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Aula

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....

Salutació de la regidora

Veïnes i veïns de Sant Genís dels Agudells,

Em plau acompanyar-vos, enguany, com a regidora del Districte en la

Festa Major de Sant Genís. Del 3 al 5 de juny, el barri es prepara per

celebrar la seva festa, que no seria possible sense l’esforç de les

entitats i de les persones que l'organitzen.

La Festa Major és suma de petites coses, de senzilles activitats que es programen des del cap i

el cor dels veïns i les veïnes de Sant Genís. Aquestes petites tasques que juntes esdevenen un

tot, són un bon reflex del que farem aquests propers anys al barri, entre l’Ajuntament i la

ciutadania.

Vull aprofitar l’oportunitat que m’ofereix la Festa Major per felicitar-vos per la feina que dueu

a terme i us encoratjo perquè continueu treballant plegats per millorar el barri de Sant Genís

del Agudells.

Són dies d’alegria, festa i cohesió veïnal. Us animo a gaudir d’aquesta festa.

Mercedes Vidal

Regidora d’Horta-Guinardó
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EDITORIAL

Un any més torna la Festa Major a Sant Genís!. Enguany

des de l’A. VV. hem pogut incorporar noves activitats

que esperem siguin del vostre gust.

Vist l’èxit que té entre els veïns el sopar de germanor,

ampliarem la capacitat de l’envelat, per que qui vulgui,

pugui participar d’aquest moment de convivència amb

els seus veïns, amics i familiars.

Com a novetat, enguany tenim previst disposar de 2

escenaris a banda i banda de la Pça. Meguidó, per poder

agilitzar els diferents actes que us hem preparat.

També us volem convidar a participar al cercavila, que el

proper divendres 3 de juny, recorrerà els carrers del

nostre barri.

En aquest exemplar de l’Altaveu, com sempre, trobareu

el programa i els horaris de les activitats de la Festa

Major 2016.

Trobareu més informació al web de l’A.VV.

Bona Festa Major!

Un año más regresa la Fiesta Mayor a Sant Genís!. Este año

desde la A. VV. hemos podido incorporar nuevas actividades

que esperamos sean de vuestro agrado.

Visto el éxito que tiene entre los vecinos “el sopar de

germanor de carmanyola” ampliaremos la capacidad de

“l’envelat”, para que quien quiera, pueda participar de este

momento de convivencia con sus vecinos, amigos y

familiares.

Como novedad, este año tenemos previsto disponer de 2

escenarios a ambos lados de la Pl. Meguidó, para poder

agilizar los diferentes actos que os hemos preparado.

También os queremos invitar a participar en el “cercavila”,

que el próximo viernes 3 de junio, recorrerá las calles de

nuestro barrio.

En este ejemplar de l’Altaveu, encontrareis el programa y los

horarios de las actividades de la Fiesta Mayor 2016.

Encontrará más información en la web de la A.VV..

Feliz Fiesta Mayor!

Foto de portada: Cartell Festa Major 2016

Han col·laborat en aquest exemplar:

Noa Aguiló, Miguel Artime, Sacramento Burgos, Isabel Cabezas, Josep Cava, Xavier Civit, Mª Carmen Cuadrado, Miguel

Giner, Consuelo González, Luis Magén, Iván de la Nuez, Montse Porta, Carmen Sanmartín.

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

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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Vacunació en gats i gossos

Luis Magen Moreno

veterinari d’El Kau

El Kau

C/Naïm 9

08035 Barcelona

Tel: 932111208

Elkau.mascotes@gmail.com

Hem sentit molt a parlar sobre les vacunacions dels nostres

animals de companyia, i sovint els vacunem, però realment

sabem el que és una vacuna, perquè vacunem els nostres

animals, o amb quina freqüència hem de vacunar-los? En

aquest petit article intentarem aclarir aquests conceptes.

Què és una vacuna?

Podem definir vacuna com a substància biològica que

inoculada a un individu proveeix immunitat enfront d'una

certa malaltia. Aquest preparat porta certes parts de l'agent

infecciós per exemple d'un virus, o fins i tot el virus íntegre

però modificat, de tal manera que no pugui causar malaltia.

Aquest contacte amb l'agent infecciós “desactivat” produeix

una resposta del sistema immunitari generant defenses per tal

de lluitar contra el mateix, en cas de produir-se una infecció.

Tipus de vacunes?

Hi ha diferents tipus de vacunes si fem referència a la manera

d'administrar-les, per exemple les injectables que tots

coneixem, però n'hi ha d'altres per determinades malalties que

s'administren en forma de gotes o esprais nasals.

Quan ens referim a tipus de vacunes per gats i gossos fem una

clara distinció entre dos grans grups, les vacunes anomenades

“essencials” i les “no essencials”. Les vacunes essencials, tal

com diu el mateix nom, son les imprescindibles per l'espècie

que estiguem tractant. Això vol dir que seran diferents entre

gats i gossos. Es tracta de malalties molt comunes i molt greus

que es poden evitar si es duu a terme un correcte programa de

vacunes. Un exemple de vacuna essencial seria la vacunació

contra la parvovirosi, un virus intestinal molt perillós pels

gossos.

En les vacunes “no essencials” trobem malalties o bé més

lleus, o que tenen una transmissió més dificultosa entre

animals. No vol dir que no siguin necessàries, tot el contrari,

fins i tot algunes d'aquestes malalties vénen incorporades en

preparacions que porten les “essencials”. També s'ha de tenir

en compte que en determinades zones, per la presència d'una

determinada malaltia, aquestes vacunes poden ser molt

necessàries. Un exemple són la vacuna de leucèmia felina o

leishmaniosis canina.

Pautes vacunals en gats i gossos

No hi ha una pauta universal si no que es fa un programa

vacunal individualitzat per cada cas. A grans trets

diferenciarem la pauta vacunal en cadells

(primovacunació) de la pauta per adults.

La vacunació en cadells comença entre les 6-8 setmanes 

d'edat administrant 3 revacunacions separades entre elles 

per 3-4 setmanes acabant a les 16 setmanes de vida de 

l'animal. 

Aquestes primeres dosis inclouen les abans esmentades

“vacunes essencials”. En gossos administrem brom,

parvovirosi, hepatitis vírica i en gats panleucopènia,

rinotraqueitis i calicivirus. Cal dir que totes elles són

malalties com hem dir abans freqüents, greus i que es poden

controlar si vacunem adequadament els animals.

La revacunació dels cadells ha de fer-se després de 6 mesos

o 1 any, i posteriorment es pot realitzar el recordatori

anualment.

La vacunació d'animals adults que desconeixem si han estat

vacunats, ha de fer-se en una única dosi vacunal amb

recordatori anual.

Hi han certes vacunacions que s'afegeixen a la pauta

vacunal esmentada de forma independent com poden ser la

vacuna antiràbica tant en gossos com gats, la vacuna de

leucèmia felina, o la leishmaniosi canina. Aquestes tenen la

seva pròpia pauta vacunal i es fan revacunacions anuals.

Preguntes freqüents

El meu cadell només el vaig vacunar un cop als 2 mesos,

està en risc? Si, es tracta d'una pauta vacunal incomplerta i

l'animal té risc de contraure alguna de les malalties de les

que hem parlat.

El meu gos porta només dues vacunes als 2 i mesos

d'edat, està ben vacunat? No. Actualment es recomana

administrar una tercera dosi a les 16 setmanes. Això es

degut a que s'ha pogut comprovar que la protecció enfront

malalties com parvovirus és més efectiva amb aquestes 3

dosis.

El meu gos té més d'un any i només li he posat les 3

primeres vacunes de cadell, es correcte? No. Tan

important és començar bé la pauta vacunal de cadell com

acabar-la. De fet no acaba fins que es posa la vacuna de

recordatori després d'un any. D'aquesta manera continua

exposat a possibles infeccions.

El meu cadell porta una vacuna posada pel criador al

mes de vida i m'ha dit que li falten 2 vacunes, es cert?

No. Aquesta vacuna posada pel criador segurament

correspondrà a l'anomenada vacuna Puppy contra brom i

parvovirosi. La recomanació és realitzar la pauta vacunal de

la mateixa manera que un cadell sense vacunar, es a dir 3

revacunacions a partir dels 2 mesos.

Vaig vacunar al meu gos de cadell, ara que és adult no fa

falta oi? Es necessari portar una pauta vacunal rigorosa i

mai deixar-la de banda. Certament hi ha casos en que la

recomanació es vacunar anualment i d'altres que no, però

mai aturar-la.
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ALIMENTACIÓN

MALLÉN

SU TIENDA DE

CONFIANZA LES DESEA

UNA FELIZ FIESTA MAYOR  

LES OFRECEMOS VINOS 

DE LA RIBERA DEL 

DUERO

Plaça Palestina nº 7

08035 Barcelona

Aquesta revista també es teva. Et convidem a col·laborar-hi, envia articles, textos, poesies, 

etc. . .

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

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

El problema de la nostra època consisteix que els seus homes no volen ser útils sinó

importants.

Winston Churchill
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VI CONCURS LITERARI SANT JORDI

Guanyadora del Premi Pere de la Fuente

Una paraula curta,

Però plena de temor

A qui li agrada la por?

No m’agrada la por.

Però i si en tinc?

Em pots fer un favor?

Abraça’m, la mare ho feia.

La mare em deia;

No tinguis por,

Perquè ja s’acosta la claror.

Ella no em deixava tenir por

Perquè no era la solució.

Ara la mare no hi és,

la busco tots els dies,

ella no sap on som,

i el pare cada dia té un mal son.

Cada dia fujo del dimoni a Idomeni

on és tothom?

perquè no ens ajuda aquest món?

No és justa la vida!

No hi ha sortida!

Cada dia ens diuen;

tingueu paciència, 

i qui m’ho demana, no té ni decència.

És molt trista la guerra,

Sobretot quan on passa

és a la teva terra.

Fora tanques, fora bombes

ja no volem més tombes.

Que surti el sol

Per il·luminar el nostre dol

Prou, prou, prou guerra,

volem pau per la nostra terra.

Dedicat a totes les persones que fugen de

la guerra

Noa Aguiló

11 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 Bona Festa Major!
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DIVENDRES DE FESTA MAJOR

Col·labora ajudant a finançar la Festa Major!

Si consumeixes al nostre bar ajudes 

a finançar la Festa Major del barri.

Amb la col·laboració de

BAR – CAFETERIA

CASA GROGA
(Obert durant totes les activitats)

3 Juny 2016

- 10:00 Guarniment de la Pça. Meguidó

- 17:00 Fira d’atraccions
- 18:00 Cercavila
- 19:30 Pregó de Festa Major, a càrrec d’en Juanjo Fernández 
del Pou Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya 
Pelada. Parlaments
- 20:15 Mascletà d’inici de Festa Major
- 22:00 a 02:00 Disco-Mòbil

Els horaris son orientatius i poden patir modificacions

Cercavila pel barri; Divendres 3 de Juny a partir de les 18:00
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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

Com ja sabeu des de l’A.VV. del barri treballem amb intensitat per millorar el nostre barri, i a més estem
presents activament amb d’altres plataformes, lluitant contres les retallades en l’estat del benestar,
retallades que afecten als nostres drets bàsics, i una de les que més destaca son les retallades al nostre
sistema públic de salut.

Lluitem per una sanitat pública i de qualitat, i la lluita es fa llarga i feixuga, per què els que han dut fins
aquí ho ha fet molt bé per poder afavorir la sanitat privada, i cedir a les exigències de la Troika. I també
hem de reconèixer que fins que als treballadors de la salut no els hi han rascat la butxaca i han vist
perillar el seu lloc de treball, no s’han mobilitzat com ho estan ara. Les retallades fa temps que estan
en marxa i les denuncies públiques però, no tenien el ressò esperat.

Finalment la Marea Blanca ha despertat amb tota la seva
força, i des de Sant Genís continuarem recolzant totes
aquelles lluites que ens portin a recuperar tot allò que els
nostres governants ens han sostret.

Amb el SAP Muntanya estem tots els dimecres al matí davant
la porta de l’Hospital General del Vall d’Hebron, fent-nos
sentir.

Per una sanitat 100 % pública i de qualitat!
Sacramento Burgos

SAP Muntanya de Sant Genís
Marea Blanca

Melé de petanca Festa Major 2016

Gracies a la tasca de l’A. VV. de Sant Genís i del nostre club, el Club de Petanca Sant Genís, hem
aconseguit els tant necessaris mòduls sanitaris a les nostres pistes de joc, agraïm al nou equip de
govern del districte l’interès que va posar-hi des del primer dia.

Com ja és habitual el proper dissabte de Festa
Major, el 4 de juny, i amb la col·laboració de
l’A. VV. del barri, organitzem una melé de
petanca oberta a tots els socis i veïns i veïnes
de totes les edats. Si voleu participar, us
podeu inscriure uns dies abans a la nostra
pista.

El torneig començarà a les 9 del matí i a les 10
farem una paradeta per gaudir d’un esmorzar
de franc per als competidors.

Us esperem!!
Junta directiva

C. P. Sant Genís
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C/ Sinaí, 16

Tel. 678 874 563

barcasajordi@outlook.com
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OBAMA NO VIVE AQUÍ

Y su TTIP

Cuando esta gente del poder empieza construyendo muros y acaba aceptando un tratado de libre comercio con

Estados Unidos, uno piensa automáticamente en México. Pero no. Resulta que se trata de la Unión Europea, en

modo doble personalidad. Por una parte, en su papel de portero infranqueable a la hora de parar emigrantes.

Por la otra, en su labor de delantero implacable a la hora de derribar las fronteras económicas con el país

norteamericano. (De tener éxito el tratado que hoy se discute, el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e

Inversión, TTIP, Estados Unidos pasaría a controlar el 75% del comercio mundial).

No hace falta recordarle al lector el secretismo entre las trasnacionales y los gobiernos, que negocian

directamente sin la menor consulta ciudadana sobre el tema. A fin de cuentas, el famoso TTIP no es otra cosa

que un acuerdo entre productores para los que la voz de los consumidores importa muy poco.

A los que caminamos por la acera de los que que no toman las decisiones, sólo se nos pide tranquilidad, que no

desesperemos, que el Acuerdo Transatlántico trae la pócima mágica para salir de la crisis. Para eso, basta con

equiparar las normativas europeas con las norteamericanas (tradúzcase adaptarlas), algo que afectará a la

medicina, la ecología, la calidad de los alimentos, el uso de transgénicos, lo que queda del Estado del

Bienestar y otro centenar de “detalles” que no hace falta debatir.

Entre ellos, la privatización de los servicios públicos, el despido libre (tradúzcase instantáneo) de los

trabajadores, despejarle el camino al fracking –exploraciones petroleras- o rebajar la alarma ante el cambio

climático.

Este paraíso contempla incluso que, en caso de litigio entre una trasnacional y un Estado, este no pueda aplicar

su jurisdicción sobre ella. Si hay problemas de rentabilidad, esa empresa trasnacional puede ser indemnizada

por los propios gobiernos. (Esta gente ha inventado el Estado de Bienestar Multinacional).

Revisando, sin embargo, las propuestas del Acuerdo Transatlántico con Estados Unidos, hay que reconocer que

Sant Genís está a la vanguardia de Europa. Obama no vivirá aquí… pero el TTIP sí. ¿Desempleo, rebaja del

estado de Bienestar, caída de la salud o la enseñanza, precarización social? En este barrio cumplimos con todas

esas exigencias. Ya sólo nos falta encontrar petróleo.

Iván de la Nuez

Escriptor i periodista santgenisenc

http://www.ivandelanuez.org/

Por este camino, ya podemos ir pensando en cambiar

los productos nacionales por las marcas blancas, los

pequeños comercios por las grandes superficies, lo

local por lo global y, de paso, ir poniendo la etiqueta

de Made in USA en tres tercios de las mercancías

circulantes.

Para nadie es un secreto que este barrio –tantas veces

olvidado por partidos y autoridades municipales de

todos los colores-, se ha ido desmantelando al ritmo

impuesto por las medidas de austeridad.
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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 

Fira d’atraccions
del 3 al 6 de juny

Dilluns 6: Dia dels nens, 
totes les atraccions 2x1
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VI CONCURS LITERARI SANT JORDI

IV Premi Pere de la Fuente

Relació de guardonats

Mª Antonia Espasa, presidenta del Jurat, amb la

Noa Aguiló, la jove guanyadora del IV Premi

Pere de la Fuente

Categoria Títol Autor/a

Poesía 8 anys La noche Edgar Fernández

Prosa 8 anys La ciutat de l'Àlex i l'Aina Andrea López

Poesia 9 anys Els girasols Nerea Marín

Prosa 9 anys Sol i Lluna Ainara Pérez

Poesía 10 anys El girasol Amal Messbah

Prosa 10 anys Història d'una gota d'aigua Alwyn Boldy Oliana

Poesia 11 anys P.O.R. Noa Aguiló

Prosa 11 anys Conte Científic Emma Marí

Poesia Juvenil ex-aequo Antes de.... David Pérez

Poesia Juvenil ex-aequo Los refugiados Yasmina Serrán

Poesia Adult La muntanya ens escolta Caterina Aige

Prosa Adult La guardiana Inmaculada Navarro

La foto de família  dels 

guanyadors i guanyadores amb 

el jurat del VI Concurs Literari

La resta de treballs guanyadors us recordem que

els publicarem al proper exemplar de l’Altaveu
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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

Venta de Bombonas Butano
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El racó de la ciència:

Miguel Artime

Divulgador científic

http://maikelnai.elcomercio.es/
Traducció al català: Xavier Civit

Scott Kelly torna a casa després de gairebé un any a l'espai

Fa un any al meu bloc de Yahoo! escrivia ja sobre els bessons Kelly i el seu experiment espacial. Un d'ells, Scott, de 52

anys, pujava per quarta vegada a l'Estació Espacial Internacional, encara que en aquesta ocasió per la seva missió més

llarga: gairebé un any en òrbita baixa. Avui mateix ha tornat a Terra, on la misericòrdia gravetat l'esperava per recordar-li

el nivell de deteriorament que el cos humà experimenta en la seva absència.

La càpsula va baixar suaument travessant l'estratosfera aferrada a

un gran paracaigudes. Poc abans que la Soyuz aconseguís el sòl

de Kazakhstan, 6 motors es van activar simultàniament per

esmorteir l'impacte. Tres-cents quaranta dies després de salpar cap

a la E.E.I. Scott tornava a casa, on el gèlid aire fred li va semblar

una benedicció. Després de rebre l'assistència dels tècnics de

Roscosmos, que el van treure de la càpsula a pes, va fer broma

amb els balbs periodistes, preguntant per què portaven tanta roba.

Després va tancar el seu puny en senyal de victòria i el va aixecar

amb dificultat (vegeu foto esquerra). Sens dubte els seus músculs

necessitarien d’un període d'adaptació per tornar a ser el que van

ser.

Durant aquests 340 dies en òrbita, Scott Kelly s'ha convertit en una

celebritat al seu país. Al costat del seu col·lega rus Mikhaïl

Kornienko, ha recorregut 230 milions de quilòmetres, orbitant al pla-
neta en 5.440 ocasions. Per tant, al contrari que la resta dels mortals, aquest darrer any els privilegiats Kelly i Kornienko

han gaudit de 10.880 albes i postes de sol. En el cas de Kelly, sumant aquests dies al seu historial de vol espacial, el seu

compte arriba als 520 dies en òrbita, per la qual cosa es converteix en el nord-americà que més temps ha passat mai en

l'espai.

L'actitud amable i la seva bona actitud per conversar amb qui li busqués, l’han fet un personatge estimat pels seus

compatriotes. Ha donat caminades espacials arriscades, ha cultivat (i s'ha menjat) enciams en òrbita, ha perseguit a un

col·lega disfressat de goril·la, i ha parlat amb molta gent, des del president Obama fins a nens d'una escola. No obstant

això la seva bona premsa ve principalment (almenys en el meu cas) de les meravelloses imatges que ha pres en òrbita i

compartit al seu compte de Twitter (@StationCDRKelly). Més de 1.000 fotos sorprenents del planeta que els seus

seguidors en aquesta xarxa social (gairebé un milió) hem agraït especialment.

Com diuen en el Washington Post, el seu retorn ens deixa una mica confusos tot i ser indubtablement una gran notícia.

Potser vam recuperat un terrícola però hem perdut a un vigilant destacat i colorista en les altures.

Us recomano que feu una ullada a alguna de les seves imatges. La segona d'aquest post és una de les últimes que va

prendre abans d'iniciar l'operació tornada. Gran Scott Kelly!
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FESTA MAJOR 2016

Us recordem que totes les activitats son gratuïtes, amb l’excepció de la 

paellada popular i el donatiu de la cadira del sopar de germanor.

A no ser que s’indiqui el contrari totes les activitats es fan a la Pça. Meguidó
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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

¡Atención Gent Gran de Sant Genís!

Después de muchos años peleando con la administración..... ¡Lo hemos conseguido! El próximo

año tendremos nuestro propio local social para la Gent Gran, como tienen la mayoría de Barrios 

de Barcelona. 

Y nos lo empezarán a construir ya!

Dentro de muy poco tiempo, ya podremos

disfrutar de nuestro tiempo libre en sus sales

y talleres.

Os queremos animar a vivir por y para

nuestro barrio, todos juntos lograremos lo

que nos propongamos.

Intégrate, ven con nosotros y prepárate para disfrutar de: baile los sábados, meriendas,

excursiones, gimnasia, taller de costura y de Reiki y muchas cosas más, ven y descúbre lo

que puedes hacer en tu tiempo de ocio.

Anímate, te esperamos y estamos a tu disposición en el local de l’A.VV. de Sant Genís.

Carmen, Consuelo y Rafa

Vocalia de Gent Gran
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-2
Bocadillos fríos y calientes - Platos combinados

Transmisión de todos los partidos de 

fútbol; Liga, Champions, Copa del Rey.

Amplia terraza
Idumea 14-16       T. 934182989        08035 BCN

El que el teu gos deixa darrera seu també es teu!.
Si ho reculls, tots t’ho agrairem, de debò!

Per un Sant Genís net! Sigues cívic!
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DISSABTE DE FESTA MAJOR

4 Juny 2016

- 09:00 Torneig de Petanca Open (Pistes de petanca)

- 10:30 Taller de sardanes

- 10:30 a 14:00 Portes Obertes al Museu Palmero

- 11:00 a 14:00 Matí de tallers infantils

- 11:30 Ballada de sardanes EJ

- 16:30 V Torneig d’escacs (sala inferior Centre Cívic).

- 17:00 Fira d’atraccions

- 17:00 Taller de Reiki del grup de Reiki de Sant Genís

- 17:30 Bingo popular EJ

- 18:00 Inici Gimcana per equips

- 18:30 Exhibició de dansa Escola Neus García EV

- 21:00 Sopar de germanor de carmanyola, amb l’animació de Transtorners, (donatiu cadira 1 €)

- 22:30 a 02:30 Ball de Festa Major amb l’orquestra Sabor Sabor EV

Escenari gran (Violant) EV

Escenari petit (Jordà) EJ

Els horaris son orientatius i poden patir modificacions
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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

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

Una obra d’art al barri

Des del passat mes d’abril gaudim al nostre barri d’una obra de l’artista

internacional Andrea Michaelsson Btoy, més coneguda artísticament com a

Btoy Andrea. La obra és un homenatge a la periodista siriana Zaina Erhaim.

Zaina està lluitant al seu país natal, un dels més perillosos del mon pel seu

conflicte armat. La Btoy és va inspirar en ella per la seva tasca informadora i

activista. Actualment la Zaina Erhaim resideix i treballa a Aleppo, a on ha

capacitat a prop de 100 periodistes ciutadans des de l’interior del país, dels que

una trentena son dones.

Vist aquest fet des d’un altre punt de vista, la possibilitat de que un graffiti d’aquest nivell el podem gaudir al

nostre barri, es pot entendre que gràcies a la tasca desenvolupada des de l’A. VV. del barri i al recolzament que es

té per part dels veïns, el nostre barri es té en compte alhora dels repartiments més diversos que es puguin fer des

de l’administració arreu del districte. I es que Sant Genís va sortint de mica en mica dels fons del calaix ha on ha

estat amagat uns quants anys.

Podeu trobar el mural a les escales que des de l’Av. Jordà pugen a la Pça. Meguidó, al costat de la caseta dels

jardiners. La ubicació ha estat una decisió del districte d’Horta Guinardó dins del projecte FemRimes; FemGraff

que organitza Boca Nord.

FemRimes; FemGraff és un projecte

que vincula poesia, pintura mural i

activisme, visibilitzant lluites als

barris del districte.

Ara és feina de tots conservar-lo en

bon estat.

La Btoy davant de la seva obra

Al local de l’A.VV. un grup de veïns del nostre barri col·labora durant aquest trimestre amb l’aula d’acollida

de l’IES Vall d’Hebron, realitzant unes trobades setmanals per realitzar converses en català amb els alumnes

de l’aula, ajudant a la seva immersió a l’aula corresponent de cada alumne.

Aquest enriquidor projecte en comú entre les dues entitats, desitgem que sigui l’inici d’una estreta

col·laboració en el temps.
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ESTHERESTILO
MODA, COMPLEMENTS I CALÇATS

JUDEA 2 – 4, local 1

08035 Barcelona TEL. 934 173 358

BAR OFICIAL

FESTA MAJOR 2016
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El racó de l’Associació

Noticies breus

Patis de Sidó – Lledoner

Abans de l’inici de la segona i darrera fase de les obres, els veïns afectats han mantingut una reunió informativa

amb els responsables tècnics i la gerència del districte, i amb directius de BIMSA i de la direcció de les obres.

En aquesta reunió es va exposar el calendari i el detall de les diferents actuacions.

Tal com es va fer durant la primera fase de les obres, s’aniran realitzant reunions de seguiment de la segona fase

amb totes les parts implicades.

PAD-PAM

En el moment de tancar aquesta edició de l’Altaveu, encara desconeixem quines actuacions al nostre barri

inclourà el PAD –el Pla d’Actuació del Districte- per aquest mandat. Esperem que d’una vegada contemplin

l’arranjament definitiu dels murs dels carrers Saldes i Olvan., una reiterada i justa reivindicació dels veïns de la

part alta de Sant Genís.

Llar d’Infants TIBI

A primers d’abril el tancament inesperat de la Llar d’infants TIBI, va provocar la justificada alarma i indignació a

les famílies afectades i a les seves treballadores. Gràcies a la intervenció de l’A.VV. i a la ràpida reacció de

l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona), es va poder derivar als nens afectats pel tancament a

l’Escola Bressol de Sant Genís i Harmonia.

Els treballadors finalment, sembla ser que van poder recollir la documentació necessari per poder demanar i

acollir-se a les diferents prestacions.

Des de l’A.VV. no entenem aquests tipus d’actuacions, ja en van dues, i des del primer moment vam compartir

l’enuig i la indignació, tant de les treballadores con de les famílies afectades.

Consell de Barri

A finals del mes de juny, tindrà lloc el primer Consell de Barri del 2016. En aquest Consell esperem que ens 

diguin quines inversions pensen realitzar al nostre barri. Ara que els pressupostos han estat aprovats no han de 

tenir cap excusa, per continuar amb la dinàmica engegada des del canvi de govern a l’ajuntament.
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688 268 104

DIUMENGE DE FESTA MAJOR

5 Juny 2016

- 10:00 Torneig de Domino per parelles i Remigi (Sala de  jocs Centre Cívic)

- 11:00 Matí d’aigua: Inflables i canó d’escuma

- 11:00 Taller de Reiki del grup de Reiki de Sant Genís

- 14:00 Paellada popular (preu tiquet 11 €. Venda al local A.VV)

- 16:00 a 17:00 Bingo de sobretaula

- 17:00 Fira d’atraccions

- 17:30 Taller de Reiki del grup de Reiki de Sant Genís

- 17:30 Berenar infantil

- 18:00 Espectacle infantil EJ

- 19:00 Exhibició de ball esportiu de competició amb Caterina Coll i David Farrán. Balls de Bollywood.

(Durant els descansos s’efectuarà el lliurament de reconeixements i els premis de les diferents competicions) EV

- 21:00 Cantada d’havaneres. A l’intermedi cremat popular i lliurament de la panera al guanyador. EV

- 23:30 Mascletà de final de Festa Major

Escenari gran (Violant) EV

Escenari petit (Jordà) EJ

Els horaris son orientatius i poden patir modificacions

Alguna activitat pot patir canvi d’escenari

Encara no coneixes el Reiki?

Vine a descobrir-lo als tallers de la Festa Major de 

dissabte per la tarda i diumenge al matí.
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Vocalia d’Urbanisme

SANT GENÍS 2016. En curs:

La construcció del nou camp de futbol municipal de

Sant Genís i la consegüent prolongació del carrer

Samaria ja s'està duent a terme. La durada prevista

d'aquestes obres és d'un any, es preveu la finalització

de les mateixes al març de 2017.

Un altre equipament que començarà a veure la llum

enguany és el Casal d‘Avis de Sant Genís. Estarà

situat als voltants dels camps de petanca i es preveu

que entri en funcionament a l'abril de 2017.

Si els pressupostos municipals no pateixen cap

inrevés també haurien de donar començament,

després de l'estiu, les obres de la segona fase dels

patis de Sidó-Lledoner i la reforma del Mercat de la

Vall d'Hebron.

PAD-PAM. Decidim Barcelona.

Cobriment RONDA DE DALT.

Ha arribat un moment clau en el mandat de l'Ada

Colau.

Ha d'aprovar el Pla d'Actuació de Districte (PAD) i el

Pla d'Actuació Municipal (PAM). Aquests plans són

fulls de ruta a seguir de les inversions a realitzar

durant els propers 3 anys.

L'Ajuntament va decidir crear una plataforma de

participació ciutadana (Decidim Barcelona) per,

segons ells, poder elaborar aquests plans seguint la

voluntat dels barcelonins.

Es van presentar més de 10.000 propostes d'actuació,

resultant guanyadora la proposta de "Cobriment de la

Ronda de Dalt al seu pas per la Vall d'Hebron" (1.720

suports, que són 638 vots més que la segona i gairebé

el doble que la tercera).

Gràcies al suport dels veïns dels nostres barris i de no

pocs barcelonins més, Barcelona en Comú s’hauria

de veure obligat a començar el projecte que els veïns

ja vam consensuar amb l'anterior gabinet municipal.

De moment segueixen volent, unilateralment i sense

participació ciutadana, reformular el projecte pactat,

però ja no hi ha marxa enrere i el cobriment és una

obligació que tenen per mandat popular.

La resta de les principals propostes referents a Sant

Genís dels Agudells que esperem es vegin plasmades

en el pròxim PAD són les següents:

- Connexió de vianants entre Sant Genís, Hospital

Vall d'Hebron i Montbau mitjançant un pas a la part

mitjana de l'Av. Jordà.

- Murs de contenció de terres als carrers Saldes,

Sagàs i Viver i la reurbanització del carrer Olvan.

- Altres intervencions demanades són la millora

d'urbanística de diversos carrers de la part alta del

barri, fer noves connexions entre carrers i

construcció d'escales que permetin una millor

accessibilitat, noves i més amples voreres als carrers

Judea i Natzaret, i altres petites intervencions en

asfalt, enllumenat, parcs i jardins, etc.

I, per descomptat, que es dugui a terme el

manteniment urbà adequat i la neteja necessària.

Miguel Giner

Vocalia d’Urbanisme
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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 a on pots trobar aquesta torre?

(La solució al final de la pàgina)

A l’Arrabassada, a la corba de la Font del Bacallà

Sorolla 14, baixos – 08035 Barcelona

Tel./Fax 93 428 42 86 - tmontbau@redcecauto.com
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El petit altaveu

Entra al laberint i troba’n la sortida

Sopa de lletres

Pinta els 

castellers amb el 

colors de la teva 

colla preferida, o 

acoloreix com 

vulguis la teva 

pròpia colla. Si 

després  ho 

retalles tindràs 

un original punt 

de llibre

Acoloreix, retalla i plega

per les línies de punts i

tindràs un petit drac.
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Vecinas y vecinos:

Queremos aprovechar la ocasión para hacer un breve repaso desde la anterior entrega de

l’Altaveu.

La cabalgata de reyes, una mágica fiesta que gusta tanto a los niños como a los mayores.

Compensado plenamente el esfuerzo que significa su organización, al ver las ilusionadas caras

de los niños y niñas de Sant Genís.

El carnaval, otro motivo de fiesta y convivencia para todos, con una animada rúa con medio

barrio disfrazado y paseando por nuestras calles.

El mes de marzo con todas las actividades para celebrar el día de la mujer trabajadora,

apoyando desde l’A.VV. La cohesión y la integración de la mujer en su entorno laboral, urbano

y social.

Y por supuesto reclamando a la administración soluciones para todas las carencias de nuestro

barrio. Ya sabréis que han empezado las obres del nuevo campo de futbol en el Ribas. Y antes

del verano han de empezar las obras de la segunda fase de los patios de Sidó-Lledoner, con las

que se habrá dignificado uno de los espacios más degradados de nuestro barrio.

El tan necesario Casal de Gent Gran, con los presupuestos recientemente aprobados no ha de

existir ningún impedimento para su construcción.

Y seguimos con las reclamaciones a Parcs i Jardins para conseguir un buen mantenimiento de

los espacios verdes de Sant Genís.

Quiero recordaros los talleres que realizamos en el local de l’A.VV.:

Los martes y jueves clases de repaso de primaria para los niños del barrio.

Los miércoles por la tarde curso de catalán i Reiki. Los jueves por la mañana sesión de

Bodymind. Y para poder disfrutar de forma gratuita de estos últimos talleres solo has de ser

socio de l’A.VV. del barrio.

Os animamos a participar de la gestión de l’A.VV. todas las manos e ideas son pocas para poder

mejorar nuestro barrio como nos merecemos.

Sólo me falta desearos que disfrutéis de la Fiesta Mayor y de las actividades que hemos

preparado desde l’A.VV. con la colaboración inestimable de otras entidades del barrio.

¡Feliz Fiesta Mayor!

Sacri Burgos

Presidenta A.VV.
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Des de ja fa un parell d’anys l’A. VV. del barri, i gràcies a la col·laboració de la Carme i l’Antonio, podem oferir

aquest taller setmanal gratuït, que es un tot un èxit de participació i que té un alt grau de satisfacció per part dels

assistents a les sessions.

El Reiki està reconegut i aconsellat per l'OMS, l’Organització Mundial de la Salut, com un tractament

complementari a la medicina tradicional.

I què és el Reiki?

El Reiki és una tècnica de canalització i transmissió d'energia vital a través de la imposició de mans, que

s'utilitza per obtenir pau i equilibri a tots els nivells. Quan la nostra energia vital és forta, nosaltres estem física,

emocional, mental i espiritualment sans. Quan la nostra energia vital està en un nivell molt baix, podem

desequilibrar-nos o emmalaltir en diverses formes. Una de les maneres en què podem reabastir-nos de Força

Vital és a través del Reiki.

El Reiki és un tècnica Holística, ja que harmonitza i desbloqueja tots els plànols de l'ésser humà; físic, mental,

emocional i espiritual. No agredeix al cos de cap manera i tampoc crea addicció ni ocasiona efectes secundaris o

col·laterals ja que no s'utilitzen substàncies químiques ni elements estranys al cos, sinó només l'energia de vida

que està present en tot ésser viu.

El Reiki s'utilitza per a:

- Augmentar El nivell energètic, donant vitalitat física i anímica.

- Provocar un estat de relaxació reduint l'estrès i l'ansietat

- Alleugerir el patiment físic, emocional, mental o espiritual

- Migranyes, depressió

- Fibromiàlgia, Càncer, etc.

- Ajudar a superar els efectes secundaris de la medicació, també en els 

tractaments de quimioteràpia i anestèsia

- Disminuir els dolors de tota mena

- Accelerar la recuperació de fractures, contusions, esquinços, tendinitis i ferides

- Ajudar a netejar l'organisme i la ment de tot tipus de toxines i regula el sistema immunològic

- En pacients en fase terminal, pot donar alleujament tant a la persona afectada com al seu entorn familiar

- Facilitar el son i disminuir l'abatiment

Per accedir al Reiki no cal estar malalt, qualsevol persona que sent que "hi ha alguna cosa mes" i no sap què, i

no li troba molt sentit a les coses que fa en la seva vida quotidiana, pot trobar la seva raó de ser i estar en

aquesta vida a través de Reiki.

A través d'aquest mètode, fem que el nostre cos es torni més sa, el pensament es torni més calmat i augmentem

l'alegria de viure.

Et convidem a visitar el nostre estand durant la Festa Major, dissabte a la tarda i diumenge al matí.

Grup de Reiki de Sant Genís
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DIEM. Grup Dones Fem

Vocalia de la Dona

Les lectures recomanades

MUJERES QUE CORREN CON 

LOS LOBOS

Autora CLARISSA PINKOLA ESTES

Nº de pàgines: 576 pàgs.

Enquadernació: Tapa dura

Editorial: EDICIONES B

Llengua: CASTELLÀ

ISBN: 9788466645270

Mujeres que corren con lobos

La doctora Clarissa Pinkola Estés és una psicoanalista junguiana internacionalment reconeguda com a

especialista, poeta, comptadora i guardiana d'antics contes de la tradició llatinoamericana. Es va doctorar en

Estudis Interculturals i Psicologia Clínica, i des de fa 23 anys es dedica a l'ensenyament i a la pràctica privada de

la psicologia. Ha estat directora executiva del C. G. Jung Center for Education and Research.

Pel seus escrits i el seu activisme, ha estat distingida amb nombrosos guardons.

La doctora Estés va començar a escriure aquest llibre en 1971 i li ha dedicat més de vint anys. Dones que corren

amb els llops ha estat traduït a 18 idiomes i ha rebut el Premi d'Honor Abby i el premi Gradiva de la National

Association for the Advancement of Psychoanalysis.

En el llibre "Mujeres que corren con lobos", Clarissa Pinkola ens ofereix una autèntica joia plena de claus de

l'esperit femení. A través de diversos contes (alguns familiars, com Barba Blava o Les Sabatilles vermelles),

l'autora ens ofereix una fantàstica oportunitat per a reinterpretar i comprendre millor les nostres experiències

vitals i així poder actuar en plena consciència.

Pinkola parteix de la premissa bàsica de que tota dona, sense excepció, té en el seu interior a la Lloba, la Dona

Salvatge, la que ens omple d'energia i ens fa recuperar l'espontaneïtat, alhora que ens transforma en animals

madurs que sabem protegir-nos dels depredadors deixant de banda la ingenuïtat o la inexperiència. Pot estar

adormida o mig morta, però sempre anhelar retrobar-nos.

En paraules de l'autora: "La lloba, la vella, la Que Sap, està dins de nosaltres. Floreix a la més profunda psique

de l'ànima de les dones, l'antiga i vital dones salvatges. Ella descriu la seva llar com aquell lloc en el temps on

l'esperit de les dones i l'esperit dels llops fan contacte, el lloc on la seva ment i els seus instints es barregen, on la

vida profunda d'una dona consolida la seva vida mundana. És el punt on el Jo i el Tu es besen, el lloc on les

dones corren amb els llops".

Carmen Sanmartín
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DIEM. Grup Dones Fem
Vocalia de la Dona

El responder de la vida

Dícese de una mujer

muy bien vestida

pero cuya alma estaba herida

Nunca se puede saber

el responder de una mujer,

únicamente sabemos

lo que bien merecemos.

Nunca dígase de la gente

que por bien sabedora,

del mérito es merecedora.

Lo único que es verdadero

es el amor del progenitor merecedero.

Mª Carmen Cuadrado

veïna de Sant Genís

Nuestra Vocalia de la Dona

Como ya sabéis, la Associació de veïns de Sant Genís

dels Agudells, cuenta con una vocalía de la dona,

desde la cual queremos llegar a las mujeres de nuestro

entorno para que participe de la vida del barrio tanto

desde las diferentes actividades que realizamos

dirigidas hacia la mujer, como el asesoramiento de los

diferentes servicios que el distrito y la ciudad pone a

disposición de nosotras.

Os informamos de las actividades que hemos realizado

desde el 25 de noviembre, fecha en la que se celebra el

Día Internacional contra la Violencia de Género,

Realización de un taller contra las agresiones en el

ámbito de la calle, en dicho taller, impartido por una

especialista y un mosso de esquadra nos enseñaron una

serie de ejercicios básicos de autodefensa.

El 8 de Marzo se recuerda a las mujeres que en

una fábrica de Nueva York murieron quemadas en

su lucha por conseguir mejores condiciones

laborales. Como homenaje, ese día celebramos el

día de la mujer trabajadora y se reivindican

cuestiones en los cuales las mujeres todavía no

estamos equiparadas a los hombres como es el

ámbito laboral.

Como cada año, el distrito organiza una cena a

través del Consell de Dones del distrito, y del que

formamos parte, y participamos en la cena en el

Foment Hortenc, y es un punto de encuentro de las

mujeres del distrito, y si queréis participar estáis

invitadas para el próximo año

Realizamos las lecturas de Mel i Foc en la Casa

Groga, donde se leyeron poemas y meditamos

sobre ellos, fueron dos horas de un enriquecedor

intercambio de impresiones entre todas las mujeres

que participamos.

Como colofón a la celebración, disfrutamos del

concierto acústico de “Silencio por Favor”, con la

voz de Raquel y Francesc a la guitarra. Una delicia

escucharlos, (podéis encontrar el podcast en la

web de Radio Sant Genís).

Si estás interesada en participar en nuestra vocalía,

sólo has de acercarte a la Associació de Veïns.



GAS      CALEFACCIÓN       CALDERAS

Telf. 932 184 343      www.eltubodelgas.es 

38



39




