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L’Agenda
Espectacle

Dissabte 9 de juliol
cabaret, amb el gran actor del Paral·lel ABEL ALEM, amb
el monòleg còmic musical “Las Rosas nacen entre las espinas”.
Lloc: Cotxeres Borrell, a les 22 h.

Sr. Botiguer, ser soci del SACC
té avantatges...
Entre d’altres,
anunciar-te en aquesta revista
GRATUÏTAMENT
dins la Guia Útil
informa-te’n trucant al telèfon
93 446 32 10, a més de:
• Targeta de pagaments i fidelització Barcelona Comerç,
amb una comissió de només el 0,50 %
per als establiments adherits al SACC i la possibilitat
de participar en les promocions i els avantatges
que la targeta donarà als seus titulars.
• Acord amb els Mossos d’Esquadra perquè el SACC
pugui tramitar denúncies per robatoris i furts.
• Vals d’aparcament de 0,79 euros per 1/2 hora.
• 30 % de descompte a l’Àrea Verda, l’Àrea Blava
i els aparcaments de B:SM.
• Comissions a partir del 0,60 % en totes les targetes de crèdit.
Crèdits, préstecs, finançament de compres amb tractes especials.
• Assessorament jurídic, laboral i fiscal.
• Preus especials i descomptes en assegurances.
• Descompte del 10% en el preu públic de recollida de residus.
• Productes promocionals a preus especials
(caramels, bosses de compra, calendaris...).
• Servei de borsa de treball, selecció de personal
i personal en pràctiques.
• Descomptes especials per a projeccions d’espots
i falques de publicitat a TV i ràdio.
• Els establiments del SACC són a dos portals d’internet:
www.santantonibcn.com
i al portal de les associacions de comerciants de l’Eixample:
www.botiguesdeleixample.org

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

Exposicions

Del 5 al 23 de juliol
FEM BARRI. Fem Barri va sorgir en connectar l’Associació
de Veïns de Sant Antoni amb l’escola de disseny Elisava.
El seu objectiu? Millorar la qualitat de vida del Barri. Com?
Proposant solucions de disseny que puguin ajudar els
veïns, tant en el seu ús com en la seva comunicació. Però
com podem fer per a que Sant Antoni resulti més atractiu,
més humà, més útil i tu et sentis més orgullós de viure-hi?
Fem Barri és una proposta oberta que necessita la teva
col·laboració, ja que ets tu qui millor el coneixes i saps
com l’ estimes. T’hi esperem!
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell-Espai Escènic Tísner, a les 22 h.

Literatura

Dissabte 9 de juliol
Presentació del Llibre “El Gran TEATRE ESPANYOL
del PARAL·LEL”.per Josep Cunill (autor).
Lloc: a l’Espai de Gent Gran de Sant Antoni, (al costat de
la Biblioteca a Comte Borrell), a les 18 h.

Músiques

Dimarts 5 de juliol
Yacine and the
Oriental
Groove. El 2011 està
sent un any convuls
d’eclosions civils, de
demandes silencioses
que prenen cos i pobles que reivindiquen
canvis. Grècia, Àfrica i
el món àrab demanen
ser escoltats. Amb aquest cicle volem retre un homenatge a
aquests moviments i les seves esperances, i gaudir de la seva
música, que evoca la riquesa i la bellesa d’aquelles terres.
Lloc: C.C. Golferichs.
Dimarts 12 de juliol
Chaqlalà. Chaqlalà presenta el seu nou disc “Tidi”, el
resultat de la fusió d’orígens i estils que conformen un
espectacle ple d’energia i força. Els textos i la música,
inspirats en la tradició Kabil ens porten reverberacions de
Karim Ziad o d’Idir.
Lloc: C.C. Golferichs, a les 22 h.
Dimarts 19 de juliol
Arabeske. Un repertori amb matisos àrabs, orientals i
grecs que pretenen evocar el Mediterrani, els seus pobles
i les seves constants fusions culturals. Basat en cançons
medievals i temes tradicionals es proposa una varietat
eclèctica, una atmosfera evolvent, un viatge sensorial per
la diversitat d’Orient i les seves influències d’Occident.
Lloc: C.C. Golferichs, a les 22 h.

Cultural

JULIOL’11

Dimarts 26 de juliol
Sada. Sada neix a Barcelona a mitjans de 2006. La
banda està formada per músics de diversa procedència musical: música àrab,
gnawa, folk balcànic, flamenc, jazz, rock progressiu,
latin, afrobeat, funk, música
celta. El resultat és un so
propi on també hi ha espai
per la música electrònica.
Lloc: C.C. Golferichs, a les 22 h.

Teatre

Dijous 7 de juliol
AUTOPSIA DE UN CRIMEN. La Ira teatro. Tragicomèdia
satírica. La història comença quana vida d’aquesta parella titulat Autopsia de un crimen. Aquí comença la història
d’aquests dos, des que es van conèixer, es van enamorar,
es van casar, es van avorrir, es van odiar i es van matar.
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell-Espai Escènic Tísner, a les 22 h.
Dijous 14 de juliol
NIT D’ENVELAT. Dansa contemporània i teatre de gest.
Quatre personatges a la recerca d’al·licient. Un retrat humorístic, i des del punt de vista de la dansa, de les relacions amoroses mitificades nascudes en les màgiques
nits de revetlla de Sant Joan.
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell-Espai Escènic Tísner, a les 22 h.
Dijous 21 de juliol
PANDEMIA. EL SÍNDROME CHUKOLSKY. RE-lapsus.
Comèdia. Pedro i Laura porten anys junts i s’estimen... o
almenys això és el que ells es diuen. L’única peculiaritat
és que els dos ho tenen molt difícil a l’hora de fer... bé...
ja sabeu... fer això que totes les parelles fan al llit. Potser
simplement siguin uns infectats de la nova PANDÈMIA?
Potser tinguin un problema i no vulguin admetre-ho? però
si ells no volen, seran els seus subconscients els qui ens
revelaran els petits draps bruts que els fan patir El Síndrome Chukolsky... no serà contagiós?
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell-Espai Escènic Tísner, a les 22 h.
Dijous 21 de juliol
GROS I GRAS. Dandy clown. Teatre d’humor-clown. Els
artistes dalt l´escenari faran les paròdies que havien quedat
arraconades i que dormien al fons d´un bagul. Ara tornen
a sortir a la llum per donar vida al nou espectacle GROS
I GRAS que, a més, és curull de música en viu amb una
inusitada varietat d´instruments musicals, alguns un xic especials. De la mà de GROS I GRAS podreu reviure o descobrir els esquetxos que feien riure als vostres pares i avis
i que han estat recuperats i posats al dia per oferir-vos-els.
Lloc: C.C. Cotxeres Borrell-Espai Escènic Tísner, a les 22 h.

Guanya nits de somni a
Sant Antoni
Durant aquest passat mes de juny i fins al dia 8 de juliol els establiments comercials i de serveis de Sant Antoni Comerç estan regalant a
les seves clientes i clients unes butlletes per participar en sortejos setmanals de sopars amb espectacle per a dues persones a l’Aquarella
Music Restaurant i el 8 de juliol se sorteja una estada de cap de
setmana per a dues persones amb sopar espectacle, allotjament i
esmorzar a l’hotel Sunotel Central 4*.
De moment, aquest han estat els números premiats en els sortejos
del mes de juny: 007710, 134013 i 012318.
Esperem que tingueu sort i podeu gaudir d’una especial nit de
somni a Sant Antoni.
Rebaixes a Sant Antoni Comerç
Com cada estiu, de l’1 de juliol al 31 d’agost a Sant Antoni Comerç trobareu molts establiments que ofereixen els seus productes
i/o serveis rebaixats.
Les rebaixes d’aquest estiu dels establiments de Sant Antoni Comerç us porten uns productes i serveis amb uns preus molt més
baixos que mai, sense que en cap cas baixi ni la qualitat ni el bon
servei que sempre us donen.
Les botigues dels carrers de Sant Antoni associades a Sant Antoni
Comerç, el Mercat del Fresc, els Encants i el Dominical del Llibre fan
un gran esforç per posar a la vostra disposició uns productes i serveis
amb els preus ben ajustats, per tal de col·laborar a que tots plegats
puguem tirar endavant.
Només et volem recordar que sense sortir de Sant Antoni pots
trobar sempre tot allò que necessites i al millor preu, perquè els establiments de Sant Antoni Comerç disposen d’una gran oferta comercial
i de serveis adequada a les teves preferències i necessitats.
Els establiments comercials i de serveis de Sant Antoni Comerç
treballen perquè les veïnes i veïns de Sant Antoni puguem disposar de
tot allò que necessitem a uns preus molt assequibles.
Descomptes per gaudir aquest estiu
Durant aquest mes de juliol els establiments adherits a Sant Antoni
Comerç regalaran a les seves clientes i als seus clients uns vals amb
descomptes per poder anar a l’Aquàrium de Barcelona, Marineland
i Aqualeon.
Us desitgem que gaudiu d’aquestes instal·lacions.

s

Vegeu dia a dia les activitats que es fan al barri a:
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Cotxeres Borrell · Espai Escènic Tísner
C/ Viladomat, 2-8 - Tel. 93 324 83 50
Centre Cívic Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491 - Tel. 93 323 77 90

Comte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B Tel. 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com
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Actualitat

Pacifisme i Noviolència-Activa
com a metodologia d’acció
Donada la seva actualitat i la seva importància en el debat social,
reproduïm íntegra i textualment l’entrada “Noviolència” del Diccionari
del Nou Humanisme, 1996.
Per Raül Woo, analista del Centre de Recerca HumanismeEmergent.org

L

a Noviolència sol comprendre tant
el sistema determinat de conceptes morals que neguen la violència,
com el moviment de masses encapçalat pel Mahatma Gandhi que es va
desenvolupar a l’Índia en la primera
part del segle XX, així com la lluita pels
drets civils dels negres en els EUA sota
la direcció de Martin Luther King,
així com l’activitat desenvolupada per
Kwame Nkrumah a Ghana. Poden
esmentar-se també les intervencions
civils de A. Solzhenitsin, A. Sakharov, S. Kovalev i altres famosos dissidents contra el totalitarisme soviètic.
La idea de la no violència està exposada
a la Bíblia i en escrits d’altres religions
en la crida “no matis”. Aquesta idea
va ser desenvolupada per molts pensadors i filòsofs; els escriptors russos
Lleon Tolstoy i Fiodor Dostoievsky la van formular amb gran profunditat. La fórmula de Tolstoy que promulga
la supremacia de l’amor i el “no fer ús
de la violència davant la maldat”, en altres paraules la impossibilitat de lluitar
contra una maldat amb una altra, va adquirir ressonància mundial, engendrant
una secta singular de “tolstoyistas”.
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Mahatma Gandhi (1869-948) va
formular a la seva manera l’ètica de
la no violència basant-se en el principi
de l’ahimsa (rebuig a exercir qualsevol
forma de violència contra l’individu, la
naturalesa, l’insecte o la planta) i en la
“llei del sofriment”. Gandhi va assolir organitzar la satiasgraja, moviment
anticolonial no-violent, implicant a
molts milions de persones. Aquest
es va manifestar en la insubordinació civil massiva i duradora davant
les autoritats angleses, negant-se a
col·laborar amb les mateixes, defensant la seva originalitat i llibertat, però
sense recórrer als mètodes violents.
El poble va nomenar a Gandhi “Mahatma” (ànima gran) pel seu valor i
inflexibilitat en l’acció sobre el principi de la noviolència. El moviment de
la noviolència va disposar el terreny
perquè Gran Bretanya renunciés a la
seva supremacia a Índia, encara que
el propi Gandhi va ser assassinat per
un sicari. Lamentablement, més tard,
el principi de l’ahimsa va ser llençat
a l’oblit. El desenvolupament polític
d’Índia i Pakistan es va veure tenyit
amb tons sagnants de la més franca
violència.

Malgrat tot el concepte de la noviolència juntament amb formes no-violentes de protesta segueixen vives i
desenvolupant-se en el món. Les intervencions diàries i massives de les
capes baixes de treballadors, mítings
i manifestacions de protesta, vagues,
moviments femenins i estudiantils,
manifestacions camperoles, edicions
de revistes, volants i periòdics, intervencions per ràdio i Tv, tot això constitueix les formes de l’ètica i pràctica
de la noviolència.
Els nous humanistes s’esforcen a
minimitzar la violència fins al límit
extrem, superar-la completament
en perspectiva i encaminar tots els
mètodes i formes de resoldre oposicions i conflictes sobre els rails de la
noviolència creadora.
Freqüentment s’ha homologat noviolència i pacifisme, quan en realitat
aquest últim no és un mètode d’acció
ni un estil de vida sinó una denúncia
constant contra l’armamentisme.
woo@humanismeemergent.org

Foto cedida pel Rte. Druida

RestaurantCuina selecta de mercat

Restaurant
Cuina deBar-Tapas
mercat
Terrassa

de setmana
MENÚ
diari MENÚ
MENÚ
diaricap
10,25
€ i
10,25 € festius 16,50 € + beguda

Av. Paral·lel, 188 · www.aranega.es
Avda. Paral·lel, 188
Reserves:
93· www.aranega.es
325 63 07
Obert to
t s 325
e l s d63
i e s07
d e· 606
l a s e43
t m a67
n a 50
Reservas:
93

RESTAURANTE RINCÓN

Restaurant

Maître A Infante
Cuisine française
COCINA PERSA

Precio medio 40 €

Parlament, 54 · 93 441 10 45

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

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

TAPAS-RESTAURANT
TABERNA FLAMENCA

MARISQUERIA

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

Parlament, 46· Barcelona

T. 93 441 93 36

Avda. Meridiana, 229

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

RISTORANTE l PIZZERIA l KARAOKE

Reserve mesa al T. 93 349 29 22

www.peixfresc.es

www.ilsignore.es

PIZZAS AL HORNO DE LEÑA

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

Tapas, Paellas y Carnes

Menú diario mediodía y noches · Menú para grupos

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

Per Raquel Redondo

Fotos: Elísabeth Serra

L’Asha Miró
toca el cel
La seva cara ens es coneguda perquè l’hem vist a TV3 i perquè el seu primer llibre, La filla del
Ganges, on explicava en primera persona la seva adopció, ens va permetre endinsar-nos en la
seva vida. A més, el seu color de pell i el seu somriure tan preciós són la seva senya d’identitat.
Per tot això, si la veiem pel carrer, no podem evitar aquell sentiment de familiaritat tan agradable.
Recentment ha publicat el seu darrer llibre, Tocant el cel, basat en entrevistes a personatges
coneguts i de com han aconseguit arribar a lo més alt.
La filla del Ganges és el relat de la teva vida: adoptada amb 7 anys per una família de Barcelona, dues dècades desprès decideixes tornar a l’Índia. Per què?
Per mi era important fer aquest viatge, per trobar-me amb
mi mateixa, per saber d’on provenia, com era la meva
terra, la meva gent. Jo sóc una indiana-catalana, sempre
ho he dit, i aquesta dualitat allà es fonia en una sola i això
em feia sentia molt més segura amb mi mateixa.
I el fet de contar-ho en un llibre?
Va ser una mica obligat. Arrel d’un congrés internacional a Barcelona sobre adopcions en el que vaig
participar, va sortir a la premsa un article meu que
explica quan jo em trobo amb les monges de l’Índia
i a la gent li va agradar tant que em van proposar
fer un llibre. Jo no tenia cap intenció d’escriure ni de
dedicar-m’hi. Van ser dos anys parlant de tot això i
de presentar l’adopció com una cosa bonica, no com
passava abans que semblava una desgràcia, un
tabú. Ara ha passat a ser una cosa normal, on els
teus pares t’entreguen a altres persones perquè et
cuidin i tinguis un futur diferent.
Un segon llibre, Las dos caras de la luna, explica
la trobada amb una germana biològica a l’Índia.
Què va significar per tu descobrir-la?
Tenia que tornar a l’Índia per fer un documental i just una
setmana abans, les monges em diuen que tinc una germana i que no m’ho havien dit abans perquè no ho creien
necessari. Una cosa així representa una bategada! Tot
l’ordre que tenia la meva vida, se’n va a norris. Recordo
que vaig fer el viatge molt enfadada amb les monges
però també va ser com un repte perquè ara sí sabria
de veritat com acaba tot. I mentre fèiem el documental,
la vam buscar i la vam trobar. Les imatges són impressionants! Perquè són en temps real, en el moment que
ens vam trobar, em vaig oblidar de les càmeres, de tot…
La vaig mirar als ulls amb la sensació de “jo no m’he
separat mai de tu”. És com si l’hagues vist sempre… Ens
semblem molt i és molt emotiva i sempre està somrient.
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Als nens se’ls hi ha de donar el mateix
contingut que als grans però amb
el seu llenguatge, que ho entenguin.

Tu aquí tens ja una germana més
petita, també de l’Índia i adoptada
pels teus pares abans que tu. Quin
valor té per tu la família?
Jo vaig cuidar d’aquesta nena a
l’orfenat perquè allà m’encarregava
dels més petits. Per mi la família és
importantíssima, sobretot els meus pares. A més, jo demanava a les monges
uns pares… M’he adonat que si tu vols
una cosa, has de lluitar amb insistència,
amb ganes, perquè sinó no ho aconseguiràs mai. I això aplicat en tots el sentits: amb la vida, la feina, la parella…
Com portes el tema de la fama?
Ho porto bé. Penso que és una cosa
molt volàtil, que passa molt ràpid. Em
paren pel carrer, em reconeixen, però
la gent, és curiós, ho fa per dir-te coses boniques i veus la cara que posen… I jo em sento molt estimada. La
gent et recolza i això t’omple d’energia
i de força per tirar endavant.

Per mi la família és importantíssima, sobretot els meus
pares. A més, jo demanava a les monges uns pares…

Com és l’Asha escriptora també per nens?
Quan escric per nens surt la meva vena de mestra, feina a la
que em vaig dedicar durant 15 anys, i per mi el llenguatge és
preciós, connecto molt bé i a més m’agrada molt. Als nens
se’ls hi ha de donar el mateix contingut que als grans però
amb el seu llenguatge, que ho entenguin. Per exemple, al
parlar d’aspectes de la vida que els vivim cada dia, com el
ser adoptat o la multiculturalitat, i que jo he reflectit en algun
llibre. Els nens des de petits han de lluitar per això i, per tant,
els has de preparar d’alguna manera per ser ciutadans del
futur. No els pots deixar de banda, se’ls ha de formar.
Els nens t’agraden?
M’encanten!! Tinc una peque que és preciosa, la Komal, i ara
sí que ja s’ha tancat el cercle perfecte perquè jo sóc la seva
tieta-àvia i jo faig ara de mare d’ella. La meva germana de
l’Índia té quatre fills i una de les meves nebodes té, a la vegada, dues nenes i tenir una nena és un problema en aquell
país. Una d’elles, la Komal, estava malalta i necessitava un
cop de mà i me la vaig portar cap aquí i ara és filla meva.
Sempre has tingut clar que volies adoptar?
Sí, sí, però primer tenia pensat tenir un fill biològic i desprès
adoptar però bé, la vida et porta per un camí diferent. De
cop va aparèixer la Komal i… Però m’ho vaig pensar moltíssim abans de dir que sí, perquè per mi era una responsabilitat molt gran per partida doble, però al final ha sigut molt
maco i per als meus pares és com veure’m a mi de petita.
Del teu darrer llibre, Tocant el cel, què ens pots explicar?
Ha estat un repte el explicar a la gent el tema de la fama,
què és l’èxit, com el porta la gent. I tothom pensa que l’èxit
és allò de “bufar i fer bombollas” i no és així. Vaig posar tota
l’empenta per fer un llibre parlant amb gent que ha tocat
el cel i veure com ho viuen ells. I és meravellós perquè
cadascuna de les persones t’explica coses íntimes de la

seva vida, de com han començat, que tots ho han fet del
no res… Tots han visionat el seu futur i el tenien claríssim,
i han anat a per ell. I te n’adones que tots tenen en comú
que són gent amb empenta, amb il·lusió, amb uns ideals
altíssims però que els han arribat a aconseguir i són gent
de molt d’èxit però molt humana.
Tu, particularment, has tocat el cel?
Jo l’he tocat moltes vegades, moltes…
Pots destacar-ne alguna?
El llibre el dedico a la Komal i al Pere, el meu marit, perquè
ells em fan tocar el cel cada dia. Bé, jo crec que tothom el
toca cada dia però no som conscients perquè ho tenim tan
fàcil tot o no sabem més que queixar-nos, i a vegades no ens
adonem de les coses maques que ens passen. Només cal
aturar-se una estona i pensar: “a veure què he tingut avui”,
i segur que durant el dia tenim molts moments de felicitat.
Ja tens al cap el proper llibre que vols escriure?
Estic amb dos llibres. Un és una novel·la d’amor que per mi
és un repte perquè mai he fet aquest gènere romàntic, però
bé, suposo que me’n sortiré. I l’altre és un llibre també de
persones emprenedores però del món del futbol.
Quin balanç fas com a escriptora?
No em puc queixar. I tots ho hem de fer, perquè no només
som el que som, sinó que tu pots anar descobrint facetes
noves de tu mateix i jo aquesta la vaig descobrir una mica
obligada però, de cop i volta, em trobo escrivint llibres i
passant-ho molt bé i disfrutant.
I el balanç de la teva vida?
Perfecte. Un 10. No em puc queixar de res, ho tinc tot
I el seu somriure tan dolç, tan sincer, la delata…
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Notícies Express

Centre de diàlisi i
recerca aplicada
Des del passat 10 de juny el barri té un nou centre
d’hemodiàlisi, dotat amb els darrers avenços tècnics que
permeten simplificar tant la connexió com la desconnexió
del malalt així com la pràctica de totes les modalitats
d’hemodiàlisi. Amb l’objectiu d’oferir una atenció completa, el centre compta amb un psicòleg, un assistent social,
un fisioterapeuta i un nutricionista. Això a banda, el centre
disposa també d’una àrea de recerca clínica i una àrea de
docència on s’imparteixen cursos per a 40 persones i es
mantenen teleconferències. El Centre CX de Diàlisi i Recerca Aplicada és obra de l’Hospital Clínic i CatalunyaCaixa.

Per Clàudia Tersol

Carpa provisional
Les obres de la carpa provisional que ha d’acollir el mercat Dominical del Llibre avancen a bon ritme, però no acabaran de ser operatives fins a final de mes. Per aquest
motiu, fins el 24 de juliol, es tallarà el trànsit al tram del
carrer Urgell, entre Tamarit i Floridablanca. L’estructura
del mercat provisional estarà formada per una marquesina oberta, que permetrà el pas de vianants, i una coberta
mòbil, que s’estendrà només els dies de mercat i quedarà
replegada durant la setmana per tal que els vehicles puguin circular-hi de dilluns a dissabte. Aquesta estructura
no té tancaments laterals.

Festa d’estiu
A finals del mes de juny es va celebrar la cinquena edició
de la Festa d’Estiu del barri de Sant Antoni. Van ser quatre
dies plens d’activitats per a totes les edats, ja que va haver-hi des de jocs i correfoc d’aigua fins a un correbars, un
concert de jazz, un sopador vegà o el primer concurs de
truita de patates. Entre els actes, també hi havia un concurs d’escultures de cartró, fetes amb caixes reciclades.

Patis oberts
L’Escola Ferran i Sunyer s’acull a la iniciativa Patis oberts
del programa Temps de barri, temps educatiu compartit,
obrint el pati de la seva escola durant el mes de juliol. El
programa té com a objectiu ampliar l’oferta d’espais d’ús
públic que hi ha al barri per tal que famílies, infants i adolescents disposin d’un espai de joc, relació i convivència.
Cada pati compta amb un servei de monitoratge que vetlla
pel von funcionament de l’espai.
El pati de l’escola Ferran i Sunyer estarà obert fins el 31
de juliol de 18 a 21 hores de dilluns a dissabte i d’11 a 14
els diumenges.

Trabucaires de
Sant Antoni
Una nova colla que animarà i farà soroll –mai millor dital barri. Són els Trabucaires, que recentment han estat
batejats i han escollit el seu escut, la porca Trabucaire.
La colla, que sortirà a les properes festes del barri, oferirà un tastet durant les festes de la Mercè, el proper
mes de setembre.

10 www.acelobert.com

un estiu...

a la fresca
DEL 5 AL 28 DE JULIOL DE 2011
ALS CENTRES CÍVICS DE L’EIXAMPLE
Golferichs, Centre Cívic

LA REVOLTA MUSICAL

Dimarts 5, 12, 19 i 26 de juliol a les 22 h

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

CINEMA A LA FRESCA

Dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol a les 22 h

Centre Cultural La Casa Elizalde

ACCIONS AL PATI

Dimecres 6, 13, 20 i 27 de juliol a les 22 h

Centre Cívic Cotxeres Borrell

HUMOR, DANSA I COMèDIA D’ESTIU
Dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol a les 22 h

Centre Cívic Sagrada Família

MúSIqUES DEL MóN

Dimarts 5, 12, 19 i 26 de juliol a les 21 h

Centre Cívic Urgell

DANSA, MúSICA I PARAULA
Dimecres 6, 13, 20 i 27 de juliol a les 22 h

www.bcn.cat/eixample

www.acelobert.com 11

Los Secretos
de las Hierbas
Perejil
La planta deriva su
nombre botánico de
petra, piedra, pues es
entre las piedras y
al pie de los muros
donde vive espontáneo. El perejil era
para los griegos
una hierba sagrada y significaba
alegría y festín.
Era también el
símbolo de la
muerte y resurrección, del
nacimiento y del triunfo, y los griegos y romanos adornaban las tumbas de sus muertos con coronas de perejil. La Ilíada cuenta que la isla mágica de
la ninfa Calipso estaba cubierta con una alfombra de
perejil. La planta se consideraba afrodisíaca, pues la
ninfa consiguió seducir a Ulises y retenerlo con ella
durante años. En la Edad Media se comenzó a emplear el perejil por sus cualidades aromáticas gracias
a Carlomagno, quien ordenó el cultivo de esta hierba
y otras muchas en sus jardines.
Por su perfume refinado y sabor discreto, el perejil
se ha convertido en el condimento más usado del
mundo. Se emplean las raíces y hojas frescas, y las
semillas una vez secas son muy apreciadas para
aromatizar quesos.
El perejil se recolecta antes de la floración de junio,
cuando más propiedades posee. Es la fuente más
rica en vitamina A y hierro, y tiene además vitamina
C, calcio y magnesio. Para el organismo, especialmente para los niños, es un aporte muy valioso y
favorece el crecimiento.
Como remedio casero es estimulante, digestivo y
diurético, combate las enfermedades de los intestinos, de los riñones, del hígado y las molestias de
la menstruación. Una ramita masticada después de
comer ajo quita el mal olor al aliento. Tomado en
grandes dosis es afrodisíaco, pero puede resultar
entonces abortivo y venenoso. Para los loros es un
veneno mortal.
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El futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo
inalcanzable. Para los temerosos,
lo desconocido. Para los valientes
es la oportunidad.
Victor Hugo
Novelista francés

f

Los primeros cuarenta años de vida
nos dan el texto; los treinta
siguientes, el comentario.
Arthur Schopenhauer
Filósofo alemán

f

Siembra un acto y cosecharás un
hábito. Siembra un hábito y
cosecharás un carácter. Siembra un
carácter y cosecharás un destino.
Charles Reade
Escritor inglés

f

Mi felicidad consiste en que sé
apreciar lo que tengo y no deseo con
exceso lo que no tengo.
León Tolstói
Escritor ruso

C

IV oncurs

Literari

Joana Roigé Bruguera,

guanyadora del IV Concurs Literari Acelobert
categoria A, recollint el seu premi.

®

Susanna Llaona Sintes,

guanyadora del IV Concurs Literari Acelobert
categoria B, recollint el seu premi.

Va ser tot un plaer llegir els vostres treballs premiats i publicats en l’anterior
edició. Us animem a avançar en aquest camí meravellós del mon literari,
on teniu tot un futur per crear i recrear.
Moltes Felicitats!

DISSENY de Pàgines WEB

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

Informeu-vos-en sense compromís trucant a:

&

93 446 32 10
605 813 098

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

TARGETES DE VISITA l TRÍPTICS l FULLETONS l BOSSES l REGALS D’EMPRESA l DISSENY WEB l IMATGE CORPORATIVA
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Principis per a un començament inacabat;
compromisos per eradicar el nostre malestar
No tenim representants perquè ningú no ens representa.
No demanem res perquè ho volem tot.
No anem lentes, anem molt lluny.
No tenim pressa perquè ja hem començat.
L’atur, les guerres, l’avorriment,
l’angoixa, la coacció, els ansiolítics i la
feina, els exàmens, el mal d’esquena,
l’estret de Gibraltar i les fronteres, la vivisecció, la fam, la privatització de l’aigua
i les i els polítics, el banc i la hipoteca, el
lloguer i la pol·lució, la salut, l’educació
i el supermercat que em ven porqueria
dient-me que és menjar...cadascuna
de nosaltres sap perquè s’ha apropat a
aquesta plaça; la veritat, avui en dia,ens
sobren els motius.
Durant molt de temps hem estat vivint
el malestar i els nostres desitjos de forma individual, tancades
a casa nostre, entre les nostres quatre parets, esperant aquest
moment o conformant-nos a la idea que no era possible un
canvi real en les nostres vides, que només podríem aspirar
a fer menys dolorosa o menys avorrida la nostre existència,
buscant formes, maneres de fer, per tal de poder sobreviure
en la nostre aïllada quotidianitat. Durant molt de temps; durant
molt de temps fins ara.
Aquest malestar, aquests desitjos, han desbordat la esfera
individual a partir de l’escletxa iniciada a Plaça Catalunya, un
crit d’indignació i ràbia vers un món del qual cada cop més ens
sentíem meres espectadores. Ens hem apropat a la plaça per
trobar-nos, escoltar-nos, llençar possibles que ens semblaven
impossibles i buscar còmplices per a les nostres propostes,
per a les nostres ambicions, per a trobar solucions a les nostres necessitats sense dependre d’intermediàries que parlin
per nosaltres: prenent la paraula, actuant en nom propi.
Penseu que no sabem què volem? Algunes diran que no
sabem què volem, però el nostre gest implica una profunda
voluntat de transformació de soca-rel del món que ens precedeix. Implica una negació del sistema imperant a partir de
la enorme voluntat de superar-lo, i implica, sobretot, la voluntat de superar-lo plegades, unint-nos en aquesta voluntat
i complementant-nos en les eines que cadascuna de nosaltres
és capaç d’imaginar i aplicar: Com aturarem el desnonament
d’algú a qui volen fer fora de casa? Algunes lluitaran per aconseguir una llei que protegeixi a les persones que no poden pagar el lloguer, d’altres decidiran fer front a l’ordre judicial aturant
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el desallotjament el mateix dia amb una concentració. Tots els
mètodes són necessaris, totes les eines són complementàries
quan ens unim per aconseguir un mateix objectiu.
Algú voldrà saber quins són els nostres principis: el nostre
principi és que ja hem començat, el que estem construint no
ho podem veure perquè encara està sota els nostres peus,
donem-nos temps, encara estem en construcció. Ningú ens
ha ensenyat a comunicar-nos i precipitar-nos a enunciar el
que encara desconeixem ens pot fer caure en repetir antigues
receptes que sentim, coneixem i sabem que no ens satisfan.
De fet, des de la col·lectivitat de Plaça Catalunya, hem
llençat moltes exigències crítiques vers un sistema polític i
econòmic que no ens representa ni satisfà, sinó que ens exclou i trepitja. Després de varis dies d’ocupació i autoorganització de la plaça, pensem que ja ha arribat el moment de no
només exigir als altres, sinó de començar a autoexigir-nos a
nosaltres mateixes compromisos personals i col·lectius, que
ens encaminin de forma pràctica vers una transformació profunda de la societat.
En primer lloc, ens comprometem a estendre i aprofundir, en tots els àmbits de la vida social, el que estem aprenent juntes al llarg d’aquests dies i nits a la Plaça.
Hem aprés que tenim prou força com per a reapropiar-nos
dels carrers, a partir de l’acció directa col·lectiva, cada vegada
que sigui necessari.

Hem aprés que tenim prou capacitat per a autoorganitzar qualsevol tasca de l’activitat humana, sense polítics professionals
ni dirigents.
Hem aprés que podem autogestionar, a partir de la comunitat,
qualsevol activitat econòmica, sigui productiva, sigui de distribució, sigui de qualsevol recurs que garanteixi el sosteniment
material de la nostra vida quotidiana, sense intermediaries.
Hem aprés que és molt més interessant relacionar-nos i trobarnos a partir de la diferència i no de la homogeneïtat, des de
l’autonomia i no des de una pretesa universalitat.
El compromís en estendre i aprofundir aquests aprenentatges és el que permetrà construir una àmplia autoorganització social, política, econòmica, que exclogui qualsevol forma
d’opressió i explotació (ja sigui per raons de classe, origen,
gènere, edat, opció o orientació sexual, etc.)
En segon lloc, ens comprometem a intervenir en totes
aquelles situacions que aquests dies hem denunciat.
No demanem als polítics que resolguin els problemes que
ells han creat: hem de ser nosaltres mateixes les que ens enfrontem a tota situació d’opressió, i posar la nostra capacitat de
resistència als desnonaments o desallotjaments d’habitatges,
als acomiadament laborals, als casos de repressió policial o
judicial, als abusos bancaris i immobiliaris, als assetjaments i
desigualtats en les relacions personals, etc.
Desconfiem que aquells que han contribuit a la consolidació
dels privilegis i les opressions estiguin disposats a desmontarlos. Si demanem una nova societat, hem d’estar disposades a
posar les nostres pròpies energies a construir-la.
Per tant, en tercer lloc ens comprometem a posar en pràctic noves experiències socials que sentin les bases per a
una alternativa global autogestionària, que ens retorni allò
que ens ha estat expropiat. Per tant, ens comprometem:
A reapropiar-nos de la política, a partir d’iniciatives com assemblees populars locals, horitzontals i coordinades, i/o amb
comitès que autoorganitzin les tasques socials.
A reapropiar-nos de l’economia, a partir de la col·lectivització
dels recursos i de la nostra capacitat de treballar, consumir,

habitar, etc, tendint a la supressió de la mercantilització de la
vida i substituint-la per unes relacions socials basades en la
cooperació.
A reapropiar-nos dels coneixements, dels sabers, de la comunicació social, creant i recolzant universitats lliures, mitjans de
comunicació lliures, experiències de lliure educació entre els i
les membres de la comunitat.
A reapropiar-nos de la nostra dignitat, construint relacions personals i col·lectives basades en el suport mutu, el respecte
entre iguals, i la resolució de les desigualtats.
En quart lloc. Ens comprometem a assumir aquests compromisos des de les nostres limitacions, i reconeixem que
els assumirem en funció de les nostres possibilitats.
Som conscients que estem aprenent i cometrem errors, i
que per això ens hem trobat, juntes, a la presa de la Plaça
Catalunya: per a desbordar els nostres límits, i esdevenir una
força col·lectiva.
Finalment, no sotmetem aquests compromisos al consens general de l’Assemblea: que depengui de cadascú i
cadascuna, en la seva responsabilitat personal i col·lectiva,
la decisió de passar a l’acció, perquè, de què ens serveix
aixecar la mà en símbol d’aprovació en una plaça quan es
clama contra els desnonaments, contra els CIE’s o contra
l’homofòbia si després, quan ens aixequem de bon dematí
no som capaces de fer que en les nostres pràctiques quotidianes aquesta lluita sigui real?

Assemblea del barri de Sant Antoni
ens reunim cada dimecres a les 19’30 h.
Lloc: Jardinets de l’Alguer (Avda Mistral amb Calàbria).
Mes informació:
correu.gentdesantantoni@gmail.com
www.assembleasantantoni.wordpress.com
www.acampadabcn.wordpress.com
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La Guia útil de Sant Antoni
Alimentació
Autoservei Navarro
Avga. Mistral. 6 - T. 93 424 20 12

Fleca Barot
C/. Parlament, 58. T. 93 441 27 34
Forn Mistral
Rda. de Sant Antoni, 96 - T. 93 301 80 37
Forn Sepúlveda
C/. Sepúlveda, 171 - T. 93 454 69 73
Fruites L’Antiga Ureña
C/. Parlament, 39 - T. 93 329 68 14

Pastisseria Bonastre
C/. Tamarit, 136 - T. 93 423 51 88
Pastisseria Calderón
C/. Sepúlveda, 83 - T. 93 423 76 76

Art de Vins
Vilarroel, 18 - T. 93 425 4875
Carniceria Neus
C/. Sepúlveda, 151 - T. 93 454 73 72
Escofet i Oliver
C/. Comte d’Urgell, 12 - T. 93 329 32 25

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

Xarcuteria Casanova
C/. Sepúlveda, 41 - T. 93 325 02 95

(cantonada C/. Rocafort)

La Valenciana
C/. Parlament, 23 - T. 93 441 08 54
Xarcuteria El Jabalí
C/. Parlament, 5 - T. 93 425 08 98
Xarcuteria Subirats
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 27

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

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

Assegurances
Assesoria Avelino Montes
C/. Ct. Urgell, 21,ent.1ª. T. 93 325 45 66
Correduria d’Assegurances Segurosol
C/. Rocafort, 27 - T. 90 244 04 42
Ferrer & Ojeda
C/. Tamarit, 155 - T. 93 280 59 59
Framu Asesores
Sepúlveda, 143·1r-2a. T. 93 451 81 88

Estudis i Formació

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

Consultores en Seguros Asociados
Assegurança
de salut a
partir de

42€…

Demanar per Victoria Estapé

Tamarit, 155-159 Tel. 93 280 59 59
www.ferrerojeda.com
l
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Electrònica, Informàtica, Imatge i Sò
Big Green
Rda. de Sant Antoni, 45
Cash Converters
C/. Floridablanca, 145 - T. 93 423 99 00
Deforest Juli Matamala
C/. Viladomat, 105 - T. 93 423 72 29
Foto Rondas
Rda. de St. Antoni, 4 - T. 93 442 25 79
Fotofonía
C/. Floridablanca, 101 - T. 93 423 73 73
Green Megastore
C/. Sepúlveda, 178
Metro Electrònica
C/. Sepúlveda, 106 - T. 93 424 38 32

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

INFORMACIÓN

ESPECIALISTA EN CONFIGURACIÓN
Y REPARACIÓN DE ORDENADORES

Windows XP · Vista · Windows 7

93 517 35 36 - 692 066 425

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 € DESCOMPTE PRESENTANT AQUEST VAL
A QUALSEVOL DELS TEUS TRACTAMENTS

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

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

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

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

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

Santos
C/. Viladomat, 96 - T. 93 426 41 31
UB Ungles i Bellesa
C/. Floridablanca, 85. T. 93 424 64 11

Llar d’Infants

CASAL · COLÒNIES
Obert tot l’ any

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

TINTORERIA

ANT ANTONI
S
Cuidem la seva roba
SERVEI A DOMICILI

Repel·lent de
mosquits

Ultrasons, amb llum led i tres
posicions de funcionament.

8’95€

Urgell, 3-5
T. 93 424 18 90
Bassar Vidal
C/. Tamarit, 156 - T. 93 442 20 18
Bricolatge Subirats
Avdga. Mistral,14 - T. 93 325 60 10
El Plaer del Descans
C/. Comte Borrell, 77 - T. 93 424 11 84
Elèctrica Pume instal·lacions
C/. Comte Borrell, 115 - T. 93 424 57 50
Electrodomèstocs Ronda
Rda. de St. Antoni, 46 - T. 93 324 80 99
Expert
C/. Comte d’Urgell, 20 - T. 93 289 02 50
Expert Outlet
C/. Manso, 14 - T. 93 292 77 40
Fernando Boqué Nicolás, instal·lacions
C/. Floridablanca, 125 - T. 93 423 54 22

TAMARIT, 149

93 425 29 39

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

CITY SEC
Tintoreria Bugaderia

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

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

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

Ferreteria Valls
C/. Compte d’Urgel, 5 - T. 93 424 18 90
Ind. Ceràmica Vallvé S.A.
C/. Villarroel, 29 - T. 93 423 41 34
L’Estel, il·luminació
C/. Tamarit, 185 - T. 93 325 58 26
La Algodonera
C/. Tamarit, 179 - T. 93 423 63 91
La Casa del Pintor
C/. Parlament, 42 - T. 93 441 28 19
La Flauta Màgica - Emmarcats
C/. Comte Borell, 99 - T. 93 546 17 05
Mobles La Barcelonesa
Tamarit, 175 - T. 93 423 59 17
Mobles Sánchez
C/. Comte Borell, 78 - T. 93 424 11 21

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

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

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

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

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

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

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

bates - pijames - roba interior - roba per la llar

Manso, 48 - Tel.93 441 12 46
CARPA ENCANTS Pdes. 10 i 49
Tel.93 325 35 15
Joieria Rellotgeria J. Ros
Rda. St. Antoni, 14 - T. 93 329 84 04
Joieria Jades
C/. Floridablanca, 89 - T. 93 426 30 59
Joieria Tomàs Colomer
C/. Comte Borrell, 58 - T. 93 423 77 43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mas - Vestuari Laboral
Rda. de St. Antoni, 17 - T. 93 425 53 93
Merche Outlet
C/. Manso, 37 - T. 93 423 60 64
Modes Torner
C/. Comte Borrell, 74 - T. 93 423 17 14
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Moda i Complements
Moré Joiers
C/. Comte Borrell, 39 - T. 93 442 35 67

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

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

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

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

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

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

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

* Bolsos de qualitat
* Producte nacional
* Preus asequibles

REBAIXES
Secció de viatje més ÀMPLIA!

C/ Manso, 76 - Devant del Mercat de Sant Antoni

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

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

www.autovilardell.com

Motor

auto
moto
sport

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

Motor Repris
Gran Via C. C., 484 - T. 93 289 46 30

Mundial Motos
Avgda del Paral·lel, 154 - T. 93 424 16 16

AUTO ANDREU
REPARACIÓ I MANTENIMENT
DE L’AUTOMÒBIL

T.93 423 60 14
C/ Comte borrell, 103
Motos J. Marsiñach
Marquès de Camposagrado, 9 T. 93 442 91 80
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Oci

Obra Nova i Reformes

Aiguamania
Ronda de St. Pau, 21 - T. 93 442 80 69
Armeria Izquierdo
C/. Parlament, 19 - T. 93 441 08 58
Articles de Festa
C/. Villarroel, 9 - T. 93 423 18 76

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

http://aeaarquitectura.com/home.html

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

Boyberry
C/. Calàbria, 96

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

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

Papereria
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
Llibreria Universal
Ronda St. Antoni, 9 - T. 93 443 32 68
Torradas, llibreria i papereria
C/. Manso, 62 - T. 93 441 88 49

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

Regals

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

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

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

Restaurants i Bars
Els Ocellets
Rda. de Sant Pau, 55 - T. 93 441 10 46

RESTAURANTE RINCÓN

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

COCINA

PERSA

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

Restaurant Amigó
C/. Tamarit, 181, baixos - T. 93 325 30 91
Restaurant Groove
C/. Parlament, 48 - T. 93 441 04 77

Bar Radio
C/. Sepúlveda, 91 - T. 93 453 11 64
Bracafè
C/. Comte d’Urgell, 37 - T. 93 423 36 92
El Café del Barri
C/. Comte Borrell, 75 - T. 93 325 85 54
El Petit Mos
C/. Sepúlveda, 80 - T. 93 423 61 23
El Jabalí de Ronda
Rda. de St. Pau,15 - T- 93 441 10 82
El Museu de l’Embotit
Floridablanca, 131 bxs. - T. 93 325 48 89

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

MARISQUERIA
PEIXFRESC
Parlament, 46

T. 93 441 93 36
Maître A Infante Cuisine française
Parlament, 54 · 93 441 10 45
Laurel
C/. Floridablanca, 140 - T. 93 325 62 92
Lider
C/. Floridablanca, 65 - T. 93 426 07 09

Restaurant Fábula
C/. Parlament, 1 - T. 93 292 62 09
Vinòdrom
C/. Tamarit, 111 bxs. local 4 T. 93 325 48 89

Pizzeria Tres i no Res
C/. de la Cera, 53 - T. 93 441 30 16
Rekons
C/. Comte d’Urgell, 32 - T. 93 424 63 83
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MIÉRCOLES NOCHE: 1€ JUEVES: ALBONDIGAS 10€
+ CERVEZA
TAPAS SUECAS A
VILLARROEL, 22 · T: 932 928 239 www.pappasven.es
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Serveis
Aparcaments i Serveis Villur, S. A.
C/. Comte d’Urgell, 56 - T. 93 323 37 63

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

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

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

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

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

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

Salut
Implantes
alemanes
inmediatos

Desde 1989

General y Ortodoncias niños y adultos

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

Mutues: Assistència
Sanitària Col.legiat - FIATC

Dr. J. Palencia

750 €

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

TOX. BOTULÍNICA Y LABIOS
PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 10% DESCUENTO

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

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

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

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

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

HERBOLARI

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

LA DEESA DEL BOSC

Herbolari - Centre Estètic

Calabria, 14 - T. 93 441 99 55

coaching y terapia Estratégica

natalia martorell murtra
Psicóloga colegiada nº 10.387

Tel. 616 439 546

www.terapia-estrategica.net

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

Telefonia
Vodafone Cinyana
Gran Via C. C., 535, entsòl. 4a. T. 902 361 568
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Obert dilluns, dimecres,
AIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJAS
divendres i dissabte
AJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXES
Horari 9’30 a 20’30 h
AIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJAS
AJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXES
AIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJAS
AJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXES
AIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJAS
AJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXES
AIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJAS
Encants de
AJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXES
Sant Antoni
AIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJAS
De l’1 de juliol al 31 d’agost
AJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXES
AIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJAS
AJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXES
AIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJAS
AJASREBAIXESREBAJASREBAIXESREBAJASREBAIXES

i
Sant Anton
té encant

REBAIXES
D’ESTIU

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

Talles 42 a 56
Parada 75

Tel. 93 423 04 98

Tel. 93 423 76 07

Parades 15 i 96

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

ARREGLOS Y MODA
A MEDIDA

SILVIA

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

Net i Pulid
Repartiment al barri

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

C/. Tamarit, 111· Tel. 93 327 81 64

(cantonada C/. Rocafort)

LLEGUM D’EN...
LA

MOLINE

Parada 29

Juani
PEIX DE PLATJA
Mercat Sant Antoni,
parada 14

T. 93 426 19 58
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Gratuitos
Varios

Ofertas de empleo

Demandas de empleo

Se vende televisor 14” marca PHILIPS
color, sin TDT, nuevo, color gris. Interesados llamar al T. 93 340 32 89-676 97
77 34.
----------------------------------------Vendo Bicicleta BMX marca Decatlon,
como nueva, color naranja, cubiertas perfectas. Limpia. Por 95 Euros. Interesados
llamar T. 93 340 32 89 - 652 50 18 03.
----------------------------------------Se vende muebles oficina, compuesto de
2 mesas con alas y estanteria pequeña
con dos sillas, 1 mesa redonda, 4 modulos, 2 con puertas y 2 con estanterias, 1
mesa despacho madera noble y 1 estanteria madera noble. En perfecto estado.
T. 93 426 47 17. Srta Rosa.
----------------------------------------Libro un siglo de ferrocarril en Cataluña,
un libro que cualquier aficionado a los
ferrocarriles debe tener. Llamame y nos
pondremos de acuerdo. SANTI 93 348
16 38.
----------------------------------------Vendo escoba aspiradora. Escoba aspiradora en 30 euros, interesados llamar al
T. 680 15 17 03 Sra. Isolda.
----------------------------------------Compro discos anys 60, 70 i 80, grans
i petits, pop, rock, jazz, blues, soul, etc.
També revistes musicals (Fans,discóbolo,
discoexpress, fonorama, etc.). Passo a
domicili. T: 93 346 08 60
----------------------------------------Compro tebeos antics (Roberto Alcazar, Hazañas Bélicas, Capitán Trueno,
Vértice,etc.), albums de cromos i cotxes d´scalextrix. Passo a domicili. T.
654 15 47 65.
----------------------------------------Se vende salita diseño rustico, compuesta de armario puertas superiores de
cristal y las de abajo de madera maciza,
dos sillones y mesa de centro también
maciza. Importe 200 €. T. 933403289 y
676690909. Zona Felipe II/Sagrera.
----------------------------------------Vendo bicicleta, Decathlon, para niño
de 6 a 13 años (aprox.). En perfecto
estado y muy barata. Contactar con Mª
José 665 90 03 04.
----------------------------------------Vendo cachorros American Stanford
camada gris!!!. Interesados contactar
T. 625 47 64 40.
----------------------------------------Vendo Eliptica en perfecto estado (NUEVA), BH INSPIRIT. Precio Mercado
700€, Vendo por 250€. Tel. 690 08 68 56.
----------------------------------------ESTAR WARS X VING C D, original con
manual de usuario y guia de preferencia del
teclado. Para incondicionale de la guerra de
las galaxias, 35€. Santi 93 348 16 38.

Necesito sra o señorita seria española
para compañia ir a comprar y acompañar médico. Tengo 62 años deseo que la
persona tenga de 45 a 60 años con referencias seria. Nivel de cultura medio. T. 93
245 33 58 de 10 a 12 mañana.
----------------------------------------Vendiendo productos ALOE VERA
100%, no se venden en tiendas, venta por catálogo, puedes conseguir de
40% hasta un 61% de beneficios+25%
extra. Eres distribuidor independiente,
eres tu propio jefe y tú te pones los horarios. T. 647 30 60 21.
----------------------------------------Es selecciona personal comercial per
treballar mitja jornada. Majors de 35
anys amb bon nivell cultural. Interessats trucar a Srta. Marta: T. 93 582 11
49.
----------------------------------------Se tu propio jefe. Gran oportunidad
de un negocio internacional, naciol y
local, con inversión reducida. Los interesados pueden llamar al: 93 427 35
86 o al 670 671 764.
----------------------------------------Distribuidor independiente. Con gran
posibilidad de negocio. T. 646 275 808.
----------------------------------------Herbalife, distribuidor independiente,
llame para oportunidad de negocio. T.
629 32 42 52.
----------------------------------------Necesitamos vendedores/as, zona
Barcelona. T. 630 41 31 25.
----------------------------------------Trabaja desde casa. Empresa de alimentación busca 10 personas que
quieran ganar dinero extra, trabajando
desde casa. T. 93 100 01 57
----------------------------------------Busco 5 personas con deseo de desarrollar su libertad financiera (ingresos
pasivos) trabajando desde su hogar u
oficina. Libre dedicación. No precisa
experiencia. Josep. T. 625 576 951.
----------------------------------------Busco vendedores para la venta de
ropa. Particular y al mayor, precios
económicos. Tardes. María T. 686 23
38 63.
----------------------------------------Se necesita repartidor de buzoneo. Interesados enviar datos de contacto a:
info@acelobert.com
----------------------------------------Sra. mayor de 30 años, nivel cultural medio-alto, catalán hablado, para
trabajo en oficina comercial a media
jornada. Zona céntrica. Interesadas,
llamar a Teresa: 649 18 67 84.

Manitas español de 35 años, se ofrece
para cualquier tipo de ayuda que necesites en tu hogar. Recoger al niño en
el colegio, compra del super, pasear al
perro, acompañarte al médico. No lo
dudes, confia en mi para lo que necesites. Vicente 678.594.578
----------------------------------------Busco trabajo para llevar y recojer niños de los colegios a partir de septiembre. T. 658 06 24 06. Sara.
----------------------------------------Noia de Lleó de 34 anys, visc a Bcn fa
10 i m’ofereixo per treballar de teleoperadora, neteja, cambrera i com a cangur, sóc monitora de lleure i tinc molta
experiència i total disponibilitat horària,
amb referències. T. 693 80 99 49.
----------------------------------------Cuido de personas mayores y limpio.
Persona responsable , experiencia
para cuidar de personas mayores o
compañia e limpio hogares. T. 696 21
64 86. SANDRA.
----------------------------------------Señora joven se ofrece para trabajar
en tareas domesticas cuidado de personas mayores o niños con experiencia. T. 644 59 62 47 - 671 07 22 60.
----------------------------------------Busco trabajo de conserje o portero de
finca, experiencia, soy de Barcelona
(ventas y similares abstenerse). T. 93
450 38 05 - 669 31 38 32 .
----------------------------------------Señora joven se ofrece para cuidar a
personas mayores y niños. Apta también para cualquier otras tareas. Por
las mañanas. Miriam. T. 626 63 51 69.
----------------------------------------Señora responsable con experiencia y
referencias se ofrece para cuidar personas mayores en casas, hospitales
o residencias o labores domesticos
con papeles en regla, todo el día, fin
de semanas o festivos disponivilidad
inmediata T. 618 97 39 15
----------------------------------------Caballero se ofrece para acompañar
a señoras/señores y pequeñas tareas
domésticas. seriedad. T. 626 97 41 20
Sr. Suárez.
----------------------------------------Noia catalana, seria i responsable,
busca feina per les tardes o algun
matí, per a tasques domestiques o neteja despatxos. T. 629 77 67 23.
----------------------------------------Auxiliar Geriatria, s’ofereix per fer feines de la llar. Atenció domiciliària persones grans, per cangu. Experiència
més de 10 anys en Sanitat. Bones Referències. Preu Asequible, bona disponibilitat horària 647 14 39 83. Mercè.

s

s

s

Vegeu més anuncis a la secció classificats
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Gratuitos
Motor

Inmuebles

Relaciones

Se vende moto 125 cc tipo custom,
negra, con accesorios, siempre en parking, con 3.000 km, seguro en vigor.
Precio: 1.400 €. T. 607 95 56 89.
----------------------------------------Vendo moto Vespa LX 125 i.e. Completamente nueva, 1 día de circulación, 38
km, aparcada garaje cubierto, garantía
fabrica hasta marzo 2013, Seguro en
vigor, regalo maleta original, casco y
candado de manillar. T. 646 46 69 75.
----------------------------------------Vendo moto tipo Custom, casi nueva.
Tiene 3.000 km, 1 año de antigüedad.
El seguro en vigor. Siempre ha estado
en parking. Precio: 1.800 € (negociables). T. 607 955 689.
----------------------------------------Vendo PEUGEOT 307 descapotable
año 2005,76.000 km. como nuevo.
9.900 €. Clima, llantas, radio CD, full
equip., perfecto. Todas las revisiones
realizadas. T. 649 31 25 33.
----------------------------------------Vendo barca Narwhal, NX-3,60 motor
Johnson 25 cv con remolque incluido.
T. 610 050 783.
----------------------------------------Vendo honda scoopy 50 sr, 18000 km.,
en perfecto estado. Siempre en garaje, cambio de nombre incluido. Por pasar itv. 800 € negociables. T. 692 57
45 82 Iván.
----------------------------------------Vendo Renault-21, motor gasolina 2000,
ruedas nuevas, color blanco, impecable,
siempre en parking, 75000 km reales,
todo de origen, vendo por no usarlo.
OCASIÓN. Precio: 900 €. T. 93 347 01 80
- 630 25 32 33.
----------------------------------------Vendo coche Toyota -Auris 1,6 Mod.
Sol. 5 puertas, gasolina, Km. 7500
aprox. matricula FRR 0226, siempre
en garaje, etc. Precio: 14.000 € T.
660644749. Josefina.
----------------------------------------Vendo bonito Seat 600, año 1960, recién
restaurado, color blanco, documentado
al día. T. 645 58 23 68 – 93 246 31 21.

Urge vender casa de diseño por marcha al
extranjero. Gran oportunidad en Caldes de
Malvella, sal.-com. 74 m2. doble altura, coc.
amr. 20 m2., sal. tv. 14 m2., 3 h. con bñ. indep., 1 suite 48 m2.+trza.+aseo. Jard. 1500
m2. con pisc. Park. para 7 coche. T. 626 99
06 48 - 972 47 27 37.
----------------------------------------Alquilo plaza de parking en el pasaje
Puigmadrona, 5-7, (al lado de la ITV),
entre las calles Mallorca y Decano Bahí.
Calle tranquila, acceso fácil y amplio a
nivel de calle. Precio: 90 €. Preguntar
por Vicente T. 93 408 34 58 .
----------------------------------------Alquilo plaza de parking para coche pequeño/mediano, 1ª planta fácil maniobra.
Zona c/Palencia/Felipe II. Económica. Interesados llamar al 93 340 32 89 y 676
97 77 34.
----------------------------------------Es lloga plaça moto a 35€/mes, carrer
Mallorca - Pje. Font. T. 696 13 68 15.
----------------------------------------Venta de piso alto con vistas panorámicas
en Badalona. De 70 m2, 3 hab., bñ., coc.
equip., com.-estar, recibidor, balc.-trza. Sol
todo el día, todos los servicios, transportes
de Metro y autobús. Precio: 240.000 €. T.
607 95 56 89 y 619 62 87 22.
----------------------------------------Se traspasa Charcuteria delicatessen
en funcionamiento en zona Hipercor
Meridiana. Interesados llamar al T. 93
351 60 77. Urge.
----------------------------------------Plaza de parking Provenza 471-473 entre
Lepanto y Padilla. T. 93 231 93 75 Por la
noche de 8 a 10. Precio 100 euros.
----------------------------------------Local comercial 35m2, planta baja, salida a
c/Dos de Maig, delante metro Linea 5,entre
hospital Sant Pau i Creu Roja, totalmente
nvo., Fianza 5 meses. Disponibilidad inmediata. Alta de subministros. RENTA MENSUAL: 350€,agua incluida en el precio. IVA
no incluido.T. 600 42 01 86.
----------------------------------------Vendo precioso apartamento Moià tipo Pirineo, ático, 2 hab., gran sal.-con chim. hogar,
sol, t/ext., muy tranquilo, con magníficas vistas, 80 m2., 105.000 €, con park. incl. y gran
zona comunitaria ajard. T. 93 436 91 37.

Soy Sr, Jubilado en buena posición económica, 1,60 de estatura, me gusta el
Cine, Bailar, Viajar, deseo conocer Sra.
entre 55 y 60 años sin cargas familiares,
para amistad y posible relación de pareja, mi T. 606 08 81 76.
----------------------------------------Ven a conocer nuevas amistades. Gente
maja y divertida. Te esperamos. Llamanos al 618 60 34 59.
----------------------------------------Hombre 45 años soltero de Barcelona
para mujer que busque amistad y posible relacion estable. T. 689 34 65 51.
---------------------------------------Hombre 42 años separado hace 3 no
casado me gustaria encontrar una pareja estable soy bastante alto complexion
normal sincero, honesto si estas sola
como yo llamame podemos compartir
aficiones,salir al cine, teatro, viajar. T.
689 37 12 36.
----------------------------------------Chico soltero 42 años,1,70m.69k.Cariño
so,simpatico,deportista,educado,trabaja
dor.Busco chica cariñosa y delgada para
formar pareja estable.T.605 54 04 03.
----------------------------------------Relación con persona o grupos. Joven
55 años deportista.bike,senderismo,ba
ile,cine,teatro,sky,conferencias,libros,
coloquios y contactos con grupos,de
energia positiva.609382074. Joanb
----------------------------------------Señora seria busca una relacion amistosa, con un señor sin compromiso,
entre 50 y 60 años, que le guste la relaciones sanas, amante de la naturaleza, para compartir nuestros tiempos
libres. T. 697434733 (Maria)
----------------------------------------Noia de 44 anys busca gent maca per sorti
caps de setmana, sopar, cinema, ballar,
teatre, copas etc. Carme T. 634 72 23 10.
----------------------------------------Dona intel·ligent universitària, bona
presencia 59 anys voldria conèixer
home sense lligams afectius, semblants condicions per compartir temps.
T. 630 58 64 26.
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Vegeu més anuncis a la secció classificats
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Per posar el seu anunci gratuït
www.acelobert.com

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

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

El rincón del humor

NIVEL DIFICIL

NIVEL MEDIO

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

Chistes
La profesora le dice a Pepito:
A ver Pepito, si yo digo fui rica, es pasado, pero si yo digo soy hermosa, ¿Qué es?
¡Exceso de imaginación profesora!
----------------------------------------------------------En un anuncio del periódico decía:
Hombre invisible busca a mujer transparente para hacer
cosas jamás vistas.
----------------------------------------------------------¿Cómo se dice estoy muerto en Inglés?
Memory.
---------------------------------------------------------¿Por qué esta triste el cuaderno de matemáticas?
-Porque tiene muchos problemas.
----------------------------------------------------------¿Qué hace un loco gateando en el supermercado?
Buscando precios bajos.
----------------------------------------------------------¿Cuál es el mejor remedio para un ataque cardiaco?
Taparse los ojos, porque ojos que no ven corazón que no
siente.
----------------------------------------------------------El dinero no da la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari.
----------------------------------------------------------¿Qué le dijo el café al azúcar?
Sin ti mi vida sería amarga.

fofiman@blogspot.com

soluciones

NIVEL DIFICIL

NIVEL MEDIO
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Hola,
hace

Hoy cocinas tú

Paella para todos
Preparación: 1 hora, cocción: 55 minutos

Ingredientes para 6 personas:
• 1 pollo pequeño troceado
• 225 g carne cerdo cortada
en trocitos
• 500 g mejillones
• 450 g gambas o
camarones
• 1 calamar o sepia
• 300 g rape troceado
• 1 cabeza y espina rape
• 600 g arroz
• 4 dientes ajo
• 1 cebolla pelada y picada

, soy satanás, vengo para
erLe realidad su deseo de
dominar el mundo.

• 3 tomates maduros
picados
• 1 pimiento rojo cortado
• 150 g guisantes
desgranados o congelados
• 6 cuch. aceite oliva
• Unas hebras azafrán
• 1 hoja laurel
• Sal y ramita perejil
• 1 vaso vino blanco seco
• Rodajas de limón para
adornar

Limpiar el pollo y el pescado. Poner a hervir en una cacerola 1,5
litros de agua con sal. Añadir la cabeza y espina de rape, la hoja de
laurel, el vino blanco, las alas y hueso de pechuga de pollo y dejar
cocer a fuego lento.
Calentar en la paellera 4 cucharadas de aceite de oliva y añadir
el pollo. Saltearlo hasta que esté dorado. Retirar y reservar en un
plato o fuente. Añadir al aceite la carne de cerdo, mejor si es costilla,
o también queda muy bien con unos trozos de salchichas y saltearlo
igualmente hasta que esté dorado. Retirar y reservar en el pollo.
Lavar los mejillones. Ponerlo en un recipiente con un dedo de
agua. Taparlos. A los 2-3 minutos, cuando se han abierto, retirarlos
del fuego, reservarlos. Desechar los que no se han abierto. Verter el
caldo de los mejillones en el caldo del pollo que continúa hirviendo
suavemente.
Reservar unos cuantos mejillones en su cáscara para adornar
y vaciar los demás. Limpiar las gambas y agregarlas al caldo, dejar
unos minutos, retirarlas y reservarlas con los mejillones.
Volver a calentar el aceite de la paellera. Si conviene, añadirle
1-2 cucharadas más y saltear el pescado y el calamar hasta que
estén dorados. Reservarlos con el resto de pescado.
Añadir cebolla y los ajos, remover y cocer hasta que estén dorados. Retirar los ajos. Añadir el tomate y el pimiento. Dejar a fuego
lento que se sofría, sazonar. Agregar los guisantes, machacar en
mortero ajo, azafrán y perejil.
Quitar las cabezas de las gambas y desecharlas. Verter con
el resto en la paellera, remover, echar el arroz, agregar el pollo, la
carne, el cerdo y el pescado menos las gambas y mejillones reservados. Remover bien.
Medir el caldo, doble cantidad que el arroz, verterlo en la paellera, a fuego fuerte, verificar la sal y dejar cocer 10 minutos sin remover. Al cabo de este tiempo mover un poco, cogiendo la paellera por
las asas. Bajar el fuego.
Añadir las gambas y los mejillones reservados y continuar
la cocción a fuego lento otros 10 minutos. Al acabar la cocción
retirar del fuego la paella. Dejar reposar 5 minutos. Servir.

SÍ!, DIGAME, QUE ME VA
A COSTAR?

MI ALMA? TRATRO HECHO!
TAMPOCO LA HE USADO NUNCA...

SU ALMA! JAJAJA!

VAYA TELA! CADA VEZ CUESTA
MÁS IMPRESIONAR A ESTOS
POLÍTICOS
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Horóscopo

Aries

Tauro

21 MARZO - 20 ABRIL
Mucho movimiento a nivel de hogar, posibilidad de cambio de casa. Haz muchas cuentas antes de lanzarte al vacío sobre todo se
sobrio en tus planes.

21 ABRIL - 20 MAYO
Tienes a Júpiter en tu signo eso hace que
por un tiempo veas el vaso medio y además
con muchas ganas de pasarlo bien y de decirte ¿y porque no?. Cuidado con los caprichos puedes excederte y luego arrepentirte.
Vigila el peso hay posibilidad de ganar algún
que otro kilo.

Géminis

21 MAYO - 21 JUNIO

Tiempo dedicado a los hobbis y los hijos y
¿Por qué no juntarlos y participar de los dos
al mismo tiempo? Sería fantástico ya que
podría surgir una muy buena comunicación
con ellos.

Cáncer

Leo

Virgo

22 JUNIO - 22 JULIO
Sensibilidad a flor de piel. Procura relativizar
las situaciones. Posiblemente se ponga en
marcha algún tema relacionado con hijos o
algún proyecto soñado de señales de iniciarse.

23 JULIO - 23 AGOSTO
Buscarás la polémica y mejor que no te
lleven la contraria. La pareja reclamará tu
atención deberás dedicarle más tiempo. Te
encontrarás muy vital durante todo el mes,
hacer ejercicio te resultara muy beneficioso.

24 AGOSTO - 23 SEPTIEMBRE

Libra

JULIOL‘11
24 SEPTIEMBRE - 23 OCTUBRE
Sigue la acción en el plano profesional, posibilidad de nuevas directrices. Te sorprenderán situaciones y personas, igual nada
sale como tu quisieras ante lo cual la flexibilidad y adaptabilidad será tu mejor arma.

Escorpio

24 OCTUBRE - 22 NOV.

Si has hecho los deberes este mes verás
claro hacia donde. Nuevos aires soplan en
tu vida abriendo una ventana donde antes
solo veías pared.

Sagitario

23 NOV. - 21 DIC.

Posibilidad de ver o producir algún cambio
de rumbo en tu vida. El amor y lo proyectos
creativos van a estar activos este mes. Se
cierran tiempos que no han sido demasiado
agradables para encontrar el espacio que
necesitas para desarrollarte plenamente.

Capricornio

22 DIC. - 20 ENERO
Cuando tenemos que dividir nuestra vida entre
nosotros y los demás lo primordial es llegar
a pactos. Contar con los demás va a ser el
ejercicio que vas a practicar este mes.

Acuario

21 ENERO - 19 FEBERO
La intuición estará muy fina este mes hazla
caso. Atrévete a soñar con posibilidades de
expansión en el terreno profesional (tienes
al planeta del exceso Júpiter en el área de
los ingresos e inversiones) vigila los gastos
puedes estar excesivo…

Piscis

En el ambiente familiar puede haber tensiones, cuidado con imponer criterios. Los
amigos este mes serán la válvula de escape que necesitas, cuenta con ellos y sería
bueno empezaras algún proyecto conjunto.

20 FEBRERO - 20 MARZO
La familia seguirá siendo el centro de vuestro interés sobre todo los hijos que ya se
tienen o los que están en camino. Sería
bueno empezar a planear la distribución del
tiempo, propiciando una buena agenda en
lo que todo tenga su espacio.

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

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

esports
esports
esports
colònies d’estiu

Campus de futbol, bàsquet i
aventura Juliol i Agost 2011

Torns Setmanes

Estiu 2011

l
l
l
l
l

Edats
de 4-14
anys

l

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

Can Castellar, Vallgorguina. Dins

el

Parc Montnegre

i el

Corredor

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

DISSENY de Pàgines WEB

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

Informeu-vos-en sense compromís trucant a:

&

93 446 32 10
605 813 098

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

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

