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EL REBROT

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
ASSESSORIA LABORAL FISCAL COMPTABLE

ADVOCAT - ASSEGURANCES
ESTRANGERIA

CONSULTORIA PROJECTES EUROPEUS

Selva de Mar, 249 baixos
(entre Guipúscoa i Huelva)

Tel. 93 305 5186
info@poligest.com

R
"L'escola La Pau
necessita que el barri
la conegui"

Entrevista amb Sònia Burgués, directora de l'escola La Pau

ÀNGEL VALVERDE

Sònia Burgués Llano (Sant Andreu,
Barcelona, 1981) és la directora de
l'escola La Pau. Després de la dura
pandèmia, enguany celebren els
cinquanta anys d'existència del cen-
tre i estan preparant una festa amb
mares, pares, alumnes i exalumnes
i una part oberta al barri pel dia 17
de juny.

L'escola ha experimentat un gran
canvi físic i pedagògic en els darrers
anys. Burgués dirigeix un equip de
divuit mestres i tres treballadors
socials que eduquen cent vuitanta
infants. Un centre amb matrícula
viva que constantment està rebent
nou alumnat. Els darrers, nens
ucraïnesos acabats d'arribar fugint
de la guerra al seu país.

Excavacions

a la masia

 Can Cadena
(pàgina 8)
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La Pau es renova
El barri de La Pau ha estat sempre un gran
desconegut de La Verneda de Sant Martí. Des del seu
naixement a meitat dels anys seixanta ha viscut cap
endins, ofegat pels seus problemes urbanístics i
socials. Això està canviant. L'empenta del seu
nombrós teixit associatiu, les inversions dels
programes del Pla de Barris i del Pla d'Acció
Comunitària de La Verneda i La Pau i la renovació
residencial dels nous blocs de pisos del final del
carrer Guipúscoa acabaran
per transformar l'històric
"Grupo La Paz".

Una de les persones que
participa en aquest procés
de renovació del barri és la
directora de l'escola La
Pau. En l'entrevista amb
EL REBROT ens parla de la
preparació d'una gran festa de celebració del
cinquantenari del centre, després del molt feixuc
trànsit per les restriccions de la pandèmia.

Sembla que la inauguració de la nova biblioteca
Gabriel García Márquez serà definitivament el
dissabte 28 de maig. Els quinze bibliotecaris ja estan
preparant l'arrencada amb un Festival de
Literatura Llatinoamericana pel mes de juny.

Abril ha estat ric en festivitats postpandèmia:
una Diada de Sant Jordi al carrer (remullada) i el
retorn de la Feria de Abril (amb la participació
d'entitats vernedenques).

Maig porta la Festa de la Primavera que organitza
VERN-Coordinadora d'Entitats de La Verneda-Sant
Martí. Enguany es repeteix l'experiència de Barri
Obert, uns dies dedicats a mostrar les entitats
vernedenques per dins. Caldrà estar atents a la seva
programació.

EDITORIAL

L'ESPURNA

Solució: diferents cultures.
(Diferents C,U,L,T,U,RES)

Al barri hi conviuen
ciutadans de...

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 4 JUNY

EXPOSICIÓ:
"REFERENT ÉS NOM DE DONA"

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

2 MAIG, 19:30
CICLE DE XERRADES SOBRE

LA HISTÒRIA DEL BARRI:
ARBRES I PARCS A LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

5 MAIG, 17:15
TARDA FAMILIAR. CINEMA:

"GORDON I PADDY"
SALA LA PAU

6 MAIG, 19:00
PRIMAVERA POESIA

AUDITORI SANT MARTÍ

8 MAIG, 18:00
DIUMENGES DE CLÀSSICA:

PROTAGONISTES FEMENINES

DEL BEL CANTO

AUDITORI SANT MARTÍ

9 MAIG, 19:30
CICLE DE XERRADES SOBRE

LA HISTÒRIA DEL BARRI:
DIABLES I GEGANTS A LA VERNEDA

DE SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

13 MAIG, 18:00
PROCREACIÓ:

"HE ABIERTO LAS FAUCES"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

13, 14 I 15 MAIG

BARRI OBERT

TOT EL BARRI

15 MAIG, 12:00
MATÍ FAMILIAR. TITELLES:

"JAI, EL MARINER"
AUDITORI SANT MARTÍ

16 MAIG, 19:30
XERRADA: LES ILLES CERDÀ A

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

19 MAIG, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"FE I LLIBERTAT"
AUDITORI SANT MARTÍ

20, 21 I 22 MAIG

PRIMAVERN

TOT EL BARRI

21 MAIG, 11:00
RUTABARRI:

PLANTA'T A SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

21 MAIG, 18:30
ORQUESTRA AMICS DE LA MÚSICA

AUDITORI SANT MARTÍ

23 MAIG, 19:30
XERRADA:

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ,
UN NOU BARRI FERROVIARI

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

24 MAIG, 19:00
CONFERÈNCIA:

"EL LLIBRE D'ARTISTA"
CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

27 MAIG, 18:00
TARDA JOVE. TEATRE: "TÒMBOLA"

AUDITORI SANT MARTÍ

27 MAIG, 19:00
FESTA "EL RUMBÓN"

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

29 MAIG, 18:00
DANSA: "HAPPY EVERYTHING"

AUDITORI SANT MARTÍ

30 MAIG, 19:30
XERRADA:

TESTIMONIS DE LA HISTÒRIA DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

2, 3 I 4 JUNY

PERPETRACIONS 2022.
XXI FESTIVAL D'ART D'ACCIÓ I

PERFORMANCE AL CARRER

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

Amb el suport de:

La inauguració de
la nova biblioteca
serà
definitivament
el 28 de maig
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"Volem que la vida entri a l'escola
per aprendre"

Preparen una gran festa per
celebrar el cinquantenari de
l'escola...

Sí, pel disset de juny. Hem creat
comissions per organitzar-la. Estem
buscant fotografies antigues i ens
hem posat en contacte amb antics
alumnes. Acabarà amb un concert
obert al barri a la placeta d'entrada
a l'escola.

Ja han trobat un nom per aquesta
placeta?

Està entre tres noms de dones
científiques: Estrella Cortich, Maria
Josep Casanellas i Mercè Torrents.
S'ha de votar.

Ha canviat molt l'escola en els
darrers anys?

Sí. Tant com edifici com a nivell
pedagògic. Volem que la vida entri a

l'escola per aprendre. Ens hem obert
al barri i participem en les festes,
anem a les reunions de PrimaVern.
Vam fer els gegants i els capgrossos
per les cercaviles. L'escola necessita
que el barri la conegui.

Com van viure el confinament de
la COVID-19?

Va ser molt dur. Amigues meves
explicaven que els seus fills es con-
nectaven de nou a dotze. Això és
impensable aquí. Quan vam marxar
pensàvem que seria cosa d'una
setmana... i van ser quatre mesos.
Vam trucar tothom per diagnosticar
si tenien internet, tablets... No sa-
bíem com es feia una videotrucada...
A l'abril [del 2020] vam obrir l'escola,
amb permís del Consorci d'Educació,
i vam donar bosses amb fulls, colors,
jocs, quaderns de matemàtiques, un
llibre i una targeta-menjador.

Quines llengües feu servir?
Som molt pesats amb el tema del

català. La major part dels nens, l'únic
català que parlen és aquí.

Llibre
"Les bruixes", de Roald Dahl.

Música
Bonnie Tyler.

Pel·lícula
"La vida es bella",

de Roberto Benigni.
Color

Corall.
Olor

Gespa tallada.
Menjar

Cachopo, amb cabrales.
Piano o guitarra?

Piano.
Autor literari
Paulo Coelho.

Tal com és

Estem buscant fotografies
antigues i ens hem posat
en contacte amb
antics alumnes

Tenen matrícula viva?
Sí. Acabo de matricular uns nens

ucraïnesos. La setmana passada van
entrar dos germans peruans i també
un de l'Argentina. A d'altres escoles
entren vint-i-dos nens a P3 i surten
vint-i-dos a sisè. Aquí, potser només
dos o tres són els mateixos.

Sònia Burgués, al pati de l'escola La Pau
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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.

La celebració del cinquantenari de
l'escola La Pau convida a reflexionar
sobre les transformacions que ha
experimentat el barri de La Pau en
els darrers decennis. Un "Grupo La
Paz" que va néixer el 1966 mancat
de tot tipus d'infraestructures i
marcat per una construcció deficient
que va portar els anys 1995 i 1996 a
l'enderroc de tres edificis de setze
plantes afectats per l'aluminosi.

Avui ja no és aquell barri de les
bandes juvenils on feia por entrar.
Ara hi ha potents entitats de tot
tipus, un auditori ple de vida, una ga-
leria d'art, una escola oficial d'idio-
mes, un centre d'atenció primària,
una coral, infants que aprenen a to-
car instruments musicals, dues línies
de metro per arribar ràpid a qualse-
vol lloc, una autopista, dues rambles
per passejar, un edifici Piramidón amb
una intensa activitat...

Quina d'aquestes

escoles NO és

del barri?

1. Adela de Trenquelléon

2. San Francisco

3. La Pau

4. L'Arc de Sant Martí

5. Emilia Pardo Bazán

6. Verns

Quin d'aquests llibres NO

està entre els més venuts

de la història?

D. EL QUIXOT 6%

Resultats Enquesta Abril

ENQUESTES
EL REBROT

Correu a:
c a r t e s . e l r e b r o t @ g m a i l . c o m

A. EL PETIT PRÍNCEP 24%

C. OLIVER TWIST

5%B. HARRY POTTER

65%

Un passeig pel barri de
La Pau

I també subsisteixen desigualtats
socials i una renda familiar per sota
del nivell mig de la ciutat. Això ha
comportat la inversió de l'Ajuntament
per millorar la vida del veïnat mitjan-
çant els programes del Pla de Barris
i del Pla d'Acció Comunitària de La
Verneda i La Pau.

El veïnat del barri ja no explica que
viu al número 80 o al 101, ara els
carrers i places tenen nom (dos d'ells
de veïns lluitadors). I els infants de
l'escola estan preparant el bateig de
la placeta que dona accés al pati i a
la Sala La Pau. Escolliran entre tres
científiques: Estrella Cortich, Maria
Josep Casanellas i Mercè Torrents.

La Pau, aqueix barri de frontera
entre Barcelona i Sant Adrià de Be-
sòs, amb dues creus de terme, signi-
ficat pel seu caràcter lluitador, vol que
els ciutadans el coneguin millor.

Els infants fent el signe de la pau, al pati de l'escola La Pau
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Adobong manok
at baboy (Filipines)

CUINA DE COLORS

INGREDIENTS
1/2 kg carn de porc
1/2 kg carn de pollastre
1 cabeça d'alls
100 gr fetge de pollastre
1/2 tassa de vi
4 cullerades salsa soja
1 culleradeta pebre

PREPARACIÓ
Sofregir l'all i afegir-hi la

carn tallada a trossets, fins que
estiguin daurats. Posar el
vinagre, la salsa de soja i el
pebre i deixar que s'espessi.
Anar posant aigua de tant en
tant, per a què la carn quedi
tova. Afegir el fetge tallat i
barrejar amb els altres
ingredients. Deixar evaporar
tota l'aigua perquè la salsa
quedi densa. Servir calent amb
arròs blanc bullit.

BIBLIOTECA

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

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

Nova biblioteca, ara sí

Finalment, l'acte d'inauguració de la nova biblioteca Gabriel
García Márquez serà el dissabte 28 de maig. Un equipament
cultural que ja prepara pel juny el Festival de Literatura
Llatinoamericana.

En la successió d'imatges es pot apreciar el camí recorregut des
del 2018, quan es van iniciar les obres de construcció; el
desmuntatge de la biblioteca Sant Martí de Provençals; i, per fi, la
col·locació dels llibres en la nova biblioteca.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

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
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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

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

Noms científics (i 2)
RICARD LLERINS BONET

Així i tot, alguns errors històrics en
l’adopció de noms de plantes no s’han
rectificat mai i falta en faria. El xiprer
de Portugal (Cupressus lusitanica) va
ser batejat pel botànic escocès William
Miller (1691-1771) quan el va descriure
el 1768 a partir d’exemplars plantats
al bosc de Busaco, prop de Coimbra,
de més de cent anys en aquella èpo-
ca, encara que l’arbre és originari de
Mèxic i Guatemala.

El roure africà (Quercus canarien-
sis) és inexistent a les illes Canàries.
És originari del sud d’Espanya i nord
d’Àfrica. Sembla que es van barrejar
unes etiquetes que identificaven
plantes diverses i al nostre arbre li’n
van adjuntar una d’una altra planta.

El roure reboll (Quercus pyrenaica)
és inexistent al Pirineu. N’hi ha molts
en diversos llocs de la península Ibèri-
ca, però a Catalunya només està estès
al bosc de Poblet.

Alguns noms científics respecte de
l’espècie tenen un significat. Així, les
plantes que s’anomenen "officinalis"
com Salvia officinalis o Valeriana offici-
nalis, vol dir que són plantes amb usos
medicinals. Literalment vol dir “usades
en farmàcia”. Les plantes anomena-
des "sativa" com Cannabis sativa, Ave-
na sativa o Vicia sativa, són plantes
que l’home ha cultivat des de temps
remots. La paraula del gènere Mellissa
officinalis fa referència a la mel i indica
que les abelles se senten atretes per

la tarongina. Les espècies anomena-
des sempervirens indiquen que sempre
estan verdes.

Algunes plantes porten el nom de
la zona de la qual són autòctones, com

descriure o cultivar, com la magnòlia
(Magnolia grandiflora), en record del bo-
tànic francès de Montpeller Pierre
Magnol (1638-1715) o la lagunària aus-
traliana (Lagunaria patersonii), en re-
cord del botànic i metge segovià An-
drés Laguna (1510-1559) i del coro-
nel W. Paterson, que va ser el primer
en enviar les llavors a Anglaterra. Igual-
ment, la robínia (Robinia pseudoacacia),
està dedicada al jardiner parisenc
Pierre Robin (1550-1629). Carl von
Linné va batejar la planta del tabac
com a (Nicotina tabacum), posant el
nom al gènere de les Solanàcies en
record del diplomàtic francès Jean
Nicon (1530-1600). El gènere Washing-
tonia porta el nom del primer president
dels Estats Units, George Washington
(1732-1799), mentre que l’espècie
Casuarina cunninghamiana, porta el
nom del botànic anglès Allan Cunning-
ham (1791-1839) que va estudiar
plantes a Austràlia.

En la planta aquàtica (Victoria ama-
zonica), la gran fulla on sura el fill de
Tarzán a les pel·lícules, el gènere por-
ta el nom de la reina Victòria, del
Regne Unit, però la planta viu al riu Ama-
zones. Com a curiositat, tot el revers
de la fulla en contacte amb l’aigua està
ple de punxes perquè no se la mengin
els peixos, suporta com a molt qua-
ranta kg de pes, ja que pot arribar a
mesurar un m de diàmetre i les flors,
de 40 cm de diàmetre, s’obren durant
la nit. La primera nit són blanques i
femenines. Es tanquen al matí i es tor-
nen a obrir una segona nit, i són, ales-
hores, de color rosa i masculines.

El nom científic de l’àlber (Populus

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

Les plantes que s’anomenen
"officinalis" tenen usos
medicinals

Betula pendula Roth subsp. fontqueri

l’Acer monspessulanum, auró negre o
de Montpeller; “cardón” (Euphorbia cana-
riensis), planta de les illes Canàries; o
el pi blanc (Pinus halepensis), nom que
ve de la ciutat Síria d’Alepo, encara que
no és exclusiu d’aquesta zona.

També hi ha plantes que porten el
nom científic de la persona que les va
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Abril festiu
alba) fa referència en el cas del gènere
a que és un arbre popular i comú i en
el cas de l’espècie al tronc i revers de
les fulles blancs.

Setanta-tres espècies han estat
dedicades a un dels científics més
importants de tots els temps, Charles
Darwin (1809-1882). Entre elles,
Abutilon darwinii. També algunes plan-
tes han estat dedicades a l’insigne

L’alga Picarola margalefi,
recorda l’eminent ecòleg
català Ramon Margalef

botànic català Pius Font Quer (Lleida,
1888-Barcelona, 1964), com una sub-
espècie de bedoll, (Betula pendula Roth
subsp. fontqueri). L’alga trobada per
primer cop en aigües de la Mediter-
rània, Picarola margalefi, recorda
l’eminent ecòleg català Ramon Marga-
lef i López (Barcelona, 1919-2004).

Recordar els mestres que han de-
dicat la vida a l’estudi de les plantes
perquè nosaltres en puguem gaudir
és un acte de justícia.

SANT JORDI
PASSAT PER AIGUA
A empentes i rodolons,
amb moltes estones de
pluja, La Verneda de
Sant Martí va celebrar
la festivitat de Sant
Jordi entre roses i
llibres. A la imatge, un
moment de les
activitats organitzades
davant del Centre Cívic
Sant Martí.

LA CASA DE
ESTEPA, A LA
FERIA DE ABRIL
Enguany s'ha recuperat
la Feria de Abril de
Catalunya, entre el 22
d'abril i el primer de
maig. A la imatge, la
caseta de l'entitat
vernedenca Centro
Andaluz de la Comarca
de Estepa y Sierra Sur.

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983                           646 396 497

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

Aula de
reforç
i suport
escolar

Maresme, 253 baixos
Tel.: 636 074 990

T A N T

C O M

P U C
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El "cementiri" de Can Cadena N O T Í C I E S

PRIMAVERN I
BARRI OBERT

En el moment del tancament
d'edició de la revista, VERN-
Coordinadora d'Entitats de La
Verneda-Sant Martí encara no
havia facilitat el programa
definitiu d'activitats de Barri
Obert (13, 14 i 15 de maig) ni de
PrimaVern (dies 20, 21 i 22).
Més informació a evern.org.

EL PETIT DRAC
El Casal Infantil El Drac (Via

Trajana, 20) obre un nou Espai
Familiar de Criança dirigit a
famílies amb infants de menys
de tres anys. Un espai gratuït
de jocs i relació en què els
infants poden explorar i
relacionar-se entre ells. Un
dels elements centrals del
servei és la participació activa
de les famílies.

Més informació a:
efcmpetitdracsantmarti@gmail.com

o al telèfon 93 313 5290.

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

La renovació de les terres contami-
nades dels horts urbans de Can Ca-
dena van aportar un descobriment
arqueològic de primer ordre: una
necròpoli amb 41 tombes i un total
de 51 individus.

L'excavació va ser dirigida per Mi-
riam Esqué, de l'empresa Atics per
ordre del Servei d'Arqueologia de
l'Ajuntament de Barcelona, entre
desembre de 2019 i maig de 2020, .

En les conclusions de la memòria
arqueològica s'afirma que "s'ha do-
cumentat una àrea cementirial o
necròpoli relacionada amb la parrò-
quia de Sant Martí de Provençals,
pertanyent al segle XVII".

Hi ha 33 inhumacions individuals,
sis de dobles i dues de triples. Deu
de les tombes són contemporànies i
podrien respondre a un episodi de
pesta com la que va assolar Barce-
lona el 1651-52.


