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Vernedencs i
vernedenques

guardonats
VERN i Salvador Mañosas reben
la Medalla d'Honor de Barcelona

Edith Sánchez Canales, diseñadora

ÀNGEL VALVERDE

Edith Sánchez Canales (Ciudad
de México, 1988) es diseñadora y
vecina del barrio. Entre sus últimos
trabajos está el álbum de cromos
"Petita Història de la Verneda de
Sant Martí" que se está usando en
varias escuelas del barrio para
conocer su historia.

En la Universidad Nacional Autó-
noma de México colaboró en el Mu-
seo Universitario de Arte Contem-

poráneo como parte del servicio que
los estudiantes mexicanos realizan
al finalizar la carrera "para retribuir
a la sociedad por tu educación".

Llegó a Lleida en un intercambio
universitario para acabar los estu-
dios de Trabajo Social. Allí se inició,
en el Centro Latinoamericano de
Lleida, en las labores de edición,
comunicación y redes sociales que
la han llevado finalmente a conver-
tirse en diseñadora.

"La discriminación está
ahí, a muchos niveles"

Entrevista con Edith Sánchez Canales, diseñadora

(pàgines 8 i 9)
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solució: ...porta tu la bossa.
(Porta tu, la, BO(ss)A)

Quan vagis al super...

Premis merescuts
Totes les entitats del barri creuen els dits mentre
preparen els actes, pocs, de la propera Festa Major.
La situació sanitària farà que aquesta edició sigui
molt atípica, amb actes tancats i moltes mesures de
seguretat.

L'entrevista ens apropa la figura de la
dissenyadora de l'àlbum de cromos "Petita Història
de La Verneda de Sant Martí" que es fa servir a les
escoles del barri per explicar el nostre passat com a
barri.

Els reconeixements públics a la tasca de les
persones i entitats locals va ser minso durant molts
anys. Sembla que això
comença a girar i s'han
arrenglerat els astres
perquè enguany les
Medalles d'Honor de
Barcelona caiguin en
mans vernedenques: al
president de l'associació
de veïns La Palmera
Centro, Salvador Mañosas, i a VERN-Coordinadora
d'Entitats de La Verneda-Sant Martí.

Reproduïm, pel seu interès, un article del diari
Ara sobre la Zona de Baixes Emissions. Després d'uns
mesos de moratòria, l'Ajuntament no s'ha arronsat i
ha començat a sancionar els cotxes que no poden
entrar a la ciutat segons la nova normativa.

Tristament, en els darrers dies hem acomiadat
dues persones que van participar, de diferents
maneres, en l'esdevenir del barri: Núria Gispert,
primera regidora democràtica del districte de Sant
Martí al 1979 i Josep Antoni Fernández, Fer, el
ninotaire de les "Historias Fermosas" que va ser
professor d'Història a l'institut Bernat Metge.

EDITORIAL

La situació sanitària
farà que aquesta
edició de la Festa
Major sigui
molt atípica

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

A G E N D A

TOTS ELS DIMECRES

D'OCTUBRE, 17:00
DE BON ROTLLO. LECTURA

I BENESTAR VIRTUAL

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

OCTUBRE A MAIG. 4RT

DIJOUS DE MES, 19:00
CLUB DE LECTURA OBERT

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

FINS 28 OCTUBRE

EXPOSICIÓ: "DIBUIXOS

DEL CONFINAMENT"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 20 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ MARCO NORIS:
"NEL LIEVE SOVRAPPORSI

DI CIELO E TERRA"
CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

1 OCTUBRE, 17:00
TARDA FAMILIAR

DE MÀGIA:
"EL DOMADOR DE PUCES"

SALA LA PAU

2 OCTUBRE, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. TEATRE:
"RAMÓN"

AUDITORI SANT MARTÍ

3 OCTUBRE, 11:00
RUTA HISTÒRICA PER LA

VERNEDA DE SANT MARTÍ

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

3 OCTUBRE, 20:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. TEATRE:
"BOMBER(S)"

AUDITORI SANT MARTÍ

4 OCTUBRE, 18:00
RESONARE. DIUMENGE DE

CLÀSSICA: "ECOS DE

L'ANTIGA EUROPA"
AUDITORI SANT MARTÍ

10 OCTUBRE, 17:30
PETIT CINECLUB:

"ZIBILA I EL PODER DE

LES RATLLES"
AUDITORI SANT MARTÍ

15 OCTUBRE, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"MARWA. PETITA

I VALENTA"
AUDITORI SANT MARTÍ

17 OCTUBRE, 19:00
PANTALLA BARCELONA:

"ELS DIES QUE VINDRAN"
AUDITORI SANT MARTÍ

16 OCTUBRE, 20:00
MÚSICA: KOKO-JEAN AND

THE TONICS

AUDITORI SANT MARTÍ

18 OCTUBRE, 20:00
MATÍ FAMILIAR. MÚSICA:

LA BONA VIDA

AUDITORI SANT MARTÍ
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"Al llegar a Barcelona fue agotador
encontrar un piso de alquiler"

¿Cuál fue la razón de venir aquí?
Estudiaba en la Universidad Na-

cional Autónoma de México y en el
último año se podía pedir intercambio
y me tocó Lleida. Venía a estudiar
Trabajo Social.

¿Y la opción de quedarse?
Aquí conocí al que ahora es mi es-

poso, que es de Lleida. Regresé a
titularme a México. Y nos casamos
aquí y montamos la vida en Lleida.

Estuve colaborando en el Centro
Latinoamericano de Lleida. Me dio
muchas oportunidades. Empecé a
diseñar para su página web.

¿Y cómo llegó a Barcelona y al
barrio?

Mi esposo cambió su trabajo a
Barcelona. Fue muy agotador en-
contrar un piso de alquiler.

¿Qué le llamó más la atención de
su vida aquí?

En Lleida me sorprendía que to-
dos mis compañeros de la univer-
sidad iban a estudiar en coche. Bar-
celona, por ejemplo, tiene la exten-
sión de un barrio de Ciudad de Méxi-

"Petita història de la Verneda de
Sant Martí"?

Lo más dificil ha sido pensarlo pa-
ra niños. Debía tener también la vi-
sión de los padres y las profesoras.
Combinar todos estos públicos en un
mismo proyecto.

Libro
“El último patriarca”,

de Najat el Hachmi.
Música

"Dance me to the end of love",
de Leonard Cohen.

Película
“El nuevo Nuevo Testamento”,

de Jaco van Dormael.
Color

Blanco.
Olor

Tortilla [tortita]
calentándose.

Comida
Sopes.

[ver "La Cuina de Colors"]
¿Piano o guitarra?

Guitarra.

Tal como es

Al diseñar el álbum de
cromos fue complicado
combinar los públicos a los
que va dirigido

Edith Sánchez Canales, a la seu de Verneda Solidària, amb l'àlbum de

cromos sobre la història del barri que ha dissenyat

¿Ha cambiado su visión de México?
Lo veo distinto. También porque

al no estar ahí pierdes información.
Cuando te preocupas y hablas con
la familia siempre te dicen "no es
para tanto".

Su país, después de muchos años,
tiene ahora un presidente
progresista...

Se ha notado el cambio político de
tener un presidente de izquierda.
Ahora hay la oportunidad de opinar
a favor y en contra. Con el anterior
presidente había más represión,
principalmente hacia la clase obrera,
además de un aparente conformis-
mo en general.

Ahora se nota más el clasismo. El
presidente es mayor, es moreno, es
de una provincia del sur y no forma
parte de la clase política de siempre.

Fuera de los tópicos, ¿cómo
vendería las bondades de su país?

La geografía que nos tocó, entre
mares. Con diferentes climas y diver-
sidad de fauna y flora que permite
grandes recursos de la agricultura.
Puedes alimentar a tu nación. Y la
gastronomía es muy amplia... y no toda
es picante. Sobrevive de antiguas
culturas. Tenemos el privilegio de
tener un pasado y ochenta lenguas.

¿Ha notado algún tipo de
discrimación?

Existe. Esta ahí. Y a muchos ni-
veles.

co. Y las bibliotecas. Son muy comple-
tas, a diferencia de lo que yo conocía
de México.

¿Qué ha sido lo más complicado
del diseño del álbum de cromos
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CONEIXENT GABO

Vivir para contarla

El ocho de octubre de 2002,
Garcia Márquez publicó el libro
de sus memorias: "Vivir para
contarla".

Algunas de sus frases:
"La vida no es la que uno

vivió, sino la que uno recuerda
y cómo la recuerda para
contarla."

"Sólo porque alguien no te
ame como tú quieres, no
significa que no te ama con
todo su ser."

"No llores porque se
terminó... sonríe porque
sucedió."

"Uno nace con los polvos
contados. Polvo que no se echa
se pierde irremediablemente."

"No hay medicina que cure
lo que no cura la felicidad."

"La nostalgia, como siempre,
había borrado los malos
recuerdos y magnificado los
buenos."

"Cuando quiero escribir algo
es porque siento que eso
merece ser contado. Más aún,
cuando escribo un cuento es
porque a mí me gustaría
leerlo."

91.2 FM

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

MAIG 2018

DESEMBRE 2018 ABRIL 2019

DESEMBRE 2019 FEBRER 2020

MARÇ 2020 SETEMBRE 2020

SETEMBRE 2018

La nova biblioteca,
en el seu laberint
La Biblioteca Sant Martí de Proven-
çals va obrir les seves portes el 1967
dins de l'escola Juan Antonio Parera
(ara Els Porxos). Quan es va inau-
gurar el Centre Cívic Sant Martí (de-
sembre de 1982),  va passar a ocu-
par la quarta planta. I allà es troba
a l'espera que finalitzin les obres de
la nova biblioteca a la cruïlla dels
carrers Treball i Concili de Trento. Lla-
vors passarà a completar el seu nom
amb el del premi Nobel de Literatura
colombià Gabriel García Márquez.

La construcció del nou edifici ha
estat farcida de moltes vicissituds:
va començar amb molts mesos de
retard per un problema amb el
pressupost. Això va suposar un canvi
en el seu disseny i nous plànols. En-
guany ha patit l'aturada de totes les
obres públiques per culpa de la pan-
dèmia de la Covid-19.

L'anhelant públic espera que obri
abans del no tan llunyà setè aniver-
sari de la mort del gran escriptor.
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Les entitats del barri s'han posat
d'acord en no deixar passar l'oportu-
nitat de celebrar la Festa Major, tot
adaptant-la a les condicions sanità-
ries existents.

La idea és desenvolupar una "fes-
ta de festes", intentant recuperar ac-
tes de les festes majors d'estiu de
La Palmera, La Pau, Via Trajana i La
Verneda Alta que no es van poder
celebrar al juny.

En principi, les dates previstes
serien del 6 al 8 de novembre. Les
condicions de celebració dels actes
serien: fer servir espais tancats; no
fer cap acte que suposi el consum de
menjar o beure; controlar les me-
sures anti-Covid (mascareta, distàn-
cia, rentat de mans); fer obligatòria
la reserva de places; evitar aglome-
racions; signar un full de responsabi-
litat per part dels assistents als actes.

A l'espera de determinar exacta-
ment el programa d'actes (és segur

que no s'imprimirà), només hi ha dos
d'assegurats: la Mostra d'Entitats, al
carrer Guipúscoa, i l'exposició sobre
el 30è aniversari de la Unió Excursio-
nista Sant Martí de Provençals, a la
planta tercera del Centre Cívic Sant
Martí. Se sap segur que el cap de
setmana del 14-15 de novembre hi
haurà la representació del nou
treball del grup de teatre XIC-Teatre
Comunitari.

S'està preparant un pregó col·lec-
tiu de sis representants de les enti-
tats del barri, a celebrar a l'Auditori
Sant Martí de Provençals, i Carlos
Azagra dissenyarà el cartell de tan
atípica Festa Major.

Caldrà estar amatents a les xar-
xes socials per tenir informació de
darrera hora sobre l'organització de
la festa:

Una Festa Major atípica,
molt atípica

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

DIA MUNDIAL

Nacions Unides
24 octubre

L'Organització de les Nacions
Unides (ONU) celebra el seu
75è aniversari. El 24 d'octubre
de 1945 va entrar en vigor la
Carta de San Francisco, signada
el 25 de juny.

Actualment la formen 193
estats (més dos estats
observadors permanents:
Palestina i Ciutat del Vaticà).
Els seus òrgans principals són:
l'Assemblea General, el Consell
de Seguretat, el Consell
Econòmic i Social, el Consell
d'Administració Fiduciària, la
Cort Internacional de Justícia i
la Secretaria (ocupada pel
portuguès António Guterres).

Té la seu central a Nova
York. La seva bandera,
dissenyada per Oliver
Lundqvist, representa la visió
zenital del planeta envoltada
de branques d'olivera sobre
fons blau.

twitter.com/vern_entitats

facebook.com/vern.coordinadoradentitats/
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SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Les creus de terme són monu-
ments que assenyalen l'entrada a
una població i que se situen habi-
tualment vora un camí o carretera. A
La Verneda de Sant Martí es poden
trobar dues: la del final del carrer
Guipúscoa, cantonada Extremadura,
i la del carrer Extremadura, prop de
la Gran Via de les Corts Catalanes.
Totes dues indiquen la separació en-
tre Barcelona i Sant Adrià de Besòs.
Però hi ha una diferència substancial.
Mentre la primera està situada al ter-
me de Barcelona, la segona pertany
a Sant Adrià de Besòs, tot i estar dins
el Grup La Pau. Això és fruit dels
sorprenents límits entre les dues
poblacions.

L L I B R E S

Adigsa, l'empresa de la
Generalitat de Catalunya que
gestionava els polígons
d'habitatges protegits
construïts durant el
franquisme va publicar, el
1995, una col·lecció de llibres
sobre la història de tots els
barris que administrava.

La periodista Montse Oliva
va ser l'autora del dedicat a
Parera, un poligon situat entre
els carrers Guipúscoa,
Menorca, Fluvià, Treball i
Selva de Mar. En el llibre se'ns
descobreix l'origen del nom:
mentre es construïa estava
previst batejar-lo com "San
Pablo" (molts dels terrenys
sobre els que s'aixecava havien
estat propietat de l'Hospital de
la Sant Creu i Sant Pau) però
l'atzar va fer que abans
d'inaugurar-se els primers
blocs morís el falangista
delegat dels sindicats verticals
a Barcelona: Juan Antonio
Parera.

Parera
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Quiromasaje, Reflexología, Psicología,
EFT-Tapping, ThetaHealing,
Feng Shui, Talleres de masaje,
Crecimiento personal,... y mucho más

Lucy Peral Gómez
Tel. 670 971 669

www.serendipitysalut.com
C/ Pont del Treball Digne, 5

La creu de terme de Sant A

Fitxa de l'arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs sobre la creu de terme

Una creu inquieta
Tal com es veu a la primera foto-

grafia la creu de terme al 1957 anava
acompanyada pel "yugo y las fle-
chas", símbol de Falange Española, i
es trobava més cap a la Gran Via. En
la segona, deu anys després, ja es
poden apreciar les noves construc-
cions que omplirien el barri. Al 1971,
la creu es va haver d'enretirar fins a
la seva posició actual (Extremadura/
Concili de Trento), degut a les obres
d'obertura de l'autopista de Mataró.

La creu de terme es va inaugurar
el 1944 i va ser obra de l'arquitecte
Josep Maria Pericas i Morros, membre
del grup d'arquitectes que el mateix
any van continuar les obres del tem-
ple de la Sagrada Família. També va
ser l'autor de l'edifici de la Farinera
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A N I V E R S A R I S

El 21 d'octubre de 1975 dos
obrers que treballaven per
Construcciones Bisbal van
morir en el moviment de terres
per a la construcció d'un
aparcament subterrani als
blocs de la immobiliària
italiana Lamaro (Huelva,
Menorca, Agricultura,
Cantàbria).

Van ser identificats com
Alfredo Vázquez Salgado, de 55
anys, i Julián Gutiérrez Lara,
de 42. Els bombers van trigar
dues hores en rescatar els
cadàvers de sota la muntanya
de terra que els havia sepultat.

Al seguiment del rescat van
acudir l'alcalde Joaquín Viola
(que acabava de ser nomenat
pel càrrec) i el regidor
president del districte, Jesús
Calvo Martínez (un dels 18
regidors del "NO al català").

Accident Lamaro

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

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

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

Adrià de Besòs a La Pau

CONEIXENT EL BARRI

de la plaça de les Glòries (1909) i del
monument a mossèn Cinto Verda-
guer del passeig de Sant Joan amb
Diagonal (1913-1923).

Via Trajana, a cavall
Quan el 1953 el Patronat Munici-

pal de l'Habitatge va construir el
Polígon La Verneda, avui Via Trajana,
ho va fer sobre terrenys de dues
ciutats: Barcelona i Sant Adrià de Be-
sòs. Tradicionalment és convingut
que els límits entre tots dos municipis

són el carrer Safo i el Camí de La Ver-
neda. Però mirant el mapa es com-
prova que el partió talla l'escola
bressol El Vuit i el concessionari de
Citroën del carrer Guipúscoa. Quan
s'endinsa en el carrer Extremadura,
divideix el bloc 99 de Grup La Pau i
els blocs 101, 102 i 103 (segons la
nomenclatura original del grup) res-
ten en territori adrianenc, concreta-
ment al seu Barri 3, anomenat La
Verneda de Sant Adrià.

Mapa de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en el què s'aprecia els

límits exactes amb Barcelona
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Vernedencs i verned
El infinito en un junco

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

Que un assaig històric que
parla de l’origen dels llibres, de
les biblioteques i de la lectura
com a forma de diàleg entre
generacions s’hagi convertit,
sense fer soroll, en tot un èxit
editorial, és un fet sorprenent
que cal celebrar; i més
tractant-se d’un èxit tan
merescut. El infinito en un
junco és una lectura
apassionant que combina
erudició, bona escriptura i un
amor evident pel seu tema
d’estudi: el naixement dels
llibres i la transmissió del
coneixement al món clàssic. De
la biblioteca d’Alexandria a la
de Sarajevo, dels rapsodes
d’Homer als nostres ebooks
actuals, Irene Vallejo ens
convida a un viatge mil·lenari
que val la pena encetar.

Irene Vallejo

El inifinito en un junco

Siruela, 2019

2020
VERN-Coordinadora
d'Entitats de
la Verneda-Sant Martí

2017
Maria Martínez Trill
Casa de Estepa

2014
Josep Tobias
CE Júpiter

2010
Diego Hornos
AV La Pau

2001
Álvaro Pérez Castro
ASME

2019
Escola de Persones
Adultes La Verneda-
Sant Martí

Els darrers anys s'ha incrementat el
nombre de guardonats amb premis
de la ciutat i del districte a la tasca
de ciutadans, ciutadanes i entitats
vernedenques.

El 2019 va ser la Comunitat d'Apre-
nentatge Escola de Persones Adultes
La Verneda-Sant Martí qui va rebre
la distinció de la Medalla al Mèrit Cívic
de Barcelona, juntament amb el
Casino L'Aliança del Poblenou.

Enguany les dues Medalles d'Ho-
nor de Barcelona, que s'atorguen ca-
da any a proposta de cada districte
de la ciutat, han recaigut en VERN-
Coordinadora d'Entitats de La Verne-
da-Sant Martí i en Salvador Mañosas,
president de l'associació de veïns La
Palmera Centro.

El districte de Sant Martí atorga,
des del 1963, uns premis propis amb
diverses categories (individuals i
col·lectives). A l'espera de conèixer
els guardonats amb els 58ns Premis
Sant Martí 2020, en repassar la seva
llarga trajectòria es comprova que no
va ser fins el 1985 que una entitat
vernedenca va ser honorada: l'asso-
ciació de veïns La Pau. I en la cate-
goria individual caldria esperar fins
el 1993 perquè el dirigent de l'asso-
ciació de veïns Sant Martí de Proven-
çals Manuel Martínez l'obtingués.

Només dues persones han repetit
Premi Sant Martí i Medalla d'Honor de
Barcelona: la ballarina i professora
Isabel Moreno (Isa Moren) i Manuel
Martínez (que també va ser honorat
amb la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya el 2004).
L'associació de veïns La Pau té un
Premi Sant Martí com a entitat
(1985), un altre per a la seva vocalia
d'Enterraments (2008) i una Medalla
d'Honor per al seu llavors president
Diego Hornos (2010).

PREMIS
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MEDALLA AL MÈRIT CÍVIC

2019
Escola de Persones Adultes

La Verneda-Sant Martí

MEDALLA D'HONOR

2020
Coordinadora VERN
Salvador Mañosas

2018
Associació Sant Martí Esport

(ASME)
2017

Isabel Moreno
Maria Martínez Trill

2016
Fundació El Xop

2013
CE Júpiter

2011
Dolors Baqué Palomera

2010
Diego Hornos

2004
Felicidad Gracia Alconchel

2002
Ana Rodríguez Rodelas

1999
Manuel Martínez

PREMI SANT MARTÍ

2017
Azagra & Revuelta

2015
ACR La Pau

2014
Josep Tobías

2013
Ojocontuojo

2011
Isabel Moreno

2008
Vocalia d'Enterraments

Associació de Veïns La Pau
2004

Club Escacs Sant Martí
2002

Associació Àgora
2001

Álvaro Pérez Castro
1996

Vocalia Disminuïts AV Sant
Martí de Provençals

1993
Manuel Martínez
Associació Heura

1985
Associació de Veïns La Pau

denques guardonats

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.

CARTES DELS
LECTORS

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
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.

GRAN VIA, SENSE
MANTENIMENT

Tot i que els serveis
municipals de neteja
contesten a les queixes del
veïnat que fan un
seguiment setmanal, la
realitat és que les vores de
la Gran Via resten
abandonades.

M.Teruel

2020
Salvador Mañosas

Associació de Veïns
La Palmera Centro

2017 i 2011
Isabel Moreno

Petit Ballet de Barcelona

2017
Carlos Azagra

& Encarna
Revuelta

Ninotaires

2011
Dolors Baqué

Institut Juan de Austria

2002
Ana Rodríguez Rodelas

Escola de Persones
Adultes La Verneda-Sant

Martí

1999 i 1993
Manuel Martínez

AV Sant Martí
de Provençals

PREMIS
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 Menorca, 72 
656 376 189  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura

Rectoria

AHIR I AVUI

La rectoria de la parròquia de
Sant Martí de Provençals està
situada a la plaça Ignasi Juliol i
unida a l'església per un pont
que la comunica amb el cor.
L'edifici és patrimoni històrico-
arquitectònic de la ciutat.

La primera de les
fotografies, propietat de la
parròquia, permet veure l'estat
en què va quedar després de la
destrucció de 1936, al
començament de la Guerra
Civil. També s'aprecia la
palmera del pati que va morir
fa uns pocs anys.

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

15.000 vehicles s'exposen a les sanc

MARIA ORTEGA

Barcelona té detectats un 15.000
vehicles que fins ara entraven a la
ciutat tot i no tenir dret al distintiu
ambiental de la direcció general de
Trànsit. Una realitat que canvia des
d’avui amb l’entrada en vigor del règim
sancionador de la zona de baixes
emissions (ZBE) que es va deixar en
suspens a l’abril. Les multes, però, no
es posen de manera immediata: abans
cal comprovar si el vehicle infractor
detectat per les càmeres està inscrit
en el registre d’autoritzacions -on n’hi
ha 30.000- perquè, per exemple, el
conductor ha demanat una de les deu
excepcions que pot fer servir en un any
o perquè es tracta d’un vehicle de
mobilitat reduïda. I, per tant, és aviat
per saber  quants quedaran efectiva-
ment vetats a partir d’avui.

Abans de l’entrada en vigor de les
sancions, es detectava que un 3% del
parc circulant –uns 15.000 vehicles,
tenint en compte la baixada de trànsit–
no disposava de l’etiqueta i que un
1,7% es trobaria en règim de
moratòria, com les furgonetes, els
camions o els autocars. El primer 3%
és el que des d’avui s’exposa a la
multa, que inicialment és de 100 eu-
ros, si no es demostra que s’està en
el registre. 

El regidor d’Emergència Climàtica,
Eloi Badia, ha defensat que, tot i els
estralls econòmics que ha provocat el
covid-19, és imprescindible activar les
sancions de la ZBE, perquè ja des del
mes de maig s’està recuperant de
manera accelerada l’ús del vehicle
privat que va caure durant el confina-
ment i al juliol es va arribar al límit de
complir amb els objectius de l’Orga-
nització Mundial de la Salut -en les
setmanes de confinament estricte hi
va haver una baixada del 43% dels
nivells de NOx [òxid de nitrògen]. I

perquè el coronavirus, ha dit, ha posat
en relleu la necessitat de cuidar la
qualitat de l’aire per motius de salut. 

El regidor insisteix que la ZBE no pot

L’Ajuntament admet que la m
atacar la contaminació i en 

QUÈ ÉS LA ZONA DE BAIXES E

La zona de baixes emissions (ZBE) de Bar

quadrats que engloba la ciutat de Barcelo

queden exemptes de restriccions– i que in

l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplu

superfície equival a 20 cops l’àrea de bai

en marxa Madrid, Madrid Central.

Una de les lliçons que ha
deixat el covid és que amb
una reducció del 35% del
parc circulant
s’aconsegueixen complir els
objectius europeus de
contaminació

L'edifici actual acull la casa
del rector i les activitats de la
comunitat parroquial. La
façana es caracteritza pels dos
rellotges. A la part posterior hi
ha una finestra per dipositar
roba destinada a Càritas.

Durant molts anys va
exercir d'ajuntament del poble
independent de Sant Martí de
Provençals, així com de jutjat i
presó, fins a la construcció de
l'actual seu del Consell del
Districte de la plaça Valentí
Almirall (1865-1888).

UN SOL PLANETA
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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

cions de la zona de baixes emissions

ser l’únic element per garantir que es
compleixen els objectius en reducció
de contaminació i que s’hi han de
sumar altres potes, com l’extensió de

les places d’acaparament d’àrea verda
o les pacificacions de carrers. La idea
d’implantar un peatge urbà continua
sobre la taula. «La ZBE no és l’única
mesura però sí que és indispensable»,
ha apuntat Badia, que ha assegurat
que els pròxims passos es decidiran
en el marc de la taula de qualitat de
l’aire. Preocupa especialment que,
mentre l’ús del vehicle privat s’ha

mesura no serà suficient per
prepara més

EMISSIONS I FINS ON ARRIBA?

rcelona és una àrea de 95 quilòmetres

ona –delimitada per les rondes, que

nclou part dels municipis pròxims de

ugues i Sant Adrià de Besòs. La

ixes emissions pionera que havia posat

reduït un 9%, el transport públic hagi
caigut un 43%. Segons el regidor, una
de les lliçons que ha deixat el covid és
que amb una reducció del 35% del parc
circulant s’aconsegueixen complir els
objectius europeus de contaminació.
Però això, ha apuntat, no vol dir que el
transit hagi de reduir-se un 35% sinó
que també es poden aplicar canvis com
la renovació de la flota. 

Badia ha descartat la idea de fer
aparcaments dissuasius dins de la
ciutat. L’Ajuntament, de fet, està
eliminant els que tenia en barris
perifèrics. La idea del govern de Colau
és que la reducció del trànsit privat es
faci ja en origen. De moment, 9.000
persones han optat per desballestar el
cotxe o la moto a canvi d’una T-Verda
per fer servir el transport públic de
manera gratuïta durant tres anys.

Aquest article va sortir publicat al
diari ARA del 15.09.20

Des del mes de maig s’està
recuperant de manera
accelerada l’ús del vehicle
privat que va caure durant
el confinament i al juliol es
va arribar al límit de
complir amb els objectius
de l’Organització Mundial
de la Salut

"La ZBE no pot ser l’únic
element per garantir que es
compleixen els objectius en
reducció de contaminació
i que s’hi han de sumar
altres potes"
(Eloi Badia, regidor)

I N D R E T S

Mural Subirachs

Barcelona està plena
d'escultures i murals de Josep
Maria Subirachs (Barcelona,
1927-2014), el prolífic autor
de la façana de la Passió del
temple de la Sagrada Família,
del monument a Macià de la
plaça Catalunya, del mural de
la façana de l'edifici Nou de
l'Ajuntament a la plaça Sant
Miquel o de la porta de Sant
Jordi del Saló del Tinell.
També al barri trobem una
obra seva: el mural de la botiga
General Òptica del carrer
Julián Besteiro amb Guipúscoa.

Es poden veure una sèrie d'ulls
i orelles i les adreces de les
altres botigues de la firma que
als anys seixanta existien a
Barcelona. A la part inferior
dreta del mural es pot apreciar
la signatura de l'artista. Hi ha
més de trenta botigues a tot
l'estat amb els seus murals.
Subirachs era fill del Poblenou i
fundà al 1950 el grup
Postectura juntament amb els
escultors Francesc Torres
Monsó (que també té obra al
barri, "El llarg viatge", a la
rambla) i Martí Sabé. Per
recordar la seva obra es por
visitar l'Espai Subirachs al
carrer Batista, 6, del Poblenou.
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N O T Í C I E S

FOKS DE L'AVERN
Una nova entitat al barri: la

Colla Jove de Diablesses i
Diables de La Verneda i La Pau.
Van haver de suspendre la seva
presentació al juliol degut a la
Covid-19. Sorgeixen de la Colla
de Diables de la Verneda i
Guspires de Sant Martí.

PLATAFORMA
PEDRO ÁLVAREZ

28 anys després, l'assassinat
del nostre jove veí Pedro
Álvarez segueix sense solució.
En breu pot ser arxivat
definitivament el cas. El 18 de
setembre va haver una
concentració davant
l'Audiència Provincial per
demanar que es reobri el cas i
cessi l'oblit institucional.

CASAL LA VERNEDA
A finals d'any acaba la

concessió del Casal de Barri La
Verneda del carrer Santander
(antiga escola Montseny).
L'actual administradora,
l'associació de veïns La
Verneda Alta, no té intenció de
renovar-la.

VERN-Coordinadora
d'Entitats de La Verneda-Sant
Martí està estudiant presentar
un projecte per obtenir la nova
concessió de l'equipament
municipal.

LA CUINA DE COLORS

Sopes de pollo (México)

Los sopes, de la lengua náhuatl tzopitl,
también llamados pellizcadas, pica-
das, picaditas son una especie de
tortilla gruesa, hecha de maíz y man-
teca. Una vez cocidas las tortillas se
le pellizcan las orillas con el fin de
que los ingredientes que se le po-
nen encima no se derramen.

Ingredientes (para 8 sopes)
- 1/2 pechuga de pollo hervida y des-
menuzada.
- Lechuga al gusto.
- 150 g de frijoles refritos.
- 100 ml de aceite de oliva.
- Queso fresco al gusto.
- Salsa o chiles jalapeños con limón
y sal.
- Sal al gusto.

Para la masa:
- 250 g de harina de maíz.
- 325 ml de agua tibia.
- 5 g de sal.

Preparación
Lo primero es poner a hervir la

pechuga y una vez que la tengamos
bien hervida la desmenuzaremos y

reservaremos. Mientras la pechuga
está hirviendo ir haciendo los frijo-
les refritos.

Para los frijoles, lo primero es sa-
carlos del bote y lavarlos bien, des-
pués en una sartén agregar un tro-
cito de cebolla, un ajo picado y los
frijoles escurridos. Dejar cocinar du-
rante algunos minutos con un poqui-
to de agua y después triturar bien
hasta conseguir una textura desea-
da. Volver a cocinar en aceite duran-
te cinco minutos y dejar enfriar.

Para hacer los sopes poner en un
bol la harina de maíz, agregar la sal
y el agua tibia poco a poco. Amasar
hasta lograr una masa suave.

Formar bolitas de unos ocho cen-
tímetros de diámetro. Aplanarlas y la
ponerlas en un comal [sartén/plan-
cha] y dejar cocinar de ambos lados.
Después, con ayuda de un trapo, pe-
llizcar por todos los bordes.

Tostar ligeramente en una sartén.
Una vez preparados los sopes, em-
pezar a montarlos: primero los frijo-
les, después la lechuga, el pollo, el
queso y los chiles jalapeños.

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



EL REBROT  69  Octubre 2020 13IN MEMORIAM

ENQUESTES EL REBROT

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

FINS 16 OCTUBRE

Creu convenient mantenir
el sistema monàrquic?

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Setembre

On compra

habitualment?INTERNET GRANS SUPERFÍCIESBARRI

9% 17%74%

NOSÍ

Adéu a Núria Gispert, primera
regidora democràtica de Sant Martí
JOAN PALLARÈS

Nascuda el 6 de juny de
1936 va passar la guerra a
una masia al Vallès i retornà
amb la família a La Sagrera
el 1939. Compromesa social-
ment de molt jove, feia de
mestre a Montjuïc, a Can
Tunis, a suburbis de bar-
raques amb el compromís
cristià per endavant partici-
pant en la fundació de l’Asso-
ciació de Veïns de Sant An-
dreu, el Club Natació Sant
Andreu, lligada a les AMPA de
l’Escola Mare de Déu dels Àn-
gels de La Sagrera i de Jesús
Maria i Josep de Sant Andreu,
militant del PSUC, i un llarg
etcètera que resultaria im-
possible detallar.

Regidora pel PSUC primer
i desprès pel PSC entre 1979
i 1995, engegaria els cen-
tres cívics durant el mandat
de l’Alcalde Narcís Serra. En

marxar de l’Ajuntament se-
ria cridada a participar en el
Concili de la Tarraconense
organitzat per l’església ca-
talana, sent entre 1998 i
2004 presidenta de Càritas
Diocesana a Catalunya i
desprès, entre 2002 i 2004,
de l’estatal a Madrid, com-
paginant ambdós càrrecs.

A partir del 2004, va con-

tinuar col·laborant i partici-
pant en diverses funda-
cions solidàries d’església o
laiques sempre amb un ca-
ràcter jovial i afable, molt
accessible a tothom i sense
perdre el contacte amb els
seus barris participant en
alguns actes fins a temps
molt recent, fins i tot iniciant
alguna polèmica puntual

com quan va defensar en
una carta pública el Carde-
nal de Barcelona.

Una clarividència
sovint sorprenent
per com
simplificava
els problemes

Creu de Sant Jordi el
2002, Medalla d’Honor del
Parlament de Catalunya el
2013, pregonera de la Festa
de la Mercè el 2014, fins al
darrer moment ha estat al
costat dels febles, sent soli-
dària i sensible a qualsevol
tema social, amb un punt de
vista i una clarividència so-
vint sorprenent per com
simplificava els problemes.
Extracte de l'article publicat a

andreuenc.cat
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Les fulles de les plantes
RICARD LLERINS BONET

Si s’hagués d’elegir només un ad-
jectiu per definir la natura, jo elegiria
la seva diversitat. A la història de
l’evolució els éssers vius s’han adaptat
de maneres molt diferents a un mateix
medi, oferint una varietat espectacular
de solucions als mateixos problemes
digne d’admirar.

El més bàsic d’una planta és identi-
ficar-la, qüestió que de vegades ja és
prou difícil. Però això només és el
començament. Cal saber si és autòcto-
na o al·lòctona, com ha arribat allà, quan
floreix, quins insectes la pol·linitzen, amb
quins altres vegetals té relacions i
col·labora, al·lelopatia, i amb quins com-
peteix o lluita a mort, amb quins fongs
fa simbiosi mitjançant les arrels i quins
la poden matar, quines propietats
medicinals o substàncies químiques són
útils pels humans, usos gastronòmics,
usos de la fusta, les branques o l’escor-
ça o tradicions en els usos de plantes,
etnobotànica. El coneixement d’una sola
planta pot ser molt complicat.

Les plantes es poden identificar per
la fulla, la flor o el fruit principalment,
però com la fulla dura a la planta molt
més que flors i fruits, és més normal
fer-ho per elles.

Les fulles es divideixen en caduques,
cauen a l’hivern, o perennes, on l’arbre
està tot l’any cobert de fulles. Això no
vol dir que les fulles perennes durin
eternament a l’arbre, sinó que es van
canviant poc a poc unes per unes
altres. Se sap que en el cas dels pin-
saps aquest canvi de totes les fulles
pot durar fins a deu anys. Les fulles
que cauen a l’hivern són de llocs freds
i de limbe gran. S’anomenen fulles
marcescents les que a l’hivern queden
a l’arbre seques però els hi costa molt
caure al terra, com al roure de fulla
petita (Quercus faginea).

També per la seva forma poden ser
simples o compostes. Les simples
tenen un sol limbe i les compostes
tenen un eix foliar, on als dos costats
d’ell hi ha folíols. Són paripinnades si
tenen folíols parells com el garrofer
(Ceratonia siliqua) i imparipinnades si
els tenen senars com la robínia (Robi-
nia pseudoacia). També hi ha fulles
bipinnades o doblement compostes on
d’un eix foliar en surt un altre i d’allà
surten folíols com a la xicranda  (Jaca-

randa mimosifolia). El castanyer d’Ín-
dies (Aesculus hippocastanum) té la
fulla composta però palmada, d’on del
pecíol surten entre cinc i set folíols que
es disposen al voltant d’ell, de mides
semblants (veure fotografia).

Fulles del castany d'Índies (Aesculus hippocastanum)

Les fulles també es classifiquen per
la seva posició en la planta. Es diuen
oposades si surten en la branca una
davant l’altre al mateix nivell, per e-
xemple a l’aladern (Phillyrea angusti-
folia) mentre que es diuen alternes,
les més comunes, si surten en dife-
rents nivells per exemple als plataners
(Platanus x hispanica). També poden
créixer a la planta formant verticils,
més de tres fulles envoltant la tija al
mateix nivell d’un nus, per exemple la
rogeta (Rubia peregrina).

Segons el marge hi ha fulles sence-
res amb el marge llis com a la troana
(Ligustrum lucidum) i serrades amb el
marge amb entrants i sortints, com a
l’om comú (Ulmus minor). Com a
curiositat, tant la rogeta com l’eucalip-
tus en les fulles joves, tenen tiges en
forma de rectangle, cosa poc comuna
a la natura.

Les fulles perennes que duren diver-
sos anys solen ser llises, no es fan malbé
amb facilitat ni els solen atacar els fongs,
ja que moltes són gruixudes i tenen una
capa protectora que ho evita. Les fulles
caduques de climes mediterranis, són
rugoses i cobertes de pèls per evitar la
pèrdua d’aigua, més resistents a la
sequera però menys a l’atac de fongs,
per això algunes a l’estiu ja es veuen
oscades o malaltes i l’arbre les fa caure
si no te prou aigua per mantenir-les.

Les fulles es divideixen en
caduques o perennes. Això
no vol dir que les fulles
perennes durin eternament
a l’arbre, sinó que es van
canviant poc a poc unes per
unes altres

Hi ha fulles simples lobulades amb
entrants i sortints arrodonits com a la
figuera (Ficus carica) però que no arri-
ben a formar una fulla composta. Es
diuen fulles imbricades les que es su-
perposen unes a les altres mig reco-
brint-se, per exemple als xiprers (Cu-
pressus sempervirens).

Hi ha plantes que tenen polimorfisme,
la qual cosa vol dir que tenen dos tipus
de fulles, en general segons si l’arbre és
jove o no, com a l’eucaliptus  (Eucalyptus
globulus); l’heura (Hedera hélix); la mi-
mosa comuna (Acacia dealbata); o a
l’arbre de foc (Brachychiton acerifolius).
També algunes plantes aquàtiques tenen
diferents formes de fulla sota l’aigua i a
l’exterior d’ella.
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CARLOS BRICIO DÍAZ

La crisi del Covid-19 ha inundat els
mitjans de comunicació d'un vocabu-
lari que, fins ara, era només utilitzat
per especialistes en salut pública. Al
número anterior d'EL REBROT, anti-
cipàvem alguns conceptes com brot,
epidèmia i pandèmia. Considerem
important conèixer alguns conceptes
per entendre la informació sobre
l'evolució de la pandèmia i el seu
impacte en la salut comunitària. Per
això hem seleccionat els següents:

Taxa de contagi (R0)
Mitjana de casos que seran cau-

sats per una persona infectada du-
rant el període de contagi.
Pacient zero

Primer humà infectat i que trans-
met el microorganisme a altres.
Transmissió comunitària

Aparició de casos confirmats d'ori-
gen desconegut, no podent-se atri-
buir a cap viatge internacional ni al
contacte amb una persona infec-
tada.
Incidència

Nombre de casos nous de la
malaltia en un període de temps.
Prevalença

Població que pateix la malaltia en
un moment determinat: suma de la
incidència (casos nous) més els pre-

existents, restant les defuncions i les
curacions.
Corba de contagi

Gràfica que dibuixa el nombre de
casos en el temps, mostrant la velo-
citat amb la qual el virus s'encomana.
Si el nombre de casos augmenta en
molt poc temps, el pendent de la grà-
fica és cada vegada més vertical.
Permet observar gràficament la
tendència.
“Aplanar la corba”

Frenar la velocitat a la qual es pro-
paga la malaltia, per tal d'evitar el
col·lapse del sistema sanitari per
l'aparició simultània de multitud de
casos. La corba de la gràfica s'aplana
(s'horitzontalitza) quan s'estabilitza
l'increment de contagiats.
Període d'incubació

Temps entre l'exposició al virus i
l'aparició de símptomes. En el cas del
Covid-19 oscil·la entre 2 i 14 dies,
sent 5,4 la mitjana.
Immunitat col·lectiva

Es produeix quan en una comu-
nitat hi ha prou individus immunitzats
contra un patogen (mitjançant va-
cunes o per haver superat la infec-
ció), i actuen com a factor de protec-
ció per a la resta, disminuint significa-
tivament el risc de transmissió de
l'agent infecciós.

Diccionari de la pandèmia

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

És costum que quan una
ciutat o un poble bateja el nom
d'un carrer amb el d'un altre
poble o ciutat, l'acte es torna
recíproc. Al barri en tenim uns
quants exemples: Almacelles
(Segrià), Binèfar (La Llitera,
Osca), L'Estartit (Baix
Empordà), Gelida (Alt
Penedès), Huelva, Puigcerdà
(capital de la Cerdanya),
Santander, Selva de Mar (Alt
Empordà), Selva del Camp
(Baix Camp),  Torà (Segarra) i
Alcalá de Guadaíra (així, amb
accent a la í, Sevilla).

El carrer Alcalá de Guadaíra
neix al carrer Guipúscoa i mor
al carrer Menorca, en la zona
dels pisos de Sindicats. Està
dedicat a la ciutat sevillana
(75.000 habitants, a uns disset
de kilòmetres de la capital) que
s'estén a la vora del riu
Guadaíra. El seu nom prové de
l'àrab al Qalat ued-xira (castell
del riu Ira). El gentilici dels

Alcalá de Guadaíra

CARRER A CARRER

seus habitants és hienipense
(pel nom grec de la ciutat,
Hienipa). Viu bàsicament de les
empreses dels seus quatre
polígons industrials.

Les riberes del riu han estat
declarades Monument Natural
per la Junta d'Andalusia, on
destaca el patrimoni
arquitectònic dels molins
fariners. Sobre la ciutat
s'ensenyoreix el castell, un dels
més grans d'Andalusia.

Durant molts anys, al carrer
va tenir la seu l'associació
cultural galega Cova da Serpe,
organitzadora del Festival
Musical Galego a la primavera.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS
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Les formoses històries de Fer

Dibuixos de Fer pels 25 anys de

l'institut Bernat Metge

Josep Antoni Fernández Fernández,
Fer, ens va deixar el 14 de setembre.
El ninotaire de les "Historias Fermo-
sas" i "Puticlub" a la revista El Jueves
i de l'acudit diari a El Punt Avui. I
també el professor d'Història de
l'institut Bernat Metge durant anys.
Les dues il·lustracions de la dreta les
va dibuixar Fer pel 25è aniversari del
centre escolar.

Va néixer al poble lleonès de Man-
silla de las Mulas el 1949 però aviat
es va traslladar a Mollet del Vallès.
Va dirigir la revista satírica El Papus,
que va patir un atemptat feixista el
1977. Ell ho recordava així: "Acabava
de sortir de la redacció per acabar
una pel·lícula de dibuixos sobre la
mort de Franco i casualment el dic-
tador em va salvar".

De les seves "Historias Fermosas"
deia que "les ambientava en l'època
medieval: els soldats eren els grisos i
el castell, el franquisme i la repressió".

Va ser un dels creadors i anima-
dors del Premi Internacional d'Humor
Gat Perich. Ell mateix el va rebre l'any

2005. També va ser guardonat amb
la Creu de Sant Jordi de la Genera-
litat de Catalunya el 2018. Pràctica-

ment tot el món ninotaire ha expres-
sat el seu condol per la mort del
company.


