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EDITORIAL

Quan tingueu aquest exemplar de l’Altaveu a les vostres

mans, molt probablement ja sabrem el resultat de les

eleccions municipals.

Esperem tenim més sort durant el proper mandat amb els

potser, nous responsables del districte, i que d’una

vegada per totes, el barri i els veïns i veïnes de Sant

Genís comencin a rebre les inversions que tant

necessitem i ens mereixem. Per part de l’A.VV. podeu

estar-ne ben segurs que no defallirem en les nostres i

vostres reivindicacions.

Ara ja gairebé estem de Festa Major, us convidem a

participar i gaudir-ne en companyia dels vostres amics i

familiars, i fem tots junts, com sempre, una festa de

participació, civisme i convivència.

Aprofitem tots plegats per oblidar durant al menys aquest

cap de setmana les males vibracions que any darrera any

ens està deixant aquesta maleïda crisi.

Visca la Festa Major!

Cuando tengáis este ejemplar del Altaveu en vuestras

manos, muy probablemente ya sabremos el resultado de las

elecciones municipales.

Esperamos tenemos más suerte durante el próximo mandato

con los quizás, nuevos responsables del distrito, y que de

una vez por todas, el barrio y los vecinos y vecinas de Sant

Genís empecemos a recibir las inversiones que tanto

necesitamos y nos merecemos. Por parte de la A.VV..

podéis estar bien seguros que no cejaremos en nuestras y

vuestras reivindicaciones.

Ahora ya casi estamos de Festa Major, os invitamos a

participar y disfrutar en compañía de vuestros amigos y

familiares, y hacer todos juntos como siempre, una fiesta de

participación, civismo y convivencia.

Aprovechemos todos juntos para olvidar durante por lo

menos este fin de semana las malas vibraciones que año tras

año nos está dejando esta maldita crisis.

Visca la Festa Major!

Portada: Cartell Festa Major 2015 obra de Susana Escarabajal

Han col·laborat en aquest exemplar:

Miguel Artime, Sacramento Burgos, Isabel Cabezas, Xavier Civit, Lucia Cuadra, Mª Carmen Cuadrado, Trini Cuesta, Isabel Durà,

Susana Escarabajal, Consuelo González, Luís Magén, Rosario Martínez, Iván de la Nuez, Montse Porta, Carmen Sanmartín, Amparo

Sempere.

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

opinions dels autors dels articles publicats en aquesta revista.

La edició tant en paper com digital de l’Altaveu està subjecta a difusió mitjançant l’ús de llicència Creative Commons
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Diagnòstic i prevenció: Què podem fer per evitar-ho?

El fet que es tracti d'una malaltia amb múltiples signes i l'alta presència de la malaltia a la nostra zona geogràfica fan de la leishmaniosi

una malaltia de diagnòstic no gaire senzill. A més pot presentar-se juntament amb altres malalties empitjorant els símptomes i encara

dificultant més el seu diagnòstic. És per això de vital importància descartar-la en molts casos abans d'instaurar qualsevol tractament, i a

més en zones amb molta presència del paràsit com la nostra, es interessant testar els gossos sans, ja que podrien haver estat infectats

encara que no manifestin la malaltia (recordem que poden passar mesos). En aquest cas els tractaments estarien encaminats a estimular la

resposta immunitària de l'animal per evitar l'aparició dels símptomes.

En quant a la prevenció probablement és l'apartat més conegut per tots. Coneixem infinitat de productes antiparasitaris efectius contra la

picada d'aquests insectes, ja sigui en forma de pipeta, esprai o collar. Hem de recordar però, seguir una pauta estricta en quant a les

aplicacions d'aquests productes, sobretot en estacions càlides. Existeixen nous productes encaminats a reforçar l'organisme en contra

d'una possible infecció del paràsits. Aquests són totalment compatibles amb altres mesures com els insecticides o les conegudes vacunes.
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La Leishmaniosi o malaltia del mosquit

Potser es tracta d'una de les malalties amb més mala fama i que més preocupen als propietaris de gossos, però realment sabem de que es

tracta?

La infecció

La malaltia és produïda per un protozou del gènere Leishmania sp. Es tracta d'un organisme unicel·lular paràsit, és a dir necessita d'altres

organismes (en aquest cas animals) per sobreviure i reproduir-se. Aquest paràsit arriba al torrent sanguini de l'animal mitjançant la picada de

certes espècies de “mosquits” els quals utilitza per desenvolupar-se i disseminar-se. Un cop arribat a l'hoste definitiu, el paràsit s'introdueix

a certes cèl·lules del sistema immunitari, les quals utilitza per reproduir-se destruint-les tot seguit.

A quins animals afecta?

Existeixen diferents especies de Leishmània que poden afectar a una amplia varietat de vertebrats, entre els quals es troben gats, gossos i

fins i tot persones. Tot i que com s'ha vist els gats també poden afectar-se parlarem de leishmaniosi referint-nos a la infecció en gossos, ja

que és bastant més freqüent en les nostres latituds.

Quins símptomes produeix?

Potser es tracta d'una de les malalties amb una simptomatologia més diversa que podem trobar. Clàssicament es divideix en dues formes

diferenciades, la visceral i la cutània, que poden trigar a manifestar-se des de dies fins a anys després de la infecció. Els signes més comuns

són pèrdua de pes, debilitat, pèrdua de massa muscular, canvis de comportament cansament, apatia), així com signes cutanis (pèrdua de

Phlebotomus perniciosus:

Principal vector de la leishmaniosis

pèl, úlceres a la zona de la trufa i orelles), i oculars (conjuntivitis, uveïtis) entre

d'altres. En estadis avançats poden afectar-se òrgans interns com els ronyons,

produint-se una fallada renal.

Té tractament?

Hi ha disponibles al mercat alguns medicaments eficaços per combatre la

malaltia. En tots els casos es imprescindible que l'afectació orgànica no sigui

greu, ja que tot i poder combatre el paràsit, les possibles seqüeles deixades per

la infecció (afectació renal) sovint romandran. Per això és important la detecció

el més aviat millor.

Pronòstic: El meu gos és positiu, està malalt?

La majoria de proves utilitzades per diagnosticar la malaltia busquen el rastre de la infecció (anticossos), això normalment està relacionat

amb la presència del paràsit i el curs de la malaltia, però no sempre. És necessari fer una bateria de proves per tal de comprovar

l'afectació de la malaltia a l'animal. En tractar-se d'una

infecció sovint crònica, en alguns casos animals positius no

mostren la malaltia encara estar infectats si es porta un

rigorós control veterinari.

El meu gos té la malaltia, es morirà?

Hi ha tractament efectiu contra la leishmaniosi i és possible

eliminar els símptomes i sanar l'animal sempre que

l'afectació orgànica no sigui irreversible. En tots els casos

és imprescindible portar controls veterinaris periòdics.

Aspecte d'una possible 

leishmaniosi cutània

Luis Magen Moreno

veterinari d’El KauEl Kau

C/Naïm 9

08035 Barcelona

Tel: 932111208

Elkau.mascotes@gmail.com
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ALIMENTACIÓN

MALLÉN

SU TIENDA DE

CONFIANZA LES DESEA

UNA FELIZ FIESTA MAYOR 

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.

Col·labora ajudant a finançar la Festa Major!

Si consumeixes al nostre bar ajudes 

a finançar la Festa Major del barri.

Amb la col·laboració de

(Obert durant totes les activitats)
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El racó de la ciència:

De cómo la astronomía limpió las dudas sobre la honestidad de Lincoln

Decir a estas alturas que Abraham Lincoln es uno de los personajes históricos favoritos de los estadounidenses resulta

una obviedad. Carentes de una familia real a la que idolatrar, figuras como la de “El honesto Abe” (sobrenombre con el

que se le conoció al 16º presidente) o más tarde los Kennedy, suplían ese vacío. Antes de pasar a la historia como el

presidente que acabó con la esclavitud tras ganar la guerra civil y morir asesinado como recompensa, Lincoln se labró

una gran reputación como abogado.

Curiosamente, por lo que acabo de descubrir, existían no obstante dudas sobre la honestidad de la estrategia elaborada por

el famoso letrado en un pleito, conocido como el juicio del calendario, que ganó merced a sus conocimientos

astronómicos. La cosa más o menos fue así:

En 1818, Lincoln defendió a un tal William “Duff” Armstrong, que había sido acusado de matar a James Preston Metzler

por las heridas sufridas durante una pelea. El testigo clave del caso afirmaba haber visto la pelea perfectamente gracias a

la abundante luz lunar, pero Lincoln fabricó un calendario y mostró que, en el momento de la pelea, la luna habría estado

cerca del horizonte, casi fuera de la vista. En base a su defensa Armstrong fue absuelto, pero después del juicio mucha

gente comenzó a preguntarse si el calendario había sido trampeado. Después de todo, varias personas recordaban haber

visto una luna brillante aquella noche. Entonces… ¿Tendríamos que empezar a llamar a Lincoln “El deshonesto Abe”?

Ahí entra la parte de la noticia científica. Lo bueno de los conocimientos que hemos

obtenido en astronomía es que los expertos son capaces de situar la posición de

cualquier astro, en cualquier momento pasado o futuro, retrocediendo o avanzando

según sea el caso. Eso es lo que ha hecho el astrofísico y “astrónomo forense”

(desconocía la especialidad) Donald W. Olson y su equipo de la Universidad Estatal

de Texas, para tratar de solucionar las dudas sobre el juicio del calendario.

¿Mintió Lincoln o no en aquella ocasión? La respuesta es “probablemente no“.

Aunque en efecto hay una razón por la que diversas personas del pueblo recordaron

haber visto una luna muy brillante. Resulta que la noche de la fatídica pelea, la luna

se encontraba en un punto muy especial de un ciclo de 18,6 años (ciclo metónico). La

inclinación del eje de la Tierra y la inclinación de la órbita lunar dieron como

resultado que la trayectoria que la luna siguió aquella noche al atravesar el cielo fuese

muy inusual. Por ello, poco después del atardecer, la luna realmente cruzó el

meridiano del cielo (por eso tantos recordaron haberla visto brillar), pero pocas horas después, justo en el momento de la

pelea, nuestro satélite se encontraba casi fuera de vista. Por tanto, el calendario de Lincoln era correcto y los

estadounidenses pueden seguir llamándole “El honesto Abe” de forma justificada.

Me enteré leyendo Io9.com.

Miguel Artime

Blogger i divulgador científic

http://maikelnai.elcomercio.es/

La Frase

"Totes les persones grans han començat essent nens, però n'hi ha poques que se'n recordin”

Antoine de Saint Exupéry
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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 una Bona Festa Major !
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Consells per a una bona higiene visual

Aquestes són normes recomanades per a tots, sense necessitat de patir dificultats visuals. El seu objectiu és integrar nous

hàbits visuals que substitueixin als hàbits incorrectes. Contribueixen a obtenir un millor rendiment i minimitzar la fatiga

visual.

Els més importants són:

Mirar de lluny sempre que sigui possible.

La distància de treball adequada en visió propera és de 40 cm aproximadament, anomenada distància d’Harmon (des del

colze a la primera falange del dit cor).

Quan es mira d'aprop o des de lluny, SER SEMPRE CONSCIENTS PERIFÈRICAMENT de tot el que hi ha al nostre al

voltant.

Quan focalitzem molt en el que estem mirant, afavorim una "visió en tubular", que produeix fatiga i estrès visual.

Quan estem llegint, mirant un ordinador o fent una tasca constant de prop, s'aconsella cada 10 o 15 minuts mirar des de

lluny (preferiblement mirar a través d'una finestra) i ENFOCAR NITIDAMENT un objecte llunyà, per així relaxar al

sistema visual. Realitzar descansos cada hora, aixecar-se de la cadira, caminar, realitzar alguns estiraments, beure aigua….

PARPELLEJAR amb una certa freqüència per millorar la qualitat lacrimal, per lubricar la còrnia.

Realitzar activitats a l'aire lliure, practicar esports, jocs, o allò que afavoreixi l'obertura corporal, mirar lluny, oxigenar-se,

riure…

Una ALIMENTACIÓ SANA I EQUILIBRADA.

Quan es miri la televisió es recomana:

- Fer-ho a una distància igual o major a la diagonal de la

pantalla multiplicada per 6; MAI MOLT A PROP, no

menys de 2 metres, amb una il·luminació ambient per

evitar contrastos excessius.

- MAI amb la llum apagada; la il·luminació del cinema,

només per al cinema.

- Evitar les lluentors sobre la seva superfície, intentar

mirar de lluny en el temps dels anuncis, no veure-la

tombat, ni fer un abús d'hores.

La IL·LUMINACIÓ que hem d'usar en treballs de visió

propera és millor si és natural. Però si ha de ser llum

artificial, és recomanable utilitzar un llum d'il·luminació

d'espectre total amb reactància electrònica.

Es recomana treballar amb una il·luminació ambient en el

sostre i una altra puntual en la tasca que estem realitzant.

Aquesta llum directa ha d'entrar pel costat oposat a la mà

utilitzada per escriure i ha de ser 3 vegades més potent

que la il·luminació ambient de l'habitació.
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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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La Marea Blanca

La Coordinadora de entidades SAP Muntanya en defensa de la sanidad pública, surgió al amparo de

las movilizaciones del 15 M y coincidiendo con los primeros recortes en los presupuestos de salut. La

mayoría de entidades venimos de las asociaciones de vecinos/as, partidos políticos locales y

sindicatos con presencia en el hospital Vall d’Hebron y la Atención Primaria. El principal objetivo es

preservar el derecho a la salud y acceso a un sistema sanitario público de calidad, sin barreras ni

discriminaciones.

Desgraciadamente a partir del 2011, la Conselleria de Salut amparándose en la crisis económica, ha

recortado más de 1500 millones del presupuesto en Salud, lo que ha obligado a una austeridad que

da como resultado un severo problema de salud pública en toda Catalunya, afectando muy

especialmente a las clases populares y sectores más vulnerables.

Desde entonces no hemos parado: 2 cadenas humanas (el 17 Mayo 2015 será la 3ª) en defensa de

nuestro hospital público de referencia, Vall d’Hebron. Recogida de miles de firmas, reclamaciones por

listas de espera, ocupaciones en la Consellería de Salut y en el CATSalut. Nos hemos dirigido a

grupos parlamentarios y Sindic de Greuges denunciando el colapso de las urgencias. Hemos

mantenido reuniones periódicas con la Gerencia del hospital, con los responsables de la Atención

Primaria, la Atención Especializa, etc. pero la Consellería de Salut, amparada por el “govern” no ha

variado un ápice su hoja de ruta: PRIVATIZAR Y HACER NEGOCIO CON LA SALUT DE LA

POBLACIÓN.

Esta realidad nos ha obligado a redefinir la estrategia de lucha. Ha sido necesario sumar esfuerzos,

trabajar con otros grupos, entidades y plataformas que han surgido a lo largo de todo el territorio

catalán en defensa del sistema sanitario 100x100 público y cuyo resultado ha sido la reciente creación

de la Marea Blanca de Catalunya a la que la Coordinadora SAP Muntanya nos hemos adherido

Observamos con gran preocupación como la sanidad pública: Atención Primaria, Especializada,

Hospitalaria, el derecho a la salud como un derecho individual y colectivo, la salud pública y

comunitaria, está atravesando un momento crítico que si no somos capaces de revertir, será difícil su

recuperación. Podemos decir sin miedo a exagerar que estamos en situación de emergencia sanitaria

y delante de una pérdida de los derechos de ciudadanía y democráticos.

Este año tenemos cita con las urnas…Es una gran oportunidad para revertir socialmente este expolio

social. Por eso nosotros decimos: ningún voto a partidos que quieren adelgazar el sistema

sanitario público y hacer negocio con nuestra salud.

Trini

Portaveu SAP Muntanya
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El batec del barri a 

Encara no l’has escoltat?

C/ Sinaí, 16

Tel. 678 874 563

barcasajordi@outlook.com

Ampliación de equipos. Recuperación 

de datos. Instalación de equipos y 

periféricos. Antivirus / Sistema.

Formación personalizada a domicilio.

Precio hora Público en general: 55 €

Precio hora socios A. VV.: 45 €

Desplazamiento e I.V.A. incluidos

contacto@pacopc.es

Tel. 931 429 970    Mov. 672 278 909

www.pacopc.es 
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OBAMA NO VIVE AQUÍ

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se está resistiendo como puede a que su segundo mandato

sea “vacacional”. A figurar como un adorno, un fantasma que se frota las manos a la espera de una

jubilación dorada. El hombre, por lo visto, no quiere ser un “pato cojo”, que es como los americanos llaman

a los presidentes en su segundo periodo de gobierno.

No vamos ahora a hacerle, por eso, una estatua. Aunque tampoco es cuestión de hacer sangre con todo lo

que tiene sin resolver, esos dolores de cabeza que le dan Putin, Netanyahu, el Estado Islámico, Venezuela,

los halcones nacionales, la caída del petróleo o un cuerpo de seguridad más putero de lo esperado. Pero es

de justicia reconocerle unas cuantas ideas interesantes en los últimos tiempos. Ahí tenemos su avance en las

relaciones con Cuba, la apertura del diálogo con Irán o la firmeza en el proceso de paz entre Israel y

Palestina. En pie de guerra contra los republicanos, ahora Obama se ha apeado con una propuesta en la que

sopesa el establecimiento del voto obligatorio en Estados Unidos.

La lógica “obamita” no admite mucha discusión y radica en el hecho, comprobable, de que mientras más

abstención hay en las elecciones, peor parados salen los pobres. Si todos estuviéramos obligados a votar, el

mapa político cambiaría y las prestaciones sociales aumentarían, pues vendrían incorporadas en las

necesidades de esos votantes más desfavorecidos y, por eso mismo, más escépticos con los partidos, sus

representantes y sus mangantes.

Debo decir que yo mismo no soy un buen ejemplo de votante. A cada desilusión política que tengo, y

siempre las tengo, me paso de inmediato a la masa de los que no acuden ni a dejar la papeleta con un

insulto. “El sistema son ellos”, así me digo, y encuentro cien cosas más interesantes que hacer ese día. Y las

cien me saben a venganza, dicho sea de paso.

No obstante, esta idea de Obama me ha hecho reflexionar, pensando en nuestro barrio: Sant Genís dels

Agudells. Aquí se escuchan nuestros problemas cuando se acercan las elecciones y, acabándose las mismas,

acabadas de recoger las papeletas, estas desaparecen en la memoria de los políticos.

En este barrio, salvo alguna excepción, la política de proximidad se reduce a la proximidad electoral.

Así que mi propuesta es simple y algo bruta: obliguémonos a votar todos. Ese voto no sólo comprometería

a muchos de los que viven aquí con la democracia, sino con este país y esta ciudad. (Somos muchos los que

venimos de otros lugares). Votar serviría para consolidar la integración, algo que aquí también brilla por su

ausencia y no deja de ser un problema.

Sé que no votar es parte de la sacrosanta libertad individual. Pero votar es, también, un derecho al que

aspiran millones de individuos en el mundo entero que ni siquiera tienen esa opción. Sé también que la

democracia está en crisis en todas partes y que las causas del descreimiento son muchas y casi todas

incontestables.

Pero, aquí y ahora, el voto es lo único que tenemos si queremos arreglar algo en esta vecindad en la que la

gente está harta de no ser escuchada. El voto masivo -y no la abstención- es nuestra única ventana abierta

para arreglar las cosas. La esperanza, incluso, de que si votamos todos, podríamos echarlos a todos. O

“botarlos”, que es sinónimo de “echarlos” en varios sitios de donde vienen muchos ciudadanos que viven

en este barrio.

Iván de la Nuez

Escriptor i periodista santgenisenc

http://www.ivandelanuez.org/
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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!

Encara no l’has escoltat?

El batec del barri a 
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FESTA MAJOR 2015

Divendres, 5 de juny de 2015

Descampat

- 17:00 a 02:00 Fira d’atraccions

Itinerant

- 18:00 Cercavila (recorregut habitual)

Pça. Meguidó

- 19:30 Parlaments i pregó de Festa Major a càrrec del nostre veí Manel Covelo

- Masclets d’inici de Festa Major

- 22:00 a 02:00 Disco-Mòbil

Sala Polivalent Casa Groga

- 22:30 a 02:00 DJ’s Set amb el nostre DJ resident Eric B & friends

Servei de Bar de Festa Major durant tots els actes a la Pça. Meguidó

Les activitats i els horaris de la Festa Major poden patir modificacions

Eric B és un dels DJ’s residents de la ràdio del barri.

Escolta les sessions dels nostres DJ’S al nostre Playlist
https://soundcloud.com/santgenisradio/sets/tech-house

Cercavila pel barri; Divendres 5 de Juny a partir de les 18:00
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Escolta Sant Genís!

Tel. 635 995 426
TAPAS  VARIADAS

BOCADILLOS  Y  DESAYUNOS

info@mansdecor.com
Tel 622 746 256
c/Getsemaní 4, Local 13
08035 Barcelona
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Que és el projecte de la ràdio de Sant Genís?

Des de la vocalia de cultura de l’A.VV. estem fent una ràdio del barri i pel barri, una ràdio que parla del

nostre barri, de les qüestions que ens amoïnen, amb entrevistes, noticies, agenda, la nostra música i

també la teva, etc. Parlem de la nostra història, de les nostres entitats, dels nostres comerciants i de tot

allò que ens pot interessar als veïns i veïnes de Sant Genís dels Agudells.

Amb aquest projecte al barri, et podràs descarregar els podcast’s que vulguis; les noticies, la música dels

nostres Dj’s, història, entrevistes, etc . . . Podràs portar el teu barri sempre amb tu!. (és necessari

descarregar l’App Soundcloud per a dispositius mòbils), la pots trobar a l’App Store i a Google Play. Si

tens un pc amb connexió a internet només has d’entrar a l’adreça: https://soundcloud.com/santgenisradio

i triar entre els més de 160 podcasts que pots trobar a les llistes de reproducció (playlist). Tot plegat molt

fàcil.

El projecte de la ràdio del barri és un projecte participatiu i obert a tothom, si

vols participar només has de contactar amb nosaltres via mail a

radiosantgenis@gmail.com, al nostre perfil de Facebook o apropar-te al local de

l’A.VV.

Saps que ja portem gairebé 4,000 reproduccions dels nostres podcasts? i hem

rebut visites de més de 50 països!, com a curiositat els 6 primers països del

ranking de visites son: Espanya, Estats Units, Holanda, Gran Bretanya, Mèxic i

Brasil. Ja ho saps, el barri sempre pot estar amb tu, siguis on siguis! Escoltan’s!

V Concurs de literari Sant Jordi 2015 de Sant Genís

III Premi Pere de la Fuente

La passada diada de Sant Jordi va tenir lloc l’acte de

lliurament de premis als guanyadors de les diferents

categories del V Concurs Literari de Sant Genís al

Centre Cívic Casa Groga.

Per manca d’espai en aquest exemplar no podem

incloure, com fem sempre, els treballs guanyadors que

els trobareu sens falta al proper número de l’Altaveu.

Aquesta ha estat la relació de guanyador i guanyadores d’enguany:

9 anys: Nerea Gutierrez (poesia) i la Lucia Alarcón (prosa)

10 anys: Alexandre Mezquita (poesia) i Ariadna Pujol (prosa)

11 anys: Aina Alvarez (poesia) i l’Ismael El Barouti (prosa)

12 anys: Neda Errati (poesia) i Marc Bernat (prosa)

Adults: Inmaculada Navarro (poesia) i Juan Garcia (prosa)

D’entre tots els treball guanyadors en les diferents categories el jurat va decidir atorgar el III Premi Pere de

la Fuente per la seva qualitat i els valors representats al treball presentat per la Inmaculada Navarro “Oda

a mi madre”

La nostra felicitació als guanyadors/es i el sincer agraïment a tots els que han presentat els seus treballs al

concurs. Tots els treballs han estat exposats al Centre Cívic Casa Groga. Podeu trobar imatges de l’acte de

lliurament a la plana 19. Fins l’any vinent!
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FESTA MAJOR 2015

Dissabte, 6 de juny de 2015

Descampat

- 12:00 a 02:30 Fira d’atraccions

Camp de petanca

- 9:00 Campionat open de petanca, obert a tots els veïns

Local A.VV.

- 9:30 IV Campionat d’escacs de Festa Major

Pça. Meguidó

- 11:00 Matí de Tallers: Art floral, mossos, futbol, Jocs tradicionals, xapes, collarets, 

etc...

- 17:30 Bingo popular

- 18:00 Gimcana familiar (més info al web o a l’A.VV.)

- 19:00 Exhibició de dansa a càrrec de l’escola de Dansa Neus García

- 20:45 Pantalla Gegant Final Champions League gràcies a la PB Villaverde-Penitents

- 21:30 Sopar de germanor amb carmanyola. Tiquet cadira 1€

- 22:30 a 02:30 Ball de Festa Major amb la gran Orquestra Canal 4 

Sala Polivalent Casa Groga

- 22:30 a 02:30 DJ’s Set amb el DJ’s residents Vikktor Max & Jonas S.

Servei de Bar de Festa Major durant tots els actes a la Pça. Meguidó

Les activitats i els horaris de la Festa Major poden patir modificacions

El nº guanyador de la panera de Festa Major es

comunicarà diumenge a la mitja part de la cantada

d’havaneres, i si el propietari es troba present se li

lliurarà en aquell moment, si no la podrà passar a

recollir pel local de l’A.VV. Caduca als 30 dies.
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Imatges del lliurament de premis del Concurs Literari Sant Jordi 2015

III Premi Pere de la Fuente

Mª Antonia Espasa lliura el guardó a la

guanyadora del III Premi Pere de la Fuente,

Inmaculada Navarro.

Foto de família amb els guanyadors de les diferents categories,

membres del jurat, representants de l’A.VV. i del districte.

Trobareu la relació de guanyadors a la pàgina 17. Al proper exemplar de l’Altaveu podreu llegir tots els treballs 

guanyadors del V Concurs Literari de Sant Jordi.
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C/ Sinai 3 932 115 473

C/ Fulton 8 934 205 918

Mercat Canyelles Tda 4 934 273 953

9’90 €

12’90 €

TAPAS

DESAYUNOS

BOCADILLOS

COMIDA PARA LLEVAR

MENÚ DIARIO SEMANAL: 9’90 €

MENÚ FIN DE SEMANA: 12’90 €

TARTAS DE CUMPLEAÑOS
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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
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El Racó de l’Associació

Vocalia de Gent Gran

ENVEJECER BIEN

¿Qué es envejecer? Ir perdiendo capacidades, se trata de llegar lo más lejos sin tener que depender de

otros.

Sin molestar. ¡Eso es ser generoso! Cuidarse y prepararse para no molestar a los demás, "Envejece bien

quien ha vivido bien". Y vives bien si piensas en los demás.

EI envejecimiento normal es ir adaptándote a paulatinas pérdidas mientras puedas valerte por ti mismo. EI

envejecimiento patológico es un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia; se da en el

12% de los mayores de 60 años. Este envejecimiento lo ocasiona una enfermedad acelerada o que esa

persona no se ha cuidado bien.

Ejemplos para cuidarte bien: haz ejercicio, come de todo, en horas regulares y poca cantidad, evita el

sobrepeso, duerme siete horas, no fumes, mantén la presión arterial entre 12 y 8 y el colesterol bajo.

Procura tener siempre una actitud activa y positiva, búscate una distracción, como hacer ejercicio, jugar a la

petanca, andar, bailar, hacer gimnasia, etc. Cuanto más te muevas, mejor estarás.

La soledad es la peor compañera: entristece, deprime, produce erosión cognitiva. ¡Te envejece! Cultiva tus

amistades, construye tu propia red social. Sonríe y ríe con tus amigos. ¡Un día no reído es un día perdido!

Envejeces bien si eres solidario. La solidaridad genera paz interior, tranquiliza el ánimo, te sientes bien. Sé

amable con la gente de tu entorno, una mala cara no soluciona nada.

Vive en espacios sencillos, luminosos, alegres, cómodos. EI anciano arrastra los pies ... y ahí está la

alfombra, ¡fuera alfombras! Y escalones, desniveles, bañeras. Plato de ducha a ras de suelo, empuñaduras

en el baño, calzado cómodo.

No permitas que nadie te haga tus gestiones; preserva tu autonomía y vive en tu propio espacio o estorbarás

y sufrirás. Y eso envejece. Por mucho que te quieran y te adoren... procura cuidarte tú.

Resumimos que hacer para envejecer bien. Cuida de tu propia salud, mima a la red de amigos, haz

ejercicio, sé optimista, sé alegre, sé solidario y respeta la gente de tu entorno.

Consuelo González y Carmen Sanmartín

Vocalía de Gent Gran
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-2
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 que el teu gos deixa darrera seu també es teu!.
Si ho reculls tots t’ho agrairem, de debò!

Per un Sant Genís net! Sigues cívic!

REVETLLA POPULAR DE SANT JOAN 

23 DE JUNY A PARTIR DE LES 21:00 H

- Sopar de carmanyola

- Disco-mòbil amb el Vikktor Max

A la Pça. Meguidó
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FESTA MAJOR 2015

Diumenge, 7 de juny de 2015

Descampat

- 12:00 a 24:00 Fira d’atraccions

Sala de Jocs Centre Cívic

- 10:30  Campionats de Dòmino i Remigi de Festa Major

Pça. Meguidó

- 11:00 Inflables infantils

- 12:00 Canó d’Escuma

- 14:30 Paellada popular amb sobretaula binguera. Preu 9 €

Tiquets al local de l’A.VV.

(més informació al web o al local de l’A.VV.)

- 17:30 Berenar Infantil

- 18:00 Espectacle infantil

- 19:00 Lliurament dels premis dels diferents campionats amanit amb danses de la 

Polinèsia i Bollywood

- 21:30 Cantada d’Havaneres amb cremat popular a l’intermedi i lliurament de la panera 

al guanyador de la rifa

- 23:55 Masclets de Final de Festa Major

Servei de Bar de Festa Major durant tots els actes a la Pça. Meguidó

Les activitats i els horaris de la Festa Major poden patir modificacions

Dilluns, 8 de juny de 2015

De 17:00 a 22:00 Fira d’atraccions (Dia del nen)

Col·labora ajudant a finançar la Festa Major!

Si consumeixes al nostre bar ajudes

a finançar la Festa Major del barri.

Amb la col·laboració de

(Obert durant totes les activitats)
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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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El racó de l’Associació

Noticies breus

Reconeixements

Us volem informar que l’A.VV. ha rebut un parell de reconeixements, el primer i força emotiu ha estat el que han

rebut per part de la direcció i dels residents del Centre Polivalent de Sant Rafael, durant l’acte de clausura del

centenari de la mort del seu fundador en Benito Menni. El reconeixement ha estat per la tasca integradora que ha

dut a terme l’A.VV. amb els residents del centre, proposant un seguit d’iniciatives que han donat molt bon resultat.

Volem fer extensiu aquest reconeixement a la resta de veïns que amb la vostra actitud també col·laboreu en la seva

reinserció i integració. Sincerament, tant ells com nosaltres, us estem molt agraïts, sense vosaltres no seria

possible.

L’altre ha estat per a les nostres “noies d’or”; la vocalia de Gent Gran de l’A.VV. del barri dins de la jornada de

Reconeixement a les persones voluntàries per a la Gent Gran que va organitzar el districte el 27 d'abril. La

Carmen Sanmartín i la Consuelo Gonzalez van recollir el diploma amb els aplaudiments de tots els assistents, i és

que pels que no ho sabeu, les nostres vocals son un referent a tot el districte per la gran feina que fan amb els pocs

mitjans dels que disposen. Moltes felicitats noies!

Millora de vorera

S’ha procedit per part de la brigada d’obres del districte a l’arranjament de la vorera que va des d’on estava el

Schlecker fins al final de la vorera a l’Av. Jordà. S’ha renovat tot el paviment, ja que l’anterior estava força

desgastat i havia ocasionat més d’una relliscada amb caiguda inclosa.

La Plataforma Barris de Muntanya

Aquesta plataforma reuneix a totes les entitats veïnals de Pedralbes a Ciutat Meridiana i que comptem amb el

recolzament de la FAVB, estrenem plana web la seva adreça és:

http://barrisdemuntanya.wix.com/barcelona

La finalitat de la plataforma és fer públiques les nostres inquietuds i donar a conèixer la voluntat que tenim de

protegir el nostre entorn natural tant d’especulacions urbanístiques com d’interessos polítics, reclamant que

s’incloguin les demandes dels agents socials de l’entorn de Collserola al PepNat.

El PepNat (Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la serra de Collserola) és

un pla de protecció que s’ha redactat a esquenes i sense la participació de cap entitat ciutadana. El redactor ha

estat el Patronat de Collserola, format per la Diputació, Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona i els

ajuntaments que hi tenen part del seu territori dins dels límits del parc.

Ara, amb una clara maniobra de maquillatge polític, pretenen informar a les A. VV. i a la ciutadania d’un Pla que

en cap moment ha recollit les seves demandes i opinions. Per tot això les entitats que formem part de la

Plataforma Barris de muntanya no assistirem a cap de les reunions informatives que es vagin programant, com a

repulsa a unes formes de fer totalment antidemocràtiques i gens participatives.

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
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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

C/ Segle XX, 34-36 – 08032 Barcelona

e-mail: openret@openret.com

http://www.openret.com

Tel.  932 541 661
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El racó de l’Associació

Noticies breus

El cobriment de la Ronda

Si sou dels que escolteu la ràdio del barri ja ho sabreu.

Finalment ja estem molt a prop del cobriment de la

Ronda al seu pas per la Vall d’Hebron. Aquesta

demanda veïnal l’havien recollit alguna de les

candidatures a les eleccions municipals del 2011. Com

acostuma a passar amb les promeses dels polítics

aquestes tenen només una finalitat electoral. I ha estat

per això que les A. VV. de la Vall d’Hebron; Teixonera,

Sant Genís, Montbau, Parc Vall d’Hebron, La Clota i

Font del Gos, van decidir posar-se a treballar plegades

per exigir el compliment dels compromisos que en

concret CiU, havia adquirit amb els habitants de la Vall.

Després d’un any de reunions amb responsables tècnics

municipals, redactors de projecte i responsables polítics

i fins i tot amb l’alcalde, s’ha arribat a un punt d’acord,

i a la signatura d’una declaració institucional per part

de tots els grups municipals amb representació a

l’ajuntament de Barcelona, a on es recull el compromís

d’iniciar les obres el proper mandat i acabar-les el

2026.

A la pestanya documents del web de la nostra A. VV.

podeu trobar el projecte que ha estat aprovat.

Després de refusar les primeres propostes presentades

que no solucionaven al 100 % els problemes de

contaminació acústica i no tancaven la ferida oberta

que dificulta enormement la interconnectivitat dels

diferents barris, es va arribar al document final que

recollia totes les demandes veïnals.

El termini és tant llarg degut a que en el tram central,

el que transcorre per davant de l’Hospital de la Vall

d’Hebron, s’ha de realitzar un desviament del traçat

de la ronda per coincidir la cota i esquivar la L3 del

Metro i la estació de Montbau.

En el cas del recorregut que transcorre per Sant Genís

es contempla el cobriment total de la Ronda des del

pont d’Arenys-Jericó fins al pont davant de l’accés

principal de l’Hospital.

El cas és que finalment s’haurà fet justícia amb uns

barris que van veure com la Ronda els dividia, i

deixarem de patir un greuge comparatiu amb d’altres

indrets de la ciutat. I es que nosaltres ja hi érem quan

es va decidir el traçat, no com ha estat el cas de la

Gran Via que quan es va construir tot allò eren camps

o la Ronda del Mig que les edificacions van ser a

posteriori del traçat de la Ronda del Mig.

Ara recuperarem un ampli espai per dotar-lo

d’equipaments, passejar i conviure amb els nostres

veïns.
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El racó de l’Associació

Noticies breus

Tala d’arbres

A l’alçada de Cànoves 74, s’ha procedit a talar alguns dels arbres del vessant de la muntanya per poder ampliar el

perímetre de seguretat entorn als habitatges en cas de foc forestal, seguint les recomanacions dels agents forestals

i bombers.

Manteniment

Gràcies als diferents canals de comunicació que l’A.VV. posa a disposició dels veïns, i prèvia comunicació o

reclamació per part de l’A.VV., el districte ha dut a terme un seguit d’actuacions de millora o arranjament de

diferents espais del barri;

Neteja i desinfecció del pipi-can, vorera costat Llobregat de Costa Pacheco, fuita d’aigua a la Pça. Palestina,

vorera Av. Jordà a tocar de la font, desbrossament dels vessants de la muntanya, substitució de fanals trencats a

Viver i Cànoves, arranjament del mur de granit als Jardins Violant de Bar, reixa de desguàs a la Pça. Madrona

Prat, retirada de pilones a Cànoves, entre d’altres.

Des de l’A.VV. agraïm la col·laboració veïnal a l’hora de mantenir-nos informats, ja que com be sabeu el barri

l’hem de fer entre tots!

Tallers al local de l’A.VV.

Les característiques del nou local de l’A.VV. han permès dur a terme una de les il·lusions de l’actual Junta de

l’A.VV., que era la de poder disposar d’un local ampli que fos un punt de trobada pels seus associats i a més

poder oferir un seguit d’activitats gratuïtes adreçades als seus socis i d’altres també al públic en general.

Volem destacar entre les exclusives pels socis o els seus fills, les classes de Kung Fu dels dijous i les sessions de

relaxació i Reiki dels dimecres que han estat un gran èxit, així com la de cessió d’espais en casos concrets.

Adreçades al públic en general podem trobar l’aula d’internet i navegació per la xarxa adreçada a la gent gran del

barri dels dilluns i diferents xerrades sobre salut. També destaquem la possibilitat d’assessorament professional a

l’hora de presentar la declaració de renda a un preu interessant.

Us recordem que al local disposa de Wi-Fi gratuït de fibra òptica pels seus associats. També i aprofitant el racó

de lectura, es té la intenció de crear una petita biblioteca a l’abast de tothom, que volem que d’aquí un temps es

converteixi en un punt de cessió de llibres. Per aquest motiu estarem encantats de donar una segona oportunitat

als llibres que ja no vulgueu, s’accepten donacions de llibres!. Reciclem també la cultura!

Sense oblidar els que la vocalia de Gent Gran de l’A.VV. organitza al Centre Cívic; costura, taller de memòria,

ball en línia i informàtica adreçats als nostres avis i avies.

Per altra banda ja estem preparant les noves activitats pel proper curs, algunes de les actuals repetiran i les noves

segur que seran del vostre interès.

Nous bancs

Aprofitant la proximitat de les eleccions s’han demanat tot un seguit de bancs a l’espai que des de la passera de

Lledoner-Naïm porta fins a l’Av. Jordà per convertir aquell indret en un nou espai de trobada i convivència.
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Segur que coneixes el barri?
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 !!

Saps a on pots trobar aquesta garita?

(La solució al final de la pàgina)
A la Masia de Can Soler

Sorolla 14, baixos – 08035 Barcelona

Tel./Fax 93 428 42 86 - tmontbau@redcecauto.com
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El racó de l’Associació

Noticies breus

Consell de Barri (CdB)

A l’inici del CdB es va anunciar els calendaris d’inici de les diferents obres compromeses.

Xarxes o murs als vessants de la muntanya a la part alta del barri: maig 2015 (sense data concreta) pendent

signatura autorització propietari dels terrenys. Pressupost 127.700 €

Instal·lació d’aparells de gimnàstica per a la gent gran als Jardins Arnalot, no hi consta data ni pressupost.

Senyalització informativa per als vianants, durant el mes de maig.

Pel que fa al nou camp de futbol l’estat de les diferents actuacions és el següent:

- Millora espais exterior del Ribas; adjudicat, inici finals de maig durada 2 mesos

- Camp de futbol: 11 de maig va finalitzar exposició pública i es va iniciar-ne la licitació. Inici previst de les

obres Principis de juliol.

També ens va presentar la proposta de connexió de Sant Genís a Montbau amb l’obertura d’un nou accés per a

vianants a l’Hospital per la part mitjana del barri. La proposta és pel carrer Nínive. Malauradament se’ls hi va fer

notar que molt probablement el carrer Nínive no sigui de titularitat pública i que sigui propietat dels veïns del

bloc nº 1. Ens diran quelcom. De tota manera l’obertura d’aquest pas està pendent de l’aprovació per part de

l’ICS.

Sense data també se’ns va presentar la instal·lació d’un ascensor que connectaria el carrer Idumea amb Natzaret a

tocar de les escales que hi ha a la parada del bus davant de Saldes. Aquest ascensor ajudaria a salvar el desnivell

entre ambdós carrers a les persones amb mobilitat reduïda, amb cistell de compra o cotxet de nen, estalviant-se el

haver de passar per les escales de la vorera de l’Av. Jordà. Aquesta actuació per un import de 220.000 € està

contemplada al pla de mobilitat i accessibilitat del districte per al proper mandat.

Sobre la construcció del Casal d’Avis: La primera quinzena de maig es licita l’obra, la 3ª setmana s’aprova el pla

especial urbanístic i han d’iniciar-se les obres el primer trimestre del 2016. El pressupost està entorn al milió

d’euros, a hores d’ara ja s’han realitzat les primeres proves geo-tècniques.

Fins aquí el que va donar de si per part de l’administració. Ara anem a fer un petit resum de les demandes i

reclamacions fetes pels veïns al torn de paraules, algunes d’elles, com podreu comprovar, reiterades i gairebé tant

antigues com el nostre barri.

- Manca de manteniment de la Font del Roure, berenador en estat lamentable

- Jardins Violant de Bar escàs manteniment

- Baralles alumnes de l’IES al c/Tir

- Parc infantil carrer Perea, perquè està tancat?

- Millora freqüència semafòrica a la cruïlla Pg de la Vall d’Hebron amb Arenys, ara escassa per poder creuar,

sobretot la gent gran.

- Arranjament dels parterres malmesos per les obres del metro a l’Av. Jordà

- Arbres a punt de caure al Ptge Madrona Prat i manca de neteja per part dels serveis municipals.

- Deficiències en els encoratges de la nova barana de Costa Pacheco

- Construcció dels murs i arranjament de l’asfaltat dels carrers Olvan, Viver, i Cànoves.

- Neteja dels solars buits i bruts que causen molèsties a la resta dels veïns, reclamant més agilitat als expedients

als propietaris i a la intervenció subsidiària de l’ajuntament

- Manca d’informació sobre l’expedient que afecta a l’habitatge de Cànoves 33

- Sanitaris químics al camp de petanca

- Cables de telèfon que pengen a Olvan-Saldes
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El racó de l’Associació

El perquè de la Marea Pensionista

L’A.VV. participa activament a la campanya contra la “congelació encoberta” de les pensions, coneguda com a

MAREA PENSIONISTA, des de la que fem èmfasi del que ens està fent l’actual govern de l’estat, a

l’incrementar-les només el 0’25 % cada any, això vol dir deixar-nos sense l’increment de l’IPC interanual, tal

com ha estat sempre, recordeu que el cobràvem en forma de paga a principis d’any, i amb aquesta mesura, cada

any perdem el poder adquisitiu per compensar l’increment del cost de la vida.

Aquest fet representa arribar a perdre, al cap de 10 anys, un mínim d’un 20% de l’import total de la nostra

pensió. Penseu el que significa això per a una gran part dels jubilats del país, a on les pensions ja son de per si

prou baixes.

És per això pel que les entitats i associacions que formen la Marea ens hi oposem. Hem de tenir en compte que

existeix normativa de la Unió Europea, a la que Espanya hi està adherida des de l’any 1996, i d’obligat

compliment pels estats membres, que obliga a incrementar les pensions amb un barem de referència, bé sigui

amb l’increment de l’IPC o amb el que cada país consideri convenient.

Fem per tant una crida a tots els pensionistes del barri, i és que a l’A.VV. trobareu

assessorament i ajuda per poder dur a terme els tràmits per la reclamació de la vostra

pensió davant de l’INSS o dels jutjats. Reclama el que es teu per dret, la llei t’empara.

Isabel Durà

Marea Pensionista Sant Genís

Cor Groc, el cor de Sant Genís

Gran encuentro de corals en el Centre Cívic Casa Groga. Música por todas partes, la música llena los pasillos y

todas las salas. Una gran explosión musical, está muy cerca la primavera.

Suenan los primeros compases de la habanera El Meu Avi, el mar está presente en el escenario. La siguiente

tiene una gran fuerza en sus voces; Contigo en la distancia, un gran bolero. Y no podia faltar El Cant de la

Senyera, nos embarga mucha emoción. Nuestro turno llega, con los sonidos armoniosos del Cor Groc una gran

canción suena; Paraules d’Amor.

Termina la tarde y cae la noche, disfrutando los participantes de pica-pica preparado por los compañeros del

Centre Cívic. Llegamos al final de una Gran Trobada de Corals.

Moltes gràcies a tothom!

Amparo Sempere

T’agrada cantar? Apropa’t a la Casa Groga qualsevol divendres de 19:00 a 20:30 i participa en

un assaig nostre!
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EI Hombre que perdió su sombrero

EI acontecimiento pasó un verano en una estación de metro a las afueras de Barcelona.

Un hombre muy bien vestido bajaba las escaleras del metro en dirección a los andenes.

La historia cuenta que el señor tenía ese sombrero desde los 12 años y jamás había existido un sólo día en que

no lo llevara puesto, lo cual todo apuntaba a que era un recuerdo de algún antepasado, aunque tampoco se sabe

con certeza.

La verdad no se sabía pero aquel mismo día iba a empezar su peor pesadilla, el hombre bien vestido subió a un

vagón abarrotado de gente. Hacía muchísimo calor allí. Por lo que decidió quitarse el sombrero y dejarlo en un

lado en el suelo.

AI llegar a su parada cogió su maletín y bajó del metro, dio rumbo y empezó a caminar por los andenes. De

repente se paró y se dio cuenta de que no llevaba el sombrero, sobresaltado empezó a preguntar a la gente pero

nadie sabía nada. Anduvo así seis horas hasta que el hombre cansado y abatido decidió salir de la estación,

cuando de repente en la misma boca del metro un niño de diez años con una sonrisa en el rostro le devolvió su

sombrero. Se lo había dejado en el banco donde se quedó dormido.

Mª Carmen Cuadrado

Veïna de Sant Genís
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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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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

DIEM. Grup Dones Fem

Vocalia de la Dona

LA DISTONIA

Desde los 16 años lucho contra una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, (es crónica), y sólo se

puede paliar un poco con diferentes tratamientos.

En mi caso, es la conocida como Torticolis espasmódica, un reto diario en el cual me vi involucrada. Mi

salud física, y de rebote la psicológica, me hicieron cambiar en mi forma de ser, pero en lo

fundamental no, (sigo siendo yo misma y avanzando) pues esta batalla la voy a ganar.

A menudo me pregunto ¿por qué?

Siendo una persona activa, paso al plano de ser una persona menos activa. Parece paradójico pero

gracias a ella, he aprendido a apreciar y hacer otras cosas que al principio creía impensable poder

llevar a cabo, ya que al principio tenía muy acrecentada esta enfermedad, los espasmos forman parte

de mi vida cotidiana (a veces más y otras menos) pero si esta enfermedad y otras del estilo no la

asumes, no la haces tuya, te volverá loca.

Y ha sido gracias a la Dra. Martí del Hospital Clínic de Barcelona, que además de ser una gran

profesional, se implica contigo y te ayuda mucho. Desde aquí mi más sincero reconocimiento.

El espíritu luchador y positivo que tenía antes ha vuelto a mi hace tiempo, porque la confianza en uno

mismo es lo último que se tiene que perder. La familia juega también un gran papel en la vida de quien

padece esta enfermedad u otras parecidas; porque en los momentos de desesperación y angustia nos

vemos tentados a tirar la toalla; y es en ese mismo momento cuando más los necesitamos.

Limitaciones las justas, a menudo lo pasamos tan mal que nos olvidamos de hacer las tareas más

fáciles del hogar, (pero no se puede abandonar). Procuro sacar el máximo partido a mi tiempo de ocio,

y hoy en día lo llevo bien con mis amistades; saliendo y entrando y haciendo muchas cosas, ¿y mi

enfermedad? la paso a un segundo plano.

Todo esto nos ayuda a los que padecemos esta enfermedad a sobrellevarla de una manera activa y

social (que no es fácil).

Esto es un paseo por las nubes.

Rosario Martínez Bellido
Veïna de Sant Genís
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Vocalia de la Dona

Les lectures recomanades de la Lucía Cuadra

EL MUNDO SEGÚN LAS MUJERES

Autora: Margarita Rivière

Nº de páginas: 250 págs.

Encuadernación: Tapa blanda

Editorial: AGUILAR

Lengua: CASTELLANO

ISBN: 9788403596177

Ser hombre y ser mujer

Ser un hombre o una mujer son formas de estar en el mundo y de cada cual dependerá que resulte provechoso. Pero es tarea

de todos que los individuos logren ser personas y eso sólo puede producirse en un entorno acogedor, no agobiante, no

sobreprotegido, no aislado, no temeroso. Ser hombre y ser mujer será la posibilidad de adquirir experiencias de todo tipo,

incluidas las negativas, que aún serán más valiosas cuando se compartan.

Ser hombre o ser mujer no será vivir para el enfrentamiento, sino para la colaboración, para que la vida sea más agradable

para todos. Ser hombre o ser mujer no será una competición para mostrar más fuerza, más capacidad de seducción y

aniquilación ajena, o más habilidades rnanipuladoras. Ser hombre o ser mujer es un descubrimiento de igualdad y de

diferencia que acaba de empezar.

Los hombres y las mujeres se encontrarán mediante el ejercicio de los sentidos y el dialogo. Y eso sucederé porque

volverán a tener algo que decirse. Se miraran a los ojos y se expresaran con gestos; buscaran también las palabras precisas

para entenderse y las encontrarán. Habrán cambiado la sospecha, la suposición, el estereotipo por la comprobación, la

búsqueda y el aprendizaje del otro. No habrá caza sino encuentro. Tampoco habrá medias naranjas, porque las

compatibilidades entre ellos y ellas serán mucho mayores.

Descubrirán la forma de encontrar siempre algo positivo, bueno o interesante en ese intercambio. Asumirán la perplejidad

como aventura del conocimiento y gozarán ejercitando tanta los sentidos como la razón. Encontraran así entre ellos muchas

más diferencias y afinidades de las que imaginaban: la afinidad les reconfortara y la diferencia estimulará su deseo de

entendimiento.

Los hombres y las mujeres se amarán, lo cual no significará que todo les resulte fácil. Pero las dificultades serán

reconocidas como tales y no entorpecerán el camino de aventura que voluntariamente habrán querido descubrir. Serán

fieles, pero no tontos. Es. decir, que la fidelidad será un valor por ella misma que, al mismo tiempo, impulsará a la

comprensión, al perdón y a asimilar los cambios. Se descubrirán así las múltiples facetas del amor entre hombres y mujeres.

Los malos tratos, los acosos, las perversiones, la violencia, la venganza, la incomprensión, el egoísmo no tendrán razón

de ser porque, aunque no serán ángeles, sí serán, al menos, comprensivos, alegres y animosos.

Ser hombre o ser mujer dejará de ser fuente de discriminación, porque se habrá aprendido la lección del pasado.

Fragment de El mundo según las mujeres
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Manifest de la vocalia de la Dona de l’A.VV. Sant Genís llegit el 8 de març de 2015, diada de la dona treballadora al

Consell de la Dona del districte d’Horta-Guinardó.

Un any més, des d’aquell ja llunyà 1911, commemorem el dia de la dona treballadora, un dia per commemorar la lluita de

les dones per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones, en l'àmbit professional, la vida familiar, en la societat i en el

seu desenvolupament íntegre com a persona.

Garantir una mateixa retribució per a un mateix treball o un d’igual valor és un dels objectius del Pacte Europeu per la

Igualtat de Gènere (2011-2020) i un dels principis fonamentals de la Unió. Malgrat això, l’escletxa salarial de gènere no

només no ha disminuït en els darrers anys, sinó que sembla haver-se cronificat.

La igualtat entre dones i homes és certament un dret fonamental, però també una premissa imprescindible si es pretén

aconseguir un major nivell de creixement econòmic i de cohesió social. Una societat que desaprofita el capital humà de

bona part de la seva població està limitant el seu potencial, amb la conseqüent pèrdua de competitivitat en una economia

cada vegada més globalitzada.

L’escletxa salarial de gènere es un dels exemples més importants de la desigualtat, que encara avui, persisteix en el mercat

laboral entre dones i homes, malgrat que les dones obtenen de mitjana uns millors resultats a nivell acadèmic que els homes,

i que representen un percentatge major que els homes en el nombre de titulacions universitàries.

Les dones es concentren en un nombre més reduït de sectors i ocupacions i, amb freqüència, estan pitjor pagades i menys

valorades.

Les condicions laborals de les dones i els homes depenen, en gran mesura del sector en qual treballen, el problema que això

comporta es l’aparició de feines estrictament de “dones”, les quals es troben en les pitjors condicions laborals: per la

temporalitat, feines a temps parcial, salaris i prestacions econòmiques mes baixes. A més hem de sumar les circumstàncies

individuals de les persones treballadores, com la edat, discapacitat, malaltia, orientació e identitat sexual, origen racial o

ètnic, la situació familiar o l’estat civil també repercuteix en les diferències de retribució entre dones i homes.

Es per tot plegat, que hem de recordar que garantir la igualtat d’oportunitats per totes les dones, és avançar cap a una

societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament humà, és promoure un nou model social situant les

persones en el centre de les estratègies i les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global ,

sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de

ple dret.

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les institucions,

agents socials i de les dones i els homes de la nostra ciutat, perquè només així podrem fer-ho realitat.

Montse Porta

Vocalia de la Dona

GRUP DE DONES  DE SANT GENÍS

A on ens pots trobar?

A l’A. VV. de Sant Genís dels Agudells

o al Facebook; el nostre grup:

donessantgenis
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Arenys 21         T. 934 174 498
08035 Barcelona

P. B. TEIXONERA
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El petit altaveu

Entra al laberint i troba’n la sortida!

En aquesta sopa de lletres hi
ha dotze ingredients i estris
que podem fer servir per a
preparar un bon plat de
macarrons: a veure si els
trobes!

(De dalt a baix, de baix a dalt i
d’esquerra a dreta, de dreta a
esquerra)

Pinta de colors el diable del 
correfoc!
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Aula

gastronòmica
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