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EDITORIAL

Canvi de govern a l’ajuntament. L’anterior govern no va

tenir gaire voluntat política de dur a terme les actuacions

que es contemplaven en el seu programa electoral. S’ha

de reconèixer però, que la feina que varen encarregar als

Serveis Tècnics del districte es impecable, per part

d’aquests serveis.

Esperem que això sigui el punt de sortida per poder

actuar de manera intensa al barri, solucionant –d’una

vegada- les mancances que patim.

Esperem que per part de l’actual govern s’acompleixin

els terminis d’execució (que disposem), de les actuacions

previstes pel 2016: Nou camp de futbol del Penitents, la

2ª fase dels patis de Sidó-Lledoner (Març 2016), Casal de

Gent Gran (juliol 2016) i els murs de Saldes i Viver.

Queden pel P.A.D. Les actuacions de major envergadura,

sobretot en l’àmbit d’urbanisme, per desenvolupar durant

el mandat fins el 2019.

Tocarem ferro!

Bones Festes!

Cambio de gobierno en el ayuntamiento. El anterior gobierno

no tuvo mucha voluntad política de llevar a cabo las

actuaciones que se contemplaban en su programa electoral.

Hay que reconocer sin embargo, que el trabajo que

encargaron a los Servicios Técnicos del distrito es impecable,

por parte de estos servicios.

Esperamos que esto sea el punto de partida para poder actuar

de manera intensa en el barrio, solucionando -de una vez- las

carencias que sufrimos.

Esperamos que por parte del actual gobierno se cumplan los

plazos de ejecución (que disponemos), de las actuaciones

previstas por el 2016: Nuevo campo de fútbol del Penitents,

la 2ª fase de los patios de Sidó-Lledoner (Marzo 2016), Casal

de Gent Gran (julio 2016) y los muros de Saldes y Viver.

Quedan para el P.A.D. las actuaciones de mayor

envergadura, sobre todo en el ámbito de urbanismo, para

desarrollar durante el mandato hasta el 2019.

¡Tocaremos madera!

Felices Fiestas!

Foto de portada: Sant Genís al 1944, autor Emili Reguant. Arxiu de la vocalia de cultura de l’A.VV.

Han col·laborat en aquest exemplar:

Lucia Alarcón, Aina Álvarez, Miguel Artime, Ismael El Barouti, Sacramento Burgos, Isabel Cabezas, Joaquim Cama, Xavier

Civit, Trini Cuesta, Isabel Durà, Juan García, Miguel Giner, Consuelo González, Nerea Gutiérrez, Luís Magén, Alexandre

Merzquita, Isaac Muro, Inmaculada Navarro, Iván de la Nuez, Montse Porta, Ariadna Pujol, Juan Sánchez, Carmen

Sanmartín.

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

L’Altaveu és una publicació informativa i de difusió gratuïta 

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

Av. Jordà 29 - 31                     Tfn. 933 157 630

avsantgenis@gmail.com
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El meu gos es grata, que puc fer?

Luis Magen Moreno

veterinari d’El Kau
El Kau

C/Naïm 9

08035 Barcelona

Tel: 932111208

Elkau.mascotes@gmail.com

Un dels problemes més comuns en els nostres animals es el picor crònic, entenent crònic quan el gos es grata

sovint durant dies seguits.

La pruïja, o picor, es una sensació que tots sentim quan hi ha un estímul, normalment extern, que produeix

un dany sobre la pell.

La resposta automàtica del cos es eliminar la causa d'aquest dany, es a dir gratar-se.

Pot ser causada per:

Paràsits

Tots podem entendre que una de les principals causes de que els

gossos es gratin son els paràsits externs. Aquest “bitxets”

produeixen danys a la pell quan piquen per alimentar-se, com per

exemple les puces. Les picades les identifiquem com petits

puntets vermells a la pell i fan que el nostre gos es grati sense

parar fins que aconseguim eliminar els insectes.

Un altre animaló que produeix molta picor son els àcars,

anomenats comunament com sarnes. Aquests fan malbé la pell

excavant túnels sota la pell i produeixen molta picor, de fet es una

de les malalties que més picor causen.

Al·lèrgies i intoleràncies

Les reaccions al·lèrgiques afecten més sovint del que es pensa a les nostres mascotes. Es fàcil que veiem

ferides a la pell per gratar-se en animals amb al·lèrgies ambientals, al pol·len per exemple. Tampoc es

infreqüent diagnosticar al·lèrgies alimentaries en gossets que no paren de gratar-se. El pollastre per exemple

es un dels aliments més problemàtics.

Malalties de la pell

Hi ha processos que afecten directament a la pell i que poden ocasionar també picors. Un exemple clar és

una infecció cutània. En aquest cas es produeix un atac bacterià que fa malbé la pell i alhora produeix que el

gos es grati fent-se encara més lesions.

Malalties internes

Tampoc es poden descartar altres malalties quan un gos es grata. De fet el picor es un signe comú a moltes

malalties que produeixen altres efectes més greus a l'animal. Per exemple certs problemes al fetge poden

manifestar-se amb problemes cutanis i picors.

Les conseqüències poden ser molt variades depenent del problema que es tracti, però en general els gossos

que pateixen picors cròniques es produeixen ferides a la pell que posteriorment s'infecten, s'arrenquen bona

part del pèl, pateixen un ennegriment de la pell afectada i poden presentar “bonyets” de tipus vesícula,

pústules etc...

Tot això a nivell de la pell però també podem veure aprimament ràpid, febre o apatia entre d'altres.

Que puc fer?

Tot i semblar un problema menor, com hem vist, podria tractar-se d'alguna cosa seriosa, per tant es

recomanable sempre realitzar una visita al veterinari per tal de diagnosticar el més ràpid possible quin

problema té el vostre gos.

Els consells generals que s'haurien de seguir son, desparasitacions externes i internes periòdiques (pipeta,

pastilles, collars), banys mensuals, alimentació de qualitat i controls rutinaris pel veterinari.
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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.

Coneixes els 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

La Frase

No hi ha res de nou sota el sol, però quantes coses velles hi ha que no coneixem.

Ambrose Bierce
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V Concurs de literari Sant Jordi 2015

de Sant Genís

III Premi Pere de la Fuente

L'AMISTAT 

Hi havia una vegada un nena i una nena que eren molt
amics. La nena es deia Maria i el nen Mario, un dia la
mestra va anunciar que s'anaven de colònies el dia
següent.

Pel matí van al col·legi corrents molt entusiasmats í quan
van arribar van anar tots junts a esmorzar:

- Mario, què vols per esmorzar? - va preguntar la Maria.

- Una galeta Maria., hahaha!

Mentre esmorzaven la Maria va sentir:

- Avui, per la nit ens reunirem per contar històries de por

- D’acord! - van dir tots. I per la nit, a l'habitació.....

- Hi havia una vegada un monstre de les neus que
menjava nens - de sobte va aparèixer una ombra i en
Mario es va espantar. Van encendre la llum i era el
senyor Roc:

- Ets un cagueta!!! -li van fer la burla a en Mario.

En Mario se'n va anar corrents perquè se sentia malament
que es burlessin d'ell, en Maria va entrar al bosc i era de
nit. No tornava i la Maria va decidir anar a buscar-lo. EI
va trobar assentat en una pedra.

- Mario, què et passa? - va dir la Maria

- Que es burlen de mi 11

- No passa res, dóna igual la seva opinió

- Ja ho sé, però no podia tornar perquè no sé on sóc!

- Trobarem la sortida els dos junts!!

Van buscar i buscar fins que la van trobar i mai més li va
afectar l'opinió dels demés. I conte contat, aquest conte
s'ha acabat.

Lucia Alarcón
Prosa 9 anys

MARE T'ESTIMO 

La meva mare, la dona que m'ha estimat, 

la que sempre m'ha cuidat. 

Quan em trobo malament 

del seu cor ella em dóna un fragment. 

Mare, si plores 

jo sento que el meu cor explota. 

T'estimo mare. 

Mai m'oblidaré de ta teva cara. 

He crescut amb tu i al teu costat. 

Quan jo he caigut tu m'has aixecat. 

No vull un regal pel meu aniversari, 

vull que la meva mare m'abraci. 

Cada cançó que tu m'has cantat, 

jo en el meu cor he tancat. 

Ningú et reemplaça en aquest món, 

perquè només tu tens el meu cor. 

Nada Errati

Poesia 12 anys
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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 Bones Festes!
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HAGAMOS MEMORIA

Esas eran las dos principales amenazas en 1977

que el profesor Fuentes identificó debían ser

prioritariamente neutralizadas para llevar adelante

un programa que contemplase:

Cobertura de las necesidades sociales (sanidad,

educación, urbanización, vivienda)

Erradicar la especulación del suelo.

Protección especial de los intereses de las

clases medias y populares.

Utilización de la política de ingresos y gastos

públicos como verdadero instrumento de mejora

de la distribución de la renta y la riqueza.

Contribución de cada grupo social al esfuerzo

colectivo según sus posibilidades efectivas.

Valentía para reformar e intervenir contra las

aberraciones del mercado, con especial mención

a la lacra improductiva que es la especulación

del suelo.

Hoy en día nuestros problemas son aún mayores, si

exceptuamos la situación de la balanza de pagos:

- Estamos en un 23,70% de paro.

-oEno1977 nuestra deuda pública, en euros

corrientes, implicaba que cada español debía 1.811

€. Ahora cada español debe 21.958 €.

Julio de 1977, en hora de máxima audiencia, un

señor serio, solemne, preocupado y muy educado

se dirigía a los españoles en la única televisión que

existía. Intentó explicarles, con frases sencillas, la

complejidad de la situación económica. Han pasado

40 años ¿Hemos aprendido algo? Veamos cuales

eran los problemas que expuso aquel profesor que

se sentía desubicado como ministro y que se

llamaba Enrique Fuentes Quintana:

- La inflación del 22,40% por la subida del precio

del crudo. En el 2014 en cambio hemos tenido una

evolución negativa de los precios, -1,43%. Hemos

pasado de temer la inflación a temer la deflación.

-oEl paro, y eso que sólo registraba un 5,70%.

Nuestra balanza de pagos era otra de las grandes

preocupaciones, comprábamos mucho más de lo

que vendíamos. En 2014 tampoco ha sido una

preocupación. Contando con los servicios

(principalmente turismo) tiene saldo positivo

- Se ha roto la progresión en la cobertura de las

necesidades sociales, retrocedemos.

- La especulación del suelo está en el origen de

la burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, de la crisis.

En 1977 la participación de los sueldos en la

riqueza creada era del 63% y la de los beneficios

de los empresarios del 37%. Actualmente esos

porcentajes son, respectivamente, del 52% y del

48%. De ahí la caída de salarios. El € ha hecho

que substituyamos devaluación monetaria que

conlleva inflación, por devaluación interior.

- La política de ingresos y gastos de los

gobiernos del PSOE y del PP desde 2008 nos

han llevado a ese endeudamiento insostenible.

No han tenido la voluntad política de luchar

contra el fraude y hacer más equitativa la carga

fiscal. Los ingresos han estado por debajo del

gasto público. Y eso es una decisión cargada de

ideología: recaudamos el 38% del PIB, mientras

que nuestros vecinos europeos tienen una media

del 45%.

- No se han corregido las aberraciones del

mercado, peor, se han privatizado servicios

públicos como las empresas eléctricas,

profundizando en la aberración.

D. Enrique decidió dimitir a los 7 meses. Sabía

que no le iban a dejar… y siguen sin hacerlo.

Una aportació d’en Joaquim Cama

A.VV. Parc Vall d’Hebron
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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

Les polítiques sanitàries del govern a Catalunya en els últims quatre anys suposen el major atemptat

contra la ciutadania. Es el balanç que fem les entitats sota signants:

Retallades de pressupost i serveis

Retallada de 1.400 milions d’euros del pressupost de Salut del 2011 al 2014

El Departament de Salut va passar de tenir 9.875 milions d’euros el 2010 a 8.466 en el 2015, el que ha

representat precarietat laboral i reducció de personal, tancaments de llits, de quiròfans, de serveis,

amb les conseqüents llistes d’espera de tot tipus,

El personal va veure disminuïdes les seves retribucions (30% el 2011). Es va prescindir només a l’ICS

des del 2010 de 5.810 professionals sanitaris. El resultat actualment es un gran número de

professionals amb contractes molt precaris.

AIXÒ HA SERVIT D’EXCUSA PER MERCANTILITZAR I PRIVATITZAR. GRAN QUANTITAT DE

DINERS PUBLICS HAN ANAT CAP A HOSPITALS PRIVATS AMB AFANY DE LUCRE

El CatSalut va passar de transferir a IDC (empresa multinacional del negoci sanitari) 71,1 milions

d’euros el 2010, a 127 milions el 2012.

Els camins de la privatització:

1.- El Sr. Boí Ruiz porta a terme la política del govern de passar entitats públiques

(fragmentant l’ICS) a consorcis sotmesos a dret privat (menys control).

2.- Les derivacions de pacients a centres privats que fan negoci amb la salut pagats amb

diners públics, amb l’excusa que amb les retallades no hi caben al sistema públic.

3.- La estafa de pagar dues vegades pel mateix servei i fent pagar als pacients per saltar-

se la llista d’espera en el seu hospital públic.

AMB TOT AIXÒ APAREIX LA CORRUPCIÓ EN LA GESTIÓ DELS DINERS PUBLICS

La corrupció descrita per diversos mitjans de comunicació i la denuncia de grups parlamentaris no ha

estat un accident. El model sanitari català públic-privat concertat, es poc transparent, ple de portes

giratòries que permet l’amiguisme i sense cap mena de control. S’han descrit casos de corrupció o

mala gestió dels diners públics en el 30% dels hospitals concertats, 17 de les 53 entitats concertades

pel sistema públic.

Trini Cuesta

Portaveu Coordinadora SAP Muntanya

Marea Blanca
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C/ Sinaí, 16

Tel. 678 874 563

barcasajordi@outlook.com

FEM UNMÓN DIFERENT A TRAVÉS D'UN ESPAI DIFERENT

T'has preguntat alguna vegada d'on ve el menjar que compres?
Si la verdura que menges ha estat prou temps madurant a la
planta i amb quin tipus de pesticides i fertilitzants ha estat
«alimentada»?

Saps amb què alimenten als animals destinats al consum i en
quines condicions viuen? Fins hi tot, has pensat la quantitat de
substàncies tòxiques i, per tant, nocives per a la salut i el medi
ambient que componen els cosmètics i productes de la llar que
fas servir?

Donem la benvinguda a una nova entitat del 

barri !!

Doncs aquestes inquietuds envers l'alimentació, el medi ambient i els hàbits de consum son les que ens
uneixen a nosaltres. Som un grup de veïnes i veïns del barri de Sant Genís dels Agudells que estem
començant a constituir una Cooperativa o Associació de consum «El Senglar Groc»; un projecte a punt de
néixer...encara a la panxa però amb molt de moviment.

En aquesta manera de consumir diferent ens organitzem i prenem decisions a través d'assemblees i som
nosaltres els que decidim quins productors i distribuïdors ens portaran setmanalment el menjar
(ecològic, de proximitat i lliure de transgènics). Volem recuperar el poder que hem de tenir com a
consumidors.

La cooperació és una eina que ens agradaria transmetre als nostres fills-es, una manera més natural de
relacionar-nos i viure el dia a dia, recuperant el sentit tribal que ha fet evolucionar a la humanitat.

El potencial del barri de Sant Genís és incalculable...tothom pot aportar molt del que coneix.

Si comparteixes les nostres inquietuds i vols posar-te en contacte amb nosaltres, pots adreçar-te a:
coope.santgenis@gmail.com

VÁLIDA HASTA EL 31 

DE ENERO DE 2016
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OBAMA NO VIVE AQUÍ

Occidente: ¿defender valores que no se transmiten?

“¡Hay que reivindicar los valores de Occidente!” Este apremio reaparece cada vez que el terrorismo islámico

asoma por nuestros paisajes y hace correr la sangre. Una urgencia cíclica que ha resurgido, con estruendo, tras

la masacre perpetrada en París. En esa reclamación se esconde, sin embargo, una paradoja que no conviene

esquivar si queremos bajarle el tono a la demagogia. Y es que, en lo más alto de tan noble demanda, suelen

encaramarse los mismos líderes que han tenido a bien reducir las Humanidades en los programas de estudio

europeos. Resulta curioso tanto golpe de pecho en la reivindicación de Occidente y, a la vez, acorralar la

filosofía en los planes de enseñanza mientras nos dedicamos a sublimar la tecnocracia.

Mirado así, no debe extrañar cierta confusión a la hora de entender qué valores occidentales nos llaman a

defender nuestros jerarcas. ¿La democracia, el cristianismo, el paganismo, la revolución, la tecnología, el

consumo? ¿La libertad, la fraternidad, la igualdad? ¿El jazz, el rock, el pop, el rap? ¿Los valores laicos o los

religiosos? ¿Los de la familia o los de la escuela? ¿Los que vienen de la tradición o los que dicta la

constitución?

Claro que estas son preguntas difíciles de responder. Entre otras cosas, porque elegir entre la diversidad ha

sido, hasta hace poco, un estandarte que nos caracterizaba como occidentales. Pero no cabe duda de que, sin

una educación humanista en condiciones, seremos incapaces de afrontar esas cuestiones con alguna garantía.

Al ritmo que vamos, podemos acabar resultándonos tan inexplicables como ese terrorismo que ahora nos

espanta, pero al que estamos llamados a oponernos desde todos y cada uno de los frentes. (Incluidos los

culturales).

El infierno no son “los otros”, como justificaba Sartre; el paraíso tampoco.

De alguna manera, el valor de Occidente es igual a Democracia más Humanidades. Aunque el éxito de esta

ecuación requiere algo más que sustituir la cultura por la tecnología, la duda por el fanatismo, la comunidad

por la secta, la crítica por la militancia. Y demanda, igualmente, algo más que practicar esa nueva modalidad

de multiculturalismo financiero, consistente en cambiar libertades por unos petrodólares que ya marcan el

funcionamiento de nuestras muy occidentales instituciones artísticas, periodísticas o deportivas. (Para algunos,

la Alianza de Civilizaciones no reside en entenderse con los árabes, sino con los jeques).

No hay aquí, dicho sea de paso, la más mínima justificación de los asesinos. Esta nota al pie de la masacre es

tan sólo una alerta lanzada desde una sociedad que, simplemente, no está en condiciones de reivindicar los

valores que está dejando de transmitir.

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

Encara no l’has escoltat?

El batec del barri a 

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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Nova normativa europea d’exigència energètica.

El pasado 26 de Septiembre de 2015 entró en vigor la normativa europea sobre exigencias

energéticas que obliga a fabricantes y comercializadoras de calderas de todos los países de la

CEE.

¿Cómo repercute esta normativa en los usuarios?

Las calderas vendrán con etiquetas energéticas como las bombillas y demás electrodomésticos

indicando su eficiencia en letras y colores

La potencia se indicara por tallas similares a la que se usa con la ropa XXS, M, L y XXL.

Serán menos contaminantes, más silenciosas y lo que también es muy interesante, es que

además consumen entre un 20 y un 30 % menos que las actuales.

En conclusión:

SOLO SE PUEDEN INSTALAR CALDERAS DE CONDENSACIÓN, ya que son las únicas que

cumplen con esta normativa.

Y como dice el eslogan de los fabricantes de calderas:

“SI CONDENSA COMPENSA” y así ahorraremos directamente en nuestra factura de gas.

José Esparré

El Tubo del Gas
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Escolta Sant Genís!

info@mansdecor.com
Tel 622 746 256
c/Getsemaní 4, Local 13
08035 Barcelona

Av. Vallcarca 217  Tfn. 934 344 239

Av. Vallcarca 258  Tfn. 932 111 183

Jericó 5 Tfn. 932 540 263                                                                     www.gravi.com
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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 al nº 13 de l’Altaveu no vàrem poder

incloure els treballs guanyadors, els anireu trobant publicats

en aquest exemplar.

EI cocodrilo 

Yo conozco a un cocodrilo, 

que come pececitos. 

Él es mi amigo 

y le gusta los nidos.

¿ cuantos dientes tiene el cocodrilo? 

uno, dos y tres. 

Le gusta estar tranquilo, 

pero a veces es al revés. 

Nerea Gutiérrez

Poesia 9 anys

La primavera 

En la primavera 

de muchos colores, 

siempre se llenan las flores.

Sobre la hierba con las rosas, 

juegan felices las mariposas. 

EI niño se sube al árbol, 

la niña le pide una hoja. 

EI perro sonríe al sol 

y contento se alborota. 

Alexandre Mezquita

Poesia, 10 anys

Les nenes aventureres 

Hi havia una vegada dues nenes molt entremaliades, els hi agradaven molt les aventures i sempre que podien, anaven al bosc

a jugar. Un dia van fer una acampada i es van quedar a dormir.

Quan es va fer de dia van començar les aventures i les nenes, que eren germanes, van buscar animals ferits per ajudar-los.

Caminant i caminant, es van trobar un gos que tenia la pota trencada, estava estirat al terra i no es podia moure. El van

rescatar i el van portar al campament on tenien la farmaciola per curar la ferida del gos.

Las dues nenes, van pensar de quedar-se’l perquè no podria sobreviure sol al bosc. Llavors, havien de pensar quin nom li

posarien.

- Xispas!, m'agrada aquest nom! Va dir l'Aina.

Llavors l’Aida va exclamar: M'agrada el nom!

Van tornar a endinsar-se al bosc, i van trobar un ós que tenia una ferida a la mà, mentre buscava menjar, una serp l'havia

mossegat, llavors les dues aventureres, van treure la farmaciola per curar la mà de l'ós que es queixava que li feia mal. I així

van seguir durant tot el dia, ajudant animals: un eriçó tenia una pota trencada i li van haver de posar una escaiola. també un

cocodril que es va fer un tall a l'esquena i un ocellet que no podia volar, a qui van ajudar també.

De sobte van veure que s'estava fent de nit i com que s'havien allunyat del campament havien de buscar un lloc per dormir.

Van trobar un lloc al mig de dos arbres, van recollir pals del terra i van fer una foguera.

Les nenes després d'uns dies fora de casa, van tomar, cansades però contentes del que havien fet al bosc. Quan van arribar a

casa, van ensenyar el seu nou amic Xispas als seus pares.

Ariadna Pujol

Prosa 10 anys
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soy frágil, soy un árbol 

que el viento empieza a agitar, 

y me quiebra con fuerza 

cuando pienso en luchar".

El mundo es una quimera

que se engrandece con su mal, 

del mal que lo alimenta

del que no se puede escapar.

Siento que soy feliz., MADRE, 

MADRE, soy feliz porqué te tengo A TI.

Inmaculada Navarro

Poesia adults

Premi Pere de la Fuente 2015

ODA A MI MADRE 

Mi madre vino a buscarme

por el cielo y por el mar,

pero se puso triste

cuando no me pudo encontrar. 

Se juntaran sus pesares,

mis alegrías se fueron, 

no me encontraba con mi madre

que es lo que más quiero.

Cuando le pregunto "A quién  llamo?" 

Ella solo pudo contestar: 

"búscame en tu recuerdo 

donde siempre me hallarás”. 

Cuando pienses en lo vivido, 

en lo que siempre has añorado, 

verás que estoy presente 

aunque no esté a tu lado. 

"Con cariño te crie, 

con amor te eduqué, 

con firmeza te entregué 

el gran libro del saber. 

No se ha de hacer daño a nadie, 

no se debe de ignorar,

cuando una persona te quiere 

y no va buscando tu mal. 

No debes desconfiar

cuando la pena. te llegue. 

busca primera el motivo 

de por qué eso sucede"

A mi madre le decía; 

"No sé luchar, la pena me embarga 

y no me deja llorar, 

V Concurs de literari Sant Jordi 2015

de Sant Genís

III Premi Pere de la Fuente

LA MEVA NINA

La meva nina 

té els ulls com el carbó 

i rodons com un botó. 

Té el cabell pèl-roig 

recollit amb dues cues 

que li fan molt de goig. 

Porta un vestidet rosa, 

el color on l'amor s'hi posa. 

I unes sabates blaves 

com el mar amb les seves onades. 

La meva nina 

és molt especial 

perquè sempre m'acompanya 

allà on cal.

Aina Álvarez

Poesia 11 anys
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El racó de la ciència:

L'influencia de les fases de la lluna a les marees

El meu fill Miguel, de 8 anys, estrena aquest curs assignatura de ciència, i ahir em va demanar que li donés un cop de

mà amb els deures. La seva pregunta va ser senzilla: Papa quina relació hi ha entre les marees i les fases de la lluna? Li

vaig contestar el millor que vaig poder, de manera que pogués entendre-ho un nen de la seva edat, però com suposo que

hi ha molts pares que es veuen amb la mateixa dificultat aquí van unes línies sobre el tema a manera d'ajuda.

La paraula "marea" és un terme genèric que s'empra per definir a les pujades i baixades alternes del nivell del mar pel

que fa a la terra, les quals es produeixen per l'atracció gravitatòria que la lluna i el Sol exerceixen sobre les aigües

oceàniques. En realitat, la influència de la gravetat de la lluna i el Sol també provoca "marees" en els grans llacs, a

l'atmosfera, i fins i tot en l'escorça de la terra, encara que a un grau molt menor i per tant no tan fàcilment perceptible .

Què són les marees lunars?

Les marees es creen perquè la Terra i la lluna s'atrauen entre si, tal com dos

imants s'atreuen l'un a l'altre. La lluna intenta tirar de qualsevol cosa a la Terra

per apropar-la, però la Terra és capaç de suportar l'empenta de la lluna sobre

qualsevol cosa excepte l'aigua. Com que l'aigua està sempre en moviment, la

Terra no la pot "retenir", de manera que la lluna és capaç de tirar d'ella. Cada

dia, hi ha dues marees altes i dues marees baixes. L'oceà està constantment

movent-se de marea alta a marea baixa, i després de marea baixa a marea alta.

Entre les dues marees altes del dia hi ha una diferència aproximada de 12 hores i

25 minuts.

Les marees són l'alça i caiguda periòdica de les grans masses d'aigua. Els vents i

els corrents mouen la superfície de l'aigua provocant les onades. L'atracció

gravitatòria de la lluna fa que els oceans s’abombin en direcció cap al nostre

satèl·lit. Un altre bombament es dóna en el costat oposat del nostre planeta, ja

que la Terra també es veu atreta cap a la lluna (i per tant lluny de l'aigua que hi

ha al seu costat oposat). Els nivells dels oceans fluctuen diàriament a mesura

que el Sol, la lluna i la Terra interactuen. Com la lluna viatja al voltant de la

Terra, a mesura que els dos cossos viatgen junts al voltant del sol, les forces

gravitatòries combinades causen les pujades i baixades dels oceans del món.

Com la Terra rota sobre el seu eix mentre tot això succeeix, sorgeixen dues

marees cada dia. com-

Quants tipus de marees diferents hi ha?

Quan el Sol i la lluna s'alineen, es dóna una estirada gravitatòria excepcionalment forta, la qual cosa provoca marees

molt altes i molt baixes, anomenades marees vives. Quan el Sol i la lluna no estan alineats, les forces gravitatòries es

cancel·len entre si, de manera que les marees no són tan notòriament altes i baixes. A aquest tipus de marees se'ls hi

diuen marees mortes.

Marees vives ("spring Tides" en anglès).

Quan la lluna està en fase plena o nova, l'estirada gravitatòria del Sol i la lluna es combinen. En aquests moments, les

marees altes són molt altes, i les baixes a la vegada molt baixes. A aquest fenomen se'l coneix com marees vives, i es

dóna quan la Terra, el Sol i la lluna estan alineades. Les forces gravitacionals de la lluna i el Sol contribueixen

conjuntament a la marea. Les marees vives succeeixen durant la lluna plena i la lluna nova.

Marees mortes ("neap Tides" en anglès)

Quan la lluna està en les fases de quart, el Sol i la lluna estan situats en un angle recte, la qual cosa provoca

bombaments en els oceans que es cancel·len uns als altres. El resultat és molt poca diferència entre la marea alta i la

marea baixa, fenomen al que es coneix com marees mortes. Les marees mortes són especialment febles, i ocorren quan

les forces gravitacionals de la lluna i el sol són perpendiculars entre si (pel que fa a la Terra). Les marees mortes

succeeixen quan la lluna està en quart creixent i en quart minvant.

Miguel Artime

Divulgador científic

http://maikelnai.elcomercio.es/
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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

NOU!
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El Racó de l’Associació

Vocalia de la Gent Gran

Mientras esperamos a que nuestro Casal de Gent Gran sea programado, licitado, y construido, (algo que nos

dijeron hace tiempo que ya estaba todo hecho), nosotros, la Gent Gran seguimos esperando con demasiada

paciencia que nuestros políticos no nos engañen una vez más, y que por fin llegue el día que podamos

inaugurarlo y disfrutarlo, tal como se hace en otros barrios de Barcelona.

Nosotros, la A.VV. de Sant Genís, y la Vocalía de Gent Gran, seguimos luchando para que lo más pronto

posible nuestro Casal sea una realidad.

No queremos que sea un barrio de tercera categoría y entre todos lo conseguiremos mejorar.

Seguimos trabajando en nuestros diferentes

talleres dirigidos principalmente a los que ya

tenemos una edad; de memoria, risoterapia,

estiramientos, relajación, baile en línea, Reiki,

costura, etc.. Te invitamos a participar en ellos,

que también disfrutéis de los grandes beneficios

que aportan estas actividades a nuestra mente y

a nuestro cuerpo, y además son gratuitos!.

Gent Gran de Sant Genís, tenemos que

movernos, nos encontraremos mucho mejor y al

final eso es lo que importa.

Os seguimos recomendando nuestro baile de los

sábados, con música en directo, son tres horas

de movimiento y música, que además nos hacen

olvidar los dolores de cabeza, de espalda, de

piernas, etc, etc.

Lo que tenemos la gent gran son muchos años y todo lo que ponemos a vuestra disposición desde nuestra

vocalía, nos ayuda a ”disimular” y a llevar nuestros achaques con un poquito más de alegría.

¡Ánimo!, tenemos que trabajar por nuestro barrio y con nuestro barrio.

Aprovechamos la ocasión para desearos sinceramente unas muy ¡Felices Fiestas!

Consuelo González y Carmen Sanmartín

Vocalía de la 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!
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En el altiplano de una colina, donde el tomillo era el

matorral de mayor altura, la visibilidad era enorme y donde

un conejo hacia sus excursiones habituales.

EI jugaba haciendo agujeros en la tierra. Era un conejo muy

rebelde pero muy listo que no hacía caso de los consejos de

su madre que le advertía de los peligros que corría.

Su familia habitaba en la vaguada, donde esconderse y

sortear los peligros era factible debido a su frondosidad, allí

se sentían seguros“.

Pero entre los matorrales había una pareja de zorros que

tenían cuatro cachorrillos a los cuales tenían que mantener.

Y oteando con una vista de lince, el padre zorro se dio

cuenta de que un conejo salía cada día de su madriguera

hacia la colina y le hizo un seguimiento para poderle dar

caza.

Una mañana: el zorro se propuso atraparlo y llevar algo de

comida a sus hijos, le persiguió y zigzagueando por entre

los tomillos, el zorro creía que no tendría escapatoria y que,

por cansancio, lo pillaría, pero el conejo era demasiado listo

para exponerse a salir a campo abierto sin algún sitio donde

protegerse. Él había abierto unos agujeros en esa colina y

cuando el zorro estaba a punto de darle caza, se introdujo en

Su madriguera, dejando al zorro con dos palmos de narices.

El zorro pensó ahora sí que te voy atrapar y empezó a

escarbar y escarbar en la madriguera hasta que pudiera

encontrarle pero … viendo el tramo que había descubierto y

no lo hallaba, desistió ya estaba cansado y pensó!... Este

conejo es muy listo, pero… yo lo soy más! eso se creía él!

La espera fue larga y se quedó dormido en la boca de la

madriguera.

De pronto emergió el conejo como, un volcán de las

entrañas de la tierra riéndose a carcajadas ante las narices

del zorro que dio un brinco del susto que le hablan

provocada aquellas risotadas, no se dio cuenta el zorro que

la madriguera tenía otra salida.

El zorro ese día desistió y se fue con su familia sin llevar

nada de comida. El conejo, mientras tanto bajó a la vaguada

y cogiendo un trozo de corteza de un alcornoque y

juntando la sabia de algunas plantes hizo una poción de

colores, se tumbó sobre la corteza y se hizo una copia de si

mismo y apoyo ese dibujo sobre la planta de un

tomillo, cerca de la madriguera, y que fuera visible para el

zorro.

A la mañana siguiente, el zorro se puso en camino hacia el

mismo lugar a ver si podía atrapar al conejo, y ... cuando se

iba acercando, creyó verle y que estaba descansando

sobre una corteza. Sin pensarlo se lanzó a por él y se dio de

bruces contra esa piel de alcornoque donde estaba la

semejanza del conejo... que se desternillaba de risa… Ja, Ja,

Ja, Ja!. El zorro se lanzó de nuevo a por él, sin poder

atraparlo.

Como la madriguera tenía entrada y salida cuando el zorro

estaba en la entrada el conejo estaba en la salida

y se reía del zorro a carcajadas y…! Aguantándose el conejo

en las patas traseras se ponía erguido y orgulloso de poder

derrotar a su enemigo. El zorro muy triste pensó… yo que

soy más fuerte no soy capaz de cazarlo… y el conejo

exultante de alegría se reunió con su familia para contarles

su hazaña.

MORALEJA: LA ASTUCIA GANÓ A LA FUERZA

Juan García Ines

Prosa Adults

V Concurs de literari Sant Jordi 2015

de Sant Genís

III Premi Pere de la Fuente

EL CONEJO Y EL ZORRO 
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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

Creix la Ràdio del barri

Qui ens anava a dir, ara fa dos anys, que el que va començar com una aventura de quatre veïns, avui és una realitat

consolidada al barri, on un grup cada vegada mes ampli de gent amb il•lusió, fan ràdio del barri i per al barri.

El que va començar amb prou feines amb tres espais i amb més il•lusió que mitjans avui podem dir que ràdio sant

genis compta amb una variada graella de programació; informatius, esports, agenda, entrevistes, “Librícolas”,

Canal Història, DJ Sessions i dos nous espais que segur, quan estigueu llegint aquesta revista, ja estaran

disponibles per escoltar, em refereixo a un horòscop mensual i a un espai de píndoles sobre ciència.

Hem col•laborat amb entitats del barri i ajudat en les activitats i festes que s'organitzen, tant a l’A.VV. com al

Centre Cívic.

En aquest temps que portem actius, si m'hagués de quedar amb alguna cosa, ho tinc clar, són les dues vegades que

ens han convidat a participar a les festes de la mercè, a les jornades de ràdio associativa del 2014 i 2015, ràdio en

viu i en directe, en ple cor de la ciutat, plaça Catalunya, on tots els meus companys, sense ser professionals, han

estat a l'altura de les altres ràdios participants i és que ràdio sant genis és molta ràdio.

Futur? Seguim treballant amb la mateixa il•lusió, poc a poc s’uneixen col•laboradors i afegim espais. Això és el

millor que ens pot passar a tots, em refereixo al barri, perquè tots junts fem "la ràdio del barri", la e-Ràdio Sant

Genís.

Juan Sánchez

e-Ràdio Sant Genís

Millora dels Parcs Infantils

Dins de la campanya de renovació dels Parcs Infantils de la ciutat, el nostre barri (per fi!), s’ha vist inclòs en

aquesta campanya. Ja s’està renovant el Parc Infantil sota la Pça. Meguidó. Aquest indret (igual que d’altres),

havia estat objecte de reclamació per part de l’A.VV. degut al seu precari estat de manteniment i al risc d’accident

que representava pels nostres nens.

Esperem que la campanya es perllongui en el temps i, de mica en mica, es renovin tots els espais infantils del

barri.

Si vols estar al dia de tot el que passa al teu barri, escolta les noticies de Sant Genís a

L’Informatiu de la e-ràdio del barri:

https://soundcloud.com/santgenisradio

Serveis sanitaris a les pistes de petanca

Ha costat anys i panys, mai més ben dit. Però a l’hora de redactar aquest exemplar de la revista les obres ja estan

en marxa.

El que ha estat una llarga reivindicació per part del Club de Petanca com de l’A.VV. ja s'assolit!.

Finalment els practicants d’aquest esport, tant homes com dones, disposaran d’un lloc digne i en condicions a on

fer les seves necessitats.

El que amb els responsables polítics de l’anterior govern, era una complicació de dimensions colossals, amb

l’actual govern, no ha calgut insistir-hi gaire. Dit i fet. D’això se’n diu voluntat política, sabeu que l’actual junta

de l’A.VV. es declara obertament apolítica i laica, però també sabem reconèixer les coses quan es fan ben fetes. Al

Cèsar el que és del Cèsar.
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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

Arranjament vorera Av. Jordà-Natzaret

L’actuació consistirà en l’execució d’una rampa per la cara exterior de la vorera, dividint l’espai en escala i

rampa amb la incorporació d’una barana metàl·lica.

Alhora es realitzarà el desplaçament del parquímetre d’àrea verda situat a l’escala, donat que la seva ubicació ha

quedat obsoleta amb la nova distribució d’aparcament da la zona.

De la mateixa manera, es reposarà el paviment de panot en estat deficient al voltant de l’escala/rampa.

L’actuació té data d’inici a finals de novembre, i representa una millora significativa per a la mobilitat d’aquest

tram de carrer.

Patis de Sidó – Lledoner

Quan tingueu aquest exemplar de l’Altaveu a les vostres mans, ha d’estar finalitzada la fase 1 de l’arranjament

dels patís de Sidó Lledoner. Per part de l’A.VV. s’ha aconseguit que la fase 2 i la fase 3 formin part d’un únic

projecte. Està previst que es liciti l’obra sobre el mes de març de 2016. No ha estat possible executar-ho a

continuació de la fase 1, ja que la obra no estava inclosa en els pressupostos del 2015.

També a petició de l’A.VV., s’ha pogut incloure en la futura actuació, l’arranjament de la vorera costa Besós del

carrer Lledoner, en principi fins al pont de Naïm. Es demanarà que l’arranjament arribi fins al carrer Natzaret.

Aquesta fase comportarà certes molèsties als veïns dels habitatges de Lledoner 6 i 8, degudes a l’enderrocament

de l’edifici en desús i insalubre del pont, i mentre es construeixin els nous accessos als habitatges esmentats.

S’habilitaran accessos provisional per la part posterior dels blocs. Es realitzarà una reunió informativa als veïns

sobre les característiques de l’actuació.

Amb aquesta darrera fase de les obres, quedarà definitivament dignificat, un espai força degradat del nostre

barri. Aquesta obra haurà significat per als que siguin propietaris del seu habitatge una revalorització del mateix,

i a més tothom gaudirà d’un espai més lluminós, net i agradable, recuperant l’espai de trobada que era l’antiga

pista. Obrint a més d’aquesta manera, una nova via de comunicació mar-muntanya molt més amable per a les

persones amb mobilitat reduïda.

Nous comerços al barri

Malgrat la crisi, hi ha emprenedors que aposten per Sant Genís. Donem la benvinguda a 3 nous comerços al

nostre barri, es tracta de un dedicat a reparació de mòbils, tauletes, etc.. El segon a la reparació i ampliació

d’ordinadors i el tercer ens permet recuperar la ferreteria. El primer el trobareu a l’Av. Jordà 29-31 i els dos

darrers a les galeries de Getsemaní-Judea. Els hi desitgem molta sort i prosperitat.

Cooperativa de consum a Sant Genís

Des de l’Altaveu volem felicitar als veïns que treballen per posar en marxa una cooperativa de consum al nostre

barri. Podeu trobar més informació a la pàgina 12 de la revista. Els hi desitgem els millors dels èxits en aquesta

interessant iniciativa, que esperem tingui força veïns que la recolzin.
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El racó de l’Associació

Noticies breus

Quotes socis A.VV.

Recordem als socis de l’A.VV. que encara no han satisfet la quota del 2015, que estan a temps de regularitzar la

seva situació fins el 31 de desembre. En el cas de no fer-ho i d’acord als articles 11a i 12b dels estatuts de

l’A.VV. seran donats de baixa.

Per altra banda ja estan disponibles al local de l’A.VV., els rebuts de la quota corresponent a l’any 2016.

Cavalcada de reis 2016

El proper 5 de gener els nens de Sant Genís, podran gaudir de la

cavalcada de reis al barri. En acabar la passejada els reis recolliran les

cartes dels nens a la Haima reial, que com ja va sent habitual

s’instal·larà a la Pça. Meguidó.

El recorregut serà ja el habitual dels darrers anys; sortida de la Font

del Roure al voltant de les 18:00 hores, Costa Pacheco, Elies i Pagès,

Natzaret, Av. Jordà, Judea, Sinaí, Lledoner i Natzaret. Des d’allí els

reis aniran a peu fins a la Haima reial.

Per a un bon desenvolupament de la festa, feu cas de les indicacions dels membres de l’organització.

El Merlí de Sant Genís

Potser ja ho sabeu, però cada dilluns al voltant de 2/4 d’onze, emeten per TV3 la sèrie Merlí. Gran part de les

localitzacions son al nostre barri. La sèrie amb l’actor Francesc Orella al capdavant del repartiment, ha estat

gravada a indrets fàcilment identificables si sou veïns del barri:

Exterior i accés a l’institut Ángel Guimerà: Escola Montserrat, rebatejada per a la ocasió. Interiors institut: Escola

Menéndez Pidal. Jardins: Jardins de la Violant de Bar, també conegut com a parc nou.

Esperem que hi hagi una segona temporada i augmentin les localitzacions pel barri.

688 268 104
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Noticies breus

Nou heliport a l’Hospital de la Vall d’Hebron

En breu està previst que comencin les obres per adequar l’heliport de l’Hospital de la Vall d’Hebron a la nova

normativa europea sobre operacions aèries.

Mentre durin les obres, les operacions d’aterratge i enlairament es traslladaran a la coberta de la llossa del davant

de l’Hospital, a on hi ha el dipòsit de la grua municipal.

Les obres que s’estima tindran una durada d’uns 3 mesos, consistiran en la edificació d’un nou edifici de 3

plantes a on es troba actualment l’heliport. En una propera reunió a mitjans de desembre en sabrem més detalls,

dels que us en informarem als informatius de la ràdio del barri.

Supressió de la línia 73 de bus

El proper 29 de febrer de 2016, degut a la posada en marxa de la fase 4 de la xarxa ortogonal del bus de

Barcelona, deixarà de circular pel Pg. de la Vall d’Hebron la línia 73 (Maquinista-Pça. Kennedy). Aquesta línia

serà substituïda per la nova H4 (Zona Universitària-Bon Pastor), que també afectarà a l’actual recorregut de la

línia 22.

Aquesta nova línia reforçarà a la 60 (Pl. Glòries- Zona Universitària), que s’ha demostrat amb una freqüència

totalment insuficient en hores punta, alhora d’apropar als estudiants dels barris de la Vall d’Hebron al campus

nord de la zona universitària pel Pg. de la Bonanova.

Podeu trobar més informació al web de tmb: www.tmb.cat
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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 aquest mur/barana 

tant original?

(La solució al final de la pàgina)

Al carrer Olvan nº 44

Sorolla 14, baixos – 08035 Barcelona

Tel./Fax 93 428 42 86 - tmontbau@redcecauto.com
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Informe de la vocalia d’Urbanisme

L'entrada d'un nou govern municipal genera dubtes i esperances, en el cas del nostre barri les coses

només poden anar a millor, ja que durant l'últim mandat les millores al nostre barri van ser gairebé

invisibles.

La veritat però és que es van deixar diversos projectes preparats per al seu inici:

Les obres del Camp de Futbol i la urbanització del C / Samaria estan licitades i donaran començament al

gener de 2016

El Casal d'Avis començarà a construir-se el 2016 també.

Amb tota probabilitat també l'any vinent s'acabaran les fases definitives de la remodelació dels patis de

Sidó-Lledoner.

Sense data d'inici prevista, però amb el compromís que s'iniciï durant aquest mandat, hi ha la construcció

dels murs de contenció dels carrers Saldes, Cànoves, Viver i Sagàs, la connexió de vianants amb Montbau,

travessant l'Hospital de la Vall d'Hebron des de l'Av. Jordà i la remodelació del Mercat.

El punt més problemàtic és la consecució del cobriment de la Ronda de Dalt, tot i haver-se aprovat un

avantprojecte en el qual l'Ajuntament es comprometia a cobrir tota la Ronda al seu pas pel nostre

Districte. Els nous responsables municipals intenten reformular el pacte acordat. Les AAVV de la Vall

d’Hebron continuarem defensant la immediata cobertura de la Ronda.

En aquests propers mesos es negociarà el Full de Ruta pel Pla d'Actuació del Districte (PAD). Tots els

veïns podran participar en el mateix aportant propostes d'actuacions per al nostre barri. L'Associació de

Veïns de Sant Genís ja ha lliurat al Districte un llistat d'intervencions pendents de realitzar, com ara la

reurbanització de carrers de la part alta del barri, l’arranjament de voreres, la pavimentació de carrers,

millores de parcs i jardins, augment de la neteja, creació de noves connexions i escales entre carrers,

creació de noves places d'aparcament, millora en els línies d'autobusos, reforçar el manteniment dels

espais públics, etc.

Abans de final d'any s'haurà pavimentat el carrer Perea, es disposarà d'uns lavabos públics a la zona de

la petanca, s'haurà arranjat la vorera de Natzaret-Avgda. Jordà per adaptar-la a persones amb mobilitat

reduïda, és millorarà la ludoteca del Centre Cívic i s'arranjaran diversos parcs infantils.

Projecte del futur Casal de Gent Gran de Sant Genís
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ESTHERESTILO
MODA, COMPLEMENTS I CALÇATS

JUDEA 2 – 4, local 1

08035 Barcelona TEL. 934 173 358
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La casa fantasma 

Hi havia una vegada. una família que va anar a passar un cap de setmana a una casa rural, que estava situada

en un poblet molt petit, a prop de la muntanya. Eren una parella amb un noi de dotze anys que es deia Óscar,

El primer dia en aquesta casa, quan se'n van anar a dormir, l'Oscar va sentir un soroll molt estrany que venia de

la teulada.

Es va espantar, però va decidir pujar. Quan va ser a la teulada. va veure un fantasma enorme tapat amb un

llençol blanc, que estava volant. L'Oscar va quedar parat, no sabia què fer. Mort de por, va baixar corrents a

dir-li als seus pares. Tots tres van pujar junts, però el fantasma, ja havia desaparegut.

Al dia següent; a la nit, l'Oscar va tornar a pujar a la teulada. Es va esperar molta estona, però el fantasma no

apareixia. Va tomar a la seva habitació i, quan estava a punt de dormir-se, va tornar a sentir aquell soroll. Va

saltar del llit, va pujar a la teulada í el va tornar a veure.

-Escolta, qui ets tu?- li va preguntar.

Sense cap resposta, l'Óscar va veure que portava sandàlies de noia. Aquest cap, l'Oscar no va avisar els seus

pares. Estaven adormits i no els volia molestar. L'endemà quan es va despertar, el noi va preferir estar a la

piscina, però sense deixar de pensar en el fantasma. Preocupat va veure com apareixia el jardiner d'aquesta

casa. Li va explicar què passava, El jardiner li va explicar que abans, a la casa vivia un avi, i que un dia de

sobte el van deixar de veure.

- El fantasma que jo he vist porta unes sandàlies de noia -

li vaig dir.

- Potser aquella noia volia recuperar coses de dins de la

casa - em va dir.

L'Óscar li va dir que aquella nit deixaria oberta la finestra

de la seva habitació. I així ho va fer.

Quan es va fer de nit, va veure des del seu llit, com

passava el fantasma, va agafar un collaret, record del seu

avi. I va desaparèixer.

Des d'aquella nit l'Óscar no va tornar a escoltar sorolls de

la teulada.

I conte contat, misteri... explicat.

Ismael El Barouti

Prosa 11 anys

V Concurs de literari Sant Jordi 2015

de Sant Genís

III Premi Pere de la Fuente
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El petit altaveu

Endevina  endevinalles

Casa amunt i casa avall

arrossega que arrossega

I no la perd mai.

El cargol

Soc nat a la muntanya

vaig corrent pel pla

i acabo la meva vida

ofegat a mig del mar

El riu

A l’hivern ben nu

a l’estiu, barbut

i a la muntanya perdut!

El bosc

Descobreix quin dibuix s’amaga 

pintant segons el color  que es 

correspon a cada xifra.

A on no hi ha cap número deixa-

ho en blanc

1 Groc

2 Verd clar

3 Gris

4 Verd fosc

5 Blau

6 Marró

7 Rosa 

Els petits mots encreuats
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Vocalia de la Dona

Les lectures recomanades

PEDRA DE TARTERA

Autora: Maria Barbal

Nº de pàgines: 160 pàgs.

Enquadernació: Tapa dura

Editorial: COLUMNA

Llengua: CATALÀ

ISBN: 9788466409612

Pedra de Tartera

Recomanem Pedra de tartera en aquesta edició de luxe. Les magnífiques fotografies sobre el

Pallars que inclou aquesta edició i que l'autora ha pensat perquè acompanyin cada capítol fan

d'aquesta edició una peça única i un regal perfecte per Nadal. Columna recupera tota l'obra de

Barbal. L'any passat van ser reeditades Escrivia cartes al cel i La mort de Teresa. El febrer del

2009 li tocarà el torn a Ulleres de sol.

Amb Pedra de tartera Maria Barbal va debutar com a escriptora l'any 1985. La novel·la ens

explica en primera persona la vida d'una dona, Conxa, que, ja gran i lluny dels paratges que la

van veure néixer i on ha passat la major part de la seva vida, refà la seva trajectòria vital en una

mena de memòries que recullen, en tres parts, tres estadis vitals de la protagonista.

Ambientada al Pallars, i en el període històric que va des de començaments de segle fins als

anys seixanta, la vida de Conxa es veu fortament marcada pels esdeveniments històrics

(l'adveniment de la República, la Guerra Civil, els primers anys del franquisme) d'una banda i,

en un altre pla, per les característiques pròpies del seu entorn (la pobresa de la família, el fet de

sentir-se forastera a casa dels oncles, la dependència envers els oncles, després del marit i

després dels fills).

La protagonista viu una situació de desarrelament en diverses etapes: l'abandó del nucli familiar

per anar a viure a casa els oncles, la pèrdua del marit mort en la Guerra Civil i l'allunyament de

l'entorn geogràfic (del Pallars rural a la Barcelona urbana).

Carmen Sanmartín

CANTO RODADO

Autora: Maria Barbal

Nº de páginas: 160 págs.

Encuadernación: 

Editorial: EL ALEPH

Lengua: CASTELLANO

ISBN: 9788476699447
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Manifest dia 25  novembre 2015

Avui 25 de novembre, les administracions públiques i

la societat civil tornem a trobar-nos per manifestar, una

vegada més, el rebuig a la violència masclista i

denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma

voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la. En el

compromís d’eradicar la violència masclista totes les

institucions públiques, molt especialment els

Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de

dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar

Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de

recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per

als seus fills i filles i per dissenyar protocols

d’actuació que compten amb la participació de

persones professionals d’àmbits diversos.

Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a

dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents

manifestacions de la violència masclista. Això no

obstant, la violència contra les dones és una realitat

persistent i cruenta tal i com demostren les xifres de

dones assassinades i les denúncies per violència

masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça

de ser violentades és permanent i s’accentua entre les

dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat

d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències,

els perquès i les complicitats a nivell individual i

social.

En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la

complicitat social i cultural dels missatges que

fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos

de les dones com a objectes sexuals, de les narratives

que emmascaren les agressions sexuals contra les

dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de

les actituds que promouen estereotips de gènere i rols

patriarcals i de la banalització del masclisme. Les

institucions i les organitzacions de la societat civil hem

de ser un reflex fidel de l'alternativa que representem i

del compromís que defensem per l’eradicació de la

violència masclista.

La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa

per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci

per nosaltres mateixos i per entendre que la violència

contra les dones és conseqüència d’un sistema social

que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a

ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.

Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a

eradicar la violència masclista, el masclisme és el

concepte que defineix les conductes de domini, control

i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha

imposat un model de masculinitat que encara és

valorat per una part de la societat com a superior. La

violència masclista és l’expressió més greu i

devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i

impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat

d’oportunitats i les llibertats de les dones.

Conseqüentment, la violència masclista només es pot

eradicar si desautoritzem l’estructura ideològica

patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació

de les dones i organitza la vida a partir d’un principi de

jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de

segona categoria. Per tant, és prioritari situar la

prevenció d’aquesta violència com una política

estratègica, més encara en aquest context de

construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou

horitzó de possibilitats.

Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell

nacional que reconegui la urgència d’establir

pràctiques de desconstrucció del paradigma patriarcal i

dels discursos masclistes. És per això que les

institucions públiques, conjuntament amb la societat

civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei

d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al

passat mes de juliol, perquè és amb el treball de

construir una societat democràtica moderna que

eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que

aconseguirem fer front a la violència masclista.

Aquest és el compromís que avui volem manifestar

públicament les institucions catalanes, amb la voluntat

de sumar esforços i crear sinergies de treball

cooperatiu que ens permetin construir conjuntament

dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la

violència masclista que representa una greu vulneració

dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva

entre dones i homes.

Barcelona, novembre de 2015
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Moment del guarniment reivindicatiu i

d’homenatge a totes les víctimes de la

violència de gènere, de l’eucaliptus davant del

local de l’A.VV. als jardins Arnalot. La roba

ha estat teixida per les dones del barri. Van

col·laborar també en la instal·lació Rafa,

Molina i Benjamín.

Un moment del taller de prevenció i evasió davant d’una 

agressió sexual.

A l’acte de lliurament dels premis 25 de Novembre 

al Saló de Cent
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Arenys 21         T. 934 174 498
08035 Barcelona

P. B. TEIXONERA
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Aula

gastronòmica




