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L’Agenda
Conferències

Sr. Botiguer, ser soci del SACC
té avantatges...
Entre d’altres,
anunciar-te en aquesta revista
GRATUÏTAMENT
dins la Guia Útil
informa-te’n trucant al telèfon
93 446 32 10, a més de:
• Targeta de pagaments i fidelització Barcelona Comerç,
amb una comissió de només el 0,50 %
per als establiments adherits al SACC i la possibilitat
de participar en les 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 a l’Àrea Verda, l’Àrea Blava
i els aparcaments de B:SM.
• Comissions a partir del 0,60 % 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 a projeccions d’espots
i falques de publicitat a TV i ràdio.
• Els establiments del SACC són a dos portals d’internet:
www.santantonibcn.com
i al portal de les associacions de comerciants de l’Eixample:
www.botiguesdeleixample.org

Més informació:
Comte Borrell, 89, 1r 4 - B
Tel. 93 424 80 10 Fax 93 112 45 93
sac@santantonibcn.com
44 ACELOBERT
www.acelobert.com

Dijous 29 de juny
Skype. Un programa gratuït que permet fer trucades
sense cost a través d’Internet. Aprendrem a fer trucades
a través de la xarxa o establir una videoconferència, tant
amb la gent que viu fora o família i amics que viuen més
a prop.
Lloc: Eines Multimèdia, Golferichs, a les 17 h.

Espectacles

Divendres 10 de juny
Clown i humor. THE EINSTEIN SISTERS. Variopintas. Dues germanes científiques experimenten al
seu laboratori provant d’aconseguir la fórmula de la invisibilitat...
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell Espai Escènic Tísner, a les 22 h.
Dissabte 11 de Juny
FEM COMPANYIA presenta: El ball de la sega.
A través del record d’infantesa d’una dona, ens traslladem
als pocs dies de calor del temps de la sega, als esdeveniments d’un estiu que marcaria la vida de tots els seus
protagonistes. Preu: 4,20 €.
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell Espai Escènic Tísner, a les 18 i
a les 21.30 h.
Divendres 17 de juny
Cabaret. DESPULLATS? SÍ, SENYORA. Urpes T.
El cabaret és música i humor; sàtira i ball; és alegria i
transgressió.
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell Espai Escènic Tísner, a les 22 h.
Cant i Clàssica. Femení singular. Programa amb
autores dels segles XIX i XX, de nacionalitats diverses
(EUA, Alemanya, França, Catalunya) que és fruit de la recerca dels intèrprets i amb les quals volen retre homenatge a elles i d’altres que, malgrat les dificultats, van dedicar
la vida a la composició musical.
Lloc: Golferichs, a les 19 h.

Exposicions

Fins a l’11 de juny
CONTENEDORES. Julián López Belenguer.
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell Espai Escènic Tísner.
Del 7 al 25 de juny
Panoràmiques II. Coordinada per Jorge Egea.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver.
Del 14 al 22 de juny
Albergs amb història. Arriba al Punt aquesta exposició itinerant per conèixer la història de 30 albergs de
la Xanascat. Del segel XI fins al XXI. Una visió diferent
de la nostra història i patrimoni a través de les nostres
instal·lacions juvenils.
Lloc: Punt d’Informació Juvenil.
Del 15 de juny al 2 de juliol
ENCONTRE DE MIRADES. COCAT-Coordinadora
d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de
Catalunya.
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell Espai Escènic Tísner.

Cultural

JUNY’11

Del 17 de juny al 22 de juliol
Res a veure. Cada objecte fotografiat, cada cantonada, cada persona, són un exercici de descobriment d’un
paisatge global.
Lloc: F. Català-Roca, Espai de fotografia, Golferichs.

Infantil

Diumenge 19 de juny
STONE SOUP. Look Out! Theatre Company. Teatre en anglès / Edat recomanada: de 3 a 7 anys. Amb
l’ajuda de personatges de contes populars, Little Red Hen
prepara la seva sopa mentre que The Big Bad Wolf dóna
un cop de mà amb les feines de casa... Preu: 3.15 €.
Lloc: C.C. Cotxeres BorrellEspai Escènic Tísner, a les 12 h.
Dilluns 20 de juny
LLIBRES A ESCENA. Acte en homenatge a Miguel Hernández. ...Y se llamaba Miguel. Per Alfredo Becker.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver, a les 18 h.

Guanya nits de somni a
Sant Antoni!
Aquest mes de juny volem celebrar l’arribada de l’estiu amb una
campanya promocional que consisteix en el sorteig de sopars-espectacle per a l’Aquarella Music Restaurant que es troba a la Gran Via de
les Corts Catalanes 572 i un sorteig final d’una estada per a dues persones amb sopar-espectacle, allotjament i esmorzar a l’Hotel Sunotel
Central 4*que es troba a la Gran Via de les Corts Catalanes, 570.

Itineraris

Dissabte 11 de juny
Barcelona, mirant el mar - NOU. Des de Barcelona ’92, la ciutat mira al mar, però què s’hi reflecteix?.
Gaudirem del mar i el seu entorn d’una manera diferent.
Lloc: Golferichs, a les 10 h., preu 9.45€.

Literatura

Dilluns 27 de juny
CLUB DE LECTURA OBERT. L’inici del capvespre El comentarem amb la seva autora Júlia Costa.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver, a les 19 h.

Xerrades

Dimarts dia 7 de juny
+Q Albergs. Rutes i camins per Catalunya.
Itineraris en bicicleta. Enllaça les instal·lacions
de la Xanascat amb més de 40 itineraris a peu o en bicicleta. Pel litoral, l’interior o la muntanya. Escull la teva
pròpia ruta!.
Lloc: Punt d’Informació Juvenil, a les 18.00 h.
Dimecres 8 de juny
LA CLAQUETA. Xerrada sobre estrena cinematogràfica.
Per Lluís Bonet.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver, a les 19 h.
s

Vegeu dia a dia les activitats que es fan al barri a:

www.acelobert.com

Cotxeres Borrell · Espai Escènic Tísner
C/ Viladomat, 2-8 - Tel. 93 324 83 50
Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491 - Tel. 93 323 77 90
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver
C/ Comte Borrell, 44-46 - Tel. 93 329 72 16
Punt d’Informació Juvenil
C/ Calàbria, 147 – Tel. 93 483 83 84

Així doncs al comprar en els establiments adherits al Sant Antoni
Comerç et regalaran una butlleta per participar en quatre sortejos setmanals de sopars-espectacle i a un sorteig final que inclou, a més a
més, una nit a un hotel de quatre estrelles. Els sortejos seran públic i es
faran els dies 10, 17, 23 i 30 de juny i 8 de juliol a les 12 del migdia
a la seu de Sant Antoni Comerç, Comte Borrell, 89-1r.4ª.B.
Els números premiats en aquests sortejos es faran públics a la pàgina web de Sant Antoni Comerç www.santantonibcn.com i en cartells
als establiments adherits.
Així doncs, esperem que, a més a més de seguir comprant en els
establiments comercials i de serveis de Sant Antoni, pugueu guanyar
algun d’aquests magnífics premis que Sant Antoni Comerç sorteja.
El Dominical al carrer Urgell
A mitjans de maig ja van començar les obres per la instal·lació de
l’envelat provisional del mercat Dominical del llibre al carrer del Comte d’Urgell entre Tamarit i Floridablanca i, segons ens han informat
des de l’Ajuntament, el darrer cap de setmana de juliol les parades
del Mercat Dominical del Llibre de Sant Antoni ja obriran a aquestes
instal·lacions provisionals.
A partir d’aquest moment, el procés de reforma del Mercat de
Sant Antoni continuarà amb l’enderrocament de la marquesina i la
constrrucció de les pantalles que envoltaran tota l’illa del mercat fins
a la profunditat necessària per fer els diferents plantes soterrades.
Comte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B Tel. 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com
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Notícies Express

Per Clàudia Tersol

Nova escola
La Plataforma per l’ Escola Pública de Sant Antoni, Esquerra de l’ Eixample i Poble Sec ha elaborat un manifest
per a reclamar una nova escola pública que aculli les 38
famílies que, després de fer-se públics els resultats de la
preinscripció escolar s’han quedat sense plaça. A grans
trets, el manifest exigeix al Consorci d’Educació de Barcelona la construcció d’una nova escola d’Educació Primària i un institut de Secundària, així com la instal•lació
de barracons provisionals per evitar que els nens i nenes
hagin de ser escolaritzats en altres barris o en escoles
concertades, en cas que la família hagi optat per una escola pública. El manifest es pot llegir al web de l’AAVV
(http://www.barrisantantoni.info) i qualsevol persona que
hi vulgui donar suport es pot apropar al local de l’AAVV,
on hi ha els fulls de recollida de signatures.

Recollida de material
escolar
El CEIP Ferran i Sunyer, agermanat amb l’escola Marianao (Cuba), ha recollit durant tot el mes de maig material
escolar nou per a enviar-hi. El projecte, ha comptat amb
la col·laboració de l’AAVV, que ha posat a disposició el
seu local per a la recollida. El CEIP Ferran i Sunyer té en
marxa diversos projectes de caire social que tenen per
objectiu fer alumnes compromesos i responsables amb el
món en què vivim.

Primavera al Parc
Un any més, l’associació Camí Amic proposa una sèrie
d’activitats a l’aire lliure al Parc de l’Escorxador. La programació d’adults per al mes de juny està centrada en
la música i el cinema. Així, els dies 2, 9 i 16 es podrà
gaudir de sessions de cinema a la fresca i els dies 4 i 18
del cicle d’aperitius musicals, amb dos grups de blues.
Pel que fa a la programació infantil, els dies 5 i 19 de
juny, els nens i nenes de 3 a 12 anys, podran gaudir de
l’activitat Traginers de jocs, on podran fer des de jocs
tradicionals fins a tir amb arc, bitlles catalanes, circuit
de bicis o petanca. Aquestes activitats es realitzaran a
les pistes esportives.
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Foto cedida pel Rte. Druida

MARISQUERIA

Restaurant

Parlament, 46· Barcelona

Maître A Infante
Cuisine française
Precio medio 40 €

Parlament, 54 · 93 441 10 45

TAPAS-RESTAURANT
TABERNA FLAMENCA

Jueves, viernes y sábados noche
Artista Invitado. Entrada gratuita.
Blasco de Garay, 46 · T. 630 102 077

RESTAURANTE RINCÓN

T. 93 441 93 36

Horario:
Martes-Sábado: 20:00 - 24:00
Sábado y Domingo: 13:00 - 16:00

www.peixfresc.es

RESTAURANTE

COCINA PERSA

Viernes y
sábado noche:
DANZA DEL
VIENTRE
Floridablanca, 85
% 93 425 59 96
607 27 11 04

· Bufé libre desde 9 €
· Parrilla argentina
Marqués de Campo Sagrado, 7 · Barcelona
Tel. 93 329 69 62 · 652 40 42 27

w w w. r i n c o n p e r s a . c o m

Avda. Meridiana, 229
RISTORANTE l PIZZERIA l KARAOKE

Reserve mesa al T. 93 349 29 22
www.ilsignore.es

PIZZAS AL HORNO DE LEÑA

Navas de Tolosa, 283 -287 T. 93 408 20 06
www.Ilca pricciona poletano.com

Primer Restaurante TIBETANO

10% DTO.
Presentando este
anuncio

n

n

Menú Diario y Carta.
Comida para Grupos
y llevar.

C/.Xifré, 100 · T. 93 433 07 66

Tapas, Paellas y Carnes

Menú diario mediodía y noches · Menú para grupos

Avgda. Gaudí, 46 - Tel.: 93 446 17 77
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L’entrevista

Per Laura Solé

Fotos: Elísabeth Serra

Ángel Pavlovsky,

“Conmigo, el público se salta esa historia
de la admiración, les llego y me quieren”
Ángel Pavlovsky, argentino de nacimiento y establecido en Barcelona desde 1973, donde ha
echado raíces, ha hecho muy buenos amigos y con talento, esfuerzo y dedicación se ha consagrado como un artista del gesto, la complicidad, la conciencia social y la palabra en acción.
Un artista que no quiere ser etiquetado en ningún género concreto, que se
permite todo, que lo hace todo y que se
encuentra en un momento vital dulce,
donde vive y siente con el alma, pero
actúa y se proyecta con la máscara.
En su último espectáculo “Angelhada”
ha decidido convertirse en un hada
luminosa. Un montaje lleno de magia,
que reflexiona con humor inteligente
sobre lo divino y lo humano y juega
constantemente con el público conquistándolo desde el primer momento.
Le acompaña en el escenario su sobrina, la bailarina Martina Burlet.
Inseparable de sus compañeras de vida, su
hermana, su sobrina y Gala, la hija de su sobrina, de 7 años, que le ha inspirado para la creación de su último espectáculo: “Angelhada”.
¿Como se gestó?
No creo en la inspiración, mas bien creo que
vamos evolucionando, trabajamos sobre temas
que nos interesan. Mi carrera ha sido larga y mi
personaje ha ido hablando todos estos años de
malos tratos cuando tocaba, de feminismo cuando
tocaba, de antimachismo, de modas, de la vida y
la muerte… y temáticamente me dije, estamos en
un momento en que el ser humano necesita creer,
necesita de la magia. Mi abuela tenia una frase
preciosa. Cuando le preguntaba si Dios existía,
mi abuela decía: “esto es un gran misterio, pero
con el tiempo te darás cuenta que si lo necesitas,
existe”
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“Creo en el ser humano, en el arte y en el
trabajo que no es en vano”

En la obra habla del niño/niña que todos llevamos dentro...
Me encanta dormir, si puedo diez horas mejor, y me encanta soñar. Con Gala, soy su
tío-abuelo, tuvimos épocas de cuentos, de
inventarnos nuestros propios cuentos. A ella le
gustan inventados y entre los dos los hacíamos,
los resolvíamos... y me di cuenta de ese poder
puro y de esa imaginación ilimitada que puede
tener un niño cuando es feliz y cuando está
muy bien educado. A partir de ahí salió “Angelhada”. Necesitamos creer en algo, pero también necesitamos que haya misterios sobre los
cuales interrogarnos, porque si ya lo tenemos
todo claro, no tenemos nada claro. Todo lo que
recibimos es información, siempre tendenciosa
y contradictoria entre ella, por eso son los niños
los que tienen el conocimiento y resuelven todo,
porqué creen. Yo creo en el ser humano, creo
en el arte, creo en el trabajo que no es en vano.
¿Qué no se permite Ángel Pavlovsky?
Me permito todo, incluso con el tiempo me voy
permitiendo la posibilidad, primero de “desetiquetarme” de todo, que lo que haga no pueda ser
encasillado en cabaret, teatro, monólogo, con“Me he vuelto una persona tremendamente
ferencia o lo que sea. De ideología es bastante
difícil cambiar porque uno se la curró. Aunque la
positiva, hay que trabajar la tolerancia.
ideología, muchas veces te lleva al desencanto y
Yo soy meditador”
a cambiar radicalmente…yo desconfío mucho de
los chaqueteros. Asumo el riesgo a equivocarme
o no, y me permito ir hacia donde tengo ganas de ir y cambiar
radicalmente si a mi me lo parece. Si no me lo prohiben, claro. ¿Que balance hace de su trayectoria profesional?
Para mi ya es mucho haberme dado a conocer en un país
nuevo, en la calle de las Tapias de Barcelona, como transSu público es fiel, incondicional...
Si. A mi me pasa algo con ese público fiel, con ese público formista, con un género que ya no existe prácticamente, de
que vuelve. Yo tengo clarísimo que ese público en concreto esa época sigo vigente. He pasado por los mejores teatros
se ha saltado conmigo una etapa. Generalmente tu sigues de toda España, me han dado la Medalla al Mérito de las
a un cantante, un músico…porque empiezas por admirarlo, Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura…¿de
yo creo que conmigo, que no hago nada admirable sino qué me quejo?
que sé conectar, creo que los que conectan es porqué tienen esa misma capacidad. Conmigo se saltan esa historia ¿Tiene nuevos proyectos en mente?
de la admiración, les llego y me quieren. Y que te quieran A los setenta años, ¿crees que uno está para proyectos a
a través de tu trabajo sin saber realmente como soy en mi larga distancia? Querría hacerme un pelín rico y trabajar
casa, como soy con mis allegados, si lo hago por divertir- menos y disfrutar más, pero ya disfruto mucho y tengo una
me, si miento…no saben nada de mi, pero es que de los muy buena salud física, la mental… estoy loco como todos
artistas no hay que saber nada. Yo tampoco se nada del los que estamos en este mundo. Jamás me he planteado
hacer proyectos a largo plazo. Si, tengo sueños de hacer
público, vienen y algo va a ocurrir.
cosas que un día se harán o no se harán.
¿Está enamorado?
Estoy en una época de mi vida en que emocionalmente es- ¿Con que mensaje le gustaría que se quedase su pútoy super feliz, pleno, segurísimo y ojalá dure muchísimo, si blico?
dura hasta el fin de mi vida yo ya firmaría. Tambien es bási- No soy ningún gurú, ningún maestro... Opino mi verdad y
co encontrarse con gente que esté bien, porque te ayudan mis mentiras, muestro que se puede ser. ¿Qué quiero que
a sentirte mejor. Mi trabajo consiste en esto, en regalar un le pase al público? Lo que quiero que me pase a mi cuando
momento de sonrisa, de vibración, en hacerles creer algo, voy de espectador, que me entretengan, me emocionen y
si es posible salir “enganchado” para seguir pensando en
en dar un momento de inspiración.
En estos últimos años me he vuelto una persona tremen- lo que me gustó, lo que no me gustó y porqué.
damente positiva, hay que trabajar la tolerancia. Yo soy
Pavlovsky en estado puro. Esta vez, además, iluminado....
meditador.
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Anem a poc a poc, perquè anem lluny
Sobre l’inexistent document oficial de mínims de l’acampada de Barcelona
esplaiem, que podem posar en ordre tot el que portem a dins i
plantejar correctament una demanda. O una renovació total del
sistema de relacions amb aquella persona, que potser és el que
aquesta vol evitar com sigui.

Així com no ha sigut mai aprovat tal document, tampoc no hi
ha una explicació oficial sobre la seva absència. Dins l’esperit
de l’acampada, des del primer moment hem parlat d’absència
de líders i de representants, però això no ha sigut obstacle per
a declaracions fetes a títol individual als mitjans de comunicació.
I aquestes declaracions han servit. De la mateixa manera, puc
oferir aquí una visió personal i propera de les raons per no tenir
aquest manifest de mínims. És només una visó del tema, la meva.
Alguna vegada ens pot haver arribat, en la nostra vida, que
haguem passat per una acumulació de greuges, injustícies, infortunis i malifetes que ens hagin sobrepassat? Si tenim aquesta experiència, recordarem que arriba un moment en que ja es
perden els estreps i la capacitat de raonar. I, si tenim un culpable clar d’aquesta ignomínia, esclatem amb indignació contra
aquest culpable. Si, en aquell moment, una persona neutral ens
demana que raonem i expliquem el perquè del nostre emprenyament, pot passar que diguem incoherències, que es barregin els
motius importants amb les raons més secundàries i amb anècdotes que ens han molestat molt, però ha sigut per causa de
l’acumulació i no pas per l’anècdota mateixa. Pot haver passat
que una persona aliena i conciliadora, ens hagi demanat reduir
tot l’enuig a una demanda única (el típic “però tu, que vols?”),
adduint que se li presentarà a aquesta persona i que en rebrem
una reparació definitiva. Però no podem. I, si triem una sola raó,
sentirem que ens estem traint a nosaltres mateixos. Podria passar que el personatge conciliador no sigui pas neutral i que ens
estigui donant preses perquè no fem més soroll. Podria, fins i
tot, estar treballant en benefici del culpable per evitar que aprofundim en la nostra memòria i ens adonem de més i més mentides amagades les unes a sota de les altres. Molts podem haver
sentit alguna vegada (si més no, quan érem infants) que al darrera d’una mediació aparentment ben intencionada, s’amagava
una manipulació en benefici de qui ens havia perjudicat. I, que
l’aparent solució plantejada implicava la renúncia a aclarir a
fons les veritables raons del nostre malestar. És amb temps i,
potser, amb l’ajuda de bons amics que ens escoltin mentre ens
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Imaginem que els perjudicats som uns quants. Això a vegades passa en les comunitats de veïns, per posar un exemple. Quan intentem posar en ordre les queixes que tenim per
la desconsideració d’un veí, d’un administrador o de qui sigui
que ens afecta a tots, els procés de posada en comú i síntesi
es pot complicar bastant, sobre tot si es va afegint nova informació, a mesura que els afectats es van expressant. Recollir i
sintetitzar aquesta informació sovint necessita més temps del
que es disposa en la reunió de comunitat. I prendre mesures,
aprovades en la mateixa reunió, a vegades és impossible per
falta de temps.
Imaginem que no es tracta d’una comunitat de veïns, que es
molta més gent. Imaginem que són milers. Imaginem que la majoria no es coneixen entre ells, però un bon dia surten tots al carrer el mateix dia perquè ja n’estan tips. Imaginem que, a partir
d’aquell dia, es comencen (ens comencem) a conèixer perquè
hem tingut la fortuna de trobar un espai per a l’intercanvi. Imaginem que hem descobert que tot i ser difícil, tenim la paciència
necessària per a escoltar-nos els uns als altres. Imaginem que
hem trobat la manera d’aprendre tots de tots i que estem encantats de com estem aclarint les coses molt millor del que hauríem
somiat. I molt millor que amb els mitjancers habituals.
Si podem imaginar tot això, comprendrem fàcilment que
, per molt que ens ho demanin amb urgència, per a nosaltres
l’important es seguir amb aquesta reflexió conjunta i esbrinar bé
què és el que és inacceptable, on són les mentides que havíem
cregut i ja no ho podem fer més i quin nou tipus de relacions volem establir a la societat. Potser podrem avançar en algun moment alguna llista de coses que ja ens han quedat molt evidents.
Potser, per fer-nos entendre des d’una posició externa. Però no
renunciarem, de cap manera, a arribar al fons de l’anàlisi de tot
un sistema social que estem veient que cal renovar.
Carles Martín, Barcelona 30 de juny de 2011

Assemblea de Drets Socials Esquerra Eixample
ens reunim cada dimecres a les 19’30 h.
Lloc: Jardinets de l’Alguer (Avda Mistral amb Calàbria).
(Pot haver-hi modificacions)
Mes informació:
correu.gentdesantantoni@gmail.com
www.assembleasantantoni.wordpress.com
www.acampadabcn.wordpress.com

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona
i del Lliure Exercici de l’Advocacia

Rebuig i indignació pel desallotjament de l’acampada de plaça Catalunya
COMUNICAT
La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col.legi d’Advocats de Barcelona, juntament amb la Federació de Veïns de Barcelona (FAVB), l’Observatori dels drets econòmics,
socials i culturals (DESC), l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDDH),
totes elles entitats ciutadanes de reconeguda
trajectòria en la defensa dels drets humans, volem expressar el nostre rebuig i indignació
per la intervenció policial contra l’acampada de
Plaça Catalunya realitzada aquest matí per un
operatiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana. Durant aquests dies la Plaça
Catalunya havia recuperat una de les funcions
original de la plaça pública: ser un espai on la
ciutadania pot parlar, trobar-se i expressar-se
sense que en cap moment s’alterés la convivència ciutadana. Davant d’aquest exercici genui de democràcia, els poders públics han optat
per pertorbar-lo per raons securitàries vinculades a una hipotetica celebració esportiva.
Per tot això, DENUNCIEM:
1. La violació del dret de reunió dels i les participants a l’acampada reconegut en l’artícle 21
de la Constitució.
2. La manca de voluntat de diàleg previ i la
inexistència de canals de mediació del Departament d’Interior per cercar una solució pacífica
i raonada durant els dies anteriors a la intervenció policial.
3. L’ús desproporcionat de la força per part
dels efectius policials davant una concentració
pacífica i sense que s’hagués produït cap acte

DE

PREMSA

de provocació o violència, amb nombroses persones lesionades.
4. L’absència de distintiu identificatiu a
l’uniforme policial, tal com preveu la instrucció aprovada per la Generalitat de Catalunya
en data 12 de novembre del 2008, així com la
negativa a facilitar-lo verbalment a requeriment
dels ciutadans.
5. L’assetjament i agressió a professionals
del periodisme, afectant, així, a la seva tasca
informativa i al dret d’informació dels ciutadans
reconegut en l’article 20 de la Constitució espanyola.
6. La intervenció il·legítima dels béns dels
acampats per part de les forces policials.
Per tot això,
Reclamem a les autoritats competents:
1. Que s’obri una investigació per determinar
les possibles vulneracions denunciades, i en
virtut del seu resultat es depurin les responsabilitats que s’escaiguin.
2. Que s’obri un procés de diàleg i mediació
amb els acampats per tal de reconduir la situació i respectar els seus drets fonamentals.
3. Que s’ apliqui immediatament la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya
que estableix la obligació de dur un distintiu identificatiu en l’uniforme dels Mossos
d’Esquadra per tal d’evitar la situació d’ actual
impunitat sota la qual actuen els agents del cos
d’ anti-avalots.
Barcelona, 27 de maig del 2011.-
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Moltes gràcies per la vostra participació. Els treballs rebuts han estat molts i de gran qualitat.
Difícil tasca la de seleccionar-ne un però finalment ja tenim els guanyadors.

Primer premi categoria A: Joana Roigé Bruguera per: “Elefant” vegeu página 14
Primer premi categoria B: Susanna Llaona Sintes per: “La combinació”

La Combinació
Estava cansat, avorrit de no fer res, havia estat jugant a la
Play, navegant per internet i tirat al sofà mirant de trobar alguna
cosa bona a la tele, però com sempre, tot i tenir quaranta vuit
canals, a cap no feien res interessant.
Es va aixecar i va anar a la cuina, ja havia anat saquejant
la nevera durant tota la tarda així que gana no tenia però
l’avorriment sempre el menava cap allà. Es mirava la panxa i
no entenia com havia arribat a acumular tot aquell greix, tot i
que era evident, però no li venia de gust castigar-se. Va fer el
propòsit de deixar de menjar compulsivament i fer una dieta més
sana, però sabia que no ho aconseguiria, era pel cap baix, la
divuitena vegada que es feia aquell propòsit i mai no se’n sortia.
L’atur l’estava matant mica amb mica, amb greix i colesterol
produït per les hores i hores sense tenir res a fer. Res més que
passar el dia com fos, perquè tot i passar-se dues hores penjat a
internet, al dia encara li quedaven vint-i-dues hores més per omplir. Potser era la crisi, potser era massa llepafils amb les feines,
o potser és que s’estava acomodant a cobrar i no pencar, però
allò tard o d’hora s’acabaria.
De fet ara que ho pensava, no li quedava massa temps per
disfrutar-ho, al cap d’un parell de mesos se li acabava el xollo i
aleshores, de què viuria? Com que sempre havia viscut al dia
no havia aconseguit estalviar res, bé, de fet el sou que cobrava
quan treballava tampoc donava per gaire, i tornar a casa dels
pares era una opció impensable. Es duia a matar amb el seu
pare, no s’havien entès mai, sobretot des que va tenir consciència de que maltractava psicològicament la seva mare dia si, dia
també. Així que havia de trobar una feina aviat, però ja s’hi posaria l’endemà.
La única cosa que tenia clara era que se li estaven caient les
parets al damunt, i tot i que eren les set tocades i començava a
fer-se de nit, es va ficar a la dutxa, es va afaitar, es va vestir i va
sortir al carrer. No s’havia fixat cap rumb, però va començar a caminar i va arribar al centre. Mica en mica, sense adonar-se’n, es
va ficar pels carrers estrets del barri gòtic. Ara, que ja era de nit,
trobava per tot arreu meuques i camells que el volien engalipar,
però ell no estava per aquelles històries, només volia aclarir les
idees i l’aire fresc sempre l’havia ajudat a pensar.
Finalment, cansat de caminar, es va decidir a entrar a un local
a fer una copa. Va seure a la barra i va demanar un Jack Daniels,
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i mentre bevia va veure una noia espectacular asseguda a l’altre
punta de la barra. Era rossa d’ulls verds i tenia els pits més ben
posats que havia vist mai. De sobte va veure que mirava cap a on
era ell, però va pensar que devia mirar algun altre tio situat darrera
seu. Dissimuladament es va girar per veure l’afortunat i gairebé
s’ennuega quan es va adonar que no hi havia ningú més en aquella direcció. Va provar de no posar-se nerviós, feia molt que no
sortia a lligar i estava una mica desentrenat així que volia fer-se
el dur, però quan es va voler adonar la noia ja seia al seu costat.
Li va dir que es deia Svetlana i que creia haver-lo vist abans.
Ell, amb la veu més masculina que va poder articular, li va respondre que no la coneixia sinó segur que se’n recordaria d’una noia
tan bonica com ella. L’Svetlana, va insistir, va anomenar-lo pel
seu nom, li va dir que vivia al carrer Mallorca i que no tenia bona
relació amb el seu pare, que ara estava a l’atur i que fins feia un
parell d’anys era força més prim i tenia uns bons músculs.
Ell no s’ho acabava de creure, què era allò la càmera oculta?,
l’havia retratat exactament i seguia sense recordar-la. Tot allò
no era possible, segur que era una meuca que li volia fotre els
quartos enredant-lo amb xerrameca, però tot el que deia era

tan exacte que començava a posar-ho en dubte, així que va
començar a interrogar-la sobre ell i l’Svetlana va respondre totes
i cada una de les preguntes que li va fer correctament. Sabia
coses impensables, com a quina edat va aprendre a muntar en
bicicleta o què li van regalar els Reis l’últim any que va creure
en ells.
Mosquejat li va preguntar qui era, què pretenia i com era possible que el conegués tant. Ella li va respondre que era el seu àngel
de la guarda, més que res perquè allò de fada padrina quedava
una mica carrincló. Va esclatar a riure però va callar de cop quan
l’Svetlana li va dir a cau d’orella on guardava la foto de la seva
primera novia. Allò no ho sabia ningú més que ell. Era impossible
que ho sabés cap persona d’aquest mon, així que la següent pregunta va ser què volia d’ell.
Li va dir que havia vingut a donar-li una segona oportunitat, que
el camí que havia triat era còmode però que l’abocaria al fracàs i a
la seva pròpia destrucció. Li va dir també que havia de fer examen
de consciència i esmenar els seus errors. Veure què podia fer
per ajudar als demés i oblidar-se d’autocompadir-se a banda de
cuidar-se. Ja havia complert vint-i-nou anys i semblava que en
tingués trenta nou així que era hora de canviar les coses i canviarles per bé.
No entenia res. Va demanar un altre Jack Daniels i el cambrer
li va dir que ja havia begut prou, que fotés el camp. Que ja havia
begut prou? Però si només havia demanat un whisky! Aleshores
es va adonar que a la barra hi havien quatre gots buits i l’Svetlana
no hi era. Aquella era una nit molt estranya. No recordava haver
demanat quatre Jack Daniels, però ben be semblava que se’ls
havia fotut ja que el cap li rodava, així que va decidir fer cas del
cambrer i marxar d’allà.
Necessitava aire fresc. Volia aclarir les idees i l’aire fresc sempre l’havia ajudat a pensar, però aquella nit ni l’aire fresc l’ajudava.
Va anar baixant per Via Laietana cap a la platja i pel camí només
feia que pensar en l’Svetlana i tot el que li havia dit, o creia que li
havia dit, perquè a aquelles alçades ja no tenia gens clar si l’havia
coneguda de debò o era fruit de la seva borratxera.
Quan va arribar a la platja es va estirar, o més ben dit, va caure
sobre la sorra panxa amunt. Mirava els pocs estels que es veien,
ja que la contaminació lumínica no deixava veure’n gaires, però
de sobte va veure un estel llunyà que semblava que es movia i
s’apropava cap a ell. Cada cop era més i més gros i la seva llum
va omplir tota la platja fins que de cop va desaparèixer tal com
havia aparegut. Arribats a aquest punt, va perdre el coneixement.
L’endemà al matí, quan va despertar, tenia un mal de cap infernal. Va intentar aixecar-se i es va adonar que estava tirat al
bell mig de la platja i per tal d’espavilar-se va decidir banyar-se
al mar. Es va despullar i s’hi va ficar. L’aigua freda el va ajudar a
recordar tot el que li havia succeït la nit anterior, o si més no el que
creia que li havia succeït, així que un cop més despert va tornar
al seu pis.
Es va dutxar, es va afaitar, i es va mirar al mirall. Realment
aquell no era el seu cos, en aquells gairebé dos anys d’atur
s’havia engreixat moltíssim i no semblava ell. Va pensar en les paraules de l’Svetlana, havia d’ajudar als demés, però també s’havia
d’ajudar a si mateix, així que com que ell era qui tenia més aprop
va decidir començar per ell.

Va entrar a la cuina i va llençar tot el menjar que hi va trobar.
Va endreçar i netejar a fons tota la casa. Si va passar gairebé tot
el dia ja que feia mesos que no passava ni l’escombra i des que
s’havia quedat a l’atur, per estalviar, havia despatxat la dona de
fer feines.
Un cop fet això va canviar-se de roba, es va posar el xandall i
les bambes i va sortir a córrer una estona a veure si rebaixava pes,
però feia tant de temps que no feia exercici que només va poder
recórrer uns 300 metres sense treure el fetge per la boca, així que
va decidir que cada dia aniria augmentant la distància. De tornada
a casa va passar pel súper i va comprar verdures i fruita que feia
mesos que no provava.
Al cap d’una setmana ja podia córrer un kilòmetre i havia rebaixat uns quants quilos. Començava a trobar-se millor, més animat, amb més ganes de fer coses, i va decidir que era el moment
de buscar feina de debò. Va refer el seu currículum i el va enviar
a un munt d’ofertes de feina a veure si hi havia sort, i tot i que no
seria la feina de la seva vida, el van contractar com a informàtic en
una petita empresa que començava la seva expansió.
Ara que ja s’havia ajudat a sí mateix era el torn de fer-ho amb
els demés i va decidir que prendria part en un problema que, tot i
tenir clar que ho era, no havia fet gaire res per evitar-lo, així que va
anar a casa els seus pares i va convèncer la seva mare que anés
a viure amb ell i es divorciés del seu pare. Ell tenia feina fixa i un
pis prou gran per tots dos, ja tenia on anar i no li faltaria res mentre
ell visqués així que la mare va accedir.
Les coses havien millorat molt des d’aquell vespre que havia
decidit anar a passejar per posar en ordre les seves idees, i més
que les idees, havia aconseguit posar ordre a la seva vida, però
per més dies que passaven no podia oblidar l’Svetlana. Encara no
tenia clar el que havia passat aquella nit i va decidir tornar a aquell
bar on feia tres mesos l’havia conegut.
Va fer el mateix recorregut, es va dirigir cap al centre i va anar a
parar al barri gòtic i tot caminant es va trobar davant d’aquell local.
Va entrar, va seure al mateix lloc i va demanar un Jack Daniels
igual que aquella nit, però l’Svetlana no hi era i tot i que s’hi va
estar força estona no va aparèixer.
Va sortir del bar decidit a anar cap a la platja. Un cop allà l’aire
fresc el va reconfortar. Estava tan a gust que va decidir prendre
un bany. No s’havia banyat mai al mar de nit, i tot i que li feia
respecte, els Jack Daniels que s’havia pres li van donar l’empenta
que necessitava per superar-ho, així que dit i fet es va despullar i
es va ficar a l’aigua.
Un cop dins es va adonar que no estava sol, hi havia una noia
que igual que ell havia tingut el desig de nedar nua al mar, però
com ell no s’esperava trobar ningú, així que després d’una estona
de conversa li va confessar que tenia fred però no gosava sortir
perquè la veuria nua. Ell es va oferir a sortir primer i un cop vestits
van decidir anar a prendre una copa.
Quan van estar al passeig sota la llum del fanal va poder veure
que era una noia rossa d’ulls verds, amb els pits més ben posats
que havia vist mai, i tot i que no es deia Svetlana ni sabia res d’ell,
va tenir clar que la combinació d’aire fresc i Jack Daniels era el
millor que li havia passat mai.
Susanna Llaona Sintes
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Elefant

A cierta edad,
un poco por amor propio,
otro poco por picardía,
las cosas que más deseamos son
las que fingimos no desear.
Marcel Proust
Escritor francés

f

Algún día en cualquier parte,
en cualquier lugar indefectiblemente
te encontrarás a ti mismo, y ésa,
sólo ésa, puede ser la más feliz o la
más amarga de tus horas.

Elefant, elefantó,
pots ser de peluix o de cartró.
Perquè a la nit em protegeixis
i pugui abraçar-te per no tenir por.
Pots ser gris, negre
o de qualsevol color.

Pablo Neruda
Poeta chileno

f

Tu i jo no ens podrem separar:
ens divertirem de debò!
Viatjarem amb la imaginació,
anirem en una nau espacial,
un unicorn volador o en motoavió
fins la Lluna, la selva, Mart o Plutó.

Adquirir desde jóvenes tales o
cuales hábitos no tiene
poca importancia: tiene una
importancia absoluta.

De camí visitarem els deserts de l’Àfrica,
també la Xina o el Japó.
Allà serà on t’explicaré tots els meus secrets
i les meves il•lusions.
Compartirem moments fantàstics
i de molta emoció.

Aristóteles
Filósofo griego

f

Elefant, elefantó,
pots ser de peluix o de cartró.
Tu seràs el meu millor amic,
que jo t’estimaré de debò.
Desitjo que els Reis et portin,
o que et cagui el Tió.

El único símbolo de superioridad
que conozco es la bondad.
Joana Roigé Bruguera
(10 anys)
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Ludwig van Beethoven
Compositor y músico alemán

La Guia útil
del barri
Sant Antoni

Sant
Antoni

Els Negocis del Barri per a la Gent del Barri
www.acelobert.com 15

La Guia útil de Sant Antoni
Alimentació
Autoservei Navarro
Avga. Mistral. 6 - T. 93 424 20 12

Escofet i Oliver
C/. Comte d’Urgell, 12 - T. 93 329 32 25
Fleca Barot
C/. Parlament, 58. T. 93 441 27 34
Forn Mistral
Rda. de Sant Antoni, 96 - T. 93 301 80 37
Forn Sepúlveda
C/. Sepúlveda, 171 - T. 93 454 69 73

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

Art de Vins
Vilarroel, 18 - T. 93 425 4875
Bodega Vinito
Parlament, 27. T. 93 442 96 57
Carniceria Neus
C/. Sepúlveda, 151 - T. 93 454 73 72

Mercat Sant Antoni · Parada nº. 12
Tel. 93 329 75 75 - 647 690 100
C/. Tamarit, 111· Tel. 93 327 81 64

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

(cantonada C/. Rocafort)

Fruites L’Antiga Ureña
C/. Parlament, 39 - T. 93 329 68 14
Xarcuteria Casanova
C/. Sepúlveda, 41 - T. 93 325 02 95
Xarcuteria El Jabalí
C/. Parlament, 5 - T. 93 425 08 98
Xarcuteria Subirats
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 27

Animals
Mai Friends
C/. Viladomat, 26 - T. 93 441 07 89

Esoterisme
Divino Sabat, articles esotèrics
C/. Comte d’Urgell, 40 - T. 93 425 34 88
Punt de Trobada Màgic
Gran Via de les C. C., 515 - T. 93 424 44 11

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
C/. Tamarit, 155 - T. 93 280 59 59
Framu Asesores
Sepúlveda, 143·1r-2a. T. 93 451 81 88

Estudis i Formació

Espacio Intercultural
Rda de Sant Pau, 75 - T. 93 424 37 12
Escuela de Perruqueria Miguel Griñó
C/. Tamarit, 151 - T. 93 426 66 09
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Ferrer&Ojeda

Consultores en Seguros Asociados
Assegurança
de salut a
partir de

42€…

Demanar per Victoria Estapé

Tamarit, 155-159 Tel. 93 280 59 59
www.ferrerojeda.com
l

La Guia útil de Sant Antoni

La Guia útil de Sant Antoni

Esport

Electrònica, Informàtica, 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
Fotofonía
C/. Floridablanca, 101 - T. 93 423 73 73
Green Megastore
C/. Sepúlveda, 178
Metro Electrònica
C/. Sepúlveda, 106 - T. 93 424 38 32

INFORMÁTICO DE CABECERA
SERVICIO A DOMICILIO · Desplazamiento GRATIS
Área metropolitana - Barcelona

INFORMACIÓN

ESPECIALISTA EN CONFIGURACIÓN
Y REPARACIÓN DE ORDENADORES

Windows XP · Vista · Windows 7

93 517 35 36 - 692 066 425

Microfusa
C/. Sepúlveda, 134 - T. 93 435 36 82
MipeStore
C/. Viladomat, 49 - T. 93 423 62 73
Neo-Byte Computers
C/. Sepúlveda, 166 - T. 93 424 18 99
PC Green
C/. Casanova, 34 - T. 93 451 43 42
C/. Sepúlveda, 172 - T. 93 426 66 27

Immobiliàries
La Casa
C/. Manso, 60 - T. 93 441 65 95

Flors i Plantes
Olimpia Art Floral SL
Ronda Sant Pau, 35 - T. 93 443 17 34

Revolution Computer S.L.
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 42
SIL Informàtica
C/. Sepúlveda, 181 - T. 93 527 80 75
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Disseny Gràfic

Estètica i Bellesa
Perruqueria Bou Pèl
Avga. Paral·lel. 150 - T. 93 325 28 48
l

Ungles Porcellana i Gel l Tractaments Facials i Corporals
Comte Borrell, 117 % 93 451 12 09

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

Peluqueria Juani Agüera
C/. Sepúlveda, 41 - T. 93 325 70 47
Perruqueria RM
Ronda de Sant Pau, 59 - T. 93 442 22 27
Perfumeries Coderch
C/. Comte d’Urgell, 9 - T. 93 423 56 37
C/. Tamarit, 142 - T. 93 424 01 76

Chelma Sol
C/. Comte Borrell, 67 - T. 93 325 85 87
Depiline Expres Sant Antoni
C/. Comte Borrell, 72 - T. 93 423 85 56

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

6 € DESCOMPTE PRESENTANT AQUEST VAL
A QUALSEVOL DELS TEUS TRACTAMENTS

Perfumeries San Remo
C/. Comte Borrell, 62 - T. 93 325 49 37
Perruqueria Image
C/. Manso, 37 - T. 93 325 99 47
C/. Comte Borrell, 40 - T. 93 441 02 57
C/. Tamarit, 150 - T. 93 424 70 99
Miguel Griño
C/. Tamarit, 151 - T. 93 426 66 09
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Perruqueria
Av.Paralel, 150
T. 93 325 28 48

C/.Villarroel, 47 · Tel. 93 451 28 48
NO TANQUEM AL MIG DIA

Francesc Marí-Perfumeria Drogueria
Comte Borrell, 65 - T. 93 424 01 50
La Balear

Peissi Look
C/. Parlament, 34. T. 93 441 60 18

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
UB Ungles i Bellesa
C/. Floridablanca, 85. T. 93 424 64 11

Llar d’Infants

CASAL · COLÒNIES
Obert tot l’ any

Viladomat, 45 Ent. 1a i 4a Tel. 93 325 45 81
llarbondia@yahoo.es · www.llarbondia.es.tl
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Llar
FERRETERIA
PARAMENT DE LA LLAR

TINTORERIA

ANT ANTONI
S
Cuidem la seva roba
SERVEI A DOMICILI

TAMARIT, 149

Ventilador de peu

Orbegozo

22’95€

Urgell, 3-5
T. 93 424 18 90

Bassar Vidal
C/. Tamarit, 156 - T. 93 442 20 18
Bricolatge Subirats
Avdga. Mistral,14 - T. 93 325 60 10
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
Electrodomèstocs Ronda
Rda. de St. Antoni, 46 - T. 93 324 80 99
Expert
C/. Comte d’Urgell, 20 - T. 93 289 02 50
Expert Outlet
C/. Manso, 14 - T. 93 292 77 40
Fernando Boqué Nicolás, instal·lacions
C/. Floridablanca, 125 - T. 93 423 54 22

93 425 29 39

Marc Vidal “Taula i Cuina”
C/. Tamarit, 162, T. 441 89 76
Miralles Mobiliari
C/. Tamarit, 147 - T. 93 325 71 37
Mobles d’Oficina J. Cabré
C/. Tamarit, 145 Bis - T. 93 424 14 27
Mobles Garriga
C/. Comte d’Urgell, 30 - T. 93 424 19 26

CITY SEC
Tintoreria Bugaderia

El lavado sin
disolventes
El método más
cuidadoso con la ropa
y respetuoso con el
medio ambiente

C/. Parlament, 35
Tels.: 93 441 08 66· 93 443 99 77
Fax 93 443 98 18
www.serralleriasoyma.com
Serrallería Surcl@u
C/. Compte d’Urgell, 21 - T. 93 424 28 84

Elkano, 31 (Prop d’Avgda. Paral·lel)
Tel. 93 443 94 48 · 647 056 152
Mobles Juliachs
C/. Comte d’Urgell, 16 - T. 93 423 54 13
Mobles Núria
C/. Comte d’Urgell, 41 - T. 93 423 38 92

Ferreteria Valls
C/. Compte d’Urgel, 5 - T. 93 424 18 90
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 Borell, 99 - T. 93 546 17 05
Mobles La Barcelonesa
Tamarit, 175 - T. 93 423 59 17
Mobles Sánchez
C/. Comte Borell, 78 - T. 93 424 11 21

Plàstics Rafel S. L.
C/. Comte Borrell, 52 - T. 93 443 07 52
Polo Masclans S.L.
C/. Calàbria, 54 - T. 93 423 09 55
Rango, mobiliari
C/. Comte d’Urgell, 43 - T. 93 451 85 32
Sanitarium S.L. “Permaglas”
Floridablanca, 102 - T. 93 221 77 77

Subministraments Elèctrics Dalmau
C/. Viladomat, 108 - T. 93 453 92 76
UNICOR
Rda. de St. Pau, 69 - T. 93 441 00 56

Serralleria Soyma
Parlament, 35 - T. 93 441 08 66
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Moda i Complements
CO...
C/. Tamarit, 187 - T. 93 426 90 97

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

Colors
C/. Manso, 66 - T. 93 441 84 98
Confeccions El Rellotge
C/. Comte Borrell, 89 - T.93 426 81 84
Confeccions Bernaus
C/. Manso, 48 - T. 93 441 12 46

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

Crokis
C/. Rocafort, 68 - T. 93 425 46 38
Delta Moda i Llenceria
C/. Floridablanca, 100 - T. 93 325 39 77

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
Joieria Rellotgeria J. Ros
Rda. St. Antoni, 14 - T. 93 329 84 04
Joieria Jades
C/. Floridablanca, 89 - T. 93 426 30 59
Joieria Tomàs Colomer
C/. Comte Borrell, 58 - T. 93 423 77 43

Dos Mares
C/. Parlament, 36-38 - T. 93 441 80 74
Espardenyeria
C/. Manso, 45 - T. 93 325 99 76

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

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

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

Bolsos Turó
C/. Manso, 76 - T. 93 329 60 61

Lavinia calçats
Avgda. Mistral, 22 - T. 93 425 15 62
Elpon
C/. Entença, 12 - T. 93 512 25 60
El Taller
C/. Tamarit, 183 - T. 93 527 50 39

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

Fabregas Vestuari Professional
Rda. de Sant Pau, 62 - T. 93 441 41 78

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

Gasca Moda Home
C/. Tamarit, 169 - T. 93 423 18 28

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

Grama Moda Home
C/. Tamarit, 169 - T. 93 423 03 26
Gual Tomás, Bosses
C/. Comte Borrell, 55 - T. 93 441 43 95
Iglesias Joiers
Rda. de St. Antoni, 61 - T. 93 323 34 53

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

Joieria Donna
C/. Viladomat, 97 - T. 93 423 99 17

Casa Gallofré
C/. Manso, 68 - T. 93 441 02 80

Joieria Fina García
C/. Comte Borrell, 56 - 93 442 68 69
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L’Espai Texà
Tamarit, 160. T. 934234988

Mas - Vestuari Laboral
Rda. de St. Antoni, 17 - T. 93 425 53 93
Merche Outlet
C/. Manso, 37 - T. 93 423 60 64
Modes Torner
C/. Comte Borrell, 74 - T. 93 423 17 14

El Guanyador/a d’un
sopar per a 2 persones
del mes passat,

al Restaurant Druída del carrer
Parlament, 54, ha estat

Diana Blanco
del carrer
Sepúlveda, 181

El mes passat els veïns van veure
el Benet al Centre d’Estètica
Art Ungles, del carrer
Comte Borrell, 117.
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Moda i Complements
Moré Joiers
C/. Comte Borrell, 39 - T. 93 442 35 67

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

Narcís Roca Rellotger
C/. Floridablanca, 60 - T. 93 424 08 67

Qualitat Moda
C/. Manso, 17 - T. 93 423 89 24

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

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

París Chic
C/. Florida Blanca, 80 - T. 93 424 66 76

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

* Bolsos de qualitat
* Producte nacional
* Preus asequibles

ARA Secció de viatje encara més AMPLE!
C/ Manso, 76 - Devant del Mercat de Sant Antoni

Scala Dei
C/. Comte d’Urgell, 12 - T. 93 324 90 15
Set Calçats
C/. Comte d’Urgell, 7 - T. 93 423 36 85

Temprado
C/. Manso, 49 - T. 93 423 43 27
Valeri, home
C/. Tamarit, 183 - T. 93 424 33 18

www.autovilardell.com

Motor

auto
moto
sport

Sepúlveda, 76 · Tel. 93 425 05 11
Auto Andreu, reparació d’automòbils
C/. Comte Borrell, 103 - T. 93 423 60 14

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
Motos J. Marsiñach
Marquès de Camposagrado, 9 T. 93 442 91 80
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Oci

Obra Nova i Reformes

Aiguamania
Ronda de St. Pau, 21 - T. 93 442 80 69
Armeria Izquierdo
C/. Parlament, 19 - T. 93 441 08 58

ARQUITECTURA I LEDS
Parlament, 37 - T. 93 215 85 00

Articles de Festa
C/. Villarroel, 9 - T. 93 423 18 76

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

Boyberry
C/. Calàbria, 96

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

Darthy
C/. Floridablanca, 114 - T. 93 424 55 29

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

I-MAN, videojocs
Parlament, 13 - T. 93 426 10 80

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

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

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

Papereria

http://aeaarquitectura.com/home.html

Regals

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

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

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

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

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

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

RESTAURANTE RINCÓN

El Museu de l’Embotit
Floridablanca, 131 bxs. - T. 93 325 48 89

COCINA

PERSA

Floridablanca, 85
% 93 425 59 96
607 27 11 04

Pizzeria Tres i no Res
C/. de la Cera, 53 - T. 93 441 30 16
Rekons
C/. Comte d’Urgell, 32 - T. 93 424 63 83

Bar Radio
C/. Sepúlveda, 91 - T. 93 453 11 64
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 Petit Mos
C/. Sepúlveda, 80 - T. 93 423 61 23

Els Ocellets
Rda. de Sant Pau, 55 - T. 93 441 10 46
Restaurant

Maître A Infante Cuisine française
Parlament, 54 · 93 441 10 45

Restaurant Amigó
C/. Tamarit, 181, baixos - T. 93 325 30 91

MARISQUERIA
PEIXFRESC
Parlament, 46

T. 93 441 93 36

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

Restaurant Groove
C/. Parlament, 48 - T. 93 441 04 77

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

Vinòdrom
C/. Tamarit, 111 bxs. local 4 T. 93 325 48 89

Laurel
C/. Floridablanca, 140 - T. 93 325 62 92
Lider
C/. Floridablanca, 65 - T. 93 426 07 09
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MIÉRCOLES NOCHE: 1€ JUEVES: ALBONDIGAS 10€
+ CERVEZA
TAPAS SUECAS A
VILLARROEL, 22 · T: 932 928 239 www.pappasven.es
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Serveis
Aparcaments i Serveis Villur, S. A.
C/. Comte d’Urgell, 56 - T. 93 323 37 63

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

Ass. de Veïns del Barri de Sant Antoni
Avgda. Mistral, 30 - Tel. 93 423 93 54

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

Elco Data
C/. Viladomat, 89 - T. 93 423 99 69

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

Hostal Cèntric
C/. Casanova, 13 - T. 93 426 75 73

Salut
Implantes
alemanes
inmediatos

Desde 1989

General y Ortodoncias niños y adultos

FINANCIACIONES
Amplifon
C/. Manso, 36 - T. 93 424 87 19
Bielsa Òptics
C/. Calàbria, 52 - T. 93 325 57 60

Mutues: Assistència
Sanitària Col.legiat - FIATC

Dr. J. Palencia

750 €

Metge col. N. 21769
Odontòleg col. N. 1707

TOX. BOTULÍNICA Y LABIOS
PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 10% DESCUENTO

Rocafort, 53 entl. 5ª Tel. 93 426 16 86
Farmàcia Raspall
C/. Parlament, 17 - T. 93 423 48 55

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

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

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

Boutique Natural Cos-sa
C/. Comte Borrell, 32 - T. 93 441 10 53
Centre Mèdic Manso
C/. Calàbria, 17 - T. 93 424 03 37
Clínica Dental Floridablanca.
Dr. Bagán
C/. Villarroel, 17-1r. 2a., T. 93 425 24 10
Clínica Dental Merino
C/. Rocafort, 68, T. 93 424 85 22
Dietética Condal
C/. Urgell, 8 - T. 93 442 20 40
Farmàcia Herrero
C/. Comte Borrell, 68 - T. 93 423 58 46

HERBOLARI

Farmàcia P. Balañá
C/. Comte Borrell, 43 - T. 93 441 02 11

LA DEESA DEL BOSC

Herbolari - Centre Estètic

Calabria, 14 - T. 93 441 99 55

coaching y terapia Estratégica

natalia martorell murtra
Psicóloga colegiada nº 10.387

Tel. 616 439 546

www.terapia-estrategica.net

Òptica Segarra
Rda. de St. Pau, 77 - T. 93 441 13 61
C/. Viladomat, 59 - T. 93 325 10 39
Ortogim
C/. Floridablanca, 80 - T. 93 423 13 92

Telefonia
Vodafone Cinyana
Gran Via C. C., 535, entsòl. 4a. T. 902 361 568
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Obert dilluns, dimecres,
divendres i dissabte
Horari 9’30 a 20’30 h

i
Sant Anton
té encant

És primavera als

Encants de
Sant Antoni
Manso, 48 - Tel. 93 441 12 46
Pdes. 10 i 49 - Tel. 93 325 35 15

Talles 42 a 56
Parada 75

Tel. 93 423 04 98

Tel. 93 423 76 07

Parades 15 i 96

Moda Infantil
Neus Maria
Especialidad en:
Art. de Canastilla
Art. de Ceremonia
Parada 47

ARREGLOS Y MODA
A MEDIDA

SILVIA

Teléfonos:
93 539 40 15
685 957 859
Parada 68
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Mercat de Sant Antoni
Tot allò que necessites molt aprop teu

Net i Pulid
Repartiment al barri

Mercat Sant Antoni · Parada nº. 12
Tel. 93 329 75 75 - 647 690 100

C/. Tamarit, 111· Tel. 93 327 81 64

(cantonada C/. Rocafort)

LLEGUM D’EN...
LA

MOLINE

Parada 29

Juani
PEIX DE PLATJA
Mercat Sant Antoni,
parada 14

T. 93 426 19 58
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Gratuitos
Varios

Ofertas de empleo

Demandas de empleo

Compro discos anys 60, 70 i 80, grans
i petits, pop, rock, jazz, blues, soul, etc.
També revistes musicals (Fans,discóbolo,
discoexpress, fonorama, etc.). Passo a
domicili. T: 93 346 08 60
----------------------------------------Escoba aspiradora en 30 euros, interesados llamar al 680151703 Sra. Isolda
----------------------------------------Vendo bicicleta BMX con un año de antiguedad, color negro y destellos naranjas, cuadro totalmente nuevo. En muy
buen estado. Cubiertas para montaña
practicamente sin utilizar. Por solo 90
euros. T. 933403289 y 652501803.
----------------------------------------Compro tebeos antics (Roberto Alcazar, Hazañas Bélicas, Capitán Trueno,
Vértice,etc.), albums de cromos i cotxes d´scalextrix. Passo a domicili. T.
654 15 47 65.
----------------------------------------Se vende salita diseño rustico, compuesta de armario puertas superiores de
cristal y las de abajo de madera maciza,
dos sillones y mesa de centro también
maciza. Importe 200 €. T. 933403289 y
676690909. Zona Felipe II/Sagrera.
----------------------------------------Vendo bicicleta, Decathlon, para niño
de 6 a 13 años (aprox.). En perfecto
estado y muy barata. Contactar con Mª
José 665 90 03 04.
----------------------------------------Vendo cachorros American Stanford
camada gris!!!. Interesados contactar
T. 625 47 64 40.
----------------------------------------Vendo Eliptica en perfecto estado (NUEVA), BH INSPIRIT. Precio Mercado
700€, Vendo por 250€. Tel. 690 08 68 56.
----------------------------------------ESTAR WARS X VING C D, original con
manual de usuario y guia de preferencia del
teclado. Para incondicionale de la guerra de
las galaxias, 35€. Santi 93 348 16 38.
----------------------------------------Un siglo de ferrocarril en Cataluña,
este libro dudo que se pueda encontrar en alguna libreria o mercadillo de
ocasio. El libro que un coleccionista o
aficionado a los trenes debería tener
(es nuevo). Santi T. 93 348 16 38.
----------------------------------------Vendo ultimo libro de Harry Potter y
las reliquias de la muerte de ediciones salamandra, por 10 €. Llamar al
687115863 Sonia
----------------------------------------Se vende salita tipo rústico, compuesta de
armarior con puertas superiores de cristal
y las de abajo de madera maciza, dos sillones y mesa de centro también de madera
maciza. Importe: 250 €. Interesados/as
llamar al T. 93 340 32 89. Zona Felipe II.

Necesito sra o señorita seria española
para compañia ir a comprar y acompañar médico. Tengo 62 años deseo que la
persona tenga de 45 a 60 años con referencias seria. Nivel de cultura medio. T. 93
245 33 58 de 10 a 12 mañana.
----------------------------------------Vendiendo productos ALOE VERA
100%, no se venden en tiendas, venta por catálogo, puedes conseguir de
40% hasta un 61% de beneficios+25%
extra. Eres distribuidor independiente,
eres tu propio jefe y tú te pones los horarios. T. 647 30 60 21.
----------------------------------------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 inversión reducida. Los interesados pueden llamar al: 93 427 35
86 o al 670 671 764.
----------------------------------------Distribuidor independiente. Con gran
posibilidad de negocio. T. 646 275 808.
----------------------------------------Herbalife, distribuidor independiente,
llame para oportunidad de negocio. T.
629 32 42 52.
----------------------------------------Necesitamos vendedores/as, zona
Barcelona. T. 630 41 31 25.
----------------------------------------Trabaja desde casa. Empresa de alimentación busca 10 personas que
quieran ganar dinero extra, trabajando
desde casa. T. 93 100 01 57
----------------------------------------Busco 5 personas con deseo de desarrollar su libertad financiera (ingresos
pasivos) trabajando desde su hogar u
oficina. Libre dedicación. No precisa
experiencia. Josep. T. 625 576 951.
----------------------------------------Busco vendedores para la venta de
ropa. Particular y al mayor, precios
económicos. Tardes. María T. 686 23
38 63.
----------------------------------------Se necesita repartidor de buzoneo. Interesados enviar datos de contacto a:
info@acelobert.com
----------------------------------------Sra. mayor de 30 años, nivel cultural medio-alto, catalán hablado, para
trabajo en oficina comercial a media
jornada. Zona céntrica. Interesadas,
llamar a Teresa: 649 18 67 84.

Cuido de personas mayores y limpio.
Persona responsable , experiencia
para cuidar de personas mayores o
compañia e limpio hogares. T. 696 21
64 86. SANDRA.
----------------------------------------Señora joven se ofrece para trabajar
en tareas domesticas cuidado de personas mayores o niños con experiencia. T. 644 59 62 47 - 671 07 22 60.
----------------------------------------Busco trabajo de conserje o portero de
finca, experiencia, soy de Barcelona
(ventas y similares abstenerse). T. 93
450 38 05 - 669 31 38 32 .
----------------------------------------Señora joven se ofrece para cuidar a
personas mayores y niños. Apta también para cualquier otras tareas. Por
las mañanas. Miriam. T. 626 63 51 69.
----------------------------------------Señora responsable con experiencia y
referencias se ofrece para cuidar personas mayores en casas, hospitales
o residencias o labores domesticos
con papeles en regla, todo el día, fin
de semanas o festivos disponivilidad
inmediata T. 618973915
----------------------------------------Caballero se ofrece para acompañar
a señoras/señores y pequeñas tareas
domésticas. seriedad. T. 626974120
Sr. Suárez.
----------------------------------------Noia catalana, seria i responsable,
busca feina per les tardes o algun
matí, per a tasques domestiques o neteja despatxos. T. 629 77 67 23.
----------------------------------------Auxiliar Geriatria, s’ofereix per fer feines de la llar. Atenció domiciliària persones grans, per cangu. Experiència
més de 10 anys en Sanitat. Bones Referències. Preu Asequible, bona disponibilitat horària 647 14 39 83. Mercè.
----------------------------------------Se ofrece señora española para
acompañar a niños en autocar escolar. También para cuidar y llevar niños
al colegio, cuidar a personas mayores
etc. T. 93 340 32 89 y 676 69 09 09.
----------------------------------------Me ofrezco como peluquera teléfonos: 639
55 39 10 y 697 30 33 96 de 9 de la mañana
a 4 de la tarde de 12 noche a 2 noche.
----------------------------------------Señora con experiencia en auxiliar de
geriatria se ofrece para cuidar a personas mayores o labores domesticos
o por horas por las mañanas tardes o
noches o los fines de semana y clinicas T. 646 52 96 32.

s

s

s

Vegeu més anuncis a la secció classificats
www.acelobert.com

26 www.acelobert.com

Vegeu més anuncis a la secció classificats
www.acelobert.com

Vegeu més anuncis a la secció classificats
www.acelobert.com

Gratuitos
Motor

Inmuebles

Relaciones

Vendo moto tipo Custom, casi nueva.
Tiene 3.000 km, 1 año de antigüedad.
El seguro en vigor. Siempre ha estado
en parking. Precio: 1.800 € (negociables). T. 607 955 689.
----------------------------------------Vendo PEUGEOT 307 descapotable
año 2005,76.000 km. como nuevo.
9.900 €. Clima, llantas, radio CD, full
equip., perfecto. Todas las revisiones
realizadas. T. 649 31 25 33.
----------------------------------------Vendo barca Narwhal, NX-3,60 motor
Johnson 25 cv con remolque incluido.
T. 610 050 783.
----------------------------------------Vendo honda scoopy 50 sr, 18000 km.,
en perfecto estado. Siempre en garaje, cambio de nombre incluido. Por pasar itv. 800 € negociables. T. 692 57
45 82 Iván.
----------------------------------------Vendo Renault-21, motor gasolina 2000,
ruedas nuevas, color blanco, impecable,
siempre en parking, 75000 km reales,
todo de origen, vendo por no usarlo.
OCASIÓN. Precio: 900 €. T. 93 347 01 80
- 630 25 32 33.
----------------------------------------Vendo coche Toyota -Auris 1,6 Mod.
Sol. 5 puertas, gasolina, Km. 7500
aprox. matricula FRR 0226, siempre
en garaje, etc. Precio: 14.000 € T.
660644749. Josefina.
----------------------------------------Vendo bonito Seat 600, año 1960, recién
restaurado, color blanco, documentado
al día. T. 645 58 23 68 – 93 246 31 21.
----------------------------------------Se vende moto BMW R858R del 2004.
Color plata, en perfecto estado, 40.000
Km, por 6.500€. Cesc: T. 605 254 311.
----------------------------------------Se vende ciclomotor Derbi Senda SM.
Tiene 10.000 km y esta totalmente de
serie. Recién pasada la ITV. 850€. T. 666
266 884 José. j.tendero@hotmail.com.

Local comercial 35m2, planta baja, salida
a calle dos de Maig, delante metro Linea
5,entre hospital Sant Pau i Creu Roja, totalmente nuevo, Fianza 5 meses. Disponibilidad inmediata. Alta de subministros.
RENTA MENSUAL: 350€,agua incluida en
el precio. Iva no incluido.T. 600 42 01 86.
----------------------------------------Vendo precioso qpartamento en Moià tipo
Pirineo, ático, 2 dorm., gran sal.-con chim.
hogar, soleado, todo ext., muy tranquilo, con
magníficas vistas, 80 m2., 105.000 €, con
park. incl. y gran zona comunitaria ajardinada. T. 93 436 91 37.
----------------------------------------Vendo piso de 92m. totalm. equip., todo
nvo., listo para entrar a vivir, 3h, com. grande, coc. totalm. equip., 1 bñ. grande, aseo,
tza/galeria, trast., arms. emp., altillo.Situado en el emblemático Paralelo de Barcelona esquina c/ Poeta Cabañes. Precio
390.000€ T. 93 441 33 32-646 33 26 92.
----------------------------------------Alquilo piso sin muebles en calle Calabria
esquina Avda.Mistral. 3 hab, com, 1bñ,
agua, luz, asc. ALQUILER 790€ . particular. Tel 93 418 58 54
----------------------------------------Piso amplio 83 m2., ext., 4 hab., com.,
coc., aseo y bñ. compl. Al lado del metro
de Gorg y del tranvía. Precio: 240.000 €
(40.000.000 pts). Preguntar por Juan T.
677 15 69 08.
----------------------------------------Alquilo una plaza de parking en la calle
Dos de Mayo, 238-240 entre las calles
Mallorca y Valéncia. Grande, fácil acceso. Tienes carril d’entrada i otro de salida.
Personal de vigilancia las 24 h. Precio:
110 €. T. 609 46 47 42 Montse.
----------------------------------------Necessitaria amb urgència, llogar un
petit traster en la zona de Clot -Dos de
Maig- Sagrada Família -Sagrera- Navas.
Montserrat T. 609.46.47.42
----------------------------------------A l’estiu llogo sobreàtic amb ascensor a
Arenys de Mar. Té dues habitacions i terrassa de 14 m. Està a cinc minuts de la
RENFE i de la platja i a un minut de la
riera. T. 93 351 54 10.

Chico soltero 42 años,1,70m.69k.Cariño
so,simpatico,deportista,educado,trabaja
dor.Busco chica cariñosa y delgada para
formar pareja estable.T.605 54 04 03.
----------------------------------------Relación con persona o grupos. Joven
55 años deportista.bike,senderismo,ba
ile,cine,teatro,sky,conferencias,libros,
coloquios y contactos con grupos,de
energia positiva.609382074. Joanb
----------------------------------------Señora seria busca una relacion amistosa, con un señor sin compromiso,
entre 50 y 60 años, que le guste la relaciones sanas, amante de la naturaleza, para compartir nuestros tiempos
libres. T. 697434733 (Maria)
----------------------------------------Noia de 44 anys busca gent maca per sorti
caps de setmana, sopar, cinema, ballar,
teatre, copas etc. Carme T. 634 72 23 10.
----------------------------------------Dona intel·ligent universitària, bona
presencia 59 anys voldria conèixer
home sense lligams afectius, semblants condicions per compartir temps.
T. 630 58 64 26.
----------------------------------------Chico majo 41 años, atractivo, atletico, ojos claros, conoceria chica maja
y guapa, para relación de amistad y lo
que surja. Compartir fiestas, salidas,
viajes y sobre todo, buenos momentos. T. 689 88 98 92.
----------------------------------------Soy soltero y busco pareja para poder
salir, ir al cine, teatro, tengo 45 años
sin aparentar, soy bastante alto, me
encantaría conocerte si te interesa podemos conocernos. T. 698 31 18 48.
----------------------------------------Me gustaria conocer a una mujer
sensible y mimosa para compartir
paseos,cine,charlas,enviame sms a
619 69 45 91 Jordi 56 años
----------------------------------------Hola amigas. Soy chica de 40 años.
Agradable y sana y sincera. Desea conocer chicas, sinceras y sanas. Para
salir fin semana, al cine, tomar algo,
ect. solo con fin de amistad. seriedad.
T. 658 08 56 38.
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Vegeu més anuncis a la secció classificats
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Vegeu més anuncis a la secció classificats
www.acelobert.com

Per posar el seu anunci gratuït
www.acelobert.com

Molt fàcil!. A partir d’ara el seu anunci particular sortirà també publicat a Internet.
Ara vostè mateix podrà afegir el seu anunci gratuïtament, entrant a:

www.acelobert.com - Classificats/Particulars (Gratuït)
No s’accepten anuncis professionals en aquesta secció.
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Sudoku

El rincón del humor

NIVEL DIFICIL

NIVEL MEDIO

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
Esto son dos obreros que están en
la obra y llega la hora del almuerzo.
Uno, saca el bocata de jamón y empieza a comérselo,
el otro, lo abre y dice: joder, otra vez, tortilla de patatas,
y lo tira a la basura. Al día siguiente, el primero se come
su bocata de chorizo, y el otro, lo abre y dice: joder, otra
vez tortilla de patata, y lo tira a la basura. Al día siguiente,
mientras el primero se está comiendo el bocata de mortadela, el otro tira su bocata a la papelera directamente, sin
abrirlo. Entonces le pregunta: ¿porque lo tiras si no sabes
de qué es hoy?.
Y el otro le responde: ¡Cómo no voy a saber de qué es si
me los hago yo!!
----------------------------------------------------------Era un tío tan feo, tan feo, tan feo que mando su foto por
internet y le detectó un antivirus.
----------------------------------------------------------Que dice el contestador de los gitanos:
-” Pa “ que llamas si sabes que no estoy....
----------------------------------------------------------¿En qué se parece un boxeador a un telescopio?
Los dos hacen ver estrellas.
----------------------------------------------------------Si caminar fuese saludable, el cartero sería inmortal.
La ballena nada el día entero, sólo come pescado, bebe
solamente agua y... ¡es gorda!
El conejo corre y salta. Pero vive sólo 5 años.
La tortuga no corre, no nada, no salta, llega última, no se
apura y... vive 450 años.
Conclusión:
¡No más ejercicio ni dietas!

fofiman@blogspot.com

soluciones

NIVEL DIFICIL

NIVEL MEDIO
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Hoy cocinas tú

Coca de Llardons
“chicharrones”

Preparación: tiempo estimado 40 minutos

Ingredientes para 8 personas:
• Harina: 300 gramos
• Azúcar: ¼ de kilo
• Chicharrones:
300 gramos
• Piñones: 200 gramos
• Manteca de cerdo:
100 gramos
• Huevos: 3 unidades

ICE USTED QUE ESOS SERES
E LE APARECEN A DIARIO?

• Levadura en polvo:
15 gramos (1 sobre)
• Agua: 2 cucharadas
soperas
• Canela en polvo:
un pellizco
• Sal: 1 pellizco

En un bol se pone la harina, la sal, los huevos, el agua,
50 gramos de azúcar, la canela y la manteca de cerdo.
Con las manos bien limpias, se mezcla todo hasta que
quede una pasta, entonces se agrega la levadura y se
mezcla nuevamente.
Cuando la masa empieza a coger consistencia se retira el bol y se trabaja sobre una superficie limpia y llana
(como el mármol de la cocina) para poderla trabajar más
cómodamente.
Cuando la masa está bien ligada y trabajada se incorporan los chicharrones a trocitos y se continua amasando
hasta que quede un pelota.
A continuación se estira cuidadosamente la pelota con
un rodillo procurando que quede un lámina bien fina (de
medio centímetro aproximadamente), luego se pone la lámina de masa en una bandeja previamente cubierta con
un papel vegetal para evitar que se pegue.
Por otro lado, se bate el huevo y se pinta la masa con
él y a continuación se reparten los piñones por encima
de la masa y se espolvorea el azúcar restante por encima procurando que quede todo bien repartido por toda la
superficie de la coca. Finalmente se introduce la coca en
el horno y se deja cocer durante 30-35 minutos a temperatura media. Una vez cocida la coca, se retira del horno
y se deja enfriar.

... Y LE PERSIGUEN POR TODAS
PARTES?
PERO QUE SON EXACTAMENTE?

SE QUE PARECE UNA LOCURA...
PERO, SÍ, A VECES
VEO FANTASMAS!
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Horóscopo

Aries

Tauro

21 MARZO - 20 ABRIL
La economía va a estar a tu favor, cuidado con los gastos pero en general es un
buen mes para los ingresos. Posibilidades
de hacer algún cambio relacionado con el
conocimiento.

21 ABRIL - 20 MAYO
Os encontrareis con las pilas puestas para
todos los temas, aprovechad todas las iniciativas y hacer todo lo que hasta ahora no
habéis podido. Hay que atreverse a iniciar
cambios.

Géminis

21 MAYO - 21 JUNIO

Los asuntos de familia te absorberán más
de lo debido, procura tener buena comunicación y resolverás cuanto antes situaciones que vienen del pasado. Mucha actividad.

Cáncer

Leo

Virgo

22 JUNIO - 22 JULIO
Los hermanos serán los protagonistas de
este mes, pueden surgir desavenencias y
visitas inesperadas. Buen comienzo del verano sin tener malentendidos.

23 JULIO - 23 AGOSTO
Familia versus trabajo ese va a ser el tema
del mes, ¿a que dedico más tiempo? No
te preocupes este mes te vas a dar cuenta
ya que los reclamos por el lado familiar y
las obligaciones profesionales te harán ver
tu posicionamiento ¿crees que es correcto?
24 AGOSTO - 23 SEPTIEMBRE

Libra

JUNY‘11
24 SEPTIEMBRE - 23 OCTUBRE
Algo está cambiando, probablemente tengas que ajustarte a nuevos horarios o cambio de lugar del trabajo. Míralo como la posibilidad de conquistar y descubrir nuevas
opciones. Aunque no tengas demasiadas
ganas procura poner buena intención ya
verás como cambian las cosas.

Escorpio

24 OCTUBRE - 22 NOV.

Estaréis muy pendiente de la pareja teniendo que esforzaros en reconocer algún desafío. Os sentiréis mejor que estos últimos
meses, más equilibrio respecto a la salud.

Sagitario

23 NOV. - 21 DIC.

En el trabajo puede haber movimientos de
personal, algo que te puede resultar beneficioso, influyendo en el terreno económico.
Si te gustaría que no hubiera sorpresas este
mes olvídalo, es tiempo para aparcar la
agenda y estar abierto a todos los imprevistos que puedan surgir.

Capricornio

22 DIC. - 20 ENERO
Si te has cambiado o piensas hacerlo (de
casa) es el tiempo para ponerlo todo en marcha y si no ¿a que esperas? Claro que puedes compartirlo con alguien muy especial.

Acuario

21 ENERO - 19 FEBERO
Buen momento para nuevos comienzos,
para sentirse mentalmente muy activo y
creativo. Tomaros vuestro tiempo para la
reflexión antes de actuar. Mes de mucha
energía.

Piscis

Paciencia en casi todos los temas, concreción de cosas, resultados de meses anteriores que terminareis con buen pie. Se
tomaran decisiones y cambios que no los
imaginabais.

20 FEBRERO - 20 MARZO
Posibilidad de efectuar muchos desplazamientos este mes, tanto particular como
profesionalmente. Posibilidad de aclarar
malos entendidos con los hermanos.

Pilar Sánchez, 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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lluna
lluna

esports
esports
esports
colònies d’estiu

Campus de futbol, bàsquet i
aventura Juliol i Agost 2011

Torns Setmanes

Estiu 2011

l
l
l
l
l

Edats
de 4-14
anys

l

Del 26 de juny al 2 de juliol
Del 3 al 9 de juliol
Del 10 al 16 de juliol
Del 17 al 23 de juliol
Del 24 al 30 de juliol
Del 31 de juliol al 6 d’agost

Can Castellar, Vallgorguina. Dins

el

Parc Montnegre

i el

Corredor

Informa’t 600 060 060 · www.llunaesports.cat ·www.acelobert.com
info@llunaesports.cat31

DISSENY de Pàgines WEB

La vostra empresa o negoci
encara no disposa de pàgina
web o ha quedat antiquada?
No perdeu l’oportunitat d’ampliar
el vostre negoci i captar nous clients a
través de la xarxa, donant a conèixer
els vostres productes i serveis.
l

Informeu-vos-en sense compromís trucant a:

&

93 446 32 10
605 813 098

Indústria, 137-141, Entresòl, 1ª Esc. Esquerra

TARGETES DE VISITA l TRÍPTICS l FULLETONS l BOSSES l REGALS D’EMPRESA l DISSENY WEB l IMATGE CORPORATIVA

