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EDITORIAL

Acabem un any que ha estat molt important pel nostre

barri.

A banda de les 3 obres importants actualment en curs,

hem estat inclosos al Pla de Barris de la ciutat, juntament

amb els nostres veïns de La Taxonera, i que esperem

signifiqui una millora important, i no tant sols a nivell

urbanístic, per Sant Genís.

Amb aquestes 3 obres, s’ha salvat d’una possible

desaparició la entitat més antiga del nostre barri; el

“Peni”, s’haurà dignificat íntegrament un dels espais més

vergonyosos i degradats que teníem, com eren els patis

de Sidó-Lledoner, i a on hi haurà veïns que, per primer

cop en 50 anys, el Sol ha entrat a les seves llars, i a més

disposarem d’un equipament per la nostra Gent Gran,

que volem cobreixi la major part de les seves necessitats.

En definitiva ha estat un any rodó. Des de l’A.VV.

sabem que encara no n’hi ha prou, i continuarem

treballant per millorar el nostre barri.

Només ens cal desitjar-vos que passeu unes

Bones Festes!

Acabamos un año que ha sido muy importante para nuestro

barrio.

Aparte de las 3 obras importantes actualmente en curso,

hemos sido incluidos en el Pla de Barris de la ciudad, junto

con nuestros vecinos de La Taxonera, y que esperamos

signifique una mejora importante, y no sólo a nivel

urbanístico, para Sant Genís.

Con estas 3 obras, se ha salvado de una posible desaparición

la entidad más antigua de nuestro barrio; el "Peni", se habrá

dignificado íntegramente uno de los espacios más

vergonzosos y degradados que teníamos, como rean los patios

de Sidó-Lledoner, y donde habrá vecinos que, por primera

vez en 50 años, el Sol ha entrado en sus hogares, y además

dispondremos de un equipamiento para nuestra gente mayor,

que queremos cubra la mayor parte de sus necesidades.

En definitiva ha sido un año redondo. Desde la A.VV.

sabemos que aún no es suficiente, y continuaremos trabajando

para mejorar nuestro barrio.

Sólo nos queda desearos que paséis unas

Felices Fiestas!

Foto de portada: Cartell Cavalcada de Reis 2017 autor Xavier Civit a partir d’una fotografia de la Mª Àngels Domènech

Han col·laborat en aquest exemplar:

Caterina Aige, Júlia Alcalde, Miguel Artime, Marina Boada, Alwyn Boldy, Isabel Cabezas, Xavier Civit, Mª Àngels

Domènech, Edgar Fernández, Miguel Giner, Consuelo González, Andrea López, Luis Magén, Emma Marí, Nerea Marín,

Amal Messbah, Inmaculada Navarro, Iván de la Nuez, Ainara Pérez, David Pérez, Rafael Pérez, Montse Porta, Carmen

Sanmartín, Yasmina Serrán.

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, divulgativa 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 racó de la ciència:

Miguel Artime

Divulgador científic

http://maikelnai.naukas.com/

¿Por qué algunos no ven las imágenes 3D de ‘El ojo mágico’?

Tal vez los recordéis. Los dichosos libros de “El ojo mágico” se

pusieron de moda durante la década de los 90 y quisieras o no

quisieras, terminabas enfrentado a algún garrulo que se presentaba

con el libro debajo del brazo, te lo plantaba delante del careto y se

pavoneaba frente a ti preguntando aquello de “¿lo ves o no lo

ves?”.

Se supone que aquellas ilustraciones eran como una especie de

campo de ruido, o de distorsión, que contenían “mágicamente”

(eso decían los editores, claro) una imagen en 3D que tú, pobre

mortal, tenías que conseguir ver.

Yo, como podéis adivinar, no conseguí jamás ver nada en ellos.

Sabía que si me concentraba, como mucho podría obtener un ataque epiléptico ante tanto colorín desbocado. 

A consecuencia de mi incapacidad, hordas de chavales fascinados con el asunto me daban consejos a cada cual

más tonto: ponte bizco, concéntrate en los alrededores, mira sin mirar, pon tu mente en blanco. Recibí incluso

recomendaciones del tipo intelectual: usa la técnica del enfoque profundo como hizo Toland en Ciudadano

Kane. ¡Nada! Estaba claro que yo no servía, mis ojos estaban más ciego que los de José Feliciano en una noche

de eclipse.

Afortunadamente yo no estaba solo. Aquí y allá, otros valientes esquivaron el efecto borrego y reconocieron

que tampoco veían una mierda emergiendo de esos galimatías de colores. ¿Pero por qué unos si y otros no?

Por fin, tantos años después, recibo una pista fiable. El

problema de los que no vemos la imagen 3D oculta tras

los píxeles de colores tiene que ver con la visión binocular

(o estereoscópica).

Eso lo explica todo, porque años más tarde descubrí que

(además de daltónico) veo mejor por el ojo izquierdo que

por el derecho. ¡Ahí estaba la descompensación!

Por cierto, si tenéis curiosidad por saber qué aparece en

esta imagen de ejemplo de al lado, creo que son olas

(aunque no las veo, claro).

Me enteré leyendo Neatorama.

Para ver imágenes estereoscópicas 3D, sus ojos tienen que trabajar conjuntamente como un equipo

coordinado. Si no tiran juntos del carro, va usted a experimentar fallos en su visión binocular o

estereoscópica, en la que las dos vistas (ligeramente diferentes) de cada ojo se combinan en el cerebro. Hay

varias cosas que pueden provocar un deterioro de la visión binocular, siendo las más comunes: las

desviaciones o desalineaciones de uno o ambos ojos (“ojos cruzados” o estrabismo), situaciones donde un ojo

es dominante porque la estimulación visual o bien se transmite mal, o bien directamente no se transmite desde

uno de los ojos. También puede influir el astigmatismo o las cataratas. Si usted cree que puede tener un

problema ocular, vaya a ver a un oftalmólogo para que pueda comprobar el estado de su visión binocular, y

tratarla si fuera necesario.
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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

“Hi ha una esquerda en tot, així és com entra la llum”

Leonard Cohen

Tel: 932 111 208 – 616 007 517

elkaumascotes@gmail.com
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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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VI CONCURS LITERARI SANT JORDI 2016

En aquest exemplar de l’Altaveu podeu trobar tots els treballs guanyadors de les diferents categories,

amb l’excepció del guanyador que ja va sortir publicat a l’exemplar anterior.

Relació completa de guanyadors i guanyadores

LA NOCHE

La noche es bella y bonita

con estrellas en el cielo,

las observo fijamente

al lado de mi abuelo.

Cojo el telescopio,

veo la Luna y Marte,

me llama mi madre

porque ya es muy tarde.

Me voy a dormir,

me pongo el pijama,

me meto en la cama

y hasta mañana!.

Edgar Fernández

Poesia 8 Anys
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VI CONCURS LITERARI SANT JORDI

El gira-sol 

Al gira-sol li agrada molt el sol 

i gira gira, quan se'l mira. 

La seva millor amiga és una rosa 

la flor més preciosa. 

Al gira-sol se li acosta una abella 

un insecte molt trapella. 

També arriba una marieta 

que li toca la trompeta. 

Li agrada tocar instruments 

també tocar el piano 

i llegir còmics del Tatano. 

Està content el gira-sol 

perquè la música li agrada molt. 

Amal Messbah

Poesia 10 anys

Los refugiados 

En verano todos decían 

que acogida les darían 

sin darse prisa seguían 

y el crudo invierno llegaría.

Las caras de los refugiados

en la televisión salía

con frío, hambre y penuria 

en nuestras caras estarían. 

Seguimos con nuestra vida 

pensando que los gobiernos ayudarían 

nosotros tan calentitos 

mientras reuniones ellos hacían. 

No entiendo este mundo 

con esta hipocresía 

seres humanos somos 

aunque nadie lo diría. 

Yasmina Serrán

Poesia Juvenil ex-aequo
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VI CONCURS LITERARI SANT JORDI 2016

LA CIUTAT DE L'ÀLEX I L'AlNA

Havia una vegada a Sant Genís dels Agudells, una

nena de disset anys, es deia Aina i era molt

intel•ligent. Ah! i un nen de setze anys, es deia Àlex.

Eren germans i s'estimaven. Sant Genís dels

Agudells era un poble molt, molt i molt

bonic!

Una família va venir a viure. La mare es deia Cristina,

el pare Gerard, la nena Paula i el nen Pau.

Era una família encantadora, juganera i molt

divertida.

Però l'Aina i l'Àlex volien tota la ciutat per ells sols.

AI dia següent la família se sentia molt, molt i molt

sola! Van trucar a tota les persones de la ciutat: Els

cosins, els tiets, avis, àvies, professors, doctors,

bombers, amics, embarassades, nois, noies i més.

Es va construir una ciutat com ara. L'Àlex es va

enfadar molt i va dir:

- Tinc un pla!

L'Aina va contestar:

- Quin és? Segur que ho aconseguim!

- Primer pas: fingiré que sóc un amic. Segon pas:

Quan sigui molt, però molt amics d'ells els diré: 'Vaig

anar al bosc i vaig veure un monstre que es diu

Monstragatades - va dir l'Alex, per fer que marxessin

de la ciutat.

- Genial, doncs quan abans millor- va contestar

l'Aina.

Van passar uns dies ...

- Si tens por nosaltres anirem amb tu a un altre poble

- va dir la família.

L'Aina se sentia culpable i va dir:

- Si voleu us podeu quedar.

Es van quedar a la ciutat, i l'Alex i l'Aina van

comprendre que si compartien la ciutat es faria molt

més gran i serien més feliços.

Andrea López

Prosa 8 anys

EL GIRA-SOLS 

Brillen els gira-sols 

quan surt el sol, 

tots surten a ballar 

a l'escola bressol. 

EI petit gira-sol, 

juga amb el seu amic, 

els dos juguen amb el sol 

que brilla bonic. 

Quan estigui ple de pipes 

les posaré dins d'una bossa 

quan arribi al forn de casa 

les torraré una estona. 

A l'esgraó de l'entrada 

amb la meva amiga hem quedat,

i mica en mica torradetes 

totes les pipes ens hem de menjar. 

Nerea Marín

Poesia 9 anys



10

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

Encara no l’has escoltat?

El batec del barri a 
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VI CONCURS LITERARI SANT JORDI 2016

CONTE CIENTíFIC

Com cada dia, la nostra amiga Terra estava esperant molt nerviosa, que es fes de nit per parlar amb la seva

inseparable i noble companya Lluna. Com ja era habitual, la Terra i la Lluna esperaven que es fes fosc per

explicar-se totes les aventures que havien estat vivint durant el dia. Aquella nit en particular, la Lluna enlloc

d'explicar-li tot el que li havia passat durant el dia, va preferir saber més coses de la seva amiga, per això li

va preguntar a la Terra si tenia germans, cosins, pare, mare, .. en fi, volia saber més coses sobre la família

de la Terra.

La Terra va contestar, i tant que en tinc de germans, molts, estigues atenta que ja veuràs quina família més

divertida que tinc. La Lluna tota intrigada li va contestar, no et preocupis que estaré molt atenta a tot el que

m'expliquis. I així va començar la seva història ....

La meva mare es diu Sol, i fa molts i molts milions d'anys va tenir 8 fills. Cada fill és rodonet com jo, n'hi ha

que són més grassonets i d'altres de més prims, uns de color vermell, d'altres grisos i també de blaus, uns

som forts com roques i d'altres lleugers com els núvols, fins i tot tinc un germà que de ben petit es va posar

un hula-hoop al seu voltant i encara no se l'ha tret.

Tots vivíem juntets fins que un bon dia, la mare Sol ens va reunir a tots els germans i va decidir que havíem

de sortir a descobrir noves coses, que ja érem molts a casa seva i que no hi cabíem. Ens va explicar que és

molt bo sortir, espavilar-se i tenir experiències enriquidores per nosaltres mateixos. Que sortíssim per

l'univers a descobrir noves coses. La mare Sol va tenir la brillant idea d'organitzar-nos de la següent

manera, els fills més grans i per ordre d'edat serien els que més lluny viatjarien i així successivament, fent

que els més petits estiguessin més a prop seu.

Amb aquesta organització, la mare va separar els germans més grans dels més petits i en va fer dos grups

de quatre cadascun. EI germà més gran de tots, en Neptú va ser el primer en sortir de casa, és un germà

que m'aprecio molt ja que també te un color blavós com jo - va dir la Terra. Després ho va fer Urà, seguit de

Saturn, aquest és el que et deia que de petit es va posar un hula-hoop i encara se l’ha de treure, jajaja. Per

acabar amb el grup de germans més grans, va sortir Júpiter, el més grassonet de tota la família.

Del grup dels petits, va sortir primer Mart, que segons diuen fa molt i molt de temps també hi havia vida.

Després vaig sortir jo, la Terra, el millor de tots els planetes i finalment els meus germans més petits, Venus

i Mercuri.

La Lluna després d'escoltar tot això li va dir a la Terra, espera, espera que m'ho apunto, a veure si me'n

recordo, ho diré del germà més petit al més gran ..

MERCURI, VENUS, TERRA, MART, JÚPITER, SATURN, URÀ i NEPTÚ!!!

Bravo, fantàstic - va dir la Terra- molt bé!!!!!!

La Lluna, va insistir a la seva amiga que li expliqués més coses ...

La mare Sol ens va posar unes condicions a tots el germans que no podíem fallar mai:

- Primera condició: Sempre, sempre, i sempre, per molt lluny que anéssim, sempre havíem d'estar fent

voltes al seu voltant i que l'havíem d'anar a visitar un cop l'any, d'aquesta manera tindríem l'oportunitat de

xerrar de les nostres experiències, ella podria saber de nosaltres i nosaltres d'ella.

- Segona condició: Per tal de que sempre la poguéssim anar veient (a la mare Sol), cada un dels germans

sempre estaria fent voltes sobre ell mateix, d'aquesta manera sempre la tindríem a la vista.

I així es van passar tota la nit xerrant i rient de les anècdotes de la família de la Terra, després de tant parlar

de la Terra li va preguntar a la Lluna per la seva família ...

Però això és el començament d'una altra història .....

Emma Marí

Prosa 11 anys
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C/ Sinaí, 16

Tel. 678 874 563

barcasajordi@outlook.com

ESTHERESTILO
MODA, COMPLEMENTS I CALÇATS

JUDEA 2 – 4, local 1

08035 Barcelona TEL. 934 173 358

Ja escoltes la millor crònica esportiva de la

Vall d’Hebron?

Cada setmana al Cronómetro 0 amb l’Ángel

Marcos. No te la perdis!
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OBAMA NO VIVE AQUÍ

Barcelona: ¿una ballena o muchas sardinas?

Uno. Aparcada, de momento, la batalla entre la obsesión comarcal del nacionalismo y la sublimación urbana del

socialismo, el barrio se impone ahora como panacea territorial en la política cultural barcelonesa. Y entre el “modelo”

socialdemócrata o la “marca” liberal emerge una política que prima el matiz social de las inversiones culturales. Una

política que, dicho sea de paso, sustituye el culto a la personalidad de los ilustres de antaño –los intelectuales actualmente

conocidos como “casta”- por un culto a la despersonalización basado en un sujeto colectivo que no acaba de tomar forma,

pero sí va adquiriendo contenido.

Si la red ferroviaria –trenes de cercanías, pongamos por caso- o la red de bibliotecas configuraron nuestra versión

particular de la era del acceso -a Barcelona o al conocimiento-, ha llegado el turno a la era de la proximidad. Sólo que si

antes la energía era imantada hacia Barcelona, hoy se expele desde esta hacia sus alrededores.

Sabido esto, no queda del todo claro si la apuesta por la periferia se debe a la generosidad de una Barcelona que se

descentraliza a posta o si obedece a la rendición de una ciudad que ha perdido su capacidad nuclear. ¿Estamos ante una

renuncia magnánima o ante una resignación que convierte la capital en capitulación?

Mientras se despejan estas dudas, resulta bastante obvio que la política cultural del Ayuntamiento no se encarrila por la

banda, ni siquiera por la banda izquierda, sino por el mismo centro del campo. Con esas estrategias intercaladas entre la

independencia y el federalismo, la marca y el modelo, el centro y la periferia, Barcelona y Catalunya. Desde esas

mediaciones, se da por liquidada la época bipolar en la que socialistas y convergentes experimentaron sus propias

versiones del Ogro Filantrópico, esa figura generosa y vigilante al mismo tiempo –protectora e inclemente- que Octavio

Paz utilizó para describir la intervención del Estado en la cultura.

Los comunes tienen un proyecto que sustituye el mito de la feina ben feta (el trabajo bien hecho) por el del trabajo en

perspectiva; que prefiere el laboratorio al museo, la performance a la obra estática, el ensayo al relato, la película móvil

de los procesos a la foto fija de las inauguraciones. De ahí, esta ciudad en Work in Progress permanente, cuyo discurso

cultural se pertrecha de un vocabulario fabril para definirse. Así las metáforas industriales, las fábricas de creación, las

industrias culturales… Todo –otra vez la medianía- entre una reminiscencia del proletkult y la deriva postfordista de una

izquierda tan proclive a Engels que parece sentirse más cómoda con la situación de la clase obrera en Inglaterra que con

El capital.

Una economía de servicios acaba generando una cultura de servicios. Y, hasta hace bien poco, la diferencia entre los dos

grandes proyectos de política cultural estaba en que la marca Barcelona daba por sentada la aceptación de esa

correspondencia, mientras que el modelo Barcelona intentaba suturarla. Estas dos respuestas, con su repertorio de

tensiones, eran conocidas por buena parte de los colectivos culturales y sus líderes, hoy en puestos políticos claves en el

Ayuntamiento o incluso el Congreso de Diputados. Algunos de ellos habían actuado, durante un tiempo, como fases de

ese sistema cultural colapsado: un capítulo disonante de las instituciones cuando estas se decidían a operar en modo

crítico. (Esto también es poco discutible, por más que alguna urgencia épica disminuya hoy esa participación o expanda

una imagen absoluta de esas instituciones como meros edificios de la casta).

Dos. Es poco discutible que los modelos y marcas establecidos por

socialistas y nacionalistas se han agotado. Barcelona vive las

consecuencias del paso de aquella imagen alegre de los políticos, con

sus tijeras dispuestas a cortar alguna cinta en una inauguración, a la

de los políticos con sus tijeras dispuestas a acometer todo tipo de

recortes. Es poco discutible que los comunes de la nueva izquierda

han encontrado una cultura que –entre el desplome de las ayudas

públicas y la no conformación de una iniciativa privada

medianamente eficaz- había entrado en un shock sin terapia a la vista.

Y es poco discutible que cuando la centralidad consiste en apostar por

una franquicia del Hermitage, y la descentralización en imaginar algo

como BCN World (un megacasino con ínfulas), el golpe de timón ya

no es sólo una necesidad, sino un acto de decencia.
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Varios de estos colectivos entraban y salían de los centros de la cultura –CCCB o MACBA, por ejemplo- sobre la base

de un contrato social no escrito que les permitía convertir sus intenciones políticas en proyectos culturales. Ahora, al

revés, les ha llegado el momento de convertir sus proyectos culturales en política pura y dura.

Ya no constituyen una zona del sistema, son el sistema mismo. Ya tienen el poder –o gozan del empoderamiento, para

mantenernos en la jerga vigente de nuestra eufemocracia-, ya forman parte del desastre. Y ya habrán comprobado, en fin,

que es más fácil hacer una revolución desde el museo que una reforma desde el parlamento.

Siguiendo esa tradición tan barcelonesa según la cual hacer política es, sobre todo, hacer política cultural, no es extraño

que las claves de la impronta descentralizadora también tengan su paradigma en referentes de la cultura. En un Reina

Sofía, pongamos por caso, que es capaz de autoproclamarse como un museo “periférico” para abordar sus proyectos

latinoamericanos y a la vez esquivar su sombra colonialista. O en la apuesta sorpresa de la próxima Dokumenta de

Kassel, que ha desplazado el debate de Alemania a Atenas,

para reflotar esa periferia que es hoy el núcleo mismo, no ya

de la civilización, sino del desmontaje físico y cultural de ésta.

Esta “periferización” que hoy busca su clímax en el Besós,

Hospitalet o Fabra i Coats no está a salvo de dificultades

nuevas o de manías viejas. Con ejemplos tan cercanos como el

Raval y el Born, o algo más distantes como Berlín del Este o

Brooklyn, es fácil sentir el aliento de la gentrificación que

suele acompañar a los emplazamientos culturales. En un

trasvase que todavía es más de discursos que de recursos, la

cultura no puede repetir, en plan Sartre, que la especulación

son los otros. Ya no quedan coartadas, ni fraseología crítica a

mano, para disimular que el arte se comporta menudo como

una avanzadilla de esos procesos de especulación urbanos.

Tampoco queda demasiado espacio para levantar una nueva mitología que, a base de negarlos, acabe repitiendo los

latiguillos de la Catalunya auténtica o la Barcelona cosmopolita. Reivindicar el barrio está muy bien, pero no conviene

sobrestimarlo hasta el punto de tratarlo como “lo real”. Eso es repetir un esencialismo tan arquetípico como el de la

nación, el terruño, la ciudad, cualquier entidad imaginaria. En mi barrio, por poner un ejemplo con el que me tropiezo

cada día, no nos va quedando otra identidad que la del bar y la farmacia, prácticamente los únicos elementos sólidos en

pie después de la desaparición de centros de enseñanza, kioscos y otros vestigios de nuestra antigüedad material. Por no

hablar de unos emigrantes que operan como usufructuarios de un territorio en el que apenas se integran, impermeables

ante las nuevas costumbres y afianzados, aún con más desesperación si cabe, a sus viejos usos. Hoy el reguetón, el hip

hop, las bandas urbanas, el fútbol con asado al aire libre, el picnic improvisado, la música a toda mecha o el botellón

ofrecen, por esas periferias, un imaginario barrial que poco tiene que ver con los reductos del flamenco o la

reivindicación de la vida charnega tan bien narrada, en nuestra antigüedad espiritual, por Candel, Vázquez Montalbán,

Juan Marsé, Francisco Casavella o Javier Pérez Pérez Andújar.

Tres. Estos son algunos trazos, a pie de calle, de esta Barcelona que hoy se escribe en gerundio, y en la que ya ha

hemos pasado de los preliminares pero no vislumbramos todavía el orgasmo. Una ciudad en la que no rematamos,

extasiada en un Work in Progress infinito desde el cual la independencia, el federalismo, la regeneración, lo que sea,

está siempre, como la emblemática película de Guerín, “en construcción”. Una ciudad en la que la experimentación es

marca, modelo y rémora, todo junto.

Con la diseminación de su poder, Barcelona está pasando de ser una ballena inalcanzable –independiente o acosada- a

algo parecido a un banco de peces (gracias a esa apuesta por la inteligencia colectiva, los colectivos de creación, la

acción social como una de las bellas artes). Esta mutación está, también, rodeada de peligros. Todos sabemos -para

mantenernos en las metáforas marineras- que detrás de las sardinas siempre viene el tiburón. Y que no hay banco de

peces que no acabe convocando a sus depredadores.

Iván de la Nuez

Escriptor i periodista santgenisenc

http://www.ivandelanuez.org/
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HISTORIA D'UNA GOTA D'AIGUA 

Aquesta es la història de la gota d'aigua que no volia marxar

de casa perquè estava molt bé amb els seus pares i amics.

Va arribar un dia que la mare li va dir que ja era hora de

veure món. Estaven a punt d'arribar al cim de la muntanya i

era el moment de saltar del núvol. El canvi de temperatura va

fer que caigués en forma de neu.

La gota, que ja no era una gota, va mirar al seu voltant i va

veure que baixava amb tots els seus amics. Ho va saber

perquè tots els flocs de neu són únics i diferents: com els seus

amics. No estava sola.

Quan va arribar la primavera, va sortir el sol i va començar a

desfer la neu. El floc de neu va desfer-se i amb els seus amics

va anar a para a un riu. La gota d'aigua i els seus amics es van

afanyar en arribar al pantà. El van omplir totalment. Tant i

tant el van omplir que el responsable del pantà va decidir

obrir la resclosa perquè saltés l'aigua i seguís el seu camí riu

avall.

La gota va continuar el seu viatge cap el mar. Alguns dels

seus amics ja no estaven amb ella perquè el sol se'ls havia

endut cap a dalt en forma de vapor per anar fent un núvol.

La gota trobava a faltar els seus amics d'aventura i els seus

pares.

Al cap d'una estona, va arribar al mar i va dir:

Que gran que és i que salat! Que divertit! Jo també vull jugar

amb la sorra! Vaig pujar sobre una onada i vaig anar a munt i

avall. Em vaig marejar una mica i va quedar estesa a sobre la

sorra.

Aleshores, el sol em va començar a escalfar i tant em va

escalfar que vaig notar que m'enfilava cap el cel, fins que de

nou em vaig trobar en el núvol.

Quina alegria em vaig retrobar amb els meus pares i els seus

amics.

Quan es va despertar, la mare estava al seu costat i li va dir:

Ara ja saps que és fer-se gran. Tens una feina molt important:

formes part del cicle de l'aigua que dóna vida a la Terra.

La gota d'aigua va mirar a la seva mare i li va fer un petó tan

fort que es va sentir un tro!

Alwyn Boldy Oliana

Prosa 10 anys

ANTES DE...

Antes de quedarme sin memoria

quiero tenerte en mi recuerdo.

Antes de quedarme sin voz 

quiero gritar tu nombre.

Antes de quedarme sin vista

quiero ver todo lo que hiciste.

Antes de quedarme sin fe

quiero agrandar tus creencias.

Antes de ver los ríos

quiero sentirlos como tú lo hacías.

Antes de pensar en las viñas

quiero pensar en cuidarlas como lo hiciste tú.

Antes de sentir tus lágrimas cuando me fui 

quiero pensar en tu sonrisa de ánimo.

Antes de acordarme de tu bondad 

quiero aprender a tenerla.

Siempre en mi recuerdo Abuelo. Te quiero

David Pérez

Ex-aequo Poesia Juvenil
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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

Venta de Bombonas Butano
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CAVALCADA DE REIS 2017

L’A. VV. es plau en informar-vos que al finalitzar el recorregut de la cavalcada

pels carrers del barri, els més petits de Sant Genís podran lliurar les cartes a

ses Majestats a la Haima Reial de la Pça. Meguidó.

I com sempre animació, un obsequi i xocolatada popular.
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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 la Gent Gran

merecéis de todas las actividades que en

él vais a encontrar.

Animaros, y mientras tanto os esperamos

y estamos a vuestra disposición en el

local de l’A.VV. de Sant Genís.

Carmen, Consuelo y Rafa

Vocalia de Gent Gran

Los que formamos la Vocalía de Gent Gran de l’A.VV. de Sant Genís tenemos

el firme propósito de mejorar la calidad de la vida de nuestros “seniors”. Es

por ello que a lo largo del año realizamos diferentes actividades, que

procuramos sean variadas, para seguir motivando a nuestro vecinos.

Y es que a nuestra edad es muy importante el mantener un buen ritmo tanto

de actividad física como mental, y eso en un entorno como el nuestro, nos

permite ser el barrio con mayor porcentaje de vecinos con más de 75 años de

toda Barcelona.

Queremos recordaros las actividades que desarrollamos a lo largo del año, y

que en la próxima primavera se verán ampliadas con la entrada en

funcionamiento de nuestro tan deseado Casal de Gent Gran. A lo que íbamos:

La excursión que organizamos cada trimestre, que nos lleva a conocer lugares bonitos, en la agradable

compañía de nuestros amigos y vecinos, donde disfrutamos y nos divertimos mucho. Los diferentes talleres

que se han realizado: Baile en línea, de memoria, uso del teléfono móvil, risoterapia, juegos de mesa,

gimnasia adaptada a nuestra edad, costura, etc.

Queremos que todas las actividades que realizamos sean además un punto de encuentro y de convivencia

entre todos los mayores de Sant Genís, estrechando los lazos de amistad, y tener un aliciente para no

quedarnos en casa y ejercitar nuestros cuerpos y mentes, para evitar, en la medida de lo posible, la

“oxidación” de los mismos por falta de uso.

Os queremos invitar a que os hagáis socios del Casal de Gent Gran del barrio, cuando tengáis esta revista en

vuestras manos, ya deberían empezar a vérsele los muros, y aprovechad la posibilidad de disfrutar como os



23

Problemas dentales en conejos y otros roedores

Luis Magen Moreno

veterinari d’El Kau

El Kau

C/Naïm 9

08035 Barcelona

Tel: 932111208

Elkau.mascotes@gmail.com

La aparición de problemas dentales tanto en roedores como en

conejos es un motivo frecuente de consulta en la clínica de

animales exóticos. En muchas ocasiones el motivo de la

consulta no son directamente anomalías en la dentadura del

animal sino sus consecuencias, como pérdida de peso,

anorexia o apatía.

Los dientes de lagomorfos (conejos) y de los roedores tienen

la característica común de presentar un crecimiento continuo

de sus piezas dentales durante toda la vida del animal. Por este

motivo es necesaria la abrasión continua de estas piezas

dentales, que en la naturaleza se consigue gracias a una

alimentación muy fibrosa.

Tipos de defectos

El problema más evidente para los propietarios, es un defecto

en los dientes incisivos, ya que debido a la conformación de la

boca de estos animales son las únicas piezas fáciles de

observar. Entre los defectos más frecuentes podemos

encontrar mal oclusión, (encaje defectuoso) sobrecrecimento

de incisivos, desviación de alguna pieza o fracturas dentales.

Las causas son muy diversas aunque en muchas ocasiones la

conformación del cráneo (sobre todo en conejos enanos)

predispone a una mala oclusión dental. Las fracturas muchas

veces se deben a que el animal muerde objetos inadecuados

(rejas de la jaula, trozos de madera)

Las piezas molares y premolares también pueden verse

afectadas por mal oclusión (componente genético en muchas

ocasiones) y sobrecrecimiento excesivo de las coronas (parte

libre del diente) que llega a producir heridas en la lengua y

boca o de la raíz (que ocasiona daño en los huesos mandibular

o maxilar).

Los conejos enanos están especialmente  

predispuestos a sufrir problemas dentales

Repercusiones

El síntoma más frecuente cuando aparecen problemas

dentales es la anorexia, debida a la imposibilidad de

llevarse el alimento a la boca y masticarlo, o por dolor.

También puede observarse al animal letárgico, mas quieto

de lo normal y con tendencia a beber más agua. La pérdida

de peso se hace evidente a los pocos días de aparecer el

problema.

Si el problema continúa y el animal sigue sin comer se

puede llegar a producir una parada digestiva que en casos

graves conlleva la muerte del animal en pocas horas.

Sobrecrecimiento y desviación de incisivos en un conejo

Prevención

Las pautas generales para intentar evitar la aparición de

problemas dentales en roedores y conejos se encaminan a

aumentar la cantidad de fibra en su alimentación,

básicamente aportando heno de calidad, para que las

coronas dentales puedan desgastarse de manera adecuada.

También se recomienda evitar ofrecer objetos de madera o

metal para que los animales se “limen” los dientes.

Aun así ciertos animales presentan rasgos anatómicos

particulares que predisponen a la enfermedad dental. Por

eso es recomendable hacer chequeos rutinarios (al menos

una vez al año en animales sanos) en los que el veterinario

de animales exóticos realizará una exploración minuciosa

de la cavidad oral.

En el Kau estamos especializados en medicina de animales

exóticos y os podemos orientar sobre los cuidados que

necesita vuestra mascota y tratar cualquier problema de

salud que pueda surgir.
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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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El racó de l’Associació

Noticies breus

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

Estem d’enhorabona!

Acabem l’any amb 3 obres importants que anirem veient enllestides de desembre a l’abril; el nou camp de futbol

de l’equip del barri, els patis de Sidó-Lledoner i el Casal de la Gent Gran de Sant Genís.

Per acabar-ho d’adobar, després de llargs anys d’oblit del nostre barri per part de l’administració, Sant Genís

forma part, juntament amb la Taxonera, del Pla de Barris de Barcelona. Això representa un total de 15 Milions

d’euros d’inversió directa entre els 2 barris.

L’A.VV., les entitats del barri i alguns veïns a títol individual, juntament amb el districte, perfilem els detalls i

marquem les prioritats de la inversió.

Això és el que passa quan l’administració prioritza abans els barris que el Passeig de Gràcia o la Diagonal.

Podeu trobar més informació sobre el Pla de Barris a http://pladebarris.barcelona/ca/

Cavalcada de Reis 2017

El 2011 la Junta de l’A. VV. va recuperar pel barri la cavalcada de reis, després d’uns anys sense tenir-ne,

incorporant nous elements a la mateixa.

Enguany fem una petita modificació al recorregut habitual; Pça de la Font del Roure, Costa Pacheco, Elies i

Pagès, Pça. Madrona Prat, Natzaret, Av. Jordà, Haifa, Naïm, Av. Jordà, Judea, Sinaí, Natzaret i Jardins Arnalot a

on els reis baixaran dels vehicles i la comitiva reial anirà a peu fins la Haima Reial de la Pça. Meguidó.

Per no fer avorrida l’espera, comptarem amb animació i xocolatada popular pels més petits.

Ni truc, ni tracte, aquí fem castanyada

Malgrat la possibilitat de sortir de pont, la

castanyada 2016 organitzada per l’A.VV., va ser

tot un èxit de participació i de consum de

castanyes.

A 70 Kg. castanyes i 84 Kg. de moniatos va

convidar l’A.VV. i una colla de voluntaris, que van

ajudar eficaçment en la feina de torrar tanta

castanya.

Agraïm la col·laboració de tots ells i la

participació dels veïns.

Ara a esperar la del 2017.
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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

Vols formar part de l’equip de la ràdio del barri?

La e-ràdio de Sant Genís vol ampliar la seva programació, i busca col·laboradors/es. Ets estudiant

de periodisme o d’audiovisuals, o només tens inquietuds “artístiques”?. Doncs contacta amb la gent

de la ràdio al mail avsantgenis@gmail.com i vine a conèixer-nos. És molt fàcil, tens alguna idea?

ho parlem i estudiem tots plegats com fer-la una realitat.

I si només et vols conformar amb escoltar-nos, captura el codi QR d’aquí al costat i entra a tots els

nostres podcasts, i buscar la llista de reproducció que vulguis.

Recuperació places d’estacionament

Després de diverses reclamacions al districte ja s’han revertit a estacionament lliure les 2 places

d’estacionament reservades per a minusvàlids a l’alçada de l’Av. Jordà 30, encara resten pendents

d’actualitzar-ne algunes a Sidó i Sinaí.

La internacionalització de l’IES Vall d’Hebron

Al Centre Cívic Casa Groga ha tingut lloc l’exposició EUROPA TERRA D’ACOLLIDA, del 14 de novembre al 16 de

desembre. Aquest treball realitzat per diferents grups d’ESO i de Batxillerat de l’Institut Vall d'Hebron, ha estat una

experiència internacional dels seus alumnes amb d’altres instituts europeus.

Aquesta interessant experiència ha estat compartida per alumnes tant d’ESO com de Batxillerat de l’IES Vall d’Hebron.

Al nostre perfil de Facebook trobareu els diferents vídeos realitzats amb la tècnica de Stop-Motion, o al menys l’enllaç,

també ens han dit que estarà disponible al web de l’Institut, http://www.insvallhebron.cat/

Des de l’Altaveu us recomanem tant la visita a l’exposició com el visionat dels vídeos, alguns d’ells força crític amb les

polítiques migratòries de la UE.

Volem aprofitar per felicitar als autors de tots els treballs i al claustre de professors, així com a les estudiants que van

portar l’acte d'inauguració amb una extraordinària solvència.

El comerç del barri

Aquesta revista i alguna de les activitats que s’organitzen des de l’A.VV., son una realitat gràcies als nostres comerciants,

concretament als que podeu trobar anunciats a la revista. Sense la seva col·laboració l’A.VV. ho tindria més difícil. Si no

volem perdre el poc teixit comercial que encara conservem, us animem a que, sempre que sigui possible, compreu als

comerços del barri.

Son els nostres veïns i botiguers de confiança, i els seus aparadors il·luminats alleugereixen la foscor dels nostres carrers i

places, transmetent seguretat al nostre pas, d’anada o tornada cap a casa.

Fes barri, Compra al Barri!.

Manca de civisme, animal?

Malgrat que la majoria ens estimem als animals, i es que poden ser simpàtics, ens fan companyia, juguen amb nosaltres i

ens son fidels, alguns d’ells tenen algunes limitacions. I és que no son conscients de les molèsties que les seves

deposicions causen als veïns, als seus. És per això que la majoria de propietaris les recullen, per que ells si que en son de

conscients.

Malauradament, no sempre és així, i si ets d’aquests, et demanem una vegada més (i en van....), que siguis cívic i les

recullis. A ell li vas ensenyar no fer-ho a casa teva, t’hem d’ensenyar a tu a recollir-les? Amb el fàcil que és, ah! i tots t’ho

agrairem, segur!.
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LA GUARDIANA 

El silencio de la tarde fue roto por el estruendo de un

trueno que acompañado de una fina pero incesante

lluvia, iba cubriendo todo lo que abarcaban sus ojos,

unos ríos difusos, pero con premura se iban

formando a lo largo de los cristales del ventanal por

el cual Irene miraba, meditando pensó: "casi es la

hora en que he quedado con Hernán, me hace ilusión

la inauguración del Museo del Reloj, aunque no sé si

se anulará, esta tormenta deslucirá todo lo que hemos

preparado con tanta ilusión".

Irene evocó sin querer la entrada del museo, primero

vislumbró el cartel anunciando en letras grandes y

llamativas "INAUGURACIÓN DEL MUSEO DEL

RELOJ, viernes día 15 a las 19 horas, entrada

gratuita". A continuación, su vista se centró en unos

jarrones grandes, chinescos, con unos dibujos en

tonos azules y verdosos en los que se podían ver

unas aves acuáticas bebiendo en un lago. De tan real

que parecía, daban ganas de nadar en él. Irene temía

que la lluvia amedrentase a los invitados al Museo y

la inauguración fuese un desastre. Tan concentrada

estaba en sus pensamientos que a punto estuvo de

perder el equilibrio. Ahhh! Exclamó cuando el

sonido estridente de la alarma de su reloj despertador

la hizo reaccionar de golpe. El teléfono sonó al

mismo tiempo que se incorporaba.

- Sí, dígame.

- Irene, hola, soy Hernán, estoy llegando al Museo,

¿qué te falta?

- Hernán perdona, mirando la lluvia he perdido la

noción del tiempo y, bueno, porque acaba de sonar la

alarma, sino aún estaría mirándola. ¿Crees que se

suspenderá la inauguración?

- Pero Irene, qué dices, como van a suspenderla.

Anda, quítate esa idea de la cabeza, en quince

minutos te espero en el Hall del Museo.

- De acuerdo, Hernán, Allí nos vemos.

Se incorporó de un salto y cogió su bandolera-

amuleto de color gris y rojo a la que le había añadido

una mariposa de color verde de distintas tonalidades.

Necesitaba sentir la seguridad de que todo iba a salir

bien: se sentía extremadamente nerviosa. Irene llegó

al museo y se dirigió al Hall, pero no vio a Hernán.

Extrañada de no encontrarle, ya que él tendría que haber

llegado antes, avanzó hacia la cafetería para ver si se

estaba tomando algo mientras la esperaba. Al pasar por

delante, vio que en frente había una puerta de la que no se

había percatado antes: era una puerta blanca, con finos

trazos pintados de color dorado y tallada a mano, que le

llamó la atención sobremanera. Ella, mirando a ambos

lados y no viendo a nadie, se adentró vigilando no ser

descubierta. Al abrir la puerta vio una sala muy espaciosa,

cuadrada y bellamente iluminada en la que paredes y

techos estaban cubiertos de murales en relieve, pintados

en tonos suaves pero luminosos, que representaban una

alegoría de los juegos de la Edad Media. Irene pensó que

no tenían nada que envidiar a la Capilla Sixtina.

Siguió mirando y se encontró con más puertas, caminaba

observándolo todo, asombrada y emocionada. Las paredes

y partes del suelo estaban cubiertas con cajas: redondas,

cuadradas, triangulares, de mil y una formas, texturas y

colores. Representaban los minutos y segundos, las horas

del día y de la noche. Pensó en Hernán: necesitaba saber

dónde se encontraba. Mientras miraba y lo buscaba, de un

reloj de líneas rectas, en su caja de metal, vio la cara de

Hernán. Esta vez sí que lo encontró.

Sobresaltada, se despertó de golpe. Todo había sido un

sueño. Irene era la guardiana del Museo del Reloj y,

temiendo llegar tarde a la inauguración, sus pensamientos

se adentraron en el mundo de los sueños dejando volar su

imaginación.

Inmaculada Navarro

Prosa Adults
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Vocalia d’Urbanisme

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un Pla de Barris per a Sant Genís i Teixonera. És un pla de xoc amb l'objectiu

de revertir la situació de desigualtat d'aquesta zona que comptarà amb una dotació pressupostària de 15 milions

d'euros. Aquesta inversió es repartirà entre els dos barris citats.

Es pretén, d'aquesta manera, recuperar i impulsar l'activitat econòmica del barri, fer front als dèficits urbanístics que

patim i a millorar les condicions de vida de les persones impulsant projectes en educació, sanitat, cultura i serveis

socials.

S'ha creat un grup impulsor format per tècnics del Districte, entitats veïnals i veïns voluntaris que participaran en la

confecció d'aquest Pla i que, en un període de tres mesos, podrà presentar un document final per a ser aprovat

definitivament pels veïns i pel Districte.

Després d'aquesta aprovació i durant els quatres anys següents es procedirà a executar les inversions previstes.

A part d'aquesta intervenció extraordinària també està previst que el Pla d'Actuació del Districte (PAD) comenci a

perfilar els projectes relacionats amb el nostre barri.

A principis de 2017 s'acabaran les obres dels patis de Lledoner-Sidó, les del camp de futbol i les del Casal de Gent

Gran. També començaran les obres de millora del Mercat de la Vall d'Hebron que, amb una inversió de 10 milions

d'euros ampliés l'edifici i les seves façanes, s'incorporarà un supermercat, es millorarà l'aparcament, s'urbanitzaran els

entorns i la coberta es convertirà en un hort urbà. Està prevista la cobertura de la Ronda en aquesta zona però falta la

confirmació oficial.

La part alta de Sant Genís, que ha estat durant els últims anys la gran oblidada per part de les administracions

municipals, tot i les contínues reivindicacions de l'Associació de Veïns, serà l'eix de les pròximes actuacions

urbanístiques.

Igualment, ens complau informar de la millora d'accessibilitat de les parades de bus de Viver-Elies Pagès, Cànoves-

Viver i Cànoves 105; així com de la recent reunificació de les parades del 185, 76 i 19 a Natzaret-Saldes.

Miguel Giner

Vocalia d’Urbanisme
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EL SOL I LA LLUNA

Hi havia una vegada a l'espai, un Sol i una Lluna. EI Sol

era noi i la Lluna era noia.

Des de que es coneixien sempre, sempre s'estaven

barallant per tonteries i no hi havia manera de que

paressin de barallar-se. Un dia pel matí, la Lluna va

perdre el seu ós de peluix i el Sol va perdre la seva

Dignitat, que no és broma!!

EI Sol va perdre la seva serp de joguina que li havia

regalat la seva mare de petit i que li deia Dignitat.

La Lluna es va posar furiosa i enfadada:

- On està el meu ós de peluix????!!!!!!

- No ho sé!!! - va dir el Sol.

- Un moment! Has sigut, tu Sol? - va dir cridant la Lluna

- Què?!!!!! Jo???!!!! Jo no he sigut!!!! I tampoc sabia que

tenies un ós de peluix -va dir el Sol.

- Un moment, doncs qui ha sigut que ens ha agafat l'ós de

peluix i la serp de joguina?

- No ho sé, anem a preguntar als demés planetes? - va

preguntar la Lluna

- Vall!

Van anar als planetes a preguntar:

- Mercuri, saps on és el meu ós de peluix i la serp del Sol?

- va preguntar la Lluna.

- No, no ho sé, però a mi han tret la meva aspiradora, que

neteja super, super, super bé!!! - va dir furiós Mercuri.

- Mercuri, vols venir amb el Sol i jo per investigar qui

roba les nostres coses? - Va dir la Lluna

- Val, vaig amb vosaltres. - Va dir Mercuri i tots plegats

van anar a preguntar a Venus.

- Venus saps on és: l'ós de peluix de la Lluna i la meva

serp de joguina i l'aspiradora de Mercuri?

- No, no ho sé, però jo he trobat a faltar el meu joc de la

play!!! - Va dir Venus

Tots junts, el Sol, la Lluna, Mercuri i Venus van acostar-

se a Júpiter.

Júpiter quan va saber els que els hi passava, va dir:

- Qui deu ser el lladre? A mi m'ha desaparegut la meva

estimada manteta , la manteta que tenia des de bebè, vaig

amb vosaltres a investigar el que està passant al nostre

Sistema Solar?

- Urà, has vist per si un cas, la serp de joguina del Sol,

l'aspiradora de Mercuri, el joc de play de Venus, la

manteta de Júpiter i el meu peluix?- Va preguntar la

Lluna.

- No, no ho sé però jo estic molt preocupat perquè no

trobo la meva espasa "Star Wars"l!!!- va dir Urà

- Vols venir amb nosaltres a investigar qui roba les

nostres coses?- va preguntar el Sol.

- Sí, es clar que sí!!!! Anem a preguntar als demés

planetes!!!

A Saturn li havien robat la seva planta super bonica, a

Mart li havien tret un rellotge, a Neptú una tablet !! Tot

allò era un mal son, tothom estava malhumorat.

- Només ens queda preguntar a la Terra!!! És l'únic

planeta que queda per anar- va dir Mart.

Tots en fila van arribar a la Terra. La Lluna va agafar la

paraula:

- Terra, has vist: un ós de peluix, una serp de joguina,

una aspiradora, un joc de play, una manteta, una espasa,

una planta i un rellotge que hem perdut. Saps qui ho pot

tenir?

- Sí, i tant, tot això que dius ho tinc jo!!! - Va contestar

la Terra

- Quèeeeee, van dir tots exclamant-se!!!

- I com és que ens ho has agafat? - va dir el Sol

- Perquè la meva mare no em compra res de res. Per

això no tinc més remei que robar, per això robo!!! Ha,

Ha, Ha, Ha, Ha....... Va riure burlona la Terra

- Si et plau Terra, ens has de tornar les nostres coses i et

prometem que les compartirem amb tu. Esteu d’acord

amics? – Va dir Neptú.

- La manteta que m'has robat era un record meu de quan

jo era petit - va dir trist Júpiter.

- És veritat!!!! EI meu ós de peluix també és de quan jo

era petita- va dir la Lluna.

- Teniu raó, no hauria d'haver agafat res, aquí teniu les

vostres coses, agafeu-les - va dir ara una mica trista.

- Així està bé Terra, així ho has de fer!!!

La Terra va aprendre que no havia de robar les coses

dels demés i sabeu?

EI Sol, la Lluna i els altres planetes, se sentien

orgullosos d'ells mateixos, perquè havien resolt un

problema junts sense barallar-se, de forma assertiva i

van saber consolar la Terra convidant-la a jugar amb

ells.

I, conte contat, aquest conte s'ha acabat

Ainara Pérez

Prosa 9 anys
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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.

Compra al costat de casa teva

Protegir el comerç de 
proximitat depèn de tu!

Fem Barri !!

Saps quina font és?

(La solució al final de la pàgina)

LaFontdelaTenebrosa,al’Arrabassada,auns

150mts.mésavalldel’anticHotelSantJeroni,

(davantlabenzinera)

Sorolla 14, baixos – 08035 Barcelona

Tel./Fax 93 428 42 86 - tmontbau@redcecauto.com
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La muntanya ens escolta

Surto del metro, els peus em pesen

gana, son, esgotament 

sento el pes, la motxilla 

els pensament, accions del dia 

s’escolen. 

Veig l’edifici, finestres reflex de vida

gana, son, esgotament 

fredor de les últimes nits d’hivern

els peus caminen pesats,

s’enganxen.

La porta grinyola al donar la volta la clau

gana, son, esgotament

la casa freda, acollidora, fosca

el gat miola al veure’m 

s’avança. 

La dutxa reanima el cansat cos

gana, son, esgotament

el sopar bull al foc

el gat demana el seu menjar 

s’atura.

Ens mirem, complicitat

son i esgotament 

la nit profunda cala en les persianes

el gat arraulit 

s’adorm.

Tanco els ulls al teu costat

son i esgotament 

la muntanya ens escolta 

dels monstres de la nit

s’aparten.

Caterina Aige

Poesia adults

La vocalia de cultura de l’A.VV. de Sant

Genís, agraeix a tots els concursants la

seva participació.

A la edició del 2016 hem batut el rècord

de treballs presentats, més d’una

vuitantena.

Per a la propera edició estem preparant

novetats, tant per al concurs com per a

la celebració de la diada de Sant Jordi

al nostre barri.

Esperem les vostres aportacions un cop

més, i la vostra companyia a la

celebració d’una de les diades més

boniques de casa nostra.

Moltes gràcies a tots i totes!
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El petit altaveu

Posa color a la granota i al tió

Joc de pistes
Joc de pistes
Als 2 rengles inferiors posa la lletra 
corresponent a cada dibuix, i descobreix quines 
paraules s’hi amaguen

Fes servir els punts de la dreta per 
copiar els dibuixos de la esquerra
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DIEM. Grup Dones Fem

Vocalia de la Dona

Les lectures recomanades

LA SALVATGE

Autora ISABEL-CLARA SIMÓ

Nº de pàgines: 272 pàgs.

Enquadernació: Tapa tova

Editorial: COLUMNA

Llengua: CATALÀ

ISBN: 9788483009970

Nº Edicions: 18

L'arribada de la joveníssima Dorothy -catorze anys, cabells vermells, cara pigada- suposa un glop d'aire fresc en la

vida de Joaquim Simon sexagenari, ric i divorciat. Disposat a convertir aquella "salvatge“ en un model perfecte del

qual enorgullir-se, Joaquim l'afilla i inicia la seva obra de Pigmalió. Guanyadors del Premi Sant Jordi 1993, La

salvatge (Elegia de Dolores Mendoza) és una duríssima reflexió sobre el desig de possessió i la seva capacitat de

destrucció. Un exercici narratiu apassionant que allibera els monstres de la dominació i els miratges d'amor que

aquesta provoca en les seves víctimes.

Resum

DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE

Autora SUSANNA TAMARO

Nº de pàgines: 192 pàgs.

Enquadernació: Tapa tova

Editorial: SEIX BARRAL Biblioteca Formentor

Llengua: CASTELLÀ

ISBN: 9788432228100

Resum

La novela que ha fascinado a 13 millones de lectores. Viendo inminente el final de su vida, Olga decide escribir a su

nieta Marta una larga carta para dejar constancia de lo que ninguna de las dos ha sabido ni decir ni escuchar. Aunque

nunca llega a enviársela a su nieta, por la carta conocemos la historia de la familia y las heridas que nunca

cicatrizaron.
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MANIFEST INSTITUCIONAL 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 

25 de novembre de 2016 

Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per manifestar, una vegada

més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-

la.

Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los,

més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la

llibertat de les dones.

És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i dels grups de

dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de suport i d’assessorament a les

dones que la patien. D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de

les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.

Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes, que

defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre homes i dones en els diferents

ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement, una sentència del Tribunal Constitucional ha

anul·lat alguns articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral.

Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les

dones perquè a Catalunya volem avançar respecte a les nostres

competències. En aquest sentit, no podem obviar que és en l’àmbit de

les relacions laborals on encara perviuen, ara per ara, moltes

discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva

respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere

són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les

institucions públiques i la societat civil.

També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones

a eradicar la violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model

que aposta per la creació i enfortiment d’una xarxa pública de recursos i

serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones que

es troben en situació de violència masclista.

El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès

desenvolupar un model d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció

i la recuperació de les dones i també avançar en la detecció de casos i

en la prevenció de la problemàtica.

Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències sexuals, perquè són

la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos

respecte de la igualtat

formal entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans

al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la

dona víctima de l’agressió.

Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep l’existència de

desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes d’abús i control com a formes d’exercir

violència masclista. Actituds d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a

pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic afavoreixen

aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.
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Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les dones vigilem,

perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest moment històric, però, és imprescindible

construir models culturals que reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin

l’apologia d’aquestes violències.

Així, la denúncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la violència masclista i que

acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas

molt important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.

Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que nega la presència i

les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips i rols de gènere basats en la

infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers

dels moviments feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a

través d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.

Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model d’abordatge respectuós

amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la difícil tasca de prevenir la violència

masclista fins eradicar-la definitivament.

I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone que afirmava: la

llibertat per a mi és no tenir por.

Vocalia de la Dona

A. VV. Sant Genís

Cartell del actes del 25 N a Sant Genís
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gastronòmica

T’oferim:

38 establiments

A on podràs trobar la millor

qualitat al millor preu en

alimentació, restauració,

articles de neteja i

perfumeria, complements,

moda, loteries i apostes de

l’estat, equipament per la llar,

etc....
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Europa terra d'acollida. Exposició a la Casa Groga.

El projecte Erasmus + és un projecte de la Unió Europea on participen diferents països: Alemanya, Turquia, Romania,

Polònia, França i Espanya. Consisteix en el fet que alumnes d’aquests països tan diferents treballin conjuntament un tema

que ens concerneix a tots: els refugiats i la migració. El nom del projecte és: H.O.M.E. "Leaving home, coming home: A

Project to make students aware of migration in our countries“

Té una durada de 3 anys, i va ser iniciat l’any passat. Els alumnes de l’Institut Vall d’Hebron de Barcelona juntament amb

alumnes d’altres instituts dels països participants van realitzar diverses activitats conjuntes. Entre elles es va dur a terme un

viatge on alumnes de tots els països van visitar la ciutat de Barcelona durant una setmana, per conèixer-la i treballar en el

projecte, presentant les activitats que s’havien començat a desenvolupar a cadascun dels instituts.

Algunes de les activitats realitzades per alumnes de l’Institut Vall d’Hebron amb ajuda d’alguns alumnes alemanys han sigut

exposades al Centre Cívic de La Casa Groga sota el nom: “Europa terra d’acollida”. L’exposició va ser inaugurada el dilluns

14 de novembre i es van presentar diverses activitats com alguns pòsters amb històries i arbres genealògics de l’alumnat, tant

del nostre institut com de l’institut alemany HEMS, acompanyats de còmics dissenyats per alumnes del batxillerat artístic

plàstic. També exposem algunes animacions amb històries sobre els refugiats i la migració fetes amb la tècnica d’Stop-

motion, també realitzades per altres alumnes del batxillerat plàstic de l’Institut Vall d’Hebron.

L’exposició es podrà visitar fins al 16 de desembre al mateix centre cívic, i després anirà itinerant per diferents llocs del

districte.

Júlia Alcalde i Marina Boada

2n Batxillerat Artístic plàstic

Institut Vall d’Hebron

Curs 2016-2017
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Vols que el teu negoci surti

publicat a l’Altaveu?

Contacta amb l’A.VV. de

Sant Genís.

Dóna't a conèixer als teus

veïns!
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