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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

"No hem estat un
districte tan afectat per
la covid-19 com d’altres"

Entrevista amb David Escudé, regidor del Districte de Sant Martí

ÀNGEL VALVERDE

David Escudé Rodríguez (El Camp
de l'Arpa, Barcelona, 1975) és regi-
dor del Districte de Sant Martí i
d'Esports de l'Ajuntament de Barce-
lona. Advocat i membre del Partit
dels Socialistes de Catalunya, que
va liderar l'agrupació Sant Martí en-
tre el 2011 i el 2018.

És veí de tota la vida del barri
del Camp de l'Arpa, maratonià i
apassionat del rock dur.

Li ha tocat gestionar els temps
difícils de la Covid-19 al districte i
se sent agraït pel clima de col·la-
boració de tots els grups muni-
cipals, lluny de la baixa política
generalitzada.

David Escudé Rodríguez, regidor de Sant Martí

EL REBROTR
(pàgines 6-7)

Entrevista

amb

Arantxa

Morán
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Càmera lenta
Mica en mica, el barri es torna a posar en marxa

després de tres mesos de confinament a causa de la
malaltia de la Covid-19. Un pandèmia que al nostre
barri de 55.000 habitants ha afectat a unes quatre-
centes persones. La ràpida reacció de la direcció de la
residència La Verneda del carrer Cantàbria al
principi del contagi ha fet que cap dels residents hagi
patit la malaltia.

La recuperació del
ritme ciutadà serà lenta.
D'això ens parla el regidor
del Districte, David
Escudé. En l'entrevista,
posa en valor el
redescobriment d'un ús
més pacífic de la ciutat.

Sobre les pandèmies
escriuen dos professionals
de la sanitat alertant de
la presència endèmica de
moltes malalties arreu
del món que no tenen tanta repercussió mediàtica:
malària, dengue, còlera, ebola, xarampió...

No hi ha massa llibres que parlin del nostre barri.
I encara menys dirigits als infants. Parlem amb
Arantxa Morán, autora del conte infantil "El Nyau i
la descoberta de Can Riera" i membre d'Apropat, una
de les entitats que van impulsar el salvament de la
masia Can Riera.

El Covid-19 també ha obligat a suspendre les festes
majors d'estiu que se celebraven a La Palmera, La
Pau, Via Trajana i La Verneda Alta al mes de juny.

Hem de fer patent el nostre agraïment als
anunciants de les botigues del barri, fidels com
sempre a la revista.

EDITORIAL

Mica en mica,
el barri es torna a
posar en marxa
després de tres
mesos de
confinament a causa
de la malaltia de
la Covid-19

L'ESPURNA

Solució: Cronoa virus
 (COR, ONA, V i RUS)

Microorganisme
pandèmic

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

INTERNET SOLIDARI

Federació Catalana
d’ONGD
lafede.cat
Justícia i Pau
justiciaipau.org
Amnistia Internacional
Catalunya
amnistiacatalunya.org
SOS Racisme
sosracisme.org
Save the Children
savethechildren.es
Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat
ccar.cat
Barcelona Actua
barcelonactua.org
Cooperacció
cooperaccio.org
Entrepobles
entrepueblos.org
Intermón-Oxfam
intermonoxfam.org
Medicus Mundi
medicusmundi.es
Metges Sense
Fronteres
msf.es
Món-3
mon-3.org
Farmacèutics Mundi
farmamundi.org
Ópticos X Mundo
opticsxmon.org
Peace Brigades
International
pbi-ee.org

Educo
educo.org
Ecologistes en Acció
ecologistesenaccio.cat
Greenpeace
es.greenpeace.org
Xarxa de Consum
Solidari
xarxaconsum.org
Marea Pensionista
m a r e a p e n s i o n i s t a . o r g

Iaio Flautas
www.iaioflautas.org
Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca
pahbarcelona.org
Xarxa d’Economia
Solidària
xes.cat
Coop57
coop57.coop
FIARE
fiarebancaetica.coop
Teixint Barris
Cooperatius
teixintbarriscoop.wordpress.com

Federació Associacions
de Veïns de Barcelona
favb.cat
VERN–Coordinadora
d’Entitats de La
Verneda-Sant Martí
evern.org
CERAI Catalunya
cerai.org

Tots els REBROTS
elrebrotverneda.wordpress.com/

2016/12/11/el-rebrot/
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"Hi ha coses que han vingut per
quedar-se: fer un ús menys intensiu
i més pacífic de la ciutat"

De què serviran els tres mesos de
confinament?

Si ens ha de servir per alguna cosa
és per prendre consciència de com
s’han de fer les coses en el futur, en
aquesta nova normalitat de la que
sovint en parlem.

Hi ha coses que han vingut per
quedar-se. Fer un ús  menys intensiu
i més pacífic de la ciutat ha estat una
bona idea. Recórrer de nou els
carrers com feia temps que no ho
fèiem i aprofitar l’espai públic com fa
temps que no ho vèiem.

Igual que el comerç de proximitat.
Aquells comerços que han obert les
portes i han estat al peu del canó
reforcen aquest punt de complicitat
entre el veí i el seu botiguer. De
vegades es va perdent.

El regidor Escudé, treballant al seu despatx de Ca la Vila

Llibre
"Lemmy. La autobiografía",

d'Ian Lemmy Kilmister.
Música

"El último clásico",
de Loquillo.
Pel·lícula

Terror.
Color

Vermell i negre.
Olor
Rosa.

Menjar
Fideus a la cassola.
Piano o guitarra?

Guitarra.

Tal com és

(segueix a la pàgina 4)

Quina ha estat la incidència de la
Covid-19 al Districte?

Com a Districte, dins de la gra-
vetat, no hem estat un districte tan
afectat com d’altres districtes. El
barri que ha patit més ha estat el
meu, el Camp de l’Arpa.

Fins que no hi hagi una
vacuna o no arribem al zero
per cent de contagis,
continuaran existint el
distanciament social i l'ús
de la mascareta

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

el tema de les edats de les per-
sones, dels centres i residències que
hi ha. Ens tocarà treballar i mirar per
què al Besòs el grau d’incidència ha
estat inferior a la majoria dels altres
barris.

Què serà l'anomenada "nova
normalitat"?

Tot el que són les pautes referents
al distanciament social i l’ús de la
mascareta, fins que no hi hagi una
vacuna o no eradiquem i arribem al
zero per cent de contagis, continua-
ran existint.

Les festes de Gràcia no seran com
les que es feien, ni les del Poblenou,
ni la pròpia festa de la Mercè. Evitar
tot allò que sigui multitud.

BAR  JÚPITER
                     Agricultura, 238
                                         93 663 9260

               Especialidad en Tapas

                               Reservas

Per què el Camp de l’Arpa?
Potser perquè té la densitat més

alta del districte. També va lligat amb



EL REBROT  67   Estiu 20204 ENTREVISTA

(ve de la pàgina 3) Com recuperarà l'Ajuntament les
obres públiques al barri: la
biblioteca Gabriel García
Márquez, l'escola Pere Calafell, els
passatges de Camp Arriassa?

Tot es va aturar, que és el que dic-
tava la coherència. Ara s’estan po-
sant en marxa totes les obres. La
biblioteca ho farà en els propers dies.
Les altres les haurem de reprogramar.

Quins canvis portarà l'estació de
La Sagrera pel barri?

Després de tants anys acostu-
mats a les tanques de l’obra, quan
veiem les obres finalitzades, els veïns
i veïnes tindran davant un espai i una
sèrie d’instal·lacions i equipaments
meravellosos.

Guanyarem molta qualitat de vida
al barri. A tots els nivells, els comer-
ços també en trauran profit.

No hi ha perill
de gentrificació?

Tindrem molt
moviment, l’última
cosa que penso
és en gentrifica-
ció. Als veïns se’ls
hi revaloritzarà el
pis i ells faran l’ús
que entenguin
que han  de fer. En

això, l’administració no pot fer-hi res.
Si no posem en valor un espai per

por que donem més valor el veí i
veïna... no faríem res, deixaríem que
caigués tot. S’ha de fer una crida als
veïns perquè no intentin fer exclusi-
vament un benefici econòmic.

Quin és el seu racó favorit?
Can Miralletes, al meu barri.

Com a maratonià, quan serà
l'edició de 2020?

Si tot va com ha d’anar, a l’octubre
es farà la Marató de Barcelona amb
un recorregut espectacular.

Quan estigui finalitzada
l'estació de La Sagrera, els
veïns i veïnes tindran
davant  un espai i una sèrie
d’instal·lacions i
equipaments meravellosos

Durant aquests mesos, quina ha
estat la relació amb les entitats
dels barris?

Al principi la prioritat era la sani-
tària i garantir els serveis essencials
de seguretat i neteja. Un cop això
estabilitzat, cada dia ens veiem amb
un col·lectiu, reunions amb les
entitats del territori, dels deu barris,
amb les coordinadores d’entitats, els
eixos comercials, amb totes les
entitats esportives de Sant Martí i
amb totes les AFA.

Quin ha estat l'ambient polític
durant el confinament?

A nivell de Districte hi ha hagut una
molt bona relació, constructiva, en
una situació en què tots estàvem
confinats. Vaig empoderar a tothom:
tots som govern. Amb la crítica
constructiva, que és molt sana. Estic
ben orgullós del
comportament de
tots els grups
municipals. No re-
córrer a la baixa
política per treure
un profit durant la
pandèmia, tot el
contrari.  Com a
regidor, estic en-
cantat. A nivell de
ciutat ja és una altra cosa.

Com seran els casals d'estiu?
L’oferta per aquest estiu serà

extraordinària, tot seguint les
recomanacions de les autoritats
sanitàries per tenir la màxima ga-
rantia.

Com que les possibilitats econò-
miques de les famílies s’han vist
agreujades per la crisi, hem ampliat
les beques de tal manera que no hi
hagi cap família amb necessitats
econòmiques que es quedi fora.  Hem
obert nous centres municipals:
museus, patis d’escola, centres
cívics...

LA BIBLIOTECA
RECOMANA...

Crim a la botiga
de joguines

Tot i l’èxit actual de la novel·la
policíaca, alguns autors
clàssics del gènere són gairebé
desconeguts per al gran públic.
És el cas d’Edmund Crispin:
exponent insuperable de la
novel·la de detectius anglesa,
contemporani d’Agatha
Christie i creador de l’excèntric
investigador Gervase Fen, els
seus llibres són petites obres
mestres que cal redescobrir.

Crim a la botiga de joguines
ens porta a un món habitat per
cultes professors d’Oxford
aficionats al misteri, poetes
sense obra i crims impossibles
que es resolen amb un cop
d’enginy. Servint-se d’un estil
lleuger i refinat i desprenent
humor a cada pàgina, Crispin
ens proposa una història
deliciosa que us convidem a
gaudir aquest estiu.

Edmund Crispin

Crim a la botiga de joguines

Univers, 2020

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

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

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

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

A FONS

Brots i rebrots

MARÍA VÍLCHEZ / CARLOS BRICIO

L'Organització Mundial de la Salut
(OMS) va declarar pandèmia a la Covid-
19 l'11 de març passat, després de
multiplicar-se per tretze els casos fora
de la Xina i per tres als països afectats,
sent a dia d'avui més de set milions els
contagiats i més de 400.000 els morts
a tot el món. A Espanya oficialment són
241.000 diagnosticats i els morts
passen de 27.000. Val a dir que aques-
tes dades presenten biaixos, sobretot
els relatius a aquells països amb

milions de persones, viuen en llocs on
les crisis prolongades provocades per
factors com la sequera, la fam, els
conflictes i els desplaçaments de
població sumats a serveis de salut
febles, els deixen sense accés a una
atenció mèdica bàsica. El context on
apareixen moltes epidèmies és, ales-
hores, crític.

Periòdicament es donen epidèmies
d'ebola a l'Àfrica (11.000 morts el 2016,
actualment hi ha un nou brot al Congo),
malària (de 3.200 milions de persones

Els grans problemes de salut no ens
afecten de la mateixa manera que a la
resta del món i, a més, creiem que els
nostres sistemes sanitaris són
potents i poden protegir-nos. Però han
estat a la vora del col·lapse.

La pandèmia, així mateix, s'ha
acarnissat en els nostres avis, posant
en evidència que els tractem com a
elements marginals de la societat.

El catastròfic efecte que està
exercint sobre la nostra economia de
primer món, afecta en molta major

Brot epidèmic és l'aparició sobtada d'una malaltia infecciosa en un punt geogràfic determinat, la durada
del qual no excedeix de dos o tres mesos. Si el brot es descontrola mantenint-se en el temps, parlem

d'epidèmia. Si el brot epidèmic afecta més d'un continent i els casos de cada país no són importats sinó
provocats per transmissió comunitària, és una pandèmia.

Encara és molt d'hora per
poder calibrar a què ens
estem enfrontant. La Covid-
19 és un microorganisme
nou i la seva morbiditat i
letalitat es va descobrint
sobre la marxa

Periòdicament es donen
epidèmies d'ebola, malària i
altres com el còlera, el
dengue o el xarampió, que
cada any produeixen
centenars de milions
de casos

La Covid-19 ens ha fet fràgils
eventualment, però ens
recuperarem. Ara bé, res no
canvia: els països pobres i
els pobres dels països rics
continuen sent els que
paguen la factura

sistemes de salut deficients, on impera
el subregistre, o a aquells que compten
amb règims totalitaris on la informació
proporcionada està manipulada.

Encara és molt d'hora per poder
calibrar a què ens estem enfrontant.
La Covid-19 és un microorganisme
nou i la seva potencial morbiditat i
letalitat es va descobrint sobre la
marxa. La situació, de moment, no
està controlada i l'obtenció d'un
tractament efectiu i d'una vacuna està
per arribar, tot i els esforços que els
països desenvolupats estan fent per
aconseguir-los. Convé subratllar que
aquesta pandèmia coincideix amb
altres crisis sanitàries greus que
assolen el món. Segons l'OMS, el 22
per cent de la població, uns 1.600

en risc de contraure la malaltia es van
donar 228 milions de casos i 405.000
morts el 2018), i altres com el còlera,
el dengue o el xarampió, que cada any
produeixen centenars de milions de
casos i altíssims percentatges de mor-
talitat.

Algunes d'aquestes malalties són des
de fa anys endèmiques (infeccions que
afecten de forma permanent a un
nombre important de persones en una
regió). El VIH, la tuberculosi, la malària,
les hepatitis víriques i les malalties
tropicals segueixen matant a més de 4
milions de persones cada any. Lluitar
contra aquestes endèmies significa
haver de superar obstacles socials,
jurídics i sobretot econòmics, sense
finançament adequat.

mesura als desfavorits socials, que ja
no poden resistir l'envit per la seva
situació de precarietat, marginació,
economia de subsistència... passant a
la indigència absoluta grans contin-
gents de població.

Paral·lelament, en alguns dels
països més pobres del món, les crisis
sanitàries segueixen devastant les
seves economies i minant els siste-
mes de salut. Les mesures de pre-
venció i els tractaments no arriben a
milions de persones.

La Covid-19 ens ha fet fràgils
eventualment, però ens recuperarem.
Ara bé, res no canvia: els països pobres
i els pobres dels països rics continuen
sent els que paguen la factura.
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Santander, 31
645 022 258

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.

"Volem que Can Riera sigui un

Entrevista amb Arantxa Morán, vernedenca autora del conte infantil "El Nyau 

Arantxa Morán, amb el seu conte "El Nyau 

ÀNGEL VALVERDE

Arantxa Morán és presidenta del
Centre d’Estudis de Sant Martí de
Provençals i treballa com a tècnica a
la Coordinadora d’Entitats de La Ver-
neda-Sant Martí. El seu compromís
amb el món associatiu -també és
membre d’Apropat (Agrupació per la
Protecció del Patrimoni) i de l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Martí de
Provençals- li ve del voluntariat olím-
pic. És mestra d’Educació Infantil i
llicenciada en Història de l’Art, tot i
que gran part de la seva activitat està
dedicada al món de l’animació audio-
visual, donant classes i a través de
l'entitat Mundoanimado.

Com va néixer "El Nyau i la
descoberta de Can Riera?

Molta gent no coneix la masia Can
Riera, i si no la coneix no se l’estima,
i si no se l’estima no la protegirà...
Com coneixen els nens les coses? A
través d’un conte. Vaig buscar
informació i vaig fer la part d’història.

El protagonista és un gat perquè
per la masia n'hi ha molts. Que es
digués Nyau és en memòria d’una
altra masia del barri desapareguda.

L’estètica és més de dibuix animat
que és el que jo he treballat més.
Són personatges que els podries
animar.

El conte forma part de la lluita
per salvar la masia de l'enderroc...

El dia que desmuntaven la vil·la
romana [al pont del Treball] vam mirar
cap a Can Riera i vam pensar que calia
salvar-la. I ens vam organitzar. Allà
va néixer l'entitat Apropat.

A més forma part del meu paisatge
personal perquè tota la vida l’he vist

 Menorca, 72 
652 770 849  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura

dance
& expo space

CURSOS
INTENSIVOS
SEMANALES

Y MENSUALES
EN JULIO

Y  AGOSTO

CONEIXENT GABO

García Márquez
y la medicina

En la obra
de García
Márquez
hay una
presencia
marcada
tanto de
temas
médicos
como de
personajes
que ejercen
la medicina. Por ejemplo, el
papel del doctor Juvenal
Urbino en El amor en los
tiempos del cólera es
indiscutiblemente central para
la novela, pese a que la
temática dominante sea el
amor contrariado entre
Fermina Daza y Florentino
Ariza. En La hojarasca, el
personaje del médico francés
que se suicida es la pieza
vertebral de la historia.

En El coronel no tiene quién
le escriba se describe una
técnica analítica para despejar
la glucosa en la orina de un
diabético. En Crónica de una
muerte anunciada la autopsia
de Santiago Nasar constituye
una parte esencial en el
rompecabezas de la trama.



EL REBROT  67  Estiu 2020 7

N O T Í C I E S

IMPULSEM EL QUE FAS
El programa "Impulsem el

que fas", de Barcelona Activa,
obre una convocatòria, fins al
6 de juliol, per accedir a ajuts
dirigida a empreses, entitats,
associacions o comerços que
tinguin una iniciativa per
recuperar l’activitat
econòmica amb arrelament
territorial que ajudi a pal·liar
els efectes de la crisi per la
Covid-19. Més informació a:
empreses.barcelonactiva.cat/ca/

web/es/impulsem-el-que-fas

TALLERS EN LÍNIA
El Centre Cívic Sant Martí

ofereix al mes de juliol tallers
en línia. Inscripcions fins el 29
de juny. Més informació
escrivint a:
administracio@ccsantmarti.net

FESTES MAJORS
Les festes majors d'estiu que

habitualment se celebraven a
mitjans del mes de juny a La
Palmera, La Pau, Via Trajana i
La Verneda Alta han quedat
suspeses per la impossiblitat
d'adaptar-se a les exigències de
la situació sanitària.

ENTREVISTA

Llibre
"El Nyau i la descoberta

de Can Riera".
Música
Celta.

Pel·lícula
"Pesadilla antes de Navidad",

de Henry Selick.
Color

Taronja.
Olor

Herba tallada.
Menjar

Entrepà de truita francesa.
Piano o guitarra?

Violoncel.

Tal com és

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

n Bé Cultural d'Interès Local"

i la descoberta de Can Riera"

 i la descoberta de Can Riera"

des de casa dels meus pares.

Finalment, han aconseguit que
Can Riera no vagi a terra...

Ens han dit que serà el cor del nou
barri que s'hi construirà. En els
primers plànols desapareixia, des-
prés es mantenia però envoltada de
grans edificis. Salvar-la ha estat una

feina de formigueta, des del 2011.
Vam recollir més de 400 signatures i
ara ho hem tornat a activar.

Quin és el proper pas?
Volem que sigui un BCIL (Bé

Cultural d’Interès Local). Les masies
del nucli antic ja ho són i aquesta és
la més antiga de les que queden.

Gran de Sant
Andreu, 223
93 345 0427

Treball, 255
93 314 6020

floristeriesiris@gmail.com

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 conte es pot adquirir a l'adreça electrònica

lamerlablanca.edicions@gmail.com o al local

de l'AV St. Martí de Provençals (Andrade, 176)
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ENCANTES DEL COLCHÓN
Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

ENQUESTES EL REBROT

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

Està satisfet/a amb el
sistema sanitari català?

Resultats Enquesta  EL REBROT
Abril/Maig

Coneix personalment algú que hagi
patit la malaltia de la Covid-19?

NO

SÍ

19%

SÍ NO

LA TEVA
BELLESA

I BENESTAR,
 LA NOSTRA

PASSIÓDimarts a divendres de 9 a 19:30 - Dissabtes de 9 a 13:30

Dr. Zamenhof, 5-7                                 93 498 28 36

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

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

alumglasper@gmail.com
www.aluminisglasper.com

81%


