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No és ÈTIC, és més propi de gent poc
honrada i sense valors, AMORAL,
que uns familiars manipulin
(i "l'ensabonin",
"raspallin" i "llepin")
a un vell ancià de 90 anys
(d'aquí a pocs mesos)
perquè li deixi la legítima herència
d'un seu oncle, ll d'aquell,
per la seva néta.
Això se'n diu
ABÚS,

ASSETJAMENT
o
MÒBING
IMMOBILIARI
o
ASSETJAMENT
PATRIMONIAL.

Com "el gos d'en Mora
que de tot s'enamora"
(segons una dita catalana).

*Des de petit el pare

em van PROMETRE
que per mi seria la propietat
d'uns locals comercials.

Ç

I no només un sol cop,
sinó MOLTS COPS.
Va quedar ben clar!

*Es va fer un primer testament on així
es va fer constar tal promesa.

*Posteriorment se'm va fer
una DONACIÓ D'UN 22,5 %
de la promesa.

*Per si no fos prou, en un

segon testament es va fer constar
aquesta mateixa promesa.

Però mentrestant amb l'arribada
de la nova veïna que beu, tragueja,
parella del germà,
arriben els maltractaments,
maldecaps i conflictes.

Qui ho ha de pagar aquest conflictes?

Qui ho ha de pagar aquest conflictes?
Doncs, el que no crea els problemes.
I qui de "bona fe" els hi havia deixat
i ofert portar el local (bar cantonada),
que havia de ser una tenda de música.

Entre discussió i discussió,
per borratxera i per molts més merders,
apareix el "gos d'en Mora".

L'oportunitat
d'APROFITAR
la desavinença
...creada per la "buidaampolles"

i, que d'això s'aprofita i
"s'enamora" d'allò que se
m'havia promès, plasmat en
dos diferents testaments i que
ja s'havia començat a fer en
una primera donació.

"OPORTUNISTA I
INTERESSADA",
així queda
ben retratada.

Nio en tots els llocs
on hi ENNCAIXES

l

és on hi PERTANYS //

santaciara.emivveb.es
No em tots els llocs

on hi ENCAIXES

És Om hi PERTANYS
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DEIXEU VIURE
EN PAU

deixeu-viure-en-pau.vebnode.com

SSls ES
SMSCU Iai
el seu comportament".
Albert Einstein

És a dir, que se li acaba atorgant
(en el segon testament -en contra meva,
se'm treu el 50%) una finca bestial
prop del pont de Torroella.

En la paremiologia catalana es diu:
"Val més caure en gràcia
que no pas ser graciós".

Per cert, mitja era part del pare i
mitja part de la mare. Aleshores
es va aprofitar el segon testament
per "entabanar" la mare a signar i
li deixés la seva part en testament
a nom de la néta aquesta,
tot i que, si ara, amb la mare
hi parlessis et diria que

"NO HO VOL AIXÍ
QUE VOL DONAR-HO
AL SEU FILL" (normal),

aquella
(la néta)
NO HA PASSAT
NI UNA SOLA NIT
A CASA AMB ELS PARES
- ÉS D'UNA ALTRA CASA,

DEL SANTA CLARA

DEL SANTA CLARA
(HOSTAL SANTA CLARA
ESTARTIT).

Jo sempre he estat empadronat on
ho han estat els pares i sempre he viscut
amb ells, no així, empadronament
ni dia a dia i sota el mateix sostre,

ni dia a dia i sota el mateix sostre,
ho pot dir cap altra, ni germà,
ni cap descendent/ta d'ell.

És impossible arribar a explicar aquí el que he
arribat a fer pels meus pares. Els qui em conèixen
de veritat us ho poden explicar.

També el pare, o avi, li deixa a la néta
aquesta dos pisos en els quals vivia
el seu pare amb la dona que beu
(i crec que no se la
poden desempallegar)..

Seguim explicant..., aquest
any passat es tanca un gran
hotel a l'Estartit i s'acaba venent.
Un servidor que és el que
escriu això i el que
ha viscut tota la vida amb els pares
(tant a l'hotel com a la casa després),

no en veu ni un duro.

Tampoc els hi vull.
A mi no m'ho van prometre
(havia de caure a la part
del meu únic germà)
i ho respecto i

i ho respecto i
no els hi he demanat res
ni els hi demanaré tampoc.
S'ha de ser honrat i respectuós.
(no em dedico com altres/a
a crear malestar volent allò
que no se m'ha promès o se li
ha promès a una altra persona).

Però ara que s'han venut
l'hotel, ara resulta, que posen

les mirades en
REPARTIR-SE
la "promesa"
que se'm va fer a mi
(El gos d'en Mora).
Ç

En vermell l'hotel venut i,
en blau la "promesa" al ll.

Això sí!!! repartir la finca
tan gran al pont de Torroella,
pisos i els calés de l'hotel,
això, no entra en la repartició!!!
(Creieu que parlen

(Creieu que parlen
realment de repartició???
Què és una repartició???)
Ja s'ho queden bé prou
(espavilats/des).

També volen una tercera part
que el pare em va prometre
d'un càmping, tot i que ja els
hi deixa una tercera part.
L'altre tercera part és d'un cosí.

El món és ple de gent
que vol recollir els fruits
d'arbres que mai

També els hi toca un camp
on hi ha part d'un camp
d'aviació, ultralleugers.
El pare els hi donarà.

De la mateixa manera
que posats a repartir,

REPARTIM-HO
TOT DONCS!!!

(NO SOLS
LO MEU!!!)
(¿) oi que no inclouran el
que els tocarà per part
de la mare i àvia?
(amb qui sí ha viscut,
s'ha criat i hi era
empadronada)...

ni l'Hostal Santa Clara,

ni l'edifici de pisos
del carrer de l'Església,

ni tampoc l'edifici o finca
de la plaça del Dr. Fleming

I garatges, etcètera...

No trobeu molt entremaliat
el gos d'en Mora?
O gossa o gosses?
I massa maliciós!?

I mentre un servidor té treballs amb
una minsa pensió indigna,
que necessita ajuda de serveis socials,

Jo mai he cobrat de la donació del 22,5%
(sent propietat meva ja) malgrat
haver-la demanat els últims 3 anys.

...i els néts/es cotxes bons,
viatges i que es guanyen
rebé la vida amb bones feines
i a més amb el que guanyen
amb l'hostal.

"I ... NO PAREN
D'ENSABONAR L'AVI"
(molt pocs dies després d'enterrar
el veí, fill de l'avi i, pare dels néts/tes,
estaven a Sant Feliu de Boada
en un conegut restaurant fotent-se
una gran "xefla".
Els pares van estar dos dies
amb mal de panxa i diarrea a la
tornada a la residència de gent gran
-Quin dol!!!).

I VINGA A

I VINGA A
RASPALLAR-LO,

PER A DESPRÉS
"EXPRÉMER" A MI.

Ah, i a l'enterro a Missa
vaig voler tocar a l'orgue
"El cant dels Ocells",
per oferir un funeral digne
al veí familiar,

i del Santa Clara

i del Santa Clara
no van voler,
tot i que el pare
hi estava d'acord.

Que sàpiga el POBLE
com són i
el que fan.

No ens faran callar.

NO CALLAREM,
MAI!!!

HO DENUNCIAREM i no
pararem contra aquesta
IMPUNITAT encara que
hagin de passar 20 anys.

Ah, és de força mal gust
posar retrats (fotos) dels
néts mentre desapareix el
retrat del fill junt amb els
seus pares, això a la residència.
De "galtes" no
els hi manquen.

"Es pot enganyar a algunstot

NSsea Ec ReSIaiNSiioEA
ladesits
a tots tot el temps'.

Abraham Lincoln

La dita o refrany diu:

"DE FORA VINDRAN
I DE CASA...
ET TRAURAN".

Què els hi podem dir a

aquests "familiars" que ens
fan "bullying immobiliari
o patrimonial"???

Doncs el que va escriure
Apel·les

Apel·les

Mestres, el gran poeta,dibuixant
i músic, en una poesia
emblemàtica:

NO PASSAREU!

(també anomenada

"la Cançó dels Envaïts",

va ser un himne per a molts
republicans que van lluitar
contra el feixisme

en la guerra civil)

Qui vulgui escoltar el poema
en el següent enllaç trobarà
la cançó en versió de Xavier

Ribalta, cliqueu aquí.
I clicant aquí el poema.
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Una última dita popular:

"HISTÒRIES PER NO
DORMIR".

Hostal Santa Clara Restaurant l'Estartit des del
Passeig Marítim 18.

Hostal Santa Clara l'Estartit, finestres petites amb
vistes a un mur, el cadeny.

Hostal Santa Clara Estartit, zona de petites finestres,
soroll, finestra oberta de la cuina (olors, fums).

abitacions Finestra Petita
bitaciones Ventana Pequena

I

/—l

Rooms Small VVindov

Chambres Petite Fenetre

Zimmer Rleinem Fenster
Ramers
in Venster

Foto finestra de la Cuina del Restaurant Santa Clara
Estartit.

Foto Xemeneia exterior i cadeny amb petites
finestres.

Foto del darrere de l'Hostal Santa Clara Restaurant
de l'Estartit.

Foto del Parking de l'Hostal Santa Clara Estartit.

Foto del despertar amb el cant dels ocellets, mentre
els escombriaires recullen els contenidors de vidre de

els escombriaires recullen els contenidors de vidre de
Hostal Santa Clara l'Estartit.
Clients dormint a les habitacions

Customers sleeping in the rooms
Munden in den Zimmern schlafen
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Mapa i vista aeria del celobert de
l'Hostal Santa Clara l'Estartit.

ELS HI HEM MOSTRAT UNES FOTOS DE LA

ELS HI HEM MOSTRAT UNES FOTOS DE LA
PROBLEMÀTICA DE L'HOSTAL SANTA CLARA DE
L'ESTARTIT, D'AQUÍ LA GRAN FREQÜÈNCIA
D'OPINIONS DESFAVORABLES.
Per veure OPINIONS de clients de l'Hostal Santa Clara
Estartit Restaurant, cliqueu aquí.

Opinions Hostal Santa Clara
L'Estartit
Si volen veure Opinions del
clients reals extretes i que
tothom les pot trobar a
tripadvisor, etc. doncs cliqueu
abaix.

Clicar aquí

VIDEO HOSTAL SANTA CLARA
L'ESTARTIT
HOSTAL SANTA CLARA L'ESTARTIT

Watch later

Share

"HISTÒRIES PER NO
DORMIR".
HOSTAL SANTA CLARA L'ESTARTIT

HOSTAL SANTA CLARA L'ESTARTIT

Ser FAMILIAR (sinònim de llar,

seguretat, cura..) i de TRACTE DE
PROXIMITAT (amistós, humà, agradable,
cortés..) és la seva senya d'identitat (la
del Hostal Santa Clara Estartit) a la web.
La seva bandera. És un reclam en
publicitat per molts clients.
Hostal Santa Clara Estartit

Familiar = especial... diferent, ns i tot podrien dir "rar"
en el sentit positiu.

Podrien deixar de MOLESTAR-ME a casa
meva?
(fets 10-Abril-2018)
on hi estic empadronat i en sóc, en part,
legítim propietari... o
COPROPIETARI com li volgueu dir.
Qui???... QUI?!

Una FILLA d'aquest indret (Hostal Santa
Clara Estartit) i el SEU HOME que hi
treballa de cambrer a l'estiu.
Crec que no haurien de car-se en la
vida de les altres persones i LES ALTRES
CASES, entre FAMILIARS (en sentit de
llaços consanguinis), ..i que si tenen el
cap "AVARAT" i volen defensar
"suposadament" el dret a venir a casa
meva (NO LA SEVA)

A COPS FORTÍSSIMS (uns estruendos
bestials) a la porta de bon matí..., quan
saben que descanso, de molt males

saben que descanso, de molt males
maneres (no sabia que passava i al obrir
amb presses la nestra del cantó la
banyera em va caure al cim, la nestra estava algo podrida), i a més,
EXIGEIXEN que deixi el portal obert pel
meu pare que un dia decideix venir de
cop de la residència (amb el qual vaig
quedar que em truqués i
M'AVISÉS ABANS si volia venir que ja
l'obriria, i que EM TANCO PER
SEGURETAT*, i amb qui havia visitat la
nit anterior i no em va dir res d'això).
Parlo de *SEGURETAT PERSONAL, quan
el veí, ll de..el meu pare, m'entrava a
casa quan volia (TÉ CLAUS D'ARREU - ns
i tot de la residència dels pares-, el meu
pare els hi deixa agafar les de casa i que
em vagi molestant). Germà que m'ha
robat una obra d'art (que explico més

robat una obra d'art (que explico més
avall) i amb la nova muller em fan
"assetjament familiar i immobiliari"
denunciat i explicat a la web
barcantonadaestartit.emiweb.es (cliqueu
aquí per veure-ho)... i segueix ell
molestant junt amb la seva dona (cervell
i TITELLAIRE de tots els
altres) MOLESTANT des de fa més de 18
anys...
A VEURE SI EM PRIVARAN DEL DRET A
LA SEGURETAT PERSONAL* I DE
TANCAR-ME QUAN VISC SOL A LA
PRÒPIA CASA.....
Hostal Santa Clara Restaurant Estartit

Caracteritza = no tots els altres ofereixen amistad,
cortesia, comfort, seguretat...

"Derecho seguridad de su persona".

i a sobre NO PAGANT EL QUE SE LI HA
DEMANAT (parlem encara del pare de la
noia aquesta, lla de l'Hostal Santa
Clara Restaurant l'Estartit, que
aquest seu pare el tinc per veí
desgraciadament i hi tinc aquest
parentiu consanguini), DEIA NO PAGANT
EL QUE SE LI HA DEMANAT PER LA
MEVA PART DE PROPIETAT, EN DOS
BUROFAX (un l'any passat i l'altre
aquest), a qui em coneixi i vulgui li

aquest), a qui em coneixi i vulgui li
ensenyo els papers i també el de copropietari...
I AQUEST ANY SE'LS HI HA PASSAT DE
FER-ME-LA MÉS GROSSA (li vaig dir al
pare que el dia de demà només desitjo
posar una simple botiga on està ell i "la"
(el bar) que no em paguen l'arrendament
NI VOLEN MARXAR) i VAN I SENSE
ENTERAR-ME DE RES HAN FET
OBRES SENSE EL MEU CONSENTIMENT
(quasi dos mesos picant i no vaig sortir a
insultar-los ni "esbardufar-los com ells
han fet amb mi en el passat o aquest
passat dia 10-Abril-2018 que ell anava
diguent:"baixa si tens collons!" -com a
germà exemplar- vaig tancar la nestra i
quan vaig obrir la porta abaix ja havia
marxat acovardit).

Vai dir-ho a la policia i res, així segueixen
els drets (tots els drets aquí van
caiguent..dret a la propietat, a no ser
abusat, a una vida digne...etc) drets
impresos en un llibre i existents en la
teoria...

(amb humor la imatge com totes les altre que hi
poso, no s'interpretin com un insult sinó més aviat
per fer pensar)

(La GROSSA:) I en les obres sense el meu
consentiment HAN FET SORTIR UNA
XEMENEIA AL CANTÓ DELS MEUS AIRES
CONDICIONATS, QUIN DESASTRE DE
GENT!

I QUIN DESASTRE D'AJUNTAMENT I
EMD QUE EN DÓNA LLICÈNCIES (

EMD QUE EN DÓNA LLICÈNCIES (cliqueu
aquí).

Aquests serien els que venen els números (amb
l'eslogan FÉS-LI GROSSA) i els altres els que li compren
(amb humor...sempre..i intentant crear una narració
"diferent").

Vaig rebre una carta uns mesos abans
del meu considerat asse/tja asee
...assetjador municipal, president EMD,
com rentant-se les mans d'algo. Ara vaig
relacionant papers, fets, nou abús, nova
il.legalitat...

Poc seny que també van demostrar

aquests insolvents veïns abans amb
forats a la paret del carrer.

I QUE AQUEST TRACTE
"FAMILIAR" MOLTS HO
ANOMENARIEN "ABUSAR" I
"EXPLOTAR".
L'ASSETJAMENT FAMILIAR està penat.

L'ASSETJAMENT FAMILIAR està penat.
Almenys pel que sembla només teóricament,
"en uns llibres d'unes prestatgeries"... i no
vull emplenar el GRAN ARXIU DE CAUSES
arxivades(almenys

les que m'han arxivat a
mi) DEL JUTJAT DE LA BISBAL.
Seqüència (en travelling):

Jo denúncio, ells ho arxiven. Aquí no
passa ressssss!!!

en
También una impotencia "eres iSi SUUISUTU VO Canet operen

afios de soportar injusticias por parte de mi hermano y su actual mujer. Hablo de més de 16 afos que
sufro esta situación. Ya hubo en su dia juicio por pelea y lo gané por mi pat —y

Por ser mi hermano en su dia le dejé, a él a $u actual
jarmé Si
que el dia de maiiana mi padaEE
ha visto pronto mal agradecida.

ja, —n propiedad
lé pesara algo. Pero mi generosidad se

————

Mi hermano, que todos estos afios vengo denunciando a la an -—- diferentes situaciones,

ena 8 aClUAr
,
en
molesta y muestra una falta de empatia y sensibilidad
sivo en todas las situaciones conflictivas. Hasta la policia misipa Ds De
i
como un
O por su pareja actual. A
dicho ——n policia lo conoce por ser mal

— conya de i ——

Las llamadas a la policia se podrian contar por docenas en estos afios. En esas aclas se puede
comprobar que nunca miento y son hechos veridicos y en los que nunca empiezo ninguna pelea. Y
que nunca he empezado algo y recibido denuncia por que mi comportamiento es el correcto.
de un hijo de esa mujer hacia mi madre aproximadamente en el

Se denunció las amenazas de muerte

asi.
afio 2000. Al ieerancifa NO $€ sIguIÓ ————

en

En este continuo molestar se puede ver que hace afios y aflos vengo quejàndome de los ladridos a
muy molestos procedentes de la vivienda vecina de mi hermano. Este mismo
su
— varias ocasiones porlas molestias de su perro. Anteriormente, a través de peleas se habia

conseguido sacar el otro perro que tenían. Pero volvisron,a Somprar otro pese a que mi padreSala,

habia prohibido. El 18 del pasado mes de Octubre llamé también a la policia por que su mujer
ai
parsd deu domicilio para intimidar

me insultó. Hoy a las 15'30h se ha ue

repetir. Ese dia 18 de Octubre les rere al final no hice
BorToso de la burocracia y el poco éxito que preveo. Mi madre al oir los golpes y gritos ese dia,
clamó. Qué miedol'

ÉS

Ahora pues, siguiendo estando molestado por ellos, denuncio

aguí también a

er, Ri

Ma los mismo ha golpeado e intimidado en la pared y la he oido desde mi
habitación.

También este pasado verano me he venido quejando del ruido que hacia esta mujer, al menos
provenia de estos mismos vecinos, sobre las de la eaa camas sin
tener cuidado. Pero ello es solo una muestra de lo que semana tras semana o MESViene

sucediendoafio tras afio, y sin escrúpulos siguen molestd'e

——————

——

AL JUZGADO DE GUARDIA DE "LA BISBAL"
PES MM UD)

ga
Es
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mi
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a
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4. L'ERPALS)

mayor de edad y en nombre propio, COn COMICIIO. CO IA LAS ver Un,

número 51 de L'Estartit (Municipio Torroella de Montgri — L'Estartit), y con DNI numero

dE mparezco ante este Juzgado y como mejor proceda en derecho, MANIFIESTO:

Que mediante el presente escrito formulo DENUNCIA por el presunto delito de dafio moral e

intimidad y al descanso. Y por un continuo de ser molestado

intromisión al

nte afios

y afios, Juzguen sino se trata de acoso

———————n

Que seguidamente se relatan los hechos en que se basa la presente denuncia

Mi ls posesiòndel NI—— domicilio en la calle
Mitges armes:

la autorización de mi AL del cual ha obtenido la llave.
solo conPRE

mi

de

iedad mi

Este miércoles

dia 20 de

entre me ha deperata ds 6 de maten lament dl oral de dicio gic Es
ara molestar durante afios. Es de destacar
utili
comportamiento ha sido uno de los muchos
afios ha
del sueno. Durante muchos
jido que me despierta
motor de la persiana haci
que
busadftT Jdiario multitud de

veces subiendo

bajando, hasta veinte

i

cusndo lo usabs, como almacén Al inal, después de no cambiar el motor fue privado de tener el

mando y las llaves. El sabe que molesta. Pues ahora esta semana se ha apropiado de la llave y
mando a distancia con la excusa que sea (de las cuales es especialista) y vuelve a molestar y cortar

el descanso en contra de mi salud. La falta de civismo y respetg hace afjos que dura. Véanse los
estudios científicos publicados sobre las consecuencias que tiene sobre la salud la privación del
suefio y el despertar prematuro. Pues ténganse en cuenta todos los afios sometido a ese estrés y

que han tenido ladrando y el arrastre de muebles
cortar el descanso mediante esa persiana, los
——
4
en mii sitio y prensenio.
en las horas de descanso. Pónganse

SE

Mi hermano, que todos estos afios vengo denunciando a la policia por diferentes situaciones,
ia sensibilidad enorme hacia mi. Ademúàs, llega a actuar
molesta y muestra una falta de

como unRT conflictivas. Hasta la policia misma me ha

dicho que no dice la v

.

policia lo conoce

ser maltratado por su pareja j——y

ai, con DNI A consecuencia

relación mi hermano actúa

instigado y también por su propia voluntad en contra de mi persona. Esta pareja lleva aios abusando

y provocando problemas. Adjuntamos otra prueba més, una denuncia de una minusvàlida humillada

y maltratada por ella. Ello como prueba de las innumerables actas y veces que ha intervenido la

policia por los conflictos que genera, su incivismo y falta de respeto y consideración por personas
humanas. Ella es el cerebro y autora principal del "acoso familiar" al cual, desde afios atràs hasta el
dia de h

Las llamadas a la policia se podrian contar por docenas en estos afios. En esas actas se puede

comprobar que nunca miento y son hechos veridicos y en los que nunca empiezo ninguna pelea. Y

que nunca he empezado algo y recibido denuncia por que mi comportamientoes el correcto

Estartit, a 4 de Març de 2010
Sol-licitem INFORME D'INTERVENCIÓ DE LA POLICIA MUNICIPALreferent a la baralla que es va produir a

primera hora de la tarda del dia 10 de Desembre de 2009.
Esperem queels agents que van venir descriguin:

l-la trucada demanant ajuda es va produir per part de Eres

va manifestar que SOVINT FRANCISCAls is ROBA EN

ESTAI D'EMBRIAGUESA o sota els efectes de l'alcohol i per això acaba en crits i baralles.

3

——P que cl seu fill'germ

pateix MALTRACTAMENT VERBALI F
ER PART DE FRA
(que sempre acaba minimitzant o negant al ser preguntat, per la seva personalitat dependent i de bonilaci és

agredit i manipulat. Després de venir els agents ella li va picar al pit i tirar o buidar un envàs de llet pel cim segons ens

va manifestar personalment My,

nanilestà la preocupaciói l'interès en que INTERVINGUI UN ASSISTENT SOCIAL

manifestà que ES INSULTAT (reiteradament) per a 3

MOLESTAT TELEFONICAMENT PEL FILL D'AQUESTA.

manifestar que a principis d'estiu passat VA SER AGREDIDA FISICAMENT (UN COP A

L'HOMBRE QUE QUASI LA FA CAURE EN
PART DE FRANC

TERRA —va ser atesa perMEci Restaurant La Barraca) PER
en el Bar Cantonada,

Esperem que apareguin aquestes dades, importants per tal de demanar l'ajuda professional o assistència social per
Francisc
uc ha deixat el psiquiatre amb el qual anava i lé dependència alcohòlica i maltracta a
romes de fora la família en són testimoni), així com el patiment insuportable que ocasiona a
nosaltres els seus familiars.
Seria bo que fessin constar que NO ES LA SEGONA NI LA TERCERA VEGADA QUE

HA DEMANATLA INTERVENCIÓ DE LA POLICIA per situacions similars amb aquesta persona (des del any
2000 que es van produimt). La qual ens la culpables de tot, i deixar anar en contra nostre mentides i infàmies de tota
mena. En altres, per exemple, el fill gran (de també pare diferent del mitjà) va ser instigat per la seva mare Francisca
a venir-nos a ventar coces i picar a la porta i proferir insults i amenaces de mort. En Das
diferents ocasionsi per raonsdiferents F
a insultat i tractat de tot a P

altres ocasions de baralles han sigut per reclamar diners a "ee, — qual els deixa mas:

crosament viure

al pis on estan i els deixa també portar el local del bar Cantonada, tot ho fa pel seu ml Molt sovint ella fa servir

per exigir diners la seva my (comença dient "su nieta" o "mi hija"...) i també la manipula (com ara dient-li "la
ubucla es fca").

Tambés'ha discutit o barallat amb diferents veins com ara ny:4 ar cs inicial ladors
del aire condicionat de la botiga de. amb el fill me— porta una botiga del carrer
Victor Concas n" 16 quan hi treballava una seva neboda: etc.

El scu fill Alta sigut motiu de diverses discussions, com quan s'entretenia repetidament a fer saltar els fusibles

(els quals estan a l'escala del seu pis) i deixar a les fosques la botiga m——s quan portava un altre xicot

per les nits al bar Cantonada en les hores que tenia que estar tancat i segura la caixa registradora. l'ambé, durant molt
de temps, posant música hen forta al pis i molestant a la amial També sospitem que es va dedicar a les nits a
trucar el timbre de la porta repetidament de la dar ipiiranit l'hivern de fa un parell d'anys.
En aquesta última ocasió del desembre passat, el motiu de la baralla va ser el soroll en la zona annexa a les habitacions
on es descansa, per part dels lladrucs constants del gos propietat del fill AnFT no se'l va voler
endur a la ciutat de Sabadell per no molestar al seu xicot amb qui conviu actualment.
Els sota signants estan d'acord i fan seva aquesta notificació:

DNI:

l

(Signatura)

nn
DNI: Met
(Signatura)

ay

a——
(Signatura)

Si no hi ha proves su cients per aquí... i per allà...
que interpreten com interpreten...
¿¿No dubtarien vostès si uns saben o són capaços de
discriminar entre "víctimes" i "agressors"???

humor
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Hostal Restaurant Santa Clara l'Estartit

Hostal Restaurant Santa Clara

Què la lla del Santa Clara (Hostal Santa
Clara Restaurant l'Estartit) i el seu home
que m'he referit, no poden sinó 'no

que m'he referit, no poden sinó 'no
respectar' almenys deixar de molestar i
deixar de tenir un TRACTE
DEGRADANT a algú que consideren
"diferent" a ells (segurament inferior, ja
que ella/ell no els hi manca feina, i t'ho
recorden demostrant que són modèlics,

Em pregunto
per què en aquella hora del
matí mentre de molestar-me
no estaven ella i ell
treballant? Què rar si es descriuen
a diferència meva).

com treballadors per la forma en que
parlen.

Que consti que jo defenso la
IGUALTAT del dret a la vida (i a la
propietat, al descans...) tant si tens una
feina pagada com si no la tens ben
pagada o com si no tens feina o a qui
està de baixa o està jubilat. Hi ha qui fa
molta feina i no li paguen res. I entre
aquest que en fan poca i de qualitat i la
haurien de cobrar doble, i altres que
treballant es moriran pobres.

I, com si ells/es no fosin "peculiars"
(tractant-me a mi de diferent) i no
tinguéssin cap defecte (abaix
començarem un monogrà c de la seva
perfecció humana). Una, avançada aquí,
és REBOTRE TELÈFONS MOVILS (com si
no costéssin res -ens ho va explicar el
seu home). Exemple de bon fer i
autocontrol cívic personal. Potser arrels
del pare i de l'avi (dels llampants jerseis
verds i vermells).
Què no saben que s'estan sumant a un
"ASSETJAMENT FAMILIAR" (junt amb
els del bar veí) que com a co-propietari
d'unes botigues i de la casa on visc
m'hant robat o desaparescut ara les
claus del clauer de casa (per tercera

claus del clauer de casa (per tercera
vegada) d'una botiga que va quedar
lliure (el meu pare va dir que un feix de
claus el tenia la lla del Hostal Santa
Clara Estartit)
i em priven l'accès i no em deixen opinar
de triar quin llogater és més adient, i
també de cobrar la meva legítima part
(la minsa 4 part i a més declarant a
Hisenda pot quedar "EN UN SANTÍSSIM
FART DE RIURE").
Què és lo únic que tinc o podria tenir,
amb una indigna pensió de baixa de
només 400 i pocs més euros al mes.

Què això no es defensable? Ni és
important per ells? Ni ho han capissat...
AI, HOSTAL SANTA CLARA DE

L'ESTARTIT

A més, QUÈ NO SABEN LA
DIFERÈNCIA ENTRE SER
PARCIAL O IMPARCIAL??
PER QUÈ NO DEFENSEN AIXÒ, AQUEST
PROBLEMA COM A FAMILIARS QUE SóN
i SOM, i deixen d'atacar-me i agredir-me
(així em sento) a casa meva i volguer-me
imposar la seva voluntat!?
Què volen en el futur apropiar-se'n
d'algo a part de lo que el pare els hi
deixarà (a la lla del Hostal Santa Clara
Estartit que corre a "ensabonar-lo" que
fa goig)?
Quin interès doncs?
Ja que si són tant "defensors", haurien

de defensar "totes les causes injustes",
tant les d'uns com les d'altres (i no
només les que interessin al Hostal Santa
Clara Estartit), i no només les que
defensen i creuen que els bene ciï.
Quins valors.
Quin respecte.
Quina insensibilitat.

Quina FAMILIARITAT!!!
...d'aquesta parella que venen de

l'Hostal Santa Clara
(l'Estartit).
Hostal Santa Clara l'Estartit Restaurant

Opinions (Opiniones) Hostal Santa Clara
l'Estartit Passeig Marítim Restaurante
1) Opinions Restaurant Santa Clara
de l'Estartit... tot i ser un lloc on es
menja i cuinen molt bé.
Restaurante Hostal Santa Clara Tripadvisor.
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mevaban tipo hechas.... lo bueró es El'ServiCIó: Bor ese lado un 1 P pero
la calidad del producto deja bastante de desear
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CROOOO 16 abr. 2017
ps maite g (20 opiniones)
Fuimos a este sitio por las buenas opiniones de TripAdvisorla verdad que
nuestra experiencia DESASTRE TOTAL.tras 20 min traen la bebida un vino
blancg, al servilo estaba callente,pedimos una cubierta y la respuesta de la
sefiora Nuria es Te acabado y que no hacía falta que el vino
estaba suficientemente fríoALUCINANTE esa poca eficiencia y esas pocas
ganas de atender bien al publico,se nos llevaronvinoablerto lo metieron
una hora en el congelador... Un shovvvvyy total de desorganizagi aga
verdad... Pedimos paella marinera...Y después de hora y media de reloj nos
sirven la
la X finlli..... Pero cual fue nuestra sorpresa que era

mixta....Bfffí...Entre el poco servicio profesional recibido la tardanza de la
comida y cuando llega...Llega una paella mixta que no pedimos...BfÍff pues
no volveremos,un Raos de restaurante la verdad.
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RESPUESTA DE LA GERENCIA:

Carmensantaclara, Propietario en Hostal Restaurante Santa Clara,
respondió a esta opinión
20 abr 2017
Esperàbamos este comentario. Somos conscientes de que el dia que se
sentaron estàbamos al límite de nuestra capacidad. El camarero Albert, al
traerles los primeros les dijo que sabía que habian tardado en salir 32
minutos.

La opinión que han puesto es medio verdad, pero olvidan de explicar todo
lo que paso. Decirles que la paella que recibieron, era mixta, ya que en
nuestra carta no tenemos paella marinera, con lo cual no podían pedirla.

a Hostal Restaurante Santa ....
nttps://vvvvvytripadvisor.es
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"No/llega al aprobado'"

CRSDOOO 24jul. 2016
INARBARTE (214 opiniones)
Vitoria-Gasteiz, Espana
Estuve anoche con mi mujer. El local esta en el paseo maritimo, bien
situado, amplio con terraza ...
Por las fechas en las que estamos, estaba a rebosar. Nos pusimos en una
mesa cerca de la barra. Cada vez que pasaba un cam
detras mia,

rae—b
a

Pedimos mejillones al vapor(gigantes, con cascara sucia, muchas fiezas

cerradas, no me gustaron), pulpo a feiraf( rico, con patatas),
malo,pescado equenio, llevaba una especie de Salsa roja me
eLCncima medio litro de aceite, el pescado

muy muy seçg,por haberld'eocinadodermasiaclos ajos cocidos

en vez de fritos, ... el peor rape que he comido nunca y con bastante
diferencia) y tambien sepia a la plancha( estaba rico, bien cocinado).
Para beber una jarra de cerveza y una cerveza sin alcohol. Ni postre ni cafe.
EE
45 euros.

—

2) Opinions Habitacions Hostal Santa

Clara de l'Estartit (Opiniones) on
apareixen queixes d'un comú
denominador: soroll i males olors de la
cuina dins les habitacions.
Booking Opinions Hostal Santa Clara l'Estartit

allotjar el Juliol de 2017

El olor de la cocina se expande portodo el hostal.
EE

€ Ressenyes de Hostal Santa C..
-e Maria Aja

Local Guide - /O comentaris : 241 fotos

Xoc fa 1 any
Hostal modesto, pero familiar y con
encanto. Las habitaçi
, a menos
que te toque alguna en el primer piso,

dondeel ruido puede ser excesiyo y,

oloresde la cocina, estàn bien.
O mejorZe: iugar es el trato de los
propietarios y las comidas que
ofrecen en su restaurante. Todos los
locales dicen que preparan una de
las mejores paellas de Estartit y he
podido comprobar que es verdad.

(Traduit per Google)
Hostal modest, però familiar i amb
encant. Les habitacions, llevat que et
EEES

toaumni alamimna al nrimer nic on el

coroll

Foto aeria de l'Hostal Santa Clara on segons els clients es senten les
olors o fums (a més dels sorolls) de la cuina pel celobert i pel cadeny.

Més OPINIONS Hostal Santa
Clara Restaurant l'Estartit Estartit de Booking,
Tripadvisor, Hotelopiniones.. i

traduides en diferents idiomes
(click aquí).
NOU VIDEO D'OPINIONS DE
L'HOSTAL SANTA CLARA
L'ESTARTIT
HOSTAL SANTA CLARA ESTARTIT

Watch later

Share

Deixant les opinions i tornant a enllaçar

amb l'assetjament abans explicat...
Per què si tinc un pare que no m'ha
apreciat quasi mai lo que he fet en la
vida i segueix despreciant-me i
rebutjant-me (que ja és su cient
sofriment -de fora l'han avisat coneguts diguent-li:
encara no està content del que fa per vostè), no
deixant-me decidir res a casa, ni
participar dels MÍNIMS LEGÍTIMS DRETS
COM A FILL d'un negoci - o varis
negocis (en contra de com va fer el seu
pare -el meu avi- amb ell que li va deixar
fer de tot i més), ...aleshores per què
encara el van "avarant" i "con rmant" i
acompanyant-lo perquè segueixi per
aquest camí contra la meva persona?
PER QUÈ SEGUEIXEN VENINT A CASA,
MOLESTANT, INSULTANT I
ESCRIDASSANT-ME QUAN JO NO VAIG

A CASA SEVA, NI A L'HOSTAL SANTA
CLARA ESTARTIT, A MOLESTAR-LOS PER
RES.

Què em venen a retreure-criticar ??
HOSTAL SANTA CLARA ESTARTIT
...quan aquí vam deixar dormir per la
seva insistència al seu pare (quan ja
estàvem enemistats), l'asee ...
#l'assetjador "number one" junt amb la

#l'assetjador "number one" junt amb la
seva nova parella, parella molt ben
avinguda,

humor

imagineu el seu diàleg.. ella li diu que
això que allò...i ell li respond SÍ, SÍ, SÍ ... i
així repetint-se com un disco rallat...
...
un dia...
...
un altre
...
dos anys
...

...
...deu anys..
...

...
divuit anys..
...
abans l'esclavitut era a galeres...
...

...
la servitut abusada i exagerada és com
una forma d'esclavitut...
...

...
n'hi ha que ho trien com una opció
personal... -> grau alt de masoquisme
...
n'hi ha que tenen greus problemes
"interns" i no ho poden ni triar...
...
dins aquest últims n'hi ha que es pensen
que ho han triat i ho viuen amb una
intensitat inusual i que DESPRÉS DE
PORTAR LA CREU SEVA, HAN DE
PORTAR LA CREU DE L'ALTRA
(I QUIIIIIIÍÍNA CREU!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!)
... i quan no pot ens ve a MOLESTAR i
fotre MALDECAPS a nosaltres amb les 2
creus...
...

Oh i ..
que LES CREUS SÓN DE DIFERENT SIGNE!!!...
...
ja el pare va dir referint-se al maltracte:
"sembla que li VA"...(en el sentit que
"això el posa")... ningú ho suportaria i ell
vinga i vinga continuar... PER TAL DE "NO
ESTAR SOL"...
i va afegir el pare: "ho necessita".
I al cim (aquest germà, pare de la lla
del Restaurant Hostal Santa Clara
Estartit) la reforça diguent-li que és com
la Janis Joplin (MIREU SI NO FA SER..).

...
NOTA: Un dia que ella el va tancar fora
casa i després de marxar la policia,
escoltàvem des del nostre jardí ..."ai, ai,

escoltàvem des del nostre jardí ..."ai, ai,
ai"(d'ell)... ella el debia picar o
apallissar segurament a coces ...i ell el
vam sentir com deia: "PÉGAME,
PÉGAME"(la realitat moltes vegades
supera la cció)
..com si creiés que així ella es
"desfogaria"...
Quin deliri no?!?!
Aquí només describim comportaments o conductes i ens fem
preguntes. Vostès posaran etiquetes i jutjaran, nosaltres no.
Nosaltres ens queixem de ser molestats i de la impunitat o
aforament d'aquests veïns durant anys.

...
i és que potser aquests
GEPS tant GEPERUTS potser
no és troben ni a la Catedral
de Nôtre Dame..

de Nôtre Dame..
...
doncs tornem-hi, muller aquesta que és
de les d"aixecar el colze" i maltractarlo (denúnciada per més d'un dels altres
veïns del carrer) ...i que el va fotre fora
en el passat de casa seva en moltes
ocasions a dormir al carrer.... i en una
altre vegada posterior que també el
va fotre a dormir al carrer va tenir
que anar dormir al cotxe al garatge...
PERÒ
SAPIGUENT-HO aquesta mateixa SEVA
FILLA de l'Hostal Santa Clara de
l'Estartit (si voleu us dic qui de la
competència m'ho va explicar).
Doncs sí,

NO EL VA ACOLLIR A CASA
SEVA, AL SEU PARE,
va tenir que passar la nit incòmode
sentat dins el cotxe del garatge,
PERÒ...
per ENCOLOMAR-ME'L ABANS A MÍ
COM VA(n) FER (tot i queixant-me de
que estavem enemistats i que la mare li
havien diagnosticat una greu malaltia), QUE ELS HI VAIG REMARCAR MOLTS
COPS I A MÉS QUE NO EL VULL A CASA)
i fotrem el merder que vam tenir aquella
nit, també present el seu home veí de
Tort-dvella Torroella (d'un taller de cotxes
d'un carrer d'una girada TORT-d'ella ..d'una
girada TORTA) SI QUE VAN ANAR
DEPRESSA.

Qui diu això també li haviem demanat a
aquesta lla d'anar amb el pare a casa seva
per veure el barça algún cop, naltros no
tenim canal+...
Un dia una excusa per aquí, un altre dia per
allà, ..l'altre que era al Santa Clara veient el
partit allà...
Pobre pare!! Quina PENYA blaugrana!!!
Per què se sumen la lla i el seu home
de l'Hostal Santa Clara de l'Estartit a
aquest "assetjament familiar" i només
apareixen per defensar els drets dels qui
em priven de cobrar la part de lloguer
que en sóc legítim propietari?
Això no ho defensaran la lla de l'Hostal
Santa Clara de l'Estartit i el seu home
que hi treballa ehhhh...!!!

clar això no té cap importància per ells, i
després no apareixeran quan el seu pare
entra a casa on jo hi sóc empadronat
(vivint en una altre vivenda empadronats
ell i la seva instigadora muller) i les
claus desapareixen (igual com va

desapareixer una obra d'art pròpia que
ja vaig explicar, entre d'altres...
i ara d'aquella obra s'ha sabut que "no he
guanyat" el judici, cosa que vol dir que
no he pogut probar que només hi havia
dos claus, la d'ell i la del pare, doncs què
vol dir això què me la fotre el pare?) ....i
cada dos per tres encara entra aquí on
sóc empadronat contra la meva
voluntat? (buf...això és encara parlant
del mateix "paio" d'abans)
Veieu drets subratllats en la imatge. Drets Humans.
Importen poc a l'Hostal Santa Clara Estartit.

El pare no em va fotre l'obra (totalment jo
segur) cosa que no he pogut demostrar
perquè el pare no va volguer anar al judici
oral com a actor fonamental i dir que no
havia sigut ell per part de la seva clau, i ho
entenc i respecto. Des del moment que
sabia jo que el pare no vindria ja ho tenia
perdut (o més ben dit no guanyat).
Pare que abans de desaperèixer l'obra,
referent al lloc on estava dipositada em va
retreure i amenaçar amb el seu caràcter
(pobre -no m'agrada explicar això) que

(pobre -no m'agrada explicar això) que
si no l'ajudava a ordenar tot aquell lloc del
magatzem cridaria al meu germà perquè
l'ajudés.
Temps després, el lloc estava més ordenat
i l'obra ja havia desaparegut.
I ara el pare, com li amaga sempre totes les
malifetes, encara em nega que em digués
això (quines penques!)...
però si la zona està ordenada
i quan ho va dir hi havia un noi d'Olot
(testimoni que no calia utilitzar si no venia
el pare a judici) que va quedar parat en la
forma en que m'ho deia.
Doncs deia que entenc i respecto la decisió
del meu pare. L'acusat és un seu ll, que
crec que no es mereix dir-se'n ll, ll del
seu pare amb les bestiésses que ha arribat
a fer a la vida i li fa creure lo que vol.

L'obra d'art robada es va estar 30 anys allà
mateix, al magatzem hi anava diferenta
gente a vegades, però no va desaparèixer
ns que vam fer fora el germà d'un

magatzem de sota la nostra casa mateix
que feia molt soroll la persiana i el "paio"
no parava en tot el dia de pujar i baixar...
començant a les 6 del matí... i li vam fer
portar les coses al magatzem del Salats.
I el primer que va fer sense dir res és
apropiar-se de l'estudi que jo m'hi havia
fet. Sempre s'ha enamorat i volgut les
coses meves com si fossin seves també i
les ha prés sense dir res, bicicletes, etc...
de petits van tenir una baralla molt sonada
perquè el dia de Reis em van regalar una
"cosa" i ell tant si com no volia que li deixés
per deixar-li a un seu amic... i quan em vaig
haver adormit va apropiar-s'en per fer
content el seu amic. I encara després ho
negava i li feia creure al pare que no havia
tocat res.
Qui no tingui germà i es sent malament
per ser ll únic i no tenir germà... JA LI

per ser ll únic i no tenir germà... JA LI
REGALO AQUEST.
NO SAP ELS MALDECAPS QUE
S'ESTALVIA.

I després la seva lla (la del Hostal
Santa Clara i Restaurant de l'Estartit)

encara negarà que no hi té cap interès
econòmic (repeteixo, la del Hostal Santa
Clara de l'Estartit)...
El camp de la MOTIVACIÓ humana és
realment un camp d'estudi molt extens
(té diferents capes o fons).
I la seva mare, (d'aquesta lla que parlem
del Santa Clara) propietària o futura
propietària (que és molt fàcil si et
deixen els pares portar un negoci) de
l'indret, Hostal Santa Clara (Estartit) NO
LA SAP FRENAR DE MOLESTAR A UN
SEU "TIU"?
AIXÒ ÉS EL TRACTE "FAMILIAR" DEL
QUE ES DISTINGEIXEN A L'HOSTAL
SANTA CLARA DE L'ESTARTIT????
Hostal Santa Clara Restaurant Estartit

Què potser la seva mare si no els frena
doncs encara els instiga anar contra un

doncs encara els instiga anar contra un
membre de la familia, el seu tiu?
FAMILIAR HOSTAL SANTA CLARA DE
L'ESTARTIT???
"FAMILIARS" HOSTAL SANTA CLARA DE
L'ESTARTIT???

A veure si apareixen les claus que m'han

fotut d'una vegada i EM DEIXEN VIURE
EN PAU...
EM DEIXIN VIURE EN PAU amb una trista
4ta part que a la meva edat encara no he
cobrat mai, i no he demanat mai ns ara
(i a més que és meva).
Que consti, aquí, que jo

no em co amb ningú
que abans no s'hagi cat i molt primer
amb mí i n'hagi abusat de mi molt
repetidament.

Hostal Santa Clara Estartit...
el més FAMILIAR de
l'ESTARTIT!

EN CONSTRUCCIÓ el text següent.
...si calgués explicariem casos històrics
de l'Hostal Santa Clara L'Estartit.
Cas Canon amb testimonis de l'Escala i
cosines que pel cert no les hem vist més,
què rar? (amb relació amb això la nova
muller del seu pare, en una altra baralla i
maltractant-lo a ell, va insultar a la noia
del Hostal Santa Clara l'Estartit, no
sabeu amb quin insult referint-se a
l'antiga muller d'aquest germà?), ...
La lla o nena és mare, és clar, ha canviat
d'estatus i té dret a tractar
indignament el seu tiu (o oncle) ...
van venir a donar-lis (i NO dic a donarnos) la bonanova del nou embaràs als meus
pares, a casa... i quan jo vaig sortir no em

pares, a casa... i quan jo vaig sortir no em
varen ni mirar a la cara (ni la lla de
l'Hostal Santa Clara de l'Estartit ni el seu
home de Tortd'ella)... i al petit li van dir
que fés un petó als avis (però a mi
present NO, descuit?? ..ni tampoc podia
sortir d'una criatura).
Els infants viuen en un altre món i "ben
fet que fan" (almenys els del món
occidental)...

tot i que els utilitzen sovint les seves
mares com a moneda de canvi.
Expliqueu-m'ho a mi si no utilitzen els
lls/es?!
Com si no ho hagués fet mai això la nova
muller del veïns -sembla que en tingués un
Màster- (els asees-..assetjadors number
ones -un altre click aquí- esmentats
per la xemeneia nova, és mereixerien en
el futur una narració que
necessitaria almenys 6 webs.... hi sortirà
entre d'altres l'engendrament d'un...
"hasta los c.... Fernando"...o "Fernando con
los c... andando").
En relació amb això i aquesta persona us
n'ensenyaré un audio en el qual "esa"
pregunta "al abuelo" (al meu pare): "y a
su nieta no se lo ha regalao??" (el pare
abans li havia dit "si hace poco que os he

abans li havia dit "si hace poco que os he
dado 600 euros").
Aquí utilitzem "ESA" per referir-nos a
aquesta última muller del germà perquè
ella referint-se a la mare nostra deia
"esa" amb tó despectiu. Aquesta dona un
dia d'un cop quasi va fer caure la mare al
terra. Bueno, si us expliquéssim!!
I el seu ll gran (el de Vine-i-dorm) va venir
un estiu a picar a la porta de casa i
amenaçar de mort a la mare!!!
i encara un policia va venir que no els
denunciés (que és el que anava a fer),
que ho fes pel meu germà!!!
Em pregunto arran d'això: QUINA
SEGURETAT PODEM TENIR AMB LA
POLICIA D'AQUEST POBLE O MÉS BEN
DIT AMB POLICIES COM AQUELL MÉS
CONCRETAMENT???!!
GRAN ERROR: Si s'hagués denunciat (I

EL JUTJAT HAGUÉS FET JUSTICIA, LA
SEVA FEINA) no haguéssin agafat
l'embranzida que van agafar -amb la
IMPUNITATi no haguéssim potser, i crec segur,
tingut tants problemes, baralles i
con ictes posteriors.
Clar, la policia intervé però sense judici
ni penalitzacions, el resultat que acaba
aconseguint és l'efecte "víctimització de
l'agressor", que es creix i desa a tot
"kiski").
A més de l'efecte Dunning-Kruger,
cliqueu aquí.

Resultat: una persona desagradable de
bracet amb l'alcoholisme que es ca amb
tothom.

Per descarregar pdf sobre l'Efecte
Dunning Kruguer, cliqueu aquí.
"Pobre pare" (no d posssssessssions,
però potser de calers no gaires) també,
que li van totes aquestes dónes (incluim
la néta o lla del veí, la lla de l'Hostal

Santa Clara)
a la residència a fer-li "reverències",
servituts i con rmant-li quàlsevol
a rmació i presentant segurament "la
seva millor cara" o "màscara" o careta
(cares ara de superbones , de castes, de
verges... de SANTES, o de SANTOS... del
SANTA CL... no les que haig de suportar
jo)

mentre li van passejant per la naripa "su
nieta" i "els seus besnéts"
...i així els pot ensumar... i no veu res més
que una simple mirada i cognició. No els
hi veu la "motivació" (la del fons
o rerefons) i possiblement lo afamades que
van.
Però content de veritat estaria quan jo

Però content de veritat estaria quan jo
sovint li comprava un xuxu.

El circ és vida...
La vida és un circ.

Cuidao!? Què jo a tots m'he desdit per
fer-lis regals (que si comprar-lis les tres
bessones... que si un garatge pels
cotxes...a la lla del Santa Clara fent-la
venir als viatges que vaig organitzar a
Disneyland, a la Camargue, al Loire, -a

Futuroscope és va quedar meravellada i
sembla que d'aquí va triar posteriorment
dedicar-se a lo que es dedica ara), doncs
sí, m'agradava atendre'ls als petits...,
...
...
QUINS RECORDS MÉS AGRADABLES!!,
..un dia em vaig fer un tip de fer-li fotos
al petit per veure si li treia diferents
somriures i expressions, ns el punt que
vaig començar a veure en sa mare (la
lla que parlem del Hostal Santa Clara
Estartit, quin lio de ll pare i esperit
sant -jo sóc aquest com no m'he casat..
i és que n'hi ha qui prend precaucions
abans... ...per després no tenir sorpreses
com el seu pare -el va enganxar amb la
mateixa tècnica (la última muller l'assetjadora i titellaire- ja té dos lls

més de dos diferents pares que els va
sorprendre i no l'hi van volguer saber
res, per què? (qualsevol s'embolica o es
complica la vida amb una així) mireu com ha
quedat ell*.. potser us fara pena (una de
les seves tècniques) i potser direu que
és molt "bon jan" (o un tros de pa
beneït) i potser us equivocarieu perquè
AQUESTA NO ÉS L'ÚNICA "CARA" QUE
TÉ

humor

...retornant a lo d'ella...
...lo de "ESA"...
...TOTAL TRES FILLS
DE TRES DIFERENTS PARES...
curiós.. no hi ha moltes dones amb
aquestes propietats o historials (va
costar però la tècnica va funcionar a la
)
..que us podeu fer amb aquest text,
he,he, ..he, compte que venen "curves"!!),
doncs tornem a "en lar"... amb les fotos
que li feia al nen petit, doncs sa mare (la
lla de l'Hostal Santa Clara de l'Estartit)

li vaig veure varies in exions bucals,
com una mena de tics, com uns somriures
continguts i que intentava amagar sense
aconseguir-ho, mirant-se amb una altre
noia que l'acompanyava, una altra? sí una
amiga amb qui no hem vist collar més,
què raro? no es separaven mai quasi...
que "agafeu-vos" aquí perquè ja no
m'importa el l de la redacció..retorno a
la descripció...era també parenta
(aquesta noia que l'acompanyava) del
nou home de la mare de la lla aquesta
de l'Hostal Santa Clara de l'Estartit... i
bla, bla, bla... carai a veure si
m'assemblaré al meu abusador
municipal...

i

Qui ja no segueixi que es prengui
una Biodramina (només una pastilla ehh,
no n'abusem)... i també, ara segueixo on
ho he deixat abans sense explicar (és
que el llenguatge humà és així,
imperfecte, com jo, per això parlen de
malsentesos, rumors, és com si aquest
llenguatge abusés de nosaltres... tindrà
propietats malè ques? Potser sí que
abusa de nosaltres, veure sinó disléxics,
que-quejadors (iep..mal escrit), etc...
hi retorno novament ara més lluny de
l'anterior coma on reprenc l'explicació...,
en de nitiva,... ns que apareixen en
elles estranyes "motivacions"... diguemne "@fectes paral.lels" un camp d'estudi
molt extens. (Antropològic també? O
potser genétic evolutiu de l'especie
humana...)

humana...)

En un altra esfera també us explicarem
també QUI era que "es cagava" (no en el
sentit literal) al mig del passeig Marítim
de l'Estartit, de dia i agenollat, amb les
mans enlaire, CONTRA EL REI...
(potser l'antecedent més proper de la crema de fotos reials
-tot i que ara amb la seva dona no crec que voti...tot i que li
han fet creure al pare que han votat a..., i el pare s'ho ha

cregut!!!!)

quan treballava a l'Hostal Santa Clara de
l'Estartit... i ja posats si cal també la seva
ESTANÇA A SALT,
... i com rossegava els mobles de fusta
fuster o ebanista alucinaria

un

(això en una altra ocasió, la

mateixa persona)
Què li havia fet el pobre moble?
i diran que NO ĖS UN ABUSADOR?? (a
més d'abusat), NOOOOoooo tampoc és
delinqüent, ni malparit ni res...
...
e mlt bna
PET-SóNA
...

EL "SÍ BWANA"...
...

...i cosa normal per la seva lla
(enamorada com en un compte potser,

(enamorada com en un compte potser,
"La Bella y la...")... la lla parlem de nou
de la de l'Hostal Santa Clara, la que ve a
tractar-me a mi de "diferent" o potser
com a "pària" oooooOOoooOooooooh
Déu és què està boig... com qui?
COM QUI???
...
..
.
COM TOTHOM!!
COM TOTHOM!!
TOT-HOM
TOT HOME
TOTA DONA
TOTA...
...
Als Evangelis diu: Que tiri la primera
pedra el que estigui lliure de...,

pedra el que estigui lliure de...,
i a més, que MOLTS només veuen el gep
dels altres però NO el seu GEP!!!)...
Què pregunti a casa seva (Hostal Santa
Clara Estartit) qui es volia estimbar a les
corves de Castellfollit de la Roca...a la
tornada d'Olot..
...què no sap aquesta noia (quina ceguera
que hi ha al món!! i no parlem ara de la
CEGUERA+SORDESA administrativa de
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i
EMD de l'Estartit)
###
...CEGUESA que quan passa amb els nens
petits, aquest seu pare (avi dels nens) es
gira de cantó com si no els veiés ((((qui
ha parlat del complex
d'electra???)))...*#♡》 el món és pur
amor..................... sent aquesta persona

que evita els seus nets, l'assetjador del
bar cantonada que no em paga i fa obres
sense el meu consentiment i ns i tot
una xemeneia on tinc els aires
condicionats aquest any mateix nou
problema (problemes cada mes o
setmana durant els últims 18 anys), amb
el suport i permís de l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí i l'Estartit, cliqueu
aquí). L'Ajuntament característic en
acabar-la de liar i per no enterar-se de
res que no sigui treure'n partit. Amb
l'espai de teulat que tenen que inclou
dos pisos units en un, han anat a ubicar
la xemeneia al meu cantó, al cantó dels
aires condicionats.
La dita diu: Menjar poc i pair bé. Això és el
que haurien de fer des de l'Ajuntament
de Torroella i l'EMD de l'Estartit d'aquí,

...pocs permisos però adequats, de
QUALITAT, amb el vist-i-plau NO només
dels titulars de l'activitat (inoqua ha ha
ha ha..) sinó també dels propietaris i/o
copropietaris... i no sols de COBRO i ...
molts controls teòrics i acabats de
qualsevol manera amb errades garrafals.
I què algú dongui a l'escola cada any en
format "cursets", classes de
CIVILITAT!!!... i DRETS HUMANS (tant de
moda ara a la nostra terra).
Aquest dia vaig sentir a la residència
dels pares uns nens que jugaven i corria
un darrera l'altre i li deia: "et mossegaré
la titola!!". Aquests petits que pujen com
seran el dia de demà???
Uns abusadors??
Déu-vos en guard que portéssin gens del
meu veí!!!
Nota: hi haurà algunes oracions que

Nota: hi haurà algunes oracions que
sentireu alguns/nes de vosaltres com
una mica estranyes, però és que a qui va
dirigida la narració està veient que EM
CALLO UN PILADONOT DE COSES que
en funció del PROPER ATAC A LA MEVA
PERSONA D'AQUESTA GENT DONCS
DESPRÉS ALLIBERARĖ O DEIXARÉ
ANAR.
i a l'Ajuntament
(pobrics ells que no tenen o no volen tenir mai
responsabilitat en moltes coses que succeeixen..)

Què no tenen capacitat
d'autoobservació i aprenentatge??? Per
què no imposen cursos de CIVILITAT i
RESPECTE AL DRETS HUMANS???
A qui vulgui li explicaré quin veí em va
comentar aquesta evitació dels nets
explicada fa un moment, i que també al
dir-m'ho ell a mi va exclamar

repetidament:
"AIXÒ ÉS DE "BONA PERSONA"????
"AIXÒ ÉS DE "BONA PERSONA"????
"AIXÒ ÉS DE "BONA PERSONA"????

Doncs SÍ, ...és la mateixa "bona persona"
que DARRERA LA BARRA D'AMAGAT
ESCUPIA I S'HI FEIA UNES GOTES
D'ORINA DINS EL GOT DE LA BEGUDA
DEL CLIENT O TURISTA QUE NO LI
QUEIA (no parlem que aquí els turistes
ens cauen del cel, no!) BÉ ...dic, NO LI
QUEIEN BÉ quan treballava (que ara ja
no els volen, ni a ell i menys a ella-com
altres llocs del poble-, per la mala llet i
les paperines que agafa, ...i que no els
volen per això explicat sinó per altres
històries) a l'Hotel Coral de l'Estartit.

Un hotel, suposo com els altres, que m'hi
van criar i ..com tots els altres se'n
podrien fer llibres d'anècdotes i
psicologia de carrer. I que aquí, al poble
de l'Estartit potser, tindria més èxit que
no pas el de l'Audivert que ara alguns
volen reeditar i que potser alguns
d'aquests "personatges"
reeditadors (imagineu qui voleu) si poden
...si poden... possiblement s'hi faran
aludir per tal d'ensenyar "una màscara" i
PASSAR A LA HISTÒRIA DEL POBLE.
I per bestieses (meu germà -algú sap si
el menciono en aquest text? he,he,especialista com en altres coses... el van
treure en hombros del col.legi com a "el

treure en hombros del col.legi com a "el
Rei de les xuletes" (copiar en els
exàmens), jo si pogués el proclamaria
"rei de la mentida"),
...que va fer també, ...en una baralla al
Mariscal (aleshores Ciam Ajam o com
s'escrigui l'Enciam) on va ser el principal
instigador o avarador de fotre i
apretar entre varis el cotxe d'uns
francesos ns a la platja i després
destroçar-lo. Francesos que l'endemà
varen marxar acollonits de l'Estartit.
No m'invento ni una coma i em "BASO"
(baso va amb b o amb v?) en fets
ocorreguts per dir lo que dic, testimonis
que m'ho han explicat, papers, fotos,
denúncies, vivències pures, records
vívids, com fotos situacionals a nivell
cognitiu,... etc.

Ens basem en observacions, fets i no
"etiquetacions banals" i insults com els
altres fan amb mi. Aquí describim fets i
vostès m'ajuden dins el procés que tenen
dins la seva ment a entendre el que
explico alhora que jo ELS AJUDO A
VOSTÈS a fer funcionar i MILLORAR
les seves, de vostès, CAPACITATS
COGNITIVES i a arribar a un ESGRAOR
SUPERIOR a l'hora d'analitzar les
banalitats humanes i tanmateix
desenvolupar el PENSAMENT CRÍTIC.
Qui sigui "criticón" dirà: "això o aquella
és una lla..." però això ho hauran extret
inferint i etiquetant de paraules en
aquest text, jo no. Jo utilitzo el
mètode observacional i cientí c, i només
puc descriure conductes, fets,
questionar-me com faig continuament

preguntes. Preguntes o hipòtesis que
vostès es responen. Etiquetacions i
insults (que a diferència de com fan amb
mi) jo no utilitzo. A veure on he dit que
tal persona (nom del DNI ...tal) és un
"malparit" o un "boig"????? Això ho
deixo pels assetjadors i/o abusadors.
Dj djolmbd jhggdk hhhhh. Wjnbck jjid uombdj.
Aneu-vos en tots a la... Res, que s'acaba la bateria i haig de plegar. Adéu-siau!!
Gràcies per abusar-me i assetjar-me. Almenys jo sóc agrait, no com..

HOSTAL SANTA CLARA ESTARTIT
HUMANITAT I FAMILIARITAT.
Conclusió: n'hi ha que divideixen el món en bons i
dolents, homes i dones, rics i pobres, militars i civils,
titellaires i titelles, ying i yang, treballadors i vagos,...
aquí el dividirem en la dualitat
ABUSADORS i ABUSATS.
...
...(i la trialitat)
i els que sent abusats de cap manera permetran que
els seus abusador segueixin abusant-ne...i
respectaran TOTS els drets HUMANS.

Adéu-siau, me'n vaig!

Contacte: estartitxxx@gmail.com

