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Participa i guanya un
                 Tractament BodySvelt

Una sessió d’ultrasons amb doble cavitació, per aconseguir un efecte de lipo-
succió per la destrucció de la cèl·lula grassa profunda. Aquest innovador tracta-
ment resulta molt eficaç per a reduir ràpidament la cel·lulitis, la flacciditat 
i l’obesitat de forma localitzada.

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

Per participar només tens que dir-nos en quina pàgina
s’ha amagat “Peggy”, la nostra mascota.

Envia’ns la teva resposta a:
Revista Acelobert Sant Antoni “Concurs Posa’t Guapa”

C/. Industria, 137-141, entl. 1er., esc. Esq. - 08025 Barcelona

ó be per e-mail a: concursos@acelobert.com
Assumpte: Concurs posa`t guapa.- Sant Antoni

Indica’ns les teves dades : nom, edat, adreça i telèfon de contacte.

Concurs
Posa`t Guapa
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Telèfons útils

Urgencies
Urgències sanitàries 061
Telèfon únic d’emergències 112
Bombers 080
Guàrdia Urbana 092
Mossos d’Esquadra 088
Policia Nacional 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

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

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

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
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NO ET QUEDIS A CASA, VINE AL TALLERS
Joan Lairissa

JULIOLS MOGUTS
De 18 a 21 h.
Dilluns: 
Salsa basic / Tango basic / Sevillanas bàsic 
Dimarts: 
Country basic / Country avançat / Sevillanas repàs 
Dimecres:
Salsa basic / Tango bàsic  / Sevillanas bàsic 
Dijous:
Country bàsic / Country avançat / Sevillanas repàs

Vine a l’Associació i  informa’t! 

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

FESTA FI DE CURS
“La Soci surt al Carrer”

Dissabte dia 20 de 11 a 14 h. 
Tallers i Jocs per a nens i nenes.
Diables, Tabalers, Trapelles i la Porca de Sant Antoni.
Exposició de Puntes al Coixi
Treballs d’ Agulla (Patchwork)
Ball de Country.
 
Diumenge dia 21 a les 12 h.
FESTA INFANTIL, amb animació i escuma pel 
grup YAKUMBA.

Totes les activitats seran a l’Avda. Mistral, entre 
Calàbria i Rocafort.

Av. Mistral 30, bxs.
Telèfon : 93 423 93 54 - 93 425 06 49
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Activi tats  Juny’09
EXPOSICIONS
MIRADES AL MEU MERCAT - 2 al 19 de juny
Exposició itinerant de les fotografies i treballs plàstics dels par-
ticipants del projecte “Mirades al meu mercat” emmarcat dins 
l’Any del Diàleg Intercultural.  Organitza: Districte de l’Eixample 
i La Casa Amarilla. Inauguració: dimarts 2 de juny a les 19.30h. 
Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302. Entrada Lliure.

MIRADES INNOCENTS - Ángel Manzanares i Roberto Almeida
Del 2 al 13 de juny
Fotografia. Mirades innocents pretén descriure algunes 
situacions on els infants pateixen condicions irregulars de 
criança i educació, fins que es converteixen en joves adults 
i formen part de la minoria violenta que assota les comuni-
tats més desafavorides del món. Inauguració dimarts 2 de 
juny a les 19 h Lloc: Centre Civic Cotxeres Borrell.
C/. Viladomat, 2-8. Entrada Lliure.

DE BARCELONA AL MÓN - Dibuixos de Miquel Cazaña
2 al 19 de juny 
L’exposició tracta el tema de la immigració a Barcelona a 
partir d’un testimoni de primera mà; un ciutadà d’a peu que, 
d’una passejada, ens aproparà amb la seva mirada tota la 
vida que queda amagada en situacions quotidianes.
Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302. Entrada Lliure

MUSICA
AMB MOTIU DE LA FESTA DE LA MÚSICA
MÚSICS DEL METRO - Del 16 al 27 de juny
Inauguració dimarts 16 de juny a les 19 h. Un petit repàs 
documental i fotogràfic de la trajectòria d’A.M.U.C.B.C.N. 
com a gestora junt a TMB i Districte Ciutat Vella dels trenta-
dos punts de música al Metro de Barcelona. Reproducció 
dels cinc models de fons d’escenari del Metro i els cartells 
promocionals dels Festivals anuals al Metro Universitat més 
una selecció de fotografies dels Músics del Metro.

MASHALÁ! - 19 de juny
Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302.
Intèrprets: Ellen Gould Ventura (veu), Ernesto Briceño (violí 
i veu), Aziz Khodari (percussió i veu), Franco Molinari (con-
trabaix i percussió) i Lautaro Rosas (llaüt àrab).
Les arrels de la música judeo-aràbica s’entrellacen inexo-
rablement en el repertori de Mashalá!, grup versàtil que 
interpreta belles melodies dels regnes de l’exili sefardita, 
com Turquia, Grècia, Marroc, Argèlia o Bulgària. Concerts 
gratuïts. Cal recollir entrada.

AMB MOTIU DE LA FESTA DE LA MÚSICA FEM TARD
ROCK ALTERNATIU/PUNK ROCK - Divendres 19 de 
juny a les 19 h
Marc: bateria,  Alex: baix, Daniel: guitarra, Toni: guitarra, Javi: veu.
Són de l’esquerra de l’ Eixample, últimament han actuat 
a diferents llocs: a un interior d’illa en motiu dels 25 anys 
d’una associació juvenil, als jardins de Maria Mercè Marçal, 
a la residència de la UB. Fa quatre mesos que han començat 
a crear els seus propis temes. Abasten tots els estils. No 

TALLER J. LAIRISA
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Sr. Botiguer, Ser Soci del SACC
té Avantatges...

Entre d’altres, 
anunciar-te a la revista

ACELOBERT GRATUÏTAMENT
dins la guia Util

informat trucant al teléfon
93 446 32 10, a més de:

• Targeta de pagaments i fidelització Barcelona Comerç,
amb una comissió de solament el 0,50 %

pels establiments adherits al SACC i la possibilitat
de participar en els promocions i els avantatges

que la targeta donarà als seus titulars.

• Acord amb els Mossos d’Esquadra perquè el SACC
pugui tramitar denúncies per robatoris i furts.

• Vals d’aparcament de 0,79 euros per 1/2 hora.

• 30 % de descompte per Àrea Verda, Àrea Blava
i aparcaments de B:SM.

• Comissió entre 0,95 i 1,05% en totes les targetes de crèdit.
Crèdits, préstecs, finançament de compres amb tractes especials.

• Assessorament jurídic, laboral i fiscal.

• Preus especials i descomptes en assegurances.

• Descompte del 10% en el preu públic de recollida de residus.

• Productes promocionals a preus especials
(caramels, bosses de compra, calendaris...).

• Servei de borsa de treball, selecció de personal
i personal en pràctiques.

• Descomptes especials per passis d’espots
i falques de publicitat en TV i ràdio.

• Els establiments del SAC són a dos portals d’internet:
www.santantonibcn.com

i al portal de les associacions de comerciants de l’Eixample:
www.botiguesdeleixample.org 

Mes informació:
Comte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B 

Tel. 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com
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Activi tats  Juny’09
feu tard per conèixer-los!. ACTE OBERT a la cantonada C/
Viladomat amb el C/Marqués de Campo Sagrado.

NOUR - 12 de juny
Intèrprets: Yacine Belahcene (veu), ‘Rubio’ Francisco Guisado 
(guitarra), Sergio Ramos (bateria), Manolo López (baix), 
Olalla Castro (veu i cors) i Stef Carteaux (màquines).
Nour ens convida a fer un viatge cap a la música càlida, amb ba-
ses denses i amb cos, envoltades de groove, funky i melodies que 
orientalitzen la música occidental... Una nova visió del creuament 
mediterrani. El nou treball En blanc es revela com una bafarada 
d’aire fresc, una mirada d’optimisme i claror. Lloc: Casa Elizalde.
C/. Valencia, 302. Concerts gratuïts. Cal recollir entrada

DANSA
MERCÈ BORONAT - MAGIC HOME - 10 de juny
Direcció: Mercè Boronat. Interpretació: Montse Roig
Una performer amb el cap blau, atractiva, dolça, atrevida i 
gens lànguida es mou al voltant de la seva llar repleta de 
desitjos i colors, fruit de la seva peculiar forma de viure. Una 
performance hipnòtica. Un acte íntim per a espais públics.
Lloc: Casa Elizalde. C/. Valencia, 302. Espectacle gratuït. Cal 
recollir entrada.

FESTA DEL CARRER - Dissabte 20 de juny
C/ Marqués de Campo Sagrado amb C/ Viladomat 
De 16.30 a 20 h: Mercat d’ Intercanvi amb espai infan-
til-juvenil, tallers d’Intercanvi de coneixements, degus-
tacions i intercanvi de receptes dels veïns i veïnes del 
barri.
De 19 a 20.30 h: Seguici del Barri de Sant Antoni (Ge-
gants, Diables i Comparses del Barri)
De 20.30 a 22h: Sopar popular i Sindriada.
A les 22 h: Concert de Rumba catalana.
Per a més informació consulteu www.xarxantoni.net
Organitza: Xarxa Comunitària de Sant Antoni
xarx@ntoni.

REVETLLA DE SANT JOAN - 23 de juny.
Com cada any hi haurà la foguera a Borrell amb Tamarit 
amb el Correfoc dels Diables, Tabalers i Trapelles de Sant 
Antoni. Desprès la Revetlla de Sant Joan al pati del Mer-
cat que dona a Tamarit, com cada any, amb música per 
a totes les edats.

JOCS DE TAULA
Tornejos de Dòmino. Tots els dijous a les 21:30 h.
Torneig de Dòmino de Primavera (6 setmanes)
Tots els dimarts a les 17 h. (fins el 16/6)
Lloc. Club de Dòmino. C/. Urgell, 18

CHARLA-TALLER
APRENDER A RECUPERAR LA FUERZA VITAL PARA 
DEJAR DE SER VÍCTIMA DE NUESTRO MALESTAR.
Jueves 18 junio a las 20h
Entrada Libre. Confirmar asistencia: Yolanda López
T. 652 951 092
--------------------------------------------------------
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La ventaja de ser inteligente
es que así resulta más fácil

pasar por tonto.
Lo contrario

es mucho más difícil.

Kurt Tucholsky 

8
El éxito es un pésimo profesor.
Lleva a la gente inteligente

a pensar
que no pueden perder.

Bill Gates

8
Todos los hongos son

comestibles...
Algunos, solamente una vez...

Groucho Marx

8
Para Adán, el paraíso
era donde estaba Eva. 

Mark Twain
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Acomiada’t del
Mercat de Sant Antoni

Com molts de vosaltres ja sabreu, aquests 
mesos de primavera i estiu són els darrers en 

els quals l’edifici del Mercat de Sant Antoni 
serà obert al públic. 

Des del SAC, hem preparat una campanya per 
tal que tothom s’acomiadi del Mercat de Sant 

Antoni abans no es torni a obrir totalment
renovat d’aquí a tres anys. Per aquesta 

campanya comptem amb la col·laboració de 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Una de les accions de la campanya és la
convocatòria d’un concurs de fotografia per 

tal de recollir les darreres imatges de com és 
l’edifici del Mercat de Sant Antoni actualment. 

En aquest concurs l’autor de la fotografia 
premiada amb el primer premi rebrà 500 euros 
en vals de compra en establiments del SAC i 
també hi haurà 12 accèssits de 100 euros.
Les fotografies premiades, a més a més,

es publicaran en el Calendari 2010 del SAC.

Les bases del concurs de fotografia les podeu 
trobar en aquesta revista, a la pagina 18, així 
com en els establiments adherits al SAC. Les 
fotografies que es presentin al concurs s’han 
de lliurar a qualsevol establiment comercial 
o de serveis adherit al SAC o a la bústia de 

l’associació del Mercat de Sant Antoni, que es 
troba al patí del carrer Borrell. 

 

Mes informació:
Comte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B 

Tel. 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com
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Teatre amateur a 
Cotxeres Borrell
El grup de teatre Seguim Fent Companyia presenta En-
red@ts, una creació pròpia inspirada en el film Denise 
te llama. L’obra reflexiona sobre els nous canals de co-
municació que imperen en l’actualitat. Així, l’elenc de 
personatges s’interrelaciona via mail, Facebook, sms 
o webcam –a vegades també físicament- però no tots 
es coneixen personalment. La trama es desenvolupa 
durant un curs escolar. 
La cita serà els propers 30 de juny i 1 de juliol a les 8 
del vespre. El preu de l’entrada és de 4,10 euros.

Mart, el planeta 
vermell
La Biblioteca Sant Antoni-
Joan Oliver acull la con-
ferència Mart, el planeta 
vermell, a càrrec d’Univers 
Quark, una empresa 
que organitza activitats 
d’astronomia didàctica i 
recreativa. La conferència, basada en les projeccions de 
les últimes imatges de les sondes que han arribat a Mart, 
intenta donar una visió de Mart, mostrant els seus grans 
canals, els cràters plens de gel o els volcans. La xerrada 
tindrà lloc el 10 de juny a les 19 hores.

Jornada de reflexió 
a Xarxantoni
Els integrants de la Xarxa 
Comunitària de Sant Antoni 
tindran el proper 13 de juny 
l’oportunitat per debatre 
l’estat de l’entitat i proposar 
millores i opinions sobre el 
seu futur. La trobada es farà 
al local de l’associació, al 
carrer Viladomat 78 de 9.30 a 13.30. 
L’objectiu d’aquesta primera trobada és començar a 
elaborar un Pla d’Acció Participatiu per tal de definir 
les línies d’actuació de la Xarxa.

Acomiadament
simbòlic a l’antic 
mercat
En el marc del projecte Mercat i Memòria s’han edi-
tat 10 cartells que rememoren alguns dels espais més 
emblemàtics del Mercat de Sant Antoni. Així, cada dos 
divendres, les imatges - de 67 x 97 cm.-  podran reco-
llir-se gratuïtament al carrer Urgell,1. De moment s’han 
editat sis cartells que ja estan exposats al vestíbul de la 
Biblioteca Joan Oliver-Pere Quart.
L’objectiu simbòlic d’aquest projecte és que cada per-
sona pugui endur-se “una part de la pell” del mercat, 
just abans que es traslladi.

Noticias Express Per Clàudia Tersol
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Un mar de coneixements 

Joan Barril
Ens parla del vici solitari 
del negre sobre el blanc

Està per damunt dels tòpics “com un llibre 
obert” o “una enciclopèdia” .

Aquest personatge és dels que no cal presen-
tar. A través de llibres, premsa, radio i TV, més 
que conegut, resulta familiar als assidus. Joan 
Barril és Joan Barril i punt. Un mar de coneixe-
ments. I al mar no se li conta res, el mar ho 
sap tot. Ens interessa preguntar-li sobre llibres, 
tema que el nostre interlocutor domina com 
ningú, com posa de manifest, programa rere 
programa (en van cent i escaig) a Qwerty de 
Barcelona TV.

-Per què s’escriu?
-Per sensació de posteritat. Per deixar constància del pas 
per la terra. Primer van ser les inscripcions, després els 
monuments i així fins als grecs. A partir d’aleshores les 
històries s’han escrit primordialment sobre paper que, 
entre altres coses, pesa poc. Si ens situem a Barcelona 
deu mil anys enrere no estaríem llegint, sinó reunits a 
l’entorn d’una foguera,  explicant històries els més grans 
als més joves.

-És la història quelcom que mai va passar, contada 
per algú que mai va ser allà?
-Sol succeir així. El primer exemple que se m’acudeix és 
el d’Homer quan es refereix a la guerra de Troia,  on no 
va ser mai i (sobre la qual) va escriure molt després. La 
història l’escriuen els vencedors i no es correspon neces-
sàriament amb la veritat. Però d’això en són conscients 
l’autor i el lector.

L’entrevista Per Tatono
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- Hi ha qui escriu conscient  que mai es publicaran 
les seves obres...
I cada vegada més. Ara s’escriu i es llegeix més que mai, 
gràcies a la major alfabetització, i això es tradueix en desig  
de fer passar el pensament. Que després t’ho publiquin o no 
és una altra qüestió. Hi ha molt material i les llibreries estan 
en constant renovació, igual que el que fan les peixateries 
amb el peix perquè no se’ls  faci malbé.

-Per al lector, el llibre és el viatge del que va perdre 
el tren?
-El lector necessita que li contin històries, de la mateixa 
forma que el nen té necessitat del conte abans de dor-
mir. Això és típic a totes les civilitzacions. L’escriptura i la 
lectura són l’aliment de la fantasia. Entre ambdós sorgeix 
el pacte de complicitat, al marge del grau de veritat que 
pugui haver a l’obra.

-Què és una bona novel·la?
-Aquella en què l’autor connecta amb el major nombre 
de lectors en situacions com “això també m’ha passat 
a mi o ho he pensat jo...” o “m’hauria agradat que pas-
sés..”

-Fins a quina pàgina s’ha de llegir, per saber si una 
novel·la és bona?
-Fins que deixi d’agradar. (la vida és curta) i no s’ha de 
malbaratar el temps. El millor és quan arribes a la darrera 
pàgina i et fan venir ganes de llegir-la un altre cop.

-Són la poesia i els poetes, un món a part?
-Sí, perquè destil·len els sentiments. El bon poeta amb 
uns pocs versos et pot golpejar fort  on més et fa mal. 
Moltes vegades defineixen al lector situacions que ell mai 
hauria sabut explicar.

-La contraportada del llibre? ha de ser una anàlisi 
del contingut?
-Existeixen vertaders mestres en aquest art, com 
l’editorial Anagrama. Penso que el millor és posar sugge-
riments sobre el que després es trobarà el lector.

-Per a l’autor novell i un cop escrita la seva obra, 
quins són els següents passos que ha de fer?
-No hi sol haver tant espai per als que comencen, entre 
altres coses perquè normalment no es llegeix més d’un 
llibre a la vegada. Falta, pot ser, un punt d’intermediació 
entre autors i lectors com podria ser la universitat, revis-
tes especialitzades, suplements de llibres o programes 
de TV. Com el nostre Qwerty, en què, entre altres coses, 
tractem de complir aquesta funció, però que, en un es-

pai d’una hora d’audició, tan sols ens dóna per parlar 
d’uns 20 llibres de mitjana. Un altre recurs i pot ser el 
més pràctic és adreçar-se a diferents editorials petites o 
posar-se en mans d’una agència literària.

-A les crisis, com l’actual, la primera víctima acos-
tuma a ser el llenguatge?
-Quan sorgeixen conflictes, per por, una de les primeres 
víctimes  és el llenguatge. Aquesta crisi d’ara contribuirà 
a un increment de “pobres”, paraula que ja porta molt de 
temps en desús, substituïda per “clases menos pudien-
tes” i altres eufemismes.

-Llum verda a la llibertat d’expressió?
-A Espanya sí, indubtablement.

-I al món mundial?
-Llevat dels països de l’islam, Cuba i algun més, cada 
vegada és més reduït el nombre de països que limiten la 
llibertat d’expressió.

-Si he de regalar un llibre a algú de qui desconec 
els seus gustos literaris, què he de fer?
-Quantes més dades del llibre i del lector molt millor... si no se’n 
tenen, el millor es recórrer a un clàssic, amb això, si més no, es 
contribuirà a la consecució d’una biblioteca noble.

-¡Oido, cocina! ¡Marchando una de Qwerty!... un cop per 
setmana, almenys.

“El llenguatge es la primera 
víctima e n una cr isi...                     
i en qualsevol conflicte”
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El nostre planeta, la nostra llar

OlisReciclatge d’Olis
Els olis usats siguin d’ús domèstic, industrial o de ve-
hicles, són molt contaminants i dificils de separar a 
les plantes de tractaments d’aigües (si n’hi ha), un sol 
litre d’oli d’ús domèstic és capaç de contaminar mil 
litres d’aigua.
Si l’oli és reciclat pot tenir molts nous usos en una 
cadena sense fi, el que no solament estalvia despeses 
sinó que evita contaminar.
Al reciclar l’oli entre els usos més coneguts d’aquest 
reciclatge són:
- Per a fer sabó
- Per a ús com vernís de fustes rústiques.
- D’abonament.
- Com lubrificant.
- Per a fabricar ceres.
- Fabricació de pintures i vernís. 
- Com biocombustible per a vehicles. 
- Com oli industrial per a forns: una vegada reciclat, 

dessecat i desmineralizado l’oli usat pot usar-se en 
forns industrials.

- Com oli per a motlles: per 
exemple en la indústria 
de la construcció les 
formaletes o motlles on 
es buida concrets, mor-
ters han de ser untats 
amb oli que després fa 
fàcil el desmotllament, 
aquest oli pot ser oli re-
ciclat, que sigui netejat 
de residus.

 L’oli usat ho pots re-
ciclar el teu mateix 
per al teu propi ús o 
simplement dipositar-
lo en els contenidors 
d’oli usat, una vegada 
que hagis dut el teu oli usat als col·lectors d’oli usat, 
allí és recollit i s’inicia un cert pre-tractament i re-
ciclatge de l’oli usat o es ven a un reciclador d’oli 
especialitzat. 

 El pre-tractament de l’oli usat implica retirar de qualsevol 

contingut d’aigua dintre de l’oli, aquest procés és 
conegut com dessecat.

 Una forma de fer això és col·locant-lo en tancs 
grans, que separen l’oli i l’aigua.

 Altres passos de reciclatge inclouen:
-  La filtració i la desmineralización de l’oli, per a retirar 

sòlids, material inorgànic i altres afegits presents en l’oli, 
produint un oli més net 
per a ús en forns o per a 
refinació addicional.
- Destil·lació per a produir 
l’oli rebaixat tornat a refi-
nar convenient per a l’ús 
com lubrificant, hidràulic 
o oli de transformador, 
mitjançant el destil·lat es 
poden separa altres hi-
drocarburs que poden es-
tar barrejats en l’oli usat.
- Processament per a 
convertir en biodiesel. 
Hi a empreses que re-
cullen l’oli de manera 
gratuïta dels establi-
ments d’hosteleria i 

restauració. Per tant es facilita el reciclatge d’olis.
Mai tirar l’oli per la pica o al clavegueram.
Guardar-lo, i dipositar-lo al contenidor apropiat
Si es canvia l’oli del cotxe, guardar-lo i dipositar-lo al 
contenidor específic.

ESQUEMA DEL PROCÈS DE RECLICAT D’OLI
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Sant Antoni

Algú s’ha preguntat mai 
què hi té a veure la geo-
metria amb l’urbanisme? 
Si parlem de l’Eixample, 
aviat ens adonarem que 
la relació és força es-
treta -només cal veure 
l’enreixat de quadrícules que con-
formen el barri-. Però a banda de 
quadrats, podem parlar també de 
conceptes més complicats com an-
gles i bisectrius –aquella línia ima-
ginària que divideix l’angle en dues 
parts iguals-. Tot això, és l’Avinguda 
Paral·lel de Barcelona, a la frontera 
entre el Poble Sec i Sant Antoni.

Josep Comas i Solà, astrò-
nom barceloní i primer direc-
tor de l’Observatori Fabra, va 
suggerir aquest nom al carrer 
ja que assegurava que per 
allà hi passava exactament 
el paral·lel 41° 44’ 34’’ de 
latitud nord. Sembla que ini-
cialment, però, el nom el va 
dur només una de les taver-
nes que hi havia al passeig 
i que al cap de poc, es va 
popularitzar i es va estendre 
a tota l’avinguda. Com bona 

part 
dels carrers de Barcelona, 
l’Avinguda del Paral·lel va canviar de 
nom durant el franquisme esdeven-
int llavors Avenida del Marqués del 
Duero. El cas és que al Paral·lel hi 
van proliferar ben aviat els barracons 
i les cases porxades que li donaven 
un aspecte semblant al Montmartre, 
d’aquí que fos rebatejat amb el nom 

d’aquest 
barri parisenc durant els 

primers anys del segle XX. Si bé 
l’avinguda és més recordada per 
la seva vessant lúdica, també cal 
destacar la nombrosa quantitat de 
fàbriques que hi van ser construïdes, 
especialment carboneres i grans xe-
meneies fabrils.

Però tornem a la geometria. 
Si hom agafa un mapa de Barcelona, 
ressegueix les Avingudes del Paral·lel i 
Meridiana i les allarga imaginàriament 

obtindrà un angle amb vèr-
tex a la Torre del Rellotge 
–l’antic far del Port de Bar-
celona-. Doncs bé, si traça 
la bisectriu d’aquest angle 
obtindrà una línia que passa 
pels actuals carrers del Bis-
be, plaça Sant Jaume i Ciu-
tat, és a dir, el Decumanus 
dels romans, aquell carrer 
que seguia l’orientació est-
oest.
Algú sabria respondre ara 
què hi té a veure la geo-
metria amb l’urbanisme?

Matemàtiques
i Sant Antoni

Un xic d’història Per Clàudia Tersol

Els barracons

a l’Avinguda Paral·lel

Aspecte actual de l’Avinguda 

d’aquest 
barri parisenc durant els 

i Sant Antoni

part 

Els barracons

a l’Avinguda Paral·lel
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Moltes gràcies per la vostra participació.
Han estat molts, de gran qualitat i estil 

literari, els treballs que s’han rebut
i que han participat en aquest II Concurs 

Literari Acelobert Sant Antoni.
Dificil tasca la de seleccionar-ne un entre 

tots, però finalment se n’ha hagut
de triar un.

La Guanyadora  d’aquest any es:
Helena Garcia

per la seva poesia:
Clau de Somni

 
que rebrà un premi de 60 €.

Enhorabona Helena!!

CLAU DE SOMNI
Sota un imaginat mantell d’estels,
gira i capgira la clepsidra
per deixar fluir el líquid amniòtic,
disfressat d’aigua transparent.

En aquest viatge troba el que té,
els vaixells per navegar,
els crepuscles dels adéus, 
els llops amb els que ballar a la llum de la lluna, 
les ferides que bateguen al compàs
de petites morts repetides, 
fins que nota una opressió al cor
que la ofega i li fa pensar
que aquesta nit serà la  última. 
Llavors plou i la humitat de les gotes
esborra els mapes de la desesperació,
li fa néixer nenúfars de sentiments
que deixen pas a imatges en busca de paraules
per donar, en clau de somni, 
nom a allò que encara no té nom.

El cos es torna viu de sobte,
la mossegada del temps el fa créixer.
Sap, que tot és breu i transitori,
que les ferides tenen un curs i tanquen,
que la brisa del mar l’acarona,
que reviu com Avé Fènix de les cendres.

Sap que les papallones tornaran al seu estomac,
que posarà noms impensables a les constel·lacions 
Que és memòria i oblit, però sobretot, és avui.

Després, dorm. Dorm , plàcidament.

HELENA GARCIA
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Club de Dòmino Urgell 18
Enginyer industrial de professió, l’Esteve Bosch fa 20 anys que va des-
cobrir la seva passió pel dòmino. Als seus 79 anys, dirigeix el Club de 
Dòmino Urgell 18, situat en el principal primera de l’escala que dóna 
nom al club. Un pis de 250m2 acull els campionats de dòmino i les 
partides de bridge, remigio i canasta. A l’estiu, l’ambient es trasllada 
a la terrassa, que amb 200m2 té capacitat per a unes 40 taules. El pis 
disposa, a més, de cuina i barra de bar on els participants poden fer un 
mos abans o després de jugar, sempre dins l’horari del club, de 5 de la 
tarda a 10 de la nit, excepte els dijous i els divendres, que s’allarga fins 
les 12 de la nit. Els jugadors que vinguin en cotxe poden aparcar-lo al 
carrer Floridablanca 181, on se’ls aplicarà un 50% de descompte. 

Els campionats solen durar sis setmanes i tenen un cost de 50 euros 
en concepte de drets d’inscripció, dels quals es destina una part a la 
compra dels premis que s’enduen les cinc primeres parelles guanya-
dores. També es pot optar per fer partides puntuals amb un cost de 12 
euros, a dividir entre 4 jugadors.

El Club organitza campionats de dòmino en altres poblacions com Llo-
ret de Mar, Sitges, Palamós o Peralada.

  Botigues   a Cel Obert

Maria Bosch
Acupuntora i naturòpata
Maria Bosch i Marga Ventura van obrir fa poc més de cinc mesos 
una consulta de teràpies naturals al carrer Floridablanca 71-73 en-
tresòl primera. Cadascuna amb la seva especialitat, proposen trac-
taments d’acupuntura, naturopatia, homeopatia, massatges (tibetà i 
quiromassatge) i Flors de Bach. A més, ofereixen també la tècnica de 
Constel·lacions familiars, que prové de la teràpia psicològica Gestalt 
i té per objectiu la resolució de conflictes. Per últim, tenen un servei 
de mares doules, dones que sense estar formades en el camp de la 
medicina, acompanyen les embarassades en el moment del part.

Fins a final d’aquest mes tenen en promoció un tractament depura-
dor aprimador, que inclou la primera visita, 5 massatges, 5 sessions 
d’electropuntura en determinades zones del cos i recomanacions 
sobre dietes i pautes a seguir durant el procés d’aprimament.

A banda d’aquesta promoció, a Maria Bosch ofereixen descomp-
tes permanents del 20% a estudiants i jubilats i fan xerrades 
gratuïtes a entitats del barri que ho sol·licitin.
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Per Clàudia TersolPer Clàudia Tersol

  Botigues   a Cel Obert  Botigues   a 
Escola CEIR-ARCO
L’any 1973 Luis Muñoz de Llorca va instal·lar-se a Barcelona i va 
fundar una petita acadèmia d’oposicions a Magisteri que, amb el 
temps aniria ampliant la seva oferta a diversos cursos de forma-
ció professional. L’Antonia María, el Joaquín i el Juan Miguel han 
heretat aquell petit negoci familiar, convertit avui en una gran es-
cola que acull gairebé 800 alumnes en dos centres, un al carrer 
Aragó 135 i l’altre al carrer Villarroel 5 i 7.

Distribuïts en quatre branques -sanitària, electricitat i electrò-
nica, serveis socioculturals i a la comunitat i manteniment de 
vehicles-, els cursos s’ofereixen en dos torns, de matí i tarda, per 
a satisfer la demanda de joves (l’edat dels alumnes oscil·la entre 
els 16 i els 21 anys) que volen estudiar al centre. Un dels cursos 
que té més demanda és “Interpretació de la llengua de signes”, ja 
que és l’única escola privada a Barcelona que l’ofereix. A banda 
de la formació professional de grau mitjà i grau superior, l’escola 
també ofereix PQPI i prova d’accés a cicles formatius. 

Per a més informació, es pot visitar el web:
http://www.ceir-arco.org. 

Orxateria Sirvent 
Al carrer Parlament 56 hi ha una de les botigues més emblemàtiques 
del barri, l’Orxateria Sirvent, que va obrir les seves portes l’any 1920 
de la mà del xixonenc Tomás Sirvent Planelles. Avui, un Tomàs Sirvent 
de quarta generació regenta el negoci amb la mateixa passió que 
ho feia el seu rebesavi. “El nostre secret és fer servir la millor xufla i 
respectar la metodologia tradicional”, diu el Tomàs.

Els 150 litres diaris d’orxata que serveixen o el fet que diverses guies 
turístiques la  cataloguin de “lloc imprescindible”, ens ajuden a fer-
nos una idea de l’èxit de la botiga, que tanca quatre mesos l’any (de 
gener fins a Setmana Santa, aproximadament). Els altres, els treballen 
ininterrompudament de les 9.30 del matí fins a la 1.30 de la matinada, 
festius inclosos. Els productes estrella van per temporades: durant 
l’estiu, l’orxata i els gelats i, a l’hivern, els torrons.

L’Orxateria Sirvent té un segon punt de venda al carrer Balmes 130 i 
exporta els seus torrons a països dels cinc continents.
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Taulell  d’anuncisTaulell  d’anuncisTaulell  d’anuncis
Varis Ofertes de Treball Demandes de Treball

Vendo lotes de revistas antiguas de  
“Mas alla de la Ciencia”.En buen esta-
do, precio a convenir T. 627 265 322
-----------------------------------------
Vendo juego Indiana Jones para PC 
en disquete original Erbe 10e. T. 93 
348 16 38 Santi.
-----------------------------------------
Vendo máquina de rayos uva, marca 
Ergoline 26 tubos precio económico.
T. 93 436 87 66 - 659 449 225
-----------------------------------------
Vendo 2 bicicletas y un navegador.
T. 608 606 114 Sr. Ricardo.
-----------------------------------------
Vendo casa Barbie por 30€. Antigua 
pero en buen estado.
T. 93 231 21 42-605 503 838.
-----------------------------------------
Compro tebeos antics (Roberto Alca-
zar, Hazañas Bélicas, Capitán True-
no, Vértice, etc…) Tambè albums de 
cromos i cotxes d’escalextric. Passo a 
domicili T. 93 346 08 60
-----------------------------------------
Se vende nevera-congelador side by 
side (tipo Americana) frontal inox. Con 
minibar y dispensador de hielo. Medi-
das: alto 1,80-fondo 0,66-ancho 0,90. 
En perfecto funcionamiento sólo 1 año. 
Precio 900€ negociables. 93 793 77 90 
-----------------------------------------
Se vende jacuzzi de 5-6 personas, se 
puede tener al interior y al exterior, con 
salidas de aire-agua, ozono. Y otros 
extras. Precio 5.500€ (es la mitad de 
su precio) negociable. T. 93 793 77 90
-----------------------------------------
ComproTebeos antics, comics de su-
perherois, Manga, albums de cromos, 
Playmobil, Airgam Boys i joguina en 
general. T.630 930 616
-----------------------------------------
Vendo una maquina de coser Wertheim 
antigua, para decoración  o para uso, 
necesita repaso- con mueble de formica 
color claro 150€ T. 93 349 85 96
-----------------------------------------
Vendo camilla masaje con orificio fa-
cial, color gris  2 cuerpos, diferentes 
alturas. T.617 892 583.
-----------------------------------------
Ofrezco una colección de 10 tomos + 
10 dvd’s, nuevos sin abrir, de Editorial 
Planeta de Historia del Arte Universal, 
para quien le pueda interesar.
T.93 232 32 93 Merche.   
-----------------------------------------

Se ofrece chica catalana para tareas 
domesticas, escaleras y oficinas. Con 
informes y mucha experiencia. Precio 
muy económico. T. 627 265 322
-----------------------------------------
Sra. catalana, se ofrece para trabajo de 
limpieza en casas por horas. Disponi-
bles mañanas de Lunes a Miércoles. T. 
93 348 18 64 – 610 619 584 Sra. Fely
-----------------------------------------
Se ofrece chica catalana responsable y 
con experiencia para cuidar enfermos 
y personas mayores. Sin problemas 
de horarios. Precio muy económico.
T. 627 653 322
-----------------------------------------
Sra. catalana se ofrece para trabajos de 
limpieza/tareas domésticas 4 horas de 
mañana o tarde. Con buenas referencias 
y experiencia. T. 675 539 678. Marta
-----------------------------------------
Sra. de 59 anys, s’ofereix per a cuidar 
persona gran, fer companyia, acom-
panyar al metge, passejar, etc, i/o 
treballs domèstics. Preferiblement, tar-
des. T.93 329 96 75 –  654 788 140
-----------------------------------------
Se ofrece chica de 34 años para limpieza 
de escaleras, dependienta, cuidar bebes, 
compañía de personas mayores o portera. 
Por las mañanas. Precio muy económico. 
T. 636 078 429 - 93 423 69 15
-----------------------------------------
Señora Española se ofrece interna 
para cuidar persona mayor. Experien-
cia e informes. T. 606 871 226
-----------------------------------------
Sra. catalana de 50 años, zona Sa-
grada Familia, busca trabajo por las 
mañanas de dependienta en tienda de 
ropa, zapatería, perfumería o similar.
Esther T 93 231 21 42- 605 503 838.
-----------------------------------------
Se ofrece chica catalana responsable y con 
experiencia para cuidar enfermos y perso-
nas mayores. Sin problemas de horarios. 
Precio muy económico. T. 627 653 322
-----------------------------------------
Sra. catalana de 50 años, zona Sa-
grada Familia, busca trabajo por las 
mañanas de dependienta en tienda de 
ropa, zapatería, perfumería o similar.
Esther T 93 231 21 42- 605 503 838.
-----------------------------------------
Estudiant de Farmàcia amb experiència 
dóna classes particulars. Totes les assig-
natures i nivells. T 686821349. Elisabeth
-----------------------------------------

Se necesita personal de ambos sexos 
para la venta productos de Alta Cosméti-
ca de Aloe Vera.  100% natural. Altos in-
gresos Interesados llamar a Rita. T. 647 
306 021-Mañanas de 9’00 h. a 14’00 h.
-----------------------------------------
Se vende Farmacia en Catalunya.
T. 608 493 480 
-----------------------------------------
Herbalife, distribuidor Independiente, 
llame oportunidad de negocio.
T. 629 324 252
-----------------------------------------
Comercials de mitja jornada. Majors 
de 35 anys amb bon nivell cultural. 
Formació a càrrec de l’empresa. Srta. 
Berta: 93.582 11 49
-----------------------------------------
Se requiere comercial para asesoría en 
barcelona, para hacer una campaña de 
captación de clientes y publicidad, pre-
feriblemente 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 inte-
resados pueden llamar al : 93 427 35 
86 o al 670 671 764
-----------------------------------------
Per Matalasseria necessitem noi entre 18 
i 20 anys per les tardes i dissabte tot el dia. 
Portar curriculum. C/. Borrell, 77 Botiga.
----------------------------------------
Se necesita personal de ambos sexos 
para la venta productos de Alta Cosméti-
ca de Aloe Vera.  100% natural. Altos in-
gresos Interesados llamar a Rita. T. 661 
239 681-Mañanas de 9’00 h. a 14’00 h.
-----------------------------------------
Se vende Farmacia en Catalunya.
T. 608 493 480 
-----------------------------------------
Herbalife, distribuidor Independiente, 
llame oportunidad de negocio.
T. 629 324 252
-----------------------------------------
Comercials de mitja jornada. Majors 
de 35 anys amb bon nivell cultural. 
Formació a càrrec de l’empresa. Srta. 
Berta: 93.582 11 49
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Motor Immobles Relacions

Omple i Envia aquest cupó amb
l’ anunci que vulguis que surti publicat a:

ACELOBERT SANT ANTONI
 “Anuncis Gratuïts “ 

C/. Indústria, 141, entlo 1ª, esc Izq  
08025 Barcelona

o per e-mail : redaccio@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.

Vendo coche Renault R-12 del año 
1981, en pleno funcionamiento. 600€.
llamar de 21a 22h. T.93 340 33 76
----------------------------------------
Vendo ciclomotor Derby Atlantis, sólo 
3 años y 4000Km. Regalo accesorios. 
780€ T.656 813 957 Jesús.
----------------------------------------
Vendo Skoda Felicia año 1999 gasoil. 
60.000 Km.Siempre en Parking privado. 
5 puertas, color gris metalizado. 1.200€ 
T, 660 065 676 a partir de 15 horas.
----------------------------------------
Vendo ciclomotor 49c.c. color negro, 
PIAGGIO.350€  T. 617 892 583
----------------------------------------
Vendo Opel Combo Turismo del 
año 2002, con un motor 1007 con 
75.222KM de color blanco, el precio es 
de 3000€ negociables, y con el seguro 
de este año de regalo. T. 932683791  - 
T. 665572653 - Ana 
----------------------------------------
Vendo coche clásico marca Renault 4/4 
año 1956. En perfecto estado general, 
muy bonito y papeles al día. 9000€. T. 93 
246 31 21 - noches - Sr. Sánchez
----------------------------------------
Vendo ciclomotor PIAGGIO 49 cc base 
Zyp. 390€. Carmen T. 617 892 583
----------------------------------------
Vendo precioso coche clásico, marca 
Neckar del año 1962, estado impecable 
y documentación al día. T. 93 246 31 21
-------------------------------------------
Vendo golf variant, 81.000 kms, gasolina, 
año 2001, muy buen estado, como nue-
vo.4.900€ negociables. T: 659 10 33 79
-------------------------------------------

Alquilo apartamento en Cunit (Tarrago-
na). 3 habitaciones, gran terraza, mes 
de Agosto entero o por quincenas.
T. 619 876 266
----------------------------------------
Costa Brava, llogo apartament equipat 
per a 2-3 persones. De Maig a Sept-
embre, per mesos o quinzenes, a par-
tir de 300€ T. 93 436 91 37
----------------------------------------
Moià venc apartament-estudi equipat, 
tranquil, bones vistes, parking, gran 
zona comunitaria ajardinada. 69.000€ 
T. 93 436 91 37
----------------------------------------
Se alquila habitación a chica respon-
sable, en casa muy tranquila. Precio 
muy económico. T. 627 265 322
----------------------------------------
Traspàs de perruqueria-estetica, davant 
Sants-Estació. Local 115m2 , contracte 
10 anys. T. 93 325 39 81 – 649 075 783
----------------------------------------
Local en alquiler 26m2, 715€. Calle Cas-
tillejos. T.93 456 51 09 Sr. Espinosa.
----------------------------------------
Alquilo Parking. C/ Independencia, junto 
a Corcega T. 93 456 51 09 Sr.Espinosa.
----------------------------------------
Vendo torre en Sta Eulalia Ronçana, 4 
hab. 3 b., jardin con riego automático, 
piscina cubierta, pozo. Con un precio de 
alquiler con opción a compra de 1.200€. 
Es muy bonita. T. 93 349 85 96
----------------------------------------
Vendo piso en Barcelona Barrio Ciutat 
Vella. Bien iluminado, 2ª planta, 2 ha-
bitaciones, balcón. Para entrar a vivir. 
Gemma T. 628 704 252 

Chico 32 años sencillo dulce, busca 
amistad con chica 24 a 37 años, dulce. 
Posible relación seria. Me gusta leer, 
música, pasear. Pregunta por Manuel, 
anímate a llamar T. 93 454 04 52
-------------------------------------------
Chica de 38 años agradable y sincera 
busca pareja de baile y salir. Anuncio 
serio. T. 627 265 322
-------------------------------------------
Soc una dona agraciada i honesta, tinc 
54 anys i estic lliure per formar llar amb 
home serios, no fumador ni vicis.
T.689 116 441 Rosa Mª
-------------------------------------------
Tengo 38 años, me llamo Rocio y soy 
de Barcelona. Me gustaría conocer 
amigas de 30 a 40 años para salir 
los fines de semana al cine, a tomar 
algo etc.… y poder hacer amistades 
sanas.T.626 649 552
-------------------------------------------
Viuda 55 años, busca conocer hombre, 
no casado, para amistad y posible re-
lación seria. Educado, libre de cargas 
y con ganas de vivir T. 657 130 992
-------------------------------------------
Chica busca chico de 35 a 45 años, 
sensible, romántico, trabajador, cari-
ñoso  para relación estable y formar 
una familia. Soy dulce romántica sen-
sible Llamar de 13h. a 14h. y de 15h. a 
18h. T. 639 553 910
-------------------------------------------
Grupo de chicas de 30 a 44 años, bus-
can grupo de chicos de edades simila-
res, para salir y amistad.
T. 93 408 64 09 llamar de Lunes a Viernes
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CONCURS DE FOTOGRAFIA
“Acomiada’t del Mercat de Sant Antoni”

18  ACELOBERT

Bases de participació:

• Participants:
 Totes les persones que vulguin.

• Temàtica: El Mercat de Sant Antoni abans de 
la remodelació. Primavera-estiu 2009.

• Obres: Podeu presentar un màxim de 2 foto-
grafies originals no premiades ni publicades. 
Les obres han de copsar estèticament el Mer-
cat de Sant Antoni.

• Format de presentació:
 - Mida: 20 x 30 cm, apaïsada, sense marge (a sang) i 

sense reforçar, impresa en paper fotogràfic.
 - Tècnica: poden ser en blanc i negre o en color, fetes 

amb càmeres digitals o analògiques.
 - Presentació: al darrera de les fotografies que es pre-

senten cal posar-hi un pseudònim i un títol. El pseudò-
nim serà el mateix per a totes aquelles fotografies que 
presenti un concursant.

 - Identificació: les fotografies s’entregaran en un sobre 
tancat on consti el pseudònim. A part, s’haurà de lliurar 
un altre sobre tancat amb el pseudònim i a dins el nom 
i cognoms de l’autor/a, l’adreça i el telèfon.

• Lliurament de les fotografies: Les fotografies es po-
dran lliurar a qualsevol dels establiments comercials o de 
serveis dels carrers de Sant Antoni adherits a Sant Antoni 
Comerç  i a la bústia de l’Associació de Concessionaris del 
Mercat de Sant Antoni (pati del carrer Borrell).

 No es retornarà cap de les fotografies que es presentin 
al concurs.

• Jurat: Estarà format per representants de Sant Antoni 
Comerç, de les entitats col·laboradores i professionals 
del sector de la fotografia.

• Premis:
 1r. premi: 500 euros en vals de compra en establiments 

de Sant Antoni Comerç i la publicació de la fotografia a la 
portada del Calendari 2010 que farà Sant Antoni Comerç.

 12 accèssits: 100 euros en vals de compra en establi-
ments de Sant Antoni Comerç per a cadascun i la pu-
blicació de la fotografia per il·lustrar un dels mesos del 

Calendari 2010 que farà Sant Antoni Comerç.
 Tant les fotografies premiades com la resta de les foto-

grafies que es presentin al concurs passaran a ser pro-
pietat de l’organització, així com els drets de reproducció. 
Sempre que una d’aquestes fotografies sigui reproduïda 
es farà esment de l’autor o autora de l’obra.

• Termini:
 El darrer dia d’admissió de fotografies serà dijous dia 

30 de juliol de 2009.

• Veredicte i lliurament de premis:
 El mes de setembre es farà públic el veredicte del con-

curs en un dia i lloc que es faran saber oportunament.

• Exposició:
 L’organització es reserva el dret d’organitzar una expo-

sició amb les fotografies premiades i una selecció de 
la resta de participants. En aquest cas, s’informaria les 
persones autores d’aquestes obres.

• Informació:
 Per a més informació podeu telefonar al SAC, 93 424 

80 10, o escriure a sac@santantonibcn.com.

Nota: La participació en el concurs suposa l’acceptació 
d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modi-
ficar-les en el cas que sigui necessari.

Calendari 2010 que farà Sant Antoni Comerç.
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Mercat de Sant Antoni

Hora i mitja gratuïta de parking entrada pel carrer Borrell.

Alimentació:
De dilluns a Dissabte
de 7 a 14’30h. i de 17’00 a 20’30h.

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

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

Ingredientes (4 raciones):
• 1 besugo entero de 2 kg. 
• 5 limones
• 1 cuch. páprika polvo 
• ramitas estragón

• 1 cuch. azucar
• 200 ml. vino blanco seco 
• 200 ml. aceite
• sal y pimienta

Elaboración:
1.- Precalentar el horno a 200 º
2.- Lavar y limpiar el besugo, escurrirlo bien. Con un 

cuchillo hacer tres cortes en diagonal en el lomo 
del besugo, dejando una separación entre ellos.

3.- En un bol colocar el aceite, la sal, la páprika, el 
azúcar, la pimienta y el vino blanco. Mezclarlo 
todo bien.

4.- Lavar y cortar en rodajas los limones.
5.- Colocar en la base de una fuente de horno un 

lecho con la mitad de las rodajas de limón. Poner 
el besugo sobre ellas y cubrirlo con el resto de las 
rodajas de limón. Regarlo con la preparación del 
aceite y añadir las ramitas de estragón.

6.- Bajar el horno a 180º. Introducir el besugo y dejar 
cocer unos 45 minutos, hasta que esté cocido. A 
media cocción, rociarlo con la salsa que despren-
da. Servirlo muy caliente.

Consejo:
• Para los días extra este plato puede sustituir 

al clásico besugo al horno con cebollas, 
tomates y patatas.

• Acompaña el pescado con un buen vino blan-
co, muy frío.

Besugo con limones confitados

19  ACELOBERT

Vine al Mercat i
Guanya un Viatge
per a 2 persones!

Del 18 de maig al 20 de juny, en realitzar les teves compres, 
et regalem vals de participació en el sorteig d’un Viatge per a 
2 persones, un  cap de setmana a mitja pensió. Els sortejos es 
faran tots els dissabtes durant el temps que duri la promoció i 
s’anunciarà el guanyador el dilluns següent.
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Entrevista a Azucena Fernández, directora médica de CLINICAS SVELTIA

“Uno de los éxitos de la
medicina estética es haber 
llegado a todas las clases 
sociales”

¿Con qué vocación nace Clínicas 
Sveltia?
Clínicas Sveltia nace con la vocación 
de cuidar debidamente de nuestros 
pacientes, para nosotros el trato 
humano y la atención integral y per-
sonalizada son fundamentales. Des-
pués de más de 10 años de expe-
riencia profesional en este sector he 
aprendido muchas cosas, y sé cuá-
les son los errores que se cometen. 
Tenemos que ser conscientes de que 
tratamos con personas con una his-
toria detrás, con sentimientos, con 
emociones, con miedos,...  y que no 
sólo hemos de dar respuesta técnica 
a la necesidad que tienen, sino que 
además hemos de ser capaces de 
apoyarlos y acompañarlos durante el 
proceso de cambio y mejora estética 
para que se sientan cuidados, aten-
didos y seguros.

¿A qué se debe el impulso cada 
vez más acentuado por el cuidado 
físico?
Por un lado, a una mayor riqueza 
cultural. Todos sabemos lo saluda-
ble y beneficioso que es hacer una 

dieta equilibrada, mantenernos en 
forma, etc. Si a esto le sumamos que 
la medicina y la cirugía estética, in-
alcanzables hasta hace pocos años, 
son en estos momentos asequibles 
a todo el mundo gracias a las faci-
lidades de financiación, ofrecemos 
la posibilidad de que además de un 
cuidado de la salud haya una mejo-
ra del aspecto físico, como atenuar 
los efectos del envejecimiento, por 
ejemplo. Con todo ello, tenemos la 
sensación de que nuestra calidad de 
vida ha mejorado, no sólo nos senti-
mos más sanos sino que nos vemos 
más guapos.

¿Cuáles son las distintas áreas de 
Clínicas Sveltia?
Hay cuatro departamentos: medici-
na estética, cirugía (que se realiza 
en clínicas externas), odontología y 
un departamento técnico que rea-
liza todos los tratamientos com-
plementarios, asociados a la parte 
médico-quirúrgica. Los tratamientos 
estéticos más relevantes son los 
rellenos de labios, la mesoterapia 
facial, todas la técnicas antiaging, 

la depilación láser, la eliminación de 
manchas, la eliminación de tatuajes 
y toda la patología vascular, para lo 
que usamos tratamientos combina-
dos, que son el futuro de la medicina 
estética. No buscamos gente inex-

El trato humano 
y la atención 
personalizada          

a todos los pacientes 
son dos valores 

básicos de Clínicas 
Sveltia
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presiva, no queremos que nuestros pacientes cambien, 
por muy controvertido que esto parezca. Vamos a bene-
ficiarles desde el punto de vista estético y de salud; no 
olvidemos que hay gente que vive acomplejada y con 
verdaderas dificultades en su día a día. A mi me gusta 
mucho la palabra atenuar.

¿Qué importancia tiene la tecnología para una clínica 
estética?
Tenemos tecnología de última generación, aparatología 
de ultrasonidos para prevenir o tratar el encapsulamiento 
postoperatorio tras una operación de mama que permite 
agilizar la recuperación. Para la medicina estética tenemos 
la mejor aparatología que hay en el mercado en cuanto a 
plataforma láser; ofrecemos todo el abanico de posibili-
dades que hoy en día nos demanda la sociedad. Cuando 
ideamos el proyecto no quisimos tener que rechazar un 
tratamiento por falta de maquinaria o de productos. En el 
área de odontología, por poner un ejemplo, los pacientes 
in situ y en directo pueden ver a través de una pantalla 
sus lesiones, y en esas mismas pantallas, los niños pue-
den ver películas en DVD mientras reciben su tratamiento, 
eliminando así el miedo que pueda provocar la visita al 
médico. También tenemos una pequeña ludoteca para que 
los niños jueguen mientras esperan su visita odontológica 
o a sus papás cuando se están haciendo un tratamiento. 
Más allá de la tecnología, cabe decir que nuestra intención 
es la atención personalizada, cuidamos del paciente.

¿Qué servicios exclusivos ofrece Clínicas Sveltia?
Hay un gimnasio como tratamiento asociado a nuestro 
departamento médico, con plataformas vibratorias para 
reactivar la circulación, algo que usamos para favorecer, 
en posteriores tratamientos, la penetración o absorción 
de medicación, cremas y cosméticos. Y por supuesto, 
para mejorar todo el postoperatorio. Tenemos una sala 
polivalente destinada a conferencias, ponencias, talleres 
prácticos; la sala de té, una zona para que la gente se 
sienta a gusto. Y también nuestro servicio flash belleza 
para retocar a los pacientes una vez se han realizado 
los diferentes tratamientos. Como responsable médico 
del centro busco por encima de todo el trato humano, 
entender realmente cuál es el problema y no crear una 
factoría. Las personas son lo primero.

www.clinicasveltia.es
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Carniceria Neus
C/. Sepúlveda, 151 - T. 93 454 73 72

Escofet i Oliver
C/. Comte d’Urgell, 12 - T. 93 329 32 25

Fleca Barot
C/. Parlament, 58. T. 934412734 

Forn L’Espiga d’Or
Ronda de St. Pau, 11 - T. 93 443 05 19

Forn Sepúlveda
C/. Sepúlveda, 171 - T. 93 454 69 73

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

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

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

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

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

Xarcuteria El Jabalí
C/. Parlament, 5 - T. 93 425 08 98

Xarcuteria Subirats
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 27

Assesoria Avelino Montes
C/. Ct. Urgell, 21,ent.1ª. T. 93 325 45 66

Correduria d’Assegurances Segurosol
C/. Rocafort, 27 - T. 90 244 04 42

Ferrer & Ojeda, consultor d’assegurances
C/.Tamarit, 155- T. 93 280 59 59

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

Alimentació

Animals Articles de fumador Assegurances

Estudis i Formació

La  Gu ia  ú t i l  de  Sant  An ton i
La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i
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La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Espardenyeria
C/. Manso, 45 - T. 93 325 99 76

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

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

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

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

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

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

Gual Tomás, Bosses
C/. Comte Borrell, 55 - T. 93 441 43 95

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

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

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

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

L’Espai Texà
Tamarit, 160. T. 934234988 

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

Mas - Vestuari Laboral
Rda. de St. Antoni, 17 - T. 93 425 53 93

Merche Outlet
C/. Manso, 37 - T. 93 423 60 64

MILBO 23
Rda. de St. Antoni, 23 - T. 93 423 16 11

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

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

P. Ballester
C/. Tamarit, 183 - T. 93 423 18 60
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La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i

Moda i Complements

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

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

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

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

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

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

Temprado
C/. Manso, 49 - T. 93 423 43 27

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

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

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

Estètica i Bellessa

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

Chelma Sol
C/. Comte Borrell, 67 - T. 93 325 85 87

Depiline Expres Sant Antoni
C/. Comte Borrell, 72 - T. 93 423 85 56

Imatge Perruquers
Rocafort, 67-69. T. 934264917 

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

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

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

Perfumeries San Remo
C/. Comte Borrell, 62 - T. 93 325 49 37

Perruqueria Image
C/. Manso, 37 - T. 93 325 99 47

Perruqueria Sonia
C/. Viladomat, 26 - T. 93 329 71 50

Santos
C/. Viladomat, 96 - T. 93 426 41 31
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Basar Elèctric
Rda. de St. Antoni, 28 - T. 93 442 22 29

Bassar Vidal
C/. Tamarit, 156 - T. 93 442 20 18

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

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

Decoración & Estilo
C/. Calàbria, 17 - T. 93 325 20 81

Domus
C/. Comte d’Urgell, 44 - T. 93 238 86 00

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

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

Elèctrica Pume instal·lacions
C/.Comte Borrell,  115 - T.93 424 57 50

Electrodomèstics Ronda
Rda. de S.t Antoni, 46 - T. 93 324 80 99

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

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

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

Ind. Ceràmica  Vallvé S.A.
C/. Villarroel, 29 - T. 93 423 41 34

L’Estel, il·luminació
C/. Tamarit, 185 - T. 93 325 58 26

Llar
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La Algodonera
C/. Tamarit, 179 - T. 93 423 63 91

La Casa del Pintor
C/. Parlament, 42 - T. 93 441 28 19

La Flauta Màgica - Emmarcats
C/. Comte Borrell, 99 - T. 93 426 09 44

La Sofateria
C/. Comte Urgell, 45 - T. 93 323 99 88

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

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

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

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

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

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

Plàstics Rafel S. L.
C/. Comte Borrell, 52 - T. 93 329 27 99

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

Rango, mobiliari
C/. Comte d’Urgell, 43 - T. 93 451 85 32

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

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

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

La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i

Llar
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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

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

Mipe Store 
C/. Viladomat, 49 - T. 93 426 62 73

Neo-Byte Computers
C/. Sepúlveda, 166 - T. 93 424 18 99

Payma Store 
C/. Muntaner, 9 - T. 93 454 16 52

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

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

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

Informàtica, Electrònica, Imatge i Sò

CARTUCHOS DE TINTA

AHORRA HASTA UN 60%

o bien en Sepúlveda 177

902 109 514
934 511 645

Y TONERS

INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flors i PlantesBodegues Esoterisme

Tecnocasa
C/. Manso, 60 - T. 93 324 83 61

Moncasa Futur, S.L.
Avgda. Mistral, 48 - T. 93 289 34 97

Immobiliàries
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Motor 

Motor Repris
Gran Via C. C., 484 - T. 93 289 46 30
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Bar Gran Via Cuatro
Ronda de St. Pau, 19 - T. 93 443 65 39

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

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

Boyberry
C/. Calàbria, 96

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis

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

Giatssa Gestori
Manso, 47-1a.B. T. 93 237 36 47

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

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

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

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

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

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

Lider
C/. Floridablanca, 65 - T. 93 426 07 09

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

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

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

La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i     La Guia út i l  de Sant Anton i

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

Bielsa Òptics
C/. Calàbria, 52 - T. 93 325 57 60 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salut
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Acelobert Recomienda Por Ritter Ritz

LIBROS

MÚSICA: CD’S EXPOSICIONES
Porta / Zush, 1961-1979.
Fundación Suñol.
Paseo de Gràcia 98.
Barcelona
Horario: de lunes a sábado 
16-20 hs. Hasta el 27 de 
junio.

Albert Porta, Zush, Evru: 
son los tres avatares de 
un mismo artista. Un artista original, creador de un univer-
so propio “Evrugo Mental State” con su alfabeto, su moneda, 
su bandera, su pasaporte…La Fundación Suñol presenta un 
recorrido por la obra de Porta / Zush, que va mostrando el 
proceso que lleva desde sus dibujos y collages, cercanos al 
arte pop, pasando por las pinturas psicodélicas de finales de 
los años sesenta, hasta llegar a un lenguaje más personal: 
signos y símbolos, que hacen referencia a un mundo mágico 
y onírico.

ESCRITORES
In memoriam James G. Ballard 
(1930-2009)

“En un mundo completamente 
sano la locura es la única forma 
de libertad.” Son palabras de 
este visionario escritor, que con-
sideraba que nada hay más extraño que la realidad, ni sitio más 
inquietante que la mente humana. Nacido en 1930 en Shanghai, 
de familia británica, estuvo internado en un campo de prisione-
ros japonés en el período 1943-45, experiencia que reflejó en su 
libro “El imperio del sol” (1984), llevado al cine unos años más 
tarde por S. Spielberg. Es tal vez su obra más conocida, aun-
que no la más representativa de su estilo. Sus cuentos y novelas 
suelen describir lúcidas distopías que no dejan resquicio para la 
esperanza, el tiempo seguramente le dará la razón… 
Es autor también de un interesante libro de ensayos “Guía para el 
usuario del nuevo milenio” (1996). Falleció el  pasado 19 de abril.

TEATRO
“Hamlet” de W. Shakespeare.  La Perla 29 Dirección: Oriol Broggi
Biblioteca de Catalunya, C/ Hospital 56, Barcelona. 
Espectáculo en catalán. Del 10 de junio hasta el 17 de julio.

“Ahora pensamos, 
creemos, nos atre-
vemos a pensar, que 
podemos hacer un 
Hamlet…”, estas pa-
labras del director O. 
Broggi dejan entrever 
con que seriedad y sentido de la responsabilidad aborda La 
Perla 29 este Hamlet. Y no  es para menos: esta compañía nos 
tiene habituados a unos montajes casi minimalistas, imagi-
nativos, desprovistos de todo lo que pueda resultar superfluo, 
donde el peso principal recae en el texto y la interpretación, 
una opción arriesgada, dado los tiempos que corren…
En el reparto: Julio Manrique, Ramón Vila y Carme Pla, entre otros.

CONCIERTOS

30 Minuts de Música al Mas i Mas
Sala de Cambra de la Fundació Mas i Mas.
C/ Marià Cubí 199
Para consultar programación: 
www.fundaciomasimas.org

Hace tiempo que la Fun-
dación Mas i Mas viene 
efectuando una tarea de 
difusión  de la música de 
cámara más que enco-
miable, apostando por 
una música de calidad y 
la promoción de jóvenes 
talentos. Cada día tres se-
siones (a las 18h. 19h. y 20h.) de 30-40 minutos de música, 
a un precio más que asequible. Una iniciativa que merece ser 
apoyada.

David Byrne & Brian Eno:
“Everything that happens will happen today”

Digamos de entrada que este no 
es el disco que uno hubiera es-
perado de esta pareja de músi-
cos; seguramente muchos espe-
rábamos algo más transgresor, 
más experimental…algo que 
representara lo que representó 
“My life in the bush of ghost” en 
el año 1981: una ruptura…y sin 
embargo es una obra que rezuma 
sabiduría pop; canciones que re-
cuerdan un poco a los primeros 
Talking Heads, que nos retrotraen a esas texturas envolventes 
que oscilan entre el folk y el pop, el country y el gospel. Un 
disco que gana a cada nueva audición.

Haruki Murakami: 
“Sauce ciego, mujer dormida”
(Ed. Tusquets)

Asegura Murakami, en el prólogo 
de este libro, que “escribir cuentos 
es como plantar un jardín, mientras 
que escribir novelas es como plan-
tar un bosque…ambos procesos son 
complementarios”. Su lema parece 
ser: “Todo es lícito en el reino de la 
ficción” y los 24 cuentos reunidos en 
este volumen funcionan como un gi-
gantesco laboratorio de ficciones, un 
“work in progress” de imaginación desbordada, el magma de 
donde luego salen sus novelas. Un autor que puede gustar o no 
gustar, pero que en ningún caso deja indiferente.
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Deportes Per Tatono

A propósito de Guardiola
Un neófito ¿mejor entrenador mundial del año?

A propósito de Ronaldinho
Caída en picado del brasileño

Ahora todo son loas a la la-
bor de Guardiola como en-
trenador del F.C. Barcelona. 
Ha sido, es, un vencedor y 
a todos gusta de estar con 
los ganadores. Lógico. Pero 
no todos los que le adoran  
- o poco menos- confiaban 
en él, al principio, no hace 
todavía un año, cuando con 
la sola experiencia de una 
temporada en el filial se le 
encomendó coger las rien-
das del primer equipo azulgrana.
Nosotros, los de Acelobert si creímos 
en el, como quedo patente en una car-
ta abierta al propio Pep, que le manda-
mos desde estas mismas paginas. Por 
supuesto que no imaginábamos todo lo 
conseguido esta temporada. En realidad 

nadie, empezando por el propio Guardio-
la, se lo podía imaginar. Pero el logro no 
ha sido casual. Se lo ha currado, ponien-
do fé, espíritu y método concienzuda-
mente preparado. 
Y cuando se hacen las cosas bien el éxito 
acostumbra a acompañar, quizás no de 
una forma tan espectacular como lo con-

seguido, ya que se han auna-
do algo tan difícil como el arte 
y las matemáticas. El equipo 
ha desarrollado el fútbol mas 
bonito y, al mismo tiempo, se 
han batido muchos records 
de eficacia y esto es muy di-
fícil de lograr.
Un reconocimiento a Lapor-
ta y Begiristain que, de estar 
a las puertas de una mo-
ción de censura, al final de 
la temporada pasada, han 

conseguido nuevamente situar al Barça 
en la cima del fútbol mundial, de la mano 
de Pep Guardiola, un neófito que de bue-
nas a primeras, está a punto de ser reco-
nocido por los entendidos en la materia 
como “el mejor entrenador mundial del 
año”. Todo un hito.

No nos gusta hacer leña del árbol caído, 
pero desde esta mismas páginas de 
Acelobert, hace ahora menos de un año 
también advertíamos a Ronaldinho del 
peligro que corría al fichar por el Milán. 
Le decíamos -escrito está- que en Italia 
detectaban pronto a los encantadores de 
serpientes.
El Milán, que lo compró a la baja al Barça 
por 25 millones de euros, lo ha puesto 
ahora a la venta por unos 12, lo que ha-
bla bien a las claras de la devaluación del 
brasileño, de su caída en picado.

Quizás lo que suceda es que, como ya es-
cribimos en su día, Ronaldinho no ha sido 
nunca el mejor jugador del mundo, como 
tantos le calificaron. Tuvo su momento 
estelar, en un momento coyuntural, en 
un Barça excepcional. No olvidemos que, 
ni en sus mejores momentos fue indis-
cutible con la selección brasileña.
Posiblemente ha sido uno de los jugado-
res con mas técnicos del mundo, pero 
para ser el mejor futbolista hacen falta 
muchos mas recursos.
Miren por donde, también en este caso 

estuvo acertado Pep Guardiola, al no 
querer la continuidad de Ronaldinho en 
el Barça.
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Pep Sala, President de 
l’Associació de Veïns de Sant Antoni

Entitats al barri Per Clàudia Tersol

¡En els seus 41 anys de vida, 
l’Associació de Veïns de Sant An-
toni ha fet realitat algunes reivin-
dicacions que l’han convertit en 
una entitat sòlida i creïble davant 
les administracions. Per parlar-
nos-en entrevistem el Pep Sala, 
l’actual president.

L’associació de veïns va néixer fa 
quatre dècades. Com has arribat a 
ser-ne el president?
Sí, es va legalitzar el juliol del 1968 tot i 
que abans ja funcionava en la clandesti-
nitat... els inicis van ser durs per la pres-
sió del franquisme. Jo en sóc 
el president des de l’any 2005 
i m’hi vaig començar a impli-
car per la meva professió [és 
arquitecte]. Llavors hi havia 
planejades algunes reformes 
urbanístiques al barri i em van 
demanar un cop de mà.

Quines són les principals 
qüestions que heu reivin-
dicat?
Històricament hi ha unes 
quantes fites però totes te-
nen l’objectiu d’aconseguir 
espai públic en un barri molt 
dens. La Casa Golferichs, per 
exemple, l’havia comprada 
Núñez i Navarro però sota 
el lema “Volem el xalet pel 
barri” vam aconseguir salvar-la. A les 
Cotxeres Borrell, volia fer-s’hi l’escola 
de policia de Barcelona, però finalment 
s’hi va construir un centre cívic i una 
escola. Però més que reivindicacions 
concretes el més important ha estat 
el fet d’anar junts veïns i comerciants, 

de pensar en el barri com un tot. A fi-
nals dels 80 es va fer el Pla Sant Antoni 
2000, que va consistir en estudiar de  
quins espais disposàvem i quins equi-
paments necessitàvem.

Qui pot formar part de l’Associació 
de Veïns?
Tothom qui vulgui fer coses pel barri. 
L’Associació de Veïns aglutina entitats, 
veïns i comerciants amb inquietuds i 
propostes... no som un cos tancat sinó 
una suma d’aportacions.  Aquest any, 
per exemple, tenim un grup de dones, 
que feia anys que no teníem. 

Com funcioneu?
Per assemblea. Actualment som 720 
socis que ens reunim un cop l’any 
i triem una junta directiva de 25 
persones, cadascuna de les quals 
s’encarrega d’una comissió. N’hi ha 
quatre grans -Urbanisme, Territori 

i Comerç, Cultura i Socials-, de les 
que pengen les altres. 

Actualment quins projectes esteu 
duent a terme?
Buff... molts... Hem creat el programa 
REIS -de reforç escolar a nens que ens 
vénen derivats de Serveis Socials-. 
Tenim una comissió que s’encarrega 
del seguiment de les administracions 
del districte i anem a les audiències 
públiques i plens per dir-hi la nostra. 
També estem presents al Camí Amic, 
un projecte per crear itineraris i espais 
fàcilment utilitzables pels nens que van 

a l’escola. I editem la revista 
Sant Antoni 2000, de la qual 
et parlava abans.

La festa major és un 
dels bucs insígnia de 
l’Associació...
La veritat és que hem acon-
seguit una festa amb molta 
participació. Fa 27 anys que 
tenim envelat i hi participen 
entre 50 i 60 entitats del ba-
rri que organitzen al voltant 
d’un centenar d’actes. I lligat 
amb això, fa dos anys vam 
aconseguir –amb aquest 
pensar el barri en la seva 
globalitat- revitalitzar Els 
Tres Tombs, que estaven a 
punt de desaparèixer. 

Ara per ara, l’Associació de Veïns lluita 
per aconseguir un centre social pel barri 
on totes les entitats puguin reunir-se. 

Des de la revista Acelobert us 
desitgem molta sort!

“L’Associació funciona com una 
suma d’aportacions”
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Hoy cocinas tú

Ingredientes (6 raciones):

Gazpacho andaluz

• 1 pepino
• 1 pimiento verde
• 2 rebanadas pan seco
• 1 diente de ajo
• 400 g. tomate
• 2 cuch. aceite oliva
• 6 cuch. vinagre de vino

• 1 cebolla pelada
• sal y pimienta
• 8-10 cubitos de hielo
• 2-3 rebanadas pan para 

picatostes
• Aceite para freír el pan

Elaboración:
1.- Cortar la mitad del pepino y del pimiento en cuadradi-

tos muy pequeños y reservarlos. Poner el resto en la 
batidora. Eliminar la corteza del pan.

2.- Añadir el pan, el ajo, el tomate, el aceite, el vinagre y 8 cu-
charadas de agua y batir todo hasta que esté bien triturado.

3.- Trasladarlo a un bol y enfriarlo en la nevera durante 2 
horas por lo menos. Picar la cebolla y ponerla en un bol 
para acompañar.

4.- Cortar la corteza de las rebanadas de pan y cortarlo en 
cuadraditos pequeños. Calentar aceite en una sartén 
y freír rápidamente los picatostes de pan. Colocarlos 
encima de papel de cocina para que suelten el aceite. 
Ponerlos en un bol como guarnición.

5.- Sazonar el gazpacho con sal y pimienta y añadir los cubitos de 
hielo. Servir al momento junto con el pepino, el pimiento, la 
cebolla y los picatostes en boles separados como guarnición.

Consejo: Es mejor hacer el gazpacho con tomates bien 
maduros, escaldados en agua hirviendo y pelados. Se 
necesita 1 kg. de tomates. Añadir un poco más de agua si 
ha quedado demasiado espeso.

La
Tira
Còmica

Bien,empecemos
con la

intervención

Bisturí,
por favor

fo
fim

an
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.c
om
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El rincón del humor Sudoku

Chistes
Un hipocondríaco va al médico y le 
pregunta:
Doctor, mi mujer me traicionó hace 
una semana y aun no me han salido los cuernos.
¿Será falta de calcio?

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

Un hombre entra desesperado a una farmacia y pregunta 
al farmacéutico:
- ¿Tendrá usted algo para la diarrea?
El farmacéutico era nuevo en el negocio y rápidamente le 
ofreció el primer medicamento que encontró. El señor le 
pagó y salió muy apurado de la farmacia.
Más tarde el farmacéutico se da cuenta que por error y 
descuido él dio al señor un médicamento para los ner-
vios. Horas después el hombre regresa a la farmacia. 
Entonces, el tendero le dice:
- Discúlpeme señor, pero parece que le di un medica-
mento incorrecto, dígame, ¿se siente usted bien?
- Claro, contesta el señor, estoy tranquilo, cagado, pero 
tranquilo.

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

En una escuela la profesora se dirije a un alumno:
- A ver Juanito, la frase “yo busco novio”, ¿qué tiempo es?
- Tiempo perdido, señorita.

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

Una enfermera está empujando una camilla. El paciente 
está palidísimo, con cara de pánico total y le pregunta 
casi llorando a la enfermera:
- Por favor, ¿me podría llevar a urgencias?
- Ya le he dicho antes que no. Si el doctor dice que a la 
morgue, es a la morgue.

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 di-
vidida 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 sub-
cuadrícula.

N
IV

E
L

 M
E

D
IO

N
IV

E
L

 D
IF

IC
IL

NIVEL MEDIO NIVEL DIFICIL

soluciones

Bisturí,
por favor

Hola! ¡Estas 
Divino!

SE ACERCA EL VERANO,....
    COMIENZA LA OPERACION BIKINI !
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Horóscopo JUNY ‘09

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 ten-
drás una mayor información, aunque ya sabes que el sol y el ascendente son solo una pequeña información dentro del todo que supone una carta natal.”

Pilar Sánchez, astróloga y colaboradora de ACELOBERT, es profesora de astrología, mitologia y tarot,
con formación en psicología junguiana. Si deseais consultarle acerca de vuestro tema natal, profesional

o de negocios podeis llamarla al Tel. 671 987 502.

La economía va  a estar a tu favor, cuida-
do con los gastos pero en general es un 
buen mes para los ingresos. Posibilidades 
de hacer algún cambio relacionado con la 
vocación.

Aries 21 MARZO - 20 ABRIL Libra 24 SEPTIEMBRE - 23 OCTUBRE

Los sentimientos y los temas de relacio-
nes van a estar muy latentes durante todo 
el mes. Ganas de conquista, vais a estar 
muy seductores. Atentos a nuevas direc-
ciones.

Tauro 21 ABRIL - 20 MAYO Escorpio 24 OCTUBRE - 22 NOV.

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

Estaréis muy pendiente de la pareja te-
niendo que esforzaros en reconocer algún 
desafío. Os sentiréis mejor que estos últi-
mos meses, más equilibrio respecto a al 
salud.

Géminis 21 MAYO - 21 JUNIO Sagitario 23 NOV. - 21 DIC.

Los asuntos de familia te absorberán más 
de lo debido, procura tener buena co-
municación y resolverás cuanto antes si-
tuaciones que vienen del pasado. Mucha 
actividad.

En el trabajo puede haber movimientos 
de  personal, algo que te puede resultar 
beneficioso. Influyendo en el terreno eco-
nómico, se pueden hacer operaciones fa-
vorables.

Cáncer 22 JUNIO - 22 JULIO Capricornio 22 DIC. - 20 ENERO

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

Vigila la salud durante todo el mes, me-
jor no esforzarse demasiado y cuidarse. 
Tiempo para descansar y no cometer ex-
cesos. No es momento de actuar, sino de 
parar.

Leo 23 JULIO - 23 AGOSTO Acuario 21 ENERO - 19 FEBERO

Altibajos en la economía, entradas y tam-
bién gastos referentes a todo el tema ma-
terial, estaréis bastante pendientes. Aními-
camente os sentiréis llenos de energía.

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.

Virgo 24 AGOSTO - 23 SEPTIEMBRE Piscis 20 FEBRERO - 20 MARZO

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

Facilidad de cometer excesos, gastos 
imprevistos porque todo te va a gustar. 
Vuestra pareja le gustara que le toméis en 
serio. La comunicación os ayudará a estar 
mejor.
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