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EL REBROTR
Entrevista amb Noemí Poncela, directora de la Biblioteca Sant Martí de Provençals

ÀNGEL VALVERDE

Noemí Poncela Ruiz (Sant Antoni,
Barcelona, 1964) és la directora de
la Biblioteca Sant Martí de Proven-
çals. És llicenciada en Filologia Fran-
cesa i traductora. Va estudiar Biblio-
teconomia animada pel personal de
la biblioteca que freqüentava.

Li ha tocat gestionar l'equipa-

ment en temps de pandèmia i es-
perar el final de les obres de la nova
Biblioteca Gabriel García Márquez
que s'està construint al carrer Tre-
ball amb Concili de Trento.

Una biblioteca oberta al barri i en
la que, segons ella, "intentem in-
volucrar la gent i posar en valor la
col·lecció de la biblioteca".

Noemí Poncela, bibliotecària

"Donem servei a totes les
tertúlies literàries del
barri, uns tretze grups"

Fridays for Future:

Manifest per

l'Acció Global

pel Clima (pàgines 6-7)
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L'ESPURNA

EDITORIAL

JEROGLÍFIC

Solución: ...agresiones y asesinatos.
(AG, Re, Si, ON es Y, AS es IN, ATOS)

Violencia de género.

Continúan las...

El seny és la vacuna
Segons un pensament que cada cop circula més: "ja
existeix la vacuna per al coronavirus i és gratuïta,
se'n diu seny". Com que sembla que no tothom va
sobrat de sentit comú, hem arribat a un nou estat
d'alarma que aquesta vegada s'estendrà sine die.
Entre les coses que ha escombrat aquesta situació es
troben la Festa Major i els nombrosos tallers i
activitats dels equipaments culturals i educatius.

L'entrevista ens descobreix tot allò que conté la
nostra biblioteca de la mà de la seva directora. Ella
ens avança que no podrem disposar de la nova
biblioteca fins a la propera tardor.

EL REBROT no té per
costum publicar notícies
referides a l'urbanisme
del barri però ha fet una
excepció amb la nova
Zona 27 d'estacionament
regulat. Els carrers del
Barri 72 (Sant Martí de
Provençals) estan sent
adaptats per permetre que el veïnat pugui aparcar
sense problemes, evitant els cotxes i camions dels no
residents.

L'organització creada per la jove activista Greta
Thunberg, Fridays for Future, ha fet dues accions pel
clima a Barcelona i ha fet públic un Manifest per
l'Acció pel Clima, que reproduïm íntegrament.

Acaba d'aparèixer una nova publicació sobre la
història del barri: el joc de taula Memory 72-73.
Aprendre divertint-se.

Els incansables ninotaires vernedencs Carlos
Azagra i Encarna Revuelta, acaben de publicar
"Señoría Labordeta", una novel·la gràfica sobre els
anys de diputat del cantautor aragonès.

EDITORIAL

"Ja existeix la
vacuna per al
coronavirus i és
gratuïta, se'n
diu seny"

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

Pla d'Energia Participatiu
Cerai Catalunya

Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona
La revista no comparteix necessàriament

les opinions dels articles signats

Amb el suport de:

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

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

A G E N D A

FINS 20 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ MARCO NORIS:
"NEL LIEVE SOVRAPPORSI

DI CIELO E TERRA"
CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

FINS 30 NOVEMBRE

EXPOSICIÓ: "30 ANYS DE

LA UNIÓ EXCURSIONISTA

SANT MARTÍ DE

PROVENÇALS (UESMAP)"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

OCTUBRE A MAIG. 4RT

DIJOUS DE MES, 19:00
CLUB DE LECTURA OBERT

BIBLIOTECA SANT MARTÍ

12 NOVEMBRE, 18:00
PRESENTACIÓ: JOC DE

TAULA SOBRE LA

HISTÒRIA DEL BARRI

"MEMORY 72-73"
AUDITORI SANT MARTÍ

13 NOVEMBRE, 20:00
TEATRE: CREACIÓ XIC

AUDITORI SANT MARTÍ

15 NOVEMBRE, 18:00
TEATRE: CREACIÓ XIC

AUDITORI SANT MARTÍ

19 NOVEMBRE, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:

"ROBOTS: LES HISTÒRIES

D'AMOR DEL FUTUR"
AUDITORI SANT MARTÍ

20 NOVEMBRE, 17:00
PETIT CINECLUB:

"SOLAN I ERI,
MISSIÓ A LA LLUNA"

SALA LA PAU

22 NOVEMBRE, 12:00
MATÍ FAMILIAR DE

TEATRE: "POLZET"
AUDITORI SANT MARTÍ

26 NOVEMBRE, 19:00
PANTALLA BARCELONA:
"ME LLAMO VIOLETA"

AUDITORI SANT MARTÍ

28 NOVEMBRE, 20:00
18È FESTIVAL

(IN)FUSIÓN FLAMENCA

AUDITORI SANT MARTÍ

29 NOVEMBRE, 12:00
EL MEU PRIMER

FESTIVAL: "AHOJ"
AUDITORI SANT MARTÍ

10 DESEMBRE, 17:30
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. PETIT

CINECLUB: "JACOB, MIMI

I ELS GOSSOS DEL BARRI"
AUDITORI SANT MARTÍ

12 DESEMBRE, 18:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. DANSA:
"SCRAKEJA'T 2.0"
AUDITORI SANT MARTÍ
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"Tenim la sort que els nostres usuaris
són molt pacients i tolerants"

Quina és la "joia de la corona" dels
fons de la biblioteca?

La col·lecció local.

I els llibres més consultats?
Les novel·les. Darrerament, Patria,

de Fernando Aramburu. Ha estat tot
un any sense descansar al prestat-
ge. I els últims anys, la col·lecció
local. Els instituts i escoles fan
treballs sobre el barri. També els
idiomes, material per aprendre català
i anglès. Com que tenim al barri
l’Escola Oficial d'Idiomes...

Hi ha un perfil concret de lector?
Hi ha de tot. Som una biblioteca

pública, no especialitzada. Dintre de
la gamma de biblioteques, som de

La gent gran aquí és molt
activa, participa, estan
ficats en tallers i clubs
de lectura

Noemí Poncela, a la Biblioteca Sant Martí de Provençals

proximitat, tenint en compte les
nostres dimensions. Tenim estu-
diants i nens. Gent gran que ve a
llegir la premsa o a agafar els prés-
tecs. La gent gran aquí és molt activa,
participa, estan ficats en tallers i
clubs de lectura.

Llibre
"Laguna",

de Barbara Kingsolver.
Música

"Blue", de Joni Mitchell.
Pel·lícula

"Pequeña Miss Sunshine",
de J. Dayton i V. Faris.

Color
Blau.
Olor

Gespa mullada.
Menjar

Vegetals.
Piano o guitarra?

Tots dos.

Tal com és

Les escoles fan visites a la
biblioteca?

Sí, aP, abans de la Pandèmia,
teníem moltes. És una zona on hi ha
molts centres escolars i instituts. Els
hi presentem la biblioteca i alguns
aprofiten la visita per fer algun treball
de recerca específic.

Els vostres clubs de lectura són
molt dinàmics...

Tenim el Club de Lectura Obert
mensual, que no té una temàtica
especifica. Un grup de lectura que es
diu De Bon Rotllo, Lectura i Benestar.
Es reuneix un cop a la setmana i el
llibre serveix d’excusa per parlar de
diversos temes. A l'última sessió
d’aquest grup fem alguna cosa espe-
cial. Abans de la pandèmia van llegir
el llibre de Luis García Montero Una
forma de resistencia, i vam anar a visi-
tar el Museu Marès.

També el Club de Lectura de Mor-
tadelo y Filemón. El primer va ser el
Quixot i el segon el Mundial de Futbol.

Donem servei de préstec de llibres
a totes les tertúlies literàries que hi

(segueix a la pàgina 4)
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CONEIXENT GABO

García Márquez
y la escritura

...Y esto me permite decirles
una cosa que compruebo
ahora, después de haber
publicado cinco libros: el
oficio de escritor es tal vez el
único que se hace más difícil a
medida que más se practica.
La facilidad con que yo me
senté a escribir aquel cuento
una tarde no puede
compararse con el trabajo que
me cuesta ahora escribir una
página. En cuanto a mi
método de trabajo, es bastante
coherente con esto que les
estoy diciendo. Nunca sé
cuánto voy a poder escribir ni
qué voy a escribir. Espero que
se me ocurra algo y, cuando se
me ocurre una idea que juzgo
buena para escribirla, me
pongo a darle vueltas en la
cabeza y dejo que se vaya
madurando. Cuando la tenga
terminada (y a veces pasan
muchos años, como en el caso
de Cien años de soledad que
pasé diez y nueve años
pensándola), cuando la tengo
terminada repito, entonces me
siento a escribirla y ahí
empieza la parte más difícil y
la que más me aburre. Porque
lo más delicioso de la historia
es concebirla, irla
redondeando, dándole vueltas
y revueltas, de manera que a
la hora de sentarse a escribirla
ya no le interesa a uno mucho,
o al menos a mí no me interesa
mucho.

(Fragmento del discurso
pronunciado en el Ateneo de

Caracas el 3 de mayo de 1970)

91.2 FM  Menorca, 72 
656 376 189  

 93 514 3463

Tratamientos corporales y faciales
Manicura Pedicura

ha al centre cívic, més alguna entitat
del barri que també té la seva pròpia
tertúlia. Uns tretze grups.

Com ha afectat la pandèmia la
seva activitat normal?

Durant el confinament les biblio-
teques vam haver de tancar. Ara te-
nim aforament i horaris reduïts i tots
els protocols de seguretat. Però
funciona el préstec i el préstec inter-
bibliotecari.

Feu moltes activitats?
Fem "L’Hora del Conte" pels nens.

Les activitats més nombroses es fan
a la sala d’actes del Centre Cívic.
Tenim la sort que els nostres usuaris
són molt pacients i molt tolerants.

L’anterior director, David Nofuen-
tes, va fer un club
de lectura amb
Javier Pérez Andú-
jar aquí mateix,
amb trenta i escaig
persones. Alguna
vegada s’ha fet
també un cafè cien-
tífic en col·labora-
ció amb l’escola
d’adults. També
fem les passejades
històriques i altres
d’ocells i d’arbres
del barri.

Des de fa anys, les
biblioteques
ocupen el primer
lloc en valoració
dels ciutadans...

Ser els primers
de forma positiva ha de ser motiu
d’orgull. Crec que  Biblioteques de
Barcelona treballa amb molta
vocació. Durant el confinament, el
personal de la biblioteca Vila de
Gràcia trucaven als membres del
Club de Lectura i els hi llegien per
telèfon una estona.

Els llibreters acusen les
biblioteques de competència
deslleial...

Si jo fos llibretera potser ho viuria
així. També hi ha moltes llibreries que
col·laboren amb Biblioteques. Ho veig
més com una cosa complementària,
com treballar en equip. Ens ocupem
del mateix sector: portar cultura a un
públic.

Hi ha model català de
biblioteques?

Sí. Les biblioteques de la Diputació
som hereves de la Mancomunitat. Per
la meva experiència en biblioteques
de fora de Catalunya, es nota la
diferència.

Quan podrem gaudir de la nova
biblioteca dedicada al premi Nobel

de Literatura
Gabriel García
Márquez?

El ritme va bé.
Es van aturar les
obres per la pan-
dèmia. Si no hi ha
cap impediment,
l’edifici estaria aca-
bat cap a l’estiu i
faltarà farcir-lo.

Això requereix
un temps però tot
apunta que cap a
la tardor ja estaria.

Des de principis
d’any es va co-
mençar a treballar
juntament amb la
biblioteca Xavier
Benguerel, l’ac-
tual biblioteca de

districte, i amb els serveis centrals.
La nova biblioteca passarà a ser la
de districte. Una part dels fons de la
Benguerel vindran aquí. Estarà
especialitzada en literatura hispano-
americana, no només en Gabriel Gar-
cía Márquez.

(ve de la pàgina 3)

La nova biblioteca serà
de districte i estarà
especialitzada en
la literatura
hispanoamericana

Durant el confinament les
biblioteques vam haver de
tancar. Ara tenim
aforament i horaris
reduïts i tots els protocols
de seguretat. Però
funciona el préstec i el
préstec interbibliotecari

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



EL REBROT  70  Novembre 2020 5CONEIXENT EL BARRI

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Una nova publicació relacionada
amb la història del barri. Ara és un
joc de taula per a totes les edats:
Memory 72-73, el joc de la memòria
de Sant Martí de Provençals i La Verne-
da i La Pau.

La idea és una iniciativa de Som
Memòria Històrica de Sant Martí i ha
estat patrocinada pel Pla de Barris
de La Verneda i La Pau. El seu ob-
jectiu, segons els autors, és "contri-
buir a recordar el nostre passat per
projectar el nostre present cap a un
futur millor".

Està basat en el Joc de les parelles
o Memory. Es col·loquen una sèrie de
fitxes sobre una taula, cap per avall.
Cal girar-les de dues en dues fins a

La plaça de La Palmera als anys 80 (AMDSM)

trobar les parelles d'imatges que
coincideixen entre si. Per obtenir un
bon resultat és important memoritzar
la posició de cada imatge.

En el cas del Memory 72-73, les
imatges corresponen a fotografies
del passat de La Verneda de Sant
Martí: masies, fàbriques, places,
carrers, passatges, edificis i elements
de la cultura popular. A més, hi ha
diferents maneres de jugar depe-
nent del grau de dificultat.

El joc de taula s'afegeix al conte
infantil sobre la masia Can Riera (El
Nyau i la descoberta de Can Riera) i
l'àlbum de cromos Petita història de
La Verneda de Sant Martí en la sèrie
de publicacions sobre la història del
barri aparegudes el darrer any.

Jugar a conèixer la
història del barri

N O T Í C I E S

NOVA JUNTA DE VERN
En l'assemblea de VERN-
Coordinadora d'Entitats de
La Verneda-Sant Martí
celebrada el vuit d'octubre
va sortir elegida aquesta
nova Junta.

President:
Roger Torrell
(Colla Gegantera La Verneda-
Sant Martí)
Vicepresidents:
Gregorio Giménez
(Associació de Veïns
Provençals de la Verneda)
Antoni Santos
(AV Sant Martí de Provençals)
Secretari:
Ricard Llerins
(CERAI)
Tresorera:
Victòria Miquel
(Associació Àgora)
Vocals:
Dolors Martínez
(Grup de Teatre Alisos)
Josep Maria de la Concepción
(AV Sant Martí de Provençals)
Merche Lasheras
(Creació XIC)
Òscar Vayreda
(Colla Gegantera)

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

Lucy Peral Gómez
Tel. 670 971 669

www.serendipitysalut.com
C/ Pont del Treball Digne, 5
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En els últims mesos, el nostre món
ha experimentat un canvi sense
precedents. La pandèmia de la Covid-
19 ha fet trontollar els fonaments del
nostre sistema. S’han evidenciat les
febleses i contradiccions d’una econo-
mia depredadora que es troba al límit
del col·lapse; d’un sistema neoliberal
que precaritza els serveis públics i crea
grans desigualtats; d’una globalització
que se sosté sobre l’explotació del
territori i les persones, i que globalitza
també la catàstrofe, en forma de
pandèmia, de canvi climàtic o d’inesta-
bilitat econòmica. El virus no és
causa, sinó conseqüència d’una
crisi sistèmica profunda, i suposa
un canvi de context que amb prou
feines comencem a comprendre. 

L’emergència climàtica ja era
una expressió d’aquesta crisi sistèmica.
El desastre s’advertia des de fa dè-
cades en els nombrosos informes cien-
tífics, en el constant flux de persones
obligades a abandonar els seus territo-
ris o en les veus de les qui resisteixen
davant d’empreses i polítiques extrac-
tivistes. Ara, la pandèmia ens col·loca
en un punt d’inflexió crític en què, més
que mai, ens hi juguem el futur. Ens
enfrontem a un ampli espectre d’esce-

basat en processos sostenibles que
parteixin de comprendre que som
cossos interdependents i ecodepen-
dents, generant  sinergies amb l’en-
torn i entre les persones. La riquesa
resul-tant ha de distribuir-se equitati-
vament i estar al servei del conjunt de
la població mitjançant una fiscalitat
justa, entre altres mecanismes.

El model industrial: cal fer front
a la deslocalització de la producció, 
l’obsolescència programada, la desme-
surada explotació de recursos i al pro-
cés accelerat de digitalització que avan-
ça sense qüestionament. El tanca-
ment  d’indústries, com exemplifica el
cas de la Nissan, no ha de significar
deixar les  treballadores al carrer. Ha
d’anar acompanyat d’una reinserció en

Fridays fonaris possibles i no podem abaixar la
guàrdia: depèn de nosaltres que el
canvi avanci cap a un projecte ecoso-
cial, just i democràtic, o bé que la nos-
tra inacció ens porti cap a models
ecofeixistes, nacionalismes reacciona-
ris o l’esgotament definitiu dels recur-
sos que sostenen la vida.

Davant aquesta situació, cal que
transformem un dels eixos estructu-
rals del nostre sistema: el treball, que
avui està estretament associat a la
precarietat, la desigualtat i la destruc-
ció del territori, i se situa d’esquena a
la vida. Però un nou model laboral just
i ecològicament sostenible no es pot
basar en una aparent descarbonització
de les activitats empresarials ni en una
mitificació del teletreball. No podem
caure en les atractives falses solucions
del capitalisme verd, que ens parlen
dels miracles impossibles i dels aven-
ços tecnològics sense tenir en compte
el seu elevat cost energètic i material
ni els efectes sobre les nostres vides.
Per contra, és imprescindible reduir el
nostre consum de materials i energia,
acompanyant-ho d’una redistribució
del treball que garanteixi llocs de treball
compatibles amb una vida digna per a
totes. Aquest nou model ha d’estar

MANIFEST PER L’ACCI

El moviment de joves impulsat per Greta
es pot llegir en aquestes pàgines. El prop
clima a Barcelona: una concentració d
sentada al passeig de Gràcia que es va 
Manifest: www.fridaysforfuturebcn.cat
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un teixit econòmic més local i una
producció més sostenible, estable i de
qualitat, que s’orienti a l’interès general
amb preses de decisió públiques i
democràtiques.

Les cures: és fonamental situar els
processos de reproducció social i de
sostenibilitat de la vida al centre d’un
nou model de treball. Aquests proces-
sos essencials per la (re)producció han
estat i són majoritàriament assumits
per dones i persones migrades, conso-
lidant una divisió sexual i transnacional
del treball, però són responsabilitat de
totes. Visibilitzem-les. Revaloritzem-
les. Redistribuïm-les. Construïm
models basats en la cooperació, la
solidaritat i la interdependència, com
les xarxes de suport mutu veïnals o
comunitàries, que han estat essen-
cials per a moltes persones durant la
pandèmia; no podem avançar cap a
una transició ecosocial i feminista si
seguim prescripcions econòmiques
obsessionades amb el rendiment. Hem
d’adoptar criteris d’avaluació econòmica
que ens parlin de vides dignes, que

assegurin el respecte i compliment dels
Drets Humans, el benestar general i
l’estat del medi ambient, no només el
creixement del PIB.

El sector primari: no oblidem el
seu paper fonamental en el sosteni-
ment de la vida. És essencial avançar
cap a un model amb pràctiques més
respectuoses amb les seves treballa-
dores i amb el mateix territori i ecosis-
tema. Un model basat en la sobirania
alimentària, en la producció de proxi-
mitat i sostenible, i que posi al centre
els drets i el benestar tant de les
persones que hi treballen com de les
consumidores. Reclamem també la
sobirania sobre els béns comuns
essencials, com l’aigua i  l’energia: no
els volem en mans de grans empreses
que exploten i especulen.

El turisme: aquest sector s’ha vist
profundament afectat per la COVID-
19. S’han posat de manifest els perills
de la fragmentació i sobreespecialit-
zació econòmica en una activitat
econòmica tan fràgil i estacional en
moments de col·lapse sistèmic. Tan-
mateix, milers de ciutadanes hem
tingut la possibilitat de gaudir dels
nostres barris, pobles i ciutats com
mai en molt de temps. Reiterem el
nostre convenciment que cal apostar
per un model d’intercanvi i mobilitat
sostenible, socialment just i que
respongui a les realitats territorials
concretes; un model respectuós amb
el que és local, que potenciï l’oci i la
cultura populars sense mercantilitzar-
los. No volem ser ciutats aparador. La

for Future transició cap aquest nou model no ha
de destruir indiscriminadament la
petita economia, ni derivar en un
monopoli multinacional del sector.

El sector públic: la pandèmia ha
demostrat la importància i necessitat
de blindar els serveis públics, que sent
essencials han estat objectiu de
múltiples retallades i privatitzacions els
últims anys. En un context mundial
on les crisis socials, econòmiques i
ecològiques s’accentuaran cada cop
més, és imprescindible consolidar i
ampliar els serveis públics. Han de ser
capaços de donar resposta a la totalitat
de la població de manera equitativa,
suficient i eficient, sense importar
l’origen, l’ètnia, el gènere, l’orientació
sexual i/o la classe social.

Hem d’estar alerta. En aquests
temps de transformació, la lluita pel
futur pren més rellevància que mai. No
podem acceptar les velles receptes
neoliberals, per molt que ara es dis-
fressin de verd. No podem conformar-
nos amb falses solucions que aprofit
en la crisi per concentrar encara més
poder en poques mans, que no miren
pel bé comú, sinó per la preservació
d’un sistema que ens aboca al desas-
tre ecosocial. És moment d’organitzar-
nos. És moment d’impulsar el canvi
que volem, un canvi que posi en el
centre les persones, els cossos, els
territoris i la Terra.

Actives i organitzades, seguim
lluitant per la vida. 

Adhereix-te al manifest!

IÓ GLOBAL PEL CLIMA

a Thunberg ha fet públic el manifest que
ppassat setembre van fer dues accions pel

avant el Parlament de Catalunya i una
repetir a tot el món. Per adherir-se al

ENQUESTES EL REBROT

Només cal enviar un correu electrònic amb la seva resposta a: cartes.elrebrot@gmail.com (FINS 20 NOVEMBRE)

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

Resultats
Enquesta
EL REBROT
Octubre

Creu convenient

mantenir el

sistema monàrquic?NOSÍ

90%10%

1. GUIPÚSCOA / PRIM

3. SANTANDER / CANTÀBRIA

2. GUIPÚSCOA / AGRICULTURA

4. HO DESCONEC
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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

espai de moviment
VARIUMVARIUM

Santander, 31
645 022 258

coworking

international

dance

& expo space

El caminante

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

Passejar per la ciutat sense cap
motiu concret, només
contemplar els petits detalls de
la vida quotidiana és el que ens
proposa aquest sorprenent
manga d’un dels autors de culte
d’aquest gènere, Jiro
Taniguchi. Un llibre que trenca
amb els estereotips que
algunes persones poden tenir
del còmic japonès. “El
Caminante” és una història
pràcticament sense diàlegs,
però cada vinyeta el seu autor
ens descobreix la poètica de les
petites coses, com: observar
un ocell, descobrir un camí
nou, pujar a un arbre per
recuperar una joguina, sentir la
sensació de la pluja sobre el
rostre... tot un conjunt
d’emocions i sensacions que
ens atraparan des de la
primera pàgina.

Kiro Taniguchi

El caminante

Ponent Mon, 2004

Nova zona regulada
d'estacionament
AREAVERDA.CAT

A partir del 28 de setembre s’inici-
en els treballs de senyalització per
la implementació d’una nova zona
de l’estacionament regulat del Dis-
tricte de Sant Martí. Aquestes actua-
cions tindran lloc al barri de Sant Mar-
tí de Provençals per a la creació de
la nova zona de residents d’AREA
denominada Zona 27.

Nova Zona 27
Amb aquesta actuació es regularà

l’aparcament a la calçada entre els
límits de la ronda de Sant Martí,
carrer del Pont del Treball Digne,
carrer de Cantàbria, Gran Via de les
Corts Catalanes i el carrer Bac de
Roda per tal que els veïns tinguin
prioritat a l’hora d’aparcar i formaran
part de la nova Zona 27.

Les places que es regulen amb
aquesta ampliació són 2.390 noves
places Verdes i s’identifiquen amb
pintura verda. Això significa que, amb
l’objectiu de prioritzar l’estaciona-
ment dels residents, els vehicles dels
no residents a la Zona 27 només po-
dran estacionar un màxim de dues
hores dins de l’horari de regulació
que indiqui el senyal vertical corres-
ponent i amb la Tarifa d’area Verda
que correspongui a l’etiqueta medi-
ambiental del vehicle.

A més, també es crearan 68 noves
places d’area Blava, 118 noves pla-
ces d’area DUM i 428 noves places
d’area Motos.

Informació als residents
Tots els residents d’aquesta nova

zona que siguin titulars d’un vehicle
enregistrat al seu domicili podran
gaudir de la possibilitat d’estacionar

a les places Verdes de la Zona 27
així identificades en el senyal vertical
corresponent amb la Tarifa de Resi-
dent que correspongui a l’etiqueta
mediambiental del seu vehicle.

Així, a partir de la segona quinze-
na d’octubre, els veïns dels carrers
que s’incorporen al sistema d’esta-
cionament regulat rebran als seus
domicilis una carta informativa sobre
la seva zona de resident i un fulletó
informatiu sobre l’ús de l’estaciona-
ment com a resident.

Obtenció dels tiquets
Per obtenir els tiquets d’estaciona-

ment a la calçada com a resident, es
recomana que els usuaris utilitzin
l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar
residents. Amb aquesta aplicació es
poden obtenir tiquets des d’un dia i,
com a màxim, fins a final d’any. Com
que es tracta d’un tiquet digital, pot
ser comprovat de forma segura i en
temps real pel dispositiu del vigilant
i, per tant, no és necessari utilitzar
el parquímetre ni col·locar cap tiquet
de paper al vehicle. Tot i així, si és
necessari, es pot imprimir un rebut
del pagament realitzat.

Calendari d’implantació
08/10–28/11: Actuació de senya-

lització horitzontal (pintura de les
noves places al carrer), vertical
(instal·lació dels senyals verticals de
regulació) i instal·lació de parquí-
metres.

15/10–15/11: Enviament postal
de les cartes informatives als veïns
inclosos dins de la nova Zona 27.

30/11: Activació de les noves pla-
ces de la Zona 27.
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Servei de canguratge:
Projecte Concilia del
Pla de Barris

- Ser resident a un dels barris de Pla
de barris on es desenvolupa el ser-
vei (Raval, La Marina, Trinitat Vella,
Zona Nord, La Verneda i La Pau, el
Besòs i el Maresme).

Es valoraran també les peticions
de la resta de barris de Pla de barris
(Bon Pastor i Baró de Viver, Roquetes,
Trinitat Nova, Gòtic, Sant Genís dels
Agudells i La Teixonera).

El servei es podrà demanar a
través del formulari: concilia.incoop.cat

També es podrà sol·licitar cita
prèvia telefònicament per poder fer
la sol·licitud de manera presencial:
La Verneda i la Pau: 722 204 272,
concilia.vernedalapau@incoop.cat

L’Equip educatiu està ubicat a la
segona planta del Casal de barri La
Pau (Piramidón, Sala dels miralls).

Dimarts a divendres de 9 a 19:30 - Dissabtes de 9 a 13:30
Dr. Zamenhof, 5-7                                 93 498 28 36

LA TEVA
BELLESA

I BENESTAR,
 LA NOSTRA

PASSIÓ

PLA DE BARRIS LA VERNEDA I LA PAU

El projecte Concilia és un nou
servei de canguratge a demanda de
l’Ajuntament de Barcelona.  Aquest
projecte s’emmarca dins el Pla de Xoc
Social i es desenvoluparà a sis dels
barris de Pla de Barris.

El Projecte Concilia es basa en el
disseny i la implementació d’una pro-
va pilot, fins a febrer de 2021, d’un
projecte de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal. Prioritària-
ment es dirigeix a infants de 4 a 12
anys de famílies de mares monoma-
rentals amb una xarxa fràgil i manca
de recursos, a dones víctimes de vio-
lència de gènere i a famílies sense
teixit comunitari, residents als barris
de Pla de barris.

No obstant, també està obert a
altres perfils de famílies diverses que
compleixin els requisits establerts i
tinguin necessitats que no es puguin
conciliar amb la criança.

Criteris d'accés
- Preferència mares monomarentals
i dones en situació de violència de
gènere.
- Pocs recursos econòmics de la uni-
tat familiar.
- Nombre d’infants a la llar.
- Causes de la sol·licitud: es donarà
preferència a les sol·licituds de la
conciliació familiar, laboral i personal.
- Circumstàncies personals de la
família i/o la dona: malalties, emer-
gències familiars.
- Ser usuari/a d’un servei i/o projecte
de l’Ajuntament de Barcelona o d’una
entitat del tercer sector.

CLÍNICA DENTAL

Espronceda, 293
Tel. 93 303 1950

Dr. Jordi Miquel Canela
ODONTOLOGIA GENERAL

10% DESCOMPTE PER LECTORS EL REBROT

CUINA DE COLORS

Pa maori
(Nova Zelanda)

Ingredients (4 persones)
1 patata
1 tassa de llevat
1 culleradeta de sucre
5 tasses de farina
1 tassa d’aigua
1 culleradeta de cafè de sal
1 culleradeta de bicarbonat de
soda

Temps de preparació:
25 hores i 20 minuts

Pelar la patata a daus petits i
posar-la a bullir a foc lent amb
una tassa d’aigua en una olla
tapada fins que tingui una
consistència similar al puré.
Triturar-lo i deixar-lo refredar
fins que estigui tebi. Aleshores
afegir el llevat i el sucre i
barrejar-lo.

Deixar que reposi durant 24
hores en un lloc càlid.

Barrejar tota la farina, la sal i
el bicarbonat. Després abocar-
hi el "puré" i barrejar-lo tot
afegint aigua si cal. Que la
massa reposi deu minuts.
Després posar-lo en una safata
ben greixada i al forn a 180
graus sense preescalfar. En una
hora estarà llest.

Resulta ideal per menjar
amb melmelada de cítrics.
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La reproducció
de les plantes
RICARD LLERINS BONET

L’objectiu de tots els éssers vius és
reproduir-se. Les plantes però tenen un
inconvenient: necessiten després de la
pol·linització que la llavor maduri i neixi
lluny de l’arbre mare perque tingui llum
del sol, no competeixi amb el progenitor
per l’espai i els nutrients del terra, hi
hagi diversitat genética entre individus
propers i si és possible, conquereixi
nous territoris per l’espècie. Per assolir
aquest objectiu, les plantes tenen
múltiples estratègies.

El vent és un distribuidor de fruits
fenomenal, anemocòria. El gènere acer
de la família sapindàcies té llavors petites
que pesen poc, amb petites ales per vo-
lar, ideals perque se les emporti el vent.
Als pollancres i salzes, el vent s’emporta
el cotó que inclou unes petites llavors
dins d’ell. La tipuana tant comuna a Bar-
celona, Tipuana tipu, té una sola llavors,
cau helicoïdalment i també se l’emporta
el vent uns metres. Se’n pot veure el
carrer ple després d’una ventada.

Molts fruits tenen la capacitat d’ésser
transportats lluny pels animals, zoocò-
ria. Es diu epizoocòria quan els fruits
s’enganxen al pèl dels animals com en
el cas del card d’eriçó, Arctium lappa. o
de moltes gramínies. També es poden
enganxar a les plomes d’alguns ocells.
En el cas dels cocodrils o d’altres animals
de riu, pot passar que portin enganxades
a la pell plantes com la llentia d’aigua
petita, Lemna minor. Una altra forma
d’escampar llavors és que els animals
es mengin els fruits, endozoocòria.
Alguns seran triturats per les dents,
però no tots. Hi ha plantes que han evo-
lucionat incrementat el seu contingut de
sílex per desgastar les dents dels ani-
mals, però com se les seguien menjant
van canviar d’estratègia. Llavors van
produïr fruits amb una capa exterior

protectora de forma que si no l’ataquen
els àcids de l’estòmec d’un animal, la
llavor no germina. A més quan ho fa, té
una mica d’adob que l’ajuda a créixer
amb l’excrement de l’animal. També hi
ha fruits carnosos i ben perfumats, més
grans com els de l’olivera, Olea euro-
paea, amb una llavor dura o pinyol, en-
voltada de substàncies nutritives pels
animals que quan maduren es tornen
d’un color vistós, groc, vermell o taronja
per anunciar la seva presència, que des-
prés d’ésser digerits també cauran al
terra lluny de l’arbre mare.

Un cas curiós és el del cogombre a-
marg o esquitxagossos, Ecbalium ela-
terium, planta verinosa que quan el fruit
està madur surt projectat a pressió fins
els tres metres de distància. També ex-
pulsen les llavors lluny de la planta mare
l’acant, el boix i les roselles. El rècord el
té la planta de l’opi, Papaver somnife-
rum, que s’ha mesurat que expulsa les
llavors fins els 15 metres.

Els primats, micos, són dels pocs ma-
mífers capaços de veure els colors. Això
ha fet que diversos fruits tropicals tin-
guin colors grocs o taronja que poden
veure perque se'ls mengin, coevolució.

Els ratpenats són grans pol·linitza-
dors, però també es mengen els fruits
quan estan madurs escampant les plan-
tes involuntàriament.

Se sap que els esquirols quan estan
tips, amaguen glans i nous per l’hivern i
de vegades obliden on han fet l’amagatall
escampant les plantes de les que des-
prés s’alimentaran, o moren abans de
menjar-se-les, donat que són animals
de curta vida.

Rosa de Xina (Hibiscus rosa-sinensis)

També l’hemiparàsit vesc, Vicum al-
bum, o el teix, Taxus baccata, són plan-
tes que escampen els ocells, ornitocòria,
quan s’emporten amb el bec el seu fruit.

Les formigues també són grans sem-
bradores de plantes, mirmecocòria.
S’emporten llavors al niu que contenen
uns apèndics no útils per germinar, rics
en olis nutritius. Al niu les formigues se-
paren aquests apèndixs de la llavor, que
no els interessa.

Hi ha plantes tropicals com algunes
palmeres, que fan servir l’aigua del mar
per escampar les seves llavors a d’altres
territoris mitjançant les corrents de
l’oceà, donat que les llavors suren. Inclús
algún troç d’una branca pot arribar a una
nova illa on no existia i arrelar per aquest
mecanisme. Així s’han repoblat de plan-
tes diferents illes volcàniques també
amb la participació dels ocells.

Finalment hi ha plantes que viuen en
rierols o barrancs humits que esperen
una riuada o que un ocell els hi trenqui
una branca perque aquesta se l’emporti
l’aigua i un cop es pari al fang aconse-
gueixi arrelar. Tenen facilitat per fer-ho
d’estaca. Aquesta forma de reproducció
produeix clons igual que l’arbre proge-
nitor per exemple al pollancre italià,
Populus nigra Italica, però no té els
avantatges de la variabilitat genètica que
tenen les espècies que han fet una re-
producció sexual amb dos progenitors,
davant malalties.

Com sempre els diferents membres
de la natura treballen en equip per
sobreviure, encara que molts cops ho
facin de manera inconscient.

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 02C
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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

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497

Erasmus Days

YOUTHBCN
El proppassat dissabte 17 d'oc-

tubre l'entitat juvenil YouthBCN va
realitzar un esdeveniment oficial  al
centre cívic de Sant Martí dintre dels
"Erasmus Days" de la Unió Europea
per a tots els joves del barri.

Van parlar dels diferents programes
europeus en els que treballen com són
“Erasmus+, el cos europeu de solidaritat
i el Erasmus per joves emprenedors”.

YouthBCN va convidar a diferents
joves que ja han participat en
aquests programes per tal de poder
explicar les seves experiències en
forma de testimonis reals, d’aquesta
manera tots els participants que es-
taven interessats en saber de prime-
ra mà en que consisteixen aquest ti-

pus de projectes, van poder pregun-
tar i resoldre tots els seus dubtes.

A més van compartir totes la opor-
tunitats de projectes europeus per
a joves que estaran disponibles els
pròxims mesos. En total més de
trenta experiències a diferents paï-
sos d’Europa.

L’esdeveniment va transcorre de
manera satisfactòria sense oblidar
en cap moment las estrictes mesures
tant organitzatives com restrictives
que van tenir que seguir per poder
dur a terme aquest esdeveniment
tenint en compte la situació actual
de la Covid-19.

Més informació a www.youthbcn.com
i les seves xarxes socials.

L L I B R E S

Señoría Labordeta

S'acaba de presentar a
Saragossa la novel·la gràfica
"Señoría Labordeta", editada
per la Fundación José Antonio
Labordeta i GP Ediciones. Els
autor són Daniel Viñuales,
Carlos Azagra y Encarna
Revuelta.

La novel·la il·lustra els anys
que va passar el cantautor com
a diputat per Saragossa
(Chunta Aragonesista) al
Congrés dels Diputats entre els
anys 2000 i 2008. El guió es
basa en el llibre de Labordeta
"Memorias de un beduino en el
Congreso de los Diputados"
(Ediciones B, 2009).

L'obra apareix coincidint
amb el desè aniversari de la
mort del poeta, músic i
escriptor aragonès (Saragossa,
1935-2010). És el segon còmic
publicat sobre ell. El primer,
"TeBeO Labordeta", dels
mateixos autors i editorial, és
de l'any 2018.
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Adéu a Quino

Del llibre ¡Cuánta bondad! (Lumen, 1999)

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

SENSE FESTA MAJOR
Les condicions sanitàries

impedeixen celebrar els actes
de Festa Major programats per
les primeres setmanes de
novembre. Al maig i al juny ja
es van haver de suspendre
Primavern i les festes majors
d'estiu de La Palmera, La Pau,
Via Trajana i La Verneda Alta.

CAP LA PAU
S'estén la reivindicació de la

millora del Centre d'Atenció
Primària La Pau. Ara, cada
dimecres a les sis de la tarda, es
convoca concentració a la
cruïlla del carrer Guipúscoa
amb la rambla Prim.

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

Ens acaba de deixar el dibuixant Joa-
quín Lavado (Mendoza, Argentina,
1932-2020). Autor d'un vintena de
llibres i creador del personatge de
Mafalda.

La seva humilitat el portava a
afirmar: "em costa molt trobar les
idees i per això llegeixo els diaris i
veig quins temes preocupen la gent,
després li dono moltes voltes fins
arrodonir la idea pel dibuix. Espontà-
niament, malauradament, mai surt

una idea". Sobre l'èxit del seu perso-
natge més famós, que va dibuixar
durant deu anys (1964-1973), afir-
mava en una entrevista que: "Mafal-
da criticava un món ple d'injustícies,
de guerres, d'ànsies de poder i ambi-
cions humanes. Això no ha canviat
ni crec que canviï mai. Un llegeix la
historia de la Humanitat i l'home no
canvia, canvia la tecnologia però no
el comportament humà".


