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82litza activitats relacionades amb la
lluita pels drets de les dones. Ara
mateix estan preparant els actes de
celebració del Vuit de Març-Dia Inter-
nacional de les Dones.

Defensa aferrissadament la sani-
tat pública i la seva qualitat, tot i la
manca de recursos. Afirma que el per-
sonal de la residència Vall d'Hebron
és com una gran família, que conside-
ra "el hospital com casa seva".

ÀNGEL VALVERDE

Jacoba Castillo Mendoza (Bon Pas-
tor, Barcelona, 1952) ha estat du-
rant molt anys secretària mèdica a
la Ciutat Universitària i Sanitària Vall
d’Hebron. Veïna del barri des del
1966, recorda que quan va venir a
viure gran part del territori encara
eren camps de conreu.

És membre fundadora de Les Ver-
nedes, un grup de dones que rea-

"S'ha de lluitar sempre
pels drets de les dones"

Entrevista amb Jacoba Castillo, activista pels drets de les dones

(pàgina 8)
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El conflicte 66
Síria, Líbia, Iemen, Myanmar, Tigray, Mali,
Colòmbia, Kivu... fins a seixanta-cinc conflictes
s'estenen per tot el món i provoquen violència i
mort. Ara la notícia està en el conflicte provocat
per l invasió d'Ucraïna per la Federació Russa: el
66è del planeta.

La Verneda de Sant Martí acull més de dues-
centes persones de
nacionalitat ucraïnesa,
molt actives en el
plànol cultural a través
de l'associació
folklòrica Beregynya
que participa en les
festes del barri.

La celebració del Dia
Internacional de la
Dona Treballadora a
l'entorn del vuit de març adquireix enguany un
caràcter marcadament laboral: la defensa dels
drets de les dones treballadores i la lluita contra
la pobresa i la precarietat en el món del treball.

L'entrevista ens apropa a una de les activistes
del grup de dones Les Vernedes i defensora de la
sanitat pública. Explica a EL REBROT com va
néixer el grup i la seva activitat més coneguda:
"Vecina, baja tu silla".

L'entitat YouthBCN porta al barri durant tot
l'any centenars de joves de molts països
europeus en intercanvis que formen part del
programa Erasmus+.

De la vida interna de Verneda Solidària tracta
l'article sobre l'assemblea de Cerai Catalunya.
En ella s'ha fet el relleu en la presidència, donat
que l'històric president de l'entitat s'ha
traslladat a viure fora de Catalunya.

EDITORIAL

L'ESPURNA

Solució: Perspectiva de gènere.
(P, eR, S, P, eC, T, IVA, De, GENER, E)

Els projectes solidaris han
de contemplar...

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

Cerai Catalunya
Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona

La revista no comparteix necessàriament les
opinions dels articles signats
Revisió lingüística: Montse Ayats

Impremta: Espai Gràfic

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

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

JEROGLÍFIC

A G E N D A

FINS 31 MARÇ

EXPOSICIÓ:
"2022_N1", COL·LECTIVA

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

1 AL 22 MARÇ

EXPOSICIÓ: "FER DEL DOLOR

UN TALISMÀ"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

3 MARÇ, 17:15
PETIT CINECLUB:

"AL SOSTRE DEL MÓN"
SALA LA PAU

4 MARÇ, 18:00
CINEMA: "SOM

MARIMACHOS"
AUDITORI SANT MARTÍ

4 MARÇ, 18:00
TEATRE: "FIRST ROUND"

SALA LA PAU

4 MARÇ, 18:30
ART I FEMINISME:

HO TINC TOT

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

5 MARÇ, 18:30
RESONARE:

LEOS QUARTET

AUDITORI SANT MARTÍ

5 MARÇ, 11:00
RUTA: CARRERS, JARDINS I

PLACES DEDICADES A DONES

A LA VERNEDA DE SANT

MARTÍ (I)
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

7 MARÇ, 19:30
COM VOTA LA VERNEDA DE

SANT MARTÍ?
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

11 MARÇ, 18:00
LES MUSARANYES:

"EL PORC FEROTGE"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

12 MARÇ, 19:00
TEATRE: "GIULIA"
AUDITORI SANT MARTÍ

12 MARÇ, 11:00
RUTA: CARRERS, JARDINS I

PLACES DEDICADES A DONES

(II)
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

14 MARÇ, 19:30
LLUITES VEÏNALS A

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

16 I 23 MARÇ, 18:30
LES MINORIES CLÀSSIQUES

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

21 MARÇ, 19:30
CICLE DE XERRADES SOBRE LA

HISTÒRIA DE BARRI: LLIBRES

I ESTUDIS SOBRE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

17 MARÇ, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"CURVY CREW"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 MARÇ, 19:00
TEATRE: "CELEBRARÉ

MI MUERTE"
AUDITORI SANT MARTÍ

25 MARÇ, 19:00
TASTETS MUSICALS:
NEGRO SPIRITUALS

AUDITORI SANT MARTÍ

Amb el suport de:

Fins a seixanta-
cinc conflictes
s'estenen per tot
el món i
provoquen
violència i mort

EDITORIAL
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"Tenim un dels millors sistemes sanitaris del món,

t'atenen passi el que passi i siguis qui siguis"

La gent que no es vol vacunar...
Tots som lliures de fer amb el

nostre cos el que vulguem, però
considero que la pandèmia ha estat
molt forta, hi ha hagut molts morts.
La vacuna ha permès que no arribés
a majors. No evita que et contagiïs
però sí ha evitat moltes morts. Crec
que és necessari posar-se-la. Ara,
qui no vulgui corre un risc.

Què diuen als hospitals?
Els primers que s’han vacunat són

els que tracten amb els malalts.

Encara hi ha molta inconsciència, so-
bre tot dels que són d’alt risc. La
meva filla treballa a Urgències i em
transmet que ve gent contagiada  de
totes les edats, i alguns encara van
a l’UCI.

Ja s’acaba la pandèmia?
No. Quedarà com una grip.

És cert que tenim una bona
sanitat?

Crec que és una de les millors del
món. Passi el que passi, qualsevol

Llibre
"La madre de Frankenstein",

d'Almudena Grandes .
Música
Salsa.

Pel·lícula
"Los puentes de Madison",

de Clint Eastwood.
Color
Blau.
Olor

Gessamí.
Piano o guitarra?

Guitarra.

Tal com és

Dilluns a divendres de 10 a 18   -   Dissabtes de 9:30 a 14
Dr. Zamenhof, 5-7   93 498 28 36      640 911 061

LA TEVA
BELLESA

I BENESTAR,
 LA NOSTRA

PASSIÓ

ENTREVISTA

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

cosa, ho tenim cobert: oncològica,
transplantaments, malalties cròni-
ques... T'atenen siguis qui siguis.

També a nivell mundial. Avui en dia
els serveis oncològics estan en con-
nexió amb qualsevol part del món.
Saben on s’estan fent tractaments
pilot. És una tonteria això que diuen
de tractar-se segons quins càncers
als Estats Units. El doctor Baselga,
que treballava en el Mount Sinai
d’EUA, tenia el servei al Vall d’He-
bron.

Jacoba Castillo, a la plaça d'Angeleta Ferrer

(segueix a la pàgina 4)
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L L I B R E S

Joan Bargalló ens ofereix un
nou recull de 53 relats curts
d'història i fantasia. Destaquem
"Càtars a Amèrica", "La guerra
dels gossos", "Les Clepsidres de
Toledo", "El criat del Dimoni" i
"Flors de l'Alhambra".

Algunes històriesHan canviat molt els centres
sanitaris?

He conegut Vall d’Hebron amb sis
pacients per sala. Ara s’ha fet
universitari i té un departament
d’investigació. Hi ha un projecte de
fer les consultes a l’altra banda de
la ronda.

Tot és millora-
ble. Ha disminuït
el personal, ara
ens acaben de
retornar les pa-
gues que ens va
treure Conver-
gència. Sempre
hi ha carència de
coses. Però en el
fons la gent que treballa a Vall
d’Hebron sent que és com casa seva.
Mai surt a la llum les vides que salven
cada dia. Se’n van molts més d’alta
que no moren.

Encara s’ha de lluitar pels drets
de les dones?

Sempre. S’ha de seguir lluitant.
Sobretot els drets laborals, els de les
emigrades, de les cuidadores…

Aquest any el Vuit de Març va molt
per les cuidadores: qui té cura de la
cuidadora? De l’obligació de les
dones de tenir cura d’algú de casa i
de les que es dediquen a tenir-ne
de les que no són de la seva família.

Què és el grup de dones Les
Vernedes?

Va néixer a través del Pla de Barris
[de La Verneda i
La Pau]. Vaig par-
ticipar en unes
marxes explora-
tòries per saber
quines parts del
barri eren més
perilloses per a
les dones. Hi ha-
via dones que ja

estaven a les vocalies de dones de
les associacions de veïns.

A partir d’aquí ens vam reunir un
grup i vam quedar de reunir-nos més
sovint. I va néixer l’activitat “Vecina,
baja tu silla”, reunions al carrer per
tractar temes d’actualitat.

Ara estem intentant col·laborar
amb la resta d'entitats i volem entrar
a la Coordinadora VERN.

(ve de la pàgina 3)

Al Grup Les Vernedes vam
crear l'activitat "Vecina,
baja tu silla", reunions al
carrer per tractar temes
d'actualitat
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Vuit de Març 2022

VUIT DE MARÇ

L L I B R E S

Paisajes del
Iceberg

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

Treball, 192 baixos
93 314  4853

W h a t s A p p
618 689 776

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

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.

NEUS ESPINALT

L'editorial figuerenca
Cal·lígraf ha publicat el llibre
de poesia "Paisajes del
Iceberg", de Juan Jesús Aznar
y del Águila, vernedenc de La
Pau, periodista, escriptor i
director de la revista cultural
"Encesa Literària".

Com afirma Lluís Freixes al
pròleg, els poemes "tenen l'eco
de moltes lectures, tant de
noms fonamentals de la
literatura com de la cultura
popular...".

Manifestos, concentracions i mani-
festacions solen acompanyar les ac-
tivitats que commemoren el Vuit de
Març, Dia Internacional de les Dones.
Però també moltes activitats a les
places i als diferents equipaments
culturals de la ciutat.

Al barri, el grup de dones Les Ver-
nedes està preparant una activitat
relacionada amb els jardins, carrers
i places que porten nom de dona a
La Verneda de Sant Martí. A més,
marxaran en manifestació fins a la
seu del Consell del Districte de Sant
Martí. A la tarda, s'afegiran a la mani-
festació general de Barcelona.

El Centre Cívic Sant Martí ha pre-
parat una programació anomenada
"Març per la Igualtat" que inclou, en-
tre d'altres, l'exposició "Fer del do-
lor un talismà", amb la participació
de dones artistes de diferents disci-
plines; un taller-conferència sobre
art i feminisme; i una conferència
sobre el paper de les dones en la
música clàssica.

L'associació La Tela de Penélope,
que es reuneix setmanalment per
tractar temes d'actualitat, presenta-
rà el llibre de Carolina Figueras "Me-
morias de una corista".
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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

Diversitat (i 2)

RICARD LLERINS BONET

Dins la família de les pinàcies hi
ha diferents gèneres com el dels
avets, Abies, o el dels cedres, Cedrus.
Però fins i tot dins una mateixa famí-
lia, que pot contenir milers d’espè-
cies, hi ha diferents estratègies de
reproducció. Els pins tenen com a
estratègia de reproducció l’obertura
de les escates de les pinyes per es-
campar les llavors. Això sol passar
quan hi ha un incendi, per la qual
cosa, l’estratègia de les espècies de
pins és eliminar competidors i escam-
par les llavors per reconquerir el
territori el més aviat possible, essent
l’espècie predominant. Són espècies
piròfiles on tan la fusta com la resina
cremen amb facilitat. Així els pinyons
de pi pinyer que són grans i pesats i
no se'ls pot emportar el vent encara
que sí algún mamífer, si no fos per la
intervenció de l’home en el seu fa-
vor, només tindrien possibilitats de
fer-se grans si l’arbre mare mor,

donat que sota la seva ombra serien
un petit arbre sense possibilitats de
créixer gaire. En canvi els avets i
cedres, que tenen pinyes cap amunt,
els avets a la part més alta de l’arbre,
les pinyes es desintegren perdent les
escates quan la pinya ja està madu-
ra, alliberant els pinyons que cauen
al terra o se'ls pot emportar el vent
uns metres perque són lleugers i
tenen una ala. Així es poden veure a
les capçades de cedres i avets
pinyes verdes d’un any amb els eixos
centrals de les pinyes de l’any ante-
rior on les escates han caigut al terra
alliberant els pinyons. Els avets i pin-
saps, gènere Abies, en estar els
fruits a la part superior de l’arbre, es-
tan més lluny dels depredadors,
alhora que en tenir més altura res-
pecte el terra poden arribar les
llavors més lluny en el seu vol,
allunyant-se de l’arbre mare, un
objectiu comú a totes les espècies
perque el nou exemplar no compe-

NATURA

teixi amb el progenitor pels nutrients
ni la llum del sol.

Així com tant el vent o els animals
poden fer de pol·linitzadors, igual-
ment el vent o els animals poden
escampar els fruits i les llavors que
contenen.

També hi ha plantes i fongs parà-
sites, que viuen dels nutrients que
genera la planta hoste. És conegut

La flor més gran dels món,
Rafflesia arnoldii, és una
planta paràsita dels boscos
de Sumatra i Borneo en
perill d’extinció per culpa de
la deforestació del medi on
viu, les selves tropicals

el mediterrani vesc, Viscum album,
que parasita pins i d’altres espècies,
o el gènere de plantes Cuscuta.
També la flor més gran dels món,
Rafflesia arnoldii, és una planta
paràsita dels boscos de Sumatra i
Borneo en perill d’extinció per culpa
de la deforestació del medi on viu,
les selves tropicals. La planta no té
fulles, brots ni arrels i per tant no fa
la fotosíntesi, vivint sobre les arrels
de la planta hoste dels nutrients que
n’obté. La flor és de color vermellós,
una inflorescència en realitat amb
moltes petites flors al seu interior,
pot mesurar un metre de diàmetre i
pesar 11 kg i només roman oberta
entre 5 i 7 dies. La planta només
floreix un cop cada diversos anys i
desprén un flaire semblant al que fa
la carn podrida per atraure les
moques carronyeres que són les que
la pol.linitzen.

Totes les estratègies dels éssers
vius que existeixen són exitoses, per
que les que no ho van ser van pro-
vocar l’extenció de les espècies que
les van fer servir.

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

Inflorescència d'una umbelífera a la Pobla de Lillet
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Guipúscoa, 137

93 541 5983                           646 396 497

CONEIXENT EL BARRINOTÍCIES

KRISTEL

Pje. Arriaza, 2-4-6
Tels. 93 278 06 36/ 93 278 06 02

Residencia para los menos jóvenes
Un concepto nuevo de residir confortablemente en familia

ENCANTES DEL COLCHÓN

INTERCANVI
JUVENIL

L'assolellat febrer de
Barcelona va reunir 45
joves de set països per
participar a l'Intercanvi
Juvenil “El poder de las
imatges” d’Erasmus+.

Aquest projecte,
organitzat per
YouthBCN, va tractar de
combinar les habilitats
fotogràfiques i la imatge
creativa com a eina per
tractar problemes
socials com la diversitat
i la inclusió social. Amb
això, els participants
van aconseguir millorar
les seves habilitats
digitals, la
multiculturalitat i la
consciència dels
diferents problemes
socials que té la societat
d'avui. (Fotos del
projecte i més
informació a:
youthbcn.com/2022/
02/16/youth-
exchange-the-power-
of-images/

 L'any 2021 va estar
marcat per la pandèmia
de la Covid-19, tot i així,
l’entitat juvenil
YouthBCN va enviar
més de 120 joves a
l'estranger en projectes
Erasmus+ de tota mena
(educatius, socials,
culturals…). També va

Quina d'aquestes dones no té
dedicat un carrer al barri?

De la narrativa

llatinoamericana,

quin és el seu

autor/a favorit?

MARIO VARGAS LLOSA 0%

JULIO CORTÁZAR
7%JORGE LUIS BORGES

14%

Resultats Enquesta Febrer

ENQUESTES EL REBROT

ISABEL ALLENDE 36%

A. Clementina Arderiu

C. Angeleta Ferrer

Correu a: cartes.elrebrot@gmail.com

N O T Í C I E S

enviar altres deu  en
voluntariats europeus
de fins a un any de
durada.

Aquest any tenen
unes 200 places per a
enviar a joves en
projectes europeus de
tota mena.

SOLIDARITAT
AMB UCRAÏNA

Beregynya,
l'associació vernedenca
d'ucraïnesos demana la
col·laboració del veïnat
per enviar ajut
humanitari al seu país,
davant l'agressió militar
de les tropes russes.

L'institut Salvador
Seguí (Santander, 7) els
hi ha cedit un espai per
poder recollir el
material bàsic necessari
per fer-lo arribar a
Ucraïna: medicaments,
mantes, bateries, fruits
secs, llanternes,
material de primers
auxilis... L'horari de
recollida és de dilluns a
divendres, de 10 del
matí a 6 de la tarda.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 43%
GIOCONDA BELLI 0%

B. Victoria Kent

D. Federica Montseny
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Sembrant llavorsCERAI CATALUNYA

Cerai Catalunya és la sec-
ció catalana de Cerai, Cen-
tro de Estudios Rurales y
de Agricultura Internacio-
nal, entitat fundada el 1994
amb la seu central a Ca-
tarroja, València. És una
entitat sense ànim de lu-
cre declarada d’utilitat pú-
blica i entre els seus 360
socis té grups locals al País
Valencià, Aragó, Catalunya,
les Illes Balears, Madrid i
Andalusia. L'entitat fa Coo-
peració Internacional, com
el nostre projecte de coo-
peració de suport a coope-
ratives agrícoles de dones
a Alhucemas, Marroc, fi-
nançat per l'Agència Cata-
lana de Cooperació, però
també recolçament local
als camperols de l'estat
amb cursos de capacitació
agrària i col·labora en fires
i mercats de proximitat per
acostar als consumidors
els productes obtinguts de
camps propers. Així, alhora
que recolça els camperols
locals, ofereix a la gent
productes de qualitat de
kilòmetre zero.

Cerai Catalunya és mem-
bre de Verneda Solidària i
de la Coordinadora d'Enti-
tats Vern La Verneda-Sant
Martí.

El dissabte cinc de fe-

brer de 2022 va tenir lloc
l'assemblea ordinària de
socis de Cerai Catalunya a
la nostra seu del centre
cívic Sant Martí, a Barcelo-
na.

En ella hi va a ver el can-
vi de presi-
dent, donat
que el càrrec
va passar de
l'històric Ga-
briel Abascal
Vicente a Te-
resa Navarro
Gonzalo.

Durant l'as-
semblea es
va parlar de
l'exposició de fotos del
projecte d'Alhucemas, feta
a la seu de l'Ateneu de Sant
Roc de Badalona durant el

Revisión gratuita sin compromiso

ESPRONCEDA, 293

Tel. 93 303 1950         WhatsApp 618 070 946

clinicabacdental@gmail.com

Cirugía Oral
Endodoncia

Estética dental
Implantología

Odontopediatría
Ortodoncia

Periodoncia
Prótesis

BUSCAMOS FAMILIAS ANFITRIONAS en Barcelona/
 La Verneda/Sant Martí para ACOGIDA REMUNERADA por
semanas, de estudiantes europeos, Si dispone de alguna
HABITACIÓN LIBRE en su hogar, no lo dude y póngase en

contacto con nosotros en los teléfonos:
Isabel / Miguel (93 313 1109 / 650 468 430)

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

I N G R E S O S  E X T R A

mes de setembre de 2021.
La nostra entitat ha do-

nat suport durant més de
vint anys a les coopera-
tives membres de La Justa
Trama, membre alhora de
la nostra contrapart Unisol

Brasil, en-
titat de se-
gon nivel que
agrupa unes
1.200 coo-
peratives de
tot tipus d'ac-
tivitats, on
sis coope-
ratives de di-
ferents es-
tats del Bra-

sil feien tot el procés de
confecció de roba, des de
la sembra de les llavors,
plantes cultivades sense

Jacoba Castillo, a la plaça d'Angeleta Ferrer

agrotòxics, el filat del cotó,
el tenyit, fins l'elaboració
de roba i la seva venda.

Des de Cerai Catalunya
donem suport els darrers
anys a petits bancs locals
del Brasil, també membres
d'Unisol Brasil, on es gene-
ren monedes pròpies, per-
què els camperols puguin
demanar petits prèstecs
que els millorin la vida.
D'aquesta forma, pocs di-
ners tenen un gran impacte
social. La nostra entitat ha
enviat al Brasil els darrers
sis anys 16.200 euros com
a suport de comunitats
amb múltiples necessitats,
500 euros dels quals han
estat aportacions voluntà-
ries dels socis.

Actualment estem col·la-
borant amb el banc comuni-
tari de la Justa Troca a Por-
to Alegre, amb la idea que
els diners es quedin a la
zona on es generen i l'any
2021 ho vam fer també
amb el banc ITA de l'assen-
tament Itamaraty, on hi
viuen tres mil famílies cam-
peroles, a Mato Grosso do
Sul.

D'aquesta manera se-
guim col·laborant amb
diferents entitats per tirar
tots endavant, tant local-
ment com arreu del món.

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

EL REBROT
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Anuncia't  a

Contacte:
 publicitat.el.rebrot@gmail.com

R

La nostra entitat ha
donat suport
durant més de vint
anys a La Justa
Trama de Brasil,
que agrupa unes
1.200 cooperatives


