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EL REBROTR

ÀNGEL VALVERDE

Montse Redón Gómez (Santa
Coloma de Gramenet, 1975) és la
cap de projecte del Pla de Barris de
La Verneda i La Pau que l'Ajunta-
ment de Barcelona va endegar a
finals de 2016. Quatre anys de
treball intens per intentar transfor-

mar i millorar les dinàmiques socials
d'un barri complex i amb moltes
desigualtats socials.

Ara canvia de territori, se'n va a
treballar al Pla de Barris del Raval, i
reconeix que se "sentirà vinculada
tota la vida" amb el barri de La Ver-
neda i La Pau.

Entrevista amb Montse Redón, cap de projecte del Pla de Barris de

La Verneda i La Pau

"He conegut persones
amb moltes ganes de
treballar pel seu barri"

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

Montse Redón ha dirigit el Pla de Barris de La Verneda i La Pau

Els "tresors" de
l'església vella
de Sant Martí
de Provençals

(pàgines 6 i 7)
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Un any sense entre-
bancs
El bon desig de tothom per al 2021 és que no hi hagi
novetats que espatllin encara més la salut i
l'economia. L'arribada del remei per la malaltia que
ens ha canviat la vida durant el 2020 obre
perspectives d'una, ara sí, nova normalitat.

D'això va l'article
del doctor Bricio sobre
la falsa dicotomia
entre la sanitat i els
processos econòmics
capitalistes.

L'entrevista amb
la, durant quatre
anys, cap de projecte
del Pla de Barris de la
Verneda i la Pau ens desvetlla les línies mestres de la
seva actuació. Destaca l'impuls a la cultura popular
dins les escoles vernedenques i la transformació de
molts espais esportius fins a convertir-se en el
primer Barri Esportiu de la ciutat.

Iniciem una sèrie d'articles sobre els "tresors" de
l'església vella de Sant Martí de Provençals, una
gran desconeguda tot i ser un dels símbols de La
Verneda de Sant Martí.

Per conèixer millor el barri, el Casal Infantil Sant
Martí ha creat un joc de pistes que permet descobrir
molts indrets interessants. Per exemple, el mural
Panorama que s'ensenyoreix del paisatge entre la
comissaria de policia i la sala de jocs.

Com és tradició, amb aquest número d'EL REBROT
trobareu el calendari del 2021, il·lustrat per
Azagra&Revuelta i en els quatre idiomes que tant de
bo poguéssim usar amb més normalitat.

EDITORIAL

El bon desig de
tothom per al 2021 és
que no hi hagi
novetats que espatllin
encara més la salut
i l'economia

L'ESPURNA

Solució: ...Ayuso va por su cuenta
(A y US, O, VA por SU, CUENTA)

Todos contra la Covid-19, pero...

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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Què és un Pla de Barris?
És una iniciativa de política pública

per concretar projectes que respo-
nen a necessitats i a oportunitats de
barris de la ciutat de Barcelona amb
la finalitat de reduir les desigualtats
socials i millorar la qualitat de vida
dels veïns i veïnes que viuen i con-
viuen en un barri.

Són projectes extraordinaris de
quatre anys de l’Ajuntament de Bar-
celona amb un pressupost assignat.
M’agrada dir que són uns programes
integrals que són un vestit a mida
per a cada un dels barris.

Quins criteris es fan servir per
assignar un d'aquests plans?

A partir d’un estudi de quins són
els barris que presenten més des-
igualtats socials i que cal fer una
resposta més intensiva i més priori-

"La cultura popular ha generat un eix
molt potent de treball conjunt"

Montse Redón, a la terrassa de la segona planta del Piramidón

tària per respondre a aquestes ne-
cessitats socials i transformadores.

 A partir d’aquí es van decidir quins
eren els barris que havien de tenir Pla
de Barris. La Verneda i La Pau és un
dels barris prioritaris per fer aquest
programa intensiu de quatre anys.

Com s’engega?
Per començar-ho a dissenyar i a

concretar és fa tot un procés parti-
cipatiu perquè la voluntat i la prioritat
és que es construeixi de la mà dels
veïns i veïnes, del teixit associatiu viu
de cada un dels barris i és un
projecte que es construeix al llarg
dels quatre anys.

Per altra banda, també hi ha tot
una part importantíssima de treball
intern de l’Ajuntament, de cada una
de les àrees: des del Consorci d’Edu-
cació, l’Institut Municipal d’Educació

Llibre
"Atrapa la llebre",
de Lana Bastasic.

Música
"Que tinguem sort",

de Lluís Llach.
Pel·lícula

"Lugares comunes",
d'Adolfo Aristarain.

Color
Blau vacances.

Olor
Violeta.
Menjar

Els canelons de la mare.
Piano o guitarra?

Guitarra.

Tal com és

(segueix a la pàgina 4)

de Barcelona, Barcelona Activa,
l’Agència de Salut Pública, Acció Co-
munitària, etc. I clarament des de la
mà dels equips que hi ha als Distric-
tes que són els que treballen des de
la proximitat.

Com es va posar en marxa a La
Verneda i La Pau?

Aquí es va iniciar amb entrevistes
a associacions, referents veïnals,
equips directius de les escoles, grups
socials que existien i que estaven
identificats en el barri... En definitiva,
gent activa i compromesa amb la
millora del seu barri. També va haver
reunions amb els tècnics del Districte
i a partir de tota la informació anàvem
fent un primer esquelet de possibles
accions que havíem d’incloure en el
Pla de Barris.
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(ve de la pàgina 3)

Un dels moments més
importants va ser una
jornada que vam fer al
febrer de 2017 a l’institut
Bernat Metge amb
gairebé noranta persones

Però un dels moments més im-
portants va ser una jornada que vam
fer al febrer de 2017 a l’institut Bernat
Metge on vam convidar a participar
a veïns i veïnes, associacions, direc-
cions de les escoles, personal tècnic
dels serveis que
estaven treba-
llant a La Verneda
i La Pau, gairebé
noranta perso-
nes. Allà anàvem
contrastant o re-
bent les prioritats
que les persones
que van participar
deien que calia tre-
ballar per millorar el barri.

Hi ha objectius comuns a tots els
Plans de Barri?

Els Plans de Barri com a proposta
integral incloïa propostes en l’àmbit
educatiu, de salut, drets socials, de
l’ocupació, de l’activitat econòmica,
de la millora urbana... i van sortir
prioritats en tots
aquests àmbits.

Quins àmbits
d'actuació han
destacat per l'alta
participació?

La cultura popu-
lar ha generat un
eix molt potent de
treball conjunt. Els
projectes de cultura popular que
s’han fet a les escoles: la creació
d’una bèstia, l’Espiadimonis, per part
d’una entitat i els projectes que s’han
generat a través de les AFA, com les
batucades.

A partir d’aquí, es va crear la festa
de la cultura popular Popularri, que
se celebrava al mes de maig. Crec
que és una festa guanyada i en la
què es podien veure tots aquests
processos.

I les millores urbanístiques?
Quan vam començar, una de les

prioritats era urbanitzar Via Trajana.
No només fer una transformació ur-
bana sinó generar una transforma-
ció comunitària i veïnal a la zona.

I també la recuperació d’espais
esportius com les pistes Menorca o

la pista Via Tra-
jana. Això ha ge-
nerat un projecte
de Barri Esportiu
que de fet és el
primer de la ciutat
de Barcelona.

Els veïns i veï-
nes tenen un cir-
cuit que contempla
pistes esportives i

un nou mobiliari que està en dife-
rents zones del barri identificant un
nou itinerari esportiu. Aquest genera-
rà nous projectes tant des del CAP,
a nivell de salut, com des de les es-
coles, a nivell educatiu.

Quines dificultats s'han trobat?
En el projecte d’inversió pública

que signifiquen
unes obres (les
zones esportives,
els passatges de
Camp Arriassa...)
el que no s’entén
prou, o no ho
sabem explicar
prou, són els pro-
cessos interns que
l’administració ne-

cessita per fer-los possibles.

Què s’emporta del barri de La
Verneda i La Pau?

M’emporto haver conegut perso-
nes, veïns, veïnes, entitats, amb
moltes ganes de treballar pel seu
barri, de millorar-lo, i molts moments
de treball compartit i de sentir-me
molt acollida. Un barri amb el que em
sentiré vinculada tota la vida.

El Pla de Barris es va
posar en marxa amb
gent activa i
compromesa amb la
millora del seu barri

CONEIXENT GABO

El escritor y el fútbol

ESTAT DE LES OBRES DE LA FUTURA BIBLIOTECA

"A alguien a quien
verdaderamente le gusta el
fútbol nada le importa quién
gana o quién pierde, porque
solo el verlo jugar es un gran y
bello espectáculo."

Sobre Maradona: "Más es lo
que se conoce de él por los que
no lo quieren que por los que sí
lo queremos."

"Creo que uno puede escribir
Cien años de soledad, un
cuento de marineros, o
describir un partido de fútbol y
siempre habrá un contenido
ideológico."

"Pienso que no solo hay que
calmar a los hinchas del fútbol,
sino que hay que calmar también
al ser humano y cambiar el modo
de ser de la sociedad, porque los
estallidos de violencia en el
fútbol no son más que la
proyección de eso. Hay que
cambiar las mentalidades y
pacificar al ser humano."

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

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona
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Els mesos d'octubre i novembre de
2015 es va celebrar a Barcelona la
tercera edició de l'Openwalls Confe-
rence, una trobada internacional so-
bre la gestió d'intervencions urba-
nes autònomes en l'espai públic. A
més de les sessions del seminari al
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), es van realitzar
cinc murals de gran format per tota la
ciutat: un d'ells era Panorama, a la pa-
ret lateral del Centre Cívic Sant Martí.

L'autor, Jorge Rodríguez Gerada
(Santa Clara, Cuba, 1966), va centrar
el seu treball en buscar cares de
dones del barri. Finalment es va
basar en deu fotografies de les que
va extreure les diferents parts del
rostre reflectit al mural de 10 metres
d'amplada per gairebé 29 d'alçada
(es pot veure el procés de creació a:
youtube.com/watch?v=B1a7UcMI8pg).

Gerada té obres per tot el món però
té estudi al Poblenou (Utopia126) i ha
realitzat diverses obres a Barcelona.
La més famosa: una cara del presi-
dent Obama feta amb sorra al parc
del Fòrum que només es podia veure
des de gran alçada. La seva obra es
pot seguir a la pàgina web gerada-

art.com. L'últim dels seus treballs ha
estat "Somos la luz" a Nova York: la
cara d'un popular metge dominicà
mort per la Covid-19 dibuixada a
terra, de gairebé 10.000 metres
quadrats.

Obres d'art al barri
Potser Panorama és l'obra d'art

públic més impressionant del barri
però hi ha d'altres també importants:
l'escultura que recorre tot el carrer
Guipúscoa (La Línia de La Verneda,
Francesc Torres, 1999); la de la plaça

Panorama, les dones del
barri en un mural gegant

de La Palmera (El mur, Richard Serra,
1986); o El llarg viatge (1992), de
Francesc Torres Monsó, a la rambla
Prim amb Guipúscoa. A més de dues
galeries d'art: el Centre d'Art Contem-
porani Piramidón i Halfhouse.
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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

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

CARTELL FESTA MAJOR
La no-Festa Major d'enguany

tenia un cartell, obra de Carlos
Azagra i Encarna Revuelta, que
va ser modificat al darrer
moment. Si algú es dedica a
col·lecionar-los el pot trobar a
la pàgina de VERN (evern.org),
donat que no s'ha fet cap
impressió.

CASAL LA VERNEDA
A començament d'any la

gestió del Casal de Barri La
Verneda passarà a mans de
VERN-Coordinadora d'Entitats
de La Verneda-Sant Martí. Des
del 2015, havia estat de
l'associació de veïns La
Verneda Alta.
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Els "tresors" de l'església vella de Sant
SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

L'església vella de Sant
Martí de Provençals és un
dels símbols d'identitat del
barri i del districte. Dona nom
al Barri 72 i a un districte que
és hereu de l'antic poble in-
dependent de Barcelona
entre 1716 i 1897.

Quan el veïnat de La Ver-
neda de Sant Martí  pensa en
un indret que identifiqui el seu
barri, molts expressen les
seves preferències per la vella
església. El temple té una
història de destruccions que
comença el 985 amb la d'Al-
Mansur i acaba amb la del
1936 quan s'inicia la Guerra
Civil. Però, que coneixem
sobre aquesta icona del barri?

Retaule inobservable
Cal començar el repàs pel

retaule de sant Martí que
es pot veure rere l'altar ma-
jor de l'església. És una re-
producció fotogràfica de
l'original que es troba als
magatzems del MNAC. No hi
ha constància de que mai
estigués en exposició a
l'església vella.

Es tracta d'una obra del
1460, feta pel mestre Anto-
ni de Llonye (o Antoine de
Lohny). Sabem que era un
artista savoià itinerant i que
va venir a Barcelona per fer
els vitralls de la rosassa de
Santa Maria del Mar.

Un retaule és una obra
d'art que té una estructura
complexa. Consta de taules
pintades que s'allotgen en
cases, organitzades verti-

calment en carrers i horitzon-
talment en pisos.

En el carrer central sol
representar-se la figura a la

En el carrer de l'es-
querra hi ha tres cases
que representen mo-
ments de la vida del
sant: el baptisme de
Martí als divuit  anys;
la destrucció de tem-
ples pagans; i la cu-
ració d'una noia a punt
de morir.

En el carrer de la
dreta: la consagració

L'afany visual didàctic
volia que els creients que
acudien a missa tinguessin
una referència sobre l'ad-
vocació de la parròquia.

En el cas del retaule de
sant Martí (que es pot veu-
re en aquesta pàgina), el
carrer central està ocupat
per sant Martí partint la
capa amb el pobre (amb
vestidura del segle XV). En
la part superior es repre-
senta una "pietat": Maria
sosté el seu fill mort acom-
panyada de Maria de Mag-
dala i de Joan.

Retaule de Sant Martí conservat al MNAC

El temple té una
història de
destruccions que
comença el 985
amb la d'Al-Mansur

El carrer central
està ocupat per
sant Martí
partint la capa
amb el pobre

com a bisbe de Tours;
el miracle de l'arbre; i
el miracle del naufragi.

El bancal o predel·la
té com a figura central
Jesucrist mostrant els
estigmes de la passió.
A l'esquerra, sant Ber-
nardí de Siena (molt

popular perquè havia estat
canonitzat el 1450), santa
Apol·lònia d'Alexandria
(amb la palma del martiri,
unes tenalles i un queixal)
i sant Abdó (llavors patró
dels pagesos, amb sant
Senén i sant Galderic). A la
dreta, santa Àgueda de Si-
cília (amb la palma del mar-
tiri i una safata amb els
seus pits), sant Senén
(patró dels pagesos) i san-
ta Bàrbara de Nicomèdia
(amb la palma del martiri i
la torre en la que va ser
tancada).

que està dedicada l'obra,
en aquest cas sant Martí.
La part baixa rep el nom de
bancal o predel·la.

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT
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 Martí de Provençals (I): els retaules
Retaule desaparegut

Consta que abans del
1909 hi havia un retaule a
la parròquia de Sant Martí.
Se sap per una fotografia
que es conserva a l'Arxiu
Mas de la Casa Museu
Amatller (reproduïda en
aquesta pàgina). No co-
neixem l'autoria ni la data-
ció, tot i que alguns autors
el situen a principis del

CONEIXENT EL BARRI

be de la ciutat de Tours. La
llegenda més coneguda de
la seva vida (que marcà la
seva representació gràfica)
és la de compartir la meitat
de la seva capa militar amb
un captaire que tenia fred a
l'entrada d'una ciutat. Des-
prés del fet, el sol va brillar
i es va formar un arc iris, co-
negut en català com "arc
de Sant Martí".

L'antic retaule en una fotografia de 1909,

conservada a l'Arxiu Mas

rior va ser retallada.
El retaule va desapa-

rèixer i només es conserva
la fotografia abans esmen-
tada. Durant la Setmana
Tràgica de 1909 l'església

es va incendiar i el 1936 va
ser incendiada i espoliada.

Martí de Tours
Coneixem bé la vida de

Martí de Tours (Savaria,
actual Szombathely, Hon-

gria, 316-Tours, França,
397) perquè Sulpici Sever,
un deixeble, va escriure la
seva biografia  (De Vita
Beati Martini).

Martí era legionari a

l'exèrcit imperial romà. Des-
prés de convertir-se al cris-
tianisme va deixar la milícia,
va fundar un monestir a Li-
gugé (prop de Poitiers) i es
va dedicar a la predicació.
L'any 371 va ser elegit bis-

Coneixem bé la
vida de Martí de
Tours perquè
Sulpici Sever, un
deixeble, va
escriure la
seva biografia

segle XVI. Les caracterís-
tiques de l'estructura ar-
quitectònica l'apropen al
mestre Joan Troch de Brus-
sel·les. Va treballar molts
anys a Barcelona i va fer
també el retaule de la San-
ta Creu de l'església de
Sant Just i Pastor.

La fotografia conserva-
da no permet distingir el
tema de les pintures. Se-
gons l'historiador Josep
Freixa en el seu ll ibre
"Recull de dades per a una
història de Sant Martí de
Provençals", els carrers
laterals de l'antic retaule
representaven escenes de
la vida de sant Martí. El
carrer central tenia dues
imatges. En la superior el
tema era el Judici Final.
Com s'aprecia, la part infe-

La llegenda més
coneguda de la seva
vida és la de
compartir la meitat
de la seva capa
militar amb un
captaire a l'entrada
d'una ciutat

L'onomàstica de sant
Martí se celebra l'onze de
novembre, data del seu
enterrament a Tours, i sol
coincidir amb uns dies de
bon temps (estiuet de sant
Martí). També en aquesta
època se sol concentrar la
matança del porc i d'aquí la
dita: "a cada porc li arriba
el seu sant Martí".

Tant La Verneda de Sant
Martí com El Clot-Camp de
l'Arpa celebren les seves
festes majors a l'entorn del
dia onze de novembre.
Sant Martí de Tours és el
patró de França, d'Hongria,
de les ciutats de Buenos
Aires i Ourense i, evident-
ment, del districte de Sant
Martí.
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CARLOS BRICIO DÍAZ

En estos días se pretende estable-
cer una dicotomía entre salvar la salud
a costa de la economía o viceversa.

Ciertamente hay consenso en que
la actual crisis de salud de la Covid-
19 ha provocado una crisis econó-
mica que afecta, sobre todo, a autó-
nomos y pequeñas y medianas em-
presas, resultando particularmente
dramático su impacto sobre el sec-
tor turístico y la restauración, donde
las restricciones impuestas para fre-
nar la expansión de la pandemia li-
mitan su capacidad de maniobra.

Sin embargo, situar el debate en
estos términos es engañoso.

La crisis de salud tiene efecto di-
recto sobre la economía, sí, pero no
afecta a todos por igual. La paraliza-
ción de la actividad económica ha
puesto en situación de vulnerabilidad
social a muchas personas debido a
la pérdida de ingresos, pero también
está agravando situaciones económi-
cas precarias previas, dado que de-
bajo de todo esto subyace un condi-
cionante estructural anterior: la eco-
nomía globalizada, capitalista y de
mercado altamente desarrollada que
profundiza la inequidad y hace espe-
cialmente vulnerables a determinados
colectivos. Sobre este gran factor
predisponente ha incidido la aparición
de la epidemia, actuando como fac-
tor desencadenante de la crisis.

El propio Ministerio de Sanidad es-
pañol, en su informe de 29 de octu-
bre pasado titulado Equidad en Sa-
lud y COVID-19, desarrolla este con-
cepto de vulnerabilidad, clasificándo-
la en tres tipos interrelacionados en-
tre sí. La vulnerabilidad clínica (en
personas con problemas de salud
crónicos e inmunodeficiencias), la vul-
nerabilidad social (resultado de las
desigualdades económicas y educa-
tivas, de la situación y las condicio-
nes laborales, del estatus migrato-
rio, del género o la etnia, etc.) y la
vulnerabilidad epidemiológica (con-
secuencia de las anteriores, por ma-
yor exposición a la infección, retraso
en diagnosticar e identificar contactos
o dificultades para seguir correcta-

mente el aislamiento o cuarentena).
Así, la pandemia ha evidenciado el

peso de los llamados determinantes
sociales de la salud sobre nuestras
condiciones de vida. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS),
son las circunstancias en que las per-
sonas nacen, crecen, viven, trabajan
y envejecen, incluido el sistema de
salud, [y] son el resultado de la dis-
tribución del dinero, el poder y los re-
cursos (…) explicando la mayor parte
de las inequidades en salud, es de-
cir, de las diferencias injustas y evita-
bles en la situación sanitaria.

En este contexto de inequidad
provocado por la estructura econó-
mica mundial, aparece la pandemia
entrando en un círculo vicioso de re-
troalimentación con las vulnerabilida-
des preexistentes, empeorando la
salud, la economía y, en definitiva,
las condiciones de vida de los colec-
tivos vulnerables. Son las personas

CARRER A CARRER

Francesca Bonnemaison

JOSEP MANERA

Carrer situat a La Pau, entre
la plaça Conxita Badia,
Guipúscoa, Prim i el passatge
Josep Mula.

Dedicat a Francesca
Bonnemaison Farriols
(Barcelona, 1872-1949).
Pedagoga, promotora i
mecenes de l’educació
femenina popular.
Bibliotecària de l’Obra de
Bones Lectures. Convertí l’obra
de beneficència en una
autèntica biblioteca per a
dones obreres d’on sorgí,el
1909, la Biblioteca Popular per
a la Dona, la primera de tota
Europa. El 1918 va adquirir uns
terrenys a Badalona, vora el
mar, per fer activitats de
natació per les dones.

El 1936 s’exilià a Suïssa. De
retorn a Barcelona el 1941,
continua treballant per les
dones. Col·laborà en les
publicacions La Veu de
Catalunya i Claror.

91.2 FM

Economía versus salud
o viceversa

que viven hacinadas y en condicio-
nes precarias, con riesgo de desahu-
cio, pobreza energética, menor ac-
ceso al agua. Los refugiados. La po-
blación migrante, sobre todo en si-
tuación irregular, los ancianos que
viven en las residencias... Estos gru-
pos de población son, también, po-
tenciales focos de brotes cuando no
disponen de medios para garantizar
las medidas de distancia e higiene.

Además, aquellos cuya situación
laboral y económica está ligada a la
pequeña y mediana empresa, autó-
nomos, etc, están en grave peligro
de ingresar en este colectivo vulne-
rable.

La gestión de las ayudas por parte
de la administración (tanto europea
como local) está siendo lenta, ineficaz
y desorganizada, sumiendo en la des-
esperación a los que las necesitan.

La economía globalizada,
capitalista y de mercado
hace especialmente
vulnerables a
determinados colectivos
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Cabe decir que también hay quien
se beneficia: los que saben aprove-
char las fluctuaciones de la bolsa, los
grupos de capital-riesgo que com-
pran a precio de saldo las empresas
arruinadas por la crisis, las grandes
corporaciones financieras -los ban-
cos- que aprovechan la situación

rán astronómicos, o las compañías
de venta online, como Amazon, que
ya se está planteando incluso hacer
de mayorista en el mercado del me-
dicamento, aprovechando el gran in-

La gestión de las ayudas por
parte de la administración
(tanto europea como local)
está siendo lenta, ineficaz y
desorganizada

para fusionarse y soltar lastre de
empleados y oficinas, abocándonos
a algo parecido a un oligopolio ban-
cario, los laboratorios farmacéuticos
invirtiendo fortunas inimaginables en
la carrera por la obtención de vacu-
nas, sabiendo que los beneficios que
obtendrán por su venta masiva se-

cremento de esta modalidad de com-
pra a causa de los confinamientos.
Son algunos ejemplos.

La Covid-19 es una situación so-
brevenida. El debate sobre la dico-
tomía salud-economía se circunscribe
a la situación actual y se resolverá
cuando el género humano incorpore
esta enfermedad a su rutina epide-
miológica mediante vacunas, inmu-
nización de rebaño, etc., quedando
amortizada. Si bien no sabemos
cómo quedará nuestra salud en ese
momento, la economía seguirá con-
figurando un contexto capitalista to-
davía más desarrollado.
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Llavors (I)

RICARD LLERINS BONET

Les plantes, en la seva llarga evo-
lució al planeta, molt més que la dels
animals, s’han adaptat als diferents
ambients per sobreviure. Un dels èxits
evolutius més gran que han tingut és
la creació de llavors per la seva repro-
ducció i escampar-se en nous terrenys
on créixer.

La llavor és un embrió petit on hi ha
una arrel i una tija en miniatura que
formen l’embrió,  preparades per créixer
quan les condicions siguin favorables,
envoltades de nutrients pel seu creixe-
ment. Alhora la llavor sol estar dins un
fruit de consistència dura per evitar
que es faci malbé amb facilitat i que
se’l mengin els animals.

De fet quant més gran és, més difí-
cil ho té per allunyar-se de la planta
mare, que és l’objectiu de tota llavor
perquè no competeixin amb ella per
l’aigua, la llum del sol i els nutrients
del terra. Però també té més nutrients
per créixer fins que les arrels siguin
prou grans per subministrar-li aliment.
Així, els objectius de les llavors són els
de protecció i dispersió. La natura com
sempre té diversitat de mides de lla-
vors que obeeixen a diferents estratè-

gies per escampar-les pel món.
Les primeres plantes semblants a les

algues, líquens i molses actuals no tenien
llavors i es reprodueixen per espores. Les
primeres llavors van aparèixer fa uns 360
milions d’anys i pertanyien al grup de
plantes gimnospermes, que vol dir
llavor nua, perquè no es troba dins un
fruit, a la que pertanyen entre d’altres
les coníferes, pins, avets… Les plantes
angiospermes amb flors i llavors, són
posteriors i amb aquests dos meca-
nismes han conquerit tots els climes
del planeta tret dels àrtics més extrems.

De llavors n’hi ha de moltes mides i
formes, però en general els arbres te-
nen llavors més grans que les herbes.
El seu pes està comprés entre 0,0001
g en algunes orquídeas a 42 kg en
algunes palmeres cocoteres. A pesar
d’això, l’arbre més alt del planeta cone-
gut, Sequoia sempervirens, té llavors
que pesen uns sis miligrams. Les lla-
vors més petites conegudes són les
de les orquídies on en un gram n’hi ha
prop d’un milió. Són tan petites que
quan la planta neix ha de parasitar un
fong fins que ha crescut suficient per
fer la fotosíntesi. (continuarà)

Magnolia grandiflora

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

CUINA DE COLORS

L’Amanida Mimosa és d’origen
humil. Un plat de festa de quan
a la Unió Soviètica anaven
escassos de menjar.

Ingredients (4 persones)
- 6 ous
- 250 gr de tonyina en llauna
- 1 ceba dolça petita
- Maionesa
- 150 gr de formatge gouda
- Sal

Preparació
Pelar la ceba i tallar-la en

dauets tan fins com es pugui.
Preparar els ous durs (9 minuts
de cocció en aigua abundant).
Refredar els ous amb aigua
freda i pelar-los. Separar les
clares dels rovells i ratllar-les
per separat. 

Estendre una capa fina de
clara ratllada a la safata que es
vulgui utilitzar per servir.
Sobre aquesta capa abocar una
capeta de maionesa. A sobre
posar-hi la tonyina.

Tornar a afegir-hi una capa
de maionesa i a sobre
escampar-hi la ceba. Ara toca
la capa de formatge. 

Només falta cobrir-ho tot
amb una capa generosa de
maionesa i empolvorar la
superfície amb el rovell d’ou
ratllat. Servir ben fred.

Amanida Mimosa
(Rússia)
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ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

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

ENTITATS

Un joc de pistes per
gaudir del barri Un cambio de verdad

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

Fa un parell d’hiverns,
l’escriptor barceloní Gabi
Martínez va deixar la seva vida
a la ciutat i es va instal·lar com
a aprenent de pastor a la
comarca extremenya de La
Siberia. La seva intenció era
experimentar la vida que la
seva mare havia conegut quan
era una nena, i, de pas,
repensar la seva existència en
companyia del seu propi fill.

El resultat d’aquesta
experiència és un esplèndid
assaig literari, d’estil directe,
perspicaç i sovint emotiu, que
ens convida a reflexionar sobre
la nostra connexió amb la
natura i a descobrir les dones i
els homes que encara avui fan
la seva vida en l’àmbit rural del
nostre país.

Gabi Martínez

Un cambio de verdad

Seix Barral, 2020

El Casal Infantil Sant Martí ha volgut
"celebrar" la Festa Major d'enguany
amb un joc de pistes. Donat que no
s'ha pogut fer cap acte per les res-
triccions fruit de l'emergència sanità-
ria per la COVID-19, l'equipament
municipal proposa una descoberta
del Barri 72 (Sant Martí de Proven-
çals) mitjançant un recorregut en el
què s'han de trobar i identificar una
dotzena d'indrets amagats i no tan
amagats (els que es poden veure a
les imatges que il·lustren aquestes
línies).

Si qualsevol veí o veïna vol seguir-
lo, es pot trobar a l'adreça electrònica
https://cutt.ly/8hsiz4W.

La ruta comença davant el Centre
Cívic Sant Martí i continua per la plaça
Soledad Gustavo fins arribar a la
plaça de la Infància i els jocs infantils
del lateral de la Gran Via.

Després tomba cap a la muntanya
i, passant pels pisos de Sindicats,
arriba al nucli antic del barri. Allà es
troben les masies i l'església vella.
El passeig s'allunya del barri 72 i arri-
ba a la Verneda i la Pau per visitar el
mercat de Sant Martí a la Palmera.
En el darrer tram, enfila pel carrer
Andrade per trobar la pista de
bàsquet d'Alisos i acabar a la plaça
Angeleta Ferrer.

 Menorca, 72 
652 770 849  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura
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L L I B R E S

El nou llibre
de Joan
Bargalló
conté
seixanta-sis
relats curts
sota el títol
Històries i
contes.
Fidel al seu
estil, els
escrits se
centren en fets i llegendes
amb un final inesperat.
Aquest és el quart llibre de
Bargalló, després de Les
meves petites històries,
Històries breus i Llegendes
i vivències del Barri
de Navas.

Medalles d'Honor de la
ciutat per a VERN i Mañosas

Quantes federacions
esportives tenen
la seu a la Casa

de l'Esport?

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

FINS 15 GENER

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Novembre

On es troba la tapa
de registre de l'antiga
conducció d'aigua de

la fàbrica Damm?
DESCONECAGRICULTURA

37%56%

SANTANDERPRIM

ENQUESTES EL REBROT

0% 7%

Històries i contes

Lliurament de la Medalla d'Honor de Barcelona al Saló de Cent

L'alcaldessa Ada Colau va presidir el
primer de desembre al Saló de Cent
de l'Ajuntament de Barcelona l'acte
de lliurament de les Medalles d'Honor
de la ciutat. Aquests guardons es
concedeixen des de l'any 1997, en
commemoració del centenari de
l'agregació a Barcelona dels pobles
del Pla.

Premia vint-i-cinc persones o enti-
tats que han contribuït al desen-
volupament de la consciència ciuta-
dana i els valors cívics (dos per dis-
tricte més cinc de ciutat).

Pel districte de Sant Martí van

rebre la Medalla Salvador Mañosas
Duran i VERN-Coordinadora d'Enti-
tats de la Verneda-Sant Martí. El jurat
destaca de Mañosas, president de
l'associació de veïns La Palmera Cen-
tro, la "seva implicació i dedicació per
a la millora i dinamització del barri de
La Palmera i del districte de Sant
Martí".

De VERN, justifica el premi per "la
tasca comunitària de foment de la
convivència i la cohesió social". Va
rebre el guardó, en nom de l'entitat,
el seu president, Roger Torrell.

24 23 20
(Pista: El REBROT 59-Setembre 2019)

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space



15 - Festa Major Barri La Pau
23 - Revetlla de Sant Joan

1 - Dia del Treball
24 - PrimaVERN

7  - Salut
23 - Dia del Llibre / Festa romana Vinalia Priora

8 - Dia de la Dona Treballadora
24 - Aniversari mort Pep Ventura

11 a 17 - Carnaval
13 - Rua

1- Cap d'Any
5 - Cavalcada de Reis

GENER-Urtarrila-Xaneiro-Enero

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JUNY-Ekaina-Xuño-Junio

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

MAIG-Maiatza-Maio-Mayo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

   bat bi

    hiru    lau     bost     sei   zazpi  zortzi bederatzi

  hamar hamaika hamabi hamahiru hamalau hamabost hamasei

hamazazpi hamazortzi hemeretzi hogei hogeita bat hogeita bi hogeita hiru

hogeita lau hogeita bost hogeita sei hogeita zazpi hogeita zortzi hogei ta bederatzi hogei ta hamar

ABRIL-Apirila-Abril

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

      u      dos      tres quatre

    cinc      sis     set      vuit      nou deu onze

   dotze tretze catorze quinze setze disset divuit

dinou vint vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc

vint-i-sis vint-i-set vint-i-vuit vint-i-nou trenta

MARÇ-Martxoa-Marzo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

   uno    dos    tres     cuatro     cinco      seis siete

   ocho    nueve diez once doce  trece catorce

quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno

veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho

veintinueve treinta treinta y uno

FEBRER-Otsaila-Febreiro-Febrero

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28
NINOTS:

astelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea

d i l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge

   bat    bi hiru

    lau bost    sei   zazpi    zortzi   bederatzi hamar

hamaika hamabi hamahiru hamalau hamabost hamasei hamazazpi

hamazortzi hemeretzi hogei hogeita bat hogeita bi hogeita hiru hogeita lau

hogeita bost hogeita sei hogeita zazpi hogeita zortzi hogeita bederatzi hogei ta hamar hogei ta hamaika

lunes martes mércores xoves venres sábado domingo

lunes martes mércores xoves venres sábado domingo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

astelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea

     un    dous     tres      catro   cinco seis sete

    oito    nove dez once doce trece catorce

quince dezaseis dezasete dezaoito dezanove vinte vinte e un

vinte e dous vinte e tres vinte e catro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito

   un     dous     tres     catro     cinco seis

   sete    oito     nove dez once doce trece

catorce quince dezaseis dezasete dezaoito dezanove vinte

vinte e un vinte e dous vinte e tres vinte e catro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete

vinte e oito vinte e nove trinta



12 - Dia de la Joventut
31 - Dia de la Solidaritat

1 - Castanyada
11 - Festa Major de La Verneda de Sant Martí

3 - Dia de les Persones amb Discapacitat
25 - Nadal

12 - Dia del Pilar
24 - Aniversari creació ONU

11- Diada de Catalunya
24 - Festes de la Mercè

18 - Aniversari naixement Nelson Mandela
20 - Dia Mundial dels Escacs

DESEMBRE-Abendua-Decembro-Diciembre

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

NOVEMBRE-Azaroa-Novembro-Noviembre

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

      u     dos      tres      quatre cinc

    sis     set     vuit     nou   deu  onze dotze

 tretze catorze quinze setze disset divuit dinou

  vint vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis

vint-i-set vint-i-vuit vint-i-nou trenta trenta-u

    uno     dos     tres     cuatro    cinco      seis siete

   ocho     nueve  diez once doce   trece catorce

  quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno

veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho

veintinueve treinta

OCTUBRE-Urria-Outubro-Octubre

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

SETEMBRE-Iraila-Setembro-Septiembre

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

     bat      bi    hiru         lau bost

    sei    zazpi      zortzi     bederatzi hamar hamaika hamabi

hamahiru hamalau hamabost hamasei hamazazpi hamazortzi hemeretzi

 hogei hogeita bat hogeita bi hogeita hiru hogeita lau hogeita bost hogeita sei

hogeita zazpi hogeita zortzi hogeita bederatzi hogeita hamar

AGOST-Abuztua-Agosto

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

JULIOL-Uztaila-Xullo-Julio

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

     uno    dos      tres cuatro

   cinco      seis      siete     ocho    nueve diez once

  doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho

diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco

veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno

u

    dos       tres     quatre      cinc      sis     set vuit

    nou   deu onze dotze tretze  catorze quinze

  setze disset divuit dinou vint vint-i-u vint-i-dos

vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis vint-i-set vint-i-vuit vint-i-nou

NINOTS:

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

lunes martes mércores xoves venres sábado domingoastelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata igandea

d i l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo di l luns dimarts dimecres d i jous divendres dissabte diumenge

    un     dous tres

   catro    cinco     seis     sete    oito     nove dez

  once doce trece catorce quince dezaseis dezasete

dezaoito dezanove vinte vinte e un vinte e dous vinte e tres vinte e catro

vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta trinta e un


