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Benvolguts veïns i veïnes

Acabem un any que ha estat força intens pel que fa a

novetats al nostre barri.

A hores d’ara ja deuríem de saber el calendari d’inici de

les re-urbanitzacions dels carrers Olvan i el tram inferior

d’Elies i Pagès, així com els usos que tindrà l’antic camp

de futbol del “Peni”. I d’altres actuacions en diferents

àmbits més.

A tot això hi hem d’afegir la ja operativa Associació de

Comerciants, el grup de joves i un nou grup de dones en

fase de constitució. Sense oblidar la posada en marxa

del Casal de Gent Gran del barri, i l’arranjament dels

Patis de Sidó-Lledoner.

Esperem poder anar veient al llarg del proper any, les

millores incloses en el nostre Pla de Barri, les activitats

que aniran duen a terme les nostres entitats, tant les

antigues com les noves i el cobriment del tram de la

Ronda davant del remodelat Mercat de la Vall d’Hebron.

Només ens queda desitjar-vos unes

Bones Festes! i un Feliç Any Nou!

Estimados vecinos y vecinas

Acabamos un año que ha sido bastante intenso en cuanto

a novedades en nuestro barrio.

A estas alturas ya deberíamos saber el calendario de inicio

de las reurbanizaciones de las calles Olván y el tramo

inferior de Elías y Pagés, así como los usos que tendrá el

antiguo campo de fútbol del "Peni". Y de otras actuaciones

en diferentes ámbitos.

A todo ello hay que añadir la ya operativa Asociación de

Comerciantes, el grupo de jóvenes y un nuevo grupo de

mujeres en fase de constitución. Sin olvidar la puesta en

marcha del Casal de Gent Gran del barrio, y la reforma de

los patios de Sidó-Lledoner.

Esperamos poder ir viendo a lo largo del próximo año, las

mejoras incluidas en nuestro Pla de Barri, las actividades

que irán realizando nuestras entidades, tanto las antiguas

como las nuevas y el cubrimiento del tramo de la Ronda

frente el remodelado Mercado de la Vall d’Hebron.

Sólo nos queda desearos unas

Felices Fiestas! y un Feliz Año Nuevo!
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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 primer pecat de la humanitat va ser la fe, el dubte, la seva primera

virtut”

Carl Sagan

Tel: 932 111 208 – 616 007 517

elkaumascotes@gmail.com

Venta de Bombonas Butano
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PARVIZ SHAHBAZI. M

DELEGAT DE ZONA

ASSESORAMENT EN INVERSIONS I ASSEGURANCES

c/ Getsemaní, 6 

Tfn- 934 185 466 i 934 173 780          Fax- 934 173 780

08035 Barcelona

Els hi assegura unes Bones Festes!



7

L'origen cèltic de la festa de Tots Sants

La tardor sempre s’ha considerat un període de canvi de cicle vital i per això és el moment

ideal de recordar els qui ja no hi són. De fet, retre culte als morts és un tret comú en gairebé

totes les cultures del món. En el nostre cas, Tots Sants forma part d’un grup de festes,

juntament amb el Dia dels Morts i Halloween, que tenen un origen comú: el sistema de

creences dels antics celtes, que tenia una part fonamental basada en el record dels difunts.

Segons les cultures cèltiques, el cicle de l’any es dividia en dos períodes: el temps clar i el

temps fosc. El temps clar començava l’1 de maig, amb el floriment de la natura i la sortida dels

ramats a pasturar, i el fosc l’1 de novembre, amb l’arribada del mal temps i el tancament del

bestiar. En una societat ramadera com la celta, la celebració de la festa del Samhain, pels volts

del primer de novembre, era una festa clau perquè encetava el període de letargia hivernal.

L’arribada del cristianisme en terres cèltiques va acabar expandint la festa a tots els territoris

cristians i esdevingué el dia oficial de remembrança dels difunts. Això sí, el pas va ser molt lent

–va durar aproximadament tres-cents anys: del segle VIII a l’XI– i la festa s’alterà notablement,

perquè va adoptar connotacions religioses tot i haver mantingut detalls pagans. Així i tot, el

Semhain encara se celebra avui dia en alguns indrets que tradicionalment havien estat sota

influència cèltica, com ara Galícia.

Segles més tard, amb l’expansió del cristianisme en terres americanes, la festa de Tots Sants

va entrar en contacte amb les creences indígenes de culte als morts. D’aquesta manera va

néixer el Dia dels Morts, un conjunt de festes autòctones procedents d’uns quants punts de

l’Amèrica Llatina que aquests darrers anys s’han fet molt populars ací. Una de les més

espectaculars és la que es fa a Mèxic i que va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de

la Humanitat l’any 2008.

Institut de Cultura de Barcelona - Servei de Cultura Popular
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info@mansdecor.com
Tel 622 746 256
c/Getsemaní 4, Local 13
08035 Barcelona
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El Racó de la Ciència

Algunes dades curioses

En aquest exemplar us portem un resum de les 100 dades científiques més curioses, no les podem incloure totes per manca d’espai, però

hem intentat encabir-hi les que pensem us poden sorprendre més. Estan extretes d’un article publicat ja fa una mica de temps pel nostre

amic col·laborador de Naukas; Miguel Artime.

La llum triga 8 minuts i 17 segons en viatjar des del Sol fins a la

superfície terrestre.

La Terra rota a una velocitat de 1.609 km/h, però es desplaça a

través de l'espai a la increïble velocitat de 107.826 km/h.

La pedra de calamarsa més gran coneguda pesava 1kg i va caure

a Bangla Desh el 1986.

Els dinosaures es van extingir abans que es formessin les

Muntanyes Rocalloses o els Alps.

Quan una puça salta, el seu índex d'acceleració és 20 vegades

superior al del llançament del transbordador espacial.

La pruna Kakadu australiana conté 100 vegades més vitamina C

que una taronja.

L'ADN va ser descobert per primera vegada el 1869 pel suís

Friedrich Mieschler.

L'arbre més gran de tots els temps era un eucaliptus australià. Al

1872 va registrar una alçada de 132 m.

El virus de l'Ébola mata 4 de cada 5 humans als que infecta.

Dintre de 5 mil milions d'anys el nostre Sol es quedarà sense

combustible i es convertirà en una Gegant Vermella.

Les girafes solen dormir durant 20 minuts al dia. Poden arribar a

dormir fins a 2 hores (a estones, no d'un sol cop), però

excepcionalment. Mai se'n van a dormir.

Una cèl·lula sanguínia triga 60 segons en completar el seu

recorregut pel cos.

L'estructura molecular de l'ADN va ser establerta per primera

vegada el 1953 per Watson i Crick.

Cada persona perd més de 18 kg de pell al llarg de la seva vida.

Una quarta part de les espècies vegetals del planeta estan en

perill d'extinció des de l'any 2010.

Les galàxies més grans contenen un bilió d'estrelles.

Si el Sol mesurés tan sols una polzada de diàmetre (2,54 cm),

l'estrella més propera es trobaria a 716 km de distància.

Els astronautes no poden fer rots a l’espai perquè la ingravidesa

no permet la separació de líquid i gas en els seus estómacs.

Una milionèsima de la milionèsima de la milionèsima de la

milionèsima de la milionèsima de segon després del Big Bang,

l'univers tenia la mida d'un pèsol.

L'anglès Roger Bacon va inventar la lupa en 1250.

L'envergadura d'un Boeing 747 és superior a la longitud del

primer vol dels germans Wright.

Una anguila elèctrica pot produir una descàrrega superior als 650

volts.

La comunicació sense cables va experimentar un gran pas

endavant el 1962 amb el llançament de Telstar, el primer satèl·lit

capaç de retransmetre senyals de telèfon i de televisió via satèl·lit.

Els primers productors de vi van viure a Egipte voltant de l'any

2300 AC.

Sense la seva capa de mucositat, l'estómac es digeriria a si mateix.

En el cos humà hi ha 96.560 km. de vasos sanguinis.

El primer cromosoma humà sintètic va ser creat el 1997 per

científics nord-americans.

Els humans tenim 46 cromosomes, els pèsols 14 i el cranc 200.

Amb 38 cm, els ulls del calamar gegant són els més grans del

planeta.

L'univers conté més de 100 mil milions de galàxies.

Miguel Artime

Divulgador científic

http://maikelnai.naukas.com/

Traducció al català; Xavier Civit
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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

Encara no l’has escoltat?

El batec del barri a 
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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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Afrontar el duelo. El duelo ante una pérdida

Una col·laboració de la Residencia Azurimar

Todo ser humano sufre en mayor o menor medida el duelo ante una pérdida. En cualquier sociedad del

mundo se produce un intento casi universal por recuperar el objeto perdido, y/o existe la creencia en una

vida después de la muerte donde uno se puede volver a reunir con el ser querido. Sin embargo, en las

sociedades anteriores a la escritura, la patología a causa del duelo parece ser menos frecuente que en las

sociedades más civilizadas.

Según la tesis de George Engel, la pérdida de un ser amado es psicológicamente tan traumática como

herirse o quemarse gravemente en el plano fisiológico. El duelo representa una desviación del estado de

salud y bienestar, y se necesita un período de tiempo para que la persona en duelo vuelva a un estado de

equilibrio similar. El proceso de duelo podría ser similar al de curación, pudiéndose restaurar el

funcionamiento total o casi total, pero por el contrario, también pudiera haber un funcionamiento y curación

inadecuados.

Del mismo modo que los términos sano y patológico se aplican a los distintos cursos en el proceso de

curación fisiológica, también se pueden aplicar al curso que toma el proceso de duelo.

Después de sufrir una pérdida, hay ciertas tareas que deben realizarse para restablecer el equilibrio y

completar el proceso, aunque dichas tareas no sigan necesariamente un orden específico. El duelo es por

tanto un proceso y no un estado, por lo que estas tareas requieren esfuerzo. Siguiendo el ejemplo de Freud,

hablamos de que la persona realiza el llamado “trabajo de duelo”.

Conocemos que los signos típicos del duelo normal o agudo son:

* Algún tipo de malestar somático o corporal.

* Preocupación por la imagen del fallecido.

* Culpa relacionada con el fallecido o con las circunstancias de la muerte.

* Reacciones hostiles.

* Incapacidad para funcionar como lo hacía antes de la pérdida.

* Desarrollo de rasgos del fallecido en su propia conducta.

Y a nivel somático, sensaciones tales como:

* Vacío en el estómago.

* Opresión en el pecho.

* Opresión en la garganta.

* Hipersensibilidad al ruido.

* Sensación de despersonalización: “camino calle abajo y nada parece real, ni siquiera yo”.

* Falta de aire.

* Debilidad muscular.

* Falta de energía.

* Sequedad de boca.

A menudo estas sensaciones físicas preocupan y quienes las sufren recurren al médico para que les haga

un chequeo, pero una vez que este se ha realizado y averiguan que no hay otra causa orgánica detonante,

necesitan abordar este problema desde otra perspectiva, en este caso des de la psicológica para lograr

eliminar los síntomas, mejorarse y recuperar su calidad de vida.

Estrategias para afrontar el duelo 

Con el fin de sobreponerse a esta experiencia dolorosa, los expertos han elaborado un conjunto de

estrategias para utilizar en la aplicación práctica y cuyos resultados han venido siendo positivos a lo largo

de estos años. Las investigaciones han ido haciendo evidentes grandes mejoras en muchos de los casos

de duelo experimentado:



13

Aceptar la realidad de la pérdida

Cuando alguien muere, incluso si la muerte es esperada, siempre hay cierta sensación de que no es verdad.

La primera tarea del duelo es afrontar plenamente la realidad de que la persona está muerta, que se ha

marchado y no volverá. Parte de la aceptación de la realidad es asumir que el reencuentro es imposible, al

menos en esta vida. La conducta de búsqueda, se relaciona directamente con el cumplimiento de esta tarea.

Algunas personas no aceptan que la muerte es real y se quedan bloqueadas en esta parte. La negación se

puede practicar a varios niveles y tomar varias formas, pero la mayoría de las veces implica negar la realidad,

el significado o la irreversibilidad de la pérdida:

Negar la realidad de la pérdida puede variar en el grado, desde una ligera distorsión a un engaño total. Lo más

probable que puede ocurrir es que la persona sufra “momificación”, es decir, que guarda posesiones del

fallecido en un estado momificado, preparadas para usar cuando él/ella vuelva. Los padres que pierden a un

hijo conservan la habitación tal como estaba antes de la muerte. Esto no es extraño a corto plazo pero se

convierte en negación si continúa durante años. Un ejemplo de distorsión sería la persona que ve al fallecido

personificado en uno de sus hijos. Este pensamiento distorsionado puede amortiguar la intensidad de la

pérdida pero raramente es satisfactorio y, además dificulta la aceptación de la realidad de la pérdida.

Negar el significado de la pérdida. De esta manera, la pérdida se puede ver menos significativa de lo que

realmente es. Afirmaciones como “no era un buen padre”, “no estábamos tan unidos” o “no le echo de menos”.

Algunas personas se deshacen de la ropa y de otros artículos personales que les recuerdan al fallecido.

Acabar con todos los recuerdos del fallecido es lo opuesto a la “momificación” y minimiza la pérdida. Es como

si los supervivientes se protegieran a sí mismos mediante la ausencia de objetos que les hagan afrontar cara a

cara la realidad de la pérdida.

Otra manera de negar el significado pleno de la pérdida es practicar un “olvido selectivo”.

Negar que la muerte sea irreversible. Otra estrategia usada para negar la finitud de la muerte es el espiritismo.

La esperanza de reunirse con la persona fallecida es un sentimiento normal, sobre todo en los primeros días o

semanas después de la pérdida. Sin embargo, la esperanza crónica de dicha reunión no es normal.

“A veces las personas en duelo parecen estar bajo la influencia de la realidad o se comportan como si

aceptaran plenamente que el fallecido se ha ido; otras veces se comportan de manera irracional, bajo el

dominio de la fantasía de una reencuentro final. El enfado se dirige al objeto perdido, a sí mismo, o a otras

personas que se cree que han causado la pérdida, e incluso a los benévolos que con buena intención le

recuerdan la realidad de la pérdida”. Krupp y otros, 1986.

Aunque completar esta tarea plenamente lleva tiempo, los rituales tradicionales como el funeral ayudan a

muchas personas a encaminarse hacia la aceptación. Los que no están presentes en el entierro pueden

necesitar otras formas externas de validar la realidad de la muerte. La irrealidad es particularmente difícil en el

caso de la muerte súbita, especialmente si el superviviente no ve el cuerpo del fallecido. Parece que soñar que

el fallecido está vivo es, no sólo un deseo de que se haga realidad sino una manera que tiene la mente de

validar la realidad de la muerte mediante el contraste intenso que se produce al despertar de dicho sueño.

Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida

Es apropiado usar la palabra alemana “Schmerz” cuando se habla del dolor porque su definición más amplia

incluye el dolor físico literal que mucha gente experimenta, el dolor emocional y el cambio conductual

asociado con la pérdida. Es necesario reconocer y trabajar este dolor o éste se manifestará mediante algunos

síntomas u otras formas de conducta disfuncional. Cualquier cosa que permita evitar o suprimir de forma

continua este dolor es probable que prolongue el curso del duelo. No todo el mundo experimenta el dolor con

la misma intensidad ni lo que siente de la misma manera, pero es imposible perder a alguien a quien se ha

estado profundamente vinculado sin experimentar cierto nivel de dolor.
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Puede haber una sutil interacción entre la sociedad y

la persona en duelo que hace más difícil completar

esta tarea. La sociedad puede estar incómoda con los

sentimientos de estas personas y, por lo tanto, dan el

mensaje sutil: “no necesitas elaborarlo, sólo sientes

pena por ti mismo”. Esto interfiere con las propias

defensas de la persona, llevándole a negar la

necesidad de elaborar los aspectos emocionales,

expresándolo como “no necesito elaborar el duelo”.

Abandonarse al dolor está estigmatizado como algo

mórbido, insano y desmoralizador. Lo que se

considera apropiado en un amigo que quiere bien a la

persona en proceso de duelo es que la distraiga de su

dolor, pero eso no favorece a la persona ya que

provoca que esta retenga las emociones que en un

futuro se volverán a manifestar.

La negación de trabajar el dolor, es no sentir. La

persona puede evitarlo de muchas maneras, la más

obvia es bloquear sus sentimientos y negar el dolor

que está presente. A veces, bloquean el proceso

evitando pensamientos dolorosos o utilizan

procedimientos de detención de pensamientos para

evitar sentir la disforia asociada con la pérdida.

A otras personas, los familiares o amigos les protegen de la incomodidad de los pensamientos desagradables,

ayudándoles a apartarse de ellos. Idealizar al muerto, evitar las cosas que le recuerdan a él y usar alcohol o

drogas son otras formas de abstenerse de cumplir este proceso.

Algunas personas que no entienden la necesidad de experimentar el dolor de la pérdida intentan encontrar una

cura geográfica. Viajan de un lugar a otro buscando cierto alivio a sus emociones, esto es lo opuesto a

permitirse a sí mismos dar rienda suelta al dolor: sentirlo y saber que un día se pasará.

Una joven minimizó su pérdida creyendo que su hermano estaba fuera del oscuro lugar en el que había estado

(su tumba) y en uno mejor después de su suicidio. Esto podía ser verdad pero le impidió experimentar el

intenso enfado que sentía por haberla abandonado. En el tratamiento, cuando se permitió a sí misma por

primera vez sentir enfado dijo: “estoy enfadada con su comportamiento y no con él”. Finalmente fue capaz de

reconocer este enfado directamente.

Hay unos pocos casos en los que la persona superviviente tiene una respuesta eufórica ante la muerte, pero

no suele estar asociado con un rechazo empático a creer que la muerte ha ocurrido. Puede ir acompañado de

una sensación vivida de la presencia continua del fallecido. Generalmente, estas respuestas eufóricas son

extremadamente frágiles y efímeras.

Bowlby dice “antes o después, aquellos que evitan todo duelo consciente, sufren un colapso, habitualmente

con alguna forma de depresión”. Uno de los propósitos del asesoramiento psicológico en procesos de duelo es

ayudar a facilitar esta segunda parte para que la gente no arrastre el dolor a lo largo de su vida. Si esto no se

completa adecuadamente, puede que sea necesaria una terapia más adelante, en un momento en que puede

ser más difícil retroceder y trabajar el dolor que se ha estado evitando.
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Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente.

Adaptarse a un nuevo medio significa cosas diferentes para personas diferentes, dependiendo de cómo era la

relación con el fallecido y de los distintos roles que desempeñaba. Este darse cuenta muchas veces empieza

alrededor de tres meses después de la pérdida e implica asumir vivir solo, educar a los hijos solo, enfrentarse

a una casa vacía y manejar la economía solo, en el caso de una persona viuda.

El superviviente no es consciente de todos los roles que desempeñaba el fallecido hasta algún tiempo

después de la pérdida. Muchos se resienten por tener que desarrollar nuevas habilidades y asumir roles que

antes desempeñaban sus parejas. La estrategia de afrontamiento de redefinir la pérdida de manera que pueda

redundar en beneficio del superviviente tiene que ver, muchas veces, con que se complete este apartado de

manera exitosa.

La muerte les confronta también con el cuestionamiento que supone adaptarse a su propio sentido de sí

mismos. El duelo puede suponer una regresión intensa en la que las personas se perciben a sí mismas como

inútiles, inadecuadas, incapaces, infantiles, o personalmente en quiebra. Los intentos de cumplir con los roles

del fallecido pueden fracasar y esto, a su vez, puede llevar a una mayor sensación de baja autoestima.

Cuando ocurre se cuestiona la eficacia personal y la gente puede atribuir cualquier cambio al azar o al destino

y no a su propia fuerza y habilidad. Con el tiempo estas imágenes negativas dan paso a otras más positivas y

los supervivientes son capaces de continuar con sus tareas y aprender nuevas formas de enfrentarse al

mundo.

El ajuste al propio sentido del mundo y la pérdida a causa de una muerte puede cuestionar los valores

fundamentales de la vida de cada uno y sus creencias filosóficas, creencias influidas por nuestras familias,

nuestros pares, la educación y la religión así como por las experiencias vitales. No es extraño sentir que se ha

perdido la dirección en la vida. La persona busca significado y su vida cambia para darle sentido a esta

pérdida y para recuperar cierto control. Esto ocurre cuando se trata de muertes súbitas y prematuras. Para

muchas personas no hay una respuesta clara.

La persona lucha contra sí misma fomentando su propia impotencia, no desarrollando las habilidades de

afrontamiento necesarias o aislándose del mundo y no asumiendo las exigencias del medio. Sin embargo, la

mayoría de la gente no sigue este curso negativo sino que decide que debe asumir los roles a los que no está

acostumbrada, desarrollar habilidades que nunca había tenido y seguir adelante con un nuevo sentido del

mundo.

Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.

Volkan ha sugerido que una persona en duelo nunca olvida del todo al fallecido al que tanto valoraba en vida y

nunca rechaza totalmente su rememoración. Nunca podemos eliminar a aquellos que han estado cerca de

nosotros, de nuestra propia historia, excepto mediante actos psíquicos que hieren nuestra propia identidad.

La disponibilidad de un superviviente para empezar nuevas relaciones depende no de “renunciar” al cónyuge

muerto sino de encontrarle un lugar apropiado en su vida psicológica, un lugar que es importante pero que

deja un espacio para los demás.

La tarea del asesor se convierte entonces, no en ayudar a la persona en duelo a “renunciar” al cónyuge

fallecido, sino en ayudarle a encontrar un lugar adecuado para él en su vida emocional, un lugar que le permita

continuar viviendo de manera eficaz en el mundo.

Los padres muchas veces tienen dificultades para entender la noción de rechazo emocional. Si pensamos en

la recolocación, la tarea del padre en duelo implica cierta relación continuada con los pensamientos y

recuerdos que asocia con su hijo, pero se trata de hacerlo de una manera que le permita continuar con su vida

después de dicha pérdida.

Esta nueva recolocación emocional se entorpece manteniendo el apego del pasado en vez de continuar

formando otros nuevos. Algunas personas encuentran la pérdida tan dolorosa que hacen un pacto consigo

mismos de no volver a querer nunca más.
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Para muchas personas, esta nueva recolocación es las más difícil de completar. Se quedan bloqueados en

este punto y más tarde se dan cuenta de que su vida, en cierta manera, se detuvo cuando se produjo la

pérdida. Pero esta tarea se puede cumplir. Quedaría reflejado cuando una chica dice: “existen otras personas

a las que amar, y eso no significa que quiero menos a papá”. Por lo tanto, el duelo acabaría cuando se han

completado estas cuatro tareas.

Un punto de referencia de un duelo acabado es cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin

dolor. Siempre hay una sensación de tristeza cuando piensas en alguien que has querido y has perdido, pero

es un tipo de tristeza diferente, no tiene la cualidad de sacudida que tenía previamente. Se puede pensar en el

fallecido sin manifestaciones físicas como llanto intenso o sensación de opresión en el pecho. Además, el

duelo acaba cuando una persona puede volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos.

Sin embargo, hay quien parece no acabar nunca el duelo. Shuchter descubrió que la gran mayoría de viudas y

viudos han encontrado un poquito de estabilidad... estableciendo una nueva identidad y encontrando una

dirección en sus vidas. Los estudios de Parkes muestran que las viudas pueden necesitar tres o cuatro años

para alcanzar la estabilidad.

Una de las cosas básicas que puede hacer la educación, a través del asesoramiento psicológico, es alertar a

las personas del hecho de que el duelo es un proceso a largo plazo, y su culminación no será un estado como

el que tenían antes del mismo. No se trata de un proceso lineal, puede reaparecer y se tendrá que volver a

trabajar.

Geoffrey Gorer cree que la manera en que

las personas responden a las

condolencias verbales da cierta indicación

del punto del proceso de duelo en el que

están. La aceptación agradecida de las

mismas es uno de los signos más

destacados de que la persona lo está

resolviendo satisfactoriamente.

El duelo se puede acabar, en cierto

sentido, cuando la persona recupera el

interés por la vida, cuando se siente más

esperanzada, cuando experimenta

gratificación de nuevo y cuando se adapta

a nuevos roles. Pero también hay un sentido en el que nunca acaba. Quizá la siguiente cita de Freud resulte

útil. Escribió a su amigo el reconocido Doctor en Psiquiatría Binswanger, cuyo hijo había muerto:

“Encontramos un lugar para lo que perdemos. Aunque sabemos que después de dicha pérdida la fase aguda

de duelo se calmará, también sabemos que permaneceremos inconsolables y que nunca encontraremos un

sustituto. No importa qué es lo que llena el vacío, incluso si lo llena completamente, siempre hay algo más”.

Xavier Millán Martínez

Psicólogo. Residencia Azurimar

COPC 22708
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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

Ja el tenim aquí!. Malgrat haver estat inaugurat

“oficialment” al mes de juliol, amb la presència

de l’alcaldessa Ada Colau, no ha estat fins al mes

de Setembre que ha començat a oferir tot un

seguit de serveis als nostres “sèniors”.

Pels qui encara no sou socis us convidem a fer-hi

una visita i a ampliar la informació que us oferim

des d’aquesta revista.

A banda de ser un acollidor punt de trobada, els

usuaris poden trobar un espai de lectura amb la

premsa diària i biblioteca, sala de jocs,

xerrades sobre diversos temes, excursions,

passejades, sortides culturals, i tallers de Ioga,

Reiki, Tai Xi, Teatre, Ball en línia, coral, tennis

taula, riureteràpia, etc, etc,

I al Casal de Gent Gran continuen les tardes de

ball dels dissabtes. Us recomanem que us hi

apropeu i demaneu informació al personal del

Casal, us atendran amb molt de gust!

I si us voleu desfer dels llibres que teniu a casa

(en bon estat), en podeu fer donació al Casal i

ampliarem la seva ben sortida biblioteca.

Taller de Reiki al Casal
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Luis Magen Moreno

veterinari d’El Kau

El Kau

C/Naïm 9

08035 Barcelona

Tel: 932111208

Elkau.mascotes@gmail.com

MALATIA RENAL CRÒNICA FELINA

La malaltia renal és una entitat molt comú en els gats

domèstics caracteritzada per la pèrdua de funcionalitat

dels “filtres” de l'organisme que son els ronyons. Podem

classificar-la en dues modalitats, malaltia renal aguda i

malaltia renal crònica. La primera es caracteritza per una

afecció aguda dels ronyons, és a dir, una mala funció

immediata de l'òrgan després de veure's afectat per una

lesió que pot ser de diferent origen, per exemple

infecciós. La malaltia renal crònica en canvi, es

caracteritza per una funció incorrecta dels ronyons

mantinguda en el temps que acaba per donar símptomes

quan el ronyó està afectat de forma irreversible.

Es tracta d'una de les malalties que més diagnostiquem

en medicina felina, en concret són els gats adults i

geriàtrics els que més sovint es veuen afectats. Les

causes poden ser variades i en moltes ocasions no

arribem a esbrinar-la mai.

Mostres d'orina de diferents animals amb

diferents malalties. A l'esquerra orina amb

densitat baixa (malaltia renal)

Es considera que l'animal comença a mostrar signes analítics quan el 75% dels dos ronyons funcionen de

manera incorrecta. Quan això passa, l'òrgan no és capaç d'eliminar les toxines a l'orina ni de recaptar aigua,

generant una orina voluminosa i poc concentrada.

Els símptomes del gat poden ser molt variats com aprimament, vòmits o pèl amb mal aspecte però sempre

observarem que l'animal beu més aigua i orina més. En el cas que el gat deixi de menjar com ho feia abans,

tingui un pèl “lleig” i no estigui tan actiu com era es recomana portar-lo al veterinari ja que aquest son signes

de que alguna cosa no està bé en el nostre animal i s'han de descartar patologies greus com la malaltia renal.

Hem d'entendre que és tracta d'una malaltia

incurable avui dia, i que té un tractament crònic per

tal de preservar els ronyons. El pronòstic depèn de

com d'avançat estigui el procés. Existeixen diferents

graus de la malaltia segons la severitat del dany

renal, els signes clínics i laboratorials. Es molt

important fer un diagnòstic acurat per tal de delimitar

l'estat de la disfunció, classificar el nostre pacient en

la categoria que li correspongui i així poder instaurar

ràpidament el tractament adequat a cada cas.

Per tal de fer un bon diagnòstic s'ha de fer una

exploració completa de l'animal a més de realitzar

una analítica d'orina i sang completes. Avui dia

tenim disponibles tècniques diagnòstiques que

permeten anticipar un futur dany renal i així poder

establir un protocol abans que el dany renal sigui

definitiu. Per aquest motiu des de El Kau

recomanem realitzar aquestes proves a gats sans

més grans de 7 anys i així anticipar qualsevol indici

de mal funcionament dels ronyons.

El consum excessiu d'aigua és un símptoma 
típic de malaltia renal
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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

L’Associació de Comerciants de Sant Genís

Ara fa un any, els nostres comerciants ja ens van donar una mostra de les seves intencions –bones, per descomptat- amb la

Festa del Comerç de Sant Genís a la campanya de Nadal del 2016, que va comptar amb la col·laboració del Districte

d’Horta-Guinardó. Enguany ens tenen preparades més sorpreses i esperem que ben aviat augmenti el nombre

d’establiments associats. Tots de ben segur hi sortirem guanyant.

Recordem que el comerç és vida, i més en un barri com el nostre amb alguns dels edificis

allunyats dels altres. El comerç ens dona caliu i també seguretat al transitar pels nostres

carrers cap al vespre.

Fem barri! Comprem a Sant Genís!

Cavalcada de Reis 2018

La cavalcada de reis començarà a les 18:00 hores aproximadament, el proper 5 de gener, amb el recorregut següent:

Pça. De la Font del Roure, Costa Pacheco, Elies i Pagès, Pça. Madrona Prat, Natzaret, Avgda. Jordà, Haifa, Naïm, Avgda.

Jordà, Judea, Sinaí, Lledoner i Natzaret, davant de l’escola Montserrat, a on ses majestats baixaran dels vehicles per anar

en comitiva fins a la Haima Reial de la Pça Meguidó, a on els nens del barri podran lliurar les cartes en ma, al seu rei

preferit. Després l’A.VV. us convidarà a una xocolata calenta.

Us agrairem que feu cas a les indicacions de la organització durant la cavalcada. I si voleu col·laborar, la vostra ajuda serà

molt benvinguda.

La darrera cabina

La proposta de l’Anna Farré, que va arribar a recollir més de 1.500 signatures en poc més de 15 dies a change.org, se li va

acabar el termini el 13 d’Octubre perquè els veïns i veïnes poguessin donar la seva opinió sobre l’ús al que volen que es

destini la darrera cabina amb porta de la ciutat de Barcelona. Malgrat que la participació va estar per sota del previst el

resultat va estar força just.

Recordem que les 3 opcions a triar eren: Un punt WI-FI gratuït, un punt de bookcrossing (intercanvi de llibres o

passallibres) i una línia directe al telèfon del civisme, També es va deixar una opció oberta, per què qui ho volgués podés

fer-hi una proposta diferent.

Finalment el resultat va ser el següent:

Vots emesos: 93

Passallibres: 28

Telèfon civisme: 25

Punt WiFi: 24

Cabina telèfon: 6

Vots nuls: 6

Vots en blanc: 3

Línia directe al 112: 1 

D’entre els vots declarats nuls, la majoria sense ser gaire seriosos, tenien el seu

punt divertit. No es varen poden incloure com a vàlids per la seva impossibilitat

material o bé per què no corren gaires “superherois” pel barri.

La comissió que ha estat treballant el tema ja ha presentat una possible proposta d’ubicació, que resta pendent de la

resposta dels serveis tècnics del districte.
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Pa i alimentació

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

SUPER DEL BARRI
servei a domicili

OBERT TOTS ELS

DIUMENGES I FESTIUS 

Avgda, Elies i Pagès 20

Tfn. 932 546 915
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El racó de l’Associació

Noticies breus

Recull de material històric del barri

Dins del Projecte de Pla de Barris (PdB), hi ha un grup de treball dedicat a la recuperació de la memòria històrica, tant en

imatges; Súper 8, vídeo, fotografies, documents, etc,, com en àudio. Properament es farà una crida a tots els veïns, que

disposin d’aquests materials, demanant-los poder fer una copia dels mateixos, per anar-ho incorporant a l’arxiu de la ciutat i

també existeix la possibilitat de realitzar un vídeo amb tot el material recopilat.

Nou servei d’assessorament pels veïns

Properament l’A.VV. amb l’ajut d’un economista professional, posarà en marxa un servei d’assessorament de tràmits amb les

administracions, companyies de subministrament de serveis, bancs, etc.. adreçat als veïns i comerços del barri. També en

alguns dels casos es podrà oferir servei d’acompanyament. Es tracta d’oferir informació detallada i avisar de possibles

complicacions en el cas de les hipoteques, préstecs, avals etc..., i també com podem actuar per efectuar reclamacions quan

creiem que els nostres drets com a consumidors hagin estat vulnerats.

Podeu apropar-vos al local de l’A.VV. per demanar més informació.

Reforç de personal per la treballadora social del CAP

Està previst que a partir del proper mes de gener del 2018, es reforci la plantilla de les treballadores socials del CAP Sant

Rafael. Finalment les múltiples queixes han donat el seu fruit, al menys parcialment, i s’ha aconseguirà agilitzar els tràmits

amb les treballadores social depenent de la Conselleria de Benestar Social i Família,

Quotes socis

Informem als socis de l’A.VV. que ja teniu disponibles els rebuts corresponents a l’any 2018. Podeu passar pel local de

l’A.VV. per efectuar el pagament.

Reforma del Mercat de la Vall d’Hebron

Com ja sabreu, el projecte de reforma del Mercat

inclou a la seva coberta un espai destinat a horts.

Aquest projecte incorpora noves tècniques de conreu i

incorpora el vessant social a les diferents collites, pel

que es millora notablement aquest tipus

d’equipaments:

• Conrear amb menys gruix de substrat

• Procés de compostatge

• Adaptació per persones amb mobilitat reduïda

• Projecte de distribució de la producció

Aquest serà un projecte amb impacte social que

permetrà la ocupació de persones en risc d’exclusió

social i persones amb discapacitat a més de distribuir

menjar fresc i sa a col·lectius amb pocs recursos.
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Sant Jordi 2017

VII Concurs Literari

V Premi Pere de la Fuente

Dana Aguiló llegint el seu treball 

guanyador 

Foto de família amb els guanyadors i els membres

del jurat

Els membres del jurat durant l’acte

Relació de guanyadors i guanyadores

El passat 21 d’abril va tenir lloc l’acte de lliurament de premis del VII Concurs

Literari de Sant Jordi, V Premi Pere de la Fuente, a la Sala Gran del Centre

Cívic Casa Groga, a on va resultat guanyadora del premi Pere de la Fuente la

Dana Aguiló d’onze anys.

Enguany el jurat estava format per Mª Antonia Espasa presidenta, i els vocals

Meritxell Rodríguez, Iván de la Nuez i Elsa de la Fuente. Vàrem comptar amb

la presència del Conseller de cultura del districte i també Conseller del barri de

Sant Genís, el Sr. Joan Cela.

Per qüestions tècniques no ens ha estat possible incloure els diferents treballs

guanyadors en aquest exemplar de la revista, com ve sent habitual, i us

demanem disculpes per aquest fet, especialment als guardonats.

Us deixem amb diferents imatges de l’acte i la relació dels guanyadors de les

diferents categories.
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El racó de l’Associació

Vocalia d’Urbanisme

PROJECTES A EXECUTAR EL 2018

La concreció de les inversions previstes al Pla de Barris de Sant Genis dels Agudells es duran a terme en el transcurs del

proper any.

Al 2018 es preveu l'inici de les re-urbanitzacions del Carrer Olvan i de la part baixa del Carrer Elies i Pagès, la

connexió/accés per vianants amb Hospital de la Vall d'Hebron des de l'Av. Jordà, a tocar del nº 12, els nous jardins de

Tir-Judea i la millora dels entorns del nou Casal de Gent Gran.

També es millorarà l’accessibilitat entre la Plaça Palestina i el Carrer Getsemaní, mitjançant una rampa, s'adequarà

l'escala de Cànoves a la Font del Roure i s'intervindrà en els escocells de l'Av. Jordà, amb material sintètic per

millorar la mobilitat per la vorera costat Besòs.

La intervenció més important es produirà en els entorns de Can Soler, en els terrenys de l'antic camp de futbol i els seus

voltants. S'espera que al novembre de 2018 comencin unes obres destinades a la renaturalització i l’aprofitament social

d'aquest espai pels veïns i veïnes del nostre barri.

Estan previstes un seguit d'actuacions que comportaran l’adequació d'aquesta zona per a fins educatius, ambientals,

recreatius i esportius. Aquestes actuacions han estat fruit d’un ampli consens entre les diferents entitats del barri i alguns

veïns a títol individual.

Així doncs, s'habilitaran 5 terrasses a diversos nivells, dispensant a cada nivell un ús divers. Les terrasses més altes, (més

properes a la masia) es dedicaran a horts i temes de l'entorn natural, amb zones que acostaran la muntanya al barri. A la

zona central del nou parc s'ubicaran els llocs dedicats a l'oci i a les relacions socials. Les instal·lacions previstes no estan

projectades de manera definitiva però molt probablement constin de servei de restauració, d'una zona de pícnic, d'un parc

recreatiu amb tobogans, tirolina, pista de skate, rocòdrom, jocs d'aigua, taules de tennis de taula, etc... . La part baixa del

parc estarà destinada a una pista poliesportiva i la persistentment sol·licitada ampliació dels patis de l'Escola Mare de Déu

de Montserrat en simbiosi amb l'entorn natural que l'envolta.

Estat actual de l’antic camp de futbol
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El racó de l’Associació

Vocalia d’Urbanisme

Les parets de cada terrassa seran aprofitades per construir al seu interior magatzems i locals on guardar els estris

necessaris per a les activitats del nou parc. Un d'aquests locals ha estat sol·licitat com a futura seu de l'Associació de

Joves de Sant Genís.

Ús agrícola

Pista multi-usos

Ampliació pati escola

Zones cíviques

Dibuix orientatiu de com pot quedar l’espai un recuperat pel barri

Pel que fa a l'aprofitament de l'aigua de les lleres existents en aquest lloc ha estat tractat de forma especial i s'espera que

es pugui destinar als diversos usos previstos. Aquest ha estat un dels punts més reivindicats per part de tots els

participants.

També es contempla la millora dels accessos a aquesta part del barri: Es renovaran el camí procedent de Can Piteu, en el

qual s'inclourà un mirador, i de l'Arrabassada, on, a més, s'ha sol·licitat que col·loquin una nova parada de bus de la

línia 119. La connexió amb la fondalada de la Font del Bacallà s'ajorna per al mandat municipal següent.

Es preveu dotar de personal per al bon funcionament de les instal·lacions.

Cal recordar que durant el 2018 s'acabaran les obres del nou Mercat de la Vall d'Hebron, on també s'ubicaran un

autoservei de la cadena Lidl i un hort urbà a la coberta de l’edifici. S'espera que al mateix temps finalitzi la cobertura

de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre el pont de l'Av. Jordà i l'entrada a l'IES Vall d'Hebron.

Miguel Giner

Vocalia d’Urbanisme
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Segur que coneixes el barri?

Què és i a on està? 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 !!(La solució al final de la pàgina)

Sorolla 14, baixos – 08035 Barcelona

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

Solució:

Restesdel’anticmolíd’aiguadelamasia

deCanGresa(CasaGroga),alsJardinets

delaViolantdeBar.
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El petit altaveu

Ajuda al Mickey a trobar el seu cistell
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El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones i Nenes el juliol de 1981, en el

context del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada

les dones van denunciar la violència de gènere en l’àmbit domèstic i la violació i l’assetjament sexual en l’àmbit social i dels

governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques.

Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal, tres activistes polítiques

assassinades el 25 de novembre de 1960 mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats, en mans de la

policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana.

Cada 25 de novembre, dones d’arreu del món ocupen els carrers per cridar que no volen més violències contra les dones.

Reivindiquen el dret a una vida lliure de violències, però també celebren trobar-se perquè són supervivents. Moltes dones a

diversos països denuncien les violències patriarcals dels estats, dels grups armats i les transnacionals que exerceixen el seu

poder sobre els cossos de les dones com a territoris de conquesta.

Aquest 25 de novembre les feministes catalanes omplim els carrers i aixequem les nostres veus, per exigir i construir unes

vides lliures de violències; conscients que les violències masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets

humans de més de la meitat de la població. Les violències masclistes, (contra moltes dones i criatures, lesbianes,

transexuals, bisexuals, transgèneres, intersexuals, amb diversitat funcional, de diferents orígens, cultures, creences i

religions) legitimen i perpetuen les desigualtats en un sistema heteropatrialcal, capitalista, colonial i racista basat en

mecanismes de control i poder sobre els nostres cossos i les nostres vides.

Malgrat que diverses legislacions, incloses les internacionals, insten els governs a eliminar, prevenir, i protegir de les

violències patriarcals; les dades que surten a la llum arreu del mon i també a casa nostra sobre feminicidis dins i fora de la

parella i agressions sexuals, palesen que és un fenomen greu molt estès, que no decreix i que hi ha una manca de voluntat

política per abordar-ho.

En aquests moments volem remarcar que per a aconseguir una vida lliure de violències cal actuar en tots els àmbits de la

nostra vida. A Catalunya vivim un augment en la escalada repressiva: càrregues policials de l’1 d’octubre amb denúncies

d’agressions sexuals, i l’existència de preses polítiques. Les feministes també estem compromeses en la defensa de la

democràcia i de les llibertats al nostre país i entenem que, la criminalització i/o judicialització de formes pacífiques de

protesta social i reivindicació política, també són formes de violència, que hem de denunciar.

DIEM. Grup Dones Fem
Vocalia de la Dona. Manifest unitari del 25 de Novembre

El passat 21 d’octubre en la Primera Assemblea Feminista per l’abordatge de les violències

masclistes de Catalunya, vam denunciar amb força:

- Que les violències sexuals formen part de la història de les nostres vides. Es produeixen en

molts llocs: a la casa, al carrer, als ascensors, en espais d’oci, a la feina; de nit i de dia; per

desconeguts però sobretot per coneguts, familiars, gent propera, veïns, persones que

treballen en el mateix lloc que la dona; individualment o en grup.

- Que l’abordatge de les violències masclistes per part dels mitjans de comunicació és sovint

inadequat i contribueix a minimitzar o justificar les violències i a victimitzar més les dones

que les pateixen. Creen un estat d’opinió que malauradament influeix en les decisions

polítiques i judicials que es prenen.

continua
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- Que en el ciberespai, un lloc quotidià de relacions per al jovent, apareix un nou concepte de violència 2.0. En les xarxes

socials es desenvolupen conductes verbals agressives contra el que difereix del cànon normatiu heteropatriarcal, violències

sexuals i experiències associades al mite de l’amor romàntic.

- Que es donen situacions de violència institucional com a conseqüència de la inacció i omissió de les institucions

públiques, de processos administratius lents i burocràtics i de processos judicials que aborden les violències masclistes

com a conductes aïllades i fan recaure les sospites sobre qui les pateix.

EXIGIM

- Que totes les estructures socials, i molt especialment les organitzacions i institucions amb responsabilitats de govern, es

comprometin en la prevenció i l’eradicació de les violències masclistes.

- Que es desenvolupin i implementin instruments internacionals como el Conveni d’Istanbul i les recomanacions de la

CEDAW per l’abordatge de les violències masclistes.

- Que per poder establir la veritable dimensió de les violències masclistes, es requereixen estudis periòdics i complets,

estudis qualitatius en els quals es reculli la veu de les dones, i en els quals es detalli la prevalença de totes les formes de

violència, causes i conseqüències: la violència exercida en l’àmbit de la parella i ex-parella, les agressions sexuals al

carrer, l’assetjament sexual i per raó de sexe, i l’assetjament per identitat sexual en l’àmbit laboral, la trata amb finalitats

d’explotació sexual i laboral de dones i nenes, i tot tipus de violències masclistes.

- Que les polítiques publiques i el Sistema Judicial assumeixin les responsabilitats envers les violències masclistes i que

garanteixin els requisits de “veritat, justícia i reparació”. Que generin estructures reals de protecció, que respectin els

processos i les necessitats de les dones i implementin mesures de justícia real i efectiva.

- Que a totes les empreses existeixen protocols de prevenció i eradicació dels assetjaments sexuals i assetjaments per raó

de sexe.

- Que els models d’atenció siguin feministes, de manera que han de ser integrals i multidisciplinaris i han d’incloure

processos de recuperació, reparació i acolliment per a les dones i els seus fills i filles, així com per a nenes, adolescents i

joves. Que totes les persones que les atenguin tinguin obligatòriament formació específica i feminista.

- Que la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària, que inclogui un sistema coeducatiu en

totes les etapes educatives i la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos educatius.

- Que els mitjans de comunicació i de producció cultural, així com les xarxes socials assumeixin la seva responsabilitat en

l’eliminació de les violències masclistes, i que en facin un tractament adequat.

continua
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Vocalia de la Dona

A. VV. Sant Genís

- Que s’eliminin totes les traves existents per a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures d’atenció

integral i protecció efectiva en situacions de violències masclistes. Volem l’accessibilitat universal a tots els serveis. Que

es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius directes de persecució per violència masclista,

d’opció sexual i d’identitat de gènere.

- CAL SITUAR I RECONÈIXER:

· Que les nostres demandes van més enllà d’un Pacte d’Estat que no dona solucions reals al problema de les violències

masclistes.

· Que continuem i continuarem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència és responsabilitat de qui l’exerceix,

no de qui la pateix.

· Que som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Perquè les pràctiques de llibertat

femenina són mediació universal per a la transformació de la feminitat i de la masculinitat.

· Que la autodefensa feminista dona seguretat física i emocional, és creativa, i és una forma eficaç per fer front a les

violències masclistes de forma individual i col·lectiva.

· Que les dones teixim xarxes i que sense xarxes no es pot abordar el canvi social. Les organitzacions feministes som

referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat. I per això estem amb totes

les dones que arreu del món compartim la mateixa lluita.

· Que els països només seran veritablement lliures si les dones vivim sense violències masclistes.

· Que els moviments feministes som la clau de la transformació cultural i social. Sense les dones no hi ha revolució.

Les unes al costat de les altres, practicant l’autoorganització, l’empoderament i l’autodefensa feminista, diem prou a les

violències masclistes i ens donem suport per gaudir de vides i relacions lliures

PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA.

PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE I LLIURE DE VIOLÈNCIES.

PERQUÈ ENS VOLEM VIVES;

CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, AUTODEFENSA FEMINISTA

ENS VOLEM VIVES, LLIURES I REBELS!!!!!!!

JUNTES SOM MÉS FORTES!!!!

ELS CARRERS SERAN SEMPRE NOSTRES!!!!
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Les lectures recomanades

PATRIA

Autor FERNANDO ARAMBURU

Nº de pàgines: 684 pàgs.

Enquadernació: Tapa tova

Editorial: TUSQUETS EDITORES

Llengua: CASTELLÀ

ISBN: 9788490663196

Disponible en e-book

Premi de la Crítica 2016 de narrativa

El retaule definitiu sobre més de 30 anys de la vida a Euskadi sota el terrorisme.

El dia en què ETA anuncia l'abandonament de les armes, Bittori es dirigeix al cementiri per explicar-li a la

tomba del seu marit el Txato, assassinat per els terroristes, que ha decidit tornar a la casa on van viure.

Podrà conviure amb els qui la van assetjar abans i després de l'atemptat que va trastocar la seva vida i la de

la seva família? Podrà saber qui va ser l'encaputxat que un dia plujós va matar el seu marit, quan tornava de

la seva empresa de transports? Per més que arribi d'amagat, la presència de Bittori alterarà la falsa

tranquil·litat del poble, sobretot de la seva veïna Mirin, amiga íntima en un altre temps, i mare de Joxe

Mari, un terrorista empresonat i sospitós dels pitjors temors de Bittori. Què va passar entre aquestes dues

dones? Què ha enverinat la vida dels seus fills i els seus marits tan units en el passat? Amb els seus estrips

dissimulats i les seves conviccions indestructibles, amb les seves ferides i les seves valenties, la història

incandescent de les seves vides abans i després del cràter que va ser la mort del Txato, ens parla de la

impossibilitat d'oblidar i de la necessitat de perdó en una comunitat trencada pel fanatisme polític.

LA PELL FREDA

Autor ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

Nº de pàgines: 312 pàgs.

Enquadernació: Tapa tova

Editorial: LA CAMPANA

Llengua: CATALÀ

ISBN: 9788495616258

Disponible en e-book

Quan el van desembarcar a la platja amb una xalupa, el va sorprendre que l’únic

habitant de l’illa no sortís a rebre'l. Però aviat descobreix que apareixen cada nit

molts visitants misteriosos i amenaçadors. Des d’aquest moment, la seva vida -

que haurà de compartir amb el brutal Batís Caffó i Aneris, la de la pell freda- es

converteix en una lluita frenètica amb ell mateix i amb els altres, on es barregen

els sentiments de rebuig i de desig, de crueltat i d’amor, de por i d’esperança.
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