®
®

Barri de Sant Antoni
La revista del barri - Any I - nº 21 - Octubre 2009

Toni Albà
en exclusiva per a la
nostra revista
( veure pàg. 8 )

Concurs Receptes de Cuina veure pag. 12-13
Concurs Posa’t Guapa veure
pag. 35
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Concurs
Posa`t
Guapa

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

Rosa Calvo

del carrer Rocafort nº 58,
guanyadora del Concurs Posat Guapa
del passat mes de setembre.

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

LA BIBLIOTECA DEL BARRI
La Biblioteca del barri, aquest any, ha restat oberta durant el mes d’agost. Aquesta ha estat una reivindicació
en que la Associació de Veïns va insistir, al Districte i
al Consell de Barri, durant tot l’any passat.
Finalment ho hem aconseguit. Així, els veïns i veïnes que han volgut fer ús d’aquest equipament han
pogut aprofitar-lo. Amb les dades que tenim, el grau
d’utilització ha estat molt semblant al de la resta de
l’any, la qual cosa corrobora el que ja deiem fa un any,
de que molts veïns, durant l’agost, aprofitarien la Biblioteca.
Donat que la demanda, com sembla, és important, demanarem també que els horaris augmentin durant tot
l’any, doncs, ara per ara, aquests son bastant incompatibles amb la jornada laboral o d’estudi. D’aquesta
manera el barri pot treure un major rendiment social
d’un equipament important.

INICI DE CURSOS A L’ASSOCIACIO DE VEÏNS

Vicky Teixidó, guanyadora del Concurs Posat’guapa
del passat mes de juliol, sortint de la Clínica Sveltia
on li vam fer un fantàstic tractament d’estètica.

Aquest mes Sortegem

1 Tractament Corporal
Tonificant i Relaxant

Quin curs o taller triaràs?
Dibuix i Pintura els dimarts i dimecres
Puntes al coixí els dimarts, dimecres i dijous
Patchwork els dimarts i dijous
Decoració de nadal els dimarts
Anglès els dilluns
Ball Country els dimarts i dijous
Balls de Saló els divendres
Taller de Relaxació els dimecres
Vine i informa’t de horaris i preus a la
Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
Avgda. Mistral, 28 – T. 93 425 06 49

(Més informació veure pagina 35)

2 ACELOBERT

SANTANTONI-ACELOBERToctubre.indd 2

2/10/09 17:34:09

Telèfons útils
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Telèfon únic d’emergències
Bombers
Guàrdia Urbana
Mossos d’Esquadra
Policia Nacional
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Centres Civics i Culturals
Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via Corts Catalanes, 491 - T. 93 323 77 90
Centre Cívic Cotxeres Borrell
C/ Viladomat, 2 - 8 - T. 93 324 83 50
Espai Gent Gran Sant Antoni
C/. Comte Borrell, 44 - 46 - T. 93 451 67 36

08

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

10

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

31

Telèfons Útils
Activitats del mes
Citas citables
Espai Poètic
Noticies Express
L’entrevista
El Nostre Planeta
Mercat de Sant Antoni
Botigues Acelobert
Taulell d’anuncis
Mapa del barri
La guia del barri
Un xic d’història
Acelobert Recomienda
Fem barri
La Tira Còmica
Humor
Sudoku
Avui cuines tu
Horóscopo

03
04
06
06
07
08 - 09
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18
19 - 28
29
30
31
32
32
32
33
34

Comissaria Mossos d’Esquadra
Gran Vía, 456
Foto Portada: Lydia E. Larrey
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Activitats Oc
Milers de premis amb
la targeta de
Sant Antoni Comerç
Aquest mes d’octubre es posa en mar
marxa la targeta Barcelona Comerç de Sant
Antoni Comerç. Una targeta de paga
pagament per a totes les clientes i clients
dels establiments adherits al SAC.
Aquesta targeta és totalment gratuïta i no haureu de pagar cap
quota de manteniment anual ni cap altra comissió. La targeta la
podeu domiciliar a qualsevol entitat bàncaria i demanar-la als
establiments del SAC i a les oficines de La Caixa.
Amb la targeta de Sant Antoni Comerç podreu gaudir de
grans avantatges comprant a Sant Antoni: regals directes, sortejos, entrades per teatres i
cinemes, descomptes en aparcaments...
I per a començar aquest mes d’octubre el SAC
regalarà una exclusiva ampolla de cava amb
una etiqueta i placa personalitzada per a Sant
Antoni Comerç als titulars de la targeta de
Sant Antoni Comerç que arribin als primers
50 €uros en compres fetes amb la targeta
(aquesta promoció és limitada en el temps i
fins a exhaurir les existències).
Juntament amb aquesta promoció també
podreu obtenir vals per anar al CosmoCaixa i al CaixaFòrum.
A partir d’aquí seguirem fent promocions
per als titulars de la targeta Barcelona
Comerç de Sant Antoni Comerç com sortejos de caps de
setmana en una casa rural, 2 x 1 per anar al teatre,...
La targeta Barcelona Comerç també servirà per descomptes amb equipaments de l’Ajuntament de Barcelona
ja que es vol que sigui la targeta dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i a part de Sant Antoni la podreu utilitzar
en altres eixos comercials de la ciutat.
Amb la targeta Barcelona Comerç també podreu
col·laborar amb programes de cooperació amb entitats
locals que treballen en projectes socials.
Així doncs, si encara no teniu la targeta Barcelona Comerç
de Sant Antoni Comerç no dubteu en demanar-la als establiments del SAC o a les oficines de La Caixa, ja que si
l’utilitzeu tot seran avantatges per a vosaltres, per al nostre barri i per als ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
Mes informació: Comte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B
Tel. 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com

EXPOSICIONS

La captura del moviment - Carme Jarque Moyano
De l’ 1 al 17 d’octubre
Moviment és un projecte fotogràfic realitzat per Carme
Jarque on la captació del moviment esdevé la base de la
imatge. La recerca d’un resultat plàstic en la fotografia,
formes que es desdibuixen, píxels que es transformen en
taques de color. Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/.
Viladomat, 2-8.
Tejidos - Nicolás Spinosa - Del 6 al 30 d’octubre
Treball de creació transdisciplinar entorn el cos i les seves múltiples maneres de gestar, encarnar i representar allò impossible, entenent-lo com quelcom real que
s’escapa de l’ordre del pensament i del llenguatge.
Lloc: Casa Elizalde. C/ València, 302
Ideari diari - Cristina Galeote - Del 6 al 30 d’octubre
Pintura sense prejudicis. Objectes, individus, paisatges
i figures que parlen per elles mateixes. Sempre amb un
marcat esperit crític, l’artista cerca una nova interacció
entre la seva mirada creativa i la mirada desxifradora de
l’espectador. Lloc: Casa Elizalde. C/ València, 302
Pròxim Orient, identitats i miratges de pau
Sodepau - Del 20 al 31 d’octubre
Aquesta exposició pretén mostrar sintèticament les claus
d’un espai geogràfic humà i territorial amb molts temes
a aprofundir. Pròxim Orient, Llevant, Mig Orient, Sud-est
Mediterrani, Àsia de l’Oest.
Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/. Viladomat, 2-8.

MÚSICA

Bach conversa amb Martí i Pol
5 d’octubre a les 20.30 h.
Intèrprets: Lina León (traverso), Héctor dos Santos
(viola de gamba), Gil Lladó (clavicèmbal) i Carles Rebassa (veu).
Música antiga acompanyada de pinzellades de poesia d’autors
com Miquel Martí i Pol, Joan Brossa o Maria Mercè Marçal.
Lloc: Casa Elizalde C/.Valencia,302 . Entrada Lliure.
Cal recollir entrada.
The Weeds - 9 d’octubre a les 20 h
Hard Rock. Gonzalo(Teclat), Hayden (Guitarra), Jordi
(Bateria), Lluís (Veu), Roland (Guitarra), Víctor (Baix).
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s Octubre’09
És un grup de l’Esquerra de l’Eixample que es va formar
fa prop d’un any i toquen cançons Hard Rock i d’altres
estils com Rock Clàssic o Punk. Versionen grups de la
dècada dels 60 fins la dels 80.
Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/. Viladomat,
2-8. Entrada Lliure.
Retrospectiva clàssica - 19 d’octubre a les 20.30 h.
Pas de deux:Cristina Río (violoncel) i Montse Córcoles (piano).
Obres de Haendel, Beethoven i Falla.
Lloc: Casa Elizalde C/.Valencia,302 . Entrada Lliure.
Cal recollir entrada.
Duo de guitarres - 26 d’octubre a les 20.30 h.
Duo Mascarade: Ramón Torio i Marc Sambola (guitarra)
El duet català interpretarà obres del renaixement fins el segle
XX, passant per grans referents clàssics com Ferran Sor.
Lloc: Casa Elizalde C/.Valencia,302 . Entrada Lliure.
Cal recollir entrada.

DANSA

Bacantoh - Fadoleas
21 d’octubre a les 20.30 h.
Coreografia: Ana Maria Leitao. Interpretació: Riika
Laakso, Claudio Andrés San Martín, Elisabeth Duncan i Ana Maria de Sousa.
La peça parteix de la musicalitat del fado intentant desxifrar la seva essència rítmica. Fadoleas és la vida, el fado,
el destí, el surrealisme dels sentiments i l’empremta
d’una cultura mediterrània.
Lloc: Casa Elizalde C/.Valencia,302 . Entrada Lliure.
Cal recollir entrada.

Torna BCN Moda al Carrer
a Sant Antoni
El proper divendres,
dia 16 d’octubre a
2/4 de nou del vespre al carrer Manso
(entre Urgell i Borrell)
se celebrarà una nova
edició de la desfilada
BCN Moda al Carrer a
Sant Antoni.
Aquesta desfilada compta amb la participació de diferents establiments comercials de Sant Antoni Comerç
que oferiran un ventall de la roba i els complements de
la temporada de tardor-hivern que l’endemà mateix podreu trobar als establiments de Sant Antoni Comerç.
Després de l’èxit que va tenir la passarel·la que l’any
passat es va celebrar a la Ronda de Sant Antoni,
enguany esperem comptar novament amb un gran
nombre de persones que podran gaudir gratuïtament
d’una vetllada en la qual models professionals mostraran la moda del nostre barri.

26 d’octubre a les 19h.
La nit de l’oracle de AUSTER, Paul.
Lloc: Biblioteca San Antoni – Joan Oliver. C/. Comte
Borrell, 44 – 46

La passarel·la de BCN Moda al Carrer de Sant Antoni també
serà la primera activitat que es farà al voltant de l’edifici
del Mercat de Sant Antoni, després que les parades dels
Encants i del Mercat que hi ha s’hagin traslladat a les
instal·lacions provisionals de la Ronda de Sant Antoni.
Amb aquesta activitat i les que s’aniran fent, volem
que l’entorn de l’edifici del mercat segueixi viu i actiu
mentre es fan les obres de remodelació.

CASTELLERS

Us convidem i us esperem a la Passarel·la de BCN
Moda al Carrer de Sant Antoni.

CLUB DE LECTURA OBERT

Diada Associació d’Amics de l’Avinguda Mistral
diumenge 25 d’octubre a les 12 h.
Amb els Castellers del Poble Sec i els Castellers de Caldes .
Lloc: Avgda. Mistral

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

SANTANTONI-ACELOBERToctubre.indd 5

2/10/09 17:34:20

Espai poètic
No hay malas hierbas
ni hombres malos;
sólo hay malos cultivadores.
Victor Hugo

8

Ser independiente es cosa
de una pequeña minoría,
es el privilegio de los fuertes.
Friedrich Nietzsche

8

En esta industria, todos sabemos
que detrás de un buen guionista
hay siempre una gran mujer,
y que detrás de ésta
está su esposa.
Groucho Marx

8

Nada habrá
Luciano Cavido

Cierto es que cada cosa en este mundo,
Con afanoso celo milenario,
Esconde a cada paso su contrario,
Que así como distingo lo confundo.

Mi voz que todo nombra, no evidencia.
Al afirmar certeza afirma duda.
Y ver, tocar, oler y oír, no ayuda
A vislumbrar el fin de la existencia.

Cuánto hay de aquel pájaro en la rama.
De la rama y del pájaro que observo.
De mis sustantivos ojos y del verbo,

Dime cómo te diviertes
y te diré quién eres.

Que observa aquel pájaro y la rama?

José Ortega y Gasset

Nada habrá. O Quizás, habrá lo adverso.
Más…¿cuánto hay de cierto en este verso?.
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Noticies Express

Per Clàudia Tersol

Wifi gratuït
Tres grans equipaments del barri –la Biblioteca Joan Oliver,
l’Espai de Gent Gran i les Cotxeres Borrell- han estat dotats
de connexió gratuïta a Internet gràcies al projecte Barcelona
Wifi. La iniciativa té per objectiu democratitzar l’accés a la
xarxa Internet a, d’aquí la seva gratuïtat, i la intenció és que
arribar a més de 500 punts a finals del 2010.
Per fer ús del servei no cal cap contrasenya i n’hi ha prou
amb seleccionar Barcelona Wifi d’entre les xarxes disponibles. Els internautes es trobaran amb restriccions en el cas
que vulguin accedir a webs que continguin jocs, pornografia
o material audiovisual per descarregar.
El projecte ha comptat amb un pressupost de 3,9 milions
d’euros. Per a consultar tots els punts de connexió es pot visitar el web http://www.bcn.cat/barcelonawifi/ca/index.htm.

Universitat Lliure la Mostra
d’arts escèniques
Rimaia
Al carrer Casanova 17 hi
funciona des del juliol el
centre social La Rimaia,
que es manifesta contrari
al sistema d’ensenyament
convencional. Per començar, ofereixen un curs
per a poder obtenir –per
lliure- el títol oficial de
Grau Mig en instal·lacions
elèctriques i automàtiques. Les classes es duran a terme els
dilluns i els dimecres de 18 a 20 i constaran de sis assignatures. Pel que fa al material, al centre disposaran dels llibres
necessaris i el seu ús serà gratuït.

Les Cotxeres Borrell acullen la 4ª
Mostra Laboratori d’Arts Escèniques Tísner, on
es presentaran
durant
quatre
dies tots els projectes realitzats
durant el 2009. La Mostra ofereix espectacles de totes les
disciplines artístiques, des de teatre fins a mim passant per
la dansa, la música, el clown o la fotografia. Les exhibicions
són totalment gratuïtes, això sí, limitades a l’aforament dels
espais del centre. En total, es presentaran 12 espectacles.

Càmeres de videovigilància
El SACC ha demanat la instal·lació de càmeres de seguretat al voltant de la carpa
que allotjarà el mercat provisional. Tot i que fins ara no hi ha hagut problemes, la
ronda Sant Antoni, on s’ha instal·lat la carpa, ha quedat dividida en dues parts, des
del carrer Urgell fins a Casanova. Alguns comerciants temen que amb l’arribada
de més hores de foscor, augmenti la inseguretat a la zona. Després de contactar
amb l’Ajuntament i els mossos d’Esquadra, una comissió específica haurà de
decidir si finalment s’instal·len càmeres o no.
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L’entrevista

Per Lydia Larrey

Toni Albà:

L’èxit és anar cada dia a dormir
havent estat bé amb els meus fills
i la meva companya
L’actor, nascut a Vilanova i la Geltrú, ja ha complert més de 30 anys sobre els escenaris i viu
un moment excepcional, tant a la seva vida
personal -recentment ha sigut pare per segona
vegada-, com a la professional. Aprofita qualsevol moment per crear i perfeccionar els personatges que surten cada setmana a Polònia,
per això no us sorprengueu si el veieu saludar
amb aire majestàtic per la finestra del seu cotxe de camí als estudis de televisió.
Fa tan sols cinc mesos que has sigut pare del teu
segon fill, com t’ho fas amb la feina?
Amb un fill es una cosa, amb dos és el triple. Comencem a estar revolucionats a casa. Quant a la feina, he
hagut de calmar moltes coses. He baixat el ritme de
feina, perquè ser pare és prioritari. He parat molt el
que són les direccions, perquè és el que em pren més
temps i em captiva més, fins i tot, que la creació, ja
que vaig amunt i avall amb la gravadora captant idees
quan condueixo cap a Barcelona o a les sessions de
maquillatge a la televisió. Després, entre l’última mossegada del sopar i abans que se’m tanquin els ulls al
vespre, aprofito per escriure totes aquelles idees que
se m’han acudit durant el dia.
Què t’omple més: la direcció, la creació o l’escenari?
És difícil de dir. On sóc com un peix dins l’aigua és a
l’escenari. Estic a “tope”, és el que m’ajuda a cremar
adrenalina, a treure’m els mals “rotllos” que pugui tenir,
ja que és una espècie de teràpia. Però crear i dirigir forma
part del mateix, ja que quan sóc damunt de l’escenari
veig el que em demana el públic i quan estic a baix sé

com ho haig de fer amb els actors perquè em poso al
seu lloc.
Escenari o plató?
L’escenari és el meu ofici, on jo em realitzo. El plató és
una manera d’ensenyar el meu ofici d’una forma diferent,
ja que has de confiar plenament amb el director, perquè
ell té la visió del que estàs fent. És un llenguatge i una
exigència molt diferent al teatre, que té un temps més
lent, depèn més de l’ull de l’espectador.

“El podrem veure tot el mes
d’octubre a la Villarroel amb
l’obra El Messies ”
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El personatge el tries o te’l proposen?
Uns te’ls proposen, d’altres, estàs mirant la televisió,
veus algú, li veig el morbo i el vull fer de seguida. En
canvi, te’n proposen algún que no saps per on agafar-lo.
I de vegades t’hi assembles, i d’altres no t’hi assembles
gens. Però després de maquillatge tu mateix dius: “ostres!”. La relació amb el personatge és molt estranya;
també el mimetisme que arribes a tenir, però, és clar, és
una mena d’atzar.
No tens por que si coincideixes amb un dels teus
“alter egos” et clavin una clatellada?
N’hi ha que sí i n’hi ha que no. Amb alguns he coincidit,
per exemple, amb l’Artur Mas, Vam passar dues hores
parlant al Palau de la Generalitat, després de “Set de Nit”.
Però n’hi ha que potser no ho toleren gaire... només cal
fixar-se en tertúlies o programes como el de Jiménez Losantos amb la meva interpretació del Papa...
T’imagines un programa com Polònia a Canal 9
amb Zaplana o Rita Barberà o Esperanza Aguirre a
Telemadrid?
No, encara que al País Valencià omplo teatres i tinc
molts fans. De totes maneres crec que això canviarà.
A Catalunya ens mirem la vida i el poder amb un cert
relativisme, no som tan dogmàtics, sinó més aviat pragmàtics.
Part de la teva feina va dirigida al públic infantil.
No és difícil trobar pares que veuen com una tortura

“Després de 13 anys torna a
l’escenari amb el Sergi López
i Brams o la kumedia dels
herrors”
haver d’acompanyar els fills a la majoria de propostes, de vegades massa toves...
Quan faig teatre amb La Pera Llimonera m’agrada fer un
espectacle que també agradi als pares, no puc amb les
produccions molt toves, han de ser històries que em puguin atreure a mi com a adult i, és clar, els més petits.
A més del rodatge dels capítols de Polònia per a
aquesta temporada, i les diferents produccions que
rodeu pels teatres arreu, quins plans tens?
A finals d’octubre, després de tretze anys, el Sergi López i
jo tornarem a representar junts damunt l’escenari Brams
o la kumedia dels herrors, la primera obra professional
que va fer ell.
Han passat trenta anys des dels teus començaments, pertanys a una fornada d’artistes consolidats com El Tricicle, La Fura dels Baus o el mateix
Sergi López. Trobes que en l’actualitat és més o
menys difícil aterrar en aquest món?
Molt més difícil. Sobretot hi ha menys consciència: quan
jo començava mai pensava a ser famós, només a aprendre el meu ofici, a fer bé la meva feina. Ara tot ha canviat,
quan vaig a fer alguna xerrada sobre teatre, el primer
que em demanen és què han de fer per ser famosos...
Per mi l’important és fer les coses perquè et fan feliç,
t’enriqueixen i, si de fet t’hi pots guanyar la vida ja és el
regal més gran de la vida. Per mi l’èxit és anar a dormir
cada dia havent estat bé amb els meus fills i la meva
companya i dir “que bé, un altre dia!”.

Text i fotos: Lydia E. Larrey

Quan començaves, als anys 80 fent de mim, et
veies a tu mateix 20 anys més tard representant el
rei i en un canal en català?
Que va! No m’imaginava res. Jo vaig començar a fer
teatre perquè en veure que les ciències de batxillerat se’m feien difícils, vaig deixar de banda la meva
idea de ser biòleg. I com que la segona cosa que més
m’agradava era fer teatre amb l’Escotilló del Circo Católico de Vilanova, vaig començar a anar a classes de
mim a Barcelona d’amagat de la meva mare. Però
d’imitar personatges res de res, només ho feia de bromes amb el Sergi López i la colla d’amics, amb qui
parodiàvem coneguts o el Félix Rodríguez de la Fuente. Tot el tema de les imitacions va començar arran del
meu personatge a L’Ombra, una obra en què el paper
principal era un actor que feia feina de doble de famosos i acaba esquizofrènic. Llavors ja vaig començar
a fer de Joan Pau I, José Maria Aznar, Artur Mas... i
ja em van trucar de “Set de Nit”. De fet, mai m’havia
plantejat de fer de rei Joan Carles fins que m’ho va
proposar el Toni Soler.
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Piles

El nostre planeta, la nostra llar

Les piles

Quan un llança piles amb mercuri
a les escombraries, totes les piles
de botó contenen mercuri, aquestes van a parar juntament amb la
resta dels residus a la terra. I a
pesar d’estar descarregades, seguiran descarregant aquest mineral al seu voltant.

Si multipliquem les piles que usa
cada habitant per la quantitat
d’habitants, ens adonarem amb
horror, com estem contaminant la nostra terra amb mercuri. O sigui, que la possibilitat d’ingesta d’aquest mineral no és un mal llunyà. Pot provocar danys cerebrals, en
els ronyons i en la funció motora. La majoria (no totes)
de les piles i bateries “recarregables” d’ara, manquen de
mercuri. No obstant això contenen níquel i cadmi, dos
metalls pesats altament tòxics.
L’exposició al níquel pot destruir els teixits de les membranes nasales. Mentre els estudis sobre el cadmi, ho
qualifiquen com cancerígen i causant de trastorns en
l’aparell digestiu. A més de resultar altament perillós per
a les embarassades.
I llavors...quines piles convenen més?
Cap. El més convenient és buscar altres fonts d’energia.
Si un aparell es pot connectar mitjançant un transformador, és millor utilitzar-lo
així. Si no hi ha més
remei que usar-les, et
donem alguns consells:
1- Usa piles i bateries
recarregables. Aquestes poden reemplaçar a
les alcalines o a les de
carbó - zinc en qualsevol producte d’alt consum. Els seus preus,
clar, són més alts; però
a la llarga, per ser recarregables, sortiran més
barates. Els seus fabri-

cants garanteixen 1000 recàrregues i fins i tot una
durada per a tota la vida.
2- Cal comprar un aparell carregador de piles (serveix
per a totes les marques) i una vegada que la pila està
totalment descarregada, es pot tornar a carregar.
3- Mai connectis una pila no recarregable al carrergador,
poden explotar.
Consells per a ajudar al medi ambient.
Consells per a ajudar al medi ambient.
- Mai barregis piles noves amb usades. Només assoliràs
reduir la vida útil d’ambdues, ja que les noves passen
la seva energia a les velles.
- Busca piles recarregables de marques reconegudes
i que tinguin impresa la llegenda: Lliure de Mercuri
(mercury free).
- Quan vagis a comprar una calculadora o un rellotge,
mira de comprar les que funcionen amb l’ “energia solar”, i rellotges que funcionen amb el nostre pols.
- Mai llençar les piles al vàter o al riu. Tenen un altíssim
poder de contaminació en l’aigua.
- No apilonar les piles en un sol lloc. - És preferible
desprendre’s d’elles. - Totes juntes són més perilloses.
- Mai les cremis. Aquesta pràctica pot tenir un efecte nociu immediat per a la teva salut, perquè es desprenen
els vapors dels metalls pesats.
Font:” Per una pila de raons” - Angel Rigone
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Foto: Peter Manschot
www.petermanschotphoto.com

“La historia pertenece a los que la prolongan,
no a los que la secuestran.”
Manuel Vázquez Montalbán

de 7 a 14’30h. i de 17’00 a 20’30h. dissabte de 9:00 a 20:00

Mercat de Sant
Mercat de
Sant Antoni
Per fi ens trasl·ladem !!
Les carpes del mercat provisional començaran a tenir activitat comercial el dimecres dia 14 d’octubre.
L’antic mercat original deixarà de funcionar el dissabte 10 d’octubre.
La construcció del mercat provisional de Sant Antoni
s’ha pogut avançar amb l’aportació del Fons Estatal d’Inversió Pública en l’àmbit local. A partir d’ara
s’impulsarà la remodelació d’ambdos mercats. La
modernització del mercat de Sant Antoni és l’obra
de major magnitud projectada per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, per la seva complexitat urbanística i l’elevat nombre d’agents socials
implicats.
El proper 17 d’octubre ho cel·lebrarem amb una
festa d’inauguració de les carpes al mercat provisional.
Os esperem a tots!!

Concur

Receptes de
per la Tar
Participa i guanya un

prem

per compres al Merca

Concurs obert a tots i totes le

Els ingredients per la el•labor
serán productes de

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

o bé per email en arxiu wo
concursos@acelob
No us oblideu de fer constar les vos
nom, telèfon i ad

Data limit: 25 d’octu

La recepta guanyadora es pub
del mes de novem
Mes informació a les Parades d
en aquesta sec

Anima’t ¡ Participar e

I recorda, No cal enviar fo

12 ACELOBERT

SANTANTONI-ACELOBERToctubre.indd 12

2/10/09 17:34:44

Hora i mitja gratuïta de parking entrada pel carrer Borrell.

ant Antoni

curs de

es de Cuina
a Tardor

remi de 50€

al Mercat Sant Antoni

ots i totes les veïnes del barri.

er la el•laboració de la recepta
roductes de mercat.

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

l en arxiu word a l’adreça:
sos@acelobert.com
nstar les vostres dades de contacte:
, telèfon i adreça.

25 d’octubre de 2009

adora es publicarà en la revista
es de novembre’09
es Parades del Mercat anunciats
aquesta secció.

articipar es molt fácil!

enviar foto de la recepta!
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Botigues

a

Espai Texà

El desembre del 2008 va obrir al carrer Tamarit, 160 l’Espai Texà,
fill de les conegudíssimes Confeccions el Rellotge, amb l’objectiu
d’aprofitar el nou impuls que tindrà aquest carrer gràcies al mercat
provisional. “El nou mercat serà molt positiu perquè farà que els
comerciants no perdin tant de temps”, explica l’Evaristo que, quan
era petit i ajudava la seva mare a les parades que tenia al mercat
havia de llevar-se molt d’hora per muntar-les.
Tot i que actualment l’Espai Texà i Confeccions el Rellotge (al carrer Borrell 89-91) es dediquen a la compra-venda d’articles de
roba, en els inicis del negoci, l’any 1982, dissenyaven també roba
de treball. “El meu pare era sastre i vaig aprendre filatura i a tallar
la roba”, diu l’Evaristo, que amb 74 anys encara no pensa en la
jubilació, però sí en qui portarà les regnes del negoci: en Jordi i
el Manel, dos persones en qui confia plenament i que fa anys que
treballen amb ell.

Masclans.
Artesans del bacallà
“Tinc documents que proven que som aquí des que es va inaugurar
el mercat”, explica la Maria Masclans, orgullosa de ser la cinquena
generació que es dedica a la bacallaneria que porta el seu cognom.
Actualment, els Masclans són els únics comerciants del mercat dedicats exclusivament a la venda d’aquest producte, ja que, segons
explica la Maria s’ha de tractar molt abans de posar-lo a la venda i
això, és clar, és una feina laboriosa que no tothom està disposat a fer.
Ella, però, és el que ha fet tota la vida. “Oficialment vaig començar a
ajudar els meus pares als 14 anys, però des que sóc petita que corro
per aquí”, recorda la Maria, a qui no li importaria que els seus fills
continuessin la tradició familiar, sempre que els agradés.
Quant al mercat provisional i posterior trasllat al nou mercat, la Maria
opina que serà una millora en les condicions per a tots els paradistes.
Els Masclans són presents al mercat de Sant Antoni (amb dues parades, la 431 i la 402), al de Sarrià, al de Galvany i al de Les Corts.
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Per Clàudia Tersol

a Cel Obert
MAUR.
Pizzeria braseria

Quan fa 13 anys van obrir un forn de pa al carrer Urgell, 9, poc
s’imaginaven el José i la Carmen que acabarien convertint-lo en una
pizzeria de forn de llenya tradicional i que haurien de comprar dos
locals més (Floridablanca, 119 i Muntaner, 121) per poder abastir
tota la clientela que volia provar les seves especialitats. La pizza,
sens dubte, n’és una, però també les brotxetes espasa i sable, amb
un nom prou suggerent que ens dóna una idea del seu tamany.
Dels dos locals de Sant Antoni, ens crida l’atenció la decoració, rústica
al carrer Urgell (amb estris de pagès comprats pel mateix propietari) i
més aviat sofisticada al carrer Floridablanca, que fins i tot influeix en
el tarannà dels clients: “Al de Floridablanca, la gent parla més baixet”,
comenta el José.
A Maur es pot assaborir un ampli menú de migdia per 10,5 euros o
es pot reservar un sopar per a grups a partir de 20 euros. La pizzeria
braseria obre tots els dies de l’any de 13.30 a 16 i de 20.30 a 12.
Més informació al web http://www.restaurantmaur.com

El Taller
Després de 16 anys dedicada professionalment al món dental, l’Anna
va decidir deixar-ho tot i dedicar-se al que fins llavors havia estat
només una afició: fer collarets, braçalets i anells. Així que fa dos anys,
es va enamorar del local al carrer Urgell 14 i va decidir obrir-hi una
franquícia d’El Taller.
Constantment pendent dels colors que es porten a cada temporada,
l’Anna modifica els aparadors perquè vagin d’acord amb la moda.
“Aprofito per voltar pel mercat i veure què es porta”, explica.
Actualment disposa de 580 bols amb productes diferents a cada un tot i
que també ven els complements dissenyats per ella. L’Anna està contenta
perquè té molta clientela fidel: “Per Nadal, amics invisibles i aniversaris,
sempre pensen en mi”. A El Taller, es pot comprar un collaret per 15 o
20, tot i que també pot arribar a fer complements per valor de 100 euros.
Normalment, les clientes li diuen el que es volen gastar, i l’Anna dissenya
en funció d’això.
La botiga és oberta de dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20.30.
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Gratuïts

Taulell d’anuncis
Varis

Ofertes de Treball

Demandes de Treball

Vendo 2 triángulos de averías homologados para vehículos. Con funda de
transporte. Sin usar. Totalmente nuevos. 10 €. T. 639 08 45 83 Javier.
---------------------------------------Vendo revistas “Diez minutos” del 56
al 115 (años 1952 y 1954). Encuadernadas en un tomo. T.93 340 33 76 de
21 a 22h.
----------------------------------------Doy clases particulares de todas las
materias de primaria, secundaria y bachillerato. T. 657 921 166
----------------------------------------Cama doble (135cm) - canapé abatible tapizado y colchón en látex (funda extraíble) casi nuevo (sólo 2 años,
utilizado en la habitación de invitados),
ideal para espacios pequeños. 400€ T.647 024 281
----------------------------------------Compro disc anys 60,70 I 80, grans i
petits, pop, rock, jazz, soul, etc. tambe revistes musicals anys 60, 70 I 80
(Fonorama, Fans, Discobolo, Disco
express, etc.) Passo a domicili
T. 93 346 08 60
----------------------------------------Tebeos antics,comics de Superherois,
Manga,albums de cromos,calendaris
de butxaca, Playmobil, Airgam Boys i
joguina en general. T.630 930 616
----------------------------------------Vendo 2 bicicletas a 60€ cada una, 1
de paseo y otra de montaña. Sr. Ricardo T. 608 606 114
----------------------------------------Vendo casa Barbie, por 30 € antigua
pero en buen estado. Esther T 93 231
21 42 - 605 503 838.
----------------------------------------Compro tebeos antics (Roberto Alcazar, Capitan Trueno, Hazañas Belicas,
Vertice, etc.)Tambe albums de cromos
i cotxes d’ scalextric. Paso a comicili
T. 654154765
----------------------------------------Venc Gran Enciclopèdia Catalana 15
volums en bon estat. Preu 180€.
T.93 435 16 56
----------------------------------------Vendo lavadora marca Canoy. Medidas 50x71x40 carga 3 kilos y medio
clase AA Nueva precio económico.
Tel.: 618 301 858
----------------------------------------Se vende CD’S varios a particular, en
buen estado. T. 93 436 74 24

Portero o conserje se ofrece. Escalera no conflictiva. Llamar a partir de las
20h. T. 93 450 38 05
----------------------------------------Se ofrece Sra, para tareas domesticas,
seria y responsable tengo experiencia
y puedo dar referencias.
T.616 183 614 – 93 231 20 44
----------------------------------------Canguro, se ofrece chica seria y muy
responsable de 39 años para cuidar
bebes y niños. Tengo experiencia.
T. 658 085 638 Meritxell
----------------------------------------Sra. catalana de 50 años busca trabajo por las mañanas de recepcionista
de consulta medica o dependienta de
tienda de ropa, zapatería, perfumería
o similar.
T. 93 231 21 42 - 605 503 838 Esther
----------------------------------------Cambrer profesional, s’ofereix per traballar. Vivenda al barri. 25 anys d’ofici
T.650 750 077
----------------------------------------Persona responsable con papeles en
regla y buenas referencias. Busco trabajo para limpieza planchado cuidado
de personas mayores. Por las mañanas. Sra. Rosa.
T.686 035 907–93 421 33 18
----------------------------------------Señora catalana se ofrece por horas
para faenas de casa, planchar, compañía etc… Sra. Mar T.93 274 11 39
----------------------------------------Mujer de 28 años con experiencia en
cuidar ancianos y servicio doméstico
se ofrece para trabajo de lunes a sábado. T. 696 088 127
----------------------------------------Sra. Marisol Veizaga de 35 años se
ofrece para trabajo de limpieza y tareas domésticas, cuidado de personas
mayores y niños y también noches.
Referencias. T. 628 287 398
----------------------------------------Se ofrece chica para limpieza de casas o cuidado de personas mayores.
Experiencia. Horario por las mañanas.
T. 649 327 458
----------------------------------------Sra. responsable se ofrece para limpieza casas particulares, escaleras,
oficinas o cuidar señora mayor.
T. 690 233 927 - Sra. Pilar
-----------------------------------------

Se necesita personal de ambos sexos
para la venta productos de Alta Cosmética de Aloe Vera. 100% natural.
Altos ingresos Interesados llamar a
Rita. T. 647 306 021-Mañanas de 9’00
h. a 14’00 h.
----------------------------------------Distribuidor independiente. Con gran
posibilidad de negocio. T. 646 275 808
----------------------------------------Se requiere comercial para asesoría
en barcelona, para hacer una campaña de captación de clientes y publicidad, preferiblemente sra. latina de
30 a 49 años, con experiencia como
comercial mínima de 2 años, horario
flexible e interesantes incentivos, tel.
677 40 52 32.
----------------------------------------Es selecciona personal comercial per
treballar mitja jornada. Majors de 35
anys amb bon nivell cultural. Interessats trucar a Srta. Marta:
T. 93 582 11 49
----------------------------------------Se tu propio jefe. Gran oportunidad
de un negocio internacional, naciol y
local, con inversion reducida. Los interesados pueden llamar al:
93 427 35 86 o al 670 671 764
----------------------------------------Se vende Farmacia en Catalunya.
T. 608 493 480
----------------------------------------Herbalife, distribuidor Independiente,
llame oportunidad de negocio.
T. 629 324 252
----------------------------------------Comercials de mitja jornada. Majors
de 35 anys amb bon nivell cultural.
Formació a càrrec de l’empresa. Srta.
Berta: 93.582 11 49
----------------------------------------Se requiere comercial para asesoría
en barcelona, para hacer una campaña de captación de clientes y publicidad, preferiblemente sra. latina de
30 a 49 años, con experiencia como
comercial mínima de 2 años, horario
flexible e interesantes incentivos, tel.
677 40 52 32.
català parlat
----------------------------------------Oferim
sou
fixe + comissions
Es selecciona personal
comercial per
treballar mitja jornada. Majors de 35
anys amb bon nivell cultural. InteresInteressats enviar currículum
sats trucar a Srta. Marta:
T. 93 a:
582
11 49
info@acelobert.com
-----------------------------------------

CERQUEM COMERCIALS
amb experiència en
venda directa
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Gratuïts

Taulell d’anuncis
Motor

Immobles

Relacions

Vendo SEAT 600E Año 1970 siempre
en parking solo 2 dueños. Buen estado. 2300 € T. 607 494 983 Arturo
---------------------------------------Se vende Golf MK 2 1,8 GTI año 1990.
2 puertas. Pintado de cobre. ITV pasada, neumáticos nuevos. Perfecto estado a toda prueba. T. 635 604 796 Iban
---------------------------------------Vendo Mercedes 320E automático.
Gasolina. Año1996 asientos de piel.
Impecable 153.000 Km. Siempre en
Parking. Papeles al día 10.000€. De
particular a particular T.629 041 005
---------------------------------------Vendo coche Renault R-12 del año
1981, en pleno funcionamiento. 600€.
llamar de 21a 22h. T.93 340 33 76
---------------------------------------Vendo ciclomotor Derby Atlantis, sólo
3 años y 4000Km. Regalo accesorios.
780€ T.656 813 957 Jesús.
---------------------------------------Vendo Skoda Felicia año 1999 gasoil.
60.000 Km.Siempre en Parking privado.
5 puertas, color gris metalizado. 1.200€
T, 660 065 676 a partir de 15 horas.
---------------------------------------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 piso delante del mercado de
Sagrada Familia. 100 m2, 4 habitaciones, salón comedor, 1 baño, 1
aseo, 1 cocina, 2 trasteros. Equipado
con calefacción y aire acondicionado.
Semi nuevo, para entrar a vivir. Precio
345.000 euros. Telf.: 635 546 717.
---------------------------------------Alquilo habitación zona de Pº Fabra i
Puig. T. 630 317 162 noches
---------------------------------------Alquilo piso con ascensor, 4 habitaciones todas exteriores, baño completo,
wc, balcón 2x8, lavadoras secadora, cocina reformada por estrenar. TV. T.D.T.
Provença T. 93 436 36 34. Joaquim
---------------------------------------Alquilo local de 60 m. en C. Gabriel y
Galán 24, junto Av. Meridiana (Clot).
Zona comercial. Finca moderna. Alta
de suministros. Aire condicionado.
Con trastero y/o oficina interior y lavabo. Techos altos. Directo de propietario. Tel.: 649 253 627
---------------------------------------Venc casa de poble a restaurar a Sant
Feliu de Guixols. 4 habitacions dobles i 4 de senzilles. Pati interior gran.
300.000€ Sr. Joan T. 93 423 47 72
---------------------------------------Se alquila apartamento en Blanes T.
93 697 66 63 – 687 349 841
---------------------------------------Calella- Alquilo local de 90 o 180 m.
frente estación de autocares. Local
amplio y luminoso. Amplios escaparates a pie de calle. Dispone de salida de
humos. Directo de propietario.
T. 649 253 627

Pilar 56 años, culta, alta, buena presencia, viuda. Me gustaría conocer hombre
1.75 de altura, educado, para amistad y
posible pareja. T 657 130 992
------------------------------------------Tengo presencia, simpatía y más cosas. Quisiera conocer persona que le
guste viajar y conocer países como
acompañante, pero independiente
cada uno. Si tienes de 55 a 65 años y
te interesa llámame. T, 661 333 513
------------------------------------------Sra. de 59 años, busca hombre libre,
serio, no fumador, sin vicios, que sea
alto, educado y romántico, de 60 a 65
años, para relación seria y para formar
un hogar. T. 654 632 049
------------------------------------------Soc una dona agraciada i honesta, tinc
54 anys i estic lliure per formar llar amb
home serios, no fumador ni vicis.
T.689 116 441 Rosa Mª
------------------------------------------Dona 71 anys de bona presencia, educada, busca home formal, per amistat
seriosa i posible relació estable
T.93 442 25 78
------------------------------------------Chico 45 años busca chica para amistad y posible relación estable. Soy
romántico y agradable, funcionario y
vivo en Barcelona. T. 685 173 068 Jordi. E-mail poblesec@hotmail.com
------------------------------------------Chico 32 años sencillo dulce, busca
amistad con chica 24 a 37 años, dulce.
Posible relación seria. Me gusta leer,
música, pasear. Pregunta por Manuel,
anímate a llamar T. 93 454 04 52

Omple i Envia aquest cupó amb
l’ anunci que vulguis que surti publicat a:
ACELOBERT SANT ANTONI
“Anuncis Gratuïts “
C/. Indústria, 141, entlo 1ª, esc Izq
08025 Barcelona
o per e-mail: anuncis@acelobert.com
en el assumpte posar:
Taulell d’anuncis Sant Antoni
No us oblideu d’afegir un telèfon de contacte.
L’ anunci gratuït (*) sortirà publicat a la revista del proper
mes. (Data límit de recollida: dia 23 de cada mes.
(*) Resten exclosos els anuncis de serveis
professionals.
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La Guia útil de Sant Antoni
Alimentació
Carniceria Neus
C/. Sepúlveda, 151 - T. 93 454 73 72
Escofet i Oliver
C/. Comte d’Urgell, 12 - T. 93 329 32 25
Fleca Barot
C/. Parlament, 58. T. 934412734
Forn L’Espiga d’Or
Ronda de St. Pau, 11 - T. 93 443 05 19
Forn Sepúlveda
C/. Sepúlveda, 171 - T. 93 454 69 73
Forn 101
C/ Tamarit, 101, T. 93 423 32 23
Fruites L’Antiga Ureña
C/. Parlament, 39 - T. 93 329 68 14

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

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

Assegurances

Animals

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

Articles de fumador

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

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

Estudis i Formació

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

Bodegues

Esoterisme

Flors i Plantes

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

Estètica i Bellessa

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

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

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

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
Personal Estetica T. Q.
Entença, 22. Tel. 93 425 15 16

Chelma Sol
C/. Comte Borrell, 67 - T. 93 325 85 87
Depiline Expres Sant Antoni
C/. Comte Borrell, 72 - T. 93 423 85 56
Estètica Iolanda
C/ Calàbria, 63, T. 93 425 05 80
Imatge Perruquers
Rocafort, 67-69. T. 934264917

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

Santos
C/. Viladomat, 96 - T. 93 426 41 31

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

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

Moncasa Futur, S.L.
Avgda. Mistral, 48 - T. 93 289 34 97
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Informàtica, Electrònica, Imatge i Sò
Big Green
Rda. de Sant Antoni, 45
Cash Converters
C/. Floridablanca, 145 - T. 93 423 99 00
Deforest Juli Matamala
C/. Viladomat, 105 - T. 93 423 72 29
Foto Rondas
Rda. de St. Antoni, 4 - T. 93 442 25 79

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

CARTUCHOS DE TINTA

Y TONERS
AHORRA HASTA UN

60%

INFORMACIÓN

902 109 514
934 511 645
o bien en Sepúlveda 177
Microfusa
C/. Sepúlveda, 134 - T. 93 435 36 82
Fotofonía
C/. Floridablanca, 101 - T. 93 423 73 73

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

Green Megastore
C/. Sepúlveda, 178

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

Llar

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

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

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

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

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

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

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

La Algodonera
C/. Tamarit, 179 - T. 93 423 63 91
La Casa del Pintor
C/. Parlament, 42 - T. 93 441 28 19
Expert Outlet
C/. Manso, 14 - T. 93 292 77 40
Fernando Boqué Nicolás, instal·lacions
C/. Floridablanca, 125 - T. 93 423 54 22

La Flauta Màgica - Emmarcats
C/. Comte Borrell, 99 - T. 93 426 09 44
La Sofateria
C/. Comte Urgell, 45 - T. 93 323 99 88

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
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Llar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i Complements

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ACELOBERT

SANTANTONI-ACELOBERToctubre.indd 23

2/10/09 17:35:17

La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni

Moda i Complements

Espardenyeria
C/. Manso, 45 - T. 93 325 99 76
Grama Moda
C/. Tamarit, 169- T. 93 423 03 26
Joieria Jades
C/. Floridablanca, 89 - T. 93 426 30 59

Guia Global
C/. C. d’Urgell, 32 - T. 93 424 53 51
Gual Tomás, Bosses
C/. Comte Borrell, 55 - T. 93 441 43 95

Joieria Tomàs Colomer
C/. Comte Borrell, 58 - T. 93 423 77 43
Iglesias Joiers
Rda. de St. Antoni, 61 - T. 93 323 34 53
El Capricho
C/. Comte d’Urgell, 10 - T. 93 442 20 38

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

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

Lavinia calçats
Avgda. Mistral, 22 - T. 93 425 15 62

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

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

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

Joieria Fina García
C/. Comte Borrell, 56 - 93 442 68 69

Llenceria Delta
C/. Comte Borrell, 97 - T. 93 325 39 77
Mas - Vestuari Laboral
Rda. de St. Antoni, 17 - T. 93 425 53 93
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Moda i Complements

Set Calçats
C/. Comte d’Urgell, 7 - T. 93 423 36 85
Merche Outlet
C/. Manso, 37 - T. 93 423 60 64

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

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

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

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

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

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

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

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

Moré Joiers.
C/. Comte Borrell, 39 - T. 93 442 35 67

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

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

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

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

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

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

Motor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papereria

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

Serveis
Hostal Cèntric
C/. Casanova, 13 - T. 93 426 75 73
Giatssa Gestoria
Manso, 47-1a.B. T. 93 237 36 47
Mabel Copy
C/. Parlament, 51 - T. 93 324 94 84
RACC
Tamarit, 118. Tel. 93 463 10 44
Tintoreria Sant Antoni
C/. Tamarit, 149 - T. 93 425 29 39

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

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

Gelateria Bonastre

Avda. Mistral,10 - T. 93 423 81 27
Geladeries Sirvent
Rda. de St. Pau, 3-5 - T. 93 441 76 16
Bar Radio
C/. Sepúlveda, 91 - T. 93 453 11 64

Laurel

C/ de la Cera, 53, T. 93 441 30 16
Restaurant Casa Nostra

C/. Parlament, 1 - T. 93 325 27 30
Taberna de Mastia “Can Conesa”

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

C/. Floridablanca, 140 - T. 93 325 62 92
Lider
C/. Floridablanca, 65 - T. 93 426 07 09
Pizzeria Tres i no Res

C/. Casanova, 22- T. 93 323 11 39
Zodiac, Bar-Restaurant
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Salut

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

Linea Óptica
Rda. de St. Pau, 59 - T 93 329 31 96
Dietética Condal
C/. Urgell, 8 - T. 93 442 20 40

Bielsa Òptics
C/. Calàbria, 52 - T. 93 325 57 60
Farmàcia Herrero
C/. Comte Borrell, 68 - T. 93 423 58 46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre Mèdic Manso
C/. Calàbria, 17 - T. 93 424 03 37
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Un xic d’història

Per Clàudia Tersol

De canòdrom a
seu de la ONCE
El mundo deportivo
(20 abril 1968)

L’any 1999, després d’una quarantena d’anys en funcionament, va ser clausurat l’antic canòdrom de la Plaça
Espanya, situat al carrer Llançà número 2.
L’edifici, vestigi d’una tradició que havia estat importada d’Irlanda i Anglaterra, ocupava el solar on avui hi ha
l’edifici de la ONCE i s’hi realitzaven curses de llebrers
a diari, com anunciaven els diferents diaris de l’època.
Aquesta afició era l’alternativa popular als hipòdroms,
freqüentats habitualment per la gent d’alta societat.
Durant molt de temps, els canòdroms van ser els únics
jocs d’atzar permesos, fins el 1977, quan el govern de
l’UCD va legalitzar altres activitats com els bingos, els
casinos i altres sortejos. Els canòdroms no van poder fer
front a l’augment dels impostos i de la competència, així
que poc a poc van anar tancant. L’últim en fer-ho va ser
el de la Meridiana.
Els gossos utilitzats en els canòdroms són anomenats
llebrers (ja que tradicionalment han estat utilitzats per la

Edifici de la ONCE

caça de la llebre), una espècie que podia agafar una velo
velocitat de fins a 75 km/h i podia arribar a córrer entre 315 i
420 metres en poc més de 20 segons. El progressiu tancament d’aquestes instal·lacions va fer entrar en escena
les associacions protectores d’animals, que miraven de
trobar un destí per als llebrers. Alguns van ser adoptats
per famílies de fora de l’estat, tot i que el tractament que
es fa d’aquests animals un cop perden la seva condició atlètica és força cruel -molts acaben abandonats en
boscos-.
En qualsevol cas, la majoria dels antics canòdroms tenen
avui un ús social. El de la plaça Espanya, per exemple,
allotja el centre de recursos per a persones invidents més
gran de tota Europa, amb una superfície de 44.000 m2.
L’edifici compta amb un auditori amb més de 400 butaques, una piscina per a la pràctica de l’esport paralímpic i
un centre de rehabilitació per a persones que han perdut
la vista recentment.
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Acelobert Recomienda

Por Ritter Ritz

LIBROS

CINE: DVDs

Clarissa Pinkola Estés:
“Mujeres que corren con los lobos”
(Ediciones B)

Werner Herzog:
“Corazón de Cristal”
(Alemania, 1976)
Manga Films.

Dentro de toda mujer alienta una vida
secreta, una fuerza poderosa llena de
buenos instintos, creatividad apasionada y sabiduría eterna. Es la Mujer
Salvaje, una especie en peligro de
extinción que representa la esencia
femenina instintiva. Aunque los regalos de la naturaleza les pertenecen
desde el nacimiento, los constantes
esfuerzos de la sociedad por “civilizar” a las mujeres y constreñirlas a unos roles rígidos las han
dejado sordas a los dones que albergan en su interior.
En Mujeres que corren con los lobos, la doctora Pinkola Estés revela mitos interculturales, cuentos de hadas e historias,
para ayudar a las mujeres a recuperar su fuerza y su salud,
atributos visionarios de esta esencia instintiva.
Mediante los relatos y los comentarios examinamos el amor,
comprendemos a la Mujer Salvaje y nuestra psique más profunda
la abraza íntimamente, como a alguien que contiene medicina y
magia. Estés ha creado una psicología femenina es su sentido
más verdadero: el que lleva al conocimiento del alma.

En los años 70 una brillante generación de cineastas alemanes
irrumpía en el panorama internacional. Fassbinder, Herzog y
Schroeter entre otros, tomaron
el relevo de la “nouvelle vague”
y la llevaron por caminos más
expresionistas, creando obras
de una extraña y fascinante belleza.
Muchas de las películas de Werner Herzog de aquellos años estaban descatalogadas o inencontrables. Manga Films ha iniciado la reedición de su filmografía
con “Fata Morgana”, “Señales de vida” y “Corazón de Cristal”.
Esta última está ambientada en un pequeño pueblo de Baviera en
el siglo XVIII y narra la búsqueda de la fórmula del cristal rubí,
fórmula que se ha perdido al morir el maestro cristalero. Para
conseguir el clima de locura colectiva el director hizo que los actores actuasen en trance hipnótico.

MÚSICA: CDs

EXPOSICIONES

Moby: “Wait for me”

Gino Rubert: Galería Senda,
C/ Consell de Cent 337,
Barcelona.
Hasta el 24 de octubre.

El propio Moby anuncia el
disco como “más silencioso
y melódico, y mucho más
triste y personal, que algunos de los álbumes que he
hecho en el pasado”. De
hecho es un album intimista que se grabó en el propio
estudio del músico, con la
colaboración de amigos y
conocidos.
El primer single es un tema instrumental, sin voces, titulado
“Shot in the back of the head”, que se regala desde la web oficial. Con un videoclip realizado por David Lynch, al que Moby
envió la música y le comentó “por favor, haz lo que quieras”.
Cuenta con la colaboración de su amigo Ken Thomas (Sigur
Ros, M83), como mezclador y productor.

Artista de interesante trayectoria, Gino Rubert, es
autor de una figuración
metarrealista, misteriosa
y sugerente, poblada de
personajes enigmáticos
que atraen invariablemente nuestra atención sin revelar nunca demasiado sobre sí
mismos, situados es espacios solidamente construidos…
En esta ocasión presenta también trabajos sobre papel en gran
formato donde mezcla dibujo, acuarela, fotografía de rostros,
cabello natural y trozos de plástico. Seguramente reconocerán su
estilo, ya que es el autor de las portadas de la trilogía “Millennium” de Stieg Larsson.

CONCIERTOS
Temporada Musical CaixaForum:
Av. Marqués de Comillas 6-8, Barcelona - Tel.:934 953 945

L’Auditori:
C/Lepant 150, Barcelona

Diumenge 18 d’octubre.
Marta Almajano, soprano; Luca Pianca, archilaud; Vittorio Ghielmi,
viola da gamba

Del 02 al 16 d’octubre: 14é
Festival de Músiques del Món.

Diumenge 25 d’octubre London Haydn Quartet & Eric Hoeprich

Divendres 16 d’octubre 21.30
hs.: Toumani Diabaté (Mali)
The Mandé Variations.

Diumenge 1 de novembre. Trio Kandinsky (en la foto)
Diumenge 8 de novembre. Ensemble Prometeo (Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla)
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Fem barri

Per Clàudia Tersol

Jaume Duch i Fumadó
15 anys col·laborant amb el barri
El passat 19 de setembre Jaume Duch i Fumadó va
celebrar les seves noces d’or com a capellà. L’actual
rector de la Parròquia de la Preciosíssima Sang, al
carrer Viladomat, 78, reflexiona sobre la seva trajectòria, el barri i la societat actual.
50 anys són tota una vida...
Sí, he corregut molt món en aquest temps, he estat vicari
i rector en 12 parròquies diferents i he tractat comunitats
diverses i plurals, si bé totes les persones tenim les mateixes il·lusions, pors i desenganys.
Quant temps fa que és rector d’aquesta parròquia?
15 anys. Abans havia estat en altres parròquies de la ciutat i del camp, al Penedès. I també a Bèlgica, a la regió
minera del Borinage, on hi vaig ser durant quatre anys
per acompanyar els immigrants espanyols que s’hi van
traslladar... perquè tot el que ens arriba ara, els espanyols als anys 60 també ho hem fet.
En 15 anys, quina feina ha fet pel barri?
He col·laborat amb les entitats i he deixat que en aquesta casa hi entressin accions humanitàries encara que no
siguin confessionals. A Xarxantoni, per exemple, els vaig
deixar gratuïtament el quart pis perquè s’hi instal·lessin.
També es reuneixen aquí els Narcòtics Anònims, els Alcohòlics Anònims i els ALLANON, els familiars de persones alcohòliques. A més també hi ha espai, per un
agrupament escolta, un grup experimental de teatre i
per El Triangle, un altre grup de teatre molt arrelat al barri. La meva manera d’entendre l’evangelització no és a
l’església sinó al carrer.
Quins són els canvis més significatius que ha vist en
50 anys de professió?
Llavors les esglésies estaven plenes, però no per una opció
plenament assumida sinó per les circumstàncies sociopolítiques. Ara som a l’època de la postmodernitat, on hi predomina el subjectivisme, pel qual cadascú decideix el que és bo o
no per a ell. Les institucions –família, església i escola- han
passat a estar desacreditades i els mass media ofereixen un
model erroni d’església, basat en els bisbes.

“La meva manera d’entendre l’evangelització
no és a l’església sinó al carrer”
Veig que es considera un capellà progressista?
El que ens ha fet mal al cristianisme és aquest mimetisme amb el poder i el cert és que la base no té res a veure
amb les altures. Hi ha molta gent que treballa molt seriosament i s’entrega. Jo sóc fill del Concili Vaticà II, que
va suposar una onada d’aire fresc, ja que es va dir que
l’Església no és una societat perfecta sinó el poble de
Déu , en què tots som iguals però am funcions diferents.
És trist dir-ho però avui hi ha una reacció conservadora
que culpen aquella generació del fet que s’hagin buidat
les esglésies i volen tornar a l’antigor, al conservadorisme, a la sotana...
Com va celebrar les noces d’or?
Encara no ho he fet. El 18 d‘aquest mes farem una missa
i un pica-pica.
Ja per acabar, què vol fer quan es jubili?
Doncs m’agradaria seguir fent de capellà però d’una altra manera, animant grups i ajudant alguna parròquia,
però renunciant a la responsabilitat d’una rectoria.
Doncs, el felicitem per aquestes noces d’or i li agraïm
sincerament la seva implicació i proximitat amb la gent
del nostre barri durant tots aquest anys.

31 ACELOBERT

SANTANTONI-ACELOBERToctubre.indd 31

2/10/09 17:35:33

Sudoku

El rincón del humor

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

Chistes
Una maestra nueva, trata de aplicar
sus cursos de Psicología.
Comienza su clase diciendo:
- Todo aquel que crea que es estúpido, que se ponga de
pie.
Luego de unos segundos de silencio, Jaimito, se pone
de pie.
La docente le pregunta:
- Jaimito, ¿crees ser estúpido?
- No, señorita..., pero me da pena verla parada solita...

NIVEL MEDIO

----------------------------------------------------------Estaban 3 locos en un avión con tremendo alboroto, y de
repente el piloto le dice al copiloto:
- Vaya a ver que les pasa a esos tipos.
Y el copiloto se dirige a los locos, y vuelve a la cabina de
pilotaje. El piloto le pregunta:
- ¿Qué hiciste para que se quedaran quietos?
- Nos pusimos a jugar a la escuela y les mandé deberes.
Cinco minutos después, se vuelven a alborotar y el piloto
le dice al copiloto:
- Vaya a ver qué les pasa a esos tipos esta vez.
El copiloto se va y regresa y el piloto le pregunta:
- ¿Qué hiciste?
- Revisé sus deberes y como los hicieron bien, les abrí la
puerta y se fueron al recreo.
-----------------------------------------------------------

NIVEL DIFICIL

La maestra le pregunta a Jaimito:
-Si yo digo fui rica, es tiempo pasado, pero si digo soy
hermosa, ¿qué es?
-Exceso de imaginación.

fofiman@blogspot.com

soluciones

La
Tira
Còmica

NIVEL DIFICIL

NIVEL MEDIO
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PACO
DE

Hoy cocinas tú

Judías campesinas

Elaboración:
1.- Limpiar las judías.
2.- Cortar el bacon en trocitos.
Calentar muy poco aceite en una sartén y freír el bacon;
al retirarlos, colocarlo encima de papel absorbente.
Reservarlo.
3.- Frotar con el ajo las rebanadas de pan.
En la misma sartén con la grasa del bacon, añadir un
poco más de aceite y freír las rebanadas de pan.
Depositarlas encima del papel absorbente y conservarlas calientes.
4.- Para la salsa: en un bol mezclar la leche evaporada con
la mostaza, el aceite, el vinagre y sazonarlo con sal.
Mezclar bien para que ligue.
5.- En un cazo con agua hirviendo y un poco de sal, hervir
las judías, unos 10 minutos.

Ingredientes:
• 750 g judías verdes
• 100 g bacon cortado en
lonjas finas
• 4-8 rebanadas pan finas
• 1-2 dientes ajo, pelado

PACO!!!! PONME UNA JARRA
DE SANGRE BIEN FRIA...

Para la salsa:
• 100 ml (1/2 vaso) leche
evaporada Ideal
• 4 cuch. aceite
• 1 cuch.vinagre
• 1 cuch. peq. Mostaza
• Aceite
• Sal

BUFF!!
QUE SED
TENGO

6.- Escurrirlas y ponerlas en una fuente de servir.
Esparcir por encima el bacon frito y aliñar con la salsa
de mostaza, adornar con el pan frito y servir caliente.

¡¡QUE ASCO!!
¡¡ESTO ES ZUMO
DE CIRUELA!!

ES LO QUE HAY...

LA CRISIS LLEGA A TODAS PARTES,
A TODAS!!
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Horóscopo

Aries

OCTUBRE ‘09
21 MARZO - 20 ABRIL

Libra

Tauro

21 ABRIL - 20 MAYO

Escorpio

Este mes estaréis un tanto quisquillosos.
A la hora de actuar pensaréis mucho en
lo que vais a hacer, siendo muy realistas y
sabiendo muy bien lo que queréis. Disfrutareis del tiempo libre.

Géminis

21 MAYO - 21 JUNIO

Leo

22 JUNIO - 22 JULIO
Vuestros sueños pueden hacer que perdáis de vista lo cotidiano, lo cercano y
perderos en la fantasía. Antes de actuar
reflexionar donde acaba la ilusión y donde
empieza la realidad.

23 JULIO - 23 AGOSTO
Los nervios estarán más exaltados que de
costumbre, tiempo de seguir los acontecimientos sin poner vuestros objetivos como
meta.

Virgo

24 AGOSTO - 23 SEPTIEMBRE
Mes para ponerse en marcha aunque no
todo lo que querrías va a tener una solución inmediata. Favorable para no tener
prisa en los resultados.

24 OCTUBRE - 22 NOV.

Necesitáis del apoyo emocional para salir
adelante, aunque sabéis como hacerlo no
tenéis vuestro mejor momento.

Sagitario

La familia va a necesitar de vuestro apoyo, en echar una mano y responder a lo
que necesiten, estaréis divididos entre
responder a sus necesidades o mirar solo
las vuestras. Es un tiempo de poneros a
prueba.

Cáncer

24 SEPTIEMBRE - 23 OCTUBRE
Posibilidad de consolidar proyectos, de
concretar temas materiales a pesar de
que surja alguna dificultad. Encontraréis
soluciones.

Vuestra actividad irá dirigida a asuntos relacionados con el hogar estando muy activos en el entorno familiar. Pueden surgir
imprevistos, estar alerta.

23 NOV. - 21 DIC.

Tiempo para empezar algo nuevo, teniendo la mente muy activa para realizar lo que
pretendáis. Noticias con los hermanos, os
llamarán.

Capricornio

22 DIC. - 20 ENERO
Tensiones en la comunicación con los
otros, es mejor no buscar el dialogo y no
entrar en discusiones. Mejor esperar que
actuar.

Acuario

21 ENERO - 19 FEBERO
A través de los demás posibilidades de
engendrar algún proyecto, En el terreno
profesional puede haber alguna novedad,
podéis esperar hechos inesperados.

Piscis

20 FEBRERO - 20 MARZO
Mes indicado para viajar y si puede ser en
algún lugar que haya agua. También sería
oportuno empezar a visualizar ese proyecto deseado.

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

Pilar Sánchez, astróloga y colaboradora de ACELOBERT, es profesora de astrología, mitologia y tarot,
con formación en psicología junguiana. Si deseais consultarle acerca de vuestro tema natal, profesional
o de negocios podeis llamarla al Tel. 671 987 502.
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Sesiones fotográficas
www.elisabethserrastudio.com

Concurs Posa`t Guapa

Participa i guanya un Tractament
Corporal Tonificant i Relaxant

Tractament corporal amb un important efecte estimulant. Massatge reafirmant que aconsegueix activar
la circulació. Millora de l’elasticitat i flexibilitat muscular. Aplicació de llet corporal reafirmant de la línia
Sveltia que amb els seus ingredients naturals (rosa mosqueta, col·lagen i extracte de calèndula), aporta
tonicitat a la pell i reafirma el teixit cutani.

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

Per participar només tens que dir-nos en quina pàgina
s’ha amagat “Peggy”, la nostra mascota.
Envia’ns la teva resposta a: Revista Acelobert Sant Antoni “Concurs Posa’t Guapa”
C/. Industria, 137-141, entl. 1er., esc. Esq. - 08025 Barcelona
ó be per e-mail a: concursos@acelobert.com - Assumpte: Concurs posa`t guapa.- Sant Antoni
Indica’ns les teves dades : nom, edat, adreça i telèfon de contacte.
Darrer dia d’admissió de cartes i emails: dia 25 de cada mes.
Guanyadora del mes passat, veure pagina 2.
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