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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'òpera no té cap
connotació social"

Entrevista amb Joan Martínez Colàs, músic, compositor
i director de l'orquestra BD10

ÀNGEL VALVERDE

Joan Martínez Colàs (Terrassa, 1972)
és músic, compositor d'òperes i di-
rector d'orquestra, com l'Orquestra
BD10 del barri.

Ha composat diverses òperes.
"L'Home del Paraigües" es va
estrenar al Liceu...

Sí. És una òpera collage, en set
idiomes i amb diferents estils. Tam-
bé l'hem representat al Nepal i al
Marroc.

L'òpera és un gènere musical
amb fama de classista...

L’òpera no té cap connotació so-

cial. El que té connotació és el pú-
blic, o els crítics.

I el Liceu?
Ha canviat molt. Abans només es

feien espectacles d’òpera clàssica.
Ara ha anat a cantar David Bisbal...
Abans era un lloc privat i ara és un
lloc públic.

Vostè dirigeix la formació
vernedenca Orquestra BD10.
D'on li ve el nom?

De Barcelona Districte 10. És un
projecte de dinamització cultural
amb la música com a epicentre.

(segueix a pàgina 3)

Barcelona,
Capital Mundial
de l'Alimentació
Sostenible 2021

(pàgines 4-5)
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Festa Major, sí
La trista situació generada per la pandèmia l'any
passat va privar els veïns i veïnes de La Verneda
de Sant Martí de la seva Festa Major. Sembla que
enguany, tot i les moltes restriccions, es podran
celebrar molts dels actes habituals i tornarà a
haver programa d'actes en paper. També hi ha la
intenció d'afegir un acte ben simbòlic: la
plantada d'un vern.
L'arbre que dona
nom al barri
s'adapta difícilment
als entorns sense
molta humitat i
cada cop que se
n'han plantat, han
acabat per morir.
Tant de bo aquesta
vegada sigui la bona.

Barcelona serà a
l'octubre el focus mundial de l'alimentació
sostenible. Entre els dies 19 i 21 se celebrarà el
setè Fòrum Global del Pacte de Política
Alimentària de Milà, preludi de la Conferència
de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
(COP26) que tindrà lloc a la ciutat escocesa de
Glasgow al novembre.

L'entrevista ens apropa a la figura d'un
apassionat de la música i director de la naixent
Orquestra BD10. Està preparant una nova versió
de la seva òpera "L'home del paraigües" per ser
representada a Alemanya.

L'orquesta porta tres anys en formació a
l'espera de que la nova Escola Municipal de
Música del Districte de Sant Martí sigui una
realitat a l'actual Espai Pere Calafell del
carrer Andrade.

EDITORIAL

L'ESPURNA

Solució: Menú de les estacions.
(M en U, D, eLes, està CI on S)

Barcelona, Capital Mundial de
l'Alimentació Sostenible 2021

proposa el...

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 15 OCTUBRE

EXPOSICIÓ RESTES

ROMANES: "LA VIL·LA

ROMANA DE LA SAGRERA"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

OCTUBRE

EXPOSICIONS: "SECOND

SCREEN" I "2021_N3"
CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

1 OCTUBRE, 19:00
POPPING I AFRO DANCE

AUDITORI SANT MARTÍ

2 OCTUBRE, 10:00
MASTERCLASS DE

DANSA URBANA

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

2 OCTUBRE, 19:00
CONCERT MÚSICA

CLÀSSICA

AUDITORI SANT MARTÍ

7 OCTUBRE, 17:15
PETIT CINE CLUB

SALA LA PAU

8 OCTUBRE, 19:00
BCN DISTRICTE CULTURAL.
TEATRE: MARIA CASELLAS

AUDITORI SANT MARTÍ

10 OCTUBRE, 12:00
MATÍ FAMILIAR:
"ELS CISTELLS DE

LA CAPUTXETA"
AUDITORI SANT MARTÍ

14 OCTUBRE, 19:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. DANSA:
JOSÉ MALDONADO

AUDITORI SANT MARTÍ

15 OCTUBRE, 18:00
CICLE LES MUSARANYES:

"VIATGERA"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

21 OCTUBRE, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:
"EL RETORN, LA VIDA

DESPRÉS DE L'ISIS"
AUDITORI SANT MARTÍ

24 OCTUBRE, 18:00
DANSA: "PARRÀ"
AUDITORI SANT MARTÍ

27 OCTUBRE, 19:00
PANTALLA BARCELONA:

"EL CUARTO REINO,
EL REINO DE LOS

PLÁSTICOS"
AUDITORI SANT MARTÍ

28 OCTUBRE, 19:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL. TEATRE:
"BOIRA A LES ORELLES"

AUDITORI SANT MARTÍ

31 OCTUBRE, 12:00
MATÍ FAMILIAR.

DANSA:
"BLOWING"

AUDITORI SANT MARTÍ

Amb el suport de:

La trista situació
generada per la
pandèmia l'any passat
va privar els veïns i
veïnes de La Verneda
de Sant Martí de la
seva Festa Major
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"L'Orquestra BD10 és un projecte

de dinamització cultural"

L'objectiu del projecte és difondre
la cultura musical a partir de l’expe-
riència instrumental. Ja fa tres anys
que estem funcionant.

Als assajos venen una vintena de
persones. A la llista de l’orquestra
tenim gairebé 50, de totes les edats.

Quin repertori tenen?
Ara estem fent “Les Quatre Esta-

cions” de Vivaldi, música de la Vieja
Trova Santiaguera, música dels
Beatles, música de Beethoven…
Intentem ser un reflex del segle XXI.

És un bon antecedent de la futura
Escola Municipal de Música que es
construirà a l'Espai Pere
Calafell...

Esperem que la nova escola reflec-

Llibre
"El Doctor Faustus",

de Thomas Mann.
Cançó

"Che gelida manina",
de La Bohème.

Pel·lícula
"Horizontes de grandeza",

de William Wyler.
Color
Blau.
Olor

Encens.
Menjar

Xocolata.
Òpera

"La Bohème",
de Giacomo Puccini.

Cantant
Luciano Pavarotti.

Tal com és

teixi l’esperit de l’orquestra. Això que
hem començat aquí és molt autèntic,
molt especial. Entendre la música com
un element social dinamitzador de la
cultura, inclusiu i transversal.
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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.

Barcelona, Cap
l'Alimentació S

Les ciutats són a primera línia per
afrontar els reptes mundials actuals
i poden proporcionar solucions crea-
tives per accelerar la transició urgent
i necessària cap a sistemes alimen-
taris més saludables, resilients, jus-
tos i sostenibles que puguin satisfer
les necessitats bàsiques de tothom
i les de les generacions futures. Més
de la meitat de la població mundial
viu en ciutats, on es consumeix el
setanta per cent dels aliments que
es produeixen a tot el món.

L’alimentació és al centre dels rep-
tes globals actuals i urgents, en par-
ticular les emergències sanitàries,
socials, climàtiques i ecològiques. Els
sistemes alimentaris poden ser tant
una font de problemes com un pode-
rós desencadenant per desbloquejar
i avançar en solucions transformado-
res per a les societats. La pandèmia
de la Covid-19 ha impactat profun-
dament en la nostra vida quotidiana,
ha revelat la fragilitat del nostre sis-
tema alimentari i ha brindat l’oportu-
nitat de fer una reflexió compartida
sobre la relació interdependent que
té amb el nostre planeta.

El sistema agroalimentari és res-
ponsable d’entre el 21 i el 37 per
cent de les emissions globals de
gasos amb efecte d'hivernacle, a

més de ser un dels principals motors
de la degradació de la terra, de la
pèrdua de biodiversitat sense pre-
cedents i de la contaminació. El nexe
alimentació-clima és evident: per fer
front a l’emergència climàtica, hem
de transformar urgentment la forma
predominant de produir, transportar,
menjar i eliminar aliments a tot el
món. En aquesta dinàmica, les ciu-
tats són agents essencials, ja que

De les darreres obres
al barri, quina li

agrada més?

1-ESPAI PER A
GOSSOS AL
PARC DE
SANT MARTÍ

2-PLAÇA DE
LA INFÀNCIA

3-CASAL DE
GENT GRAN
DE LA
VERNEDA ALTA

4-PASSATGE
ANTONI GASSOL

5-CAP D'AQUESTES

D'aquests alcaldes/a,
amb qui s'identifica més?

JORDI HEREU 3%

ADA COLAU
0%XAVIER TRIAS

59%

Resultats Enquesta Setembre

ENQUESTES
EL REBROT

Correu a: cartes.elrebrot@gmail.com

NARCÍS SERRA 0%

JOAN CLOS
38%PASQUAL MARAGALL
0%
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Futbolítica

L L I B R E S

Futbolítica. Històries de clubs
políticament singulars (Ara
Llibres, 2017) de l'escriptor
Ramon Usall és el primer llibre
que explica sencera la història
del centenari Club Esportiu
Júpiter. De la seixantena de
clubs de futbol estudiats,
l'autor en destaca dos de la
ciutat: el Barça i el Júpiter.

Nascut el 12 de maig de
1909 a la cerveseria Cebrián
del Poblenou (actual orxateria
Tio Ché), des de llavors ha patit
molts entrebancs: va ser
prohibit durant la dictadura de
Primo de Rivera als anys vint i
després durant anys per la
dictadura de Franco.

El 1948 va ser obligat a
deixar el seu barri natal i
traslladar-se al camp de La
Verneda. No va ser fins el 1990
que va recuperar el seu escut
original amb l'estel blau i les
quatre barres. El club de futbol
juga actualment a Primera
Catalana.

pital Mundial de
Sostenible 2021

Instal·lacions d'aire
condicionat i climatització

Treball, 192 baixos
93 314  4853
639 728 750

W h a t s A p p
618 177 799

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

són els principals motors dels canvis
culturals, socials i econòmics i poden
dissenyar i implementar polítiques
que afectin ràpidament milions de
persones a tot el món.

Fòrum Global de Milà
Barcelona acollirà el 7è Fòrum Glo-

bal del Pacte de Política Alimentària
Urbana de Milà entre el 19 i el 21 d’oc-
tubre, sobre el tema "Cultivant la re-
siliència: Alimentació sostenible per
fer front a l’emergència climàtica".
L’any passat va ser tot un repte. El
7è Fòrum Global del Pacte de Políti-
ca Alimentària Urbana de Milà serà
una excel·lent oportunitat per
(re)connectar-se, intercanviar expe-
riències, reptes, coneixements i
bones pràctiques, amb l’objectiu
compartit d’equilibrar els nostres
sistemes d’alimentació urbana alhora
que abordem l’emergència climàtica.

Atès que la decisiva Conferència
de Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic (COP26) se celebrarà a
Glasgow el novembre del 2021, el 7è
Fòrum Global del Pacte de Política
Alimentària Urbana de Milà a Barce-
lona esdevé extremadament estra-
tègic per elevar la veu de les ciutats
sobre el nexe alimentació-clima.

Barcelona acollirà el 7è
Fòrum Global del Pacte de
Política Alimentària Urbana
de Milà entre el 19 i el 21
d’octubre, sobre el tema
"Cultivant la resiliència:
Alimentació sostenible per
fer front a l’emergència
climàtica"

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona
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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

Plantes per salvar el planeta (i 2)

RICARD LLERINS BONET

D'altra banda les plantes s’han
d'adaptar al l loc on han nascut
perquè no es poden moure. De fet
les fulles i branques de les plantes
sí es mouen, però una característica
de les plantes és que són molt len-
tes. Ho són tant per moure's, com
per créixer, com per fer front a l'atac
d'organismes que se les mengen,
creant substàncies tòxiques o
amargants que empitjorin el seu gust
davant els herbívors.

Una altra característica de les plan-
tes és el creixement il·limitat i continu
si les condicions ambientals ho
permeten. Les plantes tenen esto-
mes al revers de les fulles que per-
meten l'intercanvi de gasos amb el
medi, de forma que absorbeixen CO2

i desprenen oxigen i aigua en forma
de vapor. D'aquesta forma quan més
oberts estan els estomes més foto-
síntesi genera la planta i més creix.
El problema és si no disposa d'aigua
suficient, procés que com en nosal-
tres suant refresca l'organisme en

moments de forta calor. Alhora la pèr-
dua d'aigua de les fulles activa que
en pugi més per l'escorça des de les
arrels per cobrir la perduda. Per això
si et fiques dins un bosc la tempera-
tura és bastant menor que fora d'ell,
a part de l'ombra que fan els arbres.

arbres alliberin aigua a l'atmosfera
implica que afavoreixin la formació de
núvols i la pluja, formant un cercle que
sustenta la vida al planeta.

Finalment la natura forma un
equip, on els arbres són la base de
la vida al planeta transformant ma-
tèria inorgànica en orgànica que po-
den digerir altres animals, però al-
hora depenen dels insectes, ocells i
alguns mamífers que els pol·linitzen
les flors, dels cucs de terra que els
estovin el sòl que faciliten el creixe-
ment de les arrels i hi aporten nu-
trients i dels fongs que formen te-
ranyines a les puntes de les arrels
de les plantes generant una simbiosi
de forma que els arbres aporten
sucres als fongs i aquests aigua i sals
minerals, captant del terra fòsfor i
nitrogen per la planta, alhora amb la
col·laboració d'alguns bacteris.

Els arbres són la solució del canvi
climàtic per la seva capacitat de re-
tenir CO2 al tronc i arrels mentre es-
tan vius. Un altre tema és que cal
plantar arbres autòctons de cada
ecosistema, per la seva millor adap-
tació al medi i la seva resistència a
malalties. Se sap també que molts
incendis d'espècies al·lòctones, pinà-
cies carregades de resina que crema
amb facilitat, espècies piròfites, s'apa-
guen quan arriben a boscos madurs
amb més humitat que els al·lòctons i
que cremen amb més dificultat.

La col·laboració entre organismes
de la mateixa, però també de dife-
rents espècies, ajuda el conjunt a
sobreviure. Tant de bo la humanitat
aprengués a conviure i ignorar les
fronteres antinaturals que ha impo-
sat, que tant egoisme i patiment ab-
surd han creat.

La natura premia la col·laboració i
no la competència.

Doronichum pardalianches, Corona de Rey, matalobos

Molts incendis d'espècies
al·lòctones, pinàcies
carregades de resina que
crema amb facilitat,
espècies piròfites, s'apaguen
quan arriben a boscos
madurs amb més humitat
que els al·lòctons i que
cremen amb més dificultat

L'aigua és el factor limitant del creixe-
ment dels arbres en climes com el
mediterrani, on llavors la planta te la
capacitat de tancar els estomes per
no perdre tanta aigua per evapora-
ció, fet que implica que no creixi però
que sobrevisqui. Alhora el fet que els
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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

Guipúscoa, 137

93 541 5983                           646 396 497

GRUP TEATRAL
JUVENIL

L'Auditori Sant
Martí de Provençals
engega un taller de
teatre dirigit a joves de
15 a 17 anys. Ofereix
tècniques i eines
teatrals per a la
creació escènica. Per a
més informació:
info@auditorisantmarti.net

FESTA MAJOR
Enguany hi haurà

Festa Major:
començarà el 4 de
novembre. VERN-
Cooordinadora
d'Entitats de La
Verneda-Sant Martí ha
anunciat alguns detalls
de la seva
programació. Es
demanarà que el pregó
sigui llegit per Encarna
Revuelta, mestra i
dibuixant.

N O T Í C I E S

Espai Pere Calafell

I N D R E T S

Al carrer Andrade, 184 s'aixeca l'edifici de l'antiga
escola bressol del col·legi de la Caixa. Actualment
en desús, es convertirà en dos equipaments
municipals: l'escola bressol Esquitx (que deixarà el
Centre Cívic Sant Martí) i la nova Escola Municipal
de Música del Districte de Sant Martí.

Va ser inaugurat el 1963 i es va tancar el 2015.
Des de llavors ha acollit exposicions sobre la
història del barri i va ser refugi per als sensellar
durant el confinament per la pandèmia del 2020.

Porta el nom de Pere Calafell i Gibert (1907-
1984), metge impulsor de la pediatria a Catalunya.
Al seu interior es poden veure obres del pintor i
ceramista Josep Aragay (1889-1973).

Tornarà a haver un
programa de Festa
Major en paper. Es
guarnirà la rambleta
davant del Centre Cívic
Sant Martí. La Mostra
d'Entitats serà els dies
6 i 7. L'Auditori
acollirà els actes de
Resonare, La Lira de
Sant Martí, Orquestra
BD10, Gala Lírica,
Teatre Alisos...

RUTA HISTÒRICA
La Biblioteca Sant

Martí de Provençals i
la SOCIETAT
D'ESTVDIS DE LA
VERNEDA DE SANT
MARTÍ (SELAV) han
elaborat una guia per
descobrir molts dels
indrets més
interessants per visitar
el barri. Es pot
consultar a:
bit.ly/2UjBzE0
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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

A FONS

MERITXELL M. PAUNÉ

D’assessors a
funcionaris

La pregunta del milió
és a qui es deu un gabi-
net: Al govern que el no-
mena? A la institució a la
que pertany? A la ciu-
tadania que el sufraga?
De fet, a tothom una mi-
ca. I la proporció de cada
lleialtat depèn en gran
part del contracte. L’Ajun-
tament de Barcelona té la
peculiaritat, per ser poder
local i per dimensió, de
ser alhora poder executiu i legis-
latiu. I això li fa fer equilibris entre la
comunicació institucional i la comuni-
cació política, que actualment es tra-
dueixen en una reforma de la con-
tractació dels seus periodistes.

Tradicionalment a Barcelona els
portaveus municipals han estat
càrrecs de designació directa, per a
bé i per a mal: el govern els escollia
a dit però ocupaven una part de les
cobdiciades places d’assessor a què
tenen dret els grups municipals. El
creixement del gabinet i la seva
professionalització ha portat al fet
que part de l’equip es mantingui
quan canvia el color de l’Alcaldia,
compaginant-ho amb la incorporació
o sortida d’alguns integrants.
Finalment el consistori ha optat per
incloure aquests llocs de feina a
l’enorme convocatòria d’oposicions
en marxa, fruit d’una jubilació simul-
tània dels qui van fer créixer la ins-
titució amb l’arribada de la demo-
cràcia.

Aquest procés de funcionarització
que és alhora una oportunitat i una
amenaça, depèn de com s’acabi fent
i dels mecanismes de garantia que

nombroses webs de
Transparència de les
administracions. A qui
s’ha adjudicat una obra i
per quants diners, on
s’ha recol·locat un polític
defenestrat i què co-
brarà, en quin punt està
un tràmit... I molt més
que avançarem els pro-
pers anys, a través d’ei-
nes incipients com
l’agenda pública dels
electes, els processos
participatius o les actes
de consells d’adminis-
tració. L’obligatorietat le-

gal de retre comptes només s’aplica
al sector públic, però el tercer sector
ja l’ha fet seva i el privat s’hi veurà
arrossegat tard o d’hora.

A més, quan no es compleixen
prou les obligacions comptem amb el
comodí de la trucada de la Llei de
Transparència, un dret d’empara i
d’arbitratge impensable fa 30 anys.
El major accés a la informació permet
un periodisme més lliure i també em-
podera la ciutadania organitzada,
que fa ús d’aquestes noves eines
amb assiduïtat. I aquí tenim també
un vector nou d’exigència per a la
premsa, perquè les pífies i les
intoxicacions poden ser fàcilment
rebatudes pels lectors amb dades
oficials. El rigor i la independència del
poder no són opcionals, perquè la
maleïda hemeroteca se’ns aplica a
tots i a temps real. Canvia el tauler
de joc, però seguim jugant la ma-
teixa partida.

Segona part de l'article publicat a
la revista La Veu del Carrer de la
Federació d'Associacions de Veïns
de Barcelona (juliol 2021)

La premsa local i el poder (i 2)

Roda de premsa de l'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde

A qui es deu un gabinet de
premsa: Al govern que el
nomena? A la institució a la
que pertany? A la ciutadania
que el sufraga?

s’hi posin. Cal que els partits polítics
-tots- es convencin de les bondats
d’una comunicació municipal el més
neutra i facilitadora possible, re-
nunciant a teledirigir la resposta a
les peticions d’informació. Si no s’ho
creuen del tot, acabaran apareixent
para-portaveus amb obediència de
partit i altres mecanismes a l’ombra

per mantenir el control del relat.
Ergo, doble despesa pública i poc
benefici ciutadà.

Transparència i rigor
Però no tot són males notícies.

“No lo vea todo negro”, que deia un
mural davant del qual es va fer foto-
grafiar Josep Maria Huertas Claveria.
El periodisme d’investigació és
possible i molt més assequible que
fa una dècada, gràcies a les


