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Sense tu jo no seré possible
Col·labora econòmicament i fent-me ballar

Compra’t l’iman i/o apunta’t a la colla gegantera

Fe
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ant
del nostre barri

* Més informació a l’interior de la revista
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EDITORIAL
Estem a punt de concloure un altre any. Malgrat les 
retallades, des de l’A.VV. hem aconseguit que des 
del districte es realitzessin algunes millores al barri, 
potser la més important -de moment- recuperar el bus 
els festius.

Recuperació que ha anat acompanyada d’un 
allargament de l’horari de servei que ens ha 
beneficiat a tots. Hem de reconèixer que sense la 
implicació dels responsables del districte això no 
hagués estat possible.

Ja tenim aquí la cavalcada de reis, un cop més us 
demanem que col·laboreu aportant la vostra ajuda, ho 
podeu fer de diverses formes; Fent donació de 
caramels als comerços del barri, donant un cop de mà
amb la organització, comprant la loteria, etc. . 

Per què la nit de reis continuï sent màgica pels nens i 
nenes de Sant Genís!.

Bones Festes a tots !!.

Estamos a punto de concluir otro año. Pese a los recortes, 
desde la A. VV. hemos conseguido que desde el distrito se 
realizaran algunas mejoras en el barrio, quizás la más 
importante -de momento- recuperar el bus los festivos.

Recuperación que ha ido acompañada de una prolongación 
del horario de servicio que nos ha beneficiado a todos. 
Debemos reconocer que sin la implicación de los 
responsables del distrito esto no hubiera sido posible.

Ya tenemos aquí la cabalgata de reyes, una vez más os 
pedimos que colaboréis aportando vuestra ayuda, podéis 
hacerlo de varias formas; Haciendo donación de caramelos 
a los comercios del barrio, colaborando con la 
organización, comprando la lotería , etc. .

¡Para que la noche de reyes siga siendo mágica para los 
niños y niñas de Sant Genís!.

¡Felices Fiestas a todos!.

Portada: Cartell Reis 2014. Autor: Breo Santoni
Han col·laborat en aquest exemplar:

Verònica Bello, Elsa Blasco, Sacramento Burgos, Isabel Cabezas, Xavier Civit, Lucia Cuadra, Roger de Bruc, Iván de la Nuez, 
José Esparré,  Consuelo González,  Carmen Sanmartín, Breo Santoni.

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.

La edició digital de l’Altaveu està subjecta a difusió mitjançant l’ús de llicència Creative Commons

En aquest exemplar hi podeu trobar:
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CARPINTERIA
José Pedro López

Armarios de cocina y empotrados, parquet, todo tipo de puertas

Av. Elies i Pagès, 26            T- 934 176 540  M- 620 138 580
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El racó de la ciència: L’Observatori Fabra

L'Observatori Fabra de Barcelona és la primera estació meteorològica de Catalunya que arriba a 100 anys de dades 
ininterrompudes.

Segueix al mateix lloc i gairebé amb el mateix equip del 1913.

Les onades de calor extrema, els grans diluvis i moltes altres variables meteorològiques que s'han produït al costat 
del Tibidabo, amb Barcelona als peus, s'han conservat sense interrupció durant 100 anys gràcies a una singular estació
instal·lada a l'Observatori Fabra i als observadors que s'han encarregat d'apuntar les dades amb disciplina diària. La 
sèrie obtinguda, que no es va aturar ni per la guerra civil, va celebrar ahir el seu centenari convertida en un referent en 
la història del clima, una fita a l'abast de molt poques ciutats.

«Si les dades no s'haguessin pres sempre en el mateix lloc i de forma semblant, no podríem comparar-les», resumeix 
Marc Prohom, cap de Climatologia del Servei Meteorològic (SMC-Meteocat). En definitiva, no tindrien validesa. De 
fet, el pluviòmetre i els termòmetres d'alcohol i mercuri situats a l'interior d'una garita són pràcticament idèntics als 
que hi havia el 1913. La sèrie del Fabra no és la més antiga de Catalunya en el mateix emplaçament, privilegi que 
correspon a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, que es va iniciar el 1905, però aquesta estació va patir un breu 
parèntesi amb motiu de la guerra civil.

L'Observatori Fabra, propietat de la Reial Acadèmia de Ciències, va assolir notorietat en les primeres dècades del 
segle passat gràcies als descobriments astronòmics de Josep Comas Solà, inclosos diversos satèl·lits i asteroides, i als 
seus sensors sísmics, però és la sèrie meteorològica el que millor ha suportat el pas del temps. «El Fabra està al terme 
municipal de Barcelona, però lògicament no és un referent del temps que es viu al centre de la ciutat, on les 
temperatures acostumen a ser més suaus per la proximitat del mar -il·lustra Prohom- . No obstant, sí que és una eina 
clau per analitzar l'evolució del temps i el canvi climàtic». En aquest sentit, el cap de Climatologia de l'SMC
considera que, amb els 412 metres d'altura i envoltada de bosc, l'estació amb prou feines nota l'efecte d'illa urbana 
derivada del creixement de Barcelona. També considera negligibles els problemes causats per la freqüentació de 
l'observatori, inclòs un aparcament. Les estacions tradicionals al centre de la ciutat o bé han canviat d'emplaçament o 
bé els seus resultats es veuen molt influïts per la urbanització.

Efemèrides famoses

L'anàlisi de les dades permet observar que les temperatures al Fabra han pujat 1,2 graus de mitjana des de l'inici de les 
observacions, més fins i tot que la mitjana mundial per al mateix període, i que la majoria de l'increment es concentra 
a partir del 1985. Pel que fa a pluges, en canvi, no hi ha tendències clares, encara que sí efemèrides espectaculars com 
els 195 litres per metre quadrat recollits el 5 de desembre de 1971. Com a altres curiositats, el mes més càlid de la 
sèrie és l'agost del 2003, mentre que la classificació per anys l'encapçala el 2006. Pel que fa al fred, el mes més gèlid 
va ser el febrer del 1956, amb un històric -10o.

A més, el 29 d'abril de 1984 es va registrar una ratxa de vent de 144 quilòmetres per hora!

Juntament amb la centenària estació manual, l'SMC va instal·lar el 1995 un nou equip automàtic que permet obtenir 
dades contínues de l'enclavament sense sortir d'un despatx. «Els resultats són gairebé idèntics, però per mantenir la 
sèrie hem d'utilitzar les dades de l'estació manual», adverteix Prohom.

patrocina el racó de la ciènciaastroseti.org
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PELUQUERIA INMA
Tel. 932 111 860

SINAI, 18

BARCELONA 08035

Oferta Pensionista Martes y 
Jueves
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Telf. 93 218 43 43 ¡CONSÚLTENOS! www.eltubodelgas.es

GAS-CALEFACCIÓN-CALENTADORES-CALDERAS

LAS CALDERAS PROHIBIDAS

Se acerca el invierno y a medida que bajan las temperaturas proliferan las ofertas de Cambios de caldera, 
“Gran Oferta” “El Ofertón”… pero ¡OJO!, hay trampa.

A partir de la última modificación del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), 
publicada en el BOE nº89 de 13 de abril de 2013, el artículo 2 punto 4 dice. “También se considera reforma, la 
reposición o sustitución de un generador de calor o frío por otro de similares características”. Esta 
modificación obliga a instalar aparatos de Clase 5 (que hace referencia a su Clasificación de Eficiencia 
Energética), y que son las calderas de CONDENSACIÓN o las de Bajo NOx, en el 95% de los casos, siempre 
hay alguna excepción.

Los “ofertones” que se están publicitando son con calderas estancas, que por normativa no se pueden instalar, 
por ello los precios son tan bajos, y la consecuencia es que esos aparatos se quedan sin garantía del fabricante.

Clarificando ideas: solo se deben instalar calderas de Condensación o de Bajo NOx, o sea, de Clase 5. Y para 
que usted pueda demostrar que su instalación está dentro de la normativa vigente, su instalador debe expedirle:
1. La factura, especificando el tipo de cadera
2. El Certificado de instalación del RITE, debidamente registrado y sellado por una de las empresas 
autorizadas (ECA, ICIT..).

Además, debe tener el Certificado de Puesta en Marcha, que normalmente, expide el Servicio Oficial de cada 
fabricante.

Si no se poseen estos documentos, no tendrá garantía del aparato, y no podrá realizar ninguna reclamación 
oficial, bien sea a una Compañía de Seguros, o ante una Comunidad de Propietarios. Además de los preceptos 
normativos, merece la pena instalar un aparato de Clase 5, tanto por su eficiencia, como por el ahorro en el 
consumo (calculado entre un 30-55%). 

Y a estas ventajas se añade que ya que desde este mes de junio el Certificado Energético es obligatorio para 
todo el que quiera vender o alquilar una vivienda, estamos revalorizando nuestra propiedad, pues su 
clasificación energética (Clase A) le otorgará un precio superior a otra vivienda de la misma zona pero con 
menor clasificación energética.

Nuestra recomendación instale calderas de Condensación o de Bajo NOx. 
José Esparré

El Tubo del gas
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Horario: 08:00 a 22:30
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Aquesta revista també es teva. Et convidem a col·laborar-hi, envia articles, textos, poesies, etc. . .

Ho pots fer via mail a avsantgenis@gmail.com o personalment al local de l’A.VV.

Us recordem que podeu accedir a tota la informació
que us pot ser d’interès des del bloc de l’A. VV.
http://avsantgenis.wordpress.com/

També ens podeu seguir a la xarxes:

@AVVSantGenis

Ferreteria
Sant Genís

Duplicat de claus
Material elèctric

Pça. Palestina nº 3 botiga 1
934 186 528

08035 Barcelona
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Obama no vive aquí

Una vez asumida su rendición ante los poderes económicos, el cierre de los gobiernos de este mundo era 
cuestión de tiempo. Sobre todo porque los poderes públicos insisten en recular sin pudor hacia la segunda 
fila del teatro; sonriendo y tragando a la espera de que continúe, esta vez sin ellos como protagonistas, el 
espectáculo de la crisis.

Cuestión de tiempo era también el suicidio camuflado de un Estado que parece actuar como notario de su 
propia catástrofe, y que va desmontándose día a día (salvo para aquellos menesteres que competen al 
mantenimiento del orden), dejando al mercado la función de regular casi todo lo demás.
Es lo que tiene la catarata de privatizaciones en cadena que estamos viviendo: que hace innecesario el arte 
de gobernar. Si esto es nocivo en tiempos de bonanza, en tiempos de crisis es, simplemente, tóxico; una 
verdadera bomba de relojería. 

El caso es que durante semanas nos hemos llevado las manos a la cabeza porque Estados Unidos (primera 
potencia del mundo a la espera de que China le arrebate el trono) había “cerrado” su gobierno. Y así el 
mundo ha permanecido en vilo, por la falta de aprobación de unos presupuestos que, de no haberse 
desbloqueado ayer, dicen los economistas que nos hubiera llevado a una catástrofe mayor que la caída de 
Lehman Brothers con la que dio comienzo oficialmente la crisis.

Pasa, sin embargo, que el desgobierno no es sólo un asunto de la Gran Política del mundo. Ni la rendición 
del gobierno ante la banca –salvada, como sabemos, con dinero de todos-, ni la sensación de que, cada vez 
más, se está llevando la política como se llevan los negocios. 

No es un disparate pensar que en cualquier momento pueda ponerse de moda que los gobiernos se abran o 
se cierren como un cine o un bar. Con día del espectador y happy hour incluidos. 

En nuestro barrio, los efectos de la ingobernabilidad son también extremos, aunque no tengan el eco 
expandido de las angustias de Obama. Para nosotros, la crisis de gobierno significa un desplome, sin 
paliativos, de una vida vecinal ya de por sí bastante desatendida durante años. 

Así las cosas, cuando aquí hablamos de crisis de la medicina pública, no nos referimos a una estadística 
lejana o excepcional, sino a un problema cotidiano cuyos efectos se ven a toda hora en una calle poblada 
de pacientes afectados por los recortes. 

Cuando aquí se habla de desafección, no es sólo que los empadronados en este barrio sostengan la misma 
actitud de sospecha hacia los partidos que en otros sitios. Es que se da el caso de que ni siquiera 
consiguen sentirse ciudadanos del barrio, sino meros habitantes de un dormitorio gigantesco al que le 
quedan muy pocos espacios de integración comunal. 

Cuando aquí se habla de recortes en la educación, otro tanto de lo mismo. Nos contemplan escuelas 
cerradas y un casi nulo uso de la cultura como tejido de ciudadanía, con las bibliotecas casi vacías y los 
kioscos cerrando. 

Cuando aquí se habla de transporte es que, siendo un barrio de hospitales, vivimos el absurdo de tener que 
usar metro y bus para una radiografía. 

…/…
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Cuando aquí se menciona la desigualdad –cuyos índices han crecido de manera vergonzosa en toda esta 
ciudad del primer mundo-, estamos hablando de casos muy críticos de pobreza, mas que evidentes a la 
luz de todos. 

Cuando aquí se habla de pensiones en peligro, es constatable que el principal ingreso de muchas familias 
radica, precisamente, en la pensión de los abuelos, que han tenido que interrumpir su jubilación para 
ponerse al frente de la economía y la estructura familiar, abandonando la tranquilidad de su descanso 
después de medio siglo de trabajo. 

Para aquellos que escribimos de La Cultura, La Política, El Arte y otros asuntos con mayúscula, tal vez 
nos siga preocupando si Obama puede o no puede reabrir su super-chiringuito. En cambio, para un 
barrio que, pese a sus escasas redes de solidaridad, sigue resistiendo como puede, la crisis es esto: aquí y 
ahora. La crisis es este barrio donde el gobierno también ha cerrado hace algún tiempo y donde lo único 
que se inaugura cada día son nuevos problemas.

Iván de la Nuez
Assagista i periodista santgenisenc
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ALIMENTACIÓN
MALLÉN

SU TIENDA DE
CONFIANZA LES DESEA
UNAS FELICES FIESTAS 

LES OFRECEMOS VINOS 
DE LA RIBERA DEL 

DUERO

Plaça Palestina nº 7
08035 Barcelona
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Ampliación de equipos. Recuperación 
de datos. Instalación de equipos y 
periféricos. Antivirus / Sistema.

Formación personalizada a domicilio.

Para los socios de l’A.VV. descuento 
de un 10 % hasta el 31/12/13

contacto@pacopc.es
Tel. 931 933 828    Mov. 672 278 909

www.pacopc.es

CARTES DELS LECTORS

Tots en gaudim i quatre penquen

Soc dels que acostumo a gaudir de quasi totes les activitats que organitzeu la nova junta de la nostra 
Associació de Veïns del barri.

Abans que res, us vull agrair la tasca que esteu duent a terme, és nota que aneu per feina.

Però tinc una retret a fer, no a vosaltres, si no a la resta de veïns. M’he fixat que molta gent del 
barri, gent que fins i tot no havia vist gairebé mai, s’apunta com jo, a gaudir de tot el que organitzeu. 
Però sempre veig treballant a la mateixa gent (?).

Sé que a vegades demaneu col·laboració per dur a terme les activitats. Que passa?. No us respon 
ningú més?.

Veïns i veïnes de Sant Genís, voleu que aquesta gent entusiasta i desinteressada s’acabi “cremant” i 
plegui?. Voleu tornar a l’ostracisme en que estava sotmès abans el nostre barri?. Us demano una 
mica de recolzament per a aquesta gent que estan fent coses pel nostre barri!. No n’hi ha prou de 
gaudir dels vermuts i berenars que ens fan gratis, de les cavalcades de reis, la castanyada, de la Fira 
Medieval, d’una Festa Major variada i inclusiva, d’activitats per la gent gran, etc, etc, etc. . ..

Gent de Sant Genís posem-nos les piles!, no els deixem sols!, el nostre barri ens necessita!.

Roger de Bruc
Veí de Sant Genís
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El petit altaveu

La Frase
“El meravellós d’aprendre és que ningú ens ho pot arrabassar ”.
“Lo maravilloso de aprender es que nadie puede arrebatárnoslo”

Riley B. King - “B. B. King”

Troba les 8 diferències i posa-hi color després

Acoloreix, retalla i enganxa, tindràs un guarniment pel 
teu arbre de nadal

Ho endevines?
Per fora duc vestit verd, 
i per dintre vaig vermella, 
amb botons que llenceu 
els qui em mengeu. La síndria

Dos anells t'has de posar 
si vols fer-me treballar. Les tisores

Una capseta blanca, 
que quan s'obre ja no es tanca. 
Què és? L’ou

El petit altaveu El petit altaveu El petit altaveu El petit altaveu El petit altaveu

Pens
a, e

nde
vina

, 

reta
lla, 

acol
orei

x i 

enga
nxa
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Tenim els millors preus del barri

Vingui i comprovi-ho!

Repartiment gratuït

C/ Tiro 6 - 8
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Segur que coneixes el barri?

Saps a on es troba aquest campanar?
(La solució al final de la pàgina)

Solució a segur que coneixes el barri?

També moda, bosses i complements

Accés principal a l’IESVall d’Hebron 
(antic Patronat Ribas)

Vols participar en aquesta secció?

Et convidem a fer-ho!. Fes-nos arribar 
imatges d’un lloc original o amagat del barri i 
farem que els teus veïns pensin a on has 
capturat la imatge.

LLEGUMS I FRUITS SECS

PUJAL

MERCAT DE LA VALL D’HEBRON

Parada 1-2                              Barcelona
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BARNA WAGEN
Concessionari oficial Audi - Volkswagen

700 m2 de Exposición de Vehículos Nuevos

4.000 m2 de Taller para Mantenimiento y Reparación

2.000 m2 de Taller de Chapa y Pintura

1.000 m2 de Exposición de Vehículos de Ocasión

Pg. Vall d'Hebron, 101 - Tel. 93 212 33 66

www.barnawagen.es
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Ja coneixes les sessions de balls dels dissabtes a la tarda?

Ho organitza la nostra activa vocalia de la 
Gent Gran a la Casa Groga

Gaudeix d’una tarda de dissabte 

amb els teus amics

Música en directe i 
“pica-pica” inclós !

2 cops al mes pots venir a 

ballar amb nosaltres, i a 

més aprendràs nous 
passos de ball
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PARVIZ SHAHBAZI. M

DELEGAT DE ZONA

ASSESORAMENT EN INVERSIONS I ASSEGURANCES
c/ Getsemaní, 6 

Tfn- 934 185 466 i 934 173 780          Fax- 934 173 780

08035 Barcelona

Els hi assegura unes Bones Festes !



25

-- 22
Abierto todos los días

Transmisión de todos los partidos de 
fútbol; Liga, Champions, Copa del Rey.

Amplia terraza

Bocadillos fríos y calientes – Platos combinados

Idumea 14-16        T. 934182989        08035 BCN

10 Exemplars de l’Altaveu, la revista del barri de Sant Genís.
Aquest exemplar que ara esteu llegint és el nº 10 de la revista del barri. El primer exemplar va ser publicat 
al març de 2008 sota la capçalera DIEM, la publicació de la Vocalia de la Dona de la nostra A. VV.

Certament ja ha plogut una mica des de llavors. Hem volgut commemorar aquest fet demanant-li a la 
regidora d’aleshores, un petit escrit ja que en l’acte de presentació ens va demanar que no fos “flor d’un 
dia”, i com podeu veure així ha estat. Gràcies Elsa!.

“Benvolgudes i benvolguts,

És un honor poder-vos adreçar unes ratlles en aquesta revista que, com tantes coses a Sant Genís, va néixer 
de la mà del grup de dones del barri. Aquestes dones han tingut i tenen la capacitat de generar idees, 
projectes, iniciatives, mobilitzacions, debats, activitats o revistes que després acaben sent patrimoni col·lectiu 
de tothom, però que neixen amb l’empremta del saber i del fer de les dones. 

Quan vàrem fer la presentació de la revista dins les activitats de la setmana de les dones l’any 2008, les vaig 
animar que no fos flor d’un estiu. I és per mi una alegria comprovar que l’esforç ha estat sostingut i que al 
final ha acabat sent el butlletí del barri, encara que hagi canviat la capçalera.

Us felicito pel vostre compromís i per la vostra empenta. Però sobretot us demano que no perdeu mai 
l’esperit de lluita per aquest barri que sempre ha millorat amb l’esforç col·lectiu i solidari. 

Us agraeixo molt sincerament que hagueu pensat en mi per celebrar aquests 10 primers números. Per molts 
anys!!!”

Elsa Blasco Riera
Regidora Ajuntament de Barcelona
Ex-regidora del districte d’Horta-Guinardó
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El racó de l’Associació.

Vocalia de Cultura

Sabeu que el nostre barri és un dels pocs de la ciutat que no té gegants?.

Penseu que un barri amb tanta història com el nostre es mereix un oblit 
d’aquesta mena?. 

Es per això que juntament amb la nostra vocalia de joventut i la col·laboració de 
l’artista Dame, hem engegat un projecte per dotar al barri d’un (de moment) 
d’aquests elements del folklore tradicional català i que sigui alhora identificatiu 
del nostre barri. De moment ja estem enfeinats en recuperar els antics 
capgrossos.

Sabem que son temps difícils per a les iniciatives d’aquest tipus, però que hi 
farem, ens agraden els reptes. Però clar, ens caldrà una colla per fer-lo ballar, i 
grallers per posar-hi música al seu ball.

I aquí és on us toca a vosaltres, estimats veïns i veïnes fer-ho possible. Necessitem gent amb empenta, 
amant de les tradicions i amb ganes de passar-s’ho bé per dur a terme aquest projecte amb il·lusió.

També podeu col·laborar com a “mecenes”, de moment podeu col·laborar comprant els imans del nostre 
futur gegant al local de l’A. VV., Naïm 5, o donant un cop de mà en la seva realització. Per altra banda 
estem estudiant d’altres possibilitats de mecenatge, de les que us en informarem puntualment quan les 
tinguem a punt. 

També, en breu, podreu trobar més informació al nostre web http://avsantgenis.wordpress.com/

Col·labora amb la cavalcada de reis del barri. Compra les participacions de 

l’A. VV. del nº 26.906 de la Rifa de Nadal!.

La finestra dels veïns
Chica joven con experiencia, me ofrezco para pasear 
perros, cuidar niños, limpiar, cuidar personas mayores, lo 
que sea. Por el barrio y alrededores. Bárbara, Tfnos. 711 
706 266 y 932 125 834
Us recordem que aquest espai gratuït de l’Altaveu, està a disposició
de tots els veïns i veïnes que vulguin oferir, demanar, bescanviar o 
vendre qualsevol cosa. Només ens ho heu de comunicar i sortirà
publicat al següent exemplar de la revista del barri.

Viu Sant Genís!
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La comissió de sanitat o en defensa de la sanitat pública de la Federació de les Associacions de Veïns i 
Veïnes de Barcelona (Favb), funciona des del 1996. La vocalia de salut de l’A. VV. de Sant Genís hi és 
membre actiu de la Comissió.

Esta formada per les persones que porten les vocalies de sanitat o salut  de les diferents A. VV. de la 
ciutat. Es reuneix segons la situació però generalment ho fan 1vegada al mes.

Tradicionalment ha tingut les tasques d'informació i formació dels membres de les vocalies sobre 
l'estructura del sistema sanitari i el seu funcionament en general i de forma particular de cada territori.

Reivindicacions i lluites dutes a terme de forma general:

- Campanya de millora dels serveis d'urgències
- Reforma de l'atenció primària. Molt activament en la reivindicació de construcció i reforma dels 
centres a la ciutat de Barcelona.
- Participar en totes les mobilitzacions en defensa de la sanitat publica.

I més recentment:
- Elaboració de fulls informatius i recollida de signatures.
- Reivindicar la participació de les associacions veïnals en els consells de salut i que aquests consells no 
fossin informatius sinó de participació real.
- Recollida de signatures en contra de les retallades i lliurament al Parlament.
- Participació en Plataformes de forma activa o difonent a totes les associacions veïnals les propostes i 
campanyes: Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Catalunya, Pasucat, Iniciativa Penal 
Popular, Sectorial de sanitat del procés constituent, Plataforma pel dret a la Salut
- Participació en l'espai de coordinació del SAP Muntanya.
- Participació junt amb altres federacions veïnals a la comissió de sanitat de la CONFAVC.

Activitats i campanyes actuals:

* Elaboració de fulls informatius sobre les llistes d'espera i campanya informativa en els barris amb 
recollida i assessorament en cas de reclamació o denuncia.
*Campanya salvem l'Hospital Clínic, junt amb altres entitats, recollida de signatures i elaboració de fulls 
informatius. Convocatòria de concentracions. Divulgació del que suposaria si es privatitzes el centre.
* Promoure la constitució de vocalies de sanitat a totes les A. VV. que no en tenen.
*Coordinar les intervencions i propostes en els consells de salut de Barcelona

i seguirem participant en totes les accions que es convoquin, si es de forma coordinada millor, en 
defensa del sistema sanitari públic.

El racó de l’Associació.

Vocalia de Salut
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ROSELL
INSTAL·LACIONS I REFORMES

Instal·lacions i reparacions:
Aigua, gas, llum, electricitat

Reformes de:
Banys i cuines, locals, comunitats. Construcció obra nova

Ofertes permanents:
Sanitaris, aixetes, mampares, mobles de bany, electrodomèstic, mobles de cuina.

Portes d’interior des de 240€
Finançament sense interessos

c/Naïm 5                               T. 934 207 205                M. 656 870 536
reformesrosell@hotmail.com
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El racó de l’Associació.

Informació d’interès general

Os informamos que el pasado día 14 de Noviembre tuvimos en el local de l’A. VV. la visita de dos 
agentes de la compañía del agua (AGBAR), para nuestra sorpresa, vinieron a informarnos que las 
personas que están pasando apuros económicos graves se pueden dirigir a Serveis Socials, a la Cruz 
Roja o a Cáritas porque tiene un la posibilidad de un descuento importante en su recibo del agua.

También que las personas que no puedan pagar actualmente el recibo que se dirijan a la compañía 
porqué nos aseguraron que llegarán a un acuerdo para pagar el recibo correspondiente, no que no lo 
pagaran, pero que existe la posibilidad de realizar algún tipo de convenio.

Esperamos que está información sea útil a los vecinos con dificultades, ya que la mayoría aún 
podemos hacer frente a nuestros recibos, pero en estos momentos de crisis, se agradece que una 
compañía de servicios básicos, intenten preocuparse más de sus clientes que no de sus accionistas. 
Felicitamos a AGBAR por esta iniciativa que puede ayudar a la ciudadanía. Es bienvenida cualquier 
ayuda que pueden ofrecer por pequeña que esta sea.

L’A. VV. de Sant Genís junto con la F.A.V.B. (Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona),  
estamos llevando a cabo la reclamación del I.P.C., para el aumento de las pensiones correspondiente al 
año 2012.

La sentencia de diferentes juzgados de España, como el de Burgos, ante la reclamación de un grupo de 
pensionistas ha fallado a favor de estos, por lo que el INSS tendrá que abonar la subida del IPC del 2012.

En vista de la jurisprudencia, nos hemos unido a todos los jubilados de España para presentar 
conjuntamente la RECLAMACION PARA LA SUBIDA DE LAS PENSIONES.

Ya sabéis que la primera vez que fuimos a entregar la carta al INSS fue el 21de Octubre, a la semana 
llego la carta donde notifican la denegación y el siguiente paso es ir al juzgado de lo Social a presentar la 
demanda judicial. Dicha demanda es gratuíta para los mayores de 65 años, teniendo derecho a un 
abogado de oficio.

Presentaremos otra tanda de reclamaciones el día 2 de Diciembre y así hasta el mes de abril fecha en que 
se acaba el plazo para pagar el IPC del 2012.

Tenéis que pensar que el dinero que no reclaméis jamás contará ya en vuestra revalorización de las 
pensiones, en un año es poco, pero en 5 años, ¡echad cuentas!.

Todos los jubilados juntos son 9 millones de personas (y votos), vale la pena dejar que oigan vuestras 
voces y reclaméis vuestros derechos.

Desde l’A. VV. de Sant Genís os animamos a reclamar y os ayudaremos en todo lo que podamos .
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ESTHERESTILO
MODA, COMPLEMENTS I CALÇATS

JUDEA 2 – 4, local 1
08035 Barcelona TEL. 934 173 358

Compra al costat de 
casa teva.

Protegir el comerç de 
proximitat depèn de 

tu!

Fem Barri !!
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L’informatiu de Sant Genís

Enamorada de Sant Genís

La jove actriu de cinema Claudia Vega, va deixar ben palesa la seva estima pel nostre barri en la 
entrevista que va publicar El Periódico el passat dia 30 d’Octubre.

A l’entrevista Claudia diu, entre d’altres coses, que es troba com a casa seva a Sant Genís, i nosaltres 
encantats!. Procurarem que ho continuïs gaudint amb tranquil·litat, com fins ara.

Moltes gràcies Claudia, i força èxits!.

Obres AGBAR

La primera fase de la nova canalització d’AGBAR ha acabat sense més enrenous dels previstos. Està
previst que la 2ª fase (c/Saldes), acabi abans del 20 de desembre. Per altra banda, segons conversa 
mantinguda amb el responsable de les obres, la reixa de l’embornal de la Pça. Madrona Prat s’arreglarà
aprofitant les tasques d’asfaltat del tram Saldes-Sagas, esperem que el problema ja estigui resolt quan 
s’hagi publicat aquest article. Agraïm a tots els veïns afectats per les obres la seva paciència i 
comprensió.

Violant de Bar

Tal com us avançàvem al número anterior de l’Altaveu, finalment la Ponència del Nomenclàtor de la 
ciutat ha aprovat la proposta de nomenar a l’espai del nostre barri que es troba des de la passera i jardí
de Lledoner-Naïm fins als jardins J. M. Arnalot. Tot aquest espai durà el nom de Jardinets de la Violant 
de Bar. Aprofitarem el cap de setmana del Mercadal 2014 (4, 5 i 6 d’abril), per fer-ne el “bateig” oficial. 
Com que ja te nom, no hi haurà excusa per no entrar en les rutes habituals de neteja, manteniment, etc. . 
;-)

Cinema a la Fresca

Aquest passat mes de setembre hem inaugurat la primera temporada de cinema a la fresca de l’A. VV. 
Enguany hem pogut gaudir de 2 projeccions aptes per a tots els públics; Tíntin i el Secret de l’Unicorn i 
Spiderman 4.

Casal d’Avis

El districte ja ens ha presentat un primer avantprojecte del futur Casal d’Avis del nostre barri. Tal com es 
va demanar en el seu moment, es tracta d’un espai que contempla la possibilitat d’ampliar-lo en alçada si 
les necessitats ho requereixen.

Esperem poder disposar del projecte definitiu al llarg del 2014 i lluitarem perquè sigui una realitat el 
2015. Així el podran inaugurar abans de les properes eleccions municipals.

Avinguda Jordà

Entre setembre i octubre han tingut lloc les obres de pavimentació de l’Avgda. Jordà entre Natzaret i 
Haifa. Esperem que el districte disposi d’una nova partida pressupostaria per pavimentar el que resta de 
l’avinguda. De moment no hi ha data.
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CLINICA DENTAL

Dr. Alberto Lamesa Albiol

ODONTÓLOGO
COL. Nº 2496

AV. JORDÀ 12, 1º 3ª
TFNO: 93 418 52 66
(HORAS CONVENIDAS)

TU  BAR  AMIGO

Naïm, 3                  08035 Barcelona
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Actes vandàlics als vehicles

Us informem que la nostra vocalia de seguretat ja ha posat sobre avís tant a Guàrdia Urbana com a 
Mossos d’Esquadra, sobre els actes vandàlics que han sofert alguns vehicles del barri. Us preguem 
que si teniu més informació o es repeteixen les bretolades, ens ho feu saber.

Actuació de la grua municipal

Tal com va quedar clar a la reunió que varem tenir els responsables de la Guàrdia Urbana del 
districte i alguns veïns de la part alta del barri, la grua municipal només actuarà a requeriment.

Així doncs, es restableix la permissivitat d’estacionar al carrer Cànoves. Us avisem que el tram 
comprés entre la Pça de la Madrona i el desviament al camp de futbol només es permet estacionar 
al costat mar del carrer. Per altra banda s’ha demanat suprimir la parada de bus per recuperar 
places d’estacionament, ja que considerem que aquell tros ja està servit amb la parada de Natzaret-
Cànoves.

Per altra banda es reforçarà la senyalització que prohibeix aturar-se a l’inici de l’Av. Elies i Pagès. 
Segons ens han informat està previst enrederir una mica la parada del 185 i avançar la plaça 
d’estacionament de minusvàlid, millorant la visibilitat i seguretat del trànsit en aquella corba i 
facilitant el gir del bus.

Vols participar a la e-ràdio Sant Genís?

Ets estudiant de Ciències de la Informació?, estàs estudiant un 
mòdul de tècnic de so? O senzillament vols participar d’un projecte 
fet per i pels joves, i no tant joves del barri?. Vols ampliar el teu 
currículum?. 

La nostra vocalia de joventut t’ho posa d’allò més fàcil. Quan aquesta revista surti a la llum la radio 
del barri ja estarà disponible per a tots.

Et podràs descarregar els podcast’s que vulguis; les noticies, la música dels nostres Dj’s, articles, 
entrevistes, etc . . . Podràs portar el teu barri sempre amb tu!.

Entreu a la nostra web i hi trobareu l’enllaç a la e-radio Sant Genís.

Els joves del nostre barri, sempre han estat quasi orfes d’activitats adreçades a ells. Des de l’A. VV. 
i en concret des de les vocalies de joventut i cultura engeguem un parell de projectes que desitgem 
siguin engrescadors pels nostre joves; La ràdio i la colla gegantera, a banda d’altres projectes i 
demandes en les que hi estem treballant discretament i en paral·lel.

Esperem que aquest aventura de la nostra vocalia de joventut assoleixi l’èxit que es mereix i compti 
amb el recolzament dels nostres joves. Ep!, i no només a la ràdio, també pots col·laborar en aquesta 
revista.

Patis de Sidó i Lledoner

Estem l’espera de la convocatòria de la reunió a on els tècnics del districte ens han d’informar del 
nou projecte dels patis, que ha de contemplar les observacions fetes per un veí del barri sobre el 
mur de contenció.

i gaudeix-ne!
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Grogatech. Round 1
El dissabte 16 de novembre, organitzada per la vocalia de Joventut i amb la col·laboració del Centre 
Cívic, va tenir lloc la Grogatech Round 1, a la Sala Gran del Centre Cívic Casa Groga.

Els nostres joves van poder gaudir d’una nit de ball i festa en 
companyia dels seus grups d’amics del barri. La sessió va comptar 
amb l’actuació de 3 Dj’s.

Volem felicitar-los per la gran mostra de civisme que van 
demostrar. Ho repetirem nois!

Senyalització d’accés al barri

Finalment s’ha aconseguit que el districte col·loqui senyalització esmentant al barri als laterals de la 
Ronda. Ara anem pels cartells verds de la Ronda!. ;-)

Cavalcada de reis 2014

El proper diumenge 5 de gener de 2014 tindrà lloc la cavalcada de reis del barri. El recorregut serà els 
mateix dels dos darrers anys, acabant a la Pça. Meguidó a on els nens podran lliurar en mà a ses 
majestats les seves cartes i a on després hi haurà xocolatada per a tots, gentilesa dels Supermercats Tot 
d’Avui.

Degut a la lamentable manca de voluntaris, demanem a tots els pares -o a un d’ells- dels nens que 
vulguin participar a la cavalcada, (majors de 9 anys), que col·laborin en les tasques organitzatives i de 
seguretat que requereix un acte d’aquest tipus, si no, no obtindrem el permís corresponent per part de 
la Guàrdia Urbana, amb les conseqüències que això pot comportar.

Podeu demanar més informació i fer l’inscripció al local de l’A.VV. al carrer Naïm nº 5. També
trobareu més informació, model de carta als reis i com fer un fanalet al nostre web (captureu el codi 
QR del cartell o de la portada d’aquesta revista).

Cartell a l’entrada del barri

Recordeu les lletres de la paraula Sant Genís que formaven part de la decoració de la Pça. Meguidó
per la Festa Major 2013?. Les lletres van ser dissenyades per l’artista Dame i pintades amb estil lliure 
pels residents del Centre Polivalent de l’Hospital de Sant Rafael. El que en principi va ser una obra 
efímera s’acabarà convertint en una instal·lació permanent. 

Doncs bé, el districte ens cedeix l’espai de titularitat municipal d’Av. Jordà amb Perea i es farà càrrec 
del seu condicionament, per poder posar-les. Amb aquesta iniciativa donarem un divertit i original 
punt de color a l’entrada del barri alhora que dignificarem un espai abandonat des de les obres del 
metro. De la seva instal·lació i posterior manteniment se n’encarregarà voluntàriament un grup 
d’actius jubilats del nostre barri.

Exposició REINVENTANT BARCELONA: La ciutat que fan les persones

Sant Genís serà present a l’exposició que tindrà lloc del 21 de novembre al 27 de gener de 2014 a la 
Sala Ciutat, carrer de la Ciutat nº 2, al costat de l’ajuntament.

Hi serem amb les imatges de l’arranjament de la rigola de la parada del 185 del carrer Sinai. Gràcies a 
aquella iniciativa varem aconseguir la plataforma de la parada en quinze dies. 

Evidentment hem pixelat la cara dels voluntaris, per si de cas.
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DIEM

El racó de la vocalia de la dona. Grup Dones Fem.

Us recordem que si voleu participar en el grup de Dones Fem, ens trobem els primers 
dimarts de cada mes a les 17:30 h al Centre Cívic, o be podeu passar per l’A.VV. per 
demanar més informació.

Una de les nostres vocals de la dona, Lucía Cuadra, us recomana aquestes lectures:

DONES CATALANES:
LLEGENDARIES REINES COMTESSES I HEROINES

Autor: Joan Soler i Amigó

Editorial: Farell Editors

ISBN: 9788492811175

Aplega per primera vegada les llegendes de reines, comtesses i heroïnes que han destacat en la memòria 
popular de Catalunya. Hi trobareu dones espavilades, astutes, enamorades, mares, guerreres, santes, 
bruixes, monges, cortesanes, malcasades, pelegrines, governantes o influents en la política. Esquiven 
els rols establerts per la societat patriarcal, i fugen de la passivitat i la submissió, del marc estrictament 
domèstic. 

TIERRA FIRME
Trilogía de Martín Ojo de Plata I

Autora: Matilde Asensi

Editorial: Planeta

ISBN: 9788408095774

El contrabandista Martín ojo de plata y la elegante y resuelta Catalina nos pasean por el siglo de oro 
para mostrarnos toda la riqueza, miseria y complejidad de la  época, en un relato histórico lleno de 
acción que desmonta muchos de los tópicos de aquel periodo.
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DIEM

El racó de la vocalia de la dona. Grup Dones Fem.

El nostre Cor Groc

Tothom coneix els beneficis de la música i del cant en particular.

En el cas del cant, a banda de millores posturals, també millorem 
les tècniques de respiració i vocalització, connectant alhora els 2 
hemisferis del nostre cervell.

A més gaudim del que fem, i hem actuat ja a diferents actes per tot 
el districte.

Si t’agrada cantar, el nostre Cor Groc t’ofereix la possibilitat de 
fer-ho en companyia d’altra gent que també li agrada.
El nostre cor assaja tots els divendres de 18:30 a 20:00 hores al Centre Cívic Casa Groga. Et convidem 
que ens vinguis a escoltar i a cantar amb nosaltres, els 2 primers assajos son de franc!, i els homes 
també sereu molt benvinguts!.

T’esperem!

Diada Internacional contra la violència de gènere

En el marc d’aquesta jornada, la nostra Vocalia de la Dona i el Grup 
Dones Fem, van organitzar un seguit d’activitats dins del programa 
“Els Drets Civils i les Dones”, el passat 22 de novembre a la sala 
d’actes de la Biblioteca de Vallcarca-Penitents, Mª Antonieta Cot.

L’acte va comptar amb la presència de la regidora de la Dona i Drets 
Civils de l’Aj. de Barcelona, Francina Vila, i de la Consellera 
d’Igualtat d’Oportunitats i Qualitat de Vida del districte d’Horta-
Guinardó, Roser Nogués.

A banda de l’animada xerrada i posterior debat amb totes dues, es va 
fer lectura del Manifest sobre la Dona i es va amenitzar l’acte amb 
l’actuació del Cor Groc de Sant Genís.
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DIEM

El racó de la vocalia de la dona. Grup Dones Fem.

¿Quién puso en tu mano un fusil
y no una pluma,
un fusil y no otra mano?.

No dejaré
que te roben
la sonrisa.

Que se marchiten 
las hojas pulposas
de tus sueños.

Que asesinen la ilusión 
que todavía guardas
tan adentro.

A cualquier adolescente
Federico Martí Zaragoza

Vols col·laborar amb l’Altaveu?

Aquesta revista també es teva. Et convidem a col·laborar-hi, envia articles, textos, poesies, fotos, etc. 
Ho pots fer via mail a avsantgenis@gmail.com o personalment al local de l’A.VV.

Pregunta’ns com
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Aula
gastronòmica
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