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Concurs
Posa`t
Guapa
De entre totes les cartes
i e-mails rebuts una
ha estat la guanyadora,
Flor, del carrer Entença, 91
que rebrà un tractament
de estètica BodySvelt a:

C/. Sepúlveda, 125 - T. 902 41 41 22

Enhorabona, Flor!!
Gràcies a tots per la vostra participació!
Torneu a intentar-ho.! Participeu de nou.

Aquest mes Sortegem

1 Sessió de Regeneració
Facial amb Ultrasons
(Mes informació veure pagina 35)

Sant Antoni
Guanyadora II Concurs Literari
Acelobert Sant Antoni 2009
El passat mes de juny
vam lliurar el premi a

Helena Garcia
per la seva poesia,

Clau de Somni

Des d’aqui la felicitem i l’animem
que segueixi desenvolupant tot el seu
potencial creatiu i literari.
Durant els pròxims mesos anirem publicant
els treballs que, encara que no han estat premiats,
han sigut seleccionats per la seva qualitat estil literari.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
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Telèfons útils
Urgencies
Urgències sanitàries
Telèfon únic d’emergències
Bombers
Guàrdia Urbana
Mossos d’Esquadra
Policia Nacional

Sumari
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112
080
092
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Juliol ‘09
06

Centres Civics i Culturals
Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via Corts Catalanes, 491 - T. 93 323 77 90
Centre Cívic Cotxeres Borrell
C/ Viladomat, 2 - 8 - T. 93 324 83 50
Espai Gent Gran Sant Antoni
C/. Comte Borrell, 44 - 46 - T. 93 451 67 36

08

Associació de Veins Sant Antoni
Av. Mistral, 30 - T. 93 423 93 54
Xarxa Comunitaria xarx@antoni
C/. Viladomat, 78, 4ª - T. 93 445 22 92
Altres:
Biblioteca Sant Antoni
C/. Comte Borrell, 44 - 48 - T. 93 329 72 16

12

Arxiu Municipal de Districte
C/. Aragó, 311 - T. 93 291 62 28
Mercat de Sant Antoni
C/. Compte d’Urgell, 1 - T. 93 423 42 87
CAP Manso
C/. Manso, 19 - T. 93 325 28 00
Serveis Socials Sant Antoni
C/. Manso, 28 - T. 93 256 23 50
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Activitats del mes
100 números del SAC
Noticias Express
L’entrevista
El Nostre Planeta
Un xic d’història
Mercat de Sant Antoni
Botigues Acelobert
Taulell d’anuncis
Mapa del barri
La guia del barri
Acelobert Recomienda
Esports
Fem barri
Avui cuines tu
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Horóscopo
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Comissaria Mossos d’Esquadra
Gran Vía, 456
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Activitats J
EXPOSICIONS

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Data limit: 30 de juliol de 2009

Acomiada’t del
Mercat de Sant Antoni
Com molts de vosaltres ja sabreu, aquests
mesos de primavera i estiu són els darrers en
els quals l’edifici del Mercat de Sant Antoni
serà obert al públic.
Des del SAC, hem preparat una campanya per
tal que tothom s’acomiadi del Mercat de Sant
Antoni abans no es torni a obrir totalment
renovat d’aquí a tres anys. Per aquesta
campanya comptem amb la col·laboració de
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
Una de les accions de la campanya és la
convocatòria d’un concurs de fotografia per
tal de recollir les darreres imatges de com és
l’edifici del Mercat de Sant Antoni actualment.
En aquest concurs l’autor de la fotografia
premiada amb el primer premi rebrà 500 euros
en vals de compra en establiments del SAC i
també hi haurà 12 accèssits de 100 euros.
Les fotografies premiades, a més a més,
es publicaran en el Calendari 2010 del SAC.
Les bases del concurs de fotografia les podeu
trobar en els establiments adherits al SAC. Les
fotografies que es presentin al concurs s’han
de lliurar a qualsevol establiment comercial
o de serveis adherit al SAC o a la bústia de
l’associació del Mercat de Sant Antoni, que es
troba al patí del carrer Borrell.

Mes informació: Comte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B
Tel. 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com

HABITABLE - FOTOGRAFIES DE FÉLIX ORCAJO
2 al 24 de juliol
Imatges que mostren intervencions de caràcter efímer
realitzades dins d’un espai industrial en desús. El treball final es presenta en un collage, recurs expressiu que recull
l’experiència més enllà del treball pràctic produït a l’edifici.
Inauguració: dijous 2 de juliol a les 19.30h
Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302. Entrada Lliure
D’ALLÒ QUOTIDIÀ A ALLÒ IMAGINARI
OBRES D’ESTEBAN DONCEL I MANUELA MALIA
2 al 24 de juliol
Els artistes exploren en les seves imatges un territori de trobada
i interacció entre els valors de connotació, iconicitat i plasticitat,
inherents a tota representació formal i quotidiana.
Inauguració: dijous 2 de juliol a les 19.30h
Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302. Entrada Lliure
ESPAI D’EXPOSICIONS: NOSTÁGICOS I BUENOS AIRES...
FOTOGRAFIA. LUCRECIA BENITO SÁNCHEZ
del 8 al 25 de juliol
Fotògrafa argentina nascuda l’any 1976 i que ha exposat
les seves fotografies a diferents espais culturals de Buenos Aires i Barcelona. Inauguració dimecres 8 de juliol a
les 21 h. Lloc: Centre Civic Cotxeres Borrell. C/. Viladomat, 2-8. Entrada Lliure
PERSEGUINT UN SOMNI, VINCENT VAN GOGH
FOTOGRAFIES DE MARIA TERESA SANDALINAS.
del 3 al 24 de juliol.
Van Gogh decideix viatjar al sud de França per descobrir
la fascinant “lumière du Midi”. Inauguració: divendres 3
de juliol a les 20h. Lloc: Centre Civic Casa Golferich –
Gran Via Corts Catalanes, 491. Entrada Lliure

MAGIA & CLOWN

EIXAMPLE A LA FRESCA- HOT BURRITO - Pez en raya
Dijous 9 de juliol a les 22 h
Lloc: Centre Civic Cotxeres Borrell. C/. Viladomat, 2-8.
Entrada Lliure
SITICLAUN - Clownfish - Dijous 16 de juliol a les 22 h
Lloc: Centre Civic Cotxeres Borrell. C/. Viladomat, 2-8.
Entrada Lliure
LA PUNTA DEL NAS VERMELL- L’ESPECTACLE
La punta del nas vermell
Dijous 23 de juliol a les 22 h
Lloc: Centre Civic Cotxeres Borrell. C/. Viladomat, 2-8.
Entrada Lliure
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ts Juliol’09
MUSICA

EIXAMPLE A LA FRESCA
CARAJILLO’S - Dimarts, 7 de juliol, 22h.
Hot Carajillo’s Happy Band

Lloc: Centre Civic Casa Golferich – Gran Via Corts Catalanes, 491. Entrada Lliure
SHINE - Dimarts, 14 de juliol, 22h.
Intèrprets: Hernan Senra “Chino”, Albert Bello i Ivan Kovacevic.

Lloc: Centre Civic Casa Golferich – Gran Via Corts Catalanes, 491. Entrada Lliure
TXUS BLUES & JOSE BLUEFINGERS
Dimarts, 21 de juliol, 22h.
Intèrprets: Txus Blues, harmònica i veu, i Jose Bluefingers,
guitarra.

Lloc: Centre Civic Casa Golferich – Gran Via Corts Catalanes, 491. Entrada Lliure

TEATRE

EIXAMPLE A LA FRESCA - La locura que cura
Dimecres, 8 de juliol, 22 h.
Alejandra Jiménez Cascón

Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302. Entrada Lliure
Dimecres, 15 de juliol, 22 h.
LA BANDA (TEATRE D’HUMOR) - INVISIBLES
Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302. Entrada Lliure
Dimecres, 22 de juliol, 22 h.
ROMÁNTICOS EMPEDERNIDOS
Varie-té con los Románticos: antología de un fracaso sistemático.
Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302. Entrada Lliure

JOCS DE TAULA

Tornejos de Dòmino. Tots els dijous a les 21:30 h.
Lloc. Club de Dòmino. C/. Urgell, 18 – T. 93 424 60 51

TALLER CORPORAL: DIALEG ENTRE COSSOS

Dissabte, 18 de juliol. De 18 a 20 h.
Propostes corporals per experimentar les qualitats de
posar limits, invadir, cedir, compartir...que estàn en joc
quan ens relacionem amb els demés.
Mes informació: Yolanda López. T. 652 951 092

CHARLA

Conservació i Reparació de Banyeres i Sanitaris
23 de juliol. De 18’30 a 20’30 h.
Lloc: Botiga de Medi Ambient. Floridablanca, 132, baixos

Sr. Botiguer, Ser Soci del SACC
té Avantatges...
Entre d’altres,
anunciar-te a la revista
ACELOBERT GRATUÏTAMENT
dins la guia Util
informat trucant al teléfon
93 446 32 10, a més de:
• Targeta de pagaments i fidelització Barcelona Comerç,
amb una comissió de solament el 0,50 %
pels establiments adherits al SACC i la possibilitat
de participar en els promocions i els avantatges
que la targeta donarà als seus titulars.
• Acord amb els Mossos d’Esquadra perquè el SACC
pugui tramitar denúncies per robatoris i furts.
• Vals d’aparcament de 0,79 euros per 1/2 hora.
• 30 % de descompte per Àrea Verda, Àrea Blava
i aparcaments de B:SM.
• Comissió entre 0,95 i 1,05% en totes les targetes de crèdit.
Crèdits, préstecs, finançament de compres amb tractes especials.
• Assessorament jurídic, laboral i fiscal.
• Preus especials i descomptes en assegurances.
• Descompte del 10% en el preu públic de recollida de residus.
• Productes promocionals a preus especials
(caramels, bosses de compra, calendaris...).
• Servei de borsa de treball, selecció de personal
i personal en pràctiques.
• Descomptes especials per passis d’espots
i falques de publicitat en TV i ràdio.
• Els establiments del SAC són a dos portals d’internet:
www.santantonibcn.com
i al portal de les associacions de comerciants de l’Eixample:
www.botiguesdeleixample.org

Mes informació:
Comte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B
Tel. 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com
5 ACELOBERT
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100 números

del full informatiu del SAC
Amb l’edició del full informatiu del
SAC “...de notícies” del mes de
juliol es compleix el número 100
d’aquesta publicació.
El full informatiu del SAC va néixer
ara fa 8 anys amb l’objectiu de
convertir-se en el difusor de les activitats que el SAC desenvolupava
així com de tota mena de notícies
que poguessin ser d’interès per als
establiments comercials i de serveis de Sant Antoni.
El full informatiu del SAC ha tingut
sempre una vocació oberta i està
adreçat a tot el comerç i serveis
del barri de Sant Antoni, tant als
que estan associats al SACC com
als que no.
Actualment en fem una edició de
2300 exemplars que es reparteixen
mensualment a tots els establiments comercials i de serveis del
barri de Sant Antoni.
Després d’aquests anys, creiem
que el full informatiu del SAC s’ha
consolidat com una bona eina de

comunicació entre l’entitat que
agrupa el comerç associat de
Sant Antoni i tots els establiments
comercials i de serveis que hi ha
al barri, però volem que també
sigui un mitjà per expressar les
opinions de les persones que porten els establiments comercials i
de serveis de Sant Antoni.
Així doncs, des d’aquí, us volem
demanar que si teniu opinions o
propostes relacionades amb el
comerç ens les feu arribar per
publicar-les al full informatiu del
SAC “... de notícies” o a la revista del SAC “Tot SAC” que enguany també compleix vuit anys
d’existència.
Per últim volem agrair a tots els
establiments comercials adherits
al SAC tot el què fan perquè el
comerç de Sant Antoni vagi endavant i recordar als que encara
no són del SAC que els esperem,
ja que la unió de tots plegats ens
donarà més força per fer de Sant
Antoni una zona comercial atractiva i poderosa.

6 ACELOBERT

ACELOBERT-SANTANTONIjuliol.indd 6

2/7/09 17:56:06

Noticias Express

Per Clàudia Tersol

Tour de França
El proper 10 de juliol, la mítica cursa passarà pel barri, en un circuit urbà
que recorrerà 10 quilòmetres i s’iniciarà a l’avinguda Maria Cristina, entre
les dues torres. Està previst que els ciclistes agafin l’avinguda Paral·lel fins
la Ronda Sant Pau i segueixin pel carrer Urgell fins la Gran Via de les Corts
Catalanes. En aquest punt l’expedició ja es anirà cap a la carretera de Sant Cugat (passant abans per altres carrers
de la ciutat) en direcció a Andorra, on farà la següent parada.
L’arribada a Barcelona, però, serà el dia 9 de juliol. Els ciclistes, provinents de Girona, entraran per l’avinguda Meridiana i arribaran a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Per a més informació del recorregut, es pot visitar el següent enllaç: http://w3.bcn.es/
V01/Serveis/AgendaRecomanada/V01AgendaRecomanadaIniciCtl/0,2169,290652295_302361084_2_880322384,00.
html?accio=detallciCtl/0,2169,290652295_302361084_2_880322384,00.html?accio=detall

Nova comissaria
Tot i que no hi ha data fixa, s’espera que al llarg d’aquest mes quedi enllestida i inaugurada la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Plaça Espanya. El nou edifici acollirà, a banda de les dependències dels Mossos, una
oficina d’expedició del DNI i passaport, així com els serveis territorials de
trànsit de les comarques de Barcelona. El trasllat dels Mossos a les noves
instal·lacions es farà de manera progressiva, “per unitats”.

Eixample a
la fresca

La comissaria ocupa un solar de 9.867 m2 i consta de dues torres -una
de set plantes i l’altra de nou- més un cos central de vidre on s’ubica el
vestíbul. El disseny és obra de l’estudi Bohigas-Mackay-Martorell.
L’edifici funcionarà amb plaques fotovoltaiques instal·lades a les façanes que encarades a la Plaça Espanya i l’Avinguda Paral·lel.
L’arribada del bon temps afavoreix
les activitats a l’aire lliure i Sant Antoni n’és un exemple. Durant tots els
dijous del mes de juliol, al Centre
Cívic Cotxeres Borrell s’organitzen
diverses activitats a l’aire lliure.
Així, el cicle Eixample a la fresca,
començarà el 2 de juliol amb un
espectacle de màgia i acabarà el dia
23 amb un espectacle de pallassos.
Les activitats són gratuïtes i comencen a les 22 hores. Es recomana als
assistents que hi arribin abans perquè l’aforament és limitat.
7 ACELOBERT
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L’entrevista

Per Tatono

Havia de ser futbolista

Pep Munné:
Incombustible

Un dels actors mes prolífics

El futbol té tants seguidors en la nostra societat
que a Pep Munné molts encara li recorden quan
va militar en els equips inferiors del Barça, encara que sense haver debutat mai en el primer
equip blaugrana.
Naturalment que a on ha adquirit després gran
notorietat ha estat en la seva gran trajectòria
en el món de la interpretació en teatre, cine i
televisió.

- T’has penedit alguna vegada de no haver continuat en el futbol?
- Reconec que en alguna ocasió, sí que he pensat en
això, encara que penedir-me’n, mai. En sortir del futbol
base i ja com a professional, vaig ser cedit pel F. C.
Barcelona al Mallorca, al Calella i al Rayo Vallecano. Vaig
retirar-me amb tan sols 20 anys, possiblement el més
jove d’Espanya, junt amb Julio Iglesias en el R. Madrid.
En el primer equip, en la meva demarcació de davanter
centre, hi havia Manolo Clares, el de “Manolo marca ya”,
i Cruyff com a jugador, amb qui era un plaer jugar i pot
ser hauria tingut la meva oportunitat, però...

- De totes maneres tu, de petit, pensaves a ser futbolista, oi?
- Si, i tant! Als 11 anys quan vaig començar, només pensava en la meva trajectòria com a jugador. Als 17 vaig
ingressar a la universitat i als 19 a l’escola d’art dramàtic. (Em va entrar el cuquet) i em vaig inclinar per la
interpretació.

“Aquest és el millor Barça
de la història”

8 ACELOBERT
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- Paral·lelismes entre les dues facetes?
- Al futbol hi ha alguna cosa d’espectacle, al teatre, d’esport.
Amb el públic en directe, de fons, en els dos casos i amb la
peculiaritat que tant en el terreny de joc com a l’escenari un
menys bo pot calar més transcendentment que un altre molt
pitjor. Qüestió de connexió, de transmissió d’afecte amb el
públic, simbiosi, al cap i a la fi.
- Tu també has dirigit, compararies el director amb
l‘entrenador?
- Existeixen certes semblances ja que les dues funcions
requereixen distribuir les missions de cadascú, entre jugadors i actors, procurant treure el major rendiment als
protagonistes sobre el terreny d’acció.
- Canviaries de director a entrenador?
- Ja, ja, ja... Deixem-ho com està...
- Com a jugador la vida és curta. Com a actor la
teva trajectòria ha estat molt prolífica i et queda per
davant un recorregut molt llarg, tot un gran avantatge, oi?
- Aquesta va ser la raó de major pes, a l’hora d’inclinarme per un o altre costat de la balança.

- El millor al teatre?
- El millor encara ha d’arribar. De tot el que he realitzat
fins ara, em quedo amb Dany i Roberta i Jonny cogió su
Fusil. Acostumo a estar sempre content de l’últim treball
que he interpretat.

“Junt amb J ulio Iglesias
(R. Madrid) vaig ser el jugador
més jove a retirar-me”
amo i senyor de tot el que succeeix, estàs sol davant
el públic, ets el dominador del temps i de l’espai. Al cinema predomina el director. L’actor ha d’actuar instantàniament, molta intuïció i precisió, perquè després el
director porta tot el tripijoc a la seva manera. La televisió
és un punt intermedi on comptes amb la circumstància
que, en el mateix moment, t’estan veient molts milions
d’espectadors.

- Amb que estàs més content del cine?
-Lifting de Corazón, encara que del cine, en general, no
estic massa satisfet amb el que he fet.

- Segueixes el futbol?
- Sí, per suposat! i quan puc també vaig al camp.

- I de la televisió?
- En primer lloc una minisèrie sobre el 23-F, en el paper de director general de l’Estat. Menció especial per la
sèrie Génesis.

- Defineix-me el Barça actual, l’equip dels teus
amors?
- Per mi el millor de la història, per joc-espectacle i per
resultats. I jo he vist molt futbol. Encara vaig tenir temps
de veure actuar Ramallets, Kubala...

- Quines característiques principals es diferencien
per a un actor de teatre, cine i televisió?
- Al teatre, quan l’actor és damunt l’escenari és l’autèntic

Havia de ser futbolista i es va convertir en un actor de
llarg i molt notable recorregut. Nascut per triomfar.

Text: Toni Pons “Tatono” - Fotos: A. Utrera

- El més destacat com a futbolista?
- Guanyar el campionat d’Espanya d’infantils a Màlaga.
Personalment, recordo amb especial estima un partit amistós Mallorca - Manchester United, amb Bobby
Charlton i amb la peculiaritat que per als anglesos no
existeixen els “amistosos”. Vam empatar amb un gol i jo
vaig ficar el gol local... amb 18 anyets, ja em diràs.
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Paper

El nostre planeta, la nostra llar

Reciclatge de Paper
Per què s’ha de reciclar el paper?
El reciclatge del paper no és pas
una cosa nova. Els egipcis ja feien
servir paper vell en la construcció
de caixes per a les mòmies.
Reciclar és aconseguir que un material en desús es torni a fer servir
transformant-lo.
En la fabricació de paper s’utilitza
energia, fusta i aigua. La utilització
del paper reciclat ens fa estalviar
una gran quantitat d’aquests recursos naturals, a més de proporcionar altres beneficis:
- Econòmics:
Es redueixen les importacions de
fusta i paper de fusta, per tant
s’estalvia.
Es creen llocs de treball amb la
recollida, el triatge i el reciclatge
del paper.
- Ecològics:
Menys deixalles.
Menys consum d’aigua i energia
per fabricar paper.
S’evita la tala de boscos perquè
una tona de paper vell és igual a
13 arbres adults.
Es redueixen les extensions de terres ermes.
Es redueix la pol·lució de l’aigua i
de l’aire.

On comença el reciclatge?
El primer pas per reciclar és separar el paper de la resta de deixalles.

a processos químics. El problema
d’aquest tipus de paper és que cal
separar la tinta del paper, i això suposa aigua i energia.
A més, l’aigua residual és molt contaminant i cal depurar-la abans de
retornar-la al riu. Si la tinta no es separa, el resultat és un paper grisós.
Ens hauríem d’acostumar a comprar paper d’aquest tipus perquè
és el que menys contamina.
Els papers sense seleccionar són
destinats a la fabricació de paper
de baixa qualitat i cartró, i són
desintegrats mecànicament.

Aquesta primera part del viatge
et resultarà familiar, doncs tu i la
teva família en sou els protagonistes quan seleccioneu les deixalles
i les dipositeu als corresponents
contenidors. La recollida es pot dur
a terme de tres maneres:
- Els recuperadors espontanis: aquelles persones que recullen paper i
cartró de les escombraries.
- L’Ajuntament pot tenir un circuit
de recollida de paper i cartró que
necessita de la teva ajuda per tal
que funcioni.
- Dipositar el paper als contenidors
de paper que hi ha al carrer o a
la teva escola.
Com es recicla?
El paper vell recuperat es transforma en pasta de paper. Aquesta
pasta de paper serà comprada per
les fàbriques que fabriquen paper
reciclat a partir del vell.
Els processos que es donen a partir
del paper vell són:
Els papers de qualitat es destinen
per a fabricar paper blanc gràcies

Algunes dades interessants:
Un mateix paper es pot reciclar de
6 a 15 vegades.
Existeix paper reciclat i ecològic
per a tots els usos.
El paper reciclat pot ser tan durador i resistent com el paper elaborat a partir de pasta de fusta.
El paper reciclat és perfecte des del
punt de vista higiènic i de la salut.
La blancor del paper no és sinònim
de qualitat.
Els avantatges del reciclatge del
paper són: Disminució del consum
de fusta, aigua i energia per a fabricar paper.
Reducció dels residus i per tant,
s’allarga la vida dels abocadors.
Disminució de la contaminació de
l’aigua i de l’aire, al no haver de
fabricar pasta de paper.
Disminució de la tala dels boscos.
Disminució de l’ importació de fusta o fins i tot de paper usat.
Recorda que: Usar paper reciclat i
separar-lo per a la seva recollida
selectiva és important per a protegir el medi ambient.
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Foto: Peter Manschot
peter57photo@yahoo.com

“Cuando uno sueña solo, solamente es un sueño.
Cuando muchos sueñan juntos, es el comienzo de una nueva realidad.”
Friedensreich Hundertwasser

Un xic d’història

Per Clàudia Tersol

Jardins amb

nom de dona

Des que l’Ajuntament de Barcelona
va començar a habilitar els interiors
dilla de l’Eixample per a guanyar espai públic, són moltes les dones que
han donat nom a aquests espais. Al
barri de Sant Antoni, entre els carrers
Floridablanca, Villarroel, Sepúlveda i
Casanova hi ha l’interior d’illa Mercè
Vilaret i Llop, en honor a la realitzadora catalana de televisió que va viure entre els anys 1943 i 1993.
Mercè Vilaret,
que va començar la seva
carrera als estudis Miramar
de Televisió Espanyola estava
sobretot interessada en portar a la
petita pantalla els problemes socials
més propers.
Així ho va fer en els documentals
La Mina, un barri sense fronteres i
Les altres condemnes, on abordava
els problemes d’un barri marginal i
la presó, respectivament. El seu objectiu era donar veu als antiherois, a
aquells que se superposen a les seves circumstàncies vitals i lluiten per
tirar endavant. La seva preocupació
per denunciar els problemes socials

Imatge de l’interior d’illa recuperat.

li va merèixer el premi Ciutat de Barcelona l’any 1978.
Mercè Vilaret tenia a banda
d’aquestes, altres inquietuds com
la cultura i, en especial, la literatura. Destacaríem l’entrevista que va
fer a Mercè Rodoreda o la realització i emissió de l’obra Terra Baixa,
d’Àngel Guimerà, tota una fita en una
panorama on predominaven les produccions en llengua espanyola.
Sens dubte, el més sorprenent de tot,
és la formació autodidacta de la rea-

litzadora que, amb 20 anys i sense
haver estudiat el batxillerat, va entrar a Televisió Espanyola, prèvia petició al llavors ministre d’Informació i
Turisme, Fraga Iribarne. Tot i la manca de formació inicial, Vilaret va ser
professora de la Facultat de Ciències
de la Comunicació des de l’any 1985
fins que va morir, al 1993.
Mercè Vilaret és considerada una de
les figures cabdals del món audovisual català i espanyol i se li han fet
diversos homentages amb motiu de
cicles de cinema de dones. Tot i no
considerar-se obertament feminista,
l’interior d’illa Mercè Vilaret i Llop va
ser inaugurat un 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la
Dona.
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Mercat de Sant Antoni
Alimentació:
De dilluns a Dissabte
de 7 a 14’30h. i de 17’00 a 20’30h.

Encants de Sant Antoni:
Dilluns, dimecres i dissabte
de 9:00 a 20:00

Dominical de Sant Antoni:
Diumenges de 10 a 14h.

Hora i mitja gratuïta de parking entrada pel carrer Borrell.

Mariscada de Fideos

Ingredientes (6 raciones):
• 500 gr. fideos gruesos
• 1 pimiento verde
• 1 pimiento rojo
• 1 cebolla mediana
• 1 diente de ajo
• 4 tomates grandes
• 1 hoja de laurel
• 1 calamar

• 250 gr. gambas
• 250 gr. rape
• 250 gr. almejas
• 500 gr. mejillones
• 6 cigalas o langostinos
• 1 dl. aceite
• Sal
• Pimentón dulce y
pimentón picante

Elaboración:
1.- Pelar y picar la cebolla y el ajo. Limpiar y cortar a
trocitos los pimientos. Pelar los tomates y eliminar
las pepitas.
2.- En una cazuela de barro, calentar el aceite y rehogar

la cebolla y el ajo. Añadir los pimientos y cuando
estén a medio hacer añadir los tomates. Dejar
cocer a fuego suave.
3.- Limpiar el calamar y cortar en anillas. Cortar el
rape en trocitos. Pelar las gambas (reservar las
cabezas). Limpiar los mejillones y las almejas y
ponerlas en un cazo al fuego hasta que se abran al
vapor. Reservar el caldo.
4.- En un cazo con un poco de agua, cocer las
cabezas de gamba con el laurel y un poco de sal.
Colar el caldo y juntarlo con el de los mejillones
(también colado). Reservar.
5.- Rehogar el calamar y el rape en la cazuela del
sofrito, añadir los fideos, remover y saltear unos
minutos. Verter el caldo reservado del marisco y
agua hirviendo (3/4 l. aproximadamente); sazonar
con sal y con los dos pimentones. Añadir los
mejillones, las almejas, las gambas y las cigalas
o los langostinos (sin pelar) y cocer a fuego vivo
durante 8-10 minutos.
6.- Servir de inmediato en la misma cazuela, algo
caldoso (si se tiene que esperar se absorberá todo
el caldo).
Consejo:
Puedes variar el marisco y el pescado a tu
gusto, pero es imprescindible el caldo de las
cabezas de gamba y de los mejillones.
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Botigues

a

Auto Andreu

“Molts clients ens diuen que sembla més un museu que un taller de
cotxes”, comenta la Mari Paz. I és cert. Els que s’endinsin al fons
del local –que té una capacitat per a 13 vehicles- hi podran trobar
una àmplia exposició d’eines de camp antigues, recollides pel mateix
Andreu o per clients que li fan aquest obsequi. Separat per una petita
columna, hi ha una pintura mural feta per la seva filla, on hi apareixen
dos cotxes de competició, que semblen moure’s si s’hi passa per davant.
Auto Andreu és un negoci familiar. “L’Andreu treballa de mecànic des
dels 13 anys i jo en vaig aprendre quan vam obrir aquest taller ara fa
11 anys”, diu la Mari Paz. Tant proper és el tracte, que al maig (que és
quan se celebra l’aniversari de l‘obertura) i al Nadal, es fan presents a
la clientela, prop de 1300.
A Auto Andreu, situat al carrer Borrell,103 s’hi fan tot tipus de reparacions i operacions de manteniment de l’automòbil i obren de dilluns a
divendres de 8 a 13 i de 15 a 20.

Vinito Bodega
En Paco havia estat representant de la casa Osborne durant
molts anys i un enamorat del barri de Sant Antoni. Per això, quan
va saber que el Jose Luis, antic client seu i propietari de la tenda
de comestibles que hi havia abans al local, es traspassava el
negoci, va pensar que havia arribat el moment. Això va passar fa
tres anys, i la vinoteca funciona de meravella des de llavors.
Ofereixen més de 300 varietats de vins i 150 de licors i caves.
En l’estona que dura l’entrevista no para d’entrar i sortir gent així
que pregunto per la crisi. “La notem, la gent que abans comprava
ampolles de 15 euros, ara compra les de 6”, m’explica en Paco.
Tot i així, són optimistes i fins i tot han fet obres a dins del local
per a poder fer degustació de vins i caves a l’hivern. Ara, també
se’n fa al carrer, on un parell de barrils serveixen de taules.
Bodega Vinito fa també repartiment a botigues del barri així com
restaurants, discoteques i bars que conserva el Paco de la seva
època a Osborne.
L’establiment obre de dimarts a divendres de 10 a 14 i de 18 a 21
i els dissabtes de 10 a 14.
C/. Parlament, 27.
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Per Clàudia Tersol

a Cel Obert
El Didal Express

El Didal Express es va inaugurar l’octubre de 2008 però l’Ana,
que hi va entrar el passat març ha donat un nou impuls al negoci.
“Té molta experiència i ha treballat com a modista en cases de
vestits de núvia”, m’explica el Fernando, propietari de la botiga.
El gruix del negoci són els arranjaments de roba, si bé puntualment es dissenyen i cusen peces a mida. “Últimament estem notant que la gent s’arregla la roba més que abans”, diu el Fernando. I és que diuen que en època de vaques magres ressorgeixen
els negocis tradicionals, que permeten estalviar alguns euros. El
promig d’entrega de les comades és d’una setmana, excepte en
el cas dels arranjaments exprés, que es fan en una hora.
El Fernando valora molt positivament treballar a la vora del mercat, ja que això fa venir clientela d’altres barris, que aprofiten els
dies d’obertura per portar o recollir la roba. El Didal Express, al
carrer Floridablanca 89, és obert de dilluns a divendres de 8 a 14
i de 16.30 a 20.30 i els dissabtes de 9 a 14. Per a més informació,
es pot consultar el web http://www.clothesarrangements.com.

Perfumeria
Francesc Marí
L’any 1936 l’àvia d’en Francesc, la Carmeta, va obrir al carrer Borrell,
65 una carboneria. L’any 1957, els seus pares, en Francisco i la Toni,
van redirigir el negoci cap a la venda d’olis i sabons. L’any 1988, finalment, en Francesc i la Carme, van agafar les regnes de la botiga,
convertint-la en l’actual perfumeria “de tota la vida” que ofereix des
de productes de neteja fins a cosmètica.
“El que més ens agrada és el tracte amb la gent... encara n’hi ha
molta acostumada al negoci de barri”, em diu en Francesc. I és normal
que la clientela els pagui amb fidelitat, ja que obren a les 7.30 del
matí per a poder donar servei als paradistes del mercat i, a més, fan
repartiment a domicili. Al migdia la botiga tanca a les 14.15 i reobre
a les 17 fins les 20.30.
En Francesc creu que el nou mercat els beneficiarà perquè generarà
moviment de gent al barri, a banda de la molta clientela habitual que
compra a la botiga des de fa molts anys.
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Gratuïts

Taulell d’anuncis
Varis

Ofertes de Treball

Demandes de Treball

Es ven bicicleta plegable, nautic NISHIKI, seminova, 200 euros. T. 93 329
96 75 - Móvil 654 788 140.
----------------------------------------Particular compro monedas y billetes
extranjeros y españoles. Sr.Victor.
T. 615 117 818.
----------------------------------------Vendo 42 mapas comarcales de Catalunya plegados. Escala 1:50000 por 40€.
Llamar de 21 a 22h T. 93 340 33 76.
----------------------------------------Vendo sellos nuevos de España para
franquear con dto.10 %. Sr. Victor. T.
615 117 818.
----------------------------------------Vendo lotes de revistas antiguas de
“Mas alla de la Ciencia”.En buen estado, precio a convenir T. 627 265 322
----------------------------------------Vendo juego Indiana Jones para PC
en disquete original Erbe 10e. T. 93
348 16 38 Santi.
----------------------------------------Vendo máquina de rayos uva, marca
Ergoline 26 tubos precio económico.
T. 93 436 87 66 - 659 449 225
----------------------------------------Vendo 2 bicicletas y un navegador.
T. 608 606 114 Sr. Ricardo.
----------------------------------------Vendo casa Barbie por 30€. Antigua
pero en buen estado.
T. 93 231 21 42-605 503 838.
----------------------------------------Compro tebeos antics (Roberto Alcazar, Hazañas Bélicas, Capitán Trueno, Vértice, etc…) Tambè albums de
cromos i cotxes d’escalextric. Passo a
domicili T. 93 346 08 60
----------------------------------------Se vende nevera-congelador side by
side (tipo Americana) frontal inox. Con
minibar y dispensador de hielo. Medidas: alto 1,80-fondo 0,66-ancho 0,90.
En perfecto funcionamiento sólo 1 año.
Precio 900€ negociables. 93 793 77 90
----------------------------------------Se vende jacuzzi de 5-6 personas, se
puede tener al interior y al exterior, con
salidas de aire-agua, ozono. Y otros
extras. Precio 5.500€ (es la mitad de
su precio) negociable. T. 93 793 77 90
----------------------------------------ComproTebeos antics, comics de superherois, Manga, albums de cromos,
Playmobil, Airgam Boys i joguina en
general. T.630 930 616

Mujer de 28 años con experiencia en
cuidar ancianos y servicio doméstico
se ofrece para trabajo de lunes a sábado. T. 696 088 127
----------------------------------------Sra. Marisol Veizaga de 35 años se
ofrece para trabajo de limpieza y tareas domésticas, cuidado de personas
mayores y niños y también noches.
Referencias. T. 628 287 398
----------------------------------------Se ofrece chica para limpieza de casas o cuidado de personas mayores.
Experiencia. Horario por las mañanas.
T. 649 327 458
----------------------------------------Sra. responsable se ofrece para limpieza casas particulares, escaleras,
oficinas o cuidar señora mayor. T. 690
233 927 - Sra. Pilar
----------------------------------------Sra. catalana de 50 años, busca trabajo por las mañanas de recepcionista
de consulta médica. Zona sagrada familia y alrededores.
T. 93 231 21 42 – 605 503 838
----------------------------------------Auxiliar sanitaria con experiencia, se
ofrece para cuidado de personas mayores a domicilio, seriedad y buenas
referencias. Precio asequible. Zona
Sgda Familia. Mercè. T.647 143 983
----------------------------------------Se ofrece chica catalana para tareas
domesticas, escaleras y oficinas. Con
informes y mucha experiencia. Precio
muy económico. T. 627 265 322
----------------------------------------Sra. catalana, se ofrece para trabajo de
limpieza en casas por horas. Disponibles mañanas de Lunes a Miércoles. T.
93 348 18 64 – 610 619 584. Sra. Fely
----------------------------------------Se ofrece chica catalana responsable y
con experiencia para cuidar enfermos
y personas mayores. Sin problemas
de horarios. Precio muy económico.
T. 627 653 322
----------------------------------------Sra. catalana se ofrece para trabajos
de limpieza/tareas domésticas 4 horas
de mañana o tarde. Con buenas referencias y experiencia.
T. 675 539 678. Marta
-----------------------------------------

Distribuidor independiente. Con gran
posibilidad de negocio. T. 646 275 808
----------------------------------------Se requiere comercial para asesoría en
barcelona, para hacer una campaña de
captación de clientes y publicidad, preferiblemente sra. latina de 30 a 49 años,
con experiencia como comercial mínima
de 2 años, horario flexible e interesantes
incentivos, tel. 677 40 52 32.
----------------------------------------Es selecciona personal comercial per
treballar mitja jornada. Majors de 35
anys amb bon nivell cultural. Interessats
trucar a Srta. Marta: T. 93 582 11 49
----------------------------------------Se tu propio jefe. Gran oportunidad
de un negocio internacional, naciol y
local, con inversion reducida. Los interesados pueden llamar al : 93 427 35
86 o al 670 671 764
----------------------------------------Per Matalasseria necessitem noi entre 18
i 20 anys per les tardes i dissabte tot el dia.
Portar curriculum. C/. Borrell, 77 Botiga.
---------------------------------------Se necesita personal de ambos sexos
para la venta productos de Alta Cosmética de Aloe Vera. 100% natural. Altos ingresos Interesados llamar a Rita. T. 661
239 681-Mañanas de 9’00 h. a 14’00 h.
----------------------------------------Se vende Farmacia en Catalunya.
T. 608 493 480
----------------------------------------Herbalife, distribuidor Independiente,
llame oportunidad de negocio.
T. 629 324 252
----------------------------------------Comercials de mitja jornada. Majors
de 35 anys amb bon nivell cultural.
Formació a càrrec de l’empresa. Srta.
Berta: 93.582 11 49
----------------------------------------Se requiere comercial para asesoría en
barcelona, para hacer una campaña de
captación de clientes y publicidad, preferiblemente sra. latina de 30 a 49 años,
con experiencia como comercial mínima
de 2 años, horario flexible e interesantes
incentivos, tel. 677 40 52 32.
----------------------------------------Es selecciona personal comercial per
treballar mitja jornada. Majors de 35
anys amb bon nivell cultural. Interessats trucar a Srta. Marta:
T. 93 582 11 49
-----------------------------------------
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Gratuïts

Taulell d’anuncis
Motor

Immobles

Relacions

Vendo coche Renault R-12 del año
1981, en pleno funcionamiento. 600€.
llamar de 21a 22h. T.93 340 33 76
---------------------------------------Vendo ciclomotor Derby Atlantis, sólo
3 años y 4000Km. Regalo accesorios.
780€ T.656 813 957 Jesús.
---------------------------------------Vendo Skoda Felicia año 1999 gasoil.
60.000 Km.Siempre en Parking privado.
5 puertas, color gris metalizado. 1.200€
T, 660 065 676 a partir de 15 horas.
---------------------------------------Vendo Opel Combo Turismo del
año 2002, con un motor 1007 con
75.222KM de color blanco, el precio es
de 3000€ negociables, y con el seguro
de este año de regalo. T. 932683791 T. 665572653 - Ana
---------------------------------------Vendo coche clásico marca Renault 4/4
año 1956. En perfecto estado general,
muy bonito y papeles al día. 9000€. T. 93
246 31 21 - noches - Sr. Sánchez
---------------------------------------Vendo ciclomotor PIAGGIO 49 cc base
Zyp. 390€. Carmen T. 617 892 583
---------------------------------------Vendo precioso coche clásico, marca
Neckar del año 1962, estado impecable
y documentación al día. T. 93 246 31 21
------------------------------------------Vendo golf variant, 81.000 kms, gasolina,
año 2001, muy buen estado, como nuevo.4.900€ negociables. T: 659 10 33 79
-------------------------------------------

Se alquila apartamento en Blanes T.
93 697 66 63 – 687 349 841
---------------------------------------Vendo dúplex en Barcelona 5 habitaciones, 2 baños, 2 trasteros, terraza, todo
exterior 490.000€ Av Meridiana, 182.
T. 617 131 442
---------------------------------------Local en alquiler C/ Castillejos 343 bis
entre Avda. Gaudi y Padre Claret. 26
m2 por 715€. Particular -Sr. Espinosa.
T. 93 456 51 09
---------------------------------------Alquilo parking C/ Independencia junto
a C/ Córcega.- Sr Espinosa
T. 93 456 51 09
---------------------------------------Casita en alquiler en Sant Feliu de
Guíxols, Costa Brava. 2 plantas, vistas
al mar, ideal para 4 personas, situado
entre St Feliu y S’Agaró, zona tranquila, completamente equipado, parking.
T. 619.01.80.44 - Josep.
---------------------------------------Alquilo apartamento en Cunit (Tarragona). 3 habitaciones, gran terraza, mes
de Agosto entero o por quincenas.
T. 619 876 266
---------------------------------------Costa Brava, llogo apartament equipat
per a 2-3 persones. De Maig a Septembre, per mesos o quinzenes, a partir de 300€ T. 93 436 91 37
---------------------------------------Moià venc apartament-estudi equipat,
tranquil, bones vistes, parking, gran
zona comunitaria ajardinada. 69.000€
T. 93 436 91 37
----------------------------------------

Chico 45 años busca chica para amistad y posible relación estable. Soy
romántico y agradable, funcionario y
vivo en Barcelona. T. 685 173 068 Jordi. E-mail poblesec@hotmail.com
------------------------------------------Chico 32 años sencillo dulce, busca
amistad con chica 24 a 37 años, dulce.
Posible relación seria. Me gusta leer,
música, pasear. Pregunta por Manuel,
anímate a llamar T. 93 454 04 52
------------------------------------------Chica de 38 años agradable y sincera
busca pareja de baile y salir. Anuncio
serio. T. 627 265 322
------------------------------------------Soc una dona agraciada i honesta, tinc
54 anys i estic lliure per formar llar amb
home serios, no fumador ni vicis.
T.689 116 441 Rosa Mª
------------------------------------------Tengo 38 años, me llamo Rocio y soy
de Barcelona. Me gustaría conocer
amigas de 30 a 40 años para salir
los fines de semana al cine, a tomar
algo etc.… y poder hacer amistades
sanas.T.626 649 552
------------------------------------------Viuda 55 años, busca conocer hombre,
no casado, para amistad y posible relación seria. Educado, libre de cargas
y con ganas de vivir T. 657 130 992
------------------------------------------Chica busca chico de 35 a 45 años,
sensible, romántico, trabajador, cariñoso para relación estable y formar
una familia. Soy dulce romántica sensible Llamar de 13h. a 14h. y de 15h. a
18h. T. 639 553 910

Omple i Envia aquest cupó amb
l’ anunci que vulguis que surti publicat a:
ACELOBERT SANT ANTONI
“Anuncis Gratuïts “
C/. Indústria, 141, entlo 1ª, esc Izq
08025 Barcelona
o per e-mail: anuncis@acelobert.com
en el assumpte posar:
Taulell d’anuncis Sant Antoni
No us oblideu d’afegir un telèfon de contacte.
L’ anunci gratuït (*) sortirà publicat a la revista del proper
mes. (Data límit de recollida: dia 23 de cada mes.
(*) Resten exclosos els anuncis de serveis
professionals.
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La Guia útil de Sant Antoni
La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni

Alimentació
Carniceria Neus
C/. Sepúlveda, 151 - T. 93 454 73 72
Escofet i Oliver
C/. Comte d’Urgell, 12 - T. 93 329 32 25
Fleca Barot
C/. Parlament, 58. T. 934412734
Forn L’Espiga d’Or
Ronda de St. Pau, 11 - T. 93 443 05 19
Forn Sepúlveda
C/. Sepúlveda, 171 - T. 93 454 69 73
Forn 101
C/ Tamarit, 101, T. 93 423 32 23
Fruites L’Antiga Ureña
C/. Parlament, 39 - T. 93 329 68 14

La Valenciana
C/. Parlament, 23 - T. 93 441 08 54
Pastisseria Bonastre
C/. Tamarit, 136 - T. 93 423 51 88
Pastisseria Calderón
C/. Sepúlveda, 83 - T. 93 423 76 76

Xarcuteria El Jabalí
C/. Parlament, 5 - T. 93 425 08 98
Xarcuteria Subirats
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 27

Fruiteria de L’Eixample
C/. Viladomat, 83 - T. 93 539 86 24

Animals

Articles de fumador

Assegurances
Assesoria Avelino Montes
C/. Ct. Urgell, 21,ent.1ª. T. 93 325 45 66
Correduria d’Assegurances Segurosol
C/. Rocafort, 27 - T. 90 244 04 42
Ferrer & Ojeda, consultor d’assegurances
C/.Tamarit, 155- T. 93 280 59 59

Acuarios Condal
C/ Viladomat, 58, T. 93 424 15 64

Estudis i Formació

Espacio Intercultural
Rda de Sant Pau, 75 - T. 93 424 37 12
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REBAIXES - REBAJAS - REBAIXES - REBAJAS - RE
La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni

Moda i Complements
Angui Sabateria
C/. Manso, 37 - T. 93 325 05 61

Crokis
C/. Rocafort, 68 - T. 93 425 46 38

Argent Bàsic
C/. Tamarit, 175 -T. 93 424 38 64
Bambú, Bijuteria-Rellotgeria
C/. Tamarit, 111 - T. 93 426 28 82

Gual Tomás, Bosses
C/. Comte Borrell, 55 - T. 93 441 43 95
Iglesias Joiers
Rda. de St. Antoni, 61 - T. 93 323 34 53

Delta, moda dona
C/. Floridablanca, 102 - T. 93 423 47 90

Joieria Donna
C/. Viladomat, 97 - T. 93 423 99 17
Joieria Fina García
C/. Comte Borrell, 56 - 93 442 68 69
Joieria Jades
C/. Floridablanca, 89 - T. 93 426 30 59

Blazer home
C/. Sepúlveda, 41 - T. 93 425 34 60

Joieria Tomàs Colomer
C/. Comte Borrell, 58 - T. 93 423 77 43
Espardenyeria
C/. Manso, 45 - T. 93 325 99 76

Joieria Osmar
Ronda Sant Pau, 77 - T. 93 442 22 64

El Capricho
C/. Comte d’Urgell, 10 - T. 93 442 20 38

L’Espai Texà
Tamarit, 160. T. 934234988

ElPon
C/. Entença, 12 - T. 93 512 25 60

La Cubana
Rda. de St. Pau, 79 - T. 93 441 13 70

Ester
C/. Manso, 51 - T. 93 426 67 29

Lavinia calçats
Avgda. Mistral, 22 - T. 93 425 15 62
Llenceria Delta
C/. Comte Borrell, 97 - T. 93 325 39 77

Calçats Poch
C/. Comte d’Urgell, 10 - T. 93 442 20 39

Mas - Vestuari Laboral
Rda. de St. Antoni, 17 - T. 93 425 53 93
Merche Outlet
C/. Manso, 37 - T. 93 423 60 64
Modes Gasca
C/. Tamarit, 169 - T. 93 423 18 28

Calçats Ponsà
Rda. de St. Antoni, 21 - T. 93 423 41 05
Calçats Sir
Rda. de St. Antoni, 23 - T. 93 423 45 75
Calzados Jean-Pierre
C/. Comte Borrell, 37 - T. 93 441 72 93

Fabregas Vestuari Personal
Rda. de Sant Pau, 62, T. 934414178

P. Ballester
C/. Tamarit, 183 - T. 93 423 18 60

CO...
C/. Tamarit, 187 - T. 93 426 90 97

Confeccions El Rellotge
C/. Comte Borrell, 89 - T.93 426 81 84

Moré Joiers.
C/. Comte Borrell, 39 - T. 93 442 35 67
Narcís Roca Rellotger
C/. Floridablanca, 60 - T. 93 424 08 67

Calzedonia
Rda.de St. Antoni, 26 - T. 93 442 22 44

Colors
C/. Manso, 66 - T. 93 441 84 98

Modes Torner
C/. Comte Borrell, 74 - T. 93 423 17 14

Grama Moda
C/. Tamarit, 169- T. 93 423 03 26

Pass, calçats
C/. Comte Borrell, 61 - T. 93 424 71 36

Guia Global
C/. C. d’Urgell, 32 - T. 93 424 53 51
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Moda i Complements
Set Calçats
C/. Comte d’Urgell, 7 - T. 93 423 36 85
Temprado
C/. Manso, 49 - T. 93 423 43 27
Sastreria i confecció Miralles
Rda. de St. Pau, 15 - T. 93 441 57 74

Vainilla
C/. Manso, 74 - T. 93 329 93 05

Sastreria Durán
C/Tamarit, 165 - T. 93 423 22 95

Valeri, home
C/. Tamarit, 183 - T. 93 424 33 18

Scala Dei
C/. Comte d’Urgell, 12 - T. 93 324 90 15

Ylenia
C/. Rocafort, 11 - T. 93 423 30 26

Selecciones Galán
C/. Comte Borrell, 117 - T. 93 454 64 34

Estètica i Bellessa

B & G Antiaging
C/. Floridablanca, 116 - T. 93 327 81 74

Perruqueria RM
Ronda de Sant Pau, 59 - T. 934 422 227

Chelma Sol
C/. Comte Borrell, 67 - T. 93 325 85 87
Depiline Expres Sant Antoni
C/. Comte Borrell, 72 - T. 93 423 85 56
Estètica Iolanda
C/ Calàbria, 63, T. 93 425 05 80
Imatge Perruquers
Rocafort, 67-69. T. 934264917
La Balear
C/. Comte Borrell, 40 - T. 93 441 02 57
C/. Tamarit, 150 - T.93 424 70 99
Peluqueria Juani Agüera
C/. Sepúlveda, 41 - T. 93 325 70 47

Perfumeries Coderch
C/. Comte d’Urgell, 9 - T. 93 423 56 37
C/. Tamarit, 142 - T. 93 424 01 76

Perfumeries San Remo
C/. Comte Borrell, 62 - T. 93 325 49 37
Perruqueria Image
C/. Manso, 37 - T. 93 325 99 47
Perruqueria Sonia
C/. Viladomat, 26 - T. 93 329 71 50
Santos
C/. Viladomat, 96 - T. 93 426 41 31
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Llar

Basar Elèctric
Rda. de St. Antoni, 28 - T. 93 442 22 29

Bricolatge Subirats
Avdga. Mistral,14 - T. 93 325 60 10

Cash Converters
C/.Floridablanca, 145 - T. 93 423 99 00
Decoración & Estilo
C/. Calàbria, 17 - T. 93 325 20 81
Bassar Vidal
C/. Tamarit, 156 - T. 93 442 20 18

Domus
C/. Comte d’Urgell, 44 - T. 93 238 86 00
Drogueria Camps S.A.
C/. Floridablanca, 112 - T. 93 423 47 46
El Plaer del Descans
C/. Comte Borrell, 77 - T. 93 424 11 84
Elèctrica Pume instal·lacions
C/.Comte Borrell, 115 - T.93 424 57 50
Electrodomèstics Ronda
Rda. de S.t Antoni, 46 - T. 93 324 80 99
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Llar

Expert
C/. Comte d’Urgell, 20 - T. 93 289 02 50

Fernando Boqué Nicolás, instal·lacions
C/. Floridablanca, 125 - T. 93 423 54 22
Ferreteria Mallol
Rda. de St. Antoni, 24 - T. 93 442 00 98
Ferreteria Pitart
C/. Parlament, 16 - T. 93 441 68 06
Ind. Ceràmica Vallvé S.A.
C/. Villarroel, 29 - T. 93 423 41 34
L’Estel, il·luminació
C/. Tamarit, 185 - T. 93 325 58 26
La Algodonera
C/. Tamarit, 179 - T. 93 423 63 91
La Casa del Pintor
C/. Parlament, 42 - T. 93 441 28 19
La Flauta Màgica - Emmarcats
C/. Comte Borrell, 99 - T. 93 426 09 44
La Sofateria
C/. Comte Urgell, 45 - T. 93 323 99 88
Marc Vidal “Taula i Cuina”
C/. Tamarit, 162, T. 441 89 76
Miralles Mobiliari
C/. Tamarit, 147 - T. 93 325 71 37

Expert Outlet
C/. Manso, 14 - T. 93 292 77 40

Mobles Juliachs
C/. Comte d’Urgell, 16 - T. 93 423 54 13
Mobles Núria
C/. Comte d’Urgell, 41 - T. 93 423 38 92
Plàstics Rafel S. L.
C/. Comte Borrell, 52 - T. 93 329 27 99
Polo Masclans S.L.
C/. Calàbria, 54 - T. 93 423 09 55
Rango, mobiliari
C/. Comte d’Urgell, 43 - T. 93 451 85 32

Mobles d’Oficina J. Cabré
C/. Tamarit, 145 Bis - T. 93 424 14 27

Subministraments Elèctrics Dalmau
C/. Viladomat, 108 - T. 93 453 92 76

Mobles Garriga
C/. Comte d’Urgell, 30 - T. 93 424 19 26

UNICOR
Rda. de St. Pau, 69 - T. 93 441 00 56

Mobles Gòdia
C/. Viladomat, 43 - T. 93 424 77 70

10 x 10 Roba de Llar
C/. Manso, 62 - T. 93 442 22 34
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Bodegues

Flors i Plantes

Esoterisme
Divino Sabat, articles esotèrics
C/. Comte d’Urgell, 40 - T. 93 425 34 88

Immobiliàries
Tecnocasa
C/. Manso, 60 - T. 93 324 83 61
Moncasa Futur, S.L.
Avgda. Mistral, 48 - T. 93 289 34 97

Informàtica, Electrònica, Imatge i Sò
Big Green
Rda. de Sant Antoni, 45
Cash Converters
C/. Floridablanca, 145 - T. 93 423 99 00
Deforest Juli Matamala
C/. Viladomat, 105 - T. 93 423 72 29
Foto Rondas
Rda. de St. Antoni, 4 - T. 93 442 25 79

Metro Electrònica
C/. Sepúlveda, 106 - T. 93 424 38 32

CARTUCHOS DE TINTA

Y TONERS
AHORRA HASTA UN

60%

INFORMACIÓN

902 109 514
934 511 645
o bien en Sepúlveda 177
Fotofonía
C/. Floridablanca, 101 - T. 93 423 73 73
Green Megastore
C/. Sepúlveda, 178

Microfusa
C/. Sepúlveda, 134 - T. 93 435 36 82
Mipe Store
C/. Viladomat, 49 - T. 93 426 62 73

Neo-Byte Computers
C/. Sepúlveda, 166 - T. 93 424 18 99
Payma Store
C/. Muntaner, 9 - T. 93 454 16 52
PC Green
C/. Casanova, 34 - T. 93 451 43 42
C/. Sepúlveda, 172 - T. 93 426 66 27
Revolution Computer S.L.
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 42
T Comunicaciones S.L.
C/. Comte Borrell, 38 - T. 93 441 02 47

Papereria
Carrer de l’Oci. S.L.
C/. Calàbria, 33-35 - T. 93 423 66 42

Llibreria Papereria Mistral
C/. Tamarit, 116 - T. 93 424 03 52

Papereria Urgell
C/. Comte d’Urgell, 28 - T. 93 325 04 42

Folder Digital S.L.
C/. Viladomat, 43 bis - T. 93 325 84 74

Llibreria Universal
Ronda St. Antoni, 9 - T. 93 443 32 68

Torradas, llibreria i papereria
C/. Manso, 62 - T. 93 441 88 49

Cereria NOC
C/. Comte Borrell, 41 - T. 93 442 93 28

L’Obelisc S.L.
C/. Viladomat, 46 - T. 93 426 51 02

Regals
Alonso
C/. Tamarit, 152 - T. 93 423 50 07
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Motor

Motor Repris
Gran Via C. C., 484 - T. 93 289 46 30
Mundial Motos, Avgda del Paral·lel,
154, T. 93 424 16 16
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Oci
Aiguamania
Ronda de St. Pau, 21 - T. 93 442 80 69
Armeria Izquierdo
C/. Parlament, 19 - T. 93 441 08 58
Articles de Festa
C/. Villarroel, 9 - T. 93 423 18 76

Popular de Viatges - Marsans
C/. Tamarit, 164 - T. 93 443 99 70

Boyberry
C/. Calàbria, 96
Darthy
C/. Floridablanca, 87 - T. 93 424 55 29
Fet a Mà, manualitats
C/. Tamarit, 161 - T. 93 423 20 07
Joguines Gemma
C/. Floridablanca, 49 - T. 93 325 67 42

Rocafort Modelisme
Gran Via C. C., 436 - T. 93 425 25 50

Video Club Grana
C/. Comte d’Urgell, 21 - T. 93 325 69 81

Sports Ramells
Rda. de St. Antoni, 29 - T. 93 423 40 36

Zafiro Tours
C/. Rocafort, 50 - T. 93 423 50 97

Serveis

Hostal Cèntric
C/. Casanova, 13 - T. 93 426 75 73
Giatssa Gestoria
Manso, 47-1a.B. T. 93 237 36 47

Tintoreria Sant Antoni
C/. Tamarit, 149 - T. 93 425 29 39

Mabel Copy
C/. Parlament, 51 - T. 93 324 94 84

Vasava-Vallery
C/. Calàbria, 85 - T. 93 539 64 30
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Restaurants i Bars

Bar Gran Via Cuatro
Ronda de St. Pau, 19 - T. 93 443 65 39

Gelateria Bonastre
Avda. Mistral,10 - T. 93 423 81 27

Restaurant Casa Nostra
C/. Parlament, 1 - T. 93 325 27 30

Geladeries Sirvent
Rda. de St. Pau, 3-5 - T. 93 441 76 16

Bar Radio
C/. Sepúlveda, 91 - T. 93 453 11 64

Laurel
C/. Floridablanca, 140 - T. 93 325 62 92

Taberna de Mastia “Can Conesa”
C/. Casanova, 22- T. 93 323 11 39

Bracafè
C/. Comte d’Urgell, 37 - T. 93 423 36 92
El Café del Barri
C/. Comte Borrell, 75 - T. 93 325 85 54
El Jabalí de Ronda
Rda. de St. Pau,15 - T- 93 441 10 82

Lider
C/. Floridablanca, 65 - T. 93 426 07 09
Pizzeria Tres i no Res
C/ de la Cera, 53, T. 93 441 30 16

Zodiac, Bar-Restaurant
C/. Comte d’Urgell, 22 - T. 93 424 22 19
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Salut

Amplifon
C/. Manso, 36 - T. 93 424 87 19

Farmàcia Herrero
C/. Comte Borrell, 68 - T. 93 423 58 46

Òptica Segarra
Rda. de St. Pau, 77 - T. 93 441 13 61
C/. Viladomat, 59 - T. 93 325 10 39

Bielsa Òptics
C/. Calàbria, 52 - T. 93 325 57 60
Farmàcia P. Balañá
C/. Comte Borrell, 43 - T. 93 441 02 11

Parafarmàcia Emebe
Tamarit, 164 - T. 93 442 29 57

Clínica Dental Floridablanca. Dr. Bagán
C/ Villaroel, 17-1r. 2a., T. 93 425 24 10

Farmàcia Raspall
C/. Parlament, 17 - T. 93 423 48 55

Visión MB
Rda. de St. Antoni, 4 - T. 93 442 19 99

Dietètica Agnès
C/. Tamarit, 116 - T. 93 424 44 99

Farmàcia Vives Ferrer
C/. Manso, 64 - T. 93 441 02 77

Zedent S.L.P.,
C/ Rocafort, 68, T. 93 424 85 22

Dietética Condal
C/. Urgell, 8 - T. 93 442 20 40

Linea Óptica
Rda. de St. Pau, 59 - T 93 329 31 96

Boutique Natural Cos-sa
C/. Comte Borrell, 32 - T. 93 441 10 53

Centre Mèdic Manso
C/. Calàbria, 17 - T. 93 424 03 37
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Acelobert Recomienda

Por Ritter Ritz

CÓMICS

ESCRITORES

Miguel Brieva: “El Otro Mundo”
Vol. 1: Atentos a sus pantallas (Reservoir Books)

En recuerdo de Mario Benedetti
(1920-2009)

Concebido como un divertido
manual de costumbrismo hiperrealista, este comic realmente cumple su cometido
con creces y no deja títere con
cabeza. Arremete contra todos
los estamentos, costumbres y
mitos sociales: la industria, la
política, el trabajo alienante,
el turismo de masas, la comida basura, la religión, las sectas, la televisión, el sexo, la vida
familiar, el arte (véase los Munchys: la serie familiar noruega que nunca triunfó…) y un larguísimo etc. Tanto los textos
como las ilustraciones son brillantes, no tienen desperdicio.
Humor ácido que hace reflexionar.

Escritor prolífico, nos ha dejado
una vasta obra literaria (más de
ochenta títulos) que abarca todos
los géneros: cuentos, novelas,
poesía, ensayo, canciones…en todos ellos siempre mostró un fuerte
compromiso ético, político y social,
reflejo de la coherencia entre su vida y su obra. Su estilo directo y
coloquial, ajeno a toda estridencia, y su particular forma de abordar
temas y sentimientos cotidianos le valieron el cariño y el reconocimiento de un amplio público que se veía reflejado en sus obras. Un
reconocimiento que muchas veces le escatimó la crítica.
“Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo
vida”, decía.
Falleció el pasado 17 de mayo, en Montevideo, a los 88 años de edad.

MÚSICA: CD’S

EXPOSICIONES

P. J. Harvey & John Parish: “A woman, a man walked by”

Figuraciones. Col.lecció d’Art Contemporani.
Caix aForum. A v. Marqués de Comillas 6-8, Barcelona.
Hasta el 27 de Septiembre.

Un album que refleja a la perfección la camaleónica personalidad musical de estos dos
músicos: riffs guitarreros junto
a melodías lunáticas, voces sorprendentes, armonías extrañas,
pasajes acústicos…no les gusta
repetirse y eso se nota: no hay
dos canciones iguales. Él se ha
encargado de la música y ella
de los textos y las voces. Explica
Parish: “Polly es más experta que yo a nivel vocal y eso me
da libertad para componer música más extravagante, porque
la sé capaz de estar a la altura con su interpretación. Si las
tuviera que cantar yo, tendrían que ser mucho más simples.”
Un dúo con química, complicidad y equilibrio.

Los años 70 fueron
sobrios en materia artística: minimalismo,
arte conceptual, arte
povera…muchos preconizaban la muerte
de la pintura.
Sin embargo, a principios de los 80 hubo
una espectacular vuelta a la pintura, principalmente con las
figuraciones de cuño neoexpresionista en Alemania (neue
wilden), la transavvanguardia en Italia y las diversas aportaciones de los Estados Unidos. Esta muestra es un repaso muy
interesante a las diversas figuraciones de los años 80 centrándose sobre todo en las tendencias más expresionistas.

CONCIERTOS

TEATRO

Nits d’estiu al CaixaForum:
Concerts gratuïts al Pati Anglès.
Dimecres a les 20.00 h. y 22.00 h.
Av. Marqués de Comillas 6-8, Barcelona

Festival Grec 09. Barcelona.
Diversos escenarios.
Hasta el 2 de Agosto
Para consultar programación:
www.bcn.cat/grec

Dimecres 8 de Juliol: El Deschave (tango)
Dimecres 15 de Juliol: Virus String
Quartet (fusió de clássica, rock, jazz…)
Dimecres 22 de Juliol: Yara Beilinson
Quintet (jazz i bossa nova de Brasil)
Dimecres 29 de Juliol: Gospel Soul
(gospel i espirituals negres)
Dimecres 5 de Agost: Spanish Brass
Luur Metalls (música de cinema)

Ya está aquí la 33ª edición del Grec,
una edición muy ecléctica que trae
de la mano grandes nombres de la
escena nacional e internacional: Robert Lepage, Calixto Bieito, Marcello
Chiarenza, Joan Ollé, Romeo Castellucci, Amos Gitai, Jordi Savall, Lluis Pasqual, Jeanne Moreau…resulta difícil elegir entre tanta oferta y tanta calidad.
Una recomendación: “Edipo, una trilogía” el ciclo tebano de
Sófocles en el Teatre Grec del 23 al 27 de Julio, con dirección
de Georges Lavaudant, traducción de Eduardo Mendoza y la
actuación de Eusebio Poncela, Rosa Novell y Laia Marull entre
otros.
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Deportes

Per Tatono

Ni rubio, ni alto, ni forzudo, ni tatuado, sin Ferrari…

Messi, sencillamente el
mejor futbolista del mundo
Nació en Rosario (Argentina) ciudad
a unos 300 Km de distancia de Buenos Aires, hace ahora 22 años. De
pequeño era tan diminuto que resultaba más bien pequeñín, circunstancia que resaltaba más porque,
cuando jugaba, siempre lo hacia
con compañeros y adversarios uno
o dos años mayores que el, lo cual,
más que crearle complejo, le servía
para sacar a relucir su fiereza y rebeldía con desparpajo, para afrontar
los obstáculos de forma casi inconsciente.
Su primer Club fue el
Grandoli.

si contaba tan solo 13 años y una
vez mas se enfrentaba a jugadores
mayores que él. Pero en la banda,
observando estaba Carlos Rexach,
quien no dudó en detectar con su
buen ojo clínico, que aquel “pibito”
era algo especial, pese a parecerse,
por su talla, a un jugador escapado
del Futbolín… Tanto énfasis puso
Rexach en Messi que, a falta de un
impreso de mayor calibre, acordaron
en una servilleta de papel el com-

Aunque sí contribuyeron algo en el
desarrollo físico aquellas inyecciones
del principio, Messi no es ni alto, ni
musculoso, pero quizás por ello saca
más ventaja de su centro de gravedad para explotar sus muchísimos
otros recursos que le convierten en
el jugador más desequilibrante del
planeta. En el uno contra uno, Messi
tan solo pierde en la “Playstation”.

Con el balón en los pies Messi es el
más grande. La pelota
de futbol es, para Leo,
una prolongación de si
mismo. La simbiosis
es tal, que el jugador
Lionel Messi pasó a
no necesita pegarle
engrosar luego a las
fuerte al esférico. Sus
filas del Newell’s Old
goles, más que dispaBoys, donde ya se le
ros a puerta, parecen
detectaron maneras
pases a la red. Su
de crack, al mismo
velocidad con balón,
tiempo que le diagcambio de ritmo, renosticaron un problepentización y técnica,
ma de insuficiencia
hacen posible que
hormonal que le impe- ----------------------------------------------------------------- lleve a cabo, en un
día crecer con la norporcentaje muy alto,
En Barcelona encontró la inyección del crecimiento
malidad debida para
lo que su genialoide
deportivo y humano.
su edad. Le recetaron ----------------------------------------------------------------- mente pretende, sobre
una inyección diaria, muy cara que, promiso de ambos. Pasados unos el terreno de juego.
ni su modesta familia, ni su Club, ni meses se le planteo a Leo la posila Asistencia Social podían pagar de bilidad de volverse a Rosario, pero Fuera de los campos de futbol, Messi
forma indefinida, lo cual provocó que no. Pese a los lógicos problemas es un antihéroe, un Peter Pan empuel padre, obtara por venir a prueba de adaptación, Messi sacó a relucir jado, por ley de vida, a ser mayor.
en el F.C. Barcelona, de la mano de su rebeldía frente a los obstáculos Una vida en barcelonista y barceloJ.M. Minguella y gracias a los con- una vez más y con el tiempo se ha nés sencilla y humilde que, por sertactos que este tenia en Argentina.
convertido en el mejor jugador del lo, nunca presume siquiera de ello.
Transcurría Agosto del 2000, Mes- mundo.
Como debe ser.
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Fem barri

Per Clàudia Tersol

Joan Isaart,

antic president
de l’Associació de
Veïns de Sant Antoni
Joan Isaart és, als seus 71 anys,
una institució del moviment veïnal. Isaart és ex-president de
l’Associació de Veïns de Sant Antoni –va ser-hi al capdavant durant 16 anys-, president honorífic
de la Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona, i membre de
la CONFAVC.
La seva ha estat una
vida entregada a les
entitats, i són nombrosos els homenatges
que se li han fet. Fa
dos anys, en plena assemblea de la Federació d’Associacions de
Veïns, la presidenta va
aturar l’acte. “Volem
fer entrega d’aquesta
placa al nostre vicepresident, en Joan Isaart”,
va dir en presència de
l’alcalde i la família
d’Isaart. “Em va estranyar veure l’alcalde
sense corbata, la meva
filla i la meva sogra a la
reunió.... -comenta en
Joan- ... la placa és daurada i conté una
reproducció del capgròs que em van fer
a l’associació, pipa i barret inclosos”.
Joan Isaart va traslladar-se Sant Antoni
l’any 1968 provinent d’Esparraguera, on
havia passat tota la seva infància. “Vaig
néixer al carrer Pàdua 105 i vaig ser batejat d’amagat a la parròquia dels Josepets

de la plaça Lesseps –el meu nom complet
és Joan Baptista, Francesc d’Assís i Sant
Antoni de Pàdua-”, explica en Joan que als
26 mesos i en plena guerra, va ser enviat
a Esparraguera a viure amb la seva tieta.
En arribar a Barcelona, la seva vinculació a
l’AAVV va ser immediata. “Sempre m’ha
agradat manar”, reconeix, tot i que admet

agradar gaire haver de renunciar a la
casa Golferichs com a conseqüència
de la pressió veïnal. “Van ser 16 anys
de lluita”, recorda en Joan, que se sent
“especialment orgullós” d’haver aconseguit aquesta fita. “El senyor Núñez i
Navarro no em va voler llogar un local
seu al carrer Viladomat perquè tenia un
greuge amb mi”, explica en Joan.
La festa major és l’altre
gran projecte que va
liderar Isaart: “Vam
començar amb una
celebració que durava
dos dies, la vigília i el
dia de Sant Antoni Abat.
Ara tenim una festa de
10 dies amb una important participació de
les entitats del barri”.
Tal és l’arrelament de la
festa que fins i tot hi ha
un grup de putxinel·lis
que sol·licita participarhi cada any. “Van començar sent un noi i
una noia, ara ja són un
home i una dona... han
crescut amb nosaltres”,
explica en Joan.
En ser preguntat pel mercat, Joan Isaart
ho té molt clar: “Ja era hora. No pots
tenir un espai com aquest amb el 65%
de les parades tancades”. Tot i així, lamenta que l’Ajuntament hagi trigat tant
a posar-hi remei. “Si en 4 anys està
acabat, ja serà molt”, conclou Isaart.

“Em sento orgullós d’haver salvat
la Casa Golferichs”
que la seva tasca com a president no hauria estat possible sense l’ajuda d’un grup
de persones que anaven “tots a la una”.
Durant els 16 anys de presidència ha
fet amics però també s’ha creat algunes enemistats, una d’elles la de
Josep Lluís Núñez i Navarro. Sembla
que a l’expresident blaugrana no li va
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Hoy cocinas tú

Ensalada Rústica

Elaboración:
1.- Llevar a ebullición agua abundante y poner las patatas
enteras y previamente lavadas bajo el grifo. Cocer unos
30 minutos o hasta que estén cocidas.
Escurrir y pelar, dejarlas enfriar. Una vez frías, cortar en
rodajas gruesas y disponerlas en la fuente.
2.- Lavar la lechuga, la achicoria y los berros, escurrir bien,
quitar los tallos, y colocar las hojas en la fuente.
3.- Lavar y secar los rabanitos, eliminar los tallos y hojas y
hacerles unos cortes.
Ponerlos en la fuente y espolvorear con todo el perejil
picado.
4.- Pelar y cortar los huevos verticalmente y colocarlos en
la fuente.

Ingredientes:

fofiman@blogspot.com

• 300 gr. patatas
• 1 manojo rabanitos
• 2 huevos cocidos
• 1 cuch. perejil fresco
picado
• 1 lechuga francesa rizada
• manojo achicoria
• manojo berros

Para el aliño:
• 4 cuch. aceite oliva
• 2 cuch. vinagre
• ½ cuch. mostaza
• pizca miel clara
• 1 cuch. hierbas aromáticas
(albahaca, orégano, salvia,
etc..)
• sal y pimienta negra

La
Tira
Còmica

5.- Poner todos los ingredientes del aliño en un recipiente
con tapa, cerrarlo y agitar repetidas veces para que se
mezcle bien todo.
Servir en salsera junto con la ensalada.

mira marta, llevamos meses
chateando y.... ME PREGUNTABA SI...?
DIME!!!!?

MESSENGER
MARTA...
-HAN SOLO: TE GUSTARIA
QUE NOS CONOCIERAMOS
EN PERSONA?
-MARTA: ME ENCANTARIA!
-HAN SOLO: EL SÁBADO A
LAS 20:00? TE VA BIEN?
-MARTA: PERFECTO!!!
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El rincón del humor

Sudoku

Chistes

Sudoku es un juego de rompecabezas matemático de colocación
que se popularizó en Japón en 1986 y se dio a conocer como un
juego de lógica en el ámbito internacional en 2005.
El objetivo del juego es rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas dividida en subcuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo
de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No
se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula.

Un hombre va al urólogo y le dice que
quiere hacerse una vasectomía.
El doctor le dice que es una decisión
muy grande y que si lo había comentado con su esposa
e hijos.
El señor le contesta que sí, que votaron 17 a 2

Esto era una vez un niño que le dice a su mamá:
Mamá, mamá, ¿Qué día nací yo?
Su mamá responde:
El 15 de abril, hijo.
El niño responde:
¡Ah, que coincidencia, nací el mismo día de mi cumpleaños!
-----------------------------------------------------------En el consultorio el paciente le muestra a su médico los
resultados de sus análisis.
- El médico los analiza con cara de preocupación y le
dice al paciente:
- Van a tener que mandarle hacer una plaquita
- ¿De tórax, doctor?
- No, de mármol

NIVEL MEDIO

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

: TE GUSTARIA
CONOCIERAMOS
NA?
E ENCANTARIA!
EL SÁBADO A
? TE VA BIEN?
TA: PERFECTO!!!

CONTIGO
NO,
BICHO!!

soluciones

NIVEL DIFICIL

SÁBADO CUANDO EL LE DIJO QUE NO CREIA EN LA
20:01 DEPILACIÓN LASER, JAMÁS IMAGINO ESTO!!

NIVEL DIFICIL

Caperucita Roja se casó con el principe azul, y tuvieron
un hijo violeta.

NIVEL MEDIO
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Horóscopo

Aries

JULIOL ‘09
21 MARZO - 20 ABRIL

Libra

Tauro

21 ABRIL - 20 MAYO

Escorpio

Comienza el verano para vosotros estando
muy seductores, pero las cosas no van a
salir como esperáis. Los temas económicos van a tener mucha importancia, revisar los ingresos.

Géminis

21 MAYO - 21 JUNIO

Leo

22 JUNIO - 22 JULIO
Mes tranquilo para dedicar sobre todo a la
familia y hacer lo que realmente te guste.
El descanso os puede ayudar a conseguir
nuevos objetivos. Aprovechad.

23 JULIO - 23 AGOSTO
Aunque en este mes el Sol entra en vuestro signo, no estaréis con toda la vitalidad
que os caracteriza. Es tiempo propicio de
desaparecer, de estar tranquilos y que no
os molesten.

Virgo

24 AGOSTO - 23 SEPTIEMBRE
La profesión tendrá más importancia de lo
habitual, será un mes para poner en orden
muchas situaciones que estaban pendientes durante todo el año. Liquidar temas.

24 OCTUBRE - 22 NOV.

Tensiones a nivel de no conseguir lo que
queráis, tiempo para estar atentos en el
entorno y no buscar los tres pies al gato.
Mantener la calma.

Sagitario

Buen mes para poneros en marcha en
diversos asuntos, pero sobre todo vais a
tener gana de hacer muchas cosas, de
sentiros muy vivos y activos. Tiempo de
muchas ideas y de poder llevarlas a cabo.

Cáncer

24 SEPTIEMBRE - 23 OCTUBRE
Mes importante para posicionaros en todos los terrenos que os preocupa. Actividad a nivel laboral y familiar. Conclusiones
y cambios de perspectivas en lo que os
interese.

La palabra clave para este mes es la paciencia, tendréis que pasar de muchas cosas. No es tiempo de resultados, sino de
vacaciones y de tomar días de descanso.
Aprovecharlos.

23 NOV. - 21 DIC.

Mes para conseguir lo que os propongáis,
pero cuidado con los excesos en todos los
sentidos. Buenas relaciones y tiempo para
estar rodeados de amigos.

Capricornio

22 DIC. - 20 ENERO
Sentiréis alguna limitación pero es un buen
mes para organizaros tanto mentalmente
como de realizar cambios a nivel personal.
En la profesión puede venir algún reconocimiento.

Acuario

21 ENERO - 19 FEBERO
Las iniciativas van a estar muy presentes durante este mes y podéis llevarlas a
cabo, pero las cosas no van a salir como
deseáis, quizás lo que surja sea lo conveniente.

Piscis

20 FEBRERO - 20 MARZO
Aunque tengáis ganas de hacer cosas,
será un mes para buscar la calma y estar
de vacaciones, las relaciones os van a tener ocupados, tanto en complacer como
para disfrutarlas.

Pilar Sánchez, astróloga y M. Carmen Jerez, astróloga.
“Además de leer tu signo astrológico (el signo donde estaba el sol cuando tu nacistes), debes leer también el signo de tu ascendente, si lo conoces y así tendrás una mayor información, aunque ya sabes que el sol y el ascendente son solo una pequeña información dentro del todo que supone una carta natal.”

Pilar Sánchez, astróloga y colaboradora de ACELOBERT, es profesora de astrología, mitologia y tarot,
con formación en psicología junguiana. Si deseais consultarle acerca de vuestro tema natal, profesional
o de negocios podeis llamarla al Tel. 671 987 502.
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Concurs
Posa`t Guapa

Participa i guanya una Sessió de
Regeneració Facial amb Ultrasons
C/. Sepúlveda, 125
(cantonada Urgell)
T. 902 41 41 22

Per participar només tens que dir-nos en quina pàgina
s’ha amagat “Peggy”, la nostra mascota.
Envia’ns la teva resposta a: Revista Acelobert Sant Antoni “Concurs Posa’t Guapa”
C/. Industria, 137-141, entl. 1er., esc. Esq. - 08025 Barcelona
ó be per e-mail a: concursos@acelobert.com - Assumpte: Concurs posa`t guapa.- Sant Antoni
Indica’ns les teves dades : nom, edat, adreça i telèfon de contacte.
Darrer dia d’admissió de cartes i emails: 28/07/09.
Guanyadora del mes passat, veure pagina 2.
ACELOBERT-SANTANTONIjuliol.indd 35

35 ACELOBERT

2/7/09 17:57:11

ACELOBERT-SANTANTONIjuliol.indd 36

2/7/09 17:57:14

