu padre ni tu madre,
que no tiene nada que ver con la

Es cuando se empieza a hacerse
visible, cuando sacas a la gente a
la calle.

¿Es necesaria la educación
sanitaria para divulgar el
conocimiento de la enfermedad?

Hacemos mucha educación sani-
taria: en los ambulatorios, en los
barrios, en las bibliotecas. Hace años
me invitaron a hacer una charla en
el barrio, en La Tela de Penélope.

Para sensibilizar, en el 2008 crea-
mos la Jornada de Puertas Abiertas.
Para acudir no necesitas el volante del
médico. Si tú te miras la tensión y el
colesterol, ¿por qué no te miras la
memoria? Se pasa una prueba cog-
nitiva de unos treinta minutos y se les
invita, si quieren, a hacerse un proto-
colo completo en la unidad.

A nosotros nos interesa seguir a
las personas sanas, para saber cómo
evolucionan. Nos hemos encontrado
personas que nos han venido que
les has diagnosticado de deterioro
cognitivo subjetivo. Vuelve a los cinco
años y ya es un deterioro cognitivo.
Sabemos que con deterioro cognitivo
a los cinco años se convierte en
demencia.

No hay muchos especialistas en
esta enfermedad...

No a todo el mundo le gustan las
demencias. La demencia es muy
dura. Tienes que tener cierta sensi-
bilidad. No es fácil: no curas a nadie.
La demencia es acompañar.

¿Se puede desconectar de un
trabajo así?

Los primeros años eran muy
duros pero he aprendido a desco-
nectar. Cuando salgo por la puerta
de la Fundación me digo “mañana
será otro día”.

"El cincuenta por ciento del
diagnóstico de la
enfermedad de Alzheimer
es lo que te explica el que
vive con la persona"

genera dependencia"

persona con la que has convivido.
Una parte muy importante de mi

trabajo es trabajar con el cuidador.
En la parte social, tenemos aulas de
cuidadores. A veces no saben cómo
enfrentarse a la situación. Damos
estrategias para que puedan tratar
a esta persona.

Esta enfermedad no es solo el
paciente: es el paciente, la familia y
el entorno.

¿Sigue siendo una enfermedad
oculta?

El Alzheimer ha estado muy es-
tigmatizado. En los años 90, el Día
Mundial de Alzheimer, que es el 21
de septiembre, cogíamos a nues-
tros abuelos del hospital de día, les
poníamos una camiseta y una gorra
y los llevábamos a Las Golondrinas.
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Dimarts a divendres de 9 a 19:30 - Dissabtes de 9 a 13:30
Dr. Zamenhof, 5-7                                 93 498 28 36

LA TEVA
BELLESA

I BENESTAR,
 LA NOSTRA

PASSIÓ

Ja no és com abans! Aprof

TOM JOHNSON.
REBEL·LIÓ O EXTINCIÓ-BARCELONA

Vivim en temps inestables. Mai
més podrem gaudir d’un futur as-
segurat. D’on vinc jo però, a part de
les desgràcies que podria patir
qualsevol, la meva generació comp-
tava amb una vida més o menys sa-
na, llarga i pròspera.

La nostra és l’última generació
que experimenta aquesta continuï-
tat. La vida en aquest planeta ja no
serà previsible. Com serà? Per des-
comptat, no serà com abans.

El clima es torna més extrem. S’ex-
plica amb graus Celsius, però escalfa-
ment, la paraula que ens enganya
amb la idea familiar de caliu, és un
eufemisme. Seria més adient parlar
d’un col·lapse sistèmic i massiu.

Què ha canviat? Les notícies
dolentes no són noves, ni van ser
compartides només entre científics i
ecologistes. Fixeu-vos en aquesta
advertència de Margaret Thatcher,
que sembla que ho tenia claríssim:
“El canvi als oceans, a l'atmosfera, i
al clima en general, ens podrà

canviar fonamentalment com vivim.”
Paral·lelament, els reclams tampoc

són nous: penseu en la Severn
Cullis-Suzuki, una noia de 12 anys
que l’any 1992 va fer un discurs
davant la cimera de l’ONU a Rio de
Janeiro. Va renyar als líders per no
actuar contra la desforestació, l’ex-
tinció massiva i la contaminació. Us
recorda alguna altra noia, potser?

El missatge no ha canviat. Ha
canviat la manera de reaccionar-hi.
Ara, les veus individuals poden fer
més pinya. Entre elles, les activistes
es troben amb més facilitat. L’opinió
pública és més fluïda, i està més
connectada i més informada. Les
institucions públiques i les empreses
privades ja no ho poden ignorar; la
dissidència ja no és tan fàcil de
neutralitzar.

El 15 de gener, el nostre ajunta-
ment va declarar l'estat d'emergèn-
cia. Això assenyala el canvi entre el
temps de la Severn Cullis-Suzuki i el
de la Greta Thunberg. Ara, són temps
inestables. Potser ara reaccionarem.

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.

N O T Í C I E S

EXPOSICIÓ PIRAMIDÓN
Fins el 9 d'abril exposa al

Centre d'Art Contemporani
Piramidón (Pere Vergés, 1,
barri de La Pau) la xilena Kati
Riquelme, fotògrafa
especialitzada en les tècniques
fotogràfiques del segle XIX. La
seva exposició "Murmullo"
presenta una sèrie de formats
mitjans que tenen com a tema
la foscor que molts cops
l'individu ha d'afrontar i el bosc
com a metàfora d'aquesta
experiència.
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fitem-ho!

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

N O T Í C I E S

YOUTH BCN
Del 12 al 20 de febrer, Youth

BCN va realitzar un intercanvi
juvenil anomenat “Bye
Bullying”. En total 42 joves de
set països diferents
(Dinamarca, Hongria, Itàlia,
Turquia, Sèrbia, Alemanya i
Espanya) van treballar el tema
del bullying mitjançant
l’educació no formal.

I concretament el dissabte
van realitzar una activitat al
barri, a l’institut Bernat Metge,
juntament amb estudiants del
centre, van fer diferents
dinàmiques sobre el bullying i
junts van fer un mural al pati
sobre el tema. Van acabar
l’acte amb un dinar tots
plegats.

Per a més informació sobre
oportunitats europees:
@youthbcn

TENIM UNA VISIÓ COMPARTIDA DE CANVI
Crear un món apte per a les generacions futures.

CENTREM LA NOSTRA MISSIÓ EN ALLÒ QUE ÉS NECESSARI
Mobilitzar el 3,5% de la població per a aconseguir el canvi de

sistema, utilitzant idees com “Organització Orientada al
Momentum” per a aconseguir-ho.

NECESSITEM UNA CULTURA REGENERATIVA
Creant una cultura que sigui sana, resilient i adaptable.

ENS DESAFIEM OBERTAMENT A NOSALTRES MATEIXES
I AL NOSTRE SISTEMA TÒXIC

Sortint de les nostres zones de comfort per actuar pel canvi.

VALOREM LA REFLEXIÓ I L’APRENENTATGE
Seguint un cicle d’acció, reflexió, aprenentatge i planificació

per a més acció. Aprendre d’altres moviments i contextos així
com de les nostres pròpies experiències.

DONEM LA BENVINGUDA A TOTHOM I A CADA PART
DE CADASCÚ

Treballem activament per a crear espais més segurs
i accessibles.

ATENUEM ACTIVAMENT EL PODER
Trenquem jerarquies de poder per a una participació

més equitativa.

EVITEM CULPAR I AVERGONYIR
Vivim en un sistema tòxic, però cap individu en té la culpa.

SOM UNA XARXA NO VIOLENTA
Utilitzem una estratègia i unes tàctiques no violentes com a

les formes més efectives per a provocar el canvi.

ENS BASEM EN L’AUTONOMIA I LA DESCENTRALIZACIÓ
Creem les estructures que necessitem per a desafiar el poder

de forma col·lectiva.

MÉS INFORMACIÓ A:
xrbarcelona.org

Què és Extinction Rebellion?
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CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Cantàbria, 39  Local 2
93 154 5399 - 650 364 888

De 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:00

alumglasper@gmail.com
www.aluminisglasper.com

RICARD LLERINS BONET

Els éssers vius han desenvolupat
diferents tècniques de supervivència
en la historia de l’evolució, de forma
que els que han sobreviscut arribant
a l’actualitat, han aconseguit adaptar-
se als diferents canvis que ha sofert
el medi ambient durant milions
d’anys. Les plantes no en són una
excepció.

La flor amb pètals és un èxit evo-
lutiu i les espècies que en tenen s’han
escampat arreu, de forma que les
plantes amb flors han pogut colo-
nitzar tot tipus d’espais gràcies a ella.

A diferència de les coníferes, on el
vent actua per transportar el pol·len
d’un exemplar a l’altre, anemòfiles,
la major part de les plantes moder-
nes fan servir flors amb pètals. Si no
fos per l’home, que les ha ajudat
molt, les coníferes són plantes en
general poc evolucionades que en
alguns casos, com les sequoies
d’Estats Units, han quedat recloses
en un petit espai a nivell mundial,
que és el que té les condicions ideals
pel seu desenvolupament.

La natura cal entendre-la com un
conjunt i així la flor va unida als insectes,
entomofília, de forma que aquests
reben una petita recompensa per
transportar el pol·len d’una planta a
l’altra en forma de nèctar ensucrat,
encara que ho facin inconscientment.

També són grans pol·linitzadors els
ratpenats i alguns ocells.

Les flors hermafrodites o comple-
tes tenen una part masculina, andro-
ceu, i una altra femenina, gineceu, i
les plantes que les tenen es diuen
monoiques. Això no passa amb les
plantes dioiques, teix, bellaombra o
àlber, on les flors femenines estan
en un exemplar i les masculines en
un altre.

La família de les betulàcies, a la
que pertany el vern que dona nom
al barri de La Verneda, és un cas
especial donat que les flors
masculines i femenines estan al
mateix exemplar però separades en
ell i són de diferents formes i colors.

Hi ha molts tipus de flors segons
la mida i la forma, de molts colors
diferents i de barreja d’ells.

Algunes flors, com les de les
orquídies que són plantes molt
evolucionades, estan adaptades
perquè les pol·linitzi només un tipus
d’insecte o unes poques espècies,
mutualisme, de forma que cada
individu treu un benefici del procés.

Són tant importants les flors, a
part d’ésser maques, que fins que
van aparèixer microscopis electrònics
i seqüenciacions de l’ADN de les
plantes, aquestes es classificaven
segons el tipus de flor.

Flor de la Magnolia grandiflora

Les flors de les plantes N O T Í C I E S

SALA LA PAU
La pel·lícula "La revolta del

contes" serà la propera
activitat pública de la Sala
La Pau (passatge Xavier
Llorens, s/n) el divendres 13
de març, a les 17:15.

HORA DEL PLANETA
El 28 de març a les 20:30 se

celebra una nova edició de "La
Hora del Planeta": una hora
amb les llums apagades.

PEDRO ÁLVAREZ
"Nosotros no olvidamos" és

el documental que recorda la
lluita de la Plataforma Pedro
Álvarez perquè s'esclareixi el
cas del nostre jove veí
assassinat fa 27 anys a
L'Hospitalet i que ara demana
que no es tanqui el cas.

RESTES A CAN CADENA
Els Serveis d'Arqueologia de

la ciutat estan excavant uns
enterraments que han aparegut
als horts de Can Cadena.
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ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

CARRER A CARRER

Àngels Garriga

JOSEP MANERA

Situat al barri de La Pau
entre els carrers Concili de
Trento, Empordà, Pere Vergés i
Fèlix Martí Alpera.

Dedicat a Àngels Garriga i
Martín (Sant Vicenç de Calders
1898-Barcelona, 1967).

Carnaval al barri

Sardinada
Parc de Sant Martí

26 febrer

Rua
Carrer Guipúscoa

22 febrer

Concurs de
disfresses

Plaça La Palmera

22 febrer

Mestra, pedagoga i
escriptora. De petita a la
parròquia del seu oncle coneix
Artur Martorell i mossèn
Batlle. Estudia a la Normal,
acaba amb “Premi
extraordinari” i guanya
oposicions. En una formació
superior per titulats trobà
grans mestres: Pau  Vila,
Pompeu Fabra, Alexandre Galí
i d’altres.

Exercí de mestra fins l'any
1936 quan pateix depuració
per les seves conviccions
cristianes. Posteriorment el
franquisme també la depurarà.
Al 1945, es jubila obligadament
per malaltia. Dels seus quatre
fills, Marta (Mata) seguiria les
seves passes i seria una de les
fundadores de l'Escola de Estiu
Rosa Sensat per a mestres.

Alguna de les obres d'Àngels
Garriga són: La entremaliada
del ram (1964); la cartilla
escolar Beceroles, comencem a
llegir (1965); el llibre de
lectura escolar Estels (1967); i
adaptació de rondalles com El
flautista d’Hamelin (1963).
Col·laborà amb la revista
"Cavall Fort" i les editorials
Nova Terra i La Galera.
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Mussaca vegana (Grècia)
La mussaca és un plat a base d’alber-
gínies saltades, tomàquets i general-
ment carn picada de xai. La versió
vegana substitueix l’últim ingredient.

Ingredients
- 4 albergínies mitjanes.
- 4 patates mitjanes.
- 1 ceba vermella gran, en juliana.
- 800 grams de tomàquets picats.
- 2 tasses de picada de soja orgànica.
- 4 dents d’all tallats fins.
- 2 tasses de anacards crus.
- 1 cullerada de pasta de miso blanca.
- 4 cullerades de llevat nutritiu.
- 2 culleradetes de canyella.
- ½ cullerada de nou moscada mòlta.
- 1 fulla de llorer.
- Farigola i orenga.
- ½ tassa de vi negre.
- 1-2 culleradeta de sucre.
- 2 cullerades d’oli d’oliva.
- Sal i pebre mòlt.

Preparació
Tallar les patates pelades en

rodanxes de mig centímetre i bullir-
les durant cinc minuts. Escórrer-les i
deixar-les refredar.

Escalfar prèviament el forn fins a
225 graus. Tallar les albergínies a
rodanxes de 1,5 cm i col·locar-les so-
bre una safata folrada. Posar-les al
forn uns 25 minuts, fins que estiguin
suaus, lleugerament daurades.

Remullar la soja texturitzada i els
anacards (separats) en un recipient

de mida mitjana amb brou vegetal bu-
llint durant una hora aproximadament.

En una paella, escalfar 2 cullerades
d’oli d’oliva. Afegir-hi la ceba tallada i
sofregir-la fins que quedi una mica
daurada. Afegir-hi els alls i fregir-los un
minut més. Afegir canyella i nou
moscada. Sofregir suaument durant un
minut més a foc lent.

Afegir-hi els tomàquets, aigua,
fulles de llorer, orenga, chiles (si
s’utilitza) i vi. Coure-ho més lent fins
que els tomàquets es descompon-
guin completament. Quan la salsa es
fa més uniforme, afegir la picada de
soja rehidratada i continuar coent a
foc lent.

Col·locar els anacards escorreguts
en una batedora vertical. Barrejar
fins que estiguin molt cremoses i

 Menorca, 72 
652 770 849  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura

91.2 FM

¿NECESITAS UN
SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA TU COMUNIDAD

Y PARKING?

Concili de Trento, 176  Local 1
www.arsonserveis.com

Tel. 93 701 4145

GRATIS una puesta a punto

de la escalera al contratar

el servicio de mantenimiento

de limpieza

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

suaus. Afegir l’all, la pasta miso, el
llevat nutritiu, la nou moscada, la sal
i el pebre.

A la safata, ficar una mica d’oli
d’oliva i all en pols i disposar una
capa de patates que cobreixin tot el
fons de la safata. Salpebrar i afegir
orenga i farigola.

Col·locar una capa de rodanxes
d’albergínia al damunt, condimentar-
les i empolsar-les amb algunes
herbes. Col·locar la salsa de tomà-
quet refredat a sobre de les alber-
gínies i repetir el muntatge. Estendre
la salsa d’anacards per la part supe-
rior uniformement.

Coure al forn durant uns 40
minuts, fins que la part superior
estigui daurada.

EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Anuncia't  a

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com

R
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Actes del Vuit de Març 2020 al barri
DIMARTS, 3 MARÇ, 18:00

CINEFÒRUM:
"LA FUENTE DE LAS MUJERES"

PIRAMIDÓN

DIMECRES, 4 MARÇ, 18:00
¡VECINA, BAJA TU SILLA!

PLAÇA LA PAU

DIVENDRES, 6 MARÇ, 18:00
ESCALFEM MOTORS AMB UN CAFÉ DE

TRAJE  (PORTAR ALGUNA COSA PER

COMPARTIR DE PICOTEO)
CAFETERIA DEL PIRAMIDÓN

DISSABTE, 7 MARÇ, 11:30
PACHANGUEO DE FUTBOL FEMENÍ

I VERMUT

PISTES MENORCA

DISSABTE, 7 MARÇ, 17:00
CERCAVILA AMB TRET DE SORTIDA

DE DONES DIABLES

PLAÇA LLIBERTAT RÒDENAS

DISSABTE, 7 MARÇ, 18:30
ACTE I MARXA CAP A LA MANI

NOCTURNA AMB DONES AJB
PLAÇA LLIBERTAT RÒDENAS

DIUMENGE, 8 MARÇ, 11:30
TALLER DE PANCARTES I ASSAIG DE

LA COREO "EL VIOLADOR ERES TÚ"
PLAÇA LA PALMERA

DIUMENGE, 8 MARÇ, 13:30
DINAR POPULAR,

A CÀRREC DEL GRUP DE CURES

PLAÇA LA PALMERA

DIUMENGE, 8 MARÇ, 15:30
MARXEM CAP AL CLOT PER FER

UNA COLUMNA CONJUNTA

CAP A LA MANIFESTACIÓ DE

LA PLAÇA UNIVERSITAT (17:00)
PLAÇA LA PALMERA


