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Editorial 
 
Apreciados vecinas y vecinos, 
 
Cumpliendo con uno de los compromisos 
adquiridos por los nuevos miembros de la 
Junta de la A.VV. de Sant Genís dels 
Agudells en la asamblea celebrada el 
pasado 30 de abril, ya tenéis en vuestras 
manos un nuevo ejemplar de la revista 
DIEM. Anteriormente esta publicación 
gratuita estaba realizada por la vocalía de 
la Dona de la A.VV., en esta nueva época 
editorial es nuestra intención dotarla de 
mayores contenidos, incluyendo 
información detallada de todo lo que ocurre 
en nuestro barrio día a día, así como de las 
actividades y actuaciones que se realizan 
desde las distintas vocalías de la 
Asociación tanto en solitario como en 
colaboración con otras entidades del barrio. 
 
Este nuevo canal de comunicación con los 
vecinos se suma a los ya activos del blog, y 
el grupo del Facebook. 
 
Estáis todos invitados a colaborar, 
aportando escritos, imágenes y por 
supuesto, las quejas y sugerencias que 
creáis oportunas, podéis hacerlo, 
preferiblemente en formato digital, a la 
dirección de correo electrónico de la 
Asociación; avsantgenis@gmail.com, o 
entregarla en el local de la calle Naím nº 5. 

Editorial 
 
Benvolguts veïnes i veïns, 
 
Acomplint amb un dels compromisos 
adquirits pels nous membres de la Junta de 
l’A.VV. de Sant Genís dels Agudells, a 
l’assemblea celebrada el proppassat 30 
d’abril, ja teniu a les vostres mans un nou 
exemplar de la revista DIEM. Anteriorment, 
aquesta publicació gratuïta estava 
realitzada des de la vocalia de la Dona de 
l’A.VV., ara, en aquesta nova època 
editorial, la nostra intenció és dotar-la de 
més continguts, incloent-hi informació 
detallada de tot el que succeeix al nostre 
barri dia a dia, així como de les activitats i 
actuacions que es realitzin des de les 
diferents vocalies de l’Associació, tant en 
solitari, com col·laborant amb altres entitats 
del barri.  
 
Aquest nou canal de comunicació amb els 
veïns s’afegeix als ja actius del blog i el 
grup del Facebook. 
 
Hi esteu tots convidats a col·laborar, 
aportant-hi escrits, imatges i, per suposat, 
les queixes i suggeriments que hi creieu 
adients. Ho podeu fer, preferiblement, en 
format digital, a la nostra adreça de correu 
electrònic: avsantgenis@gmail.com, o 
lliurar-la al local del carrer Naim núm. 5. 

 
 
 

 
 

             

 
 
 
El dibuix de la portada ha estat realitzat per en Guillem Pérez Layunta durant el cap de setmana de la Festa Major 
d’enguany. 
 
 
Han col·laborat en aquest exemplar: 
 
Francisco Alguacil, Carol Bañeres, Sacramento Burgos, Lucia Cuadra, Xavier Civit, Juli Fontoba, Pere de la Fuente, 
Miguel Giner, Consuelo González, Guillem Pérez, Marisa Raich, Amparo Sempere, Ester Vallbona. 
 
Et convidem a participar en els propers exemplars de la revista del barri. 
 
 
La Junta de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells ni l’equip de redacció, han de compartir necessariament les opinions dels 
autors dels articles publicats en aquesta revista. 
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El racó de la Ciència
 
El sentit numèric és innat o adquirit? 
 
Com representa l’home els nombres quan la seva cultura no li ha proporcionat cap mètode per comptar? 
 
Per poder entendre-ho, un grup d’investigadors se’n va anar, com d’altres, a la selva amazònica, per visitar una tribu sense instruments 
aritmètics. Sorpresa!, aquests indis pensen les xifres geomètricament i tenen la intuïció dels logaritmes como els bebès. 
 
Psicòleg cognitiu* i neurocientífic, Estanislas Dehaene s’especialitza en l’estudi de les bases cerebrals de l’aritmètica i de la 
numeració, però també de la lectura i de la consciència, temes que explora mitjançant la psicologia cognoscitiva i les imatges 
cerebrals. Director de la Unitat mixta Inserm-CEA Neuroimatge cognitiva, va afegir-hi un equip compost per investigadors del CEE, 
del CNRS i de l’Inserim per delimitar millor l’arquitectura cerebral implicada en aquest problemes. 
 
Els nombrosos treballs realitzats entre occidentals adults posen en evidència un rodeig espacial quan es tracta d’efectuar una mateixa 
operació aritmètica o de pensar en un nombre. Efectivament, la representació dels nombres i els objectes en l’espai són tractats en la 
mateixa zona del cervell (a nivell del lòbul parietal), el que es comprovable per IRM (imatge per ressonància magnètica) funcional. 
 
Però existeix una relació purament intuïtiva entre els nombres i l’espai? Estanislas Dehaene contesta afirmativament, després d’haver 
continuat l’estudi iniciat per Pierre Pica (CNRS) el 2004 dels Mundurucus, indis de l’Amazonia, una tribu en què el seu lèxic dels 
nombres no sobrepassa 4 o 5. Malgrat que experimenten enormes dificultats en executar operacions aritmètiques elementals, els 
Mundurucus posseeixen, per altra banda, una capacitat d’aproximació comparable a la nostra. 
 
Un ensenyament ric en significats 
 
Noves investigacions demostren que aquests indis són perfectament capaços de sumar, i sostreure números entre ells, i tot això amb 
una bona aproximació, la qual cosa ja era conegut. Però sabem a partir d'ara que aquesta manipulació matemàtica es recolza en una 
intuïció innata de l’organització espacial d’aquests números. 
 Escala utilitzada per Estanislas Dehaene per determinar la representació dels nombres amb 

els indis Mundurucus. 
 
© Estanislas Dehaene 

 
 
Així, si se sotmet a un Mundurucu a una escala graduada que comença amb el número 1 i acaba per 10 (simbolitzant els números per 
punts en un cercle) i els demanem designar-ne 2, col·locaran el cursor a prop de l'1. En canvi, situen el 5 molt a prop del 10, mentre 
que el mig de l’escala correspon, segons ells, al 3 o 4. 
 
Aquesta comprovació no és anodina, perquè demostra que els Mundurucus entenen la progressió aritmètica com una continuació 
logarítmica. Com grans són els números|nombres més considerats estan com a pròxims. Aquesta intuïció, que pot sorprendre un adult, 
és comuna de fet a tots els humans durant els primers anys de la vida. 
 
Entre els occidentals, el pas de la representació logarítmica a la representació lineal s’efectua cap als 4-6 anys. És el que els 
especialistes anomenen el sentit de la mesura, la facultat adquirida per l’aprenentatge. En canvi, un grup d'occidentals adults tindrà una 
representació lineal dels números en l’espai. 
 
En absència d’aquesta facultat adquirida per l’aprenentatge, ignoraríem que existís un interval constant entre 1 i 2, 8 i 9, 1.021 i 1.022. 
Això que no sembla ser un inconvenient en els Mundurucus, i fins i tot en altres tribus que no tenen ús d’una gran precisió en les seves 
avaluacions, no és el mateix per a nosaltres. Segons els investigadors, aquest descobriment ens ha de fer reflexionar sobre el paper 
essencial de l’educació en l’aprenentatge de les matemàtiques. 
 
Per saber-ne més: 
 
La psicologia cognitiva és una escola de la psicologia que s’encarrega de l’estudi de la cognició, és a dir dels processos mentals 
implicats en el coneixement. Té com a objecte d’estudi els mecanismes bàsics i profunds pels quals s’elabora el coneixement, des de 
la percepció, la memòria i l’aprenentatge, fins a la formació de conceptes i raonament lògic. Per cognitiu entenem l’acte de 
coneixement, a les seves accions d’emmagatzemar, recuperar, reconèixer, comprendre, organitzar i usar la informació rebuda a través 
dels sentits. 
 
Està situada dins del que es denomina l’hexàgon cognitiu junt amb la biologia, la psicologia, la lingüística i fins i tot la informàtica. 
 
Es denominen tests cognitius les proves psicomètriques que permeten avaluar els coneixements d’un subjecte, com els test de nivell 
escolar o els de coneixements tècnics utilitzats per a la selecció de personal. 
 
 

Xavier Civit 
Article publicat el 07/06/2008 a Astroseti.org 
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Cosas de Sabios 
 
5 chispas de Einstein 
Albert Einstein (1879-1955) Premio Nóbel de Física en 1921 gozó de una rapidez mental propia de un genial humorista. 
 
Un periodista le preguntó a Einstein: 
- ¿Me puede UD. explicar la Ley de la Relatividad? 
Y Einstein le contestó: 
- ¿Me puede UD. explicar cómo se fríe un huevo? 
El periodista lo miró extrañado y le contesta: 
- Pues sí, sí que puedo. 
A lo cual Einstein replicó: 
- Bueno pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego. 
 
 
Durante el nazismo Einstein, a causa de ser judío debió de soportar una guerra en su contra a fin de desprestigiar sus 
investigaciones. Uno de estos intentos se dio cuando se compilaron las opiniones de 100 científicos que contradecían las de 
Einstein editadas en un libro llamado 'Cien autores en contra de Einstein'. 
A esto Einstein respondió: 
- ¿Por qué cien? Si estuviese errado haría falta solo uno. 
 
 
En una conferencia que Einstein dio en un Colegio de Francia, el escritor francés Paul Valery le preguntó: 
- Profesor Einstein cuando tiene una idea original ¿qué hace? ¿La anota en un cuaderno o en una hoja suelta? 
A lo que Einstein respondió: 
- Cuando tengo una idea original no se me olvida. 
 
 
Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. Al final de su vida un periodista le preguntó que posibles 
repercusiones habían tenido sobre su fama estos cambios. 
Einstein respondió: 
- Si mis teorías hubieran resultado falsas los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo, los suizos que era un científico 
alemán, y los alemanes que era un astrónomo judío. 
 
 
Se cuenta que en una reunión social Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. En el transcurso de la conversación 
Einstein le dijo a Chaplin: 
- Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal, todo el mundo le comprende y le admira. 
A lo que Chaplin respondió: 
- Lo suyo es mucho más digno de respeto: todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende. 
 
 
 

Si formeu part dels grups de risc, estigueu atents a la campanya de vacunació hivernal.  
Consulteu el vostre metge!  

 

 
 

Si formáis parte de los grupos de riesgo, permaneced atentos a la campaña de vacunación 
invernal.  

¡Consultad a vuestro médico! 
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MOLTA, MOLTA SALUT PER A UN LLARG, 
LLARG HIVERN 
 
Fred, vent, dies curts, pluja...el nostra cos ho nota, 
pateix i s’altera, es hora de cuidar-se, i la teva 
farmàcia t’ajuda a lluitar contra l'hivern donant-te 
totes les respostes: 
 
• La tos: pot ser irritativa o amb mucositat i 

cal tractar-la amb rapidesa utilitzant cremes 
balsàmiques, xarops amb pròpolis o 
homeopatia (drosera en cas de seca i 
antimonium tartaricum quan hi ha 
mucositat), també cal beure molta aigua, 
infusions amb mel i aliments amb vitamines 
C (taronja, pomelo) E (espàrrecs) i A 
(pastanaga). 

 
• Cansament: és moment de millorar tot el 

nostre sistema immunitari i d’augmentar la 
nostra energia. L'aliment natural més utilitzat 
és el ginseng, un antioxidant que permet 
adaptar-nos millor a aquest nou canvi, a 
més també se li atribueixen propietats 
afrodisíaques. Cal combinar-ho amb una 
dieta rica amb antioxidants i ferro com la 
carn, el peix, els llegums... 

 
• Grip: com tot procés víric no es pot tractar 

amb antibiòtics, per tant és important fer les 
vacunacions o prevenir-lo mitjançant 
l’homeopatia (occilococilum) o equinacia 
que protegeix el sistema respiratori. Per 
tractar-la    el    millor    és    un       antigripal 
(una combinació d’analgèsics, 
descongestionants). 
 

• Dolors: d’esquena, d’ossos, lumbàlgies, 
tots els hem patit en el nostre cos. Hi ha 
diferents opcions: analgèsics o cremes 
antiinflamatòries o l’alternativa natural com 
l’àrnica per a dolors musculars o 
harpagofito, específic per dolors articulars, 
artritis... 

 
• Augmentar les defenses: tant important és 

com tractar com prevenir els refredats, 
bronquitis, otitis, la solució és la gelea real, 
un aliment ric en vitamines, especialment 
les B, minerals i àcid fòlic que milloren el 
sistema immunitari, colesterol i és 
antienvelliment, una altra opció és el 
pròpolis, conegut com l’antibiòtic natural. 

 
Els hiverns sempre són durs, però el teu 
farmacèutic sempre està al teu costat. 
 

Carolina Bañeres Merinero 
Farmacèutica 

Farmàcia Bañeres 
Idumea 14-16 

Tel. 932115082 

 
 

LA TONTICOL'ICS 
 
Aborto y cinismo
 
El Parlamento, órgano de representación de la voluntad 
popular, decidió modificar la ley del aborto, que el 5 de Julio 
entró en vigor. Al Partido de la Porra, le ha faltado tiempo 
para ir a "chivarse a papá" para que castigue al Gobierno, que 
según ellos está lleno de rojos, masones, maricones y demás 
chusma (de rojos veo pocos, si hay alguno, y de lo demás no 
opino). 
 
Siento decir que echo de menos la POLÍTICA, con 
mayúsculas, con sus matices, sus finezas, sus discrepancias, 
sus perversiones y su señorío, como se hacía en la transición 
 y hasta en el franquismo. Y lo siento porque me tocó vivir el 
franquismo y ya tuve bastante, y porque no estuve de acuerdo 
con la transición (todo quedó "atado"); pero la política que 
estamos viviendo desde hace una decena de años es digna de 
estudio psiquiátrico. No diré que es una actitud 
"esquizofrénica"; porque sería un insulto a los 
esquizofrénicos, de los cuales visito a muchos y doy fe que 
pueden ser "raros" pero no gilipollas. 
 
No puedo entender que seres que se supone inteligentes (ma 
non troppo), como los del Partido de la Porra, lleguen al 
cinismo de decir sin que se les caiga la cara de vergüenza, la 
ristra de sandeces que sueltan por su boquita cada día 
recurrentes personajes, algunos de ellos significados 
franquistas, otros "beneficiados" de la justicia (injusticia, 
quise decir), y la mayoría maestros en el "o mando yo, o 
rompo la baraja", tan demócratas ellos y ellas. 
 
No es cuestión política: se puede ser de derechas; pero 
inteligente y sensato, por más que a mí no me tienen que 
convencer; pero esos quedaron en la antigua UCD y hoy están 
en el armario (pequeño armario). 
 
Por lo que parece en este país (España, Una, Grande y Libre, 
según el TC), tienen el voto asegurado por más que hagan. 
Tan asegurado lo tienen, que estoy convencido de que si 
Franco levantara la losa, habría de inmediato miles de 
fascistas ventilando el sobaco. 
 
Así que pueden permitirse el lujo de manejar a "papá" a su 
conveniencia, pues para eso les pusieron ellos, y llamar 
fascista al President Montilla ó decir que las leyes se cumplen 
cuando les conviene. Y la Ley del Aborto no les conviene; 
porque ellos para eso se pagan un viaje (o se lo pagan a la hija 
o a la fulana) y encima hacen turismo. Y claro, el aborto, con 
turismo, ya es otra cosa, sobre todo si encima lo pueden hacer 
con el dinero de los demás. 
 
A mí esta gente me resbala; porque no son buena gente 
(aclaro: me refiero a los dirigentes, en su práctica totalidad). 
Lo que me preocupa es un país que no reacciona ante tanto 
chorizo, cínico y fascista. Y me preocupa que vuelvan "a 
pasar", porque nos esperan años difíciles y porque vuelvo a 
ver como el "fúmbol" es el opio del pueblo, y aquí se cotiza 
más una patada que una idea. 
 
Por cierto: Murcia, gobernada por el PP, tiene la tasa de 
abortos más altas de España. ¿Porqué será?. 
 
¿Para cuando los obispos y el partido de la porrra, otra vez en 
la calle para defender la reserva moral de occidente?. 
 

Francisco Alguacil 
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COR GROC 
 
Si cantes a la dutxa, vine al casal... Era un missatge que 
estava penjat a la porta de la CASA GROGA. 
 
Ens vàrem reunir una tarda al CASAL, l’Àlex la 
directora, Esther i un grup de dones de SANT GENÍS. 
La conversa va ser molt positiva, ens van comentar que 
un noi que es diu Guillem, el director i un altre Nacho, 
piano i guitarra, estaven molt interessats a formar un 
COR. Tots i totes, vam iniciar un projecte amb molta 
il·lusió. 
 
Formar un GRUP. Intentar endinsar-se en un món 
desconegut. "CANTAR"... La VEU, un instrument que 
tots tenim i que no sabem utilitzar-la correctament, 
estem en el CAMÍ, amb dos bons mestres. 
 
Ens trobem cada divendres de set de la tarda fins a dos 
quarts de nou a LA CASA GROGA. 
 
Guillem i Nacho són dues persones molt emotives que 
posen en el nostre COR afecte i tendresa, en definitiva, 
actitud positiva en la vida. Ens ho passem molt bé. 
 
ANIMEU-VOS !!! 
 
US HI ESPEREM !!! 
 

Amparo Sempere 
 
 

 
EL 112. EL PRIMER BUS DEL BARRI 
  
La reivindicació de la gent de Sant Genís a punt 
de complir 13 anys. 
 
Després d’insistents reivindicacions veïnals que 
varen durar anys i panys, per fi a començaments 
de l’any 1998 es va posar en marxa a Sant Genís 
un nou projecte.  
 
El funcionament d’aquestes línies a la ciutat de 
Barcelona es va iniciar amb la prova pilot que 
durant els primers mesos de l’any 98 es va 
realitzar amb un "microbús" de l’empresa Ravigo 
que unia l'Av. Jordà i la part alta del barri de 
Sant Genís, de seguida es va veure que era una 

bona idea aquest tipus de serveis curts. Aquest 
primer servei experimental no tenia numeració, 
se’l coneixia com el Microbús de Sant Genís. A 
hores d’ara encara se’l coneix per part dels seus 
usuaris com el “petit” o el “pequeñin”, depenent 
de la llengua de cada un. 

Aquí podries veure anunciat el teu 
negoci. 
 
Contacta amb avsantgenis@gmail.com 
o amb la seu de l’A.VV.   

El resultat va ser un encert i l’agost de 1998 
TMB es va fer càrrec de la línia, i va començar a 
funcionar amb el número 212 des de l'Av. 
Jordà/Judea fins gairebé a dalt de tot de Sant 
Genís. Posteriorment, el febrer del 1999, i amb 
l’obertura a la circulació del carrer Lisboa, la 
línea 212 va allargar el seu recorregut per 
aquest carrer, fins arribar a la Plaça Eivissa, i 
d’aquesta forma apropar els barris d’Horta i de 
Sant Genís, alhora que facilitava l’accés al 
conjunt dels Hospitals de la Vall d’Hebron als 
veïns dels barris d’Horta i la Clota. 
  
El 31 d’octubre del 2002 es va canviar la seva 
numeració a causa de l’adaptació que va fer TMB 
a la numeració adjudicada per l'ATM (a TMB li 
van correspondre els números de l'1 al 199). I a 
aquesta línia se li va assignar el número 112  
 

 
 
A partir del 26 de novembre del 2002, la línia va 
prolongar el seu recorregut per Sant Genís. Des 
d'Olvan seguia per Viver, Cànoves i una altra 
vegada per l'Av. Elies Pagès fins al final habitual 
de Sant Genís.  
 
Novament gràcies a les demandes veïnals, a 
partir del 9 d’abril del 2006, la línia va 
començar a funcionar els dies festius. Aquesta 
millora es va emmarcar en una campanya que 
TMB va aplicar de forma gradual durant els 
mesos d’abril i maig de 2006, per aconseguir que 
totes les línies de Bus de Barri tinguessin servei 
els dies festius.  
 
(Actualment des de l’A.VV. estem lluitant per 
aconseguir perllongar l’horari nocturn del 112.) 
 

Article publicat al núm. 3 de la edició digital de DIEM 
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El Racó de l’Associació  

URBANISMO 
  
 SANT GENÍS 2011:  NUEVOS PROYECTOS ¡Nuevos tiempo! ¡Nueva Junta!   El Ajuntament ha decidido las inversiones a realizar en 

nuestro barrio para el año 2011, quizás no sean suficientes, 
pero esperamos que sean el inicio de una etapa de 
transformación positiva de Sant Genís. 

Somos un grupo de personas que hemos recibido el 
relevo en la Junta de la Asociación de Vecinos. 
Queremos y deseamos que nuestro barrio vaya 
adelante, que nos seamos un barrio marginado, que 
nuestros políticos demuestren que están con nosotros y 
que contra viento y marea tienen ganas de hacer cosas 
por el barrio de Sant Genís.  

 
Nuestro barrio no ha gozado nunca de los favores de la 
Administración, es una evidencia: inversiones inexistentes, 
mantenimiento deficiente, equipamientos conflictivos, zonas 
degradadas,.... Todo esto agravado en los últimos años por el 
incumplimiento del Plan de Actuación del Distrito, la no 
concesión de la Llei de Barris a Sant Genís y proyectos que se 
aplazan indefinidamente (nuevo Mercat de la Vall d’Hebron, 
cobertura de la Ronda de Dalt, Casal de Gent Gran,...). 

 
Pedimos ayuda y colaboración; el barrio es de todos y… 
entre todos, bien unidos llegaremos a conseguir las 
metas que nos marquemos. 
 
Los problemas del barrio son de todos, no son solo de 
la Junta, invitamos a todos los vecinos a que se hagan 
socios y confíen en nosotros… Siendo muchos haremos 
fuerza, nos harán más caso y nos escucharan a la hora 
de pedir y revindicar necesidades y mejoras para el 
barrio. 

 
De todas formas el Consistorio ha asegurado que después de 
Navidad se pondrán en marcha los siguientes proyectos: 
 
- Ordenación, urbanización, soterramiento de servicios, nuevo 
asfalto y calzadas de la Avda. Elias Pagés, desde el cruce con 
C/Costa Pacheco hasta la C/Olván. Ésta será la actuación con 
más aportación económica y está previsto que este tipo de 
reordenaciones se lleven a cabo en el resto de calles de la 
parte alta de Sant Genís. 

 
Ya somos más de 200 socios, pero necesitamos ser 
muchos más. La unión hace la fuerza y… nosotros 
necesitamos mucha fuerza (muchos socios) para que 
nuestro barrio prospere y a través de la Junta poder 
pedir y exigir lo que nos corresponde.  

- Urbanización y ajardinado del Pg. de la Vall d’Hebron, 
desde la salida del Metro hasta el muro del IES Vall 
d’Hebron, dignificando, de este modo, la puerta de entrada del 
barrio. 

 
Necesitamos un Local Social donde tengamos Asistenta 
Social todos los días, un Local Social que sea centro de 
día para las personas mayores que lo necesiten que 
nuestros jóvenes y nuestros niños tengan un local 
donde reunirse y no tengan que estar en la calle; que 
nuestras calles estén limpias, que nuestras aceras no 
estén rotas, que nuestras farolas alumbren, que 
estemos todos contentos de vivir en Sant Genís 
¡nuestro barrio! 

 
- Urbanización, nuevo mobiliario, iluminación y reordenación 
de la Plaça Palestina y entornos de la zona baja del 
C/Lledoner. 
 
- Mejora de las conexiones entre las calles Naïm, Sidó, 
Lledoner, el Jardí Romàntic/Plaça Meguidó. Construcción de 
nuevas escaleras.  

Estamos haciendo las cosas lo mejor que sabemos. La 
Junta y sus vocalías están para ayudaros.  

Por otra parte, continuarán las actuaciones de limpieza de 
zonas abandonadas o degradadas (ya se ha intervenido en los 
entornos del Campo de Fútbol del Penitents, de la Escola M. 
de Déu de Montserrat, del Campo de la Farola,...), se mejorará 
la iluminación, principalmente en los parques infantiles, habrá 
intervenciones en aceras en mal estado y otras actuaciones en 
menor escala sin concretar. 

 
Nosotros, asumimos responsabilidades consideramos 
que es un orgullo y un trabajo, que aunque pesado y 
sacrificado sabemos que no tiene otra compensación 
que la moral; nosotros lo haremos con cariño ya que lo 
haremos de forma altruista. 
  Estamos a vuestra disposición para afrontar los 
problemas que nos vengan; la Junta se ofrece a 
escuchar; opiniones y quejas, estaremos, en nuestro 
local de la Calle Naim nº 5 los Lunes y de Miércoles a 
Viernes de 5:30 a 7:30. 

Confiamos que, además de estas intervenciones necesarias, 
para próximas fechas se aprueben proyectos de mayor 
envergadura. Desde la A.VV. de Sant Genís dels Agudells 
intentaremos que el Ajuntament no se olvide de nosotros. 
   ¡Animaros! Necesitamos muchos socios y así 

tendremos un buen respaldo a la hora de actuar. Miguel Giner 
Vocal d’Urbanisme 

  
  

Consuelo González  
Tresorera i vocal de la Gent Gran  
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T’hi esperem !!  (A partir de 10 anys) 

T’agrada la festa? T’agrada la música? 
Et va la marxa? 
 
Apropa’t a l’A.VV. i forma part del nou 
grup de tabalers del barri. És gratuït i 
t’ho passaràs bé. 
 



VOCALIA DE LA DONA CAVALCADA DE REIS 2011 
  

Vecinas, desde la vocalia de la dona de la 
asociación nos gustaría que os atrevierais a formar 
parte de este grupo de mujeres, que estamos 
intentando mover el barrio realizando actividades 
tanto desde la asociación, como desde el grupo de 
“Dones Fem” de la Casa Groga  

Ens plau informar-vos que enguany i amb la 
col·laboració de les entitats del barri de Montbau 
recuperarem la cavalcada de reis del dia 5 de gener al 
nostre barri. 
 
Per poder dur-ho a terme amb la brillantor que es 
mereix la nostra canalla, demanem la col·laboració 
de tots vosaltres per a les tasques següents: 

 
Esperamos vuestra aportación a la vida social y 
cultural de nuestro barrio, creemos que todas las 
mujeres tenemos ideas para desarrollar y nos 
encantaría que participarais en nuestras 
actividades. 

 
- Nens i nenes que ja estiguin al cas, per acompanyar 
als reis a les respectives carrosses.  

  
También participamos en el “Consell de Dones” 
del distrito, desde donde se ha conseguido que se 
pusieran en marcha servicios para la mujer como 
el PIAD de nuestro distrito que es un servicio 
dedicado a la mujer que está en la Pça. Santes 
Creus de Horta. 

- Gent a partir de 16 anys per ajudar a guarnir les 
carrosses el dia de la cavalcada. 
 
- Adults a partir de 18 anys per al servei d’ordre. 
 
També agrairem la col·laboració econòmica per fer 
front a la despesa extraordinària que aquest 
esdeveniment representarà per a l’A.VV. Podeu fer 
les aportacions al local de l’A.VV., on es lliurarà el 
rebut de la vostra aportació. 

 
¡Animaros a participar! 
 
Vocales de la Dona; Sacri, Lucia y Marina. 
 
  
 Per poder reduir la despesa de la cavalcada, si us va la 

marxa i teniu sentit del ritme apunteu-vos al grup de 
tabalers que estem creant al barri. 

Des de la Direcció del Programa de Dones de 
l’Ajuntament de Barcelona, ens ofereixen 
participar en la iniciativa “CANVIEM-HO” 
realitzant xerrades dins de l’esmentat programa. 
Us convidem a que hi proposeu temes de debat, 
que considereu poden ser d’interès per les dones i 
homes del nostre barri. 

 
Per apuntar-vos per col·laborar amb qualsevol tasca, 
passeu pel local de l’A.VV. al carrer Naím núm. 5 
qualsevol tarda de 17.30 a 19.30 (menys els dimarts) 
o bé contacteu per correu electrònic a: 
avsantgenis@gmail.com. 

 
Més info a: http://w110.bcn.cat/portal/site/Homes. 

  
  
Recorda que. . . . Per una cavalcada ben lluïda, 
  
Per un barri més cívic:  
 Us hi esperem !! Al barri hi ha pocs semàfors, respecta sempre 
els passos zebra, tu també ets un vianant.  

  
El que el teu gos deixa al carrer, també és teu, 
no ho deixis, recull-ho. 
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Passem l’estona 
 
      Sudoku 

 
 

Solució 

 
 
 
ENDEVINALLES PELS MÉS MENUTS: 
 
Quan més m'ensabones, més m'embrutes. 
Si em vols netejar deixa'm estar. 
 
Solució:  
 
 
Una vella amb una dent 
fa córrer tota la gent. 
 

Solució:  
 
 
No camina mai per terra i no vola pel cel. 
Tampoc no sap nedar.  
Però corre, baixa i puja i mai no s'ha d'ofegar. 
 
Solució:  
 
 
Història del camí romà de Collserola al seu pas 
pels Agudells
 
 
Són molts els historiadors que han escrit d'aquest 
nostre estimat territori, d'antic anomenat Els Agudells, 
dels seus edificis religiosos, temples i ermites, dels 
masos i les fonts. No són tants però, els que han tractat 
en els seus textos de l'antic camí romà, que tot 

travessant el Coll de S'erola, unia l'antic Castro Octavianus, amb 
Barcelona. En tractar aquest tema, tots els historiadors 
coincideixen això sí, en la seva existència. 
 
Al llarg dels segles, alguns dels seus trams, han estat coneguts 
des de Barcelona, amb els noms que anaren canviant amb el 
pas del temps, i dels llocs per on transcorria, així doncs, ha estat 
conegut com: Camí de Jesús, de Gràcia, de Vallcarca, de Sant 
Genís, dels Agudells, de Sant Jeroni de la muntanya, o de la Vall 
d'Hebron, camí de Collserola, de Gausach, de la font Groga, de 
Sant Medir, de la Mare de Déu del Bosc, de Sant Adjutori, de la 
Torra Negra, de Sant Cugat. 
 
Agustí Duran i Sanpere, a Barcelona, i a la seva Història 
l'anomena camí dels màrtirs cristians, “perquè tot i que només la 
tradició pietosa suposa que per allà entrà a la ciutat santa 
Eulàlia, és provat el sacrifici al lloc d’Octavianus, del sant que el 
bateja de nou, Sant Cugat, i la tradició vol que també ho sigui de 
les santes: Juliana i Semproniana, les seves companyes de 
martiri". 
 
Altres llegendes parlen del bisbe fugitiu sant Sever i la seva 
trobada amb el pagès Medir, mentre sembrava faves a l'hort. En 
el sentit més llegendari, és a dir en allò que no ha estat provat 
per cap document, l'obra d'en Francesc Mora, El romànic de 
Collserola, es fa ressò de certes teories, unides a l'antic peix 
paleocristià, esculpit en una pedra adossada a l’entrada del 
temple de Sant Genís dels Agudells, a l'estada per la contrada 
de sant Pauli de Nola, s. IV. Per altra banda, és l'únic que, en 
tractar la història de Sant Genís, dóna una certa importància a 
aquest mític camí. Per aquí passava la via romana que 
s'endinsava cap a la província Tarraconensis, i àdhuc hi hagué 
instal·lada una posta del correu que entrava i sortia cap a Roma.  
 
D'altres, l'han confós amb el camí ramader que, a l’hora, feia de 
límit amb la veïna parròquia de Sant Gervasi, que es bifurcava a 
tocar dels Josepets i, pujant per can Gomis, s'enfilava amb un 
considerable desnivell fins a can Borni, per després travessar 
molt més amunt de la collada, Collserola. Confusió que a dia 
d'avui perdura. 
 
A l’Arxiu de la Corona d'Aragó i a l’Arxiu diocesà de Barcelona, 
es guarden diversos documents del rei Joan I, de finals del 
s.XIV, concernents a gràcies concedides al cenobi de la Vall 
d'Hebron. Fan referència a la pedra tallada de les pedreres de la 
ciutat, que la corona aportava a l'obra de l’església. I a la 
prohibició de passar, mestre bestiar, o bé caçar dins les terres 
assignades al monestir. Pot ser que sigui a partir d'aquesta 
prohibició que es cerca passos alternatius recurrent al veí camí 
ramader. 
 
Una nova provisió, aquest cop del rei Joan II, del 12 de 
novembre del 1478, document procedent del monestir de Sant 
Jeroni de la Vall d'Hebron, que en Josep Fiter i Inglés trobà a la 
parròquia de Sant Joan d'Horta, i que es va publicar a la revista 
“La Renaixença”, al numero 30, de setembre de 1875, recull 
clarament la prohibició de pas pel dit camí. Tot fa pensar que fou 
en aquesta època que els vianants es veieren obligats, un cop 
més, a passar pel camí ramader anteriorment descrit. 
 
"Davant nostre majestat ha estat exposat, per part del prior i 
frares del monestir de Sant Jeroni, nomenat de la Vall d'Hebron i 
situat en territori de la ciutat, que per causa d'alguna gent, tant 
homes com dones, que deixant lo camí reial que va per 
Collserola, es desvien fent camí pel monestir, per anar a Sant 
Cugat i a l’ermita de Sant Adjutori o Mare de Déu del Bosc, 
produeixen inconvenients i desmanes al monestir, de tal manera 
que impedeixen i torben, primerament el Sant Ofici Diví, i 
després destrueixen els horts i les vinyes en temps dels raïms, 
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les fruites i les hortalisses. És forçat també, que quan 
arriben al monestir, és obligat donar-los de menjar pels 
frares. Però per la pobresa del monestir, no els donen 
tot el que demanen alguns desvergonyits, dient mil 
improperis, i quan els reprenen, el mal que fan a les 
seves propietats, responen que faran el que voldran. 
Per los quals fets es demana que, els feligresos no 
fessin servir el carni del monestir per anar a Sant Cugat, 
amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de 
multa."
 
És un monjo carmelità descalç dels Josepets, Fray 
Juan de San José, qui en els seus Anales de 1586-
1588, ens descriu el camí fins gairebé la collada: 
 
"Des de la porta de l’església corre un carrer de xiprers 
fins a trobar un camí molt freqüentat que per allà passa, 
el que sortint de Barcelona per la porta de l'Àngel, troba 
després el convent de sant Jesús, acompanyat abans 
de les guerres d’un bon raval i ara de les seves ruïnes i 
algunes poques cases que han quedat. Més endavant 
deixa també a mà dreta, el convent de Mont Calvari de 
Pares Caputxins. I prosseguint entre moltes cases de 
camp arriba al nostre convent. I endinsant-se desprès 
d'ell pel serral, trobem el lloc de Sant Genís i el Reial 
Convent de Sant Jeroni d'Hebron.” 
 
També el Baró de Maldà, en el seu Calaix de Sastre, 
recull l’excursió als Jeronis del 17 d'octubre del 1801, 
en el qual ens descriu un dels trams d'aquest camí. 
Sortien d'Horta, enllaçant amb el camí que estem 
tractant a Sant Genís dels Agudells: "Jo muntava sobre 
del matxo d'un tal Ros, sense sàrria; i per fi, que a la 
vora de les parets del monestir de Sant Jeroni. Deixada 
la riera i les casetes d'Horta, hem passat per la vora de 
la torre de Rossell, i allà informant-nos per un home 
quin camí teníem que prendre, guiant-nos ell a Sant 
Genís i allà cerca, pujant per caminets a les vores de 
muntanyes, amb l'hermosura de tanta frondositat de 
boscos i demés arbustos, tanta caçaria que es veia en 
muntanyes i planures, amb lo mar i descobriment de 
Montjuïc; lo blau celeste sense un petit núvol, i el sol, 
que ens torrava un poc al ser a la vora del poble de 
Sant Genís. Nos ha eixit per aquelles brenyes lo Felip, 
tieso en sa haca fent-la trotar, i unint-se a tota aquella 
burriqueria i separant-se un poc d'està, per allargar per 
millor camí que el nostre, prou empinat son passeig. 
Nos hem trobat ja junts, apeats i dels ases i burres 
dintre del recinto de Sant Jeroni de Vall d'Hebron a un 
quart de deu tocat”. 
 
L'any de 1835, el de la primera bullanga; fou el darrer 
pel reial monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, de 
la Muntanya o de Collserola. 
 
També el Diccionario Geográfico-estadístico-histórico 
de España de Pascual Madoz (1845), en tractar del 
municipi de Sant Genís dels Agudells d'Horta, ens 
descriu la contrada. "Entre una serie de montes y 
barrancos entrecortados por torrentes, i levantándose 
ya un tanto sobre la falda de una colina, se presenta el 
barrio de la Clota, que es parte de San Genís, y consta 
de varias casas dispersas, que se unen con el grupo 
principal del barrio formado de algunas reunidas en 
torno ala iglesia parroquial, que se halla ya a bastante 
altura, i disfruta de un hermoso punto de vista, sobre el 
llano de Barcelona; por este barrio de San. Genís, pasa 
una hermosa carretera, que es la que baja del 
monasterio de Valldebron descendiendo suavemente 
hasta el barrio de Vallcarca, el cual presenta una línea 
de casas sobre la izquierda del camino, i una 

aglomeración de otras, un mesón una gabela, llamado de la 
Farigola, sobre un alto o pequeña colina, que es la que empieza 
a cerrar el termino..." 
 
L'antic camí de Collserola passava pel davant del monestir. En 
construir-ne la carretera de Gràcia a Manresa, la Rabassada, 
durant els anys setanta del s.XIX s'acaba destruint les restes de 
les ruïnes del cenobi i desdibuixant l’antic camí. 
 
La obra de Cayetano Barraquer Casas de los religiosos de 
Catalunya (1905) recull el darrer tram del camí abans de 
remuntar la collada: 
 
"De San Ginés de Agudells subía el camino serpenteando por 
las laderas o faldas de la sierra hasta llegar al nivel del cenobio, 
pero a cierta, distancia en su lado occidental. Allí cruzada ante 
todo, una cerca, en la tierra llamada el barri, hallábase una muy 
desahogada calle conocida por el pati, que de plano o sea 
horizontalmente conducía al cenobio. Del lado del monte esta 
calle tenia varias casas, una llamada can Badia, otra el hospital, 
otra la cuadra, otras de otros destinos, y finalmente la casa de 
los mozos y la carpintería, esta, según creo, adherida al 
monasterio. Del lado opuesto sólo una cruz de término y un 
antepecho que del principio divide la calle". 
 
A Barcelona Divulgación Histórica, dirigida per en A. Duran i 
Sanpere, de 1945, recull el seu Paseo por Sant Genis dels 
Agudells. Comencen el trajecte des del carrer Natzaret a tocar 
amb el Passeig de la Vall d'Hebron: "A los pocos minutos de 
ascensión por la cuesta con que aquel camino de Sant Genís se 
inicia, descubrimos en su orilla izquierda, escondidas casi entre 
la maleza, las ruinas de una pequeña capilla, Sant Crist del 
Camí del 1782, de la casa llamada Can Besora, situada al otro 
lado del camino, en los terrenos que ahora ocupa el Orfanato 
Ribas... a pocos pasos hallamos, ganada ya la cuesta, a nuestra 
derecha, un portalón de hierro que cierra la entrada a un corto 
sendero que conduce a una de las casas mas antiguas de esta 
parroquia, la denominada Can Figuerola. Vueltos de nuevo al 
camino, este (dibuja un acusado recodo desde el cual se divisa 
ya el panorama de Sant Genís....De aquí seguimos unos 
cuantos metros en línea recta y damos de cara con la finca 
denominada Can Piteu. Saliendo de Can Piteu, el camino 
desciende en rápida y breve pendiente hasta alcanzar el vado 
del torrente que lo atraviesa, en cuyo lugar rara vez deja de oirse 
el canto de algún ruiseñor. Iniciase aquí una pequeña cuesta a 
cuya mitad se encuentra, con entrada por la ladera derecha del 
camino, otra antigua casa, llamada de can Termes, conocida 
también por Can Gresa." 
 
Una mica més amunt el camí es bifurca un cap a l'església 
parroquial i d’aquesta davallava cap a la granja Vella, la Clota i 
Horta, l'altre, l’actual carrer Cànoves, s'enfila cap a les ruïnes del 
monestir de Vall d'Hebron. Els anys 80 del passat segle, s'uniren 
aquest carrer amb el de Viver, deixant novament trencada la 
traça de l'antic camí, que encara és visible en el descarnat 
terreny deixat per l'obra. 
 
Per altra banda, el darrer tram d'aquest camí que es perd en la 
nit dels temps, fins a la collada, encara és transitable en el tram 
que va des de darrera del que fou hotel San Jeroni (al Barri), ja 
força enrunat, fins a Vista Rica. La resta del camí ja en terres 
vallessanes davalla per la Vall de Sant Medir o de Gausach fins 
a Sant Cugat del Vallès. 
 

Juli Fontoba i Sogàs 
Col·lectiu Agudells 

Ecologistes en Acció 
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GRUP DONES FEM 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS:  
 
Lucia Cuadra, nuestra representante en el Consell de la 
Dona, nos recomienda en este ejemplar de DIEM estas 
lecturas: 
 
El corazón helado, de Almudena Grandes 
 
Novela de esta escritora madrileña editada por Tusquets 
en el año 2007. Ganadora del Premio José Manuel Lara 
en 2008. Esta obra nos narra la historia de un 
prestigioso hombre de negocios cuyo poder se remonta 
a los años del franquismo y que deja una fortuna a sus 
hijos, pero con ella una herencia de sombras y 
oscuridad. 
 
El día de su entierro, su hijo conoce a una mujer, 
desconocida por todos los presentes, que le descubrirá 
las viejas historias familiares y como estas se van 
proyectando en sus vidas de una manera dramática.  
 
Hijas de la igualdad, herederas de injusticias, de Mª 
Elena Simón. 
 
Este libro publicado en el 2008 por la editorial Nancea, 
es una reflexión sobre la igualdad y sus efectos en 
aquellas personas nacidas en las décadas de los 70 y 80, 
cuando encontramos el auge de los movimientos 
feministas y las reivindicaciones a favor de la mujer, y 
cómo a pesar de estos movimientos de protesta sigue 
coexistiendo una falsa igualdad enfrentada a la cruda 
realidad de los prejuicios y desigualdades respecto a la 
mujer. 
 
 

 
 
 
 
ERRADA 
 
A causa d’una errada aliena a DIEM, en el número 
anterior en l’edició en paper de la revista no apareixia 
en el lloc corresponent l’autoria de l’article de la pàgina 
4 “Tener un animal en casa”. La seva autora és l’Eva 
López Solé de la Pet Shop i perruqueria canina del 
carrer Naïm 9, una col·laboració rebuda a l’adreça 
electrònica de la revista: avsantgenis@gmail.com.  
 

 
 
 
MUJERES QUE HAN DEJADO HUELLA  
Gertrude Belle Elion 
 
Nueva York, 1918, Carolina del Norte, 1999  
 
Gertrude Belle Elion fue una bioquímica y farmacóloga 
americana, que recibió en 1988 el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina. Nacida en la ciudad de Nueva York, hija de 
emigrantes judíos, se licenció en el Hunter College en 1937 y en 
la Universidad de Nueva York en 1941. Se le impidió obtener un 
puesto de investigadora debido a su condición de mujer, trabajó 
como asistente de laboratorio y profesora de instituto, antes de 
convertirse en asistente de George H. Hitchings en la compañía 
farmacéutica Burroughs-Wellcome, (actualmente 
GlaxoSmithKline). Nunca obtuvo un título formal de doctora, 
pero posteriormente fue reconocida con un título honorario por 
la Universidad George Washington. Fue profesora en la 
Universidad de Duke. 
 
Trabajando en solitario o simultáneamente con Hitchings, Elion 
desarrolló gran cantidad de nuevos fármacos, valiéndose de 
nuevos e innovadores métodos de investigación que 
posteriormente conducirían al desarrollo del fármaco AZT para 
el tratamiento del SIDA. Antes de basarse en el método de 
ensayo y error, Elion y Hitchings utilizaron las diferencias 
bioquímicas entre células humanas normales y patógenas 
(agentes causantes de enfermedades,) para diseñar fármacos que 
pudieran eliminar o inhibir la reproducción de patógenos 
particulares sin dañar las células huéspedes.  
Los descubrimientos de Elion incluyen: 
 
6-mercaptopurina (Purinetol), el primer tratamiento contra la 
leucemia, Azatioprina (Imuran), el primer agente 
inmunosupresor, empleado en los trasplante de órganos. 
Allopurinol (Zyloprim) contra la gota, Pirimetamina (Daraprim) 
contra la malaria, Trimetoprim (Septra) eficaz frente a las 
meningitis bacterianas y algunos tipos de septicemia, e 
infecciones bacterianas del tracto urinario y respiratorio, 
Aciclovir (Zovirax), contra el virus Herpes. 
 

 
 
En 1988 Elion recibió el Premio Nobel de Medicina, 
conjuntamente con Hitchings y Sir James Black. Otros premios 
que recibió son la Medalla Nacional de Ciencia (1991) y el 
Premio Lemelson-MIT al logro de toda una vida (1997). En 
1991 se convirtió en la primera mujer perteneciente al National 
Inventors Hall of Fame. 
 
Gertrude Elion murió en Carolina del Norte en 1999, a la edad 
de 81 años. Permaneció soltera y nunca tuvo hijos. 
 

Articles publicats al núm. 3 de la edició digital de DIEM 
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25 DE NOVEMBRE: 
 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
 
La vocalia de dones de l’A.VV. de Sant Genís ha donat suport a la celebració d’aquesta diada internacional contra la 
violència de gènere. Per això us volem presentar el manifest llegit durant aquesta celebració pel grup de dones de Lliça 
d’Amunt. El text és de la poetessa lliçanenca Ester Vallbona, i la traducciò al català de la Marisa Raich.  
 
 
En un dia tan assenyalat com avui, les dones de Lliçà d'Amunt volem que la nostra veu i les nostres paraules siguin un 
testimoni de solidaritat i de germanor amb aquelles dones que, dia rere dia, estan sent víctimes de la violència de gènere. 
Dones amb noms i cognoms, amb somnis arrabassats, amb vides truncades. Dones que tenien la seva pròpia existència, tan 
important com la de qualsevol de les que avui som aquí. 
 
Les dones estem fartes de sentir por, de no sentir-nos lliures. El senzill fet de néixer dona coarta moltes de les nostres 
llibertats i ens aboca, en molts casos, a una vida de permanent angoixa. Creixem entre advertències: no parlis amb estranys; 
no surtis sola al carrer; vigila què beus, no et droguin... La violència ens sotja a cada pas: a casa, a la feina, als instituts, a les 
discoteques, al carrer...  
 
La llavor de la por està ben arrelada en la nostra naturalesa femenina i poca cosa hi podem fer per nosaltres mateixes. És una 
tasca de tota la societat, una tasca pendent: tornar la llibertat i els drets a la dona, perquè: 
 

 Volem un món on les dones formem part d'una societat en pau, no volem ser les tristes protagonistes de percentatges 
i estadístiques de morts i atacs.  

 
 Volem un món on cap dona no tingui la més mínima ombra a la mirada. On el color de la pell d'una dona (blanc, 

negre, vermell o groc) el decideixi la seva raça, mai el puny d'un maltractador.  
 

 Volem que cada dia una dona assoleixi els seus objectius sense haver de lluitar més pel fet de ser dona i, sobre tot, 
sense que s'hagi de sentir privilegiada pel fet d'haver-ho aconseguir i, a la vegada, frustrada perquè la seva feina no 
es paga de la mateixa manera que la del seu col·lega masculí.  

 
 Volem ser tingudes en compte. Una dona no hauria d'haver d'arribar a ser premi Nobel o heroïna de croada per a ser 

escoltada; cal escoltar les dones pels seus actes heroics de cada dia, per les seves guerres guanyades a la 
quotidianitat.  

 
 Volem un país on ser dona no comporti una conjugació de verbs irregulars. Estem fartes de tenir un passat injust, un 

present imperfecte i un futur incert. Fartes de conjugar en primera persona els verbs cuinar, netejar, cosir, planxar, 
escombrar, i tants altres. Totes les dones han de tenir un Jo i un Nosaltres, no només un Tu i un Vosaltres.  

 
Però assolir aquestes fites és una tasca de tota la societat, una tasca pendent per a les pròpies dones, que hem de denunciar 
qualsevol tipus de violència, i sobre tot pendent per als homes, que s'han de conscienciar del problema i actuar en 
conseqüència. Plantem cara a la violència entre tots i prenem exemple del professor Jesús Neira, a qui desitgem des d'aquí 
que es recuperi el més aviat possible.  
 
En definitiva, les dones volem el país que ens mereixem, el mateix que contribuïm a aixecar cada dia amb el nostre esforç i el 
nostre treball, amb les nostres pròpies mans: un país lliure, per sempre, de violència. 

Ester Vallbona  
 
 
 

 
Talla amb els mals rotllos 

  
 Línia d’atenció a les dones en situació de violència. Tel. 900 900 120 
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