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EDITORIAL

A 6 mesos vista d’acabar el mandat, aquest ha estat,

pel que a Sant Genís es refereix, certament per

oblidar.

Decepció és la paraula que millor pot descriure el

sentiment de la Junta de l’A.VV.. Pensàvem que

governant un partit que havia patit una llarga

travessa del desert, fixarien la mirada en la

“perifèria” de la nostra ciutat.

Doncs no, com sempre, el gruix de les inversions

van a parar a la ciutat que trepitgen els forans;

Diagonals, Passeigs de Gràcies, etc. . . Oblidant als

que la patim cada dia.

A primers del 2015 han de començar les actuacions

“emblemàtiques” d’aquest govern. L’arranjament

dels patis de Sidó i el nou camp de futbol del Peni.

El cas és que esperem veure-ho, malgrat que com

deia el Sant Tomás; fins que no ho vegi.......

Us desitgem molt Bones Festes a tots !!.

A escasos 6 meses vista de terminar el mandato éste ha

sido, por lo que a Sant Genís se refiere, ciertamente

para olvidar.

Decepción es la palabra que mejor puede describir el

sentimiento de la Junta de la A.VV. . Pensábamos que

gobernando un partido que había sufrido una larga

travesía del desierto, fijarían la mirada en la "periferia"

de nuestra ciudad.

Pues no, como siempre, el grueso de las inversiones

van a parar a la ciudad que pisan los foráneos;

Diagonales, Paseos de Gracias, etc. . . Olvidando a los

que la sufrimos cada día.

A primeros de 2015 deben iniciarse las actuaciones

"emblemáticas" de este gobierno. El arreglo de los

patios de Sidó y el nuevo campo de fútbol del Peni.

El caso es que esperamos verlo, aunque como decía

Santo Tomás; hasta que no lo veamos .......

Os deseamos unas muy Felices Fiestas a todos!.

Portada: Cartell Cavalcada de Reis 2015

Han col·laborat en aquest exemplar:

Luna Amalya, Joel Bautista, Sacramento Burgos, Isabel Cabezas, Xavier Civit, Núria Costa, Lucia Cuadra, Mª Àngels Domènech, Laia

Méndez, Iván de la Nuez, Consuelo González, Belén Lezcano, Antonio Martínez, Natàlia Pérez, Montse Porta, Carmen Sanmartín.

La Junta de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells ni l’equip de redacció, han de compartir necessàriament les
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40 anys de l’Associació de Veïns de Sant Genís

El proper 2015, la nostra associació de veïns arriba als 40 anys d’existència..

Ja queda molt lluny aquell 14 de desembre de 1975, quan no feia ni 2 mesos de la mort del dictador Franco, un

grup de veïns, que fins aleshores havien estat constituïts com a Comissió Gestora, van decidir convocar

l’Assemblea Constituent de la nostra Associació de Veïns.

Eren temps molt difícils per començar a reclamar a l’administració les millores que el barri necessitava. I es

que la deixadesa del nostre barri per part de les diferents administracions, sembla que hagi estat una norma no

escrita, per oblidar als seus habitants de qualsevol actuació que signifiqués un salt endavant en la seva qualitat

de vida, reconeixen que en molt poques comptades ocasions no ha estat així.

Aquella Assemblea constituent, celebrada llavors en el local social

de l’A.VV. de Montbau, va ser l’embrió de les diferents lluites que

hem hagut de dur a terme els veïns i veïnes del barri.

Potser les formes d’actuació envers l’administració ara siguin

diferents, però el fons n’estem convençuts que continua sent el

mateix que va moure a aquells veïns a enfrontar-se a una

administració formada encara per afectes al règim.

Des d’aquestes pàgines volem retre un petit homenatge a tots

De tota manera volem tenir un record molt especial per aquells que en el seu moment van fer un pas endavant

per tots nosaltres, i tal com consta a la primera acta de la nostra A.VV., aquests varen ser els membres de la

primera Junta de la nostra Associació, malauradament alguns d’ells ja no estan entre nosaltres:

President: Valeriano Alpuente Gómez

Vicepresidenta: Carmen Miranda Domingo

Secretari: Manuel Mariblanca

Tresorer: Juan Muñoz

Vocals: Jordi Pujol, Eugenia de Pagès, Andrés Terrón, Enrique Perea, Antonio Tomás, Miguel Candel.

De ben segur que ens poden explicar mil i una històries de com van aconseguir dotar de voreres al barri,

d’asfaltar els seus carrers, d’aconseguir que hi arribés el transport públic, d’assolir un Centre Cívic, tenir

escoles, parcs infantils, i un llarg etcètera.

I si ara ens queixem per assumptes que ens semblen imprescindibles, que hem de dir d’aquells temps a on al

barri no hi havia absolutament cap servei?

Penseu que l’administració mai ens ha donat res per iniciativa pròpia, sempre, absolutament sempre, ha estat

a base de demanar, reclamar i mobilització, sembla mentida oi?. Doncs és la pura veritat, i per desgràcia

continua sent així.

A tots els que ens han precedit, reiterem el nostre agraïment i reconeixement com a simples veïns i veïnes per

la feina feta. Moltes gràcies!, continuem lluitant!.

Junta Directiva A.VV. Sant Genís dels Agudells 2014

aquells que, potser amb més o menys encert, però de ben segur

carregats d’il·lusió, ens varen precedir a dedicar bona part del

nostre temps a lluitar per intentar millorar el nostre barri. Per a tots

ells i elles el nostre més sincer reconeixement.

Antic escut del segell parroquial del municipi de

Sant Genís dels Agudells del S XVIII. En camper

d'atzur, tres merles d’aigua d'argent contornades i

malordenades, Escut apropiat posteriorment pel

municipi d’Horta.
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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

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.
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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 !
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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

PELUQUERIA INMA

Tel. 932 111 860

SINAI, 18

BARCELONA 08035

Oferta Pensionista Martes y Jueves
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El racó de la ciència:
¡La radioactividad os sienta tan bien! 

“La radioactividad te hará sentir más sano”. Con estas palabras se anunciaban algunos productos durante la década de 1920 y 1930

en países como EEUU o Alemania. El descubrimiento del radio, a manos del matrimonio Curie unos años antes, había abierto un

abanico de posibilidades a la industria, que lo convirtió en una especie de remedio milagroso para todo.

De la noche a la mañana, el mercado se llenó de bebedizos y cremas que contenían radio y que prometían aumentar la virilidad o

impedir la caída del pelo. Durante años, se utilizó el producto de manera inconsciente hasta que empezaron a morir los primeros

afectados: trabajadores que morían en apenas unos meses o víctimas de sus propias invenciones a las que el cáncer devoraba los

huesos. Para algunos, el descubrimiento de los letales efectos del radio llegó demasiado tarde.

Estos son algunos de los productos más disparatados que llegaron a venderse:

Radithor

El famoso Radithor, comercializado entre 1918 y 1928, contenía una pequeña cantidad de agua destilada a la que se

añadía una porción de radio. Se anunciaba como una “fuente de luz permanente” capaz de curar el cáncer, las

enfermedades mentales y hasta la impotencia.

El conocido empresario Eben Byers se convirtió en el más firme defensor de Radithor y se tomó tres botellas al día

durante dos años. En 1930, tuvo que dejarlo tras comprobar que su mandíbula se caía literalmente a trozos por el

efecto del radio sobre los huesos. Su muerte, en 1932, fue el primer aviso de que lo que estaban consumiendo miles

de ciudadanos era una bomba de relojería.

Cremas para la cara

La crema Tho-Radia, era anunciada como la creación de un tal Alfred Curie, inventado por la propia farmacéutica.

Los fabricantes de este cosmético, compuesto a partes iguales de torio y radio, no solo prometían iluminar la cara de las damas, sino

que anunciaban sin empacho sus supuestos poderes “curativos”.

Agua radioactiva

Pasta de dientes

La pasta de dientes Doramad fue producida durante la Segunda Guerra Mundial por la casa Auergesellschaft de Berlín. Como

reclamo publicitario, sus fabricantes aseguraban a los usuarios una sonrisa “radiante”. En el dorso del tubo dentífrico se podía leer lo

siguiente: “la radioactividad incrementa las defensas de los dientes y las encías”.

Para el escroto

El aparato llamado “Radiendocrinator”, fabricado por los supuestos Laboratorios Endrocrinos Americanos, y recomendado para

mejorar la salud de los varones. Según sus creadores, el artilugio debía colocarse sobre las glándulas endocrinas para producir sus

beneficios. Recomendaban llevarlo en el bolsillo o colocarlo bajo el escroto durante la noche.

Chocolate radioactivo

Tabletas de chocolate, fabricadas por la casa Burk & Braun, se vendieron en Alemania entre 1931 y 1936 bajo el reclamo de sus

poderes rejuvenecedores.

Supositorios

Producidos por una compañía de Denver, los supositorios Vita Radium garantizaban a los hombres “desanimados y débiles” una

rápida recuperación gracias a los efectos del radio sobre las glándulas. “Pruébalos y verás los resultados”, decía la publicidad. Eso sí,

todos los pedidos eran enviados con un discreto envoltorio para garantizar la confidencialidad.

Para los animales

Semejantes beneficios para la salud, no podían quedar solo para los seres humanos, así que pronto aparecieron los productos

destinados a animales y plantas.

El Provaradior, comercializado en Francia, se anunciaba como un poderoso revitalizante para los animales de granja, que crecerían

más y más fuertes gracias a los efectos del radio.

El prestigio de lo radioactivo

A pesar de que se terminaron conociendo los efectos nocivos, la palabra “radio” quedó instalada como algo prestigioso en la mente

de muchos consumidores durante décadas. Así, el término "Radium" pasó a utilizarse en algunos productos, como sucede con las

palabras Platinum o Gold, aunque éstos no contuvieran el más mínimo resto de radioactividad.

La comercialización de jarras para radiar el agua fue una de las prácticas más comunes durante los años 20 y

30. Entre todos los sistemas, el Revigator fue el que alcanzó mayor popularidad: “Rellena la jarra de agua

cada noche” -decían los reclamos- “Bebe tranquilamente cada vez que tengas sed hasta completar una media

de seis vasos al día”. “Los millones de rayos penetran en el agua para formar ese saludable elemento que es

la RADIO-ACTIVIDAD. Al día siguiente, toda la familia dispone de seis litros de auténtica y saludable

agua radioactiva”.

Antonio Martínez Ron “aka” Aberrón

periodista i divulgador científic

www.fogonazos.es

http://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/radith.htm
http://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/revigat.htm
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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 31/12/14

contacto@pacopc.es

Tel. 931 933 828    Mov. 672 278 909

www.pacopc.es 

El batec del barri a 

Encara no l’has escoltat?

C/ Sinaí, 16

Tel. 678 874 563

barcasajordi@outlook.com
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OBAMA NO VIVE AQUÍ

El mundo nos mira, Barcelona también

La catarata de artículos a favor y en contra del procés por la independencia de Catalunya ha dado lugar a

una disciplina sociológica: la Murología comparada. Una consecuencia obvia, a fin de cuentas, pues la

elección del 9-N como fecha de la consulta traía incorporada una aplicación para revivir automáticamente

aquel día en que, hace 25 años, Berlín cambió el mundo.

Lejos de ser homogénea, la nueva ciencia ha alojado posiciones enfrentadas. Mientras un grupo enfatizaba

la coincidencia con el 9-N berlinés –creación de ilusión, sublimación de una idea de fin de Imperio-, a otro

le bastó con subrayar las diferencias tangibles: en Berlín fue derribado un muro y aquí se trata de marcar

una frontera; allí se unificaron dos Estados y aquí se busca partir uno en dos...

Atravesada la fecha mágica, tal vez sea el momento de abordar una dimensión menos atendida y que está

ligada, directamente, a la relevancia urbana del asunto. Si Berlín tuvo esa carga simbólica (si superó en el

imaginario colectivo al desmembramiento de la URSS, el fusilamiento de los Ceausescu o la apertura de

fronteras en Hungría), se debió a su condición de ciudad emblema; a su capacidad para sintetizar, en un

perímetro más bien pequeño, la magnitud descomunal del acontecimiento.

El 9-N de 1989 Berlín se bastó para que el cambio quedara escenificado en la ciudad. El 9-N de 2014 se ha

magnificado la figura de país para tirar adelante el proceso.

Entre diversas razones, aquí percute un eco del viejo ideal nacionalista en el que Barcelona nunca encajó

del todo, percibida como una licuadora del patriotismo e incapaz de atesorar sus virtudes. Esto ha cambiado

en los últimos años, aunque permanezca agazapado en algún lugar del subconsciente nacional del que se

escapa como un tic. Recordemos, si no, ese instante extático, en medio de la euforia soberanista, del que

brotó esta frase inequívoca: “¡Ahora vamos a conquistar Barcelona!”

En cualquier caso, más alla del viejo nacionalismo, y del nuevo soberanismo, hay un hecho incontestable:

Barcelona no está a la altura de los tiempos que corren. El procés no sólo ha supeditado a su destino final

temas sociales de altísimo calado; también ha postergado el boceto de un modelo de ciudad que, con o sin

independencia, debería capitalizar y a la vez problematizar los retos impuestos por el presente y futuro de

un país mutante.

(No parece que Barcelona, capital d'un nou Estat, libro blanco editado por el Ayuntamiento, tenga interés

por abarcar esa doble posibilidad ni ese doble objetivo).

El Berlín que surgió de su 9-N no sólo fue un símbolo del nuevo Estado, sino que además sintetizó su

capacidad de resistencia y su energía disidente con ese país que capitalizaba. Más que en una ciudad

inteligente –o “lista” o “astuta” según traduzcamos el smart-city de moda-, supo convertirse en una Ciudad

Problema. Una ciudad sin la que sería impensable el nuevo país, pero al que igualmente supo poner cada

día en entredicho.

Claro que Berlín salió victoriosa de la Guerra Fría, mientras que Barcelona –he aquí otro descuido de la

Murología- forma parte de ese atribulado sur de Europa donde se perfilan, a golpe de tijera, los derrotados

de la Postguerra Fría. Los dos 9-N están unidos por una línea que tiene, en una punta, el derrumbe del

comunismo y, en la otra, el desplome de la socialdemocracia.

Sin esta perspectiva, cercana y asimismo global, no entenderíamos el impasse de una Barcelona varada

entre el viejo proyecto socialdemócrata que no puede regresar y un intento de proyecto neoliberal que no

puede despegar.

./..
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AGUA - GAS - ELECTRICIDAD

REPARACIONES EN GENERAL - SERVICIO A DOMICILIO

Pº Maragall, 91 BCN 08041                           934 331 529 / 605.912.984

C/Fastenrath, 7 BCN 08035                           932 531 791 / 605.912.964

cansaladeria · xarcuteria
ASESORAMIENTO

JURÍDICO, FISCAL

Y CONTABLE

PALOMA ÁLVARO MARTÍNEZ
ABOGADA

655 832 153 – abog.pam@icab.cat

JAVIER REICHARDT BERINI
ASESOR FISCAL

654 620 154 – info@agudells.com

Idumea nº 10-12

Telf. 934 185 330

Viu el barri!
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Entre el Modelo vencido y la Marca imposible nos han endosado la especulación, el enaltecimiento de la

ciudad de servicios, las privatizaciones dudosas, los recortes sociales, el empobrecimiento estructural, la

ineptitud ante el choque entre el turismo deseado y la inmigración indeseable…

Junto a todo eso, una impenitente afición a las franquicias, y a la ciudad misma como franquicia, siempre

dispuesta a actualizar las teorías de George Ritzer sobre la macdonalización de la sociedad. Basta con que nos

fijemos en eso llamado Barcelona World para entender, rápidamente, lo que significan “Barcelona” y “World”

para nuestras élites. Ese Meeting Point en el que el mundo es el lugar que dispone los negocios y Barcelona es

la marca útil para canalizarlos. (Poco importa que fuera ¡Tarragona! el espacio que emplazaría este casino con

ínfulas).

Es lo que pasa cuando nos da por convertir las ciudades en marcas. Que después no hay manera de evitar que

esas marcas se resistan a la tentación de alcanzar, por sí mismas, la categoría que ostentan las ciudades.

Es hora de acabar y nada mejor que regresar a la Murología comparada. Del 9-N de 1989, Berlín surgió

fortalecida como Ciudad Estado. El día después de este 9-N continuamos con la sensación de una Barcelona

desnortada cuyos proyectos remiten a algo parecido a un Emirato. (Con posibles privilegios para inversores

exonerados de leyes que son de estricto cumplimiento para los nativos, y donde no falta Qatar flameando en el

escudo del Barça).

Si algo no se le puede negar al actual independentismo es un desparpajo que antes le había faltado. Barcelona,

en cambio, retrocede en ese aspecto; pasando a hurtadillas, acomplejada y sin un programa sólido frente a un

reto que únicamente admite la ambición o la capitulación.

No le faltan, a esta ciudad, cartas poderosas que jugar. Sin el patrimonio diverso, plural y cosmopolita de

Barcelona, ni el soberanismo tendrá una victoria consistente ni el anti-soberanismo un contrapeso que le

garantice una derrota digna. (Y el cambio de los factores -“victoria consistente” para el anti-soberanismo o

“derrota digna” para el soberanismo- no debería alterar, por esta vez, el producto).

“El mundo nos mira”, repite el latiguillo de estos días. De los barceloneses depende si le colocamos delante un

Parque Temático o un espejo. Si nos pondremos a su servicio o tendremos el descaro, y el talento, de mirarlo

de igual a igual.

Iván de la Nuez

Ben aviat podreu escoltar a l’Iván i la seva “Enciclocràcia” 

a la e-ràdio Sant Genís, la ràdio del barri.
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Escolta Sant Genís!
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OBRES GUANYADORES IV CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2014

Categoria prosa 10 anys

Mermaida, el país de les sirenes

Hi havia una vegada, en una casa, una nena que es deia Marina i vivia amb els seus pares. El divendres, que era un dia

d'estiu, a la Marina li tocava anar a l'escola i estava molt contenta perquè era el seu últim dia. Quan va sortir de

l'escola, li va dir al seu pare:

- Pare, demà dissabte, podem anar a la platja?

- És clar que si, va dir el seu pare.

L'endemà al matí la Marina estava molt contenta perquè aniria a la platja. Es va preparar la bossa amb el banyador, la

tovallola, les xancletes, les ulleres de sol, la crema solar, i seguidament es va fer una cueta, ben recollida, perquè feia

molta calor. Un cop allà, la Marina li va dir al seu pare:

- Pare, em puc ficar a l'aigua per bussejar?

- És clar que si filla, va dir el pare.

La Marina va ficar-se a l'aigua, i de sobte, va anar molt endins perquè li agradava molt anar on l'aigua estava més

profunda. A cap d'una estona, es va trobar una porta d'or amb pedres precioses i va llegir: BENVINGUTS A

MERMAIDA. La Marina, es va quedar pensant què podia ser Mermaida ... Va decidir entrar per aquella porta i va

intentar obrir-la però no va poder. Ella sabia que necessitava alguna cosa per poder-la obrir, com per exemple una

clau. La Marina va començar a buscar-la per allà però no hi havia manera, no la trobava.

De sobte es va trobar un paperet que posava: SI LA CLAU VOLS TROBAR, MIRA ON NO POTS IMAGINAR.

Ella es va quedar pensant una estona, pensant què podia ser i on podria estar aquella clau. Va començar a nedar i pel

camí va trobar un rètol on posava: SI VOLS AGUANTAR SOTA L'AIGUA, COMENÇA JA A MENJAR-TE

AQUESTA ALGA.

Ella es va menjar una d'aquelles algues verdes i fastigoses i va seguir nedant més profund. Va pensar que, com podia

ser que haguessin tantes coses magnífiques i rares com aquella cova, que veia des de lluny. La cova era de pedra i

fosca, no hi havia llum, però s'hi veia una llum petita que sortia de dins i que cada vegada s'apropava més a ella.

Mentre es movia la llum, veia un rètol que posava: SI NO VOLS MORIR, NO T'APROPIS AL MONSTRE

MARÍ. Ella va reaccionar i va fugir tan ràpid com podia, però ja era massa tard, el monstre se la va menjar. La

Marina va obrir el ulls i es va adonar que estava en la boca del Monstre.

Va veure una cosa que brillava a unes passes més d'aquella boca, es va apropar i ... era la clau de la porta!, però

encara no sabia com sortir d'allà.

La Marina va fer-li pessigolles i el monstre va badallar perquè li va venir la son. Mentre que el monstre obria la boca,

ella va sortir tan ràpida com un guepard amb la clau a la mà. Quan va arribar a la porta va ficar la clau

al pany. Per fi va obrir-la.

La primera cosa que va veure a l'entrar va ser un castell d'or molt bonic i la segona cosa van ser unes criatures molt

estranyes amb el tronc humà i la cua de dofí. La Marina va preguntar a una d'aquelles criatures:

-I tu què ets? Mig dofí, mig persona?

- aaaaaaaaaaah! - va cridar la criatura, mentre s'anava nedant.

Llavors la Marina va escoltar que algú deia:

- Aquests nous models de cues de sirenes són genials!

- Si!, hem guanyat el partit de bàsquet Mermaida!

Llavors, la Marina va adonar-se que aquelles criatures havien de ser sirenes. La Marina es va adonar que allà no

pintava res, amb aquelles criatures estranyes i va sortir de l'aigua.

AI sortir va explicar tot al seu pare, però ell ni cas, no la creia i per això no va voler anar mai més a aquella platja, 

però ella sempre es quedarà amb aquell record de tot el que havia viscut aquell matí. 

Natàlia Pérez



Categoria prosa 9 anys

La Laia

Vet aquí una vegada una nena que es deia Laia que vivia a Amsterdam.

Li encantava cantar. Un dia es va trobar una fadeta amb I'ala trencada i va dir:

- Pobra fada, té I'ala trencada, haig d’ajudar-la.

- Em fa molt mal i no puc volar i si ni puc volar no podré viure. Ajuda’m si us plau.

- T’ajudaré, tranquil•la!!!!

La Laia va curar I'ala de la fadeta i ja podia volar!!!! Però......- això que us he explicat era un somni!!! La

Laia ho havia somiat

- Mare, mare, he somiat que ajudava a una fada que estava ferida.

- Molt bé, què Ii passava?

- Que no podia volar, jo li netejava la ferida amb aigua, li posava pomada i al cap de poc ja la tenia bé i

podia volar!!!!!

- Quin somni més bonic!!

- Mare, puc anar una estona a jugar al parc?

- D’acord, una horeta i tornes.

- Molt bé, mare!!! Així ho faré.

Mentre anava cap al parc pensava que el millor que Ii podia passar no era trobar-se una fada. El millor que

li esta va passant, és que la se va mare estava embarassada i tindria una nena que li posarien Mili, en veritat

Milena. Quan va arribar al parc darrere una flor va veure una fada!!!!!! Pensava que encara estava somiant

però no, era veritat. Li va dir:

- Fada, que no pots volar?

- Sí, només he parat una mica a reposar en aquesta flor.

- Tu fas desitjos?

- Sí, per que?

- Perquè vull demanar-te’n

- Que vols?

- Tenir 20 anys i ser cantant professional!!!!

- D’acord, el teu desig es complirà, dema al matí seràs una noia de 20 anys famosa, però vigila!

- Com, que tinc de vigilar?

- Que mitja nit, a les 12 de demà passat ja no tindràs 20 anys, ni seràs famosa, ho sento.

La nena va pensar que no volia el desig, que tenia que viure la vida, que perdia molta vida, tenia 10 anys,

perdia 10 anys, imagina’t!!!! 10 anys passats i 10 anys per passar i aquest conte s’ha acabat.

Laia Méndez 18
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C/ Sinai 3 932 115 473

C/ Fulton 8 934 205 918

Mercat Canyelles Tda 4 934 273 953
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LO QUE BUSCAS LO ENCONTRARAS EN PERFUMERIA ESTER

LIMPIEZA, PERFUMES, BOLSOS, BISUTERIA, COSMETICA, BELLEZA …

C/NAIM, 3                                                                 TEL: 934 186 658

Servicio a domicilio



23



24



25

C/ Judea 6, local 18     Tfn 934 171 177      08035 Barcelona

-2

Dissabtes i Diumenges / Sábados y Domingos

ESPECIALITATS PERUANES

ESPECIALIDADES PERUANAS

Bocadillos fríos y calientes - Platos combinados

Transmisión de todos los partidos de 

fútbol; Liga, Champions, Copa del Rey.

Amplia terraza
Idumea 14-16       T. 934182989        08035 BCN

El batec              del barri a 

Encara no l’has escoltat?
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40 anys de lluita per tenir un barri millor

Has pensat a fer-te soci /sòcia de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells

Vols saber perquè et demanem que et facis soci?

 Perquè els problemes del barri surtin a la llum i es resolguin, ens cal ser una entitat forta, és per això

que la teva aportació és important.

 La nostra entitat està formada per persones com tu, unes només aporten una mica menys d’un euro al

mes de quota, i d’altres ni això, menys de 50 cèntims al mes. Altres, a més a més, hi dediquen part

del seu temps lliure en la defensa del barri. De la manera que sigui, quan més siguem més força

tindrem.

 A partir d’ara a més podràs gaudir d’activitats gratuïtes pels socis al nou local de l’A.VV.

 Tindràs dret a estar informat i a participar en la vida interna de l’entitat.

 Ser soci/a de la nostra entitat no comporta cap avantatge material: no som una empresa de serveis ni

depenem de cap administració. Les quotes de socis són bàsiques per a garantir la nostra

independència.

 L’única condició per a ser soci és que estimis el barri.

 L’únic benefici que tindràs és la satisfacció de contribuir a fer-lo més habitable.

Vinga!. Anima’t!. L’A.VV. no pot viure sense tu!
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Categoria prosa 11 anys

El vell mariner

Fa temps, en un poble anomenat Milany, hi havia un vell mariner anomenat Bob. Vivia

en el far, que estava a dalt d'un penya-segat. Era un lloc inhòspit, desert i ple de sorra.

En Bob tenia els cabells grisos, els ulls blaus i una cara arrugada, allargada i pàl·lida.

Tenia 63 anys i una cicatriu enorme a la cara, per això tota la gent del poble, veient la

seva aparença, s'espantaven. Molts no el saludaven, ni el miraven, feien com si no

existís. A en Bob no li agradava i feia com ells. Però tothom no era així, hi havia un

noiet de 12 anys que era amable amb en Bob. Es deia Joe, era simpàtic, tenia els

cabells marrons i llisos, i els ulls blau grisós. Tenien una cosa en comú i era que als dos

els agradava observar el mar, però en Bob reaccionava de la mateixa manera que amb

la gent del poble.

Un dia Joe va voler anar a visitar-lo, va picar a la porta, i des de dins es va sentir una veu greu i forta:

- Qui sigui qui és, no pot entrar.

- Sóc en Joe, he vingut a visitar-lo.

- Passa, però en deu minuts te'n vas! - va dir severament.

En Joe va obrir la porta i va passar a veure'l.

- Seu, si vols - li va dir en Bob.

En Joe no sabia de què parlar, s'havia quedat mut, però va tenir valor i va començar a parlar del mar, li va

explicar que li agradava veure les postes de sol. .. Passats deu minuts, en Joe anava a marxar, però en Bob va

dir:

- Ets la primera persona que em parla com si jo fos una persona normal.

- Es que vostè és una persona normal.

En Bob va somriure:

- Vine a visitar-me quan vulguis.

Es van passar tota la tarda parlant. Des d'aquell dia moltes vegades l'anava a visitar. La notícia va córrer per

tot el poble i ni els seus amics ni ningú no el tractaven com abans. Només els seus pares li donaven la raó a

en Joe.

Un dia a l'escola la mestra va dir que el dia d'any nou haurien de fer un discurs dient alguna cosa del poble

que els semblés malament o que hauríem de millorar ... En Joe ja tenia el discurs preparat, sabia que

trasbalsaria a tothom però no podia perdre aquella oportunitat. EI dia tan esperat va arribar, en Joe era un dels

últims en dir el seu discurs, molts van dir ximpleries, alguns tenien raó però no convencien gaire a la gent. Va

ser el torn d'en Joe, qui va dir:

- Crec que tots hauríem de ser tractats de la mateixa manera. Però hi ha una persona amb qui tothom es

comporta diferent, amb en Bob. Ell és una persona com nosaltres, té els mateixos drets, ningú es mereix ser

tractat d'aquesta manera. Encara que tingui cicatrius, que espanti, que porti ulleres. És una persona més del

poble.

Hi va haver uns minuts silenciosos, tothom va dir que tenia raó i es van penedir. Tothom va recordar aquell

dia per sempre.

En Joe va ser jutge, i molt savi, el més savi de tot el poble. Per això quan va morir li van fer una estàtua en

honor seu. Gràcies a en Joe la gent del poble de Milany va aprendre una lliçó, i és que a vegades les

aparences enganyen!

Luna Amalya
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Pa i alimentació

SUPER SANT GENÍS
Horari: 08:00 a 22:30

SUPER DEL BARRI
servei a domicili

OBERT ESTIU

DIUMENGES I FESTIUS 

Avgda, Elies i Pagès 20

Tfn. 932 546 915
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La Frase

La llibertat no consisteix en tenir un bon amo,

sinó en el fet de no tenir-ne cap.

Ciceró

OBRES GUANYADORES IV CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2014

Categoria prosa 12 anys

Viatjant pel temps

Un bon dia del segle XXII un nen d'onze anys bromista i una mica ximple de nom Jason i el seu amic Pyrus

eixerit i entremaliat, es van posar a jugar a la muntanya a futbol i de sobte en Jason xutà molt fort la pilota i

se'ls va escapar una mica lluny. Van veure una màquina que fora tenia 6 potes per aguantar-la i semblava una

bala gegant de color pistatxo. Per dins era vermella, amb una fila de cadires blaves i uns comandaments molt

avençats, després de pensar-ho van deduir que era una màquina del temps. De sobte, es van tancar les portes

i la màquina del temps va fer un viatge automàtic. Més tard, s'escoltà una veu misteriosa que els va dir:

-Si no torneu a la vostra època en menys de 24 hores tot l'univers desapareixerà! !

Després d'escoltar aquella veu misteriosa en Jason es va quedar atemorit i quan va passar l'ensurt en Pyrus va

tenir una gran idea. Consistia a tornar enrere a les èpoques dels fets històrics més importants i van posar-se

mans a l'obra. Primer s'havia de passar de la Prehistòria a l'Edat Antiga i per fer-ho havien d'inventar

l'escriptura, es van trobar que el paisatge era dessolat i amb molta vegetació, hi havia moltes escultures fetes

amb pedres. Van anar a un poblet i els van ensenyar a escriure en només 2 hores. EI següent, era passar de

l'Edat Antiga a l'Edat Mitjana fent que caigués l'Imperi Romà. En aquella època quasi bé tot el poder i els

territoris eren per als romans i per això era una mica més difícil guanyar la gran batalla. Aquesta va ser dura i

va morir molta gent tràgicament però al final ho van aconseguir, només van trigar cinc hores.

Després havien de passar de l'Edat Mitjana a l'Edat Moderna convencent a Colom amb aquestes paraules:

- Sr. Colom per què no va pel costat del món on cap mortal s'ha endinsat i hi troba descobriments històrics?

Ell contestà:

-Molt bé, m'heu convençut. Després del viatge va esclatar la gran notícia del nou continent Americà i tot això

en només 3 hores.

Ara tocava el pitjor i el més difícil: de l'Edat Moderna a la Contemporània i per aconseguir-ho havien de

provocar la revolució francesa, tasca que no era gens fàcil, però no impossible. Era un mal dia perquè plovia i

els ànims de la gent no eren precisament d'alegria. Proposaren idees, i finalment la millor va ser fer exaltar el

poble amb el breu però motivador discurs: Égalité (igualtat), Fraternité (fraternitat), i Liberté (llibertat), això

representà 13 hores més.

Anaven una mica justos de temps per arribar perquè només restava 1 hora!!!. No pensaven aconseguir-ho

però van prémer el botó de turbo i van arribar pels pèls a falta de 3 segons i finalment, tot va tornar a la

normalitat.

Havia estat un dia llarg, cansat i ple d'aventures i emocions, però en Jason i en Pyrus havien demostrat que

formaven un bon equip i que junts, sumant esforços, podien superar qualsevol obstacle per increïble que

semblés!!

Joel Bautista
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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)

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
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Categoria prosa Adult

Des de l’aire

He demanat finestreta, com sempre que puc.

Al seient del costat del meu marit una mare prem els punys amb força sobre el braç del seu seient, l'avió

s'enlaira.

Jo ja busco ansiosa per on es veuen millors vistes.

A l'altra filera està el pare amb els tres fills. La dona em confessa que no s'asseu mai amb els fills perquè no

vol traspassar-los l'angoixa que ella sent quan vola.

A la meva filla també li fa por volar. Quin greu que em sap que es perdi aquest plaer que sento.

A l'altra banda del passadís quatre persones dormen alienes al magnífic paisatge que es veu per la finestreta.

EI meu marit també.

Recordo altres vols ... Ara mar, ara terra, ara mar, ara terra. Ara mar ... Ja som a Roma.

Un altre on un riu sembla una cinta blava com un gran llaç blau desfet, és un regal per la vista, una estona

després som a Lisboa.

I aquell altre en què vaig poder veure tota la costa com una gran maqueta des de Barcelona fins al Cap de

Creus, el port d'Arenys, Sa Palomera de Blanes, Les Medes, les cales de la Costa Brava ... quina meravella.

I quan veus els Alps? Des de l'aire treuen l'alè amb els seus pics nevats.

L'arribada a Copenhaguen. És espectacular. Petits illots barrejats en aigües de color verd maragda. Molins

de vent al mar. Una carretera que sembla que no va enlloc s'enfonsa a l'aigua. És el túnel de Malma. I quan

vas cap al sud i es veu clarament el nas de la península. Impagable.

De camí a Istanbul e1s Balcans són una gran massa boscosa d'un verd intens.

Somric recordant els aplaudiments de tot l'avió en ple quan el pilot aterra a Madeira, una proesa.

És un vici volar, ho faria sense necessitat d'arribar enlloc només pel fet de veure el paisatge des del cel, ni

tan sols el brunzit dels motors em destorba.

Els núvols fan ombra sobre l'Atlàntic d'un blau enlluernador. Aprofito per fotografiar el paisatge que es veu

per sota l'ala. Més núvols. S'han fet més es pesos i no ens deixen veure la costa africana amb les ciutats de

Marràqueix i Casablanca que ens havia anunciat el comandant. Llàstima, com ho lamento. Però tu sí les

veus, oi? No sempre hi ha núvols. A deu mil metres d'alçada, fora fa fred, 56 graus sota zero, ens diuen,

sembla impossible.

Ara em vénen al cap els que van perdre la vida quan dos avions van xocar a l'aeroport dels Rodeos i les

tremendes històries que li va tocar viure al meu promès que llavors feia la mili. Hi tornem. La primera

vegada tot era molt nou. La primera vegada també de moltes coses, la primera també, per a mi, d'agafar un

avió. Era de nit i no em va tocar finestreta. Els ulls eren molt joves. Ara ja no. I veuen les coses d'una

manera diferent. Més

savis, més precisos i ... sempre demano finestra. L'experiència és un grau, diu el llenguatge militar, que

aleshores fèiem servir sovint, paraules amb punt i ratlla, ratlla punt i fins i tot en codi xifrat.

Quantes cartes, quantes. Quan d'amor ensobrat. Aviat anunciaran que estem arribant a Tenerife. L'avió ja

s'ha empassat tota la distància. L'aparell es sacseja. Hem aterrat.

Mª Àngels Domènech



32

Segur que coneixes el barri?

Saps a on es troba aquesta mena de fornícula?

(La solució al final de la pàgina)

També moda, bosses i complements

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

Compra al costat de casa teva

Protegir el comerç de 
proximitat depèn de tu!

Fem Barri !!

Al carrer Cànoves a tocar d’on han allargat el 

mur de contenció.
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DIEM. Grup Dones Fem

ESTAMOS CONSTRUYENDO OTRO MURO

Estamos construyendo otro muro, 

otra valla invisible 

que separa las riberas 

del mar nuestro.

Cerco peor que de ladrillos o de acero:

cerco de pobreza y menosprecio,

cerco de incumplimiento de promesas,

de omisión, de deber y desmemoria.

Explotados, jugándose la vida

- lo único que aún les queda –

intentan alcanzar la otra ribera.

¿Cómo podré conciliar el sueño

cuando he visto

esta patética “patera”

llegar vacía y desinchada

a la pequeña cala esmeralda

junto a mi casa?.

Enseres, mochilas, …

testimonio terrible

de una hídrica frontera

asesina.

<< Hoy han perecido …

hoy se han hallado

tantos cuerpos naufragados>>.

Una vez más, se convierte

un drama escalofriante

en noticia de rutina.

No hemos tendido la mano

que dijimos tantas veces.

La zozobra de nuestra sociedad saciada

se avecina.

Federico Mayor Zaragoza

Aportació de la Lucía Cuadra

GRUP DE DONES  DE SANT GENÍS

A on ens pots trobar?

A la A. VV. de Sant Genís dels Agudells

o al Facebook; el nostre grup:

donessantgenis
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DIEM. Grup Dones Fem

El dia de las mariposas

25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas

declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Cada año esta fecha resignifica la muerte de 3 hermanas a manos de un hombre muy poderoso que las

creyó peligrosamente pensantes y cuestionadoras y que a su vez, se sintió rechazado en su propuesta de

amores hacia una de ellas.

¿Por qué el 25 de noviembre?

Cuenta la historia, hoy ya una leyenda, que el origen de esta fecha se remonta a 1960, año en el que tres de

las hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas cuando el dictador Leónidas Trujillo (1930-1961)

gobernaba la República Dominicana.

Conocidas como las "mariposas inolvidables", murieron a causa de sus ideas en pro de los derechos

políticos y ciudadanos de su país. Participaron de un movimiento conformado por jóvenes intelectuales con

el ideal de tener una patria libre, y allí utilizaron el seudónimo de Mariposas.

Patria (1924), Adela (“Dedé”, 1925), Minerva (1926) y María Teresa Mirabal (1935), nacieron en un lugar

llamado Ojo de Agua. Su padre, Enrique Mirabal, era comerciante y hacendado. Su madre, Mercedes

Reyes, ama de casa.

Al terminar los estudios primarios, Patria, Minerva y Dedé, hoy única sobreviviente, fueron enviadas a

estudiar al colegio Inmaculada Concepción. De las cuatro hermanas, Minerva fue la que se destacó por su

inteligencia y personalidad y según algunos biógrafos por su belleza legendaria.

En agosto de 1949, durante una fiesta celebrada para inaugurar un hotel, Trujillo conoció a Minerva y se

interesó en ella, iniciando así el rumbo trágico por el que sería arrastrada toda la familia.

El 12 de octubre de ese año, organizó un baile conmemorativo del descubrimiento de América, y entre los

invitados personales convocó a los Mirabal. La invitación fue llevada personalmente por el Gobernador de

la Provincia y un Senador, la presencia de estos funcionarios provinciales era un claro indicio del interés de

Trujillo por encontrarse de nuevo con Minerva. Si bien la madre se opuso a que ésta asistiera a la fiesta,

decidieron concurrir, luego de examinar las implicaciones políticas que tendría tal negativa. Mucho de lo

que se habla sobre esa noche es leyenda. Se dice que Trujillo bailó varias veces con Minerva y conversó

largamente con ella. Según el biógrafo William Galván, la muchacha lo desairó, molestándolo

profundamente.

Enterada de esta situación, la familia llena de temor y sin avisar previamente, se retiraron de la fiesta,

irreverencia que molestaría aún más a Trujillo. Al día siguiente, un Senador se presentó en la casa

indicándole a Enrique la conveniencia de que enviase un telegrama a Trujillo disculpándose por haber

abandonado la fiesta por un quebranto de salud. Ya era tarde, ese mismo día fue detenido.

A partir de ese momento, los miembros de la familia fueron recluidos en diversas oportunidades y fue

montado un fuerte dispositivo de control, especialmente sobre Minerva. En agosto de 1960, Minerva y

María Teresa pasaron a arresto domiciliario. Meses después las asesinaron y con la finalidad de simular un

accidente, fueron puestas nuevamente en el vehículo en el que viajaban y arrojadas en un precipicio. Se

encontraron muertas a golpes de garrote el día 25 de noviembre de 1960.

Desde esa época, LAS MARIPOSAS han significado un sinónimo de lucha contra la violencia y

discriminación de la mujer, ha inspirado a escritores como el caso de Julia Álvarez con “En el tiempo de las

mariposas: una reinterpretación de la historia”.

./..
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ESTHERESTILO
MODA, COMPLEMENTS I CALÇATS

JUDEA 2 – 4, local 1

08035 Barcelona TEL. 934 173 358

EXPERTOS PROFESIONALES EN 

CAFÉS, CERVEZAS, CUBATAS Y 

DELICATESSENS VARIAS

c/Naïm 3
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DIEM. Grup Dones Fem

../.

Actualidad

Cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo, según datos de Naciones Unidas. Y al menos una

de cada cinco es víctima de malos tratos en su propio hogar, según la OMS. En pleno siglo XXI, no hay ni

un solo país en el que hombres y mujeres tengan el mismo estatus, ni las mismas oportunidades. Tal

desigualdad es el principal escollo para erradicar la violencia de género.

Ya en 1981, la ONU advertía de que "la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad

de derechos y del respeto de la dignidad humana"; en la declaración de Pekín (1993) se calificaba la

violencia de género como una importante "violación de los derechos humanos"; más recientemente, en

2002, el Consejo Europeo declaraba la violencia doméstica como un "mal endémico", al ser la principal

causa de muerte entre las mujeres de 16 a 44 años.

Muchas son las causas que citan los expertos para explicar la violencia doméstica y de género, pero hay una

que se impone sobre las demás:

La desigualdad real que aún existe entre hombres y mujeres en un mundo que sigue siendo machista.

./..
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../.

No es tarea fácil erradicar los estereotipos culturales y sociales heredados del tradicional modelo

patriarcal que vinculan al hombre con la idea de la fuerza y a la mujer con la de la sumisión.

Tampoco ha sido fácil llegar al grado de concienciación social que existe hoy. Hasta hace

relativamente poco, la violencia en el ámbito de la pareja se entendía como un problema de puertas

adentro en el que nadie se debía inmiscuir.

Entre 1999 y 2003, la violencia doméstica se cobró 246 víctimas mortales en España, según datos

del Instituto de la Mujer. Ante la necesidad de aportar soluciones, en agosto de 2003 se aprobó la

orden de protección inmediata para las víctimas de malos tratos que temieran por su vida. Sólo en

los cinco primeros meses se solicitaron cerca de 8.000 -el 95,7% de ellas por mujeres-, de las que

los jueces acordaron 6.004 (en el año 2004 se concedieron 21.329; en el primer semestre de 2005,

15.302). La medida lleva aparejada la posibilidad de solicitar una orden de alejamiento para el

agresor.

Cuando 2004 se había cobrado 72 nuevas muertes, el Congreso aprobaba por unanimidad la Ley

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, un texto muy criticado

antes, durante y también después de su tramitación parlamentaria por la discriminación positiva que

establece al penalizar el maltrato sólo cuando es el hombre el que agrede a una mujer.

DIEM. Grup Dones Fem

Cientos de mujeres se han beneficiado de las medidas

preventivas, sociales, asistenciales, sanitarias y penales

contempladas en la normativa. Hoy, cuando aún faltan dos meses

para que se cumpla un año de su entrada en vigor, las estadísticas

revelan que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex

parejas en lo que va de año ha descendido en torno al 10%

respecto a 2004.

Además de las medidas preventivas y asistenciales, la ley integral

hace hincapié en políticas educativas para fomentar la igualdad

real entre sexos. También al amparo de esta ley se han creado 18

nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que han permitido

agilizar los trámites, han puesto al alcance de las víctimas

asistencia legal, médica, psicológica y social desde el momento

en que se presenta la denuncia, y han permitido celebrar juicios

rápidos en casos no demasiado complejos que antes se

eternizaban por el colapso de los juzgados.

Hoy gran parte de la sociedad es consciente de que no se puede ni

se debe mirar hacia otro lado.

Como cada año desde nuestra vocalía homenajea a todas esas

mujeres que sufren esta lacra social.

Montse Porta

Vocalia de la Dona
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Oberts a tothom

Ja sabeu que l’A.VV. disposa d’un nou local. Això ens ha obert la possibilitat d’oferir als socis i als veïns en

general actes i tallers diversos.

Destaquem com a actes oberts al públic en general la inauguració oficial amb una audició de la tuna de la

facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona, l’accés va ser lliure, amb la recomanació d’aportar 2 Kg.

d’aliments per a un recapte solidari, com a pagament per a l’audició. Els gairebé més de 100 Kg, d’aliments

recollits van tenir com a destinataris el Banc d’Aliments de Ciutat Meridiana, indret a on la crisi i els

desnonaments hipotecaris han causat un impacte terrible. Una petita part es va donar també al Menjador Social

de la Taxonera. Ens hagués agradat poder fer la donació al nostre barri, però pels problemes que la majoria de

vosaltres ja coneix, no ho han fet possible.

Darrerament ha tingut lloc, també oberta a tothom, la xerrada sobre protecció cardiovascular mitjançant la

dieta, i com i quan fer servir el desfibril·lador que hi ha o hi haurà a les farmàcies, en cas d’aturada càrdio-

respiratòria. La xerrada és fa organitzar conjuntament amb la Farmàcia Bañeres del carrer Idumea 14, i vàrem

comptar amb la cessió de mitjans per part del Centre Cívic Casa Groga.

També i encara pendents de realitzar-se -a l’hora de tancar aquesta edició de l’Altaveu- i dins del marc de la

Diada Internacional contra la Violència envers les Dones, el concert íntim de Silencio por Favor i el taller sobre

“Prevenció i/o Evasió davant d’una agressió sexual”. Organitzats els dos per la nostra vocalia de la dona.

Noticies breus

Precampanya electoral

L’A.VV. s’ha proposat que tots els candidats a alcalde de Barcelona ens visitin, per conèixer i veure de primera

mà, les mancances i les necessitats del nostre barri. De moment ho han fet l’Alfred Bosch i el Jaume Collboni,

caps de llista d’ERC i dels socialistes respectivament a les properes eleccions municipals.

Esperem que ens visitin tots. Malgrat trobar-nos a 6 mesos vista de les eleccions, hem començat a demanar ara

les seves visites, perquè no puguin excusar-se amb els tant típics “problemes d’agenda”.

Si vols estar al dia de tot el que passa al teu barri, escolta cada setmana les

noticies de Sant Genís a L’Informatiu de la e-ràdio del barri:

https://soundcloud.com/santgenisradio

Patis de Sidó i Lledoner

El proper 7 de gener ha de començar la 1ª fase de les obres d’arranjament i dignificació dels patis dels carrers

Sidó i Lledoner.

Aquesta actuació ha de permetre resoldre l’estat permanent de deixadesa i abandonament d’aquest espai del

barri, dignificant-lo i millorant la qualitat de vida dels que els seus habitatges el tenen com a paisatge habitual.
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Noticies breus

Resultats del 9N a Sant Genís

Com ja sabeu tots, el proppassat dia 9 de novembre va tenir lloc la consulta sobre la independència. Als que

volien votar es varen tenir que adreçar a l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Av. Jordà, que es a on estava el

“col·legi electoral” per poder fer-ho.

A la consulta hi van participar un total de 2.390 persones, i un cop fet el recompte els resultats van ser els

següents:

Si-Si: 1.824 vots Si-No: 291 vots Si-blanc: 34 vots No: 137 vots En blanc: 14 vots D’altres: 90

vots

Resultats per percentatges:

Si-Si: 76,3% Si-No: 12,2% Si-blanc: 1,4% No: 5,7% En blanc: 0,6% D’altres:

3,8%

El total de votants va representar un 46,7 % del cens electoral de Sant Genís a les eleccions europees del 25

de maig d’aquest any.

Límit de velocitat

Sabíeu que segons l’ordenança municipal de circulació, als carrers de doble sentit i amb un carril de

circulació per sentit, la velocitat màxima és de 30 Km/hora?

Això vol dir que quan circulem per l’Av. Jordà, Judea i Sinaí, si sobrepassem aquest límit, ens poden arribar

a sancionar!. La mateixa norma és aplicable a la resta de carrers del barri amb doble sentit de circulació,

encara que la immensa majoria dels que hi circulen ja ho fan a marxa lenta per les característiques de les

vies.

La nostra Gent Gran

La nostra vocalia de Gent Gran mitjançant l’A.VV. ha aconseguit el compromís signat per part de tots els 

grups municipals actuals, de no rebutjar el projecte actual del nostre futur Casal d’Avis. Aquest compromís 

implica no haver de tornar a començar negociacions si hi hagués canvi de govern a l’ajuntament a les 

properes eleccions municipals.

Per altra banda, les nostres vocals de Gent Gran ens han demanat que felicitem, de part seva, a la magnífica

Gent Gran del barri, suposem que ja sabeu lo bons que son, oi?. Volem dir-vos que l’A.VV. no podria

funcionar si no fos per ells i elles, integrats a la junta o voluntaris. No ens cansarem mai de dir-ho; Els

nostres avis i avies son una canya!.

De part de la Carme i la Consuelo; Moltes Felicitats per a tots vosaltres!. Us encoratgem a continuar

gaudint de les excursions, tallers, tardes de ball, xerrades, etc, etc, que us organitzen.

La nostra agenda et permet saber que pots fer cada setmana 

Descobreix la història del teu barri 

Cada setmana tots els resultats, classificacions, cròniques.

La més amplia informació esportiva de la Vall d’Hebron. 

Ho trobaràs només a
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Noticies breus

Va de mascotes

La nova ordenança sobre tinença d’animals de companyia de Barcelona, obliga als propietaris a dur-los tots

lligats, a excepció dels llocs destinats als seu esbarjo.

Actualment existeix una moratòria sobre aquest tema, però un cop acabada es podrà multar als propietaris,

especialment de gossos, que la incompleixin.

Rastres d’una passejada

Sense deixar de banda el tema de les mascotes, us informem, segons Guàrdia Urbana, que

Sant Genís entrarà dins dels barris a on es farà conscienciació properament, sobre la recollida

d’excrements dels gossos per part dels seus propietaris.

Aquest és un tema que si el comparem amb la situació que teníem uns pocs anys enrere,

hem de reconèixer que tots hi hem guanyat molt. La majoria de propietaris de gossos recullen les deposicions

dels seus animals.

Però si fem cas dels comentaris que podeu trobar als diferents grups del barri a internet, malgrat aquesta

millora de civisme, encara en queden massa que es pensen que els carrers del barri son un immens pipican pel

seu amic. Si tenim la sort que ens llegiu, us diem que no ho és. Que els carrers de Sant Genís son de tots i

estan per passejar o circular, no per anar fent perillosos slàloms. El fet de no recollir el que li “cau” al vostre

gos diu molt poc de vosaltres. Vinga!, us encoratgem a fer-ho per primera vegada. Veureu que no costa tant, i

la vostra consciència i els vostres veïns i veïnes us ho agrairan.

Ah!, i els parcs infantils son pels nens i nenes del barri. No ens agrada, ni volem, que la nostra canalla posi en

risc la seva salut per que els vostres animals de companyia els utilitzin per a fer les seves necessitats.

Bones Festes!

Ens va robar el cor quan la vàrem veure penjada al Facebook. Aquesta imatge tan bonica del nostre barri és

obra de la nostra veïna Belén Lezcano, i hem pensat que era perfecte per felicitar-vos les festes. Amb els

nostre millors desitjos per a tots vosaltres
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El petit altaveu

Posa-hi el color que vulguis !

Troba aquestes 10 fruites a la sopa de 

lletres

Taronja

Poma

Kiwi

Plàtan

Pera

Meló

Maduixa

Raïm

Pinya

Síndria
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Aula

gastronòmica
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