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Telèfons útils Sumari

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 - Joan Oliver
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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Activitats Novembre’09
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ACTES DE COMMEMORACIÓ 
Dilluns 9 de novembre
’20 anys de la caiguda del mur de Berlín’, actes de ce-
lebració.
El Goethe-Institut Barcelona es prepara per celebrar el vin-
tè aniversari d’aquest esdeveniment en col·laboració amb 
nombroses institucions alemanyes i internacionals. Du-
rant els actes de celebració, us presentarem exposicions 
de fotografia, instal·lacions de vídeo i material informatiu. 
Mostrarem el punt de vista català i europeu sobre aquest 
esdeveniment històric a través d’entrevistes públiques amb 
Jordi Pujol i György Konrád, i escoltarem també altres testi-
monis de personalitats destacades del món de la política i la 
cultura internacional. Completarem els actes amb una ofer-
ta d’especialitats gastronòmiques alemanyes i una tómbola 
amb atractius premis. Lloc: Institut Alemanys de Barcelona 
– Institut Goethe, de 18 a 01h. 

EXPOSICIONS
Del 3 al 14 de novembre 
Voces en silencio. Preludi de Campos de Humanidad 
Exposició de pintura. Acrílics i tècnica mixta, per Fátima 
Aboul Andaluz. “Els quadres són un crit mut de somnis, 
pors, anhels, desesperació i per sobre de tot: esperança”.
Lloc: Cotxeres Borrell, de dilluns a divendres de 10 a 22h i 
dissabte de 10 a 14h. i de 16 a 20h.

Del 3 al 25 de novembre
Miralls. Visió calidoscòpica d’una sola realitat, per cinc ar-
tistes orientals i cinc que viuen i treballen a Barcelona.
Lloc: Casa Elizalde.

Del 17 al 28 de novembre 
Aquarel·les
Exposició de pintura. Aquarel·la, per Cecilio Romero Benito
“Quan el temps ens permet o ens obliga a viatjar, tenim 
l’oportunitat de conèixer llocs que mantenim a la memòria 
quasi bé sempre gràcies a una càmera fotogràfica, però si 
som capaços de pintar-los, el record es manté al cor”.
Lloc: Cotxeres Borrell, de dilluns a divendres de 10 a 22h i 
dissabte de 10 a 14h. i de 16 a 20h.

Divendres 20 de novembre
Homúnculos. Il·lustracions de Raúl Ruiz.
Lloc: Casa Golferichs. Fins l’11 de desembre.

MÚSICA
Divendres 6 de novembre
The Castaways, concert de rock alternatiu. 
Grup format fa un any i mig, entre uns quants amics de 
la zona de Sant Gervasi, a Barcelona. Els seus concerts es 

Guanya una ampolla de c ava        
amb la Targeta Comerç
Aquest mes de novembre arriba la prime-
ra promoció per als titulars de la Targeta 
Barcelona Comerç.

Totes les persones que utilitzin aquesta 
targeta per comprar als establiments de 
Sant Antoni Comerç on sigui vàlida acon-

seguiran una ampolla de cava exclusiva quan arribin als primers 50 
euros acumulats de compra. Aquesta promoció durarà fins al dia 30 
de novembre o fins exhaurir les existències.

Així doncs, si encara no teniu la Targeta Barcelona Comerç de Sant 
Antoni Comerç podeu anar a qualsevol oficina de “La Caixa” per 
demanar-la. Aquesta targeta és totalment gratuïta i no té comissió 
de manteniment, pot ser de dèbit o de crèdit i es pot domiciliar a 
qualsevol número de compte de qualsevol entitat financera.

Amb la Targeta Barcelona Comerç de Sant Antoni Comerç podreu 
pagar els productes que adquiriu als establiments de Sant Antoni 
Comerç així com als establiments adherits als altres eixos comer-
cials de la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta targeta també podreu gaudir de les promocions que 
faci Sant Antoni Comerç, com aquesta de l’ampolla de cava, de des-
comptes en cinemes i teatres, en Caixa Fòrum i Cosmo Caixa, en 
aparcaments i altres serveis que s’hi puguin anar afegint.

Un dels objectius de la targeta és que arribi a esdevenir la targeta 
de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona i serveixi per accedir a 
serveis, centres i activitats municipals.

Des de fa mesos us hem anat informant d’aquesta targeta, però la 
complexivitat que comporta la seva posada en marxa fa que el seu 
llançament s’hagi endarrerit. De tota manera ara ja és operativa i a 
poc a poc anirà omplint-se de continguts i de serveis.

Volem agrair la col·laboració dels establiments següents, que ens 
ajuden a poder fer arribar les ampolles de cava a les persones que 
les guanyin:

 
Mes informació: Comte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B 
Tel. 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com
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Bar Radio C/ Sepúlveda, 91
Bonastre C/ Tamarit, 136 
El Jabalí Rda. de Sant Pau, 15
Fleca Barot S.L. C/ Parlament, 58
Forn 101 C/ Tamarit, 101
La Moreneta C/ Tamarit, 109
Orxateria Sirvent Rda. de Sant Pau, 3
Restaurant Amigó C/ Tamarit, 181
Restaurant Bar Laurel C/ Floridablanca, 140
Restaurant Casa Nostra C/ Parlament, 1
Vinito C/ Parlament, 27
Xarcuteria Escofet Oliver C/ Comte d'Urgell 12
Xarcuteria Subirats C/ Sepúlveda, 167
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Activitats Novembre’09
caracteritzen per les composicions pròpies i per alguna ver-
sió de grups del panorama actual com Foo fighters, Oasis o 
Snow patrol que influencien el grup.
Lloc: Cotxeres Borrell, a les 20h.

ARTS ESCÈNIQUES
Divendres 27 de novembre
“A contrallum”
Propostes artístiques de les diferents disciplines de les arts 
escèniques com ara teatre, música, clown, mim o dansa. 
Dirigit a tots els públics.  Lloc: Cotxeres Borrell, a les 22h.

CINEMA
Dimecres 11 de novembre
Col·loqui sobre cinema amb Carlos Losilla, dins el cicle 
‘No t’ho perdis’.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver, a les 19h.

INFANTIL
Dilluns 16 de novembre
Narració de contes dins el cicle “Sac de rondalles”.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver , a les 18h.

Dimecres 18 de novembre
Projecció d’una pel·lícula (encara per determinar) dirigida a nois 
i noies de 12 a 17 anys. Lloc: Cotxeres Borrell, a les 18h.

D’ALTRES ACTIVITATS
Novembre i desembre. Font i torxa de la plaça Espanya 
La font i la torxa estaran en funcionament tots els divendres 
i dissabtes, de 19 a 21h. Lloc: Plaça Espanya

Institut Alemany de Barcelona – Institut Goethe
C/ Manso, 24-28 – Tel. 93 292 60 06

Cotxeres Borrell
C/ Viladomat, 2-8 – Tel. 93 324 83 50

Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver
C/ Comte Borrell, 44-46 – Tel. 93 329 72 16

Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
Tel. 93 323 77 90

Casa Elizalde
C/ València, 302 – Tel. 93 488 05 90

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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Conozco a centenares de maridos 
que serían felices
de volver al hogar

sino hubiese una esposa
esperándoles.

Groucho Marx

8
Opino que a los cincuenta,

cada uno tiene la cara
que se merece.

George Orwell

8
La esperanza es el sueño

del hombre despierto.

Aristóteles

8
La vida no está hecha de deseos
y sí de los actos de cada uno.

Paulo Coelho

8

Espai poètic

6  ACELOBERT

Cantan las hojas,

bailan las peras en el peral;

gira la rosa,

rosa del viento, no del rosal.

Nubes y nubes

flotan dormidas, algas del aire;

todo el espacio

gira con ellas, fuerza de nadie.

Todo es espacio;

vibra la vara de la amapola

y una desnuda

vuela en el viento lomo de ola.

Nada soy yo,

cuerpo que flota, luz, oleaje;

todo es del viento

y el viento es aire siempre de viaje.

Las hojas
Octavio Paz

6  6  ACELOBERT

FE D’ERRATES: Confeccions El Rellotge va ser inaugurada l’any 1982, tot i que la tradició comercial va iniciar-se el 
1925, amb una botiga al Paral·lel i posteriorment, el 1931 amb una parada als encants del Mercat de Sant Antoni. 
Tot i que en els inicis dissenyaven roba de treball, actualment es dediquen només a la venda d’articles de roba.
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Espai poètic

Ja està en marxa el nou mercat

Notícies Express Per Clàudia Tersol

14 d’octubre de 2009. 
A les 19.30 de la tarda 
encara són molts els 
paradistes que ofereixen 
cava i aperitius als com-
pradors, o si més no a 
la gent que xafardeja 
les noves instal·lacions 
del mercat. “Passejar 
passegen molt, però no 
hem venut gaire”, em 
comenta la Maria, de la 

parada número 12 dels encants. Una opinió semblant té 
el Joan, de la parada 35: “Han passejat i han menjat, però 
jo em conformo que vagin passant així com avui”. 

A la secció d’aliments frescos, les carpes són plenes de 
gom a gom i tothom hi diu la seva. “Moltes felicitats”, 
sento que diu una clienta. Quan em giro veig que la para-
da fa realment goig, les parets llueixen un blanc impol·lut 
i ja gairebé no hi queden existències. També hi ha un 
comentari força estès, però, i és que els passadissos 
han quedat una mica estrets. La causa és la presència 
de càmeres per a la conservació dels aliments, situades 
al darrera de les parades, que s’han menjat una mica 
d’espai.

Millora de les condicions
El mercat provisional té 96 
establiments de menjar 
fresc i 114 parades als 
encants i compta amb 
millores destacables 
com la climatització de 
les carpes, espais de 
recollida selectiva de 
brossa i banys adap-
tats. A més, el mercat 
d’alimentació amplia 
el seu horari de ven-
da al públic obrint 
cada dia matí i tar-
da, els dissabtes 
i les vigílies de festiu. El 
mercat dels encants restarà obert els dilluns, 
dimecres, divendres i dissabte de 9.30 a 20.30. 

Actes per a la inauguració oficial
Si bé els paradistes ja eren a les noves instal·lacions des 
del dia 14, no va ser fins el dia 17 que es va inaugurar ofi-
cialment el mercat amb la presència de l’alcalde i tot un 
seguit d’actes familiars i l’exposició “Mercat i Memòria”, 
duta a terme per l’Escola Massana 

Ja està en marxa el nou mercat
Millora de les condicions
El mercat provisional té 96 
establiments de menjar 
fresc i 114 parades als 
encants i compta amb 
millores destacables 
com la climatització de 

i les vigílies de festiu. El 
mercat dels encants restarà obert els dilluns, 
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gira la rosa,

rosa del viento, no del rosal.

Nubes y nubes

flotan dormidas, algas del aire;

todo el espacio

gira con ellas, fuerza de nadie.

Todo es espacio;

vibra la vara de la amapola

y una desnuda

vuela en el viento lomo de ola.
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Octavio Paz
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L’entrevista Per Marta Codina

Conegut amb el sobrenom de ‘l’home de les 
dues dretes’ pel seu revés imbatible, Al-
bert Costa va penjar la raqueta fa tres anys 
per dedicar-se a la seva família. Tot i això, 
mai s’ha allunyat del món del tennis, en el 
qual va entrar quan tenia cinc anys. Amb 
desenes de victòries a les seves espatlles, 
entre les quals hi ha el Roland Garros, la 
Copa Davis i el bronze olímpic, actualment 
dirigeix el Centre Internacional de Tennis i 
capitaneja l’equip de la Copa Davis.

La Copa Davis amb la raqueta a la mà o des de se-
gona fila?
Són dos conceptes diferents però és més emotiu si estàs 
dins la pista i jugues. No obstant això, com a capità tam-
bé vius unes experiències molt especials.

Preferiries tornar a la pista… 
Sempre et queda una mica de malenconia, aquelles 
ganes de poder jugar. Va ser l’etapa més bonica de la 
meva carrera professional. Ara estic molt content, tinc un 

treball que em motiva. Però si em dones a escollir, sí, 
preferiria ser jugador.

Quan de petit et preguntaven què volies ser de gran, 
què deies?
Jugador de tennis. Des de molt jove ho vaig tenir clar. 

Recordes el primer cop que vas agafar una raqueta?
No, era molt petit però recordo el primer dia d’entrenament 
a l’escola de tennis Urgell. El meu pare em va deixar allà 
i jo estava espantat. Conservo records molt entranyables 
d’aquella època.

Què enyores de l’etapa d’esportista d’elit?
La competició. Preparar-te per un partit, sortir a jugar i 
sentir les sensacions portades a l’extrem. Sentir aquella 
adrenalina.

El pitjor moment?
Quan em van operar del genoll, vaig estar gairebé un 

Albert Costa:
“Per ser un bon tennista has de 
córrer, suar, lluitar... i si a més ets 
bo, podràs tenir una oportunitat”
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any lesionat. Les lesions són el pitjor de qualsevol es-
port, veus que no pots donar el teu màxim rendiment 
i acabes amb una mena de depressió que et confon 
totalment.

Les derrotes t’han fet plorar? 
Alguna vegada, de jovenet, però de professional, ja no. 
Aprens a controlar les emocions. D’alegria sí que he plo-
rat, quan vam guanyar la medalla amb l’Àlex Corretja i la 
Copa Davis. 

I a la teva vida personal?
D’emoció, quan van néixer les meves filles.

Els agrada el tennis?
Juguen però no els agrada massa. No pretenc que siguin 
professionals però intento que juguin perquè socialment 
els anirà força bé. És un esport que t’ajuda a relacionar-
te amb els altres.

Marxes de casa amb 14 anys, vius intern en una 
escola, entrenes diàriament... Aquesta és vida per 
a un adolescent?
Per què no? Em llevava a les set, agafava dos autobu-
sos, anava a entrenar i després estudiava. Era un sacrifici 
extra però a mi m’agradava. Hi havia dies que estava 
cansat però la majoria de cops feia la meva feina amb 
il·lusió. Per a mi no ha estat tan dur. 

Quines qualitats calen per ser un bon jugador?
Totes. Per arribar a ser tennista professional i estar entre 
els cent millors del món has de ser molt bo tècnicament, 
físicament i mentalment.

Què separa els jugadors de la teva generació dels 
de la nova cantera, a part de l’edat? 
L’actitud. Ara falten ganes. Imagino que també ve donat 
per la societat en la qual vivim, però falta sacrifici i humi-
litat. Per ser un bon tennista has de córrer, suar, lluitar... 
i si a més ets bo, podràs tenir una oportunitat. Cal cons-
cienciar els joves que tenir talent no és suficient, que per 
aconseguir alguna cosa a la vida cal treballar, ser positiu 
i confiar en un mateix. 

Creus que tu ets així?
Sí, clar, si no, no hauria arribat fins aquí. Em vaig esforçar 
i sacrificar molt i al final els resultats van arribar. 

Quin és el jugador més complet del teu equip de la 
Copa Davis?
Rafa Nadal, ho demostra amb els resultats. Porta la com-
petició a dins i sap aguantar molt bé la pressió. 

I el millor jugador de la història?
El més complet fins al moment és Roger Federer. Però el 
meu ídol de petit va ser sempre John McEnroe.

Què opines que Feliciano López i Juan Bautista 
Avendaño declaressin públicament que Barcelona 
no mereixia la final de la Davis?
A tots els jugadors els fa il·lusió jugar a casa però han 
d’adonar-se que qui decideix és la Federació Espanyola 
de Tennis. Cadascú té la seva opinió però quan es barreja 
amb la premsa tot es magnifica.

Costa dir a un jugador que no jugarà?
No és fàcil dir-li a un tennista que està entre els 15 primers 
del món que jugarà un altre en el seu lloc. Tenen un ego fort 
i sempre pensen que ells també ho poden fer, però cal mirar 
pel bé de l’equip i aquesta és feina del capità. 

La qualitat del joc de Santana o la potència del ten-
nis actual? 
Seria perfecte una combinació entre les dues, però els ma-
terials de les raquetes fan que la bola surti cada cop més rà-
pid. Això fa que jugar amb pilotes deixades com abans sigui 
impossible. Ara hi ha més potència, més servei, més restada 
i es perd la picardia i la qualitat que hi havia abans.

Què li cal al tennis espanyol femení per tornar a te-
nir el ressò que li donaven Arantxa Sánchez Vicario 
i Conxita Martínez? 
Cal motivar les jugadores de 14 i 15 anys, ja que a partir 
d’aquesta edat és quan moltes deixen el tennis. Els nois 
aguanten més, però a elles els costa. 

Gespa o terra batuda?
Terra batuda. El joc és més complet. La tecnologia d’ara 
fa que costi controlar la pilota a l’herba i l’espectacle es 
perd una mica.
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orgànicRecollida selectiva 
de residus orgànics
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha posat en 
marxa una campanya de sensibilització de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica (restes de menjar i res-
tes vegetals). Aquesta campanya, anomenada “Gràcies 
als petits gestos i a la recollida selectiva de la fracció 
orgànica, cuidarem encara més el medi ambient” té com 
a objectiu explicar a la ciutadania la importància i els 
beneficis de recollir-la per separat. 

El tractament d’aquest tipus de residus permet obtenir 
compost per a aplicacions agrícoles, així com obtenir gas 
metà que més tard es transforma en energia elèctrica.

Recollir separadament 
els residus orgànics 
té múltiples benefi-
cis. D’una banda, un 
màxim aprofitament 
que suposa un estalvi 
de recursos naturals i 
energètics, i de l’altra, 
un enriquiment del sòl 
on s’aplica el compost 
que s’obté del tracta-
ment. Per acabar, una 
acció de lluita contra 
l’escalfament global 
del planeta.

¡Un dels trets essencials del model català de gestió de 
residus municipals és la implantació de la recollida se-
lectiva i del tractament de la fracció orgànica arreu de 
Catalunya. Actualment, en el 59% dels municipis cata-
lans es recull separadament aquest residu, ja que la nor-
mativa de residus dels anys 90 preveia que els municipis 
de més de 5.000 habitants havien de recollir separada-
ment les restes de menjar. Actualment, però, la Llei de 
residus s’ha ampliat a tota Catalunya. Fins ara, s’estima 
que avui 3’8 milions d’habitants disposen del servei de 
recollida selectiva de la matèria orgànica, als quals cal 
sumar la ciutat de Barcelona (1’6 milions d’habitants), 
que ha iniciat el servei aquest novembre.

Es calcula que el 36% dels residus que generem són re-
sidus orgànics i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
es fixa com a objectiu recuperar-ne el 55% el 2012. 

La normativa vigent preveu que          
tots els municipis de Catalunya          

han de recollir separadament aquest 
residu a partir de 2010

Catalunya es prepara per l’extensió 
territorial de la recollida selectiva de la 

fracció orgànica

El nostre planeta, la nostra llar

Actualment, en el 59% dels municipis 
catalans es recull la fracció orgàni-

ca (restes de menjar i restes vegetals)       
separadament
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Mercat de Sant Antoni
Tot  a l lò  que necess i tes  mol t  aprop teu

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, divendres i 
dissabte de 9:00 a 20:00

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

Concurs de
Receptes de Cuina

per la Tardor
Mercado de Sant Antoni

Muchas gracias por vuestra participación!!

De entre todas las recetas de cocina recibidas, una ha sido la ganadora:

MUSLITOS DE POLLO A LA CATALANA
que nos ha enviado Mª Carmen Rua

Muchas Felicidades, Mª Carmen!

Ingredientes:
- 8 Muslitos de pollo
- 2 cebollas grandes
- 1 vaso de vino de Jerez
- 1/2 vaso de agua
- 200gr de ciruelas sin hueso
- 50gr. de piñones
- 2 tomates pequeños crudos
- Aceite de oliva vírgen
- Sal y Harina

Preparación:
- Poner un poco de aceite de oliva en una 

cazuela. Mientras se calienta, rebozar los 
muslitos en harina, echar sal y poner en 
la cazuela.

- Freir a fuego rápido hasta que esten do-
rados. Seguidamente, añadir la cebolla 
troceada y cuando esté dorada bajar el 
fuego. Añadir 1 vaso de jerez seco y ½ 
vaso de agua y cocer durante 15 min.

- Mientras, en una sartén pequeña, aña-
dir una cucharadita de aceite y poner 
las ciruelas (sin hueso) y los piñones. 
Cuando estén dorados, añadir al pollo. 
En el último momento de la cocción 
se le añaden 2 tomates crudos enteros 
para que den color al plato.

- Corregir de sal y servir.
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14  ACELOBERT

Cansaladeria Pep
Una oferta de més de 500 productes i una parada sempre plena de 
cues donen el segell de qualitat a la Cansaladeria Pep que, des de fa 
16 anys, és al Mercat de Sant Antoni. Crida l’atenció que en alguns 
formatges hi ha una etiqueta on hi figura el país de procedència, 
l’origen de la llet (de vaca, de cabra) així com els mesos de curació 
a què han estat sotmesos. “Tots els treballadors fem cursos de for-
mació, com més informació tinguem més en podem oferir al client”, 
explica la Gemma, propietària de la parada. Això es nota en el tracte 
amb els compradors, que molt sovint es deixen aconsellar.

Una plantilla de sis persones atén la clientela, molta d’habitual però 
també molta de pas, que hi arriba atreta per la varietat de productes 
i perquè la seva oferta abarca una àmplia gamma de butxaques, 
incloent-hi les més selectes. “El producte més car que tenim és el 
pernil Joselito i uns foies amb tòfona”, diu la Gemma.

Cansaladeria Pep és a la parada número 95 del nou mercat provi-
sional.

  Botigues   a   Botigues   a 
Home Personal Services
Home Personal Services és una empresa dedicada a la selecció de 
personal per a servei domèstic i atenció personal. Des del 2005, hi ha 
una nova franquícia al carrer Calàbria, 112, ent. 5ª que dóna servei a 
tot l’Eixample.

“Com que es tracta d’un barri força envellit hi ha més demanda de 
serveis per a la gent gran”, explica en Josep, el director que, afegeix: 
“Ara vénen més persones a buscar feina, però en canvi la demanda 
no ha crescut”. 

El procés de selecció consisteix en la realització d’una sèrie de tests tant 
psicològics com de coneixement, a banda de les entrevistes personals. És 
important saber què busca la candidata (en la seva majoria són dones) 
per a poder-la ubicar en una feina adequada al seu perfil. Normalment, 
per atenció a persones grans ofereixen senyores de mitjana edat –“per-
què són més estables”, puntualitza en Josep- i per a feines de més curta 
durada o menys hores, ofereixen personal més jove.

Per a més informació es pot consultar el web:
 http://www.homepersonalservices.com 
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Per Clàudia TersolPer Clàudia Tersol

  Botigues   a Cel Obert
Els ocellets
“Quan era petit aquí hi havia un bar anomenat Els pajaritos, on venia 
a fer el cafè amb els meus amics abans de jugar a futbol”, m’explica 
en Xavier, que per això va batejar el seu local com Els ocellets. Mar-
cat per una llarga tradició familiar, va obrir el restaurant perquè Can 
Lluís (carrer de la Cera, 49), el negoci de cuina tradicional que havia 
obert el seu avi, els havia quedat petit a ell i al seu germà Ferran. “Els 
ocellets havia de ser una prolongació de Can Lluís però amb el temps 
ha adquirit la seva pròpia autonomia” , diu en Xavier.
La clientela, molt fidel, demana consell a en Xavier ja que la carta va-
ria cada dia en funció dels productes frescos que hi ha al mercat. Tot 
i això, si algú es vol assegurar la bassa també pot optar per alguna 
de les seves especialitats com el magret amb confit de taronja o el 
rap amb pernil i ametlles. 
El local ofereix uns menús de degustació especials anomenats de 
cine, teatre i òpera, que reflecteixen l’ambient bohemi del barri i la 
presència força assídua de personatges del món de l’art que men-
gen a Els ocellets. 

Podeu trobar-los a la Ronda Sant Pau, 55 o al web:
http://www.elsocellets.com 

Judith Diestre.
Estilistes
Tot i que fa només tres anys que la Judith va obrir el seu propi negoci 
al carrer Viladomat, 134, s’hi dedica des que en tenia 14. Experiència 
suficient per oferir els millors serveis amb els millors productes. Les 
quatre branques del negoci, a banda dels packs especials per a nú-
vies, són perruqueria, estètica, fotorejuveniment i fotodepilació, servei 
que darrerament ha experimentat un cert augment de la demanda, 
no només per part de les dones sinó també dels homes. La clientela, 
doncs, és variada, si bé la majoria són persones de mitjana edat atre-
tes per la moderna decoració del local i per un equip de treball jove.

El local es divideix en dos pisos. A la planta baixa hi ha tot el material 
necessari per a oferir els serveis de perruqueria i, a dalt, hi ha dues 
cabines, una habilitada per a la depilació i l’altra per a les neteges de 
cutis i peelings corporals. 

Judith Diestre. Estilistes obre de dimarts a divendres de 9.30 a 19h i 
els dissabtes de 9.30 a 13h. 
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Varis Ofertes de Treball Demandes de Treball

Vendo dos balanzas procedentes de 
frutería en perfecto funcionamiento. 
Dos vendedores e impresión de tiket. 
250 € las dos. Tel. 675124044 
----------------------------------------
Vendo 2 bicicletas a 60€ cada una, 1 
de paseo y otra de montaña. Sr. Ricar-
do T. 608 606 114
----------------------------------------
Vendo compresor de pintura 1,5 hp, a 
mitad de precio. T.625 974 189 Carlos
----------------------------------------
Vendo sellos nuevos de España para 
franquear de 0,28€;0, 53€; 0,78€ y 2,39€. 
Descuento 10% T.615 117 818 Sr. Victor
----------------------------------------
Por cambio de residencia vendo muebles 
de Ikea en muy buen estado, a mitad de 
precio. Sofá + cama de matrimonio + es-
tanterías. T. 625 974 189 Carlos.
----------------------------------------
Vendo un par de botas de futbol, de piel, 
marca Nike en muy buen estado casi sin 
usar. 20 € talla 42. T. 680 194 620
----------------------------------------
Vendo bicicleta plegable Monty super 
nueva. 150 € T. 629 887 814
----------------------------------------
Vendo manual de Vigilante de seguri-
dad 2009, libro área jurídica y libro área 
socio-profesional e instrumental por 50 € 
Prácticamente nuevos. T. 693 701 776 
----------------------------------------
Vendo taladro de sobremesa, columna de 
90 cm. Maquina industrial, robusta, per-
fecto estado. Luz en zona de trabajo. Está 
fabricada por maquinaria Tarragona. Pre-
cio 250 €.T. 93 325 63 85 Lluis Molas.
----------------------------------------
Compro piano de cola en buen estado 
y video grabador Beta T. 680 280 960 
----------------------------------------
Vendo alfombra salón clásica 2mx1,43 
ancho + flecos algodón. Semi nueva 
muy bonita T. 630 120 105
----------------------------------------
Vendo abrigo piel Visón T 44 color marrón. 
Vestido de ceremonia 3 piezas color visón 
en buen estado T. 93 408 60 26
----------------------------------------
Vendo enciclopedia nueva por estrenar 
del club súper 3 muy completa. Precio 
a negociar. T. 639 483 505 Lourdes
----------------------------------------
Compro revistas de televisión, telepro-
grama. Lotes o números sueltos del año 
1975 a 1989 T.671 805 492 Jorge.
----------------------------------------

Portero o conserje se ofrece. Escale-
ra 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 traba-
jo 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 tra-
ballar. Vivenda al barri. 25 anys d’ofici 
T.650 750 077 
-----------------------------------------
Persona responsable con  papeles en 
regla y  buenas referencias. Busco tra-
bajo para limpieza planchado cuidado 
de personas mayores. Por las maña-
nas. Sra. Rosa.
T.686 035 907–93 421 33 18
-----------------------------------------
Señora catalana se ofrece por horas 
para faenas de casa, planchar, com-
pañía 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 sá-
bado. T. 696 088 127
-----------------------------------------
Sra. Marisol Veizaga de 35 años se 
ofrece para trabajo de limpieza y ta-
reas domésticas, cuidado de personas 
mayores y niños y también noches. 
Referencias. T. 628 287 398
-----------------------------------------
Se ofrece chica para limpieza de ca-
sas o cuidado de personas mayores. 
Experiencia. Horario por las mañanas. 
T. 649 327 458
-----------------------------------------
Sra. responsable se ofrece para lim-
pieza casas particulares, escaleras, 
oficinas o cuidar señora mayor.
T. 690 233 927 - Sra. Pilar
-----------------------------------------

Portero o conserje, se ofrece. Escale-
ra no conflictiva. Llamar a partir de las 
20h.  T. 93 450 38 05
-----------------------------------------
Se ofrece chico de 17 años para traba-
jar en lo que sea menos ventas. Sería 
mi primer trabajo. Tengo ganas e ilu-
sión T.628 563 723
-----------------------------------------
Se ofrece sr. jubilado: conserje, ges-
tión bancos, cobro facturas etc.…Se 
ofrecen buenas referencias T.93 352 
46 65 Sr. Antonio
-----------------------------------------
Se ofrece chico español 35 años para 
enseñar pisos inmobiliaria como ven-
dedor, chofer particular. Coche propio, 
muy buena presencia, educado y con 
don de gentes T.693 701 776
-----------------------------------------
Se ofrece chico con furgoneta para ha-
cer todo tipo de transportes, pequeñas 
mudanzas, muebles, electrodomésti-
cos, etc.… T.669 135 491
-----------------------------------------
Doy clases de inglés en Fabra i Puig. In-
glés comercial y general T. 647 207 177
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
Distribuidor independiente. Con gran 
posibilidad de negocio. T. 646 275 808
-----------------------------------------
Se requiere comercial para asesoría 
en barcelona, para hacer una cam-
paña de captación de clientes y publi-
cidad, 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. Interes-
sats 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
-----------------------------------------

CERQUEM COMERCIALS
amb experiència en

venda directa
català parlat

Oferim sou fixe + comissions
Interessats trucar al telèfon

605 813 098
(trucar de 10 a 13 h.)
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Motor Immobles Relacions

Vendo Rover 420 SDI 1999. 70.000Km, 
4p, plata metal.ABS,AA,ABAGS,4 
ELEVAL… completo. Siempre en ga-
raje, perfecto de revisiones. Seguro, 
ITV, ruedas y amortiguadores koni 
nuevos. 2.000 € T. 650 976 330 
----------------------------------------
Vendo SEAT 600E Año 1970 siempre 
en parking solo 2 dueños. Buen esta-
do. 2300 € T. 607 494 983 Arturo
----------------------------------------
Se vende Golf MK 2 1,8 GTI año 1990. 
2 puertas. Pintado de cobre. ITV pasa-
da, neumáticos nuevos. Perfecto esta-
do 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 piso  78m2 en Malgrat de Mar, 
primera línea de playa. 3 habitaciones, 
comedor, cocina y baño. Para entrar a 
vivir T. 93 352 46 65
----------------------------------------
Es lloga habitació, bany independent 
. Pg. Maragall/padre Claret, metro L5 
Camp de L’Arpa
T. 93 455 10 56 – 659 595 133
----------------------------------------
Vendo piso en Figueras, céntrico, al 
lado de la Rambla. C/ Vilafant. 62m2, 
balcón a la calle. 150.000 € negociable 
T. 629 433 445
----------------------------------------
Tossar de Mar, piso soleado, céntrico, 
108 m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón-
comedor 28m2 con salida terraza, 
cocina grande+lavadero, todo exterior 
a 100 mts. Playa. Garaje. Totalmente 
amueblado T. 646 878 339
----------------------------------------
Plaza de Parking para motos situado 
en la C/ marina-Rosellón .35 €
T. 610 246 314
----------------------------------------
Vendo piso delante del mercado de 
Sagrada Familia. 100 m2, 4 habi-
taciones, 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
----------------------------------------

Pilar 56 años, culta, alta, buena presen-
cia, viuda. Me gustaría conocer hombre 
1.75 de altura, educado, para amistad y 
posible pareja. T 657 130 992
-------------------------------------------
Tengo presencia, simpatía y más co-
sas. 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, edu-
cada, busca home formal, per amistat 
seriosa i posible relació estable
T.93 442 25 78
-------------------------------------------
Chico 45 años busca chica para amis-
tad y posible relación estable. Soy 
romántico  y agradable, funcionario y 
vivo en Barcelona. T. 685 173 068 Jor-
di. 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, entresòl 1a, Esc Esq  
08025 Barcelona

o per e-mail: anuncis@acelobert.com
en el assumpte posar:

Taulell d’anuncis Sant Antoni
No us oblideu d’afegir un telèfon de contacte.

L’ anunci gratuït (*) sortirà publicat a la revista del proper 
mes. (Data límit de recollida: dia 23 de cada mes.

(*) Resten exclosos els anuncis de serveis professionals.

La Revista del teu BarriLa Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del La Revista del teuteuteuteu Barri Barri Barri Barri Barri Barri

®
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PASSAREL·LA DE MODA TARDOR/HIVERN 2009PASSAREL·LA DE MODA 
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sant antoni
comerçPASSAREL·LA DE MODA TARDOR/HIVERN 2009
Fotos: Elísabeth Serra
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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

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

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 La Moreneta
Tamarit, 109. Tel. 93 423 30 92 

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

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

Alimentació

Estudis i Formació

La Guia útil de Sant Anton i

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

Animals

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

Assegurances
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La Guia útil de Sant Anton i La Guia út i l  de Sant Antoni    La Guia út i l  de Sant Antoni    La Guia út i l  de Sant Antoni

Estètica i Bellesa

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

Estètica Iolanda
C/ Calàbria, 63, T. 93 425 05 80 

Imatge Perruquers
Rocafort, 67-69. T. 934264917 

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

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

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

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

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

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

EsoterismeBodegues
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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

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

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

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

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

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

Llar
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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

Serralleria Surcl@u,
C/ Comte d’Urgell, 21. Tel. 93 424 28 84

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

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

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

Llar
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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. 93 443 07 52

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

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

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

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

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

Llar

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
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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 Professional
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

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

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

La Guia út i l  de Sant Antoni    La Guia út i l  de Sant Antoni    La Guia út i l  de Sant Antoni

Moda i Complements
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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

La Guia út i l  de Sant Antoni    La Guia út i l  de Sant Antoni    La Guia út i l  de Sant Antoni

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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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

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

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

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

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

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

ImmobiliàriesArticles de fumador
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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

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

Pizzeria Tres i no Res
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”
C/. Casanova, 22- T. 93 323 11 39

Restaurants i Bars
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Salut

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

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

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

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

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
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Un xic d’història Per Clàudia Tersol

El barri de Sant Antoni va acollir du-
rant anys la seu d’un dels diaris més 
antics no només de Catalunya ni Es-
panya, sinó d’Europa. Es tracta del 
Diari de Barcelona, que va ser fundat 
l’any 1792 per un editor napolità. Anys 
més tard, el 1814, va passar a mans 
d’Antoni Brusi i Mirabent  i posterior-
ment dels seus descendents, per la qual 
cosa va adquirir popularment el nom d’ 
El Brusi, amb què va ser conegut fins la 
seva desaparició. 

Al carrer Tamarit 155, en un local propie-
tat de la ONCE, va instal·lar-s’hi la seu 
del diari, un cop aquest va començar-se 
a  publicar íntegrament en català. Era 
l’any 1987 i l’entitat tenia la majoria de 
l’accionariat del rotatiu. Cinc anys més 
tard va esclatar la polèmica, quan el diari va ser adquirit 
pels germans Dalmau, editors d’altres publicacions com 
La mañana lleidatana. Els treballadors van acusar els an-
tics propietaris d’haver pagat 900 milions de les antigues 
pessetes als Dalmau per desempallegar-se del diari. El 

cas és que els nous amos van fer una sèrie de reformes 
al local i poc després van anunciar el tancament de la pu-
blicació, adduint problemes de solvència. El centenar de 
treballadors del Nou diari (nom amb què va ser rebatejat 
el rotatiu) van ser acomiadats sense cobrar les últimes 
nòmines ni la indemnització corresponent. 

El cas va deixar-se en mans de la justícia que finalment 
va resoldre que els Dalmau havien de pagar un deute 
de 2,5 milions d’euros en concepte d’endarreriments i 
indemnitzacions. El pagament no es va fer efectiu fins 
l’any 2007, gràcies a la intervenció d’un avalista. 

Actualment, si cerquem a internet “Diari de Barcelona” 
ens trobarem amb una televisió on-line que ofereix no-
tícies de tots els barris de la ciutat així com reportatges 
d’actualitat. 

Portada d’El diari de Barcelona.
Font: http://www.todocoleccion.net 

Edifici de la ONCE

cas és que els nous amos van fer una sèrie de reformes 
al local i poc després van anunciar el tancament de la pu-
blicació, adduint problemes de solvència. El centenar de 

Portada d’El diari de Barcelona.
Font: http://www.todocoleccion.net 

cas és que els nous amos van fer una sèrie de reformes 

El Diari
de Barcelona

Seu del Diari de Barcelona, al carrer Tamarit 155.
Font: Sindicat de Periodistes de Catalunya
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Colla de diables
de Sant Antoni

Fem barri Per Clàudia Tersol

La Marina Grau i en Dani Calduch són caps. De dia-
bles i tabalers, respectivament. I de la colla de Dia-
bles de Sant Antoni, per ser més exactes. Als seus 19 
anys, es prenen molt seriosament la seva tasca a la 
colla i hi estan molt implicats. Amb ells, xerrem una 
estona sobre els diables i la seva història. 

Quants anys fa que sou a la colla?
(D) Jo vaig arribar-hi fa cinc anys, arrel d’una actuació 
que vaig fer durant els Jocs Florals, amb uns companys 
dels Salesians. Vam demanar els tabals a la gent de dia-
bles i l’actuació va agradar bastant, de manera que ens 
van dir si volíem tocar amb ells per Carnestoltes.
(M) Fa cosa d’un any i mig. Una amiga meva s’hi va apun-
tar i jo també m’hi vaig animar. Sóc del barri però no 
m’ho havia plantejat mai.

Els diables fa més de 20 anys que cremen. Queda en-
cara algú d’aquella primera etapa?
(M) Hi ha algun pare que ara ha tornat, però amb els seus fills, a 
la secció d’infantil. De fet, la colla va dissoldre’s el 2003 quan, la 
base, els que portaven més anys, van marxar.

(D) Quan vaig arri-
bar jo hi havia un 
bon grup de diables 
i molt pocs tabalers. 
Ara, en canvi, el grup 
de percussió està molt consolidat i hi ha menys diables.

Cap de diables i cap de tabals. Quantes seccions hi ha 
a la colla?
(M) Aquestes dues més infantil, la Porca, malabars de foc 
i economia. Tenim un cap de colla major que ens coordi-
na a tots. Ens total som uns 60.

Quan va arribar la Porca a la colla?
(D) Pel desè aniversari. Els diables volien tenir una bèstia 
que es desmarqués dels dracs i van escollir la porca en 
honor a Sant Antoni Abat, el patró del barri, que apareix 
sempre amb un porquet. El disseny és obra d’en “Potato” 
i la creació, de la Dolors, una noia de Vilafranca amb mol-
ta experiència en bestiari. La colla va fer una recol·lecta 
de diners entre els diferents comerços del barri.

Tinc entès que la Porca es va casar...
(M) Sí, amb la Brolla, el porc senglar dels diables Peluts de 
Foc, de Cabrils. Per la seva festa major, ens van proposar 
de fer un espectacle i vam portar la Porca allà. I després, 
en un blog, la gent del barri es lamentava de no haver vist 
l’espectacle, així que el vam repetir al nostre barri.
(D) Va tenir una gran afluència de públic!

Què en penseu de la normativa que ha de regular els 
espectacles de foc?
(M) Encara no està clar com ens afectarà però està pre-
vist que es comenci a aplicar a partir del gener, just quan 
és la nostra festa major... És una norma que redueix els 
espectacles de foc als professionals i que probablement 
farà que desapareguin les seccions infantils.

Esperem que la normativa sigui flexible i que puguem 
veure els diables en plena acció durant les festes del ba-
rri. Si voleu més informació sobre les seves actuacions 
podeu visitar el web. 
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El rincón del humor

Chistes
¡Mamá, en la escuela me llaman 
guardia civil!
¿Por qué hijo?
Sshhhhhhh…aquí las preguntas las hago yo.

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

Le dice la profesora a Jaimito:
Jaimito, dime una palabra que tenga la “m”.
Y le dice Jaimito:
Sartén.
La profesora le pregunta:
Jaimito, ¿dónde lleva sartén la “m”?
Y le dice Jaimito:
¡En el mango!

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

Entra un borracho en una comisaría: 
¿Podría ver al que robó en mi casa ayer? 
¿Y para qué lo quiere ver? 
Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer.

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

Hay un montón de manzanas en un árbol y de repente 
una se cae.
Todas las de arriba empiezan a reírse y a burlarse de la 
que se ha caído y ésta responde:
No os riáis, ¡Inmaduras! 

Sudoku

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.
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En 1969 el apolo 11 fue enviado
al espacio, como primera misión
tripulada en llegar a la luna

Aunque jamÁs se supo, lo cierto es 
que allí contactamos con seres 

extraterrestres

... Y así, hijos, míos,
es como conocí a

vuestra madre

ya ves...
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Hoy cocinas tú

Ingredientes:

Boquerones rellenos
de queso

• 24 Boquerones 
• 2 sobres de queso 

parmesano rallado
• 50 g mantequilla
• 1 huevo

• 1 cuch. estragón picado
• 1 cuch. perejil picado
• Pan rallado para rebozar
• Aceite para freír
• sal

Elaboración:
1.- Limpiar los boquerones, abrirlos por la mitad, quitar la 

espina central, sazonar con sal (o pedir en la pescadería 
que hagan esta operación).

2.- Poner a calentar  la mantequilla hasta que esté blanda. 
Añadir el queso rallado, el estragón y el perejil.

 Mezclar bien. Trabajar la mezcla.

3.- Extenderla sobre la mitad de los boquerones, uno por 
uno, y colocar encima la otra parte para formar unos 
emparedados.

4.- Batir el huevo. Pasar los boquerones por el huevo batido 
y luego por el pan rallado.

5.- En una sartén, calentar aceite abundante. Freír los 
boquerones por ambos lados.

 Al retirarlos de la sartén colocarlos encima de papel 
absorbente para que suelten el aceite.

6.- Servir calientes, acompañados de una ensalada. 
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... Y así, hijos, míos,
es como conocí a

vuestra madre
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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, mitología y tarot,
con formación en psicología junguiana. Si deseais consultarle acerca de vuestro tema natal, profesional

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

Horóscopo NOVEMBRE ‘09

No habrá quien te pare este mes. Tu casa, 
tu pareja, estudios, ¡Por favor! ¿Por qué el 
día no tendrá 48 horas? Los astros te pi-
den que organices muy bien tus horarios 
de ocupación obligada para que veas del 
tiempo que dispones para tu tiempo libre. 

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

Mes para poner en su sitio a los demás, 
deja por unos días el “lo que tú quieras” 
para aprender a decir “yo quiero”. Si lo 
intentas verás que fantástico, ya que la 
gente no te dejará de querer porque digas 
“no”.

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

Mes apropiado para adquirir nuevos cono-
cimientos y poder aplicarlos en el ámbito 
profesional, Sí, no es muy divertido pero el 
resultado puede ser sustancioso, aumento 
del conocimiento, aumento de los ingre-
sos. Interesante, ¿verdad?

No puedes aplazar por más tiempo, hay 
que coger al toro por los cuernos, pon al 
día todo lo que tengas pendiente, sobre 
todo temas legales y lo que tenga que ver 
con locales o casas.

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

Los nervios estarán a flor de piel, cuidado 
con los enfrentamientos verbales, piensa 
que la realidad como tal no existe, todo de-
pende de nuestro estado anímico. Procura 
relativizar y verás que los conflictos que te 
pueden parecer inaguantables se disuelven.

 ¡Bien! Disfruta a tope, conocerás y tratarás 
con un montón de gente, asegúrate de no 
perder la pista a nadie, en un futuro muy 
cercano pueden serte de gran ayuda.

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

Tiempo de altibajos, o muy activa o con 
muchas ganas de recogimiento. Si buscas 
el equilibrio entre tu disposición a dar y tus 
ganas de pasarlo bien haciendo sólo lo 
que te apetezca, disfrutarás.

Mes de planteamientos sobre la forma en 
que desarrollas tu trabajo, sobre todo si 
compartes con socios o pareja. Definir los 
compromisos de cada cual será importan-
tísimo para tu buen funcionamiento.

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

Aunque te parezca que todo se te pusiera 
en contra, sé tú más listo y no intentes sa-
lirte con la tuya. Párate, observa y procura 
ser estratega, déjate llevar por las circuns-
tancias sin oponer resistencia. Es la mejor 
opción posible.

Tensión entre la familia y tus necesidades. 
Este mes deberías olvidarte de ti y hacer 
una entrega de tu tiempo. Debes ser sin-
cera, ya que si no, no sirve y tendrás mu-
chas tensiones. No sirven ni los amigos, tu 
poco tiempo libre dedícatelo a ti. 

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

Saturno ha salido de virgo. Si has entendido 
lo que ha significado todo este tiempo de en-
frentamiento con tu sombra, ¡enhorabuena! Se 
ha cerrado un ciclo de 28 años y se abre otro  
nuevo, que lo será si has entendido, compren-
dido y asimilado todos los errores anteriores.

Días tranquilos y plácidos, dedicados a tu 
pareja si la tienes o al “amor” hacía los de-
más, que revierte en uno mismo. 

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

Envia’ns la teva resposta a: Revista Acelobert Sant Antoni “Concurs Posa’t Guapa”
C/. Industria, 137-141, entl. 1er., esc. Esq. - 08025 Barcelona

ó bé per e-mail a: concursos@acelobert.com - Assumpte: Concurs Posa`t Guapa.- Sant Antoni
Indica’ns les teves dades : nom, edat, adreça i telèfon de contacte.

Darrer dia d’admissió de cartes i e-mails: dia 25 de cada mes.

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

 
Carolina Recasens
del carrer Villarroel nº 6,

guanyadora del Concurs Posa’t Guapa
del passat mes d’octubre.

SANTANTONI-ACELOBERTnovembre.indd   34 3/11/09   10:34:47



35  ACELOBERT35  ACELOBERT

Participa i guanya un Tractament
per Elimina Toxines gràcies a Presosvelt
Amb aquesta tècnica s’afavoreix l’eliminació de toxines, contribuint al drenatge i proporcionant una 
agradable sensació de benestar i relaxació. Excel·lent mètode de prevenció i manteniment per a per-
sones amb alteracions circulatòries: retenció de líquids, cames cansades…i també com a tractament 
complementari per a la reducció de la cel·lulitis, l’obesitat…

Concurs Posa`t Guapa

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

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

Envia’ns la teva resposta a: Revista Acelobert Sant Antoni “Concurs Posa’t Guapa”
C/. Industria, 137-141, entl. 1er., esc. Esq. - 08025 Barcelona

ó bé per e-mail a: concursos@acelobert.com - Assumpte: Concurs Posa`t Guapa.- Sant Antoni
Indica’ns les teves dades : nom, edat, adreça i telèfon de contacte.

Darrer dia d’admissió de cartes i e-mails: dia 25 de cada mes.

Enhorabona, Carolina!!
 

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

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

 
Carolina Recasens
del carrer Villarroel nº 6,

guanyadora del Concurs Posa’t Guapa
del passat mes d’octubre.

Rosa Calvo, Guanyadora del Concurs Posat’guapa
del passat mes de setembre, sortint de la Clínica Sveltia

on li vam fer un fantàstic tractament d’estètica.

Rosa Calvo, Guanyadora del Concurs Posat’guapa
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