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S’apropa el mes de 
Desembre, ja no 
falta gaire pel Nadal, 
en aquestes dates 
els establiments 
comercials, comencen a 
vestir els seus aparadors 
per a l’ocasió, hem 
de condicionar les 
instal·lacions cara a 
l’època de més consum, 
ja que és la primera 
oportunitat pel contacte 
directe amb els clients i 
tenen més predisposició 
per a les compres. Un 
aparador bé decorat 
i guarnit pot atraure 
més consumidors cap al 
nostre local. 
La decoració amb 
Impressió Digital o 
Vinil Adhesiu d’Alta 
Qualitat és la solució 
més senzilla, permet de 
manera ràpida convertir 
un ambient en un Conte 
de Nadal, sense ocupar 
espai per a guarnir 
el nostre aparador o 
paret. Per a començar 
a planificar la decoració 
de Nadal pot fer una 
llista de símbols i colors 
que estan estretament 
vinculats amb el Nadal. 
Aquesta és la fórmula 
més fàcil i simple de 
preparar-ho.
Porti’ns el seu esbós per 
a personalitzar el seu 
espai i li reproduïm en 
qualsevol format. 

Com organitzar 
bé la nevera

Tenir el frigorífic ben ordenat 
ens permet aprofitar el seu 
espai i mantenir els aliments més 
ben conservats. Cada fabricant 
indica en els envasos la manera 
més adient de conservar un 
producte, per això cal seguir 
sempre les seves indicacions.
Aliments cuinats: s’han de 
col·locar a la zona més freda de 
la nevera, guardats en recipients 
amb tanca hermètica i mai quan 
encara estiguin calents.
Fruites i verdures: al frigorífic 
existeixen calaixos especials per 
posar-les. Aquests calaixos es 
troben a la zona més humida i 
on la temperatura és més suau.
Ous, llet i sucs: es col·loquen a 
la porta de la nevera, però s’ha 
de tenir en compte que és la 
zona més calenta i la que més 
oscil·lacions de temperatura 
té. Quan aquests productes 
estiguin oberts, s’han de 
consumir de seguida. 
Carn i peix: aquests productes 
s’han de guardar a les zones 
més fredes mitjançant 
recipients ben tapats per a que 
no gotegin i no contaminin els 
altres aliments.
Conserves, embotits i làctics: les 
sobres de converses en llauna 
s’han de posar en recipients 
de vidre o de plàstic i tapar-les. 
Els embotits i els formatges és 
recomanable embolicar-los amb 
paper d’alumini i dipositar-los a 
la part mitjana de la nevera. Els 
làctics també s’han de col·locar 
en aquesta zona de la nevera.   

CANSALADERIA PONS 

OFERTA 89.000€
Pis en venda de 2 habitacions,

amb terrassa, cantoner, tot 
exterior, asc., calefacció (a.c.)

SEmi-NOu

DAVANT DEL TSAR!
Giselle du Leup, bonica noia de 
l’aristocràcia francesa a finals 
del segle XIX anava al tren Orient 
Express a través d’una Europa 
sacsejada per la atmosfera bèl.
lica. L’objectiu no era el turisme. 
Al seu compartiment recordava 
les paraules del seu metege de 
confiança. Fou renascuda per 
verins i electricitat i la seva sang 
contaminava als homes propers i 
morien intoxicats. Només Rasputin 
conegut com el “monjo boig” tenia 
el remei. El tren arriba  l’estació 
de Sant Petersburg i s’allotjà a un 
hotel. Amb el seu majordom llogà 
una troika i anaren per nevades 
estepes.
 Giselle es presentà 
davant de l’home influent de 
la família Romanov. Era alt, 
corpulent, amb barba. Ja havia 
estat avisat per ella per telegrama 
feia dies i tenia els flascons que 
havia de prendre hores abans de 
tenir relacions íntmes. Giselle 
diposità damunt un munt de 
rublos però irrompí un misatger 
amb un carta amb el segell 
imperial. La delicada salut de 
l’hereu es ressentia i es dirigiren 
a Sant Petersburg amb la troika 
de la noia. Presentada al palau, 
va veure els angoixats familiars i 
comprovà que amb el magnetisme 
dels seus ulls, Rasputin curava al 
nen en hores.
 La noia fou convidada 
per Nicolàs II uns dies. 
Murmuraven que la volia com 
a amant. Tambè, el monjo i un 
tercer personatge, el príncep 
Yussupov. Anys després, el noble 
l’assasinaria, però Giselle 
marxà abans de Russia ja que no 
volia problemes. A Montmartre 
continuaren les festes i amb 
antídots va veure que els amants 
no morien.
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