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Editorial

Cartes al director
Estimats veïns i veïnes,

Per aquest mes d'agost hem preparat un “especial
Queridos amigos del equipo d'Acelobert,
Quiero felicitaros por la revista tan simpática y
amena que lográis hacer cada mes. Me
encanta la entrevista imaginaria. La de este
mes, a Julio Iglesias, la encuentro genial.
También me gustan mucho los artículos de
ecología y las maravillosas fotografías con las
que los acompañáis cada mes. Yo, que soy
una aficionada a la fotografía, reconozco que
son de muchísima calidad.
En cuanto a cosas para mejorarla, sería
interesante que hablarais de las problemáticas
de nuestro barrio, que las hay y muchas, que
os parece? Es una sugerencia…
Felicidades!

estiu”, ple d'activitats per fer durant l'agost a la
nostra ciutat. A part de les Festes de Gràcia i
Sants, hi ha un munt d'activitats perquè les persones
que es queden a la ciutat aquest estiu puguin fer
i gaudir, i passar-ho d'allò més bé (vegeu pàgina
4).
També trobareu en aquest número l'entrevista que
li vam fer a l'Alfred Rodríguez Picó.
El, que tant sap de canvis atmosfèrics i
d'escalfament de la terra diu que encara som a
temps de solucionar-ho! Esperem que
sigui així !
També trobareu a la secció de Gent del barri un
escrit que vam rebre per correu electrònic a la
redacció de la revista. La persona que ho envia
té leucèmia i ens demana que anem a l'hospital

Ana Gómez

per fer-nos donants de mèdul·la, ja que encara
que no sigui compatible amb ella, molta gent i
especialment nens i nenes esperen les nostres
donacions per continuar vivint.
Esperem que aquest número que teniu a les mans,
sigui també del vostre interès i us desitgem molt

Envieu les vostres cartes a ACELOBERT Sant Antoni:

redaccio@acelobert.com
Els textos, que hauran d'anar acompanyats del nom,
l’adreça i el DNI de l'autor, podran ser editats si excedeixen
de 15 línies. Acelobert es reserva el dret de publicar-los
i editar-los.

bones vacances!

Fins a la tornada!

ACELOBERT
Edita: Publibarris Publicitat, S.L. • Directora: Antonia Utrera • Redacció: Toni Pons “Tatono”, Mar Vilà. •
Col·laboradors: Associació Veïns Sant Antoni, Mari Luz Nunes, Pepa Cantarero, Peter Manschot,
Pilar Sanchez, Sant Antoni Comerç (SACC). • Disseny i Maquetació: Cristina Santamaría • I·lustracions: David
Sierra • Publicitat: Cristina Jodar • Administració: Ana Mª Camacho • Correcció: Centre de Normalització
Lingüística Sant Martí. • Direcció: C/. Bofarull, 35 - 08027 Barcelona
Tel. 93 534 94 53 - Fax. 93 534 91 69 • Redacció: redaccio@acelobert.com • Publicitat: info@acelobert.com
D.L.: B-4177-2008
Per consultar tarifes de publicitat
Contactar directament amb el departament comercial. Tel. 93 534 94 53
ACELOBERT no es fa responsable de les opinions que els seus lectors i col·laboradors exposin a les seves cartes
i articles.
03 ACELOBERT

