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DESCRIPCION DEL LIBRO TOT UN MON DE FINESTRES: LA CASA
Els més petits es divertiran durant hores obrint les finestres de la ciutat i la
casa tot aprenent els primers conceptes i les seves primeres frases amb els
entretinguts jocs d'associació: formar parelles, unir paraules i imatges,
descobrir ombres, ordenar lletres...
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Corte Només 7 anys desprès, el 1935, s'acabà la construcció de La casa de
vidre, al carrer Pàdua 96, a la cantonada amb Ríos Rosas, una de les obres
més emblemàtiques de Sixte Illescas i un exponent de la modernitat que
devia deixar ben astorats a la majoria de veïns del barri. Cada doble pàgina
ens presenta, a la dreta, la imatge d'una nena o nen d'un determinat país a
la finestra de casa seva. A l'esquerra, el llibre ens explica en forma de
poema qui és aquesta persona, el país d'on prové i alguna característica de
la seva terra en un estil més descriptiu i amb una altra tipografia i color. Les
finestres, la galeria i els acabats de les torratxes, amb un cert aire
medievalista, són els elements que trobem evocats a la torre de la Teresa,
la protagonista de Mirall trencat. Gracies a la col.lega bloguera Mª Trinidad
Vilchez (4) he recuperat aquestes fantàstiques fotos que ens mostren la vida
quotidiana a la casa: una família que. Voldries a casa teva, una zona per fer
esport, o, una zona tranquila de lectura, o, una zona de jocs pels nens, o,
una zona per esmorçar, dinar o sopar tranquilament, tot aixos independent,
separat del resta de la llar. Per què"Portes i finestres"? Les portes són
sinònim de comunicació, d´interès cap a un món exterior, ens donen intimitat
i caliu, però també noves relacions, nous camins. Tot i això, l'alumini manté
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encara la seva important quota de mercat, especialment a la zona de
Llevant i al Sud, i la fusta poc a poc queda relegada a una tercera posició
cada vegada més allunyada dels altres dos materials. Sóc un enamorat de
la fusta i he creat Biofusteria des de la convicció que un món més ecològic i
sostenible és possible. Des del meu taller a la província de Lleida treballo la
fusteria ecològica per ajudar-te a construir un ambient saludable, confortable
i sostenible a casa teva. Un cop acabada la mudança teníem una pila de
caixes i una cosa va portar a l'altra i vam acabar fent una caseta de cartró
per jugar-hi a dins. Amb l'ajuda d'un cutter i molta cinta d'embalar li vam
anar fent tots els detalls: les finestres, la porta rodona i una capsa de
sabates que fa de bústia. Des de la quietud he pensat en aquests paisatges,
en les seves gents i també en la gent de casa. Hi ha una finestra rere la qual
només hi he estat a través d'una pel·lícula, però tot i així m'ha fet sentir i
entendre moltes coses. Un segon capítol seria la immobilitat del nostre
govern i de tots els que tenen el poder, davant de tot aquest panorama, però
això serien ja figues d'un altre paner. Publicat per 11:22 p. m. 1 comentari:
Enllaços a aquest missatge Les i els del Món Paral.lel ho som tots els que
fem coses amb imaginació, paciència, una mica de traça i molt d'afecte.
Coses per a nosaltres o per als altres, per decorar o per fer la vida més
agradable. Podeu fer excursions de tot tipus: ja sigui a peu, en bicicleta, a
cavall, amb ase, amb segway... Podeu passejar pel Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, fer un vol amb globus per la comarca, fer
senderisme per l'Alta Garrotxa o remar una estona al llac de Banyoles. La
tarda l'hem dedicada a passejar per la riba nord del Sena, menjar un gelat a
l'ombra del Centre Pompidou i ens hem quedat amb ganes de visitar el
Museu de la Màgia, instal•lat al soterrani de la casa del Marqués de Sade,
però avui feien festa...mala sort!.
PDF DOWLOAD AND READ ONLINE FREE EBOOK TOT UN MN DE
FINESTRES LA
Aquesta habitació te l'entrada i la finestra que estan veien, i que dona a la
veïna casa del Serrat de les Medes, però que algun malfactor es va endur
totes les pedres i parets i escales i llindes de les finestres i arcades i tot el
que li va fer goig, amb tractors, sense respectar res de res, ep ! en cap cas
era el propietari; però si. Seguidament, vaig continuar per la carretera cap a
Sant Aniol de Finestres. I just quan aparcava el cotxe al lloc on havíem
quedat, un WhatsApp m'indicava que ells acabaven de sortir de casa. La
Casa Elizalde és a punt de donar el tret de sortida a un nou trimestre amb
200 tallers programats d'abril a juny. Una oportunitat per descobrir el plaer
d'aprendre, cuidar-te i connectar amb el teu interior. A la finestra dins de la
casa, a la finestra per la part de fora, però a la finestra. Les finestres són
pels gats com un imant. Les finestres són pels gats com un imant. I s'hi
poden estar hores i hores. Tenim una bonica panoràmica de les muntanyes
que es retallen a l'horitzó: de dreta a esquerra veiem la Roca de Migdia, el
turó del Castell de Finestres, el Santuari de Finestres, Puigsallança, cingles
de Can Barretina i, a sota seu, la lleixa del Favar. Des de la temporada
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2015/16 fins a la 2017/18, el Barça va apostar per elaborar la plantilla del
seu filial a base d'una clara política de fitxatges: els blaugrana van
incorporar un total de 34 futbolistes en només dos anys i mig i sis finestres
de mercat. En efecte, la fortuna el visità en forma de primer premi i
l'industrial acomplí la seva promesa, construí un edifici al carrer de Josep
Torres, 20 i el decorà amb motius infernals a la façana, dos grans murals
ara desapareguts i caps de dimonis banyuts (no pas gàrgoles) sobre portes i
finestres i que encara es poden veure ara. Creant un barrera protectora
contra la humitat i la corrosió, l'ús de PVC i accessoris d'alta qualitat
asseguren una llarga vida a les seves finestres. Les finestres WINBEL tenen
una durada de 2 a 3 vegades més gran que la d'una finestra convencional,
pràcticament sense manteniment. En la bonita Plaza Puerta de Moros, una
hermosa zona del Madrid de los Austrias en La Latina, encontré esta
pequeña ventana en el lateral de una vivienda decorada con un gran mural.
Me pareció curioso el efecto de la perspectiva y el gato. He deixat el cotxe a
Can Tura, fent tot el recorregut a peu. La pista cap a Santa Maria de
Finestres travessa la riera a uns 250 metres, per sobre d'un pont on, si hi
hagués hagut aigua, hagués baixat. Entre el 1889 i el 1898 la Diputació de
Barcelona emprengué la construcció d'una sèrie d'edificis o pavellons
d'arquitectura modernista, amb la finalitat d'instal·lar-hi la Casa Provincial de
Maternitat i Expòsits, en els terrenys que ocupava la masia de Cal Cavaller.
Darrera de la casa en direcció nord, surt el camí que seguirem i que segueix
un bon tros per el caire per ajuntar-se amb una vella pista que segueix per
sota tota la Cinglera de Costabella ( aquest camí és força brut, però es
segueix be ja que està fresat i té fites de pedres). LA CASA (oikÍa)Al mateix
moment en què a Atenes es construïen bellíssims temples en les àrees
religioses (l'acròpolis), edificis civils admirables a l'àgora, i tot un
impressionant complex comercial i militar al Pireu, les àrees de residència
(ásty) oferien, en canvi, un pobre aspecte. Excursions. A continuació els
presentem tot un seguit d'itineraris, la gran majoria pel Pla de l'Estany, però
també per l'Alta Garrotxa, Empordà i Gironès, especialment indicats per a
ser fets a peu.
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