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EL REBROTR

A l'espera d'una anàlisi més acura-
da, les dades dels resultats de les
eleccions catalanes del proppassat
14 de febrer a La Verneda de Sant
Martí assenyalen: una baixa partici-
pació (en comparació amb les ante-
riors convocatòries de comicis au-
tonòmics); la clara victòria socialista
(que substitueix la protagonitzada
per Ciutadans en les del 21 de de-
sembre de  2017) i la confirmació de
l'avançament d'Esquerra Republica-
na sobre els postconvergents en el
camp independentista.

En nombres absoluts, dels 40.155
electors de les 139 seccions censals
del barri, només 20.939 van anar a
votar. Els estudis electorals aclariran
si la baixa participació va ser deguda
a la por per la pandèmia de la Covid-

14-F al barri: baixa
participació i clara
victòria socialista(pàgines 3-4)

Entrevista

amb l'actriu

Berta Pipó

Cua de votants el 14-F davant l'escola Els Porxos

19, a l'emprenyament per la manca
d'iniciativa política, a l'apatia per uns
resultats que es donaven per fets,
o a d'altres factors.

Els resultats dels partits que van
treure finalment representació al Par-
lament de Catalunya van ser: Partit
dels Socialistes, 6.473 vots; Esquer-
ra Republicana, 3.956; Junts per
Catalunya, 2.027; Vox, 1.930; En Co-
mú Podem, 1.878; Ciutadans, 1.634;
Partit Popular, 1.238; CUP, 959. Si su-
mem els vots segons l'eix ideològic
dreta-esquerra (comptant tots els su-
fragis encara que no hagin obtingut
representació), al barri guanyen les
formacions d'esquerres. Si ho fem se-
gons l'eix nacional, guanyen els par-
tits no independentistes.
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solución: Operació Illa.
(OPERA, C i O, ILLA)

Al PSOE li ha sortit bé a mitges l'...

No som originals
Un cop més, els resultats de les eleccions catalanes
del 14 de febrer a La Verneda de Sant Martí han
seguit les pautes generals de tot el país: baixa
participació, victòria socialista, canvi de lideratge
als partits independentistes, enfonsament dels
partits de dretes (inclús la secció censal 108, que
habitualment és l'única de Barcelona en la què
guanya el PP, s'ha passat als socialistes) i retorn a la
majoria dels partits d'esquerres.

Les mobilitzacions pel Vuit de Març d'enguany
estaran marcades per les
restriccions causades per
la Covid-19. Diverses
organitzacions han fet
convocatatòries petites o
vagues sense grans actes.

Al nostre barri tenim
disset carrers, places i
jardins amb nom de dones
que van ser lluitadores i
intel·lectuals com la
poetessa Maria-Antònia
Salvà, a la què dediquem
la contraportada.

L'entrevista ens apropa a l'ofici d'actriu: una dona
que fa teatre i cinema (recorden Estiu 1993?) i que,
en temps difícils per a la cultura, està treballant a
l'Auditori Sant Martí de Provençals, una espelma en
la foscor de la vida artística de la ciutat.

Tot i les limitacions provocades per la pandèmia,
el Pla d'Acció Comunitària de La Verneda i La Pau
continua amb els seus projectes. En aquest número,
ens fem ressò del curs d'emprenedoria de la mà d'una
de les seves beneficiàries.

EDITORIAL

Els resultats de les
eleccions catalanes
del 14 de febrer a La
Verneda de Sant
Martí han seguit les
pautes generals de
tot el país

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

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
Oxfam Intermón
oxfamintermon.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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"Treballar a l'Auditori està essent la
feina de la meva vida"

ÀNGEL VALVERDE

Berta Pipó Canadell (Les Planes
d'Hostoles, La Garrotxa, 1991) és
actriu de teatre i de cinema. La seva
pel·lícula més coneguda és "Estiu
1993", dirigida per la seva germana
Carla Simón. Actualment treballa a
l'Auditori Sant Martí de Provençals.

Va estudiar art dramàtic a
l'Escola Eòlia...

Vaig preparar les proves de l’Ins-
titut del Teatre i no vaig entrar. Em
vaig posar a estudiar historia de l’art.
A la facultat hi ha l’Aula de Teatre
Ricard Salvat. Allà vaig fer la meva
primera obra, "Homes i no" de Ma-
nuel de Pedrolo. Buscant escoles de
teatre, l’Eòlia és la que em va con-
vèncer més. Els professors d’Eòlia
estan tots en actiu.

Estiu 1993 és un homenatge
cap a la nostra família. És
totalment autobiogràfica

Berta Pipó, a la seu de Verneda Solidària

Llibre
"Con las mujeres no hay
manera", de Boris Vian.

Música
Tom Waits.
Pel·lícula

"La mujer sin cabeza",
de Lucrecia Martel.

Obra teatral
"No s'ha foss", de La Gleva.

Dramaturg
Pablo Messiez.
Sala teatral

La Planeta (Girona).
Color

Vermell.
Olor

Acàcia.
Menjar

Truita de patates.
Piano o guitarra?

No puc triar.

Tal com és

Com és la preparació d'una
actriu?

A Eòlia és un entrenament actoral
que es basa en la improvisació. Com
un gimnàs de les emocions. Et propo-
sen improvisacions molt llargues.

(segueix a la pàgina 4)

ressen les dues, però són comple-
tament diferents.

Té una companyia pròpia...
Sí, amb dos amics de l’Aula de

Teatre. Es diu La Meybes. L’Elena
Sánchez és la que dirigeix i es dedica
a la producció audiovisual i el David
Bo que és el que escriu. Entre els
tres ho fem tot.

Com els ha afectat la pandèmia?
Portem un any sense fer res. Ara

hem començat a assajar "Monòleg
del perdó", d’Enric Casasses, fotent-
se del teatre.

Hi ha diferents escoles
d'interpretació...

Tinc una companya que va estar
dos anys estudiant a Nova York i fli-
pava perquè la tècnica és totalment
diferent. Es basa en el text: asseu-
re’t i dir les paraules. A Londres és
una cosa molt més física. M’inte-
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Per què "Estiu 1993" va agradar
tant al públic?

Soc molt poc objectiva amb aques-
ta peli. A mi m’agrada moltíssim, tant
aquesta peli com tot el que ha fet la
meva germana. Tenim un gust cine-
matogràfic molt similar, potser per
haver crescut juntes. Ens agraden les
pel·lícules petito-
nes, que expliquen
la quotidianitat. I
aquesta pel·lícula
em sembla un ho-
menatge cap a la
nostra família. És
totalment autobio-
gràfica. Quan li van
donar el premi Goya a la Carla, està-
vem tots allà amb el meu germà i els
meus pares.

Com és el treball a l'Auditori Sant
Martí de Provençals?

Per a mi està essent la feina de la
meva vida. És portar la cultura al po-
ble, és això aquest feina.

Quan estàs ficada en el món de la
interpretació teatral sempre el veus
de la mateixa manera. T’oblides que

hi ha moltes altres maneres. El tea-
tre té un poder que no passa per tu
sinó que ha d’arribar al públic.

Ara estic començant a programar.
La feina la fan les meves companyes
Marta i Sílvia. Estic aprenent d’elles.

Hi ha un públic fidel?
Al juliol quan vam poder obrir, la

gent va sortir del concert plorant. No
perquè el concert
fos especialment
emotiu, la gent es-
tava emocionada de
veure música en di-
recte. La gent surt
ara de l’Auditori do-
nant-nos les grà-
cies.

Quina és la programació
preferida?

Ara fem poquet teatre, per tota la
situació. És un tema de logística per-
què les companyies no poden assa-
jar. L’Auditori l’omple la gent gran i
tira molt la música clàssica. Hi ha
unes baralles els diumenges... per
seure a primera fila (no li veuré les
mans al pianista!).

(ve de la pàgina 3) ENQUESTES
EL REBROT

Ja ha estat
vacunat/da

contra la Covid-19?

Només cal enviar un correu electrònic amb

la seva resposta a:

cartes.elrebrot@gmail.com

FINS 19 MARÇ

SÍ

NO

Resultats Enquesta EL REBROT

Desembre-Gener

Quantes federacions esportives tenen

la seu a la Casa de l'Esport?

24

13%
23

47%
20

40%

Al juliol, quan vam obrir
l'Auditori, sortien del
concert plorant. La gent
estava emocionada de
veure música en directe
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Pla d'Acció Comunitària: un camí
cap a l'emprenedoria

cies que ens podrien ajudar a curt,
mitjà i llarg termini. Tot i que els nos-
tres projectes eren molt diferents,
ens unia la mateixa il·lusió per com-
partir-los i, sobretot, per comprovar
que havíem fet el primer pas cap a la
seva materialització.

LAURA REINÓN

Lideratge, treball en equip i en xar-
xa, teletreball, competències comer-
cials, etc., van ser alguns dels temes
tractats al curs, que també va comp-
tar amb la visita d’empresaris i em-
presàries de diferents sectors, que
van posar en comú la seva experièn-
cia professional.

Poc abans de finalitzar 2020, un
any que gairebé tots voldríem oblidar,
des del Pla Comunitari de la Verneda i
la Pau, es va posar en marxa una
nova edició del Curs d’emprenedoria
del barri La Verneda i La Pau, amb
l’objectiu d’oferir a les i els partici-
pants tota una sèrie d’eines per a mi-
llorar les oportunitats de trobar una
nova feina o bé millorar-la. I, per què
no dir-ho, també per a donar-nos
suport mútuament després d’aquests
mesos complicats en què, qui més i
qui menys, hem sofert un tsunami d’in-
certesa, tant laboral com personal.

El primer dia de curs, després de
les presentacions, ens vam posar en
marxa i vam començar a treballar.
Gairebé totes les persones que ens
connectàvem a través de les nostres
pantalles érem dones, de procedèn-
cia i experiències molt diferents, però
totes unides pels mateixos objec-
tius: crear sinèrgies; posar-nos al
dia quant a les novetats de les TIC
(noves tecnologies); i dotar-nos
d’aquelles eines necessàries per a
convertir en realitat els nostres plans
de emprenedoria.

Després de la timidesa inicial,
totes i tots ens vam entusiasmar
amb les diferents sessions, molt
pràctiques i de temes molt diversos,
que ens van permetre fer-nos un
mapa mental d’aquelles competèn-

seus propis habitatges col·labora-
tius; Megafon-Coop, una cooperati-
va de serveis de comunicació;
Keducoop, que proporciona solucions
tecnològiques de TI obertes; i The
Goood Shop, una botiga de roba
online, fabricada de forma sosteni-
ble, ètica i local.

Totes i tots els participants hem
valorat molt positivament aquest pro-
grama perquè ens ha permès compar-
tir, crear sinèrgies, guanyar confiança
i aprendre una mica més sobre em-
prenedoria, des de la seva vessant
teòrica i pràctica. Això sí, també hem
trobat molt a faltar —per qüestions
òbvies— la possibilitat de poder fer les
sessions de forma presencial, i visitar
"en directe" les diferents empreses i
els seus equips. I és que, la part hu-
mana és la més important de qual-
sevol formació. Així que... per quan
una segona part del curs?

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.

Ens vam entusiasmar amb
les diferents sessions, molt
pràctiques i de temes
molt diversos

Des del meu punt de vista perso-
nal, vaig valorar molt especialment,
a més del suport dels professionals
que dinamitzaven les sessions, la
"visita" online de diversos professio-
nals que ens van proposar temes tan
interessants com el de transformar
una idea en un projecte,  treball en
equip, eines de teletreball, compe-
tències comercials, recursos d’em-
prenedoria, e-commerce… sense
oblidar continguts molt importants
com ara la motivació, fonamental per
superar reptes i obstacles per acon-
seguir els nostres objectius. A través
dels nostres ordinadors, mòbils o
tabletes, vam conèixer el funcionament
d’empreses com Cohousing_LAB, que
ajuda a persones a desenvolupar els
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Llavors (i III)

RICARD LLERINS BONET

La llavor sol portar poca aigua per
pesar menys. En un ambient humit
absorbeix aigua i comença a desenvo-
lupar-se. Primer creix la radícula, la
futura arrel per ancorar-se al terra.
Això fa impulsar els cotiledons cap
amunt, que alimentaran la planta fins
que pugui fer la fotosíntesi, per que
acompanyin la petita tija, que es va de-
senvolupant fins que té fulles capaces
d’absorbir la llum del sol. Si fa massa
fred, hi ha poca llum o poca aigua la
llavor sap esperar temps millors.

El 1960 es va realitzar una excava-
ció a les ruïnes del Palau del rei Herodes
el Gran a Masada, Israel. Els arqueò-
legs van trobar un recipient de fang de
l’època, amb unes llavors de datilers,
la qual cosa no és un fet estrany en
d’altres excavacions. No va ser però
fins l’any 2005 que la investigadora
botànica Elaine Solowey en va aconse-
guir tres i després de rehidratar-les les
va sembrar i una d’elles va brotar. Ma-
lauradament era un exemplar mascle
que fins que se’n trobi un amb les
mateixes característiques femení, no
es podrà veure la varietat de fruit que
dona. Una de les llavors va estar en
latència uns 2.000 anys esperant la
seva oportunitat per néixer sense al-
terar les seves capacitats vitals, a pe-
sar de les nul·les condicions de mante-
niment per assolir-la.

Però l’any 2010 un equip de biòlegs
de l’Acadèmia russa de Ciències ha
aconseguit crear un clon d’unes restes
d’una planta que havien estat en sedi-
ments congelats a Sibèria, en concret
a Kolimà, durant 39.000 anys. Les
temperatures en aquest lloc, on van
morir un milió de persones en un camp
de treball estalinista entre els anys
trenta i cinquanta del segle passat,
solen estar entre els -20 i -40ºC. Les
llavors van ser trobades en un cau

d’un esquirol prehistòric. Es van tractar
teixits placentals amb tècniques de
cultiu in vitro i després de micropropa-
gació clonal, aconseguir clons de
plantes a partir de poques cèl·lules. La
planta va florir i fructificar sense pro-
blemes. El permafrost siberià mata
però impideix la putrefacció natural.
Tenint en compte que ocupa 22,8 mi-

Margalló (Chamaerops humilis)

medi altre cop adequat per la seva vida.
Les plantes que suren al mar no són

gaires. Només unes 250 espècies, el
0,1 per cent de les 250.000 que n’hi
ha amb flors, produeixen llavors que
es poden trobar fàcilment en platges.
D’aquestes la meitat poden surar al
mar un mes sense perdre la vitalitat.
Algunes altres però poden surar for-
mant part de la branca d’una planta.

Les llavors són capaces de protegir
la vida de l’embrió viu en les condicions
més dures imaginables: en aigua, dins
el gel, sobre l’abrasadora sorra del de-
sert, sotmeses a temperatures extre-
mes pels dos costats, amb o sense aire,
nutrients o aixopluc durant anys, dèca-
des, centenars o milers d’anys. Per això
hi ha tantes plantes al planeta a pesar
que no parem d’extingir-ne espècies.

I si la llavor no germina o mor en l’in-
tent, que és el que passa en pràctica-
ment totes elles? Doncs es transforma
en adob per la planta mare i alimenta
els éssers descomponedors. De fet la
major part de les plantes solen fer
centenars o milers de llavors preveient
que la gran majoria no brotaran mai.

El canvi climàtic, amb el
desgel dels pols, podria fer
reviure plantes actualment
desaparegudes en
sediments congelats

lions de km2 a l’hemisferi boreal i que
a llocs com a Kolimà té centenars de
metres de gruix, hi deu haver cente-
nars de caus d’esquirols amb cente-
nars de llavors amagades en molts
d’ells que esperen que els trobem i
sembrem les llavors per brotar. El canvi
climàtic, amb el desgel dels pols, podria
fer reviure plantes actualment desapa-
regudes en d’altres sediments conge-
lats, que podrien tornar a existir en un

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

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 91.2 FM
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Combatre la desigualtat de
les emissions de carboni

OXFAM INTERMÓN

L'u per cent més ric de la població
mundial ha estat responsable de
més del doble de la contaminació per
carboni que la meitat més pobra de
la humanitat, conformada per 3.100
milions de persones, durant el quart
de segle en què les emissions han
arribat a nivells sense precedents.

 El nou informe d'Oxfam Intermón,
Combatre la desigualtat de les emis-
sions de carboni, avalua les emissions
de consum dels diferents grups d'in-
grés entre 1990 i 2015, els 25 anys
en què la humanitat va duplicar la
quantitat de diòxid de carboni a l'at-
mosfera. Segons els resultats:
- El deu per cent més ric de la humanitat
va ser responsable de més de la meitat
(52%) de les emissions acumulades
a l'atmosfera entre 1990 i 2015.
- Durant aquest període, el deu per
cent més ric va dilapidar un terç del
pressupost global de carboni restant
per mantenir l'escalfament global per
sota de 1,5ºC, en comparació amb
només el quatre per cent de la meitat
més pobra de la població mundial. El

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

Poesía completa

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

L’argentí Jorge Luis Borges ha
adquirit la condició de clàssic
indiscutible de la literatura
universal gràcies, sobretot, a
les dues extraordinàries
col·leccions de contes que va
publicar als anys 40 del segle
XX: Ficciones i El Aleph. Cada
peça d’aquests llibres és un
prodigi d’invenció, profunditat
i estil, amb la seva particular
combinació de literatura i
filosofia i el seu esperit
d’aventura intel·lectual. La
poesia de Borges, en canvi, ha
sigut tradicionalment menys
llegida, tot i ser una porta
d’accés immillorable a la seva
literatura. L’ètica i l’estètica,
les inquietuds metafísiques, el
vertigen davant el misteri del
món: tot Borges és en aquests
esplèndids poemes que us
convidem a descobrir.

Jorge Luis Borges

Poesía completa

Lumen, 2018

balanç de carboni s'esgotarà el 2030
si l'augment de les emissions dels
més rics continua a aquest ritme. El
balanç de carboni és la quantitat de
diòxid de carboni que pot afegir-se
a l'atmosfera sense provocar que la
temperatura mitjana global s'elevi
per sobre dels 1,5 ºC.
- Les emissions anuals van créixer un
seixanta per cent entre 1990 i 2015.
El cinc per cent més ric de la població
va ser responsable de més d'un terç
(37%) d'aquest augment.
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CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

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

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

JOSEP MANERA

Una de les disset dones que tenen
una plaça dedicada al barri és Maria-
Antònia Salvà i Ripoll (Palma de Ma-
llorca, 1869–Llucmajor, 1958). S'hi
accedeix o bé per unes escales del
carrer Guipúscoa o per Concili de
Trento, entre Fluvià i Julián Besteiro.

Poetessa, prosista i traductora.
Residí gairebé tota la vida a Lluc-
major, en un ambient familiar il·lus-
trat. El poeta Miquel Costa i Llobera
va ser el seu mentor i avalador en el
camp de les lletres.

Entre les seves amistats destaca-
ren la de Miquel Ferrà i Josep Carner,
que igualment esdevingueren els
seus mentors literaris. El 1903 fou

premiada al Certamen Literari de les
Fires i Festes de Mallorca pel seu
poema "Joc de nins". La seva obra
poètica s'aplegà en els volums "Poe-
sies" (1910), "Espigues en flor"
(1926) amb pròleg de Josep Carner,
"El retorn" (1934), entre d'altres.

Va col·laborar en nombroses re-
vistes com "Catalunya", "La Nostra
Terra" i "La Veu de Mallorca”. Traduí
obres de Frederic Mistral, Francis
Jammes, Manzoni i Petrarca.

Maria-Antònia Salvà, una
poetessa amb plaça al barri
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A les donzelles de l'any dos mil
Oh vosaltres, pressentides flors d'amor i gentilesa
que viureu quan mon passatge s'haurà fet esborradís;
jo us endreç per aleshores, amical, una escomesa
que s'allunya, de mos versos dins l'esbart voleiadís.


