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Marta
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Els encanten les olives.
I al contenidor marró,
els pinyols.

El nou contenidor de
matèria orgànica
arriba a Barcelona.
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La implantació dels nous contenidors és un procés que finalitzarà el febrer de 2010.

ORGANICA
172x246.indd 1
SANTANTONI-ACELOBERTdesembre.indd
2

02/12/09
12:11
2/12/09
13:10:57

27/11/09 13:36

Editorial

Sumari

BONES
FESTES I ...
Bones festes i …. mirem el Cel Obert. I no ho diem per
la nostra revista, que realment ens agrada, i molt, mes
rere mes, cerqueu i llegiu... Anem per altres camins
quan us convidem a mirar el Cel Obert, volem dir-vos
que aixequeu la vista cap a dalt, que realment mireu
al cel i busqueu allà, enmig dels núvols, una sensació positiva, un punt d’esperança i una realitat que a
molts de nosaltres ens agradaria que fos millor.
Sense cap mena de tendència o d’interès ideològic,
simplement ara, en aquests dies que vénen de festes i convits, de retrobaments i enyorances, mireu el
Cel Obert, el dels carres, les ciutats, pobles, platges o
muntanyes que ens envolten. Allà on us trobeu, mireu
amunt i cerqueu tot allò que us il·lusioni, allò que us
ajudi a pensar i sentir una realitat millor.
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Tots els que formen part d’aquesta revista, que coneixem i vivim cada dia la realitat dels nostres carrers,
del nostre comerç i aquesta sensació de crisi que ja
fa potser massa temps que ens envolta, us tornem a
demanar que aixequeu els ulls, que creieu que aquest
proper any que començarà d’aquí a pocs dies serà millor que el que tancarem -cosa no massa difícil d’altra
banda-.

12

Ens agrada ser optimistes per naturalesa, i ens plau
pensar que la voluntat i l’esforç mouen muntanyes,
que tot passa i res no és per sempre, ni tan sols
aquesta crisi.
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Activitats Des

Telèfons útils
Urgencies
Urgències sanitàries
Telèfon únic d’emergències
Bombers
Guàrdia Urbana
Mossos d’Esquadra
Policia Nacional

061
112
080
092
088
091

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
Associació de Veins Sant Antoni
Av. Mistral, 30 - T. 93 423 93 54

ARTS ESCÈNIQUES

Divendres 11 de desembre
Trampas de papel
Thriller dramàtic de la Cia. Iré Dos desconeguts i un peculiar intercanvi epistolar. Però… què passa si algú no
diu tota la veritat?. L’amor, la compassió i la solidaritat
enfront de la rancúnia, la venjança i l’egoïsme.
Dins el cicle “A contrallum”, que acull propostes artístiques de les diferents disciplines de les arts escèniques
com ara teatre, música, clown, mim o dansa. Dirigit a tots
els públics. Lloc: Cotxeres Borrell, a les 22h.

LITERATURA

Dilluns 28 de desembre
Club de lectura obert: La magnitud de la tragedia de
Quim Monzó.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver, a les 19h.

EXPOSICIONS

Xarxa Comunitaria xarx@antoni
C/. Viladomat, 78, 4ª - T. 93 445 22 92

Fins al 9 de desembre
Una literatura pròpia, dones escriptores
Lloc: Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver

Altres:
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver
C/. Comte Borrell, 44 - 48 - T. 93 329 72 16

Fins a l’11 de desembre
Homúnculos.
Il·lustracions de Raúl Ruiz. Lloc: Casa Golferichs.

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
Comissaria Mossos d’Esquadra
Gran Vía, 456

Fins al 19 de desembre
A doble No. La negació de l’anti-art.
Associació cultural Cyrano. Pintura i pintura digital Som
stuckistes, som artistas, creiem en el que fem, creiem que
l’art expressa percepcions i sensacions que tenen els éssers
humans que no són explicables de cap altra manera.
Lloc: Cotxeres Borrell. De dilluns a divendres, de 10 a
22h. Dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 20h.

CINEMA

Dijous, 17 de desembre
“El dia de la família”.
Projecció del curtmetratge del jove director Dani Sánchez, finalista del festival Internacional de Cinema de
Catalunya, Sitges 2008. Un accident de trànsit, un munt
de regals. En plena nit, un jove es desperta ensangonat,
la seva família es reuneix al seu voltant per acomiadarse i intentar explicar-li allò que ell es nega a acceptar: és
mort… Es prega confirmació d’assistència.
Lloc: Punt d’informació juvenil, a les 19h.
Dilluns 21 de desembre
Projeccions de cinema per a menuts i adults.
Lloc: Cotxeres Borrell, a les 18h.
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Desembre’09
INFANTIL

Diumenge 20 de desembre
Espectacle infantil amb grups de teatre.
Lloc: Cotxeres Borrell, a les 12h.
Diumenge 20 de desembre
Caga Tió. Lloc: Jardinets de l’Alguer, a les 12h.
Dimecres 23 de desembre
Nadal a l’espai infantil.
Lloc: Cotxeres Borrell, de 10.30 a 13.30h.

MÚSICA

NOU CURSET DE BALL

“COUNTRY”
nivell bàsic

Inici 15 de gener.
Dijous de 8 a 9 del vespre

Concert de The new Raemon
Ramon es vesteix de genuïna melangia per explicar relats agredolços d’allò més quotidià.
Lloc: Casa Elizalde, a les 20.30h.
Divendres 18 de desembre
Concert de Nadal.
A càrrec de la coral Daina, coral Sant Llorenç, Vocal 4,
grup de cant del Centre Cívic i alumnes de cant del Centre Cívic. Lloc: Cotxeres Borrell, a les 19h.

D’ALTRES ACTIVITATS

Novembre i desembre
Font i torxa de la plaça Espanya
La font I la torxa estaran en funcionament totes els divendres i dissabtes, de 19 a 21h. Lloc: Plaça Espanya

Punt d’informació juvenil
C/ Calàbria, 147 – Tel. 93 483 83 84
Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
Tel. 93 323 77 90
Casa Elizalde
C/ València, 302 – Tel. 93 488 05 90
Cotxeres Borrell
C/ Viladomat, 2-8 – Tel. 93 324 83 50
Jardinets de l’Alguer
Av. Mistral, 46.
Biblioteca Sant Antoni-Joan oliver
C/ Comte Borrell, 44-46 - Tel. 93 329 72 16

FESTA MAJOR 2010

1er. CONCURS AMATER
DE DIBUIX I PINTURA
de Sant Antoni
23 de gener 2010

Per Adults i Infantils
Per inscripcions i recollir les bases
del concurs podeu passar a partir
de l’ 11 de gener, de 6 a 8 de la tarda,
a la seu del Tallers Joan Lairisa,
Avgda. de Mistral, 30 baixos

CAGATIÓ 2009
20 DE DESEMBRE DEL 2009
Lloc: Jardinets de l’Alguer
(Calàbria/Tamarit/Avgda. de Mistral)
12 del migdia
Animació per part d’en
JAUME BARRI
Regals i Caramels
5 ACELOBERT
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Espai poètic
Quien ha perdido la esperanza
ha perdido también el miedo:
tal significa la palabra
“desesperado”.
Arthur Schopenhauer.
Filósofo alemán.

8

Aprendí que no se puede dar
marcha atrás,
que la esencia de la vida
es ir hacia adelante.
La vida, en realidad,
es una calle de sentido único.
Agatha Christie.
Novelista inglesa.

8

No olvides nunca que el primer
beso no se da con la boca,
sino con los ojos.
O. K. Bernhardt.
Escritor alemán.

8

Cuando mi voz calle
con la muerte,
mi corazón te seguirá hablando.

Segador
Carlos Pellicer

El segador, con pausas de música,
segaba la tarde.
Su hoz es tan fina,
que siega las dulces espigas y siega la tarde.

Segador que en dorados niveles camina
con su ruido afilado,
derrotando las finas alturas de oro
echa abajo también el ocaso.

Segaba las claras espigas.
Su pausa era música.
Su sombra alargaba la tarde.
En los ojos traía un lucero
que a veces brincaba por todo el paisaje.

La hoz afilada tan fino
segaba lo mismo
la espiga que el último sol de la tarde.

Rabindranath Tagore.
Filósofo y escritor indio.
6 ACELOBERT
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Notícies Express

Per Clàudia Tersol

Nadal solidari

rde.

Grup de consum responsable de Sant Antoni
En una època de despesa i consum com és el Nadal, el grup de consum
responsable de Xarxantoni proposa una iniciativa solidària a través de la
compra de productes de comerç just. Els articles, procedents de països del
Sud, estan a l’empara d’organitzacions sense ànim de lucre que impulsen
projectes de millora social. A través de Xarxantoni es poden adquirir flors
de lufa, produïts per la Corporación Talleres del Gran Valle (Equador) o un
davantal amb guant de Bombolulu Workshops (Kènia), a banda del torró
que, a més, dóna també suport a productors catalans (els fruits secs són
de cooperatives del camp de Tarragona i el torró és processat per Chocolate Solé).

a

Targeta Barcelona Comerç
El 2% de la recaptació de les compres fetes amb aquesta targeta en qualsevol dels eixos comercials associats (entre ells, Sant Antoni) es destinarà al Banc d’Aliments.
Recollida de joguines al mercat de Sant Antoni
A partir del 3 de gener es podran portar joguines en bon estat en un punt de recollida habilitat a les carpes del mercat.

Encesa de llums
nadalenques
El 2 de desembre se celebra la tradicional encesa nadalenca de llums, que aquest any incorpora certes novetats. A l’eix comercial de Sant Antoni, el leit-motiv serà
el menjar de Nadal, que guarnirà la Ronda Sant Pau i el
carrer Urgell fins la Gran Via. Els horaris d’encesa seran
de diumenge a dijous de 18:10 hores a 22:00 hores, i
divendres i dissabte de 18:10 hores a 24:00 hores.
Els dies 24, 25, 31 de desembre i 5 de gener els llums restaran encesos des de les 18:10 hores fins a les 01:00 hores.

e.

Nous contenidors
Ja fa un mes que han entrat en funcionament els nous contenidors al barri,
amb l’objectiu de facilitar la recollida selectiva i millorar l’accessibilitat
gràcies al seu nou disseny. La nova
flota inclou els contenidors de color
marró, destinats a la recollida de
brossa orgànica. Si bé en un principi
van causar certa confusió, l’Ajuntament ha promogut una
campanya d’informació que inclou el regal del material
per ajudar a separar les restes orgàniques.

.
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L’entrevista

Per Marta Codina

Ferran Monegal:

“És una barrabassada absoluta
que els nens de 8 anys només
vegin dibuixos”
Ferran Monegal va créixer decidit a ser
capità de vaixell però va desistir-ne en
adonar-se que comandar una embarcació
era fer de xofer. “És com ser un conductor
d’autobús amb pretensions”, tal com defineix ell. El desencant pel món marítim el
va portar a estudiar direcció teatral i periodisme fins que “degenerant, degenerant”,
com ell descriu, va acabar dedicant-se a
la crítica televisiva. Columnista d’El Periódico des de fa quinze anys i al capdavant
del programa Telemonegal des del setembre del 2003, ha posat contra les cordes
centenars de personatges populars amb la
llengua àcida que el caracteritza. El crític,
que es considera un teleaddicte i està en
contra de l’horari infantil protegit, reclama
una cultura d’audiència televisiva des de
les aules perquè els joves d’avui aprenguin a mirar la televisió.
Quants personatges dels que ha convidat a seure
amb vostè davant la càmera li han donat carbasses?
Són pocs però significatius. Merceditas Milá, Xavier Sardà i Andreu Buenafuente. Els clàssics de sempre.
Creu que el temen?
Avui dia, submergir-se en un plató de televisió és un risc.
Hi ha molts professionals que ja no es posen davant les
càmeres. L’entrevista televisiva s’ha transformat en xou.
Alguns directius consideren que l’audiència som idiotes i
que no aguantem dues persones parlant, i és llavors quan
ha d’entrar un pallasso, en el pitjor sentit de la paraula, i
muntar l’espectacle.

Vostè fa espectacle?
No, per això penso que aquestes persones que no volen
venir ho haurien de fer. No per mi però sí per respecte a
l’audiència. Ells tenen tot el dret de no anar on no volen anar
però jo no tiro la tovallola i els vaig convidant cada any.
Existeix el Pepitu, l’ocell del que sempre parla?
Oh, i tant! És un canari flauta autèntic que tinc a casa. És
un recurs molt útil alhora d’escriure ja que, de vegades,
el Pepitu diu coses que jo no m’atreviria a dir. Però ell és
un canari i no li poden posar cap querella.
S’ha mossegat la llengua alguna vegada?
Sí. Després dels primers dos o tres anys dedicant-me a la
crítica televisiva vaig entendre que no s’ha de disparar a
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Li costa fer lloances. Vostè no és objectiu o tots ho
fan malament?
La crítica és la crítica. Una altra cosa és el massatge,
però això ja seria un altre gènere: les necrològiques. Un
gènere molt agraït en el qual parles del mort i sempre el
deixes bé.
De petit era criticaire?
No, això em va venir després, llegint el Discurs del mètode, de Descartes. A partir d’una edat tots hauríem de sotmetre a crítica el que la cultura i l’entorn ens ha posat
dins el cervell. Però ja ningú parla dels clàssics. El llibre
d’Ana Rosa es ven més que el de Descartes, i Julián Muñoz és més conegut que Ainhoa Arteta. La televisió crea
popularitats, però els nens han de tenir aquests rols clars
o acabarem preguntant a un nen què vol ser de gran i
ens dirà que vol ser Coto Matamoros. És un xoriço però
triomfa.
Com suporta un crític les crítiques? Últimament es
passeja per Polònia i és carn de canyó dels zàpings.
De vegades em surten els colors, però la gent del meu
entorn riu i això esta bé. Em dóna una popularitat que
agraeixo molt.
Ferran Monegal professional mira tota classe de programes. Què mira Ferran Monegal telespectador?
Em causa un gran riure la teleporqueria. De vegades hi
ha gent que m’ho qüestiona però la xafarderia, les trampes, la maldat de programes com el Tomate, el Sálvame... mai he dit que no s’hagin de veure sinó que s’han
de saber veure. Si mires la televisió amb amics o família
i interactues amb el que fan, és utilíssim.

És útil que els nens vegin, per exemple, Sálvame Deluxe?
Estic en contra de l’horari protegit. Als nens o nenes de
8,9 anys no se’ls ha de crear paradisos artificials. Han de
mirar Sálvame Deluxe i ¿Dónde estás corazón? perquè
és el que hi ha i el que acabaran veient. Però ho han
de fer amb algú que els ensenyi. Cal donar-los les eines
perquè estructurin el seu cervell i sàpiguen enfrontar-se
a la bèstia, que és la televisió que tenen a casa. És una
barrabassada absoluta que només vegin dibuixos.
Avui es fa bona televisió?
Hi ha programes interessants però la televisió d’abans,
quan només hi havia una cadena, al marge del tema polític i les manipulacions dels informatius, era de qualitat
infinitament superior.
La televisió és la caixa tonta?
La televisió no té funció educativa, aniríem llestos si
sortís un advocat llicenciat amb ¿Dónde estás corazón?
Quan va néixer tots pensàvem que era l’estri que ens
faria més lliures i cultes, però és una finestra que has de
saber mirar. No et culturalitza gens, és tot una impostura.
La cultura la trobem a les universitats i a la televisió no
se li ha de demanar res.
Quin personatge televisiu rescataria del passat?
M’agradava un ser absolutament surrealista, Maxwel Smart, el
súper agent 86. El considero un personatge molt interessant.
L’últim llibre que ha llegit?
No tinc temps per llegir el que ha escrit l’últim beneit sobre les memòries d’un croissant o coses així. Jo segueixo
llegint els clàssics, la cultura grecollatina, la Bernat Metge o la biblioteca Gredos. Allà hi és tot.
Que s’emportaria on no hi hagués televisió?
No m’he plantejat mai fer l’escapada, però les ulleres segur o no hi veuria.

Text: Marta Codina. Fotos: Elísabeth Serra

l’ocellet, sinó més a munt. Has d’elevar el tret a la direcció
del programa o de la cadena. El crític ha de saber repartir
la mossegada i fer com el gos del pastor, que no mossega
sempre la mateixa ovella per no acabar matant-la.
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Nadal
El nostre planeta, la nostra llar

Per un Nadal
sostenible

Ampolles, cartró i paper de regal són els principals residus que es generen durant aquestes festes. Per això
mateix, el Nadal és un bon moment per començar a ser
conscients de la necessitat del reciclatge. D’altra banda,
les lluminàries dels carrers i de les llars, els arbres de
Nadal i l’ornamentació nadalenca suposen una despesa econòmica, ecològica i energètica important. Aplicar
conceptes de sostenibilitat i estalvi energètic a les nostres accions no és sinònim de deslluïment sinó, més encara que en altres èpoques, exemple de responsabilitat
vers el medi ambient.
Durant les festes de Nadal s’accentuen notablement
els hàbits de consum, amb la seva repercussió sobre el
creixement dels residus municipals.

Davant l’augment significatiu de les deixalles, és molt
important practicar la recollida selectiva durant el Nadal
perquè l’increment global dels residus en aquest període
es pot traduir en un increment de matèries recuperades
que es poden reaprofitar.
Així, el reciclatge d’una ampolla de vidre estalvia l’energia
necessària per mantenir encesa una bombeta de 100w
durant quatre hores. A més, la fabricació d’una tona de
vidre reciclat estalvia 1,2 tones de matèries primeres i
130kg de petroli. Quant al paper, fer-ne a partir de paper
usat necessita un 15% menys d’aigua que si es fabrica
amb polpa vegetal, i la fabricació d’una tona de paper
reciclat evita la tala de 17 arbres de vint anys (0,4ha de
bosc).

Consells per gaudir d’un Nadal sostenible
• Eviteu els embolcalls innecessaris i recicleu-los
per a altres usos
• Dipositeu el cartró als contenidors corresponents.
• Utilitzeu les piles recarregables per a les joguines
i els aparells electrònics .
• Compreu productes i serveis amb distintius oficials de qualitat ambiental.
• Podeu reciclar materials i envasos dipositant-los
al contenidor de les escombraries corresponent.
• Si compreu electrodomèstics, us heu de fixar amb
l’etiquetatge energètic i escollir-ne un de classe
A (categoria més eficient), ja que el consum energètic és més baix.
• Les joguines realitzades amb materials renovables (fusta, cartró...) tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en la fabricació que els
dels processos industrials (materials sintètics,
plàstics...).

• Si voleu comprar un arbre de Nadal, escolliu-ne
un que provingui d’un viver o plantació controlat.
• Recicleu les joguines que no feu servir. Feu arribar les que estan en bon estat als infants sense
recursos i dipositeu les fetes malbé al contenidor
corresponent.
• Regalar coses útils i serveis (assistència a espectacles, massatges, etc.).
• Anar a comprar amb la cabassa o el carretó, tot
evitant les bosses d’un sòl ús.
• Felicitar amb Nadales electròniques si ens és
possible.
• Fabricar els guarniments tot reutilitzant objectes.
• Abans de dur res a reciclar, mirar primer de donarli una altra utilitat. Per exemple, reaprofitar cintes,
llaçades, capses, bosses i paper d’embolicar.
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Foto: Peter Manschot
www.petermanschotphoto.com

“El valor de una civilización no se mide por lo que es
capaz de crear sino por lo que es capaz de conservar.”
Anónimo

Un xic d’història

Per Clàudia Tersol

Francesc Layret,
lliurepensador
A la Plaça Goya, a la confluència entre els carrers Muntaner i Sepúlveda,
hi trobem el monument a Francesc
Layret i Foix, polític i advocat que va
viure entre el 1880 i el 1920, any en
què va ser assassinat a la sortida de
casa seva.
Llicenciat en Dret i Filosofia i Lletres,
Layret tenia una visió força privilegiada del món polític i laboral, que

va intentar millorar proposant un
altre model en la política social i en
l’administració de l’estat i el paper
de l’exèrcit.
Tot i la seva joventut, Layret va arribar a ocupar diversos càrrecs de
poder. A l’Ajuntament de Barcelona,
per exemple, va presidir la Comissió
d’Hisenda, a través de la qual va aprovar l’obertura del que avui és la Via
Laietana i la creació d’una
xarxa d’escoles que promoguessin l’ensenyament
modern, laic i mixt.
A partir de 1919, Layret va
ser diputat per Sabadell
a Las Cortes de Madrid,
representant el Partit Republicà Català. De tarannà
progressista i pacífic, va
pronunciar un discurs on
lamentava la repressió a
què estava sotmès el proletariat català després de
la vaga de la Canadenca.
Seguint amb la seva defensa del moviment obrer,
es va erigir en advocat
dels treballadors adherits
a la CNT, el sindicat majoritari. L’assassinat del
polític i advocat va causar
commoció i indignació, i

Francesc Layret

més encara quan els seus assassins
no van ser detinguts.
El monument a Francesc Layret, obra
de Frederic Marès, data de 1936,
abans de l’inici de la Guerra Civil, i
va ser sufragat amb fons públics. En
acabar la guerra, va ser desmuntat
i desat en un magatzem municipal,
fins que el 1977 es va tornar a posar en el seu emplaçament original.
El monument, fet de bronze i pedra
consta de diverses figures: una figura femenina amb una torxa que simbolitza l’esperit de lluita; un obrer, un
pagès i un infant, que fan referència
a la classe humil i, finalment, un
medalló de bronze amb l’efígie de
Layret.

Monument a Francesc Layret,
a la Plaça Goya.
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Un desembre
diferent
L’any 2009 ha estat un any que ha portat molts canvis per Sant
Antoni. D’una banda, han començat les obres de remodelació del
nostre Mercat i des de mitjans d’octubre les parades del mercat
del fresc són a les instal·lacions provisionals de la Ronda de Sant
Antoni.
Les parades dels Encants que hi havia a la marquesina ara són
al provisional de la Ronda de Sant Antoni, mentre que les parades dels carrers Borrell, Manso i Tamarit segueixen al seu lloc
de sempre. Us recordem que del 6 de desembre al 5 de gener
les parades dels Encants obriran cada dia de 2/4 de 10 del matí
a 2/4 de 10 del vespre.
Les parades del Dominical del Llibre també segueixen cada diumenge sota la marquesina del Mercat.
S’està treballant perquè aquesta marquesina, que es troba buida de dilluns a dissabte, pugui ser utilitzada per fer-hi altres
activitats. De cara al Nadal, hi ha possibilitats que els dies 22, 23
i 24 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener paradistes del Dominical
ofereixin els seus productes sota la marquesina.
També s’estan preparant activitats d’animació per a la zona
i la possibilitat que des d’ara i fins al juny s’hi celebrin fires
d’artesania i pintura.
D’altra banda, el novembre també es va fer el llançament de la
Targeta Barcelona Comerç de Sant Antoni amb una promoció que
consisteix en regalar una ampolla de cava per cada compra de 50
euros. De cara a la campanya de Nadal, la Targeta Barcelona Comerç de Sant Antoni serà solidària i de l’1 de desembre al 5 de
gener el 2% del valor de les compres que es facin amb la targeta
es destinarà al Banc d’Aliments de Barcelona. A més a més, les
persones titulars de la targeta podran gaudir d’altres premis i regals
com subscripcions a La Vanguardia, entrades de teatre,...
Si encara no tens la Targeta Barcelona Comerç de Sant Antoni,
la pots demanar a qualsevol oficina de la Caixa. Et recordem
que és una targeta totalment gratuïta que pot ser de crèdit o de
dèbit i amb la qual podràs gaudir de grans avantatges arreu de
la ciutat i de les promocions que Sant Antoni Comerç vagi fent.
Enguany també canvia el Tren del SAC, perquè els mercats provisionals instal·lats a la Ronda de Sant Antoni afecten la mobilitat de tota la zona i hem hagut de desplaçar la parada del
Tren del SAC al carrer Manso, entre Borrell i Viladomat. El tren
seguirà fent diferents recorreguts per Sant Antoni des del dia 18
de desembre al 4 de gener i com sempre els bitllets per pujar-hi
els regalaran els establiments adherits a Sant Antoni Comerç.
Per últim, volem comentar que el Nadal també canvia a tota la
ciutat ja que l’Ajuntament ha apostat per convertir la ciutat en
un referent del Nadal amb una sèrie d’activitats tradicionals que
es faran durant aquests dies arreu de la ciutat i una il·luminació
nadalenca dels carrers especial.

MI CALLE

(Marques de Campo Sagrado)
Paseando por mi calle,
pasito a pasito voy
y con el Sol calentando
ya me gotea el sudor,
el sudor de tantos años
que en mi calle llevo yo
conozco al vecindario
al mas joven y al mayor
y los colegas de barra
en el Pothos de Ramon,
nos comemos un bocata
y de beber cervezon
luego esta la Merceria
arreglos y confeccion
que la regenta Magali
que la chica es un primor,
te arregla unos pantalones
la cremallera o el boton,
el Rojals es el siguiente
pa mudarte sin temor,
en la esquina la Lenceria
de la Carmen, si señor

que tiene unos modelitos
que pa que te cuento yo,
me olvidaba de la Jadi
con su terracita al Sol
y las dos lampisterias,
que trabajan un monton,
enfrente la Telefonica
al ladito el Caprobo
y el 3D que es de imformatica
maestros de ordenador,
y tocando la esquinita
Fruteria si señor
te vende las naranjitas,
las peritas y el limon
y al laditi La Bruja
pa tomarte un copachon,
y la Charcu de la esquina
que la atiende Jesuson,
esta es mi calle lectores
la calle que vivo yo,
esta calle no es unica,
pero sin duda, la mejor.

Jacinto Gomez Lledo
Finalista II Concurs Literari Acelobert Sant Antoni

Aquest es un espai obert per a totes aquelles persones
del barri que vulguin expressarse; relats, poesies, contes...
Si ets una persona creativa i vols que publiquem la teva obra
i compartir amb tots els lectors d’ACELOBERT
les teves inquietuts ho pots enviar per correu electronic
a Revista ACELOBERT: info@acelobert.com
amb l’assumpte: “Gent del Barri” - SANT ANTONI
o be per correu a: Revista ACELOBERT SANT ANTONI
“Gent del Barri”
C/. Indústria, 137 - 141, entr. 1a, esc. esq. 08025 Barcelona.
Moltes gràcies per participar.
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de 7 a 14’30h. i de 17’00 a 20’30h. dissabte de 9:00 a 20:00

Mercat de Sa

Tot allò que necessite

Concur

Receptes de
Participa i guanya un

premi

per compres al Mercat d

Concurs obert a tots i totes les

Els ingredients per la el•laboració de la rece

La recepta s’ha d’enviar p
Concurs Cuina de Mercat - Revista
C/. Industria, 137 – 141, entl. 1, esc. e

per email en arxiu word a l’adreça: co

LLEGUM D’EN...
LA

MOLINE

o bé deixar-la a la bústia que hi ha al pu

No us oblideu de fer constar les vos
nom, telèfon i ad
Parada 29

Data limit: 25 de gen

La recepta guanyadora es publicarà en la re
Més informació a les Parades del Mercat a

Anima’t ¡ Participar es

I recorda, No cal enviar fo

Mª Carmen Rua, guanyadora
de Cuina de Mercat! del pass
5 vals de 10 euros per a compr
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Hora i mitja gratuïta de parking entrada pel carrer Borrell.

Sant Antoni

essites molt a prop teu

curs de

es de Cuina

remi de 50€

Mercat de la Sant Antoni

tots i totes les veïnes del barri.

ció de la recepta serán productes de mercat.

’ha d’enviar per correo a:
cat - Revista Acelobert Sant Antoni
, entl. 1, esc. esq. - 08025 Barcelona,

a l’adreça: concursos@acelobert.com

ue hi ha al punt d’Informació del Mercat.

onstar les vostres dades de contacte:
m, telèfon i adreça.

: 25 de gener de 2009

licarà en la revista del mes de febrer de 2010
s del Mercat anunciats en aquesta secció.

Participar es molt fácil!

l enviar foto de la recepta!

a, guanyadora del Concurs
ercat! del passat mes de novembre
os per a compres al Mercat
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Els “Encants ”de

Tot allò que necessite

ESTHER

bates - pijames - roba interior
roba per la llar

LLENCERIA
Parada 87

Manso, 48 - Tel.93 441 12 46
Pdes. 10 i 49 - Tel.93 325 35

Talles 42 a 56
Parada 75

Tel. 93 423 04 98

Parada 14

Tel. 661 258 581

“Sant Antoni”
Natura

L'Encant de Sant Antoni
Tot en Complements

Piedra natural
engarzada en Plata
Parada 88
Tel. 606 896 783

COMPLEMENTS
MODA INFANTIL I JUVENIL
Parada 33

Gran variedad en
Piedra Natural
Tel. 93 424 21 70

parada 48

Tel. 93 423 76 07

Parades 15 i 96

COMPLEMENTS
parada 93

Parada 79
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”de Sant Antoni

essites molt a prop teu
Moda Infantil
Neus Maria
Especialidad en:

ARREGLOS Y MODA
A MEDIDA

SILVIA

Art. de Canastilla
Art. de Ceremonia
Parada 47

Parada 68

Hules Ferrer
Estovalles Ecológiques
Resinades (Antitaques)
Hules
Catifes
Parada 50
T 93 425 18 60 M 607 605 243

Parada 109

ISABEL’S

Feltre
Farcell
Estovalles
Patchwork
Carnestoltes

Roba Interior

Parada 66

Parada 62

Tel. 93 425 23 33

Tel. 620 030 018 · parada 60

Sant Antoni
té encant
Al Desembre horaris especials:
- Obert de dilluns a dissabte de 9,30 h. a 20,30 h. excepte el dia 10.
- Els diumenges dia 6, 8, 13 i 20 estarà obert de 11 a 20,30 h.
- I per Reis, els dies 3 i 10 de Gener també estarà obert de 11 a 20,30 h.
17 ACELOBERT
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Botigues

a

Q bo

Q bo és una botiga de menjar casolà, també apte per a celíacs. La
Sílvia, que té dos fills amb aquesta malaltia, i la seva germana, la
Cristina, van obrir el negoci perquè saben els problemes amb què es
troba un celíac quan va a menjar a fora. Així, la majoria dels plats
no contenen gluten, sense necessitat d’alterar el seu autèntic sabor, i
demostrar que tenir limitacions amb segons quins ingredients no està
renyat amb la bona cuina.
El que diferencia Q bo d’altres botigues de menjar per emportar és
que tots els productes que s’utilitzen per a cuinar són frescos i tot
s’elabora a la cuina del local. Diàriament, ofereixen una varietat d’uns
10 plats, dels quals 6 s’inclouen en el menú. Per un preu de 7,5 euros
els comensals poden triar entre 3 primers i 3 segons i postres i poden
optar també per a fer la degustació al local o bé endur-se la compra.
A banda d’aquest servei, Q bo fa menjars per encàrrec i per a grups, i
ven també productes sense gluten.
Q bo, situat al carrer Viladomat, 105 obre de dimarts a dissabte de 10
a 16.30 i els diumenges i festius d’11.30 a 15.30. Per a més informació, es pot consultar el web http://www.qbobcn.com

Peix Fresc
Joaquim i Josep
En Joaquim i en Josep Robert són germans i peixaters gairebé
des que van néixer. Tota la seva família, tan materna com paterna,
s’havien dedicat sempre a aquest negoci, de manera que els va ser
bastant fàcil dedicar-s’hi. L’any 1991 van comprar una parada al
Mercat de Sant Antoni, just al davant de la dels seus pares.
“Havia començat a estudiar per delineant, però en tornar de la
mili ho vaig veure clar”, explica en Joaquim que, a banda del
tracte amb el públic, valora molt el fet de poder treballar per a
ell mateix. D’aquesta manera els resulta molt més fàcil poder
compaginar la seva vida laboral amb la familiar, ja que tots dos
tenen fills. “La clau del negoci està en llevar-se d’hora i comprar
els millors productes a Mercabarna”, afegeix en Joaquim, que a
quarts de cinc ja és a la Zona Franca.
Joaquim i Josep són a la parada 16 del nou mercat provisional i
obren cada dia fins les 14.30, a excepció del divendres, que ho
fan tot el dia.
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Per Clàudia Tersol

a Cel Obert
Mobles
La Barcelonesa

70 anys d’experiència avalen aquesta botiga, on hi podem trobar
tot tipus de mobles a preus competitius i amb el servei de transport i muntatge inclòs. Tot això, acompanyat de l’assessorament
i el tracte personalitzat que ofereix l’equip de persones que hi
treballa, que tenen sempre en compte les necessitats dels seus
clients.
A Mobles la Barcelonesa ofereixen gènere funcional i pràctic, des
d’una cadira fins a armaris, prestatgeries, mobles auxiliars o decorar un pis sencer. Especialitats en fer mobles a mida, disposen,
a més, de mobiliari infantil i juvenil per equipar les habitacions
dels més petits de la casa.
Qualsevol moment és bo per fer un passeig per la botiga i trobarhi aquell moble que estàvem buscant.
La Barcelonesa és al carrer Tamarit, 175 i obre de dilluns a dissabte, de 9.30 a 14h i de 16.30 a 20h.

MJ Colet Estilistes
Ara fa tres anys i mig, la Maria José va decidir posar en pràctica tota
l’experiència que havia agafat amb grans cases com Cebado i Llongueras i va obrir el seu propi negoci, al carrer Tamarit 156.
Així, MJ Colet Estilistes és una perruqueria professional i de qualitat, que ofereix des dels serveis més bàsics (rentar, tallar, pentinar,
tenyir...) fins a d’altres més exclusius com l’allisat japonès, això sí,
passant, en tots els casos, per un sofà amb massatge ergonòmic on
es farà el rentat de cabell. A MJ Colet ofereixen, a més, maquillatge
per a núvies i tractaments de mans ungles. L’última novetat incorporada a la seva carta és el deeping d’ungles, semblant a les ungles de
porcellana però amb una duració d’un mes.
MJ Colet premia la seva clientela amb una targeta de fidelitat, que
comporta la gratuïtat del cinquè servei seguit que es faci. A més, els
dilluns i dimarts al matí s’ofereix un descompte del 20% i, de cara al
Nadal, se sorteja una planxa de cabell GHD valorada en 200 euros.
MJ Colet obre de dilluns a divendres de 9.30 a 19.30 i els dissabtes
de 9.30 a 14.30.
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Gratuïts

Taulell d’anuncis
Varis

Ofertes de Treball

Demandes de Treball

Vendo abrigo de Visón, talla grande
buen precio T.93 457 02 71 Marta
----------------------------------------Vendo cadena musical AKAI por 120€.
Buen estado T. 646 118 985 Mª Carmen
----------------------------------------Vendo bicicleta estática. Casi nueva
18€ T. 646 118 985 Mª Carmen
----------------------------------------Vendo lavadora Candy nueva medidas: 50x71x40 carga 3 Kg. Clase AA
T. 618 301 858
----------------------------------------Vendo tres guitarras: 1 guitarra Belliper 25€. Guitarra Nagoya zuzuki 50€ y
guitarra Eléctrica Luxe CN-24 por 75€.
Si compra las tres se puede negociar
precio. T. 93 265 37 64 Carlos
----------------------------------------Se vende lote de premamá; Parque
maxibebe, carrotrio, extractor de leche, bañera, móvil musical, porta bebes (2),ropa de premamá y de bebe
hasta un año. Precio muy económico
T. 606 434 162 Jorge
----------------------------------------Compro tebeos antics (Roberto Alcazar, Cap. Trueno, Hazañas Bélicas,
Vértice, etc.) també álbum de cromos
i cotxes d´scalextric. passo a domicili.
T.654154765
----------------------------------------Particular, compro monedas y billetes
extranjeros y españoles. Sr.Victor.
T. 615 117 818
----------------------------------------Particular vende papel de periódico totalmente limpio por kilos, muy
barato.T.93 447 14 50.
----------------------------------------Vendo dos balanzas procedentes de
frutería en perfecto funcionamiento.
Dos vendedores e impresión de tiket.
250 € las dos. Tel. 675124044
---------------------------------------Vendo 2 bicicletas a 60€ cada una, 1
de paseo y otra de montaña. Sr. Ricardo T. 608 606 114
---------------------------------------Vendo sellos nuevos de España para
franquear de 0,28€;0, 53€; 0,78€ y 2,39€.
Descuento 10% T.615 117 818 Sr. Victor
---------------------------------------Vendo un par de botas de futbol, de piel,
marca Nike en muy buen estado casi sin
usar. 20 € talla 42. T. 680 194 620
----------------------------------------

CERQUEM
COMERCIALS

Profesora, dóna classes part. d’ortografia
catalana i castellana, també comprensió
lectora i correcció dislèxia per adults i nenes. Horari a convenir. T. 93 435 73 74
----------------------------------------Auxiliar de seguridad con experiencia
para conserjería o fábrica.
T. 620 784 679 de 21 22h.
----------------------------------------Busco trabajo fin de semana, tardes o
noches para limpieza o cuidar personas mayores. Tengo experiencia.
T. 680 323 349 Silvia.
----------------------------------------Busco trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores. Horario mañanas, tardes o fines de semana. Con
experiencia y referencias.
T. 618 973 915 Marisol
----------------------------------------Se ofrece chica catalana responsable y
con experiencia para cuidar enfermos
o personas mayores. Sin problemas
de horarios y precio muy económico.
T. 627 265 322
----------------------------------------Hombre para trabajos de almacén con
experiencia en carretilla eléctrica y reposición de mercancías. Edad 53 años
T. 619 422 238 – 93 435 18 30
----------------------------------------Se ofrece chica catalana para tareas
domesticas, escaleras y oficinas. Informes y mucha experiencia. Sin problemas de horarios. Precio muy económico. T. 627 265 322
----------------------------------------Portero o conserje, se ofrece. Escalera no conflictiva. Llamar a partir de las
20h. T. 93 450 38 05
----------------------------------------Se ofrece chico de 17 años para trabajar en lo que sea menos ventas. Sería
mi primer trabajo. Tengo ganas e ilusión T.628 563 723
----------------------------------------Se ofrece sr. jubilado: conserje, gestión bancos, cobro facturas etc.…Se
ofrecen buenas referencias T.93 352
46 65 Sr. Antonio
----------------------------------------Se ofrece chico español 35 años para
enseñar pisos inmobiliaria como vendedor, chofer particular. Coche propio,
muy buena presencia, educado y con
don de gentes T.693 701 776
-----------------------------------------

amb experiència en venda directa

català parlat
Oferim sou fixe + comissions
Interessats trucar al telèfon
93 446 32 10
(trucar de 10 a 13 h.)

CERQUEM COMERCIALS amb experiència en venda directa. Català parlat.
Oferim sou fixe + comissions. Interessats trucar al telèfon 93 446 32 10 (trucar de 10 a 13 h.)
----------------------------------------Herbalife, distribuidor independiente, llame para oportunidad de negocio
T.629 32 42 52
----------------------------------------Trabaje desde casa. Telf 93 100 02 03
www.altasganancias.com
----------------------------------------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
----------------------------------------Comercials de mitja jornada. Majors
de 35 anys amb bon nivell cultural.
Formació a càrrec de l’empresa. Srta.
Berta: 93.582 11 49
-----------------------------------------
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Gratuïts

ïts

s Taulell d’anuncis
Motor

Immobles

Relacions

Se vende ciclomotor Derbi Senda SM.
Tiene 10.000Km y esta totalmente de
serie. Recién pasada la ITV. 850€ T.666
266 884 José. j.tendero@hotmail.com
---------------------------------------Vendo Rover 420 SDI 1999. 70.000Km,
4p, plata metal.ABS,AA,ABAGS,4
ELEVAL… completo. Siempre en garaje, perfecto de revisiones. Seguro,
ITV, ruedas y amortiguadores koni
nuevos. 2.000 € T. 650 976 330
---------------------------------------Vendo SEAT 600E Año 1970 siempre
en parking solo 2 dueños. Buen estado. 2300 € T. 607 494 983 Arturo
---------------------------------------Se vende Golf MK 2 1,8 GTI año 1990.
2 puertas. Pintado de cobre. ITV pasada, neumáticos nuevos. Perfecto estado a toda prueba. T. 635 604 796 Iban
---------------------------------------Vendo Mercedes 320E automático.
Gasolina. Año1996 asientos de piel.
Impecable 153.000 Km. Siempre en
Parking. Papeles al día 10.000€. De
particular a particular T.629 041 005
---------------------------------------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.

Apartamento dúplex en alquiler en
Sant Feliu de Guíxols, Costa Brava.
Dos plantas, vistas al mar, ideal para
4 personas, situado entre St Feliu y
S’Agaró, zona tranquila, completamente equipado, parking. Se alquila
por semanas (500 €/semana)y/o quincenas durante todo el año.
T 619.01.80.44 (Josep).
------------------------------------------Ferretería en venta, por jubilación. Antigüedad 60 años, zona Mercado de
Sant Antoni, bien comunicada. Metro
línea 3 a 50 mts. Superficie de venta 120m2, 2 puertas, almacén 80m2.
Precio a convenir. T. 93 441 68 06 Sr.
Albert
------------------------------------------Traspaso Bar-Sandwicheria junto Mercat de Sant Antoni T. 695 716 705
---------------------------------------Vendo piso 78m2 en Malgrat de Mar,
primera línea de playa. 3 habitaciones,
comedor, cocina y baño. Para entrar a
vivir T. 93 352 46 65
---------------------------------------Es lloga habitació, bany independent.
Pg. Maragall/padre Claret, metro L5
Camp de L’Arpa
T. 93 455 10 56 – 659 595 133
---------------------------------------Vendo piso en Figueras, céntrico, al
lado de la Rambla. C/ Vilafant. 62m2,
balcón a la calle. 150.000 € negociable
T. 629 433 445
----------------------------------------

Farmacéutico de 35 años, me gustaría
conocer chicas de 25 a 30 años para
amistad o posible relación. Vivo en Barcelona T. 93 456 03 45 Alex
------------------------------------------Noi de 34 anys, simpatic, 1.80m. ulls
blaus, busca noia per amistat i posible
relació estable T. 675 409 532 e-mail:
xemavalentines@hotamail .com
------------------------------------------Soy chica agradable. Me gustaría conocer amigas sinceras para salir a tomar
algo, cine, etc. de 36 a 43 años T. 658
085 638 Meritxell
------------------------------------------Pilar 56 años, culta, alta, buena presencia, viuda. Me gustaría conocer hombre
1.75 de altura, educado, para amistad y
posible pareja. T 657 130 992
------------------------------------------Tengo presencia, simpatía y más cosas. Quisiera conocer persona que le
guste viajar y conocer países como
acompañante, pero independiente
cada uno. Si tienes de 55 a 65 años y
te interesa llámame. T, 661 333 513
------------------------------------------Sra. de 59 años, busca hombre libre,
serio, no fumador, sin vicios, que sea
alto, educado y romántico, de 60 a 65
años, para relación seria y para formar
un hogar. T. 654 632 049
------------------------------------------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
-------------------------------------------

®

La Revista del teu Barri

Omple i Envia aquest cupó amb
l’ anunci que vulguis que surti publicat a:
ACELOBERT SANT ANTONI
“Anuncis Gratuïts “
C/. Indústria, 141, entresòl 1a, Esc Esq
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 Revista del teu Barri
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La Guia útil de Sant Ant o n i
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

Pastisseria Calderón
C/. Sepúlveda, 83 - T. 93 423 76 76

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

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

Forn 101
C/ Tamarit, 101, T. 93 423 32 23

La Valenciana
C/. Parlament, 23 - T. 93 441 08 54

Fruites L’Antiga Ureña
C/. Parlament, 39 - T. 93 329 68 14

Pastisseria Bonastre
C/. Tamarit, 136 - T. 93 423 51 88

Animals

Estudis i Formació

Xarcuteria El Jabalí
C/. Parlament, 5 - T. 93 425 08 98
Xarcuteria La Moreneta
Tamarit, 109. Tel. 93 423 30 92
Xarcuteria Subirats
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 27

Espacio Intercultural
Rda de Sant Pau, 75 - T. 93 424 37 12

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

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
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Bodegues

Esoterisme

Flors i Plantes

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

Estètica i Bellesa

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

La Balear
C/. Comte Borrell, 40 - T. 93 441 02 57
C/. Tamarit, 150 - T.93 424 70 99

Escola i Perruqueria
C/ Tamarit, 151
T. 93 426 66 09

Perruqueria
Av.Paralel, 150
T. 93 325 28 48

Perfumeries San Remo
C/. Comte Borrell, 62 - T. 93 325 49 37
Perruqueria Image
C/. Manso, 37 - T. 93 325 99 47

Peluqueria Juani Agüera
C/. Sepúlveda, 41 - T. 93 325 70 47

Perruqueria Sonia
C/. Viladomat, 26 - T. 93 329 71 50
Personal Estetica T. Q.
Entença, 22. Tel. 93 425 15 16
Santos
C/. Viladomat, 96 - T. 93 426 41 31

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

Perruqueria RM
Ronda de Sant Pau, 59 - T. 934 422 227
Perfumeries Coderch
C/. Comte d’Urgell, 9 - T. 93 423 56 37
C/. Tamarit, 142 - T. 93 424 01 76
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Informàtica, Electrònica, Imatge i Sò

MipeStore
C/. Viladomat, 49 - T. 93 423 62 73
Neo-Byte Computers
C/. Sepúlveda, 166 - T. 93 424 18 99
Payma Store
C/. Muntaner, 9 - T. 93 454 16 52
Big Green
Rda. de Sant Antoni, 45

Fotofonía
C/. Floridablanca, 101 - T. 93 423 73 73

PC Green
C/. Casanova, 34 - T. 93 451 43 42
C/. Sepúlveda, 172 - T. 93 426 66 27

Cash Converters
C/. Floridablanca, 145 - T. 93 423 99 00

Green Megastore
C/. Sepúlveda, 178

Revolution Computer S.L.
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 42

Deforest Juli Matamala
C/. Viladomat, 105 - T. 93 423 72 29

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

T Comunicaciones S.L.
C/. Comte Borrell, 38 - T. 93 441 02 47

Foto Rondas
Rda. de St. Antoni, 4 - T. 93 442 25 79

Microfusa
C/. Sepúlveda, 134 - T. 93 435 36 82

Llar

Calderas · Calentadores · Termos Eléctricos
Calefacción · Aire Acondicionado
Gas · Fontanería
Precios Especiales Para Comunidades

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

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

Bricolatge Subirats
Avdga. Mistral,14 - T. 93 325 60 10
Cash Converters
C/.Floridablanca, 145 - T. 93 423 99 00
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Llar

Drogueria Camps S.A.
C/. Floridablanca, 112 - T. 93 423 47 46

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

Ferreteria Mallol
Rda. de St. Antoni, 24 - T. 93 442 00 98

El Plaer del Descans
C/. Comte Borrell, 77 - T. 93 424 11 84

Fernando Boqué Nicolás, instal·lacions
C/. Floridablanca, 125 - T. 93 423 54 22

Ferreteria Pitart
C/. Parlament, 16 - T. 93 441 68 06

Reparació de banyeres i sanitaris
Óxids i preforacions

SENSE
OBRES

Floridablanca, 88
Mbl. 626 499 190
Tel. 93 221 77 77

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

Serralleria Surcl@u,
C/ Comte d’Urgell, 21. Tel. 93 424 28 84
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
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Llar
La Algodonera
C/. Tamarit, 179 - T. 93 423 63 91

MARC VIDAL CANAL
Parament per la Llar
Gabinateria i Menatje

La Casa del Pintor
C/. Parlament, 42 - T. 93 441 28 19
La Flauta Màgica - Emmarcats
C/. Comte Borrell, 99 - T. 93 546 17 05
La Sofateria
C/. Comte Urgell, 45 - T. 93 323 99 88

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

Marc Vidal “Taula i Cuina”
C/. Tamarit, 162, T. 441 89 76

Mobles Juliachs
C/. Comte d’Urgell, 16 - T. 93 423 54 13

Miralles Mobiliari
C/. Tamarit, 147 - T. 93 325 71 37

Mobles Núria
C/. Comte d’Urgell, 41 - T. 93 423 38 92

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

Plàstics Rafel S. L.
C/. Comte Borrell, 52 - T. 93 443 07 52

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

Polo Masclans S.L.
C/. Calàbria, 54 - T. 93 423 09 55

9'90€ Promoció Especial
Tamarit 162

Tel. 93 441 89 76

Rango, mobiliari
C/. Comte d’Urgell, 43 - T. 93 451 85 32
Subministraments Elèctrics Dalmau
C/. Viladomat, 108 - T. 93 453 92 76
UNICOR
Rda. de St. Pau, 69 - T. 93 441 00 56
10 x 10 Roba de Llar
C/. Manso, 62 - T. 93 442 22 34

Moda i Complements

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

Calçats Sir
Rda. de St. Antoni, 23 - T. 93 423 45 75

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

Argent Bàsic
C/. Tamarit, 175 -T. 93 424 38 64

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

Bambú, Bijuteria-Rellotgeria
C/. Tamarit, 111 - T. 93 426 28 82

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

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

Calzados Jean-Pierre
C/. Comte Borrell, 37 - T. 93 441 72 93

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

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

Calçats Ponsà
Rda. de St. Antoni, 21 - T. 93 423 41 05

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

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

Espardenyeria
C/. Manso, 45 - T. 93 325 99 76
Gual Tomás, Bosses
C/. Comte Borrell, 55 - T. 93 441 43 95
Mas - Vestuari Laboral
Rda. de St. Antoni, 17 - T. 93 425 53 93

Iglesias Joiers
Rda. de St. Antoni, 61 - T. 93 323 34 53

Joieria Donna
C/. Viladomat, 97 - T. 93 423 99 17
Joieria Fina García
C/. Comte Borrell, 56 - 93 442 68 69
El Capricho
C/. Comte d’Urgell, 10 - T. 93 442 20 38

Merche Outlet
C/. Manso, 37 - T. 93 423 60 64
Modes Gasca
C/. Tamarit, 169 - T. 93 423 18 28
Modes Torner
C/. Comte Borrell, 74 - T. 93 423 17 14
Moré Joiers.
C/. Comte Borrell, 39 - T. 93 442 35 67

ElPon
C/. Entença, 12 - T. 93 512 25 60
Ester
C/. Manso, 51 - T. 93 426 67 29

Joieria Jades
C/. Floridablanca, 89 - T. 93 426 30 59

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

Joieria Tomàs Colomer
C/. Comte Borrell, 58 - T. 93 423 77 43

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

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

Guia Global
C/. C. d’Urgell, 32 - T. 93 424 53 51

L’Espai Texà
Tamarit, 160. T. 934234988

Narcís Roca Rellotger
C/. Floridablanca, 60 - T. 93 424 08 67
P. Ballester
C/. Tamarit, 183 - T. 93 423 18 60
París Chic
C/. Florida Blanca, 80 - T. 93 424 66 76

La Cubana
Rda. de St. Pau, 79 - T. 93 441 13 70
Lavinia calçats
Avgda. Mistral, 22 - T. 93 425 15 62
Llenceria Delta
C/. Comte Borrell, 97 - T. 93 325 39 77
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Moda i Complements
bates - pijames - roba interior - roba per la llar

Manso, 48 - Tel.93 441 12 46
CARPA ENCANTS Pdes. 10 i 49
Tel.93 325 35 15
Pass, calçats
C/. Comte Borrell, 61 - T. 93 424 71 36

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

Sastreria i confecció Miralles
Rda. de St. Pau, 15 - T. 93 441 57 74

Temprado
C/. Manso, 49 - T. 93 423 43 27
Vainilla
C/. Manso, 74 - T. 93 329 93 05

Selecciones Galán
C/. Comte Borrell, 117 - T. 93 454 64 34
Sastreria Durán
C/Tamarit, 165 - T. 93 423 22 95

Set Calçats
C/. Comte d’Urgell, 7 - T. 93 423 36 85

Sepúlveda 41
tel. 93 425 34 60

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

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

AUTO ANDREU
REPARACIÓ I MANTENIMENT
DE L’AUTOMÒBIL

T.93 423 60 14
C/ Comte borrell, 103
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Articles de fumador

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

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

Joguines Gemma
C/. Floridablanca, 49 - T. 93 325 67 42

Boyberry
C/. Calàbria, 96

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

Darthy
C/. Floridablanca, 87 - T. 93 424 55 29

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

Fet a Mà, manualitats
C/. Tamarit, 161 - T. 93 423 20 07

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

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

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

Papereria

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

Serveis
Ass. de Veíns del Barri de Sant Antoni
Avgda. Mistral, 30, Tel. 93 423 93 54
Hostal Cèntric
C/. Casanova, 13 - T. 93 426 75 73
Giatssa Gestoria
Manso, 47-1a.B. T. 93 237 36 47
Mabel Copy
C/. Parlament, 51 - T. 93 324 94 84

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

RACC
Tamarit, 118. Tel. 93 463 10 44

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

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

El Jabalí de Ronda
Rda. de St. Pau,15 - T- 93 441 10 82

Pizzeria Tres i no Res
C/ de la Cera, 53, T. 93 441 30 16

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

Bracafè
C/. Comte d’Urgell, 37 - T. 93 423 36 92

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

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

El Café del Barri
C/. Comte Borrell, 75 - T. 93 325 85 54
Laurel
C/. Floridablanca, 140 - T. 93 325 62 92
Lider
C/. Floridablanca, 65 - T. 93 426 07 09

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

Salut

E
e

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

Clínica Dental Merino
C/ Rocafort, 68, T. 93 424 85 22

Òptica Segarra
Rda. de St. Pau, 77 - T. 93 441 13 61
C/. Viladomat, 59 - T. 93 325 10 39
Parafarmàcia Emebe
Tamarit, 164 - T. 93 442 29 57

E
e
d
E

O
Bielsa Òptics
C/. Calàbria, 52 - T. 93 325 57 60
Dietètica Agnès
C/. Tamarit, 116 - T. 93 424 44 99
Dietética Condal
C/. Urgell, 8 - T. 93 442 20 40

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

E
s
n
c
D
E
o

Boutique Natural Cos-sa
C/. Comte Borrell, 32 - T. 93 441 10 53
Centre Mèdic Manso
C/. Calàbria, 17 - T. 93 424 03 37

C

E
M
t
t
b
d
L
r
d

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

Espacio del Té
Farmàcia Herrero
C/. Comte Borrell, 68 - T. 93 423 58 46
Farmàcia P. Balañá
C/. Comte Borrell, 43 - T. 93 441 02 11
Venta y Degustación

Nuestro proyecto es el de
impulsar el conocimiento del
té chino en España
promocionando sus
cualidades medicinales con
diversos tés traídos
directamente de China, los
cuales podrás degustar en
nuestro centro en un
ambiente tranquilo.

C

L
F
p
s
t
d

Farmàcia Raspall
C/. Parlament, 17 - T. 93 423 48 55
Farmàcia Vives Ferrer
C/. Manso, 64 - T. 93 441 02 77
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Esports

Per Tatono

Escándalos 2009
en el mundo del futbol
En todas partes cuecen habas y el mundo de la delincuencia está inmerso también en el deporte. El último caso, en
el momento de escribir estas líneas, delata que acaban de detener al ex árbitro de Segunda División, Pérez Izquierdo, como presunto narcotraficante de una banda que distribuye en Bilbao y sus alrededores.
En lo que va del 2009 han sido varios los escándalos protagonizados por personas ligadas al ámbito deportivo.

OPERACIÓN CICLÓN

FÈLIX MILLET

CAMINERO

CASO OLHATS

CASO UCLES

LORENZO SANZ

En febrero ingresaron en prisión a varias personas relacionadas con el futbol, entre las
cuales se encontraba Carlos
De la Vega por introducir en
España 600 kilos de cocaína
ocultos en molinos de viento.

El ex futbolista del Atlético de
Madrid y el Valladolid fue detenido en junio por su presunta implicación en una red de
blanqueo de dinero obtenido
del tráfico de drogas. A José
Luís Pérez Caminero, que carecía de antecedentes, se le
dejó en libertad con cargos.

La Federación Andaluza de
Futbol cesó a Nicolás Ucles,
presidente del futbol almeriense, el pasado mes de agosto,
tras ser imputado por tenencia
de pornografía infantil.

El pasado septiembre,
además de otros cargos, Fèlix Millet tuvo
que dejar de ser el patrono de la Fundación
del FC Barcelona, al
que llegó en 1993 de
las manos de Josep
Lluís Núñez.

La Real Sociedad despidió al ojeador Enric
Olhats después de
que un tribunal correccional le condenara a tres meses de
cárcel y a 10 años sin
poder ejercer una profesión relacionada con chavales por
corrupción de menores.

El ex presidente del
Real Madrid quedó en
libertad con cargos
tras ser arrestado por
la policía por su presunta implicación en
un delito de contrabando de bienes culturales y asociación ilícita.
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Fem barri

Per Clàudia Tersol

Centre Cultural
Floridablanca.

Cultura a l’abast de tothom
Aquest mes ens hem apropat al Centre Cultural Floridablanca, on el Pedro i l’Ana, els dos dinamitzadors,
ens han explicat què s’hi fa i per què. El lema “Cultura para todos” ens en dóna una pista.
Fes-me cinc cèntims de la vostra història....
El centre va obrir el 19 de gener de 2006, a iniciativa de
la Fundació Germà Tomàs Canet Ordre Hospitalari de Sant
Joan de Déu, amb la intenció d’apropar la cultura a tothom,
especialment a les persones amb dificultats per accedir-hi,
ja siguin econòmiques, d’exclusió social o discapacitat. Per
això el nostre lema és “Cultura para todos”.
Per què vau triar el barri de Sant Antoni?
Vam veure que existia un nucli de població envellida i amb pocs
recursos... que hi havia una absència d’espais de baix cost. Si
vas al casal de gent gran de Sant Antoni, hi ha llista d’espera...
Què us diferencia d’altres espais culturals?
No volem cobrir espais que ja estan coberts. Abans
d’obrir, vam reunir-nos amb les altres entitats del barri i a
partir d’aquí vam dissenyar la nostra oferta, tot i que els
socis també en són partícips. De fet, molts dels nostres
tallers són sorgits a proposta seva.

Quants socis formen part de l’entitat?
Prop d’uns 60. Com que no depenem de la quota [els
socis paguen 10 euros al trimestre], no volem massificar
l’espai sinó fer-lo familiar i acollidor. L’objectiu és que
la gent gaudeixi i interactuï, alhora que adquireix nous
coneixements i desenvolupa la seva activitat artística.
L’oferta és força àmplia...
L’Ana es dedica a la part corporal (tai-txi, teatre, relaxació...) i jo al que són tècniques artístiques (dibuix, pintura,
escultura...) i informàtica, una activitat que fem gràcies a
Xarxantoni. Ells hi posen la sala i un professor i nosaltres
els alumnes i un altre professor. Els tallers es realitzen a
les tardes de dilluns a divendres.
Col·laboreu, doncs, amb altres entitats del barri?
Sí, i fem també activitats obertes a tothom, per dinamitzar la vida al barri. L’últim dissabte de cada mes oferim
l’Experimentart, actuacions al centre d’artistes de diferents disciplines (clown, teatre, música...). A més, organitzem sortides a baix cost, aprofitant els equipaments
gratuïts de Barcelona.
Si voleu més informació de les seves activitats només
cal que us apropeu al carrer Floridablanca, 53 o visiteu
el web http://www.ccfloridablanca.entitatsbcn.net/. I sobretot, no us perdeu la performance que realitzaran els
socis durant la Festa Major el mes vinent! Molta sort!
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Acelobert Recomienda

Por Ritter Ritz

EXPOSICIONES
CaixaForum:
“Los mundos del islam en la
colección del Museo Aga Khan”
Hasta el 17 de enero de 2010.
En CaixaForum podemos hacer un
amplio recorrido por el arte, la caligrafía, la orfebrería y en general
el mundo cotidiano de las diversas
dinastías del islam, todas ellas
representadas en esta muestra.
Desde Al-Ándalus, pasando por
Egipto, Siria y llegando hasta el
Asia Central. Una maravilla.

Macba:
“Ray Johnson (1927-1995) Completa-ho i retorna-ho sisplau”
Hasta el 10 de enero de 2010.
En el Macba, por otro lado, tenemos a uno de los artistas más
influyentes a la vez que desconocidos del pasado siglo: Ray Johnson.
Partiendo de collages de sus piezas abstractas, Johnson comenzó
a crear una red postal de intercambio de ideas y trabajos, dando
así origen al mail art o arte postal. Trozos de sus propias obras,
objetos encontrados, recortes de diarios, dibujos con instrucciones; todo ello contribuye a crear obras donde la yuxtaposición de
imágenes diversas genera nuevos significados.

ESCRITORES / LIBROS

TEATRO

In memoriam Francisco Casavella (1963-2008)

“El ball” de Irene Némirovsky. Dirección: Sergi Belbel
Teatre Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts 1, Barcelona.
Hasta el 3 de enero de 2010.

Hace ya un año, el 17 de Diciembre de
2008, fallecía Francisco Casavella; repentinamente, con tan sólo 45 años, y el mismo
año que había ganado el Premio Nadal con
su novela “Lo que sé de los vampiros”.
Para recordarle, nada mejor que sus obras:
Editorial Destino ha reunido por primera
vez en un solo volumen las tres novelas
que componen “El día del Watusi”, con las
correcciones añadidas por el propio autor.
Un fresco ácido y descarnado, muchas veces sórdido, de la Barcelona de la Transición, que abarca desde 1971 a 1995.
Por otra parte Galaxia Gutemberg ha reunido una selección de
sus crónicas culturales en el volumen “Elevación, elegancia y
entusiasmo”. En estos artículos, publicados a lo largo de 25
años en diversos periódicos y revistas (desde la revista Star
hasta Babelia, donde se publicó su última crónica), Casavella
despliega una curiosidad insaciable y nos muestra su peculiar
punto de vista sobre música, literatura, arte… Una iniciativa
magnífica para recordar a un escritor que murió muy joven y
que aún tenía mucho por decir.

Una propuesta muy original que combina teatro y
danza, texto y movimiento,
imagen y palabra.
Sergi Belbel ha adaptado la
novela de Irene Némirovsky y cuenta con las actrices
Anna Lizaran y Francesca
Piñón y las bailarinas Sol
Picó y Xaro Campo para
dar vida a esta versión
combativa de Cenicienta.
El resentimiento de Antoinette, la hija, es tan grande
que la velada del baile será
inolvidable para su madre,
Madame Kampf.

CONCIERTOS
L’Auditori. C/ Lepant 150. Barcelona
11-13 diciembre
La consagració de la primavera
Cicle: Temporada OBC 09-10
Intèrprets: Eiji Oue i José Mor
Obres de HAYDN, KORNGOLD i STRAVINSKY
16 de diciembre 21.00 hs
L’Epopeia Càtara (952-1453)
Temporada El So Original 2009/10
Intèrprets: LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA i HESPÈRION XXI,
Montserrat Figueras, Pascal Bertin, Lluis Vilamajó, Marc Mauillon, Furio Zanasi i Jordi Savall
Obres de Guilhem DE PEITIEU, MARCABRU, Beatriz DE DIA, Peire VIDAL, Giraut DE BORNELH, Raimon DE MIRAVAL, Berenguer
DE PALOU, Guillaume DUFAY i anònims dels segles X al XIV.

18-22 de diciembre
El primer romanticisme
Cicle: Temporada OBC 09-10
Intèrprets: Eiji Oue i Nemanja Radulovic
Obres de FERRAN SOR, MENDELSSOHN i BEETHOVEN
2 de enero 19.00 hs
Concert de reis
Cicle: Temporada OBC 09-10
Intèrprets: Alfons Reverté
Música de musicals
8-10 de enero
Impressionisme i expressionisme
Cicle:Temporada OBC 09-10
Intèrprets: Josep Pons i Frank Peter Zimmermann
Obres de BARTÓK i BRAHMS
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Sudoku

El rincón del humor

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.

Chistes
Primer acto: Un árbol con
una pistola.
Segundo acto: El mismo árbol con un rifle.
Tercer acto: El mismo árbol con una bazooka.
¿Cómo se llama la obra?
Árbol Schwarzenegger.
-----------------------------------------------------------

NIVEL MEDIO

Un niño fue golpeado por la vecina y la madre furiosa fue
a pedirle explicaciones:
¿Por qué le pegó a mi hijo?
Por mal educado, me llamó gorda.
¡Y cree que pegándole va a adelgazar?
-----------------------------------------------------------

NIVEL DIFICIL

El director de un Hospital psiquiátrico estaba alarmado
porque los internos no querían salir de la piscina... Mientras pensaba en la forma de hacerlos salir, otro loco se le
acerca y le dice:
-¿Si consigo que salgan me dejará en libertad?
El director respondió afirmativamente ya que estaba desesperado.
El loco tomó una manguera, abrió el grifo y gritó a los
locos de la piscina:
-Escuchen todos atentamente: Si no salen inmediatamente de la piscina los voy a mojar...

fofiman@blogspot.com

soluciones

La
Tira
Còmica

NIVEL DIFICIL

NIVEL MEDIO
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hoy v
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tiene m

Hoy cocinas tú

Tronco de Navidad
de Chocolate

Elaboración:
1.- Batir las yemas de huevo junto con el azúcar hasta que
resulte una masa cremosa. Tamizar la harina y añadirla a
la crema, poco a poco. Montar las claras de los huevos
a punto de nieve y mezclar con la masa cuidadosamente, esponjándola.
2.- Cubrir una bandeja de horno con un papel de barba o
aluminio y engrasar ligeramente. Verter la masa encima,
dándole forma rectangular y cocer en el horno a 200
grados durante unos 15 minutos.
3.- Sacar del horno y volcar el bizcocho sobre un paño de
algodón cubierto de azúcar. Retirar el papel y enrollarlo
con la ayuda del paño. Dejar enfriar así.
4.- Fundir el chocolate al baño María hasta que esté frío.
Reservar.

Ingredientes (para 4-6 personas):
Para bizcocho:
• 4 huevos enteros
• 2 yemas
• 80 g de azúcar
• 80 g de harina
• Ralladura de ½ limón

Para relleno
y decoración:
• 400 g de chocolate de
cobertura
• 250 g de mantequilla
• 150 g de azúcar de lustre
• 1 cucharada de ron blanco
• 6 guindas

siempre tenemos
que hacerlo
a escondidas

tranquilo,
hoy volverá tarde.
ya sabes que en navidad
tiene mucho trabajo

5.- Batir la mantequilla con el azúcar, añadir el ron y
mezclar con el chocolate fundido hasta conseguir una
mezcla cremosa.
6.- Desenrollar el bizcocho y cubrir con la crema de chocolate reservando una parte para decorar. Volver a enrollar
y cubrir con la crema reservada y las guindas. También
puede presentarse con alguna flor u hojas de Navidad.

ademÁs
creo que rudolff
sospecha alguna cosa...

¡¡ No es lo
que parece, santa !!

no seguiré con esta farsa.
¡si no se lo cuentas tÚ,
lo haré yo!
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Horóscopo

Aries

DESEMBRE ‘09
21 MARZO - 20 ABRIL

Libra

Tauro

21 ABRIL - 20 MAYO

Escorpio

Cuidado con los excesos en el terreno
económico, os podéis sentir que os merecéis todo y más. Valorar antes de actuar.
Buen momento para hacer arreglos en el
hogar.

Géminis

21 MAYO - 21 JUNIO

Leo

22 JUNIO - 22 JULIO
Mes de movimiento con los amigos, aunque no siempre estarán dispuestos a lo
que tu propongas, serán los protagonistas. Del mismo modo que las salidas, déjate llevar por los imprevistos. Estaréis más
seductores.
23 JULIO - 23 AGOSTO
Estando Marte en vuestro signo os da la
oportunidad de poner algunas cosas en
marcha así como hacer todo lo que os
agrade. Mejor no precipitarse con demasiadas cosas a la vez.

Virgo

24 AGOSTO - 23 SEPTIEMBRE
El hogar ocupará vuestra atención la mayor parte del mes, tanto por ser las fiestas,
como nuevos proyectos que se pueden
poner en marcha. En la economía pueden
surgir gastos inesperados.

24 OCTUBRE - 22 NOV.

Las tensiones con la familia-pareja os pueden traer algún problema durante estos
días, mejor evitar las discusiones y tratar
de dialogar o tratar de llegar a acuerdos.

Sagitario

Vuestros sueños pueden cumplirse en el
transcurso de este mes, obteniendo metas que durante todo el año soñabais, posibles resultados a la vista. Cuidado con la
tensión nerviosa.

Cáncer

24 SEPTIEMBRE - 23 OCTUBRE
Este mes sentiréis más que nunca la necesidad de espacio y aire. Si tenéis relaciones tratar de establecer pactos. Lo
necesitareis. Aprovechad el momento
para disfrutar y no digáis no ante cualquier
diversión que se presente.

Mente lúcida y clara, sabiendo lo que
quieres, pero chocarás con los anhelos de
otros. Trata de ceder, no siempre salen las
cosas a tu gusto. Vigilar los nervios.

23 NOV. - 21 DIC.

Disfrutaréis de unos días que todo irá saliendo como esperáis. Venus en vuestro
signo os va a dar un toque mágico tanto
personal como en la relación de pareja.

Capricornio

22 DIC. - 20 ENERO
FELICIDADES, con vuestro signo entramos en el solsticio de invierno y para vosotros entra una renovación de energía y
de materializar vuestros proyectos.

Acuario

21 ENERO - 19 FEBERO
La economía será el tema más importante durante estos días, así como vuestros
intereses. No forcéis situaciones, mejor
estar atentos a las oportunidades que se
presenten.

De

Piscis

20 FEBRERO - 20 MARZO
Acabáis el año queriendo hacer más de
lo debido y esto puede hacer que vuestra
salud se resienta. La relajación os puede
ayudar a combatir todo tipo de stress.

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, mitología 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 un
Tractament d’Hidratació de mans

Les mans són la carta de presentació de qualsevol persona. Clínica Sveltia t’ofereix l’oportunitat de
lluir unes mans perfectes per lluitar contra els factors externs que contribueixen a la deshidratació i
deteriorament de les mans. Amb aquest tractament aconseguirem activar la circulació, hidratar la pell
de les mans i fer que les cèl·lules de la pell es renovin més fàcilment amb l’exfoliant procedent de les
llavors de la rosa mosqueta. A més a més, el tractament finalitza amb un bany de xocolata calenta que
ajuda a regenerar la pell.

C/. Sepúlveda, 125
(cantonada Urgell)
T. 902 41 41 22

Per participar només has de 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 bé 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 e-mails: dia 25 de cada mes.

De entre totes les cartes i e-mails rebuts
una ha estat la guanyadora,

Laura Rodríguez

del carrer Ronda de Sant pau, 42-44,
guanyadora del Concurs Posa’t Guapa
del passat mes d’octubre.

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

Carolina Recasens,

Guanyadora del Concurs Posat’guapa
del passat mes d’octubre,
sortint de la Clínica Sveltia
on li vam fer un fantàstic
Tractament Regenerador Corporal.
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