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Sakte, men sikkert er det be-
dring å spore i spansk øko-

nomi. Sysselsettingstallene for 
mars er positive og Det Interna-
sjonale Pengefondet (IMF) har 

oppjustert for økonomisk vekst 
i år og neste år. Tidligere har 
EU-kommisjonen og regjerin-
gen gjort det samme.

Spansk økonomi
oppjusteres igjen

Semana Santa
- spansk påske
Den spanske påskefeiringen, 

Semana Santa, er noe gan-
ske annet enn hyttekos, påskeegg 
og marsipan. I motsetning til på-
skeuken i Sentral- og Nord-Eu-
ropa, som fokuserer på selvran-
sakelse og faste, er den spanske 
påskefeiringen en real religiøs 
folkefest.Politiet stengte

pølsevogn på
åpningsdagen
På selveste åpningsdagen for 

den danske pølsevognen i 
Albir beordret det lokale politiet 
stengning av virksomheten med 
umiddelbar virkning. Pølsevog-
na var satt opp på privat grunn 
ved siden av Danish Design ved 
inngangen til Albir. 
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Polop, ny enebolig med sjøutsikt og basseng
3 Soverom, 2 Bad med gulvvarme, romslig stue 
med åpen kjøkkenløsning 47 m2. Takterasse. 

Bolig 150 m2, tomt 500 m2. 
Prisantydning 237.000 €
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Den spanske ombudsin-
stitusjonen Defensor 
del Pueblo skal lenge ha 

ønsket opplysninger fra kom-
munen i Torrevieja om lønnen 
til den tidligere ordføreren. Det 
skal dreie seg om lønnsinntek-
ter for perioden 2007 til 2010, 
samt opplysninger om hvor mye 
han har tjent på sine eiendoms-
spekulasjoner i distriktet Vega 
Baja. 

BESKYTTE MOT KORRUPSJON
Defensor del Pueblo som har i 
oppgave å ivareta innbyggerens 
rettigheter og beskytte mot kor-
rupsjon og maktmisbruk fra po-
litikere har foreløpig ikke fått 
opplysningene de ønsker fordi 
nåværende ordfører Eduardo 
Dolón angivelig nekter å gi dem 
ut.

Det er ikke nytt at Partido Popu-
lars regionspolitikere i Valencia 
slår ring om den korrupsjons-
dømte ordføreren. Da Hernán-
dez Mateo søkte benådning i 
fjor skrev bortimot samtlige 
partikollegaer i Valencia-parla-
mentet under på oppropet. Un-
derskriftene ble i tillegg samlet 
inn i arbeidstiden, i parlamentet, 
til sterke protester fra opposisjo-
nen. 

Situasjonen ble til slutt så pinlig 
for partiet at partileder og pre-
sident i Valencia, Alberto Fabra, 

så seg nødt til å gå ut og si at 
partiet offi sielt ikke støttet be-
nådningen.

HOLDER TILBAKE INFORMASJON
Los Verdes mener PP i Torrevi-
eja nå holder informasjonen om 
Hernández tilbake fordi partiet 
er fl aue over hvor mye av kom-
munens penger som egentlig 
har gått med til å lønne den tid-
ligerere ordføreren. Som både 
ordfører i Torrevieja og parla-
mentsmedlem i Valencia skal 
Hernández Mateo ha hatt svært 
høye lønnsutbetalinger. I tillegg 
skal han ha tjent grovt på kjøp 
og salg av eiendom i nabokom-
muner.

Hernández Mateo, som var ord-
fører i Torrevieja fra 1988 til 
2011, ble i november 2012 dømt 
til tre års fengsel for å ha mani-
pulert kommunens anbudskon-
kurranse for tømming av søp-
pel og påsett at kontrakten gikk 

til to selskaper han selv hadde 
valgt ut. I tillegg er den tidli-
gere ordføreren, sammen med 
eiendomsfi rmaet Edén del Mar, 
mistenkt for bedrageri og kor-
rupsjon i forbindelse med regu-
lering av landareal og utvikling 
av byggeprosjekter i Vega Baja.

KJØPT EIENDOMMER
Hernández Mateo skal i 2000 
ha kjøpt eiendommer i kom-
munen Almoradí for til sammen 
180.000 euro og solgt dem vi-
dere to år senere for 5,4 millio-
ner euro. Prisen skal ha gått opp 
angivelig fordi ordføreren fi kk 
endret status på eiendommene i 
reguleringsplanen for utbygging 
i Almoradí, en kommune som i 
likhet med Torrevieja er ledet av 
PP. 

Kjøperen Edén del Mar skal til 
gjengjeld ha fått kontrakt på en 
rekke byggeprosjekter i kom-
munen i Torrevieja. Den tidli-

gere ordføreren er også beskyldt 
for å ha tilgodesett fi rmaet ved 
å omregulere et større landareal 
til utbygging i fredede naturom-
råder ved lagunene ved Torrevi-
eja og La Mata.

DØMT TIL TRE ÅRS FENGSEL
Hernández Mateo er allerede 
dømt til tre års fengsel for kor-
rupsjon. Han har imidlertid søkt 
regjeringen i Madrid om benåd-
ning og har fått innvilget utset-
telse av soningen til søknaden er 
behandlet. 

Regjeringen har etter kritikk fra 
fl ere hold gitt signaler om at in-
gen korrupsjonsdømte politike-
re fra nå av vil bli benådet. Der-
som de holder ord, havner 65 år 
gamle Hernández i fengsel, en 
straff som dersom han også blir 
kjent skyldig i den andre saken 
kan bli lenger enn de tre årene 
han til nå er idømt.

Torrevieja

Beskytter korrupt forgjenger
Ordføreren i Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), nekter å gi ut informasjon om honoraret til forgjen-
ger og tidligere partikollega Pedro Hernández Mateo. Det opplyser opposisjonspartiet Los Verdes. 
Los Verdes mener Partido Popular holder informasjonen tilbake fordi partiet er fl aue over hvor mye 
den tidligere ordføreren faktisk har tjent. Hernández Mateo ble i 2012 dømt til tre års fengsel for kor-
rupsjon. I tillegg står han tiltalt i en pågående bedragerisak om kjøp og salg av eiendom i Vega Baja.
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Hernández Mateo, som 
var ordfører i Torrevieja 
fra 1988 til 2011, ble i 

november 2012 dømt til tre års 
fengsel for å ha manipulert kom-
munens anbudskonkurranse for 
tømming av søppel og påsett at 
kontrakten gikk til to selskaper 
han selv hadde valgt ut. Avta-
len var av ti års varighet med en 
verdi på 97,8 millioner euro. I 
den nye saken er det også snakk 
om korrupsjon, denne gangen 
i form av triksing med regule-
ringsplaner og svindel med kjøp 
og salg av eiendom.

Den tidligere ordføreren er 
sammen med eiendomsgruppen 
Edén del Mar mistenkt for be-
drageri og korrupsjon i forbin-
delse med regulering av areal 
og utvikling av byggeprosjekter 
i Almoradí kommune, noen mil 
inn i landet fra Torrevieja. Her-
nández Mateo skal i 2000 ha 
kjøpt landarealer i kommunen 
for 180.000 euro og solgt dem 
videre to år senere for 5,4 mil-
lioner euro. 

Prisen skal ha gått opp angive-
lig fordi ordføreren fi kk endret 
status på eiendommene i regu-
leringsplanen for utbygging i 
Almoradí, en kommune som i 
likhet med Torrevieja er ledet 
av PP. Kjøperen Edén del Mar 
skal til gjengjeld ha fått kontrakt 
på en rekke byggeprosjekter i 
kommunen i Torrevieja. I følge 
nye opplysninger i saken solgte 
selskapet arealene videre for 1,1 
millioner euro i desember i fjor, 
hele 4,3 millioner mindre enn 
de kjøpte dem for. Den tidligere 
ordføreren er også beskyldt for 
å ha tilgodesett fi rmaet ved å 
omregulere et større landareal i 
fredede naturområder ved lagu-
nene ved Torrevieja og La Mata.

I den andre saken er dom på tre 
års fengsel stadfestet av høy-
esterett. Det skjedde i oktober 
2013 etter en anke fra Hernán-
dez. 

Dommen kan ikke ankes videre. 
Hernández Mateo har imidlertid 
prøvd en siste mulighet med å 
søke regjeringen i Madrid om 
benådning, en søknad som nå 
er til behandling. Han har også 
søkt domstolene om å få slippe 
fengsel mens søknaden behand-
les, noe han har fått innvilget.

Regjeringen har etter kritikk fra 
fl ere hold gitt signaler om at in-
gen korrupsjonsdømte politikere 
vil bli benådet under statsminis-
ter Mariano Rajoy (PP). Dersom 
de holder ord, havner 65 år gam-
le Hernández i fengsel. I TRØBBEL: Tidligere Torrevieja-ordfører Pedro Hernándes Mateo, er på 

ny i trøbbel.

Torrevieja

Tidligere Torrevieja-
ordfører i mer trøbbel
Tidligere ordfører i Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), er allerede dømt til tre 
års fengsel for korrupsjon. Nå kan fengselsstraffen bli lenger. Den permitterte PP-po-
litikeren er tiltalt for å ha lurt til seg fl ere millioner euro i en annen korrupsjonssak som 
gjelder kjøp og salg av eiendom i Vega Baja. Hernández Mateo skal i 2000 ha kjøpt lan-
darealer i Almoradí for 180.000 euro og solgt dem videre to år senere for 5,4 millioner 
euro. Firmaet som kjøpte eiendommene er en ”god kunde” av Torrevieja kommune.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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For kort tid siden ble Gür-
tel-nettverkets ledere kalt 
inn til en siste forklaring 

av dommeren i Valencia. Saken 
ser med andre ord ut til å gå mot 
en avslutning, men som avisen 
El País skriver, hver gang dom-
meren ber om mer informasjon 
dukker det opp nye uklare for-
hold. 

FLERE SEPARATE RETTSSAKER
Korrupsjonen som har vært un-
der etterforskning siden februar 
2009 er svært omfattende og 
må sannsynligvis deles opp og 
behandles i fl ere separate retts-

saker.
Gürtel-nettverkets samarbeid 
med Partido Popular skal ha 
startet for alvor i Madrid i åre-
ne 2004 til 2008. Kontaktene 
spredte seg til Valencia i samme 
periode, med selskapet Orange 
Market som nettverkets hoved-
aktør i regionen. En egen sak 
ble opprettet etter at en rekke av 
PPs medlemmer i Valencia var 
blitt tiltalt i saken. 

Deretter skal etterforskningen 
ha blitt delt inn i seks forskjel-
lige saker som kan oppsumme-
res slik:

ULOVLIG FINANSIERING AV PP I 
VALENCIA
Partiet skal i perioden 2007 og 
2008 ha brukt over tre millioner 
euro på valgkampanjer, penger 

som angivelig kan spores til-
bake til Orange Market. I denne 
perioden var Francisco Camps 
(PP) regionspresident, en mann 
som senere måtte trekke seg fra 
stillingen i 2011 på grunn av 
korrupsjonsanklager. 

Likningsmyndighetene mener 
PPs offi sielle regnskaper ikke 
gjenspeiler partiets virkelige 
økonomiske situasjon for de to 
årene. Det skal også foreligge 
anklager om skattesvindel i for-
hold til manglende innbetaling 
av merverdiavgift i samme pe-
riode.

BRUDD PÅ VALGLOVEN
Den ulovlig fi nansieringen skal 
også ha fått betydning for valget 
til nasjonalforsamlingen i 2008. 
Dersom kampanjene var fi nan-

NÆRMER SEG: Gürtel-saken nærmer seg rettsapparatet og statsminis-
ter Mariano Rajoy er blant de sentrale personene.

Spania

Korrupsjonsskandale 
nærmer seg rettssak
I over fem år har Partido Popular og nettverket Gürtel vært under etterforskning for korrupsjon. Saken er av de mer omfatten-
de i spansk demokratis historie og gjelder hele seks regioner i Spania. Lengst i etterforskningen er man kommet i Comunidad 
Valenciana. Dommeren som instruerer saken forsøker nå å avslutte den innledende prosessen slik at rettsakene kan starte.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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siert gjennom korrupsjon, har 
partiet brutt valgloven og kan 
bli kjent skyldig i valgfusk.

DEN INTERNASJONALE REISE-
LIVSMESSEN FITUR
Saken går tilbake til 2005 da 
Milagrosa Martínez (PP) var an-
svarlige for turisme i Valencia. 
Martínez skal ha påsett at opp-
draget om å promotere Valen-
cia som reisemål ved den årlige 
messen Feria Internacional de 
Turismo i Madrid (Fitur) gikk til 
Gürtel-nettverkets fi rma Orange 
Market. Avtalen ble opprett-
holdt i fi re år fra 2005 til 2009 
og skal ha gitt nettverket inntek-
ter på rundt 5 millioner euro.

PAVEBESØKET I 2006
Regionspolitikere fra Partido 
Popular og ledelsen i tv-kanalen 
Canal Nou, utnevnt av PP, skal 

ha påsett at kontrakter knyttet 
til gjennomføringen av besøket 
av pave Benedikt XVI gikk til 
nettverkets aktører. Det kor-
rupte nettverkets antatte leder 
Francisco «Gürtel» Correa skal 
ha tjent 1,4 millioner euro på 
arrangementet, mens bandens 
nestledere Pablo Crespo og Ál-
varo Pérez «El Bigotes» skal ha 
tjent henholdsvis rundt 600.000 
euro og 500.000 euro.

FORSKJELLIGE KONTRAKTINN-
GÅELSER
Mellom 2004 og 2009 skal for-
skjellige regionsdepartementer 
under PPs ledelse ha tilgode-
sett Gürtel-nettverket med et 
titalls kontrakter. Normalt ble 
utvekslingen av tjenester løst 
ved at PP fi kk arrangeringen av 
sine møter og stevner betalt av 
nettverket mot at partiet gjen-

nom sine representanter fi kset 
nettverket oppdrag på vegne av 
det offentlige. Disse oppdragene 
ble deretter overbetalt med høye 
kommisjoner som gikk til Gür-
tel-nettverkets ledere.

SKATTEUNNDRAGELSE
Orange Market, nettverkets fi r-
ma i Valencia, skal ha unndratt 
seg betaling av skatt for oppdrag 
de fi kk av PPs partiorganisasjon.

Caso Gürtel er PPs største kor-
rupsjonssak. Samtidig er parti-
ets medlemmer også innblandet 
en rekke andre korrupsjonssaker 
i Valencia. Her kan nevnes Caso 
Cooperación om underslag av 
offentlige midler som skulle gått 
til utviklingsprosjekter i Latin-
Amerika, og Caso Emarsa om 
bedrageri gjennom driften av 
selskapet Emarsas renseanlegg i 
Valencia der det antas at minst 
25 millioner euro av fi rmaets 
penger havnet i lommene på 
medlemmer av partiet. 

I tillegg kan nevnes Caso Brugal 
som handler om uregelmessig-
heter og korrupsjon i forbindelse 
med tildeling av kontrakter for 
tømming av søppel og renhold-
med i Vega Baja syd på Costa 
Blanca. Til sammen står rundt et 
dusin nåværende og forhenvæ-
rende politikere fra parlamen-
tet i Valencia på tiltalebenken i 
tillegg til en rekke provins- og 
kommunepolitikere.

Ingen av saken er imidlertid så 
omfattene som Gürtel-saken. 
Partiets samarbeid med nett-
verket strekker seg over hele 
seks regioner i Spania og består 
foreløpig av 22 separate saker. 
Foruten Comunidad Valenciana 
er medlemmer av partiets kom-
mune- og regionsadministrasjon 
under etterforskning i Andalu-
cia, Castilla-La Mancha, Rioja, 
Galicia og Madrid.

CASO BÁRCENAS
En av de som har spilt en sen-
tral rolle i Gürtel-saken er PPs 
tidligere kasserer og medlem av 
nasjonalforsamlingen Luis Bár-
cenas. Den tidligere regnskaps-
føreren skal ha spilt en nøkkel-
rolle i organiseringen av partiets 

relasjon til Gürtel og forvaltnin-
gen av «donasjoner» til partiet. 
I tillegg skal han selv ha forsynt 
seg av partiets penger. Det hele 
skal ha vært mulig ved at Partido 
Popular i årevis hadde et skjult 
regnskap gående ved siden av 
offi sielle regnskaper. Bárcenas 
har bekreftet at partiet opererte 
med et slikt «regnskap B» som 
de kalles i Spania, noe han inn-
rømmet etter å ha blitt varetekts-
fengslet i juni i fjor. I regnskapet 
står det oppført donasjoner fra 
en rekke fi rmaer uten at disse 
pengene er tatt med i partiets 
likningsopplysninger. Mange av 
donasjonene skal også ha vært 
langt høyere enn det reglene for 
partifi nansiering tillater.

MOTTATT BONUSUTBETALINGER
Samtidig skal medlemmer av 
PPs ledelse ha mottatt bonus-
utbetalinger, på toppen av løn-
ningen de fi kk som folkevalgte, 
penger som angivelig er blitt delt 
ut i månedlige betalinger, kon-
tant, i konvolutter. Saken kom 
først ut i avisen El Mundo i ja-

nuar i fjor. Samme måned fulgte 
El País opp med en offentliggjø-
ring av kopier av regnskapsbø-
kene til partiet som viste at de 
svarte betalingen har pågått helt 
fra 1990 og frem til 2008. Ingen 
i PP, bortsett fra Bárcenas, har 
villet vedkjenne seg regnskapet, 
på tross av at navnene på fl ere 
av partiets ledere står oppført i 
regnskapet, statsminister Ma-
riano Rajoy inkludert.

FALT FOR FRISTELSEN
Den tidligere kassereren og hans 
kone skal ha falt for fristelsen å 
ta seg «ekstra betalt» for å drive 
partiets doble økonomi. De to 
er nå bedt om å avlegge en siste 
forklaring før dommeren tar 
saken videre til rettsforhandlin-
ger. Ekteparet står tiltalt for å ha 
underslått til sammen over 11,5 
millioner euro av PPs antatt 
svarte pengebeholdning i perio-
den 2000 til 2011.

TJENTE PENGER: Francisco ”Gürte” Correa skal ha tjent 1,4 millioner 
euro på pavebesøket i 2006.
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Rapporten som nå er lagt 
frem fokuserer spesielt 
på de fem landene Hel-

las, Irland, Italia, Portugal og 
Spania. 

Funnene i undersøkelsen viser 
at innsparingstiltakene i de for-
skjellige landene i forbindelse 
med fi nanskrisen de siste årene 
«uten tvil» har hatt en negativ 
effekt på folk som lever i fattig-
dom, og i tillegg bidratt til å øke 
antallet fattige. 

Cáritas oppfordrer nå EU og 
medlemslandenes regjeringer 
til å fi nne mer effektive og so-
sialt rettferdige løsninger for 
hvordan økonomiene kan vokse 
fremover. 

BRUKE MER PENGER PÅ TILTAK
I følge organisasjonen legges 
det for stor vekt på økonomiske 
kriterier og for lite vekt på andre 
forhold. Organisasjonen oppfor-
drer landenes regjeringer til å 

sette sosiale hensyn foran øko-
nomiske og bruke mer penger 
på tiltak som kan øke sysselset-
tingen.

184 UTKASTELSER PER DAG
Familier som har måttet forlate 
sine hjem fordi de ikke lenger 
har økonomi til å betale lån eller 
husleie, har vært ett av de mest 
dramatiske utslagene av ned-
gangstider og høy arbeidsledig-
het i Spania. 

En ny oversikt fra spanske dom-
stoler viser at antall utkastelser 
i fjor var på 67.189, det vil si 
184 per dag (leiligheter, hus, 
forretningslokaler, garasjer in-
kludert). Lovene som regulerer 
bankenes rett til innkreving av 
penger gir ikke god nok beskyt-
telse til forbrukerne. 

I fjor slo EU-domstolen i Lux-
emburg fast at spansk lov på 
dette området er strid med EUs 
direktiver om forbrukervern. 
Catalonia, Andalucia, Valencia 
og Madrid er regionene med 
fl est utkastelser som følge av 
betalingsproblemer.

Spania

Økt fattigdom 
blant barn i Spania
Spania er blant landene i EU som har størst fat-
tigdom blant barn. I en ny rapport fra nødhjelps-
organisasjonen Cáritas om konsekvensene av 
fi nanskrisen og innsparingene er det bare Ro-
mania som kommer dårligere ut. Situasjonen 
er uholdbar mener organisasjonen og minner 
om at EU-landene i sin 2020-strategi forpliktet 
seg til å redusere fattigdomstallene.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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C&G
PRODUKSJON

Produsenter av Costa 
Blancas trolig beste 

sveisede buer

TOPP KVALITET
UPVC VINDUER & DØRER

BYGGET ETTER BRITISK STANDARD MED TYSKE PROFILER
Internt monterte glass  Produsert etter dine mål  Svært sikkert 
låsesystem  28mm dobbelt glasskammer  Hele sveisede rammer
Persienner og myggnetting  Stor katalog med dører for boliger

Fullt utvalg av farget  Omfattende garanti

For mer info om våre tilbud og for å be om konkret 
GRATIS tilbud ring oss på

966 764 730 eller 667689587
Fax: 966 764 158 eller E-post: enquiries@candgfabrications.com

LOVLIG REGISTRERT SPANSK SELSKAP MED PRODUKSJON 
OG INNSTALLASJON PÅ COSTA BLANCA

C.C. Los Dolses 104  Urb. Villamartin

FORHANDLERE SØKES

Det er andre del av FNs 
internasjonale klima-
rapport, presentert i 

Japan i slutten av mars, som nå 
advarer om konsekvensene av 
klimaendringene og oppfordrer 
landene til å ta affære. Rappor-
ten handler om hvordan man 
best kan tilpasse seg klimaend-
ringene med blant annet tørke, 
skogbrann, økt vannstand og 
fl om. Med sin lange kystlinje er 
Spania ett av landene i Europa 
som er mest utsatt for økte tem-
peraturer og høyere vannstand.

Advarselen om hva man kan 
vente seg innen dette århundret 
er over gjelder både for landene 
i nord og i syd. Mens landene 

rundt Nordsjøen vil være mest 
utsatt for fl om er det varmen og 
tørken som betegnes som mest 
truende for landene lenger syd. 
Endringene gjelder imidlertid 
globalt.

Når det gjelder Spania vil man 
i tillegg merke større utfordrin-
ger i forhold til varmen. Høy-
ere temperaturer vil øke faren 
for skogbranner og tørke. Dette 
er problemer Spania allerede 
kjenner til og som det jobbes 
med, men der man regner med 
at langt mer må gjøres i årene 
fremover dersom man skal klare 
å stå imot endringene.

Den spanske avisen El País 
oppsummerer noe av det span-
jolene kan vente seg med blant 
annet fl ere og større stormer, 
fl om, erosjon, økt skogbrann-
fare og tørke. Det påpekes at det 

ikke er snakk om mye tid, men 
om endringer som vil gjøre seg 
gjeldene allerede fra 2050 og ut-
over. Inne århundret er omme er 
det ventet at vannstanden i havet 
kan ha økt med opptil én meter. 

Når det gjelder å beskytte kyst-
områdene i Spania har man alle-
rede den nye Kystloven der det 
er tatt høyde for enkelte endrin-
ger. Den nye loven er imidlertid 
ikke på langt nær god nok til å 
møte kravene som nå stilles fra 
klimapanelet, heter det.

For Spania regner man med at 
utfordringene vil være størst ved 
Atlanterhavet i nord og nord-
vest. Likevel vil hele spanske-
kysten være utsatt, også langs 
Middelhavet. Konklusjonen er 
derfor at tiltakene bør gjelde 
overalt og at de må på plass al-
lerede nå.

Kystmiljøene må gjøres mindre 
sårbare og utsatte for endringer. 
Det anbefales at man foretar et 

bredt spekter av tiltak. Å bygge 
moloer og andre forsterkninger 
er bare ett av fl ere virkemidler. 

Like viktig er det at man tar vare 
på og gjenoppbygger landskap 
og vegetasjon som beskytter 
mot havet slik som våtmarks-
områder, siv, gress og sanddy-
ner. I tillegg må man vurdere 
hvilket regelverk som må plass 
i forhold til hva som skal være 
påbudt langs kysten, samt regler 

for fi nansiering av tiltak og for-
sikring når skader oppstår. 

Det påminnes om at strendene er 
den beste beskyttelsen man har 
langs kysten. Der fl ates bølgene 
ut og der hindrer man at vannet 
går videre og skaper fl om. Det 
er derfor viktig å vedlikeholde 
strandområdene slik at man er 
rustet når stormen setter inn.

Spania

Spania advares om klimaendringer
Spania er blant landene i Europa som advares om klimaendringer i den nye rapporten til FNs klimapanel. Med lang kystlinje både ved 
Middelhavet og Atlanterhavet anses landet som spesielt utsatt for fl omskader og erosjon. I tillegg vil høyere temperaturer kunne bli en 
utfordring i forhold til økt fare for skogbranner og tørke. Allerede fra 2050 vil man kunne merke betydelige endringer. Spania og fl ere 
andre EU-land oppfordres nå til å ta forholdsregler, planlegge og igangsette tiltak for å unngå fremtidig skade spesielt i kystområder.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

ADVARES: Spania advares mot klimeandringer.



SpaniaPosten  12. APRIL 2014  UTGAVE 08 2014 9

20. mai 1814 dro Eidsvolds-
mennene hjem igjen, etter at de 
på rekordtid (7 uker) hadde la-
get en grunnlov som vi fortsatt 
bygger på i dag. Hvordan klarte 
de å gjøre dette så bra og så fort? 
Hva slags bakgrunn hadde Eids-
vollsmennene? 

Tross uenighet underveis, var de 
nå begeistret for det de hadde 
skapt.  Men virkeligheten meld-

te seg raskt! Europas stormakter 
forlangte at Kieltraktaten skulle 
oppfylles. Unionen med Sverige 
var uunngåelig uansett hva den 
ferske grunnloven proklamerte. 
Etter forhandlinger og en kort 
krig oppnådde den norske  valg-
te kongen Christian Fredrik en 
våpenhvile som nordmennene 
skulle benytte til å foreta nød-
vendige forandringene i grunn-
loven. 

Hva gikk forandringene ut på? 
Hvordan gikk det med grunnlo-
ven? Og hvordan gikk det med 
kongen? Alle disse spørsmålene 
tar Jørgen Løvland opp i sitt 

foredrag i Torrevieja.
Senere har det vært mange end-
ringer i grunnloven, fl ere enn vi 
tror. Noen har vært dramatiske; 
de fl este har foregått uten at vi 
har lagt merke til det. Så hva er 
igjen av grunnloven av 17. mai 
i dag? 

Og hva er foreslått av endringer 
i jubileumsåret? Grunnloven ble 
skrevet i en helt annen tid for 
et helt annet styresett. Kanskje 
burde vi forandre grunnloven 
enda mer? Spør foredragshol-
deren.

Torrevieja

Grunnlovsjubileet 
i fokus i Torrevieja

: CB Interior. C/ Aragón, 1, Alicante. Tel: 667 88 03 83 - (EN)(NO) 
: Easy Post. C/ Esperanto, 26, Local bajo. Edificio Españoleto. Tel: 629 293 042 

: The 
: IKB Tele y Data. C/ La Loma, 37-39, Skandinaviska Gallerian, 03182, Alicante. Tel: 

: Móvil System. C/ 
: The IT Place. C/ Manuel de 

Falla s/n, C.C. La Rioja, local 6, Alicante. Tel: 966 844 788

PRISER INKLUDERT SKATT (€): PAKKE 1GB+200MIN (€): PENINSULA/BAL 24,20- CANARIAS 21,40- CEUTA 22,00- MELILLA 20,80. NÅR DINE MINUTTER OVERSKRIDES: PLAN ZERO OG INTERNASJONALE PRISER TILLEGGS. TARIFFENE ER GYLDIGE 
HELE NASJONEN  MED VALGT BETALINGS METODE. GYLDIG FOR NASJONALE SAMTALER TIL FASTTELEFONER OG MOBILER OG INTERNASJONALE SAMTALER TIL ALLE GYLDIGE DESTINASJONER, OG NASJONAL NETTSØK (UTELUKKET ER TJENESTER 
MED SPESIELLE TARIFFER, LAND SOM IKKE ER INKLUDERT I DETTE TILBUDET, ROAMING OG WAP TRAFIKK). MENT FOR MOBILT BRUK. SJEKK BETINGELSENE FOR DETTE TILBUDET HOS DIN NÆRMESTE BUTIKK ELLER GÅ TIL WWW.MASMOVIL.ES 

GJELDER ALLE VÅRE POPULÆRE DESTINASJONER

24’20

200 201

SE RESTEN AV DESTINASJONENE OG BETINGELSENE FOR DENNE PAKKEN PÅ:

WWW.MASMOVIL.ES/SE

PLAN ZERO
INTERNASJONAL

DU BEHØVER IKKE BO I NORGE FOR
Å KJENNE DEG NORSK!

BLI KUNDE IDAG, BESØK VÅRE SKANDINAVISK-SPRÅKLIGE FORHANDLERE PÅ COSTA BLANCA:

Det spanske mobilselskapet 
som snakker Norsk!

I år feirer vi den norske grunnlovens 200 års jubileum. Som del av Sjø-
mannskirkens markering av jubileet holder Jørgen Løvland foredraget 
”Grunnloven i 200 år” i kirken i Torrevieja tirsdag 29. april om kvelden.

200 ÅRS JUBILEUM: Jørgen Løvland har holdt fl ere kulturforedrag i 
sjømannskirken i Torrevieja – tirsdag 29. april tar han for seg den norske 
grunnlovens 200 års jubileum.

PER ARNE SKRAMSTAD
RED@SPANIAPOSTEN.ES
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NOMINERT: Filmskaper Alfasine Andrea Berenguer nominert til pris.

En dokumentarfi lm laget 
av Andrea Berenguer 
fra Alfaz del Pi har blitt 

nominert til en Alimara-pre-
mie. Disse er utdelt hvert år av 
CETT, den internasjonale sen-
teret for opplæring og forskning 
innen turisme og hotelldrift, 
som er knyttet til Universitetet i 
Barcelona. 

Prisuttildelingen foregår i for-
bindelse med Cataluña Interna-
tional Tourism Trade Show.

Alfasine Andrea Berenguer sin 
dokumentar ”25 år med kino i 
Alfaz del Pi’’ forteller historien 
bak Alfaz del Pi’s fi lmfestival, 
som har blitt avholdt i byen 
hvert år siden 1988. Festivalen 
er en av Alfaz viktigste kulturel-
le begivenheter og en av byens 
største turistattraksjoner.

Filmfestivalen i Alfaz del Pi går 
av stabelen i juli hvert år.

Alfaz del Pi

Filmskaper fra Alfaz 
del Pi nominert til pris

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

Torrevieja

Mini-jordskjelv 
i Torrevieja

Tirsdag klokka 20.41 
opplevde bebyggene i 
Torrevieja et jordskjelv 

med styrke på 1,7 på Richters-
skala. Denne gangen artet skjel-
vet seg som en buldrelyd som 
kort tid etter ble etterfulgt av 
selve jordskjelvet. Episenteret 
for jordskjelvet var ute i havet, 
men kun noen få meter fra sør-
kysten av Torrevieja, melder 
IGN, det spanske instituttet for 
overvåkning av seismisk akti-

vitet. Ifølge avisen Informacion 
skremte skjelvet mange beboere 
i kystområdene av Vega Baja, og 
spesielt i Torrevieja, men hadde 
ingen store konsekvenser for 
byggninger eller mennesker.
Tallrike mini-jordsjelv forekom-
mer hele året.
Dette området har høy seismisk 
aktivitet og denne typen milde 
jordskjelv er vanlig. Dette jord-
skjelvet er det tredje mini-jord-
skjelvet sa langt i år. 
17. mars registrerte instituttet 
et jordskjelv med en styrke på 
1,5 i Rojales, og den 25. februar 
overrasket et jordskjelv med 3.2 
i styrke innbyggerne i Baix Vi-
nalopó i Santa Pola.

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES

Torrevieja

Klargjør strendene 
i Torrevieja til påske

Torrevieja kommune er i 
gang med vedlikehold 
og fornying av byens ba-

destrender. Vanntilførselen ved 
strendene El Cura og Los Locos 
skal få nye fi ltre og pumper og 
rekkverk skal males. 

I tillegg er strandpromenaden 
ved La Mata under reparasjon et-
ter å ha stått og forfalt i fl ere år. 

Promenaden som er i tre ble byg-
get for ca. ti år siden. Grunnet 
uenighet mellom staten og PPs 
kommuneledelse er det ikke blitt 
bevilget penger til vedlikehold 
før nå. I følge kommunen skal alt 
arbeidet være ferdig før påsken 
starter i midten av april.

På grunn av innsparinger blir det 
imidlertid ingen badevakter å se 
i påsken. Det opplyser en repre-
sentant for kommunen til avisen 
Información. 

For andre år på rad har kommu-
nen valgt å spare penger ved å 
konsentrere seg om full service 
fra juli til september, mens på-
skeuken går uten vakthold. Det 
er Røde Kors som står for sik-
kerheten ved strendene i Torrevi-
eja, en kontrakt som skal ha blitt 
gradvis redusert fra 700.000 til 
dagens under 500.000 euro. 

Renholdet ved strendene vil på 
sin side fortsette gjennom hele 
påsken, som ellers i året.KLART TIL PÅSKE: Torrevieja kommune er i gang med vedlikehold og 

fornying av byens badestrender. Alt skal være klart til påske. JORDSKJELV: Torrevieja har på nytt opplevd jordskjelv.
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Presidenten i Nærings-
foreningen for små og 
mellomstore bedrifter i 

Torrevieja (Apymeco) Caridad 
Salmerón forteller i en pres-

semelding at de har signert en 
samarbeidsavtale med Den nor-
diske klubben på Costa Blanca 
og foreningens leder, Bertil Sjø-
berg.

- Intensjonen bak avtalen er å 
gjenbygge de kommersielle og 
sosiale bånd mellom den skandi-
naviske gruppen i området, som 

består av rundt 1300 familier, og 
bedriftslederne i Apymeco, sier 
Caridad Salmerón i Apymeco.

Den nordiske klubben vil med 
takket være denne avtalen motta 
eksklusive kampanjetilbud fra 
medlemsbedriftene i Apymeco.

SAMARBEIDER: Den nordiske klubbens leder Bertil Sjöberg har innle-
det samarbeid med Apymeco.

Torrevieja

Apymeco og Den nordiske 
klubben samarbeider

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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Museumsdirektøren 
Carolina Frias sier til 
Spaniaposten at før 

den offi sielle åpningen av muse-
et vil det også bli satt opp et helt 
nytt inngangsparti som vil huse 
et audio-visuelt rom og kiosk. 

Frias kan også fortelle at kom-
munen ønsker å legge bedre til 
rette for internasjonale turister 
og at opplæringen av guider 
som snakker engelsk pågår for 
fullt.

Alfaz del Pi Kommune og Uni-
versitetet i Alicante har koor-
dinert prosjektet som har to 
formål: å analysere steinalder-
bosettinger i dette området av 
Marina Baixa og samtidig eta-
blere et museum for arkeolo-
giske rester fra denne perioden 
med stor vitenskapelig og kul-
turminneverdi.

Under restaureringsarbeidet ble 
det bygget en gangvei og satt 
opp pedagogiske informasjons-
skilt for de besøkende. Kom-
munen har dermed, sammen 
med universitetet, skapt en ny 
kulturell plass i en av de mest 
symbolske områdene i Albir. 

Museet ligger kun noen få meter 
fra stranden, ved siden av Frax-
stiftelsen og naturparken Serra 
Gelada, slik at et besøk til ba-
dene kan suppleres med natur-
opplevelser og andre aktiviteter 
av kunstnerisk karakter.

Den offi sielle åpningen av det 
nye og utvidede utendørsmu-
seet vil fi nne sted i mai. Inntil 
da fortsetter badene å være åpne 
for besøkende lørdager, sønda-

ger og helligdager fra kl. 10.00 
til 14.00. Tirsdag til fredag er 
det mulig for grupper å få om-
visninger etter avtale.

  Alt innen hjemmetjenesterAlt innen hjemmetjenester
24 - timers vakttelefon24 - timers vakttelefon

  Utlån av hjelpemidlerUtlån av hjelpemidler
TolketjenesterTolketjenester

  Blodprøver - INRBlodprøver - INR
  SykehjemSykehjem

  TRYGGHETSALARMTRYGGHETSALARM

Ring oss påRing oss på

619 274 038619 274 038

Har du spørsmål vedrørende din hørsel?
Bestill en time og få gratis hørseltest og informasjon om 

det minste høreapparatet 
med kunstlig intelligens 

som klarer å skille 
mellom støy og tale.

Ring Robert Vanderbeek på:
965 140 413

og få en gratis konsultasjon hos

Centro Médico Internacional: Zona Carrefour. TORREVIEJA

Euro Clinica Albir: Avda. Oscar Espla. PLAYA DEL ALBIR

Clinica Britannia: Avda. Ejércitos Españoles. CALPE

Euro Clinica Javea: Avda. de Estrasburgo. JAVEA

Hjemmevisitt er også gratis og uten forpliktelser. Full service av de fleste høreapparater.
 

Altea

Albir utvider utendørsmuseet ved stranden
Åpningen av utendørsmuseet Villa Romana de L’ Albir i 2011 markerte slutten på tre års intenst utgravingsarbeid som har restaurert 
badene i denne sen-romerske villaen etter mer enn 25 år med forsømmelse. Nå har det blitt gjort fl ere større arkeologiske funn på 
området og Alfaz del Pi Kommune har investert store summer i å utvide museet og gjøre hele området mer tilgjengelig for publikum.

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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Hele 63 prosent av de 
spanske bilistene inn-
rømmer at de «står på 

hornet» dersom de mener de har 
rett i trafi kken, mens gjennom-
snittet er på 47 prosent. I tillegg 
svarer 59 prosent av de spurte at 
de kommer med fornærmelser 
mot andre bilister. Her er gjen-
nomsnittet 56 prosent.

Mer likt fordelt blant de syv 
landene (Frankrike, Tyskland, 
Belgia, Storbritannia, Italia, 
Sverige og Spania) er folks opp-
fatning av egne ferdigheter i tra-
fi kken. Hele 97 prosent av alle 
i undersøkelsen snakker positivt 
om sin egen kjøring, mens gjen-
nomsnittskarakteren de gir seg 
selv er på mellom 7 og 8 der 10 
er best.

Når det gjelder trafi kksikkerhe-
ten på veiene, der EU har satt 
seg som mål å halvere antall 
dødsulykker innen 2020, svarer 
61 prosent at de er overbevist 
om at det er mulig å få ned dø-
deligheten på veiene i sitt land.

Med sine 78 prosent er Spania 
her blant de mest optimistiske. 
Antall dødsfall på spanske veier 
har gått ned de siste ti årene. I 
fjor var tallet 1.128 personer, det 
laveste siden 1960 da statistik-
ken begynte.

I følge avisen El Mundo ble det 
også spurt om sammenhengen 
mellom dødsulykker og bruk av 
alkohol og andre rusmidler. Her 
svarte 64 prosent av de spanske 
bilistene at de trodde promille-
kjøring og rus var hovedårsaken 
til de fl este dødsulykkene, foran 
uoppmerksomhet og for høy 
hastighet. Gjennomsnittet for 
alle landene var til sammenlik-
ning på 60 prosent.

SINTE: Spanjoler er blant Europas hissigste bilister.

Spania

Europas «sinteste» bilister
Spanjoler er blant de hissigste bilistene i Europa. Det er i hvert fall konklusjonen i en spørreundersøkelse om trafi kkvaner foretatt på 
vegne av det franske veiselskapet Vinci Autoroutes. I undersøkelsen som er gjennomført i syv europeiske land er andelen som innrømmer 
tuting og kjefting klart høyest blant spanjolene. På en annen side har samtlige bilister en høy oppfatning av egne ferdigheter i trafi kken.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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Benidorm

Nye rekordtall i 
turistsektoren 
for Costa Blanca
Costa Blanca har startet 

2014 med rekordtall i 
turistsektoren. I løpet av 

de to første månedene av året 
har 392.383 reisende gjestet ho-
tellene i regionen, noe som er 
9,8 % mer enn i samme periode 
i 2013.

Reiselivssjefen for Valencia-
regionen, Sebastian Fernandez, 
understreker at tallene repre-
senterer en økning på 40.000 tu-
rister, noe som han sier demon-
strerer styrken i Benidorm og 

Costa Blanca som konsoliderte 
turistmål.
Fernandez kan også fortelle at 
antall overnattingsdøgn i årets 
to første måneder nådde 1,5 
millioner. Den reelle pådriveren 
bak denne veksten er fortsatt 
utenlandske turister, som regis-
trerte en økning på 13,16 % i 
denne perioden.
’’Resultatene bekrefter at vi ut-
vikler en reiselivspolitikk basert 
på behovene i sektoren,’’ sier 
reiselivssjefen.
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Begrunnelsen for steng-
ningen, er et generelt 
forbud mot ambuleren-

de utsalgssteder i kommunen. 
Dersom stengninginstruksen 
ikke respekteres, kan det bli ut-
stedt bøter i størrelsesorden opp 
til 6.000 euro.

GODKJENT?
Initiativtakeren bak prosjektet 
heter Mats Rasch og er en av ei-
erne av Danish Design. Han sier 
til SpaniaPosten:

-Vi har søkt om alle nødvendige 
tillatelser fra kommunen og vi 
har fått beskjed om at  s ø k -
naden om å sette opp pølsebua 
var godkjent.

Pølsebuas eneste besøkende i 
Albir for denne gang var Dorthe 
Petersen, som jobber som over-
setter i Alfaz del Pi. Hun synes 
det er trist at pølsebua ikke får 
tillatelse til å drive videre i Al-
bir.

EN DEL AV BYGNINGEN
-Jeg har bodd i utlandet siden 
jeg var 17 år og noe av det jeg 
savner aller mest fra Danmark  
er de røde pølsene. 

Nå har jeg jobbet i Albir i over 
tretti år, og når jeg en sjelden 
gang er  hjemme i Danmark 
passer jeg alltid på å få med meg 
noen pølser hjem. 

Forhåpentligvis vil  k o m -
munen komme på banen og en-
dre regelverket, slik at Mats kan 
drive pølsevogna her i  Alb i r 
videre.

Mats Rasch kjenner Albir godt 
etter å ha startet opp Danish 
Design-butikken i byen for fem 
år siden. Han håper nå å kunne 
komme tilbake på et senere tids-
punkt.

-Slik vi forstår politiet og signa-
lene vi har fått fra kommunen i 
dag er det viktigste for at  p ø l -
sebua er en del av en bygning. 
Så, nå følger vi politiet sine in-
strukser og legger ned utsalget 
for denne gang, sier dansken i 
en kommentar til Spaniaposten.

GIR IKKE OPP
Initiativtakeren bak pølse-utsal-
get vil nå etter planen komme 
tilbake til Albir om noen må-
neder for å se etter egnede næ-
ringslokaler i sentrum av Albir.

-Vi har gått rundt med ideen om 
å sette i gang denne virksomhe-
ten over lang tid og vi gir ikke 
opp ideen om å tilby de nordis-
ke innbyggerne i Albir deilige, 
danske pølser, sier han  m e d 

et smil.
Den totalrenoverte pølsevogna 
kom direkte fra København i går 
og blir nå satt opp i Torrevieja, 
der pølsesalget går så det suser 
(se egen sak).

BLID PØLSESELGER: Jeanne 
Muusfeldt selger danske pølser i 
Torrevieja med et bredt smil. Nord-
menn er hennes beste kunder.

Albir

Politiet stengte umiddelbart pølsevogn!
På selveste åpningsdagen for den danske pølsevognen i Albir beordret det lokale politiet stengning av virksomheten 
med umiddelbar virkning. Pølsevogna var satt opp på privat grunn ved siden av Danish Design ved inngangen til Albir. 

Det er fl ere danske pøl-
seboder i Torrevie-om-
rådet. To holder til på 

markedene i Benijofar og Le-
mon Tree , og holder åpent bare 
på markedsdagene. 

Kiosken på Los Dolses har ek-
sistert i åtte år, den har blitt et 
velkjent samlingspunkt i områ-
det. 

DREVET I TO ÅR
-Jeg har drevet pølseboden de 

to siste årene, forteller Jeanne 
Muusfeldt. 

Hun var innom for fl ere år til-
bake og sa til den daværende 
innehaveren: 

-Hvis du skal selge boden så vil 
jeg kjøpe!

IMPORTERER VARENE
Fire år etterpå ringte eieren til-
bake, og Jeanne Muusfeldt, 
opprinnelig fra København, slo 
til. Det angrer hun ikke på.
-Pølsene er ekte danske produk-
ter, som jeg selv importerer, be-
dyrer pølseselgeren.

Torrevieja

Nordmenn elsker danske pølser
De fl este kundene mine er nordmenn – ingen andre i hele verden spiser så mye pølser. Det 
mener Jeanne Muusfeldt, som driver ”Den danske pølsebod” i Los Dolses utenfor Torre-
vieja. Her har eieren ingen vanskeligheter med kommunen, slik som tydelig man har i Albir.

PER ARNE SKRAMSTAD
RED@SPANIAPOSTEN.ES

MÅTTE STENGE: Mats Rask måtte stenge pølsevogna i Albir på åpningsdagen.

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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Nye undersøkelser viser 
at hele 60 prosent av 
alle som kommer til 

Alicante med AVE-toget skal 
videre til andre kommuner. I 
dag må passasjerene trille kof-
fertene fra terminalen og videre 
til trikken (TRAM) eller til Ali-
cantes egen bussterminal. Det 
oppleves som tungvint og gjør 
at AVE-tilbudet blir mindre at-
traktivt enn det kunne ha vært. 
Alternativet er å sette seg inn i 
en av byens drosjer som venter 
rett utenfor terminalen.

Hotellbransjens organisasjon på 
Costa Blanca (Hosbec) mener 
situasjonen er uholdbar og på-
peker at kommunene nordover 
langs kysten alene har fl ere rei-
sende enn mange av provinsene 
som i dag er utstyrt med AVE-
forbindelse. Bransjen håpet i sin 
tid på å få høyhastighetstoget 
helt opp til Benidorm-distriktet, 

men måtte ta til takke med sta-
sjonen i Alicante. Å få etablert 
en bussterminal ved toget slik at 
busser kan gå i skytteltrafi kk ut 
til de forskjellige kommunene 
er nå et minstekrav, mener orga-
nisasjonen.

Lederen for Hosbec, Antonio 
Mayor, sier i et intervju med 
avisen Información at det er be-
klagelig at man ikke er kommet 
til enighet om bedre løsninger. 
Organisasjonen ønsker et trans-
portsamarbeid der overgangen 
fra tog til buss skjer uten opp-
hold ved stasjonen og der kun-
dene kjøper kun én billett med 
endelig destinasjon, av typen 
Madrid-Benidorm og Madrid-
Torrevieja. 

I følge Mayor er det Alicantes 
ordfører, Sonia Castedo (PP), 
som sitter med hovedansvaret 
i saken og som skaper proble-
mene. Mayor hevder overfor lo-
kalavisen at Alicante-ordføreren 
ikke har vært villig til å samar-
beide og komme frem til løsnin-
ger. Han er uenig i argumentet 
om at det vil bli plassmangel 

og for mye trafi kk rundt stasjo-
nen og mener bussene greit kan 
komme til i området der taxiene 
står i dag. Det er jo heller ikke 
snakk om tusen busser hvert 
femte minutt, sier Hosbec-lede-
ren til avisen og kritiserer ordfø-
rer Castedo for manglende vilje 
til å inngå avtaler.

Alicante kommune holder imid-
lertid fast på sitt og mener andre 
kommuner får nøye seg med en 
midlertidig bussterminal, et sted 
som i følge dem ligger nære nok 
stasjonen. Kommunen begrun-
ner sin beslutning med at bus-
ser i skytteltrafi kk helt inn til 
AVE-terminalen blir en for stor 
belastning på trafi kken til at det 
er forsvarlig.

Da Benidorm kommune for ca. 
et år siden la frem ønsket om 

bussforbindelse, var det imid-
lertid Alicante-drosjene som 
protesterte høyest. Argumentet 
var da at busser i skytteltrafi kk 
til Benidorm direkte fra togsta-
sjonen i Alicante ville gå utover 
etterspørselen etter både drosjer 
og Alicantes egne busser.
Mens diskusjonen fortsetter 
øker behovet for en løsning for 

passasjerene som skal videre 
fra Alicante. Både Benidorm og 
Torrevieja vurderer nå mulig-
heten for at ekspressbussene i 
stedet kan gå til den nye AVE-
stasjonen i Villena, stasjonen 
før Alicante. En slik løsning har 
vært ønsket velkommen av Vil-
lena kommune.

Alicante

Alicante vil ha toget for seg selv
Alicante kommune nekter andre byer på Costa Blanca tilgang til høyhastighetstoget (AVE). Allerede før den populære togforbindelsen til Ma-
drid ble åpnet i juni i fjor ønsket Benidorm å forhandle om en bussterminal ved den nye stasjonen. Forslaget ble avvist angivelig fordi Alicante 
ønsket å beskytte lokale transportinteresser, blant annet byens drosjenæring. Heller ikke Torrevieja eller Santa Pola får adgang til stasjonen.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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NÅ MED EN GRATIS

SPA BEHANDLING

OM MAN

RESERVERER FOR 2

NETTER Lola Mengual (Lisens no. 2114)

Avda. Pais Valencia, No 2, 1B
03580 Alfaz del Pi

Kom innom i Alfaz del Pi for en uforpliktende prat. 

· Firmaetablering (Aksjeseskaper, enkeltmannsforetak [autonomo])

· Arbeidskontrakt, oppsigelse, trygderettigheter
· Skatter / avgift  / selvangivelse / IVA etc
· Regnskap for aksjeselskaper / autonomos
· Åpningslisens (Licencia de apertura)
· NIE / Residencia / arbeidstillatelse for EØS-borgere
  og ikke EU/EØS borgere

“Jeg kan løse det meste 
av papirarbeide nærings-
drivende og arbeidstakere 
kan måtte utføre i Spania. 
Alt utføres profesjonelt. 
Du sparer tid, penger og 
unngår potensielle 
problemer i fremtiden.”

Hos oss kan du snakke 
spansk, engelsk eller fransk.

Tlf. 619 290 085 Ring i dag for avtale!

LM Assessoria
Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

Vi innreder boligen din!

Vi har kontor og showroom sentralt i 
Alfaz del Pi, Carrer Aragó no 1. 
Rett opp i sidegaten ved Bertomeu-hjørnet. 
Tlf:  651 182 543 • post@norstil.no

- Erfarne fagfolk innen møbel 
  og interiør
- Tett samarbeide med dyktige 
  spanske produsenter
- Skreddersyr interiøret slik du   
  ønsker det
- Sørger for at alt kommer på plass
- Konkurransedyktige priser og stort 
  utvalg
- Vi lagerfører Høie sengetøy

Skandinavisk TV uten parabol
- Internett-basert TV
- Mer enn 100 skandinaviske 
  TV- og radiokanaler
- Meget god bildekvalitet
- Ingen bindingstid
- Kan parkeres når du er   
  hjemme
- Skandinaviske support

Den 4. april innviet den 
skandinaviske skolen i 
Orihuela et økologisk 

drivhus i lokalene til skolen. 
Den skandinaviske skolen har 
mer enn 50 elever fra de skan-
dinaviske landene og underviser 
på svensk, fi nsk og spansk.

Skolen har sterke miljøinteres-
ser og drivhuset ble bygget av 
elever og ansatte med resirku-
lerbart materiale. Skolen sikter 
nå på å få den viktige svenske 
grønt fl agg utmerkelsen, som vil 
være et prestisjetungt symbol på 
skolens miljøforpliktelser.
Til stede ved åpningen var det i 
tillegg til de ansatte, møtt frem 

mer enn hundre barn og fore-
satte.
Arrangementet ble også besøkt 
av men også det lokale politike-
ren Bob Houliston og Ragnhild 
Breivoll fra det lokale politiske 
partiet C.L.A.R.O.

Orihuela

Grønt Flagg-fest på den 
skandinaviske skolen
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Den norske nasjonalda-
gen starter tidlig om 
morgenen med fl agg-

heising. Deretter blir det, tra-

disjonen tro, Festgudstjeneste 
i Minnekirken med påfølgende 
Borger- og barnetog fra kirken 
og ned til Solgården.
Når alle deltakerne har kommet 
vel ned til Solgården, så venter 
gratis lunsj og drikke. Det blir 
både spansk og norsk mat i form 
av paella, pølser, brus og is.

MYE FOR BARNA
Barna skal aktiviseres ved at det 
kommer klovner på besøk, det 
blir hoppetårn man kan boltre 
seg i og man får besøk fra dyre-
parken Safari Aitana.
Solgården legger også opp til 
et eget minimarked salgsboder. 
Chocolates Perez, den velkjente 
sjokoladeprodusenten fra Villa-
joyosa, stiller med smaksprøver 
og det blir muligheter til å kjøpe 
denne, gode sjokoladen. Det blir 
i tillegg anledning til å smake på 
å kjøpe regionale produkter som 
ost, vin og olje. Helse- og vel-
være samt smykker og klær vil 
også bli tilbudt fra bodene.

-På 17. mai er det naturlig for 
oss, som bygger bro mellom 
Norge og Spania, å være med 
på markeringen av at det er 200 
år siden grunnloven ble vedtatt 
på Eidsvoll. Som Europas eld-
ste og verdens nest eldste gjel-
dende konstitusjon blant de mo-
derne revolusjonsforfatninger, 
er grunnloven i dag et samlende 
symbol på frihet, selvstendighet 
og demokrati, sier direktør ved 
Solgården, Pablo Sbertoli til 
SpaniaPosten.

EN GOD TALER
Pablo Sbertoli er glad for at 
Dagfi nn Høybråten kommer på 
Spania-besøk og skal holde ho-
vedtalen på Solgården. Høybrå-
ten er tidligere KrF-politiker og 
i dag generalsekretær i Nordisk 
Ministerråd. Han skal holde tale 
på Festplassen, der også Villa-
joyosas ordfører Jaime Lloret 
og en norske konsulen Jan Arild 
Nilsen vil hilse de fremmøte.

-Høybråten er en meget god og 
engasjerende taler. Han vil i sin 
tale blant annet se nærmere på 
det nordiske samarbeidet, som 
både politisk, økonomisk og 
kulturelt er solid forankret og 
som er en viktig medspiller i 
det europeiske og internasjonale 
samarbeidet, sier direktøren ved 
Solgården.

MUSIKALSKE INNSLAG
Hanne Sørvåg og Anne Persdot-
ter Flugstad skal stå for den mu-
sikalske underholdningen. Som 
nevnt skal Alf Prøysens 100 års 
jubileum også markeres under 
norske nasjonaldagen og Pers-
dotter Flugstad har en ekstra 
forkjærlighet for Prøysen. Han-
ne Sørvåg på sin side er en kjent 

norsk artist og komponist. Hun 
har gitt ut fem album og deltatt i 
Grand Prix.
-Markeringen på Festplassen vil 
bli avsluttet med spansk dans 
og musikk fra Jose Moyas dan-
seskole. På kvelden fortsetter 
feiringen av nasjonaldagen for 
Solgårdens gjester md festmid-
dag, musikk, underholdning og 
dans, opplyser direktør Pablo 
Sbertoli.

Villajoyosa

Solgården har programmet for årets 17. maifeiring allerede klart. 200 årsjubileumet for den norske grunnloven skal feires og 
markeres etter alle kunstens regler. Alf Prøysens 100 årsjubileum vil det også bli fokus på, så årets 17-maifeiringen på Solgården 
blir mer omfattende enn noen gang. Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfi nn Høybråten blir årets hovedtaler.

Omfattende 17. maifeiring på Solgården 
med fokus på grunnlovsdagen og Prøysen

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES

HOVEDTALER: Dagfi nn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Minister-
råd, er hovedtaler under årets 17. mai-program på Solgården. Et program 
som er mer omfattende enn noen gang tidligere.

MUSIKALSK INNSLAG: Det 
blir fl ere musikalske innslag un-
der 17. maifeiringen på Solgården. 
Blant annet skal artisten Hanne 
Sørvåg underholde.
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-alt innen bygg og renoveringCosta Blanca Bygg Serv ice

costablancabygg.com         Tlf.: 693 80 22 50         E-mail: kontakt@costablancabygg.com

Vi gjør profesjonelt arbeid innen:

• Muring, støping og utgraving 
• Flis- og steinlegging 
• Vegg- og takplater i PLADUR® 
• Gips (tak, fasader, møbler, støp etc.)  
• Snekring 
• Maling 
• Aluminiumsprodukter og PVC 
• Vinduer, dører og porter 
• Rørlegging, kraner og armatur 
• Strøminstallasjon 
• Utsmykning og renovering mm.

-Vi snakker norsk!

Har du hus?  Vi har håndverkerne. 
Bygg, installasjon, reparasjon 

eller full renovering… 
-CBBS er alt du trenger.

• Komplett alt-i-ett-service 
• Profesjonelle faglærte 
• Garantert kvalitetsarbeid

• Lave spanske priser 
• Gratis prisoverslag 
• Norsk kundeservice

Det var første gang at 
Protectora de Animales 
de La Nucia (Hunde-

senteret i La Nucia) og Spania-
hundene i Albir slo seg sammen 
og samarbeidet om denne type 
inntektsbringende arrangement.

2-300 MENNESKER
Arrangementet ble avholdt i 
parken ved Alfaz del Sol Poli-
esportio og Restaurant El Poli. 
Begge hadde stilt området til 
disposisjon for arrangørene.

-Det kom ca. 200-300 til men-
nesker innom denne søndagen 
og heldigvis var vi heldig med 
været, sier Eva Pettersen, en av 
de mange frivillige som sto bak 

arrangementet og som er opptatt 
av å hjelpe menneskets beste 
venn – hunden.

LOPPEMARKED OGSÅ
Arrangørene hadde lagt opp til 
et allsidig program for hele fa-
milien. Det ble blant annet avvi-

klet leker for barna, det var lot-
teri med over 100 gevinster og 
det var stort loppemarked. An-
slagsvis var det kommet inn ca. 
1 000 lopper og mye ble solgt til 
gode priser, men det er fortsatt 
mye igjen til neste arrangement.

Fikk inn 2. 200 euro - og nytt
arrangement  planlegges til høsten

Alfaz del Pi

Arrangørene av «hundeeventet» søndag 30. mars er så tilfreds, at de planlegger å gjenta det hele en gang til høsten. Inn-
tektene fra arrangementet endte på 2. 200 euro, som uavkortet går til mat, veterinærutgifter og annet som alle de hjemløse 
hundene i området sårt trenger. Hjelpebehovet, som er omtalt i tidligere utgaver av SpaniaPosten, er fortsatt meget stort.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES

OPPSLAGSTAVLER: Det var satt opp store tavler med bilder av noen av 
hundene som er til adopsjon.

LOPPEMARKED: Loppemarkedet var veldig godt besøkt.
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-Mange av de frivillige hadde 
også bakt kaker som ble solgt og 
det var salgsboder fra bedriftene 
i omegnen. Restaurant Poli åp-
net sine dører og serverte enkel 
og god mat, så dette var veldig 
vellykket og frister absolutt til 
gjentakelse, sier Pettersen.

GOD UNDERHOLDNING
Det var også underholdning. 
Lydighetsoppvisningen med 
hunden Joya og matmor Ami 
var veldig populært. Sangen fra 
koret Cantamos fra Den Norske 
Klubben Costa Blanca og vak-
ker ballettoppvisning med dan-
segruppen Etudio Danza Liz, 
som har Liz Burr  som trener, 
falt også i god jord hos de besø-
kende. Den kulturelle delen ble 
avsluttet med en nederlandsk 
sanger som kaller seg ”The 
Voice”.

-Det at dere fi kk inn over 2 000 
euro er dere altså tilfredse med?
-Ja, det er et bra resultat og pen-
gene kommer godt med. Beho-
vet for å hjelpe hjemløse hunder 
og katter er stort over Costa 
Blanca. 
- Utgiftene til mat og medisiner 
blir kostbart når det er snakk om 
så mange dyr. Det blir jobbet 
med at alle skal få et nytt hjem, 
men det målet er vanskelig å 
oppnå siden det stadig kommer 
inn nye hunder og katter som 

bare settes igjen  på gata eller 
de kommer fra folk som ikke ser 
seg i stand til å ha dyr lenger på 
grunn av sviktende helse eller 
dårlig økonomi.

EN STOR TAKK
Eva Pettersen vil på vegne av 
arrangementskomiteen takke 
alle som på en eller annen måte 
har bidratt til å gjennomføre ar-
rangementet i Alfaz del Pi.

-Takk til alle som har jobbet 
dugnad, takk til de nærings-
drivende som har bidratt med 
gaver og penger samt alle som 
besøkte oss, sier Eva Pettersen.
Inntektene ble fordelt likt mel-
lom de to hundesentrene. I til-
legg ble det donert fem hunde-
hus til Hundesenteret og en stort 
kunstverk til Spaniahundene, 
som allerede er solgt for å skaffe 
fl ere inntekter.

SANGER: Nederlandske “The 
Voice” hadde publikum i sin hule 
hånd

KAKESALG: Charlotte og Henriette storkoste seg med kakesalg.

HUNDEHUS: Hundesenteret var så heldige å få donert fem hundehus.FRIVILLIGE: Frivillige i alle aldre 
bidro denne søndagen.

LOTTERI: Wendy, Kristina og Isabella hadde full kontroll ved det pop-
ulære lotteribordet.
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Spania har mer en seks 
måneder med nedgang 
i arbeidsledigheten og 

økning i antall registrerte ar-
beidstakere, kunne fi nansminis-
ter Luis de Guindos opplyse til 
pressen under avslutningen av 
EUs ministermøte i Aten onsdag 
2. april. 

I følge fi nansministeren kan 
man nå snakke om en viktig 
endring i arbeidsmarkedet som 
er i samsvar med veksten i øko-
nomien og som mest sannsynlig 
vil fortsette i samme retning ut-
over i april.

Den positive tendensen kommer 
på et tidspunkt da landet nor-
malt opplever en økning i sys-
selsettingen. Mars måned de sis-
te årene har vært en bra måned 
i arbeidsmarkedet og markerer 
inngangen til sommersesongen 
med økt turisme, byggevirk-
somhet og behov for sommervi-
karer. Resultatene for mars an-
ses som gode også med tanke på 
at påsken ennå ikke har vært, en 
høytid som normalt gir positive 
utslag på sysselsettingen.

Comunidad Valenciana er den 
regionen i Spania som kan vise 
til de beste ledighetstallene i 
mars. Alicante der byene på 
Costa Blanca er blant de viktig-
ste områdene er av provinsene 
i landet der ledigheten i forrige 
måned har gått mest ned, nær-
mere bestemt ca. 1,4 prosent. 

Et problem i dette området er 
imidlertid at over halvparten av 
de som går ledige ikke har rett 

til arbeidsledighetstrygd, skriver 
Alicante-avisen Información.

Finansminister Guindos under-
streket under møtet i Aten at det 
gjenstår en del før landets øko-
nomi er tilbake der man ønsker 
å være. Spania har den nest høy-
este arbeidsledigheten i EU på 
noe over 25 prosent. Bare Hel-
les med sine 27,5 prosents sliter 
med dårligere statistikk, mens 
gjennomsnittet for unionen er på 
nærmer 12 prosent. Forskjellene 
mellom medlemslandene vari-
erer stort med lavest ledighet i 
Østerrike på 4,8 prosent.

Rytmen på nedgangen i ledig-
heten i Spania er fremdeles for 
sakte og vil måtte øke betrak-
telig for at landet i løpet av de 
nærmeste årene skal komme seg 
tilbake til der de var før ned-
gangstidene startet. 

Det anses også som bekym-
ringsverdig at Partido Populars 
arbeidsreform har gjort jobbtil-
værelsen mer usikker for mange 
av de som nå skaffer seg jobb. 
Regjeringens strategi har vært at 
færre plikter for arbeidsgiverne 
overfor de ansatte vil stimulere 
ønsket om å ta inn fl ere folk. Så 
langt har man ikke sett den store 
effekten av dette og mange er 
kritiske til reformen. 

En representant for fagforbun-
dene Comisiones Obreras (CC 
OO) påpeker at man med dagens 
tempo først om 16 år vil være 
tilbake på den ledigheten man 
hadde før fi nanskrisen i 2008 og 
enda 26 år før sysselsettingen er 
tilbake på topp. Spania har per 
dags dato nærmere 4,8 millioner 
arbeidsledige, noe som utgjør 
rundt 26 prosent av den arbeids-
føre befolkningen.

Spania

Sysselsettingen på 
stø kurs oppover
Spansk økonomi har vært i vekst det siste tre kvart 
året. Det har gitt spanjolene håp om bedre tider. 
Optimismen har imidlertid vært dempet av lite bev-
egelse på arbeidsmarkedet. Når ser det endelig ut til 
at sysselsettingen også er på stø kurs oppover. I gjen-
nomsnitt 2.500 personer fi kk seg jobb hver dag i mars 
måned. Samtidig gikk ledighetstallene ned for sjette 
måned på rad. Alicante med Costa Blanca er blant 
provinsene i landet med størst nedgang i ledigheten.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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Tallene er en forbedring 
i forhold til det som ble 
presentert i januar, men 

er likevel fl ere desimaler under 
prediksjonene fra både Brussel 
og regjeringen i Madrid. Den 
høye arbeidsledigheten er og 
blir det store problemet for Spa-
nia og vil i følge IMF fremdeles 
være på rundt 25 prosent ved ut-
gangen av 2015.

Det er er andre gang IMF juste-
rer opp prognosene for Spania 
siden oktober i 2013. Den for-
rige rapporten fra januar i år vis-
te en vekst i økonomien på 0,6 
prosent for 2014. 
Dette er nå satt opp til 0,9 pro-
sent. Samtidig er veksttallene 
for neste år forbedret med to 
desimaler fra 0,8 til 1,0 prosent. 
Det internasjonale pengefon-
det regnes generelt for å være 

strenge i sine vurderinger. Det 
oppfattes derfor som positivt at 
prediksjonene de nå kommer 
med ser lysere ut. 

Likevel ligger fondets tall for 
2015 langt bak både EU-kom-
misjonens og Banco de España 
som begge tror på en vekst på 
1,7 prosent. I tillegg er det for-
ventet at Spanias arbeidsledig-
het på rundt 26 prosent kun vil 
gå ned med snaue én prosent det 
neste halvannet året.
I januar begrunnet IMF forbe-
dringen av tallene med at den 
tidligere så langsomme pro-
sessen for å komme ut av ned-
gangstider så ut til å gå raskere, 
en oppfatning som styrkes av de 
nye beregningene. 

Det oppleves imidlertid som be-
kymringsverdig at arbeidsledig-
heten i Spania ikke går raskere 
ned. Med en forventet ledighet 
på 24,9 prosent ved utgangen av 
2015 er pengefondet mer skep-
tiske enn den spanske sentral-
banken som så sent som i mars 

opererte med 23,8 prosent.
Enkelte spør seg nå om veien ut 
av økonomisk uføre kan bli en 
langvarig affære der landet for-
blir i en mellomfase med vekst 
i økonomien, men der arbeids-
ledigheten knapt beveger seg 
nedover og der de økonomiske 
forskjellene fortsetter å øke. 

Å erklære krisetidene for over 
slik statsminister Mariano Rajoy 
(PP) og regjeringen for lengst 
har gjort, er en i følge mange 
en lite nyansert betraktning som 
ikke refl ekterer hverdagen til 
mange spanjoler. 
Regjeringen er fl ere ganger blitt 
kritisert for å legges for stor 
vekt på økonomiske kriterier og 
for lite vekt på tiltak som kan 
øke sysselsettingen.

Presidenten i IMF, Christine 
Lagarde, har tidligere etter-
spurt fl ere tiltak fra regjeringen 
som kan stimulere til økt vekst 
i arbeidsmarkedet. Under kon-
feransen Global Forum Spain 
i Bilbao i mars mente Lagarde 

at Spania måtte få på plass øko-
nomiske incentiver som gjorde 
at fi rmaer ønsket å ansette fl ere 
folk, samtidig som man endret 
byråkratiske regler slik at det 
blir lettere å starte opp nye be-
drifter. Lagarde som i januar 
spådde ett godt år for økono-

mien i Europa, innrømmet un-
der møtet i Bilbao at sårene etter 
den økonomiske krisen i Spania 
var dype og ville ta fl ere år å 
lege. Spania har i dag nærmere 
4,8 millioner arbeidsledige, noe 
som utgjør rundt 26 prosent av 
den arbeidsføre befolkningen.

BEDRE: Christine Lagarde i IMF oppjusterer Spania-prognosene.

Reg no. 4406 i
Banco de España

Takst av eiendom i Spania

   Godkjent takst for:
· Bank / fi nans (Ihht ECO/805/2003)
· Skilsmisse, takst av eiendom, løsøre etc
· Arv, takst av boet (Eiendom & løsøre)
· Energisertifi sering

Tlf: 965 845 792 / 902 122 400
Pda. Cap Negret 11, 03590 Altea, Alicante
www.aliatasaciones.com alicante@aliatasaciones.com

“Alia Tasaciones” utfører godkjent takst i hele Spania, på vegne 
av spanske skattemyndigheter, banker, utbyggere, advokater, 
eiendomsmeglere og privatpersoner.

IMF med bedre prognoser
Spania

Det internasjonale pengefondet (IMF) har oppjustert prosenttallene for økonomisk vekst i Spania for 2014 og 2015. 
Dermed følger fondet etter EU-kommisjonen og den spanske regjeringen i å forespeile større vekst enn tidligere. 
Fondet ser for seg en økning i det spanske bruttonasjonalproduktet på 0,9 prosent i år og 1,0 prosent til neste år.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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Den nye teorien er pre-
sentert i boken «Los 
reyes del Grial» (Kon-

gene av Gralen), skrevet av to 
historikere tilknyttet Univer-
sitetet i Leon. I boken som ble 
lansert i slutten av mars argu-
menterer Margarita Torres og 
José Miguel Ortega del Río for 
at begeret som Jesus i følge le-
genden drakk av ved Det siste 
måltid i årevis har stått på ut-
stilling i kirken San Isidoro i 
León. Undersøkelsene som har 
ledet frem til denne teorien har 
tatt tre år og skal ha begynt med 
funnet av pergamenter fra det 
14. århundre i Egypt. De gamle 
skriftstykkene beviser angivelig 
at begeret ble gitt i gave til kon-
geparet Doña Sancha og Ferdi-
nand I av León på 1000-tallet. 
Gralen har frem til nå båret nav-
net til kongeparets barnebarn 
Infanta Urraca.

Begeret til prinsesse Urraca be-
står av to deler, lagd av forskjel-
lige typer halvedelstener (onyx). 
Det opprinnelige begeret etter 
Jesus består i følge historikerne 
bare av den øvre delen. Prinses-
sen skal etter å ha overtatt bege-
ret gitt den en stett og rammet 
det inn med gullinnfatning med 
forskjellige smykkestener.

Teorien som nå er lansert skal 
være svært godt dokumentert. 
Det er imidlertid ikke første 
gang noen hevder å ha funnet 
det ettertraktede begeret. Et an-
net sted i Spania der man tidli-
gere har ment å fi nne bevis for at 
Den hellige gral befi nner seg er 
i katedralen i Valencia (Catedral 
de Santa María de Valencia). 
Begeret som står utstilt der skal 
først ha reist fra Jerusalem til 

Roma, hvor det i en periode ble 
brukt av pavene i Vatikanet, for 
deretter å havne i Spania. Både 
pave Johannes Paul II og Bene-
dikt XVI skal ha brukt begeret 
til masse-nattverdene de holdt 
under sine besøk i Valencia. 
Dette er blitt tatt til inntekt for at 
begeret virkelig er den ekte gra-
len som Jesus brukte. Det skal 
imidlertid aldri ha kommet noen 
offi siell anerkjennelse av dette 
fra Vatikanets.

Den hellige gral har stor sym-
bolverdi i kristen sammenheng 
og regnes som begeret Jesus 
drakk av under sitt siste måltid 
med disiplene før han ble kors-
festet. Legenden sier at Josef av 
Arimatea som trodde på Jesus´ 
historie skal ha brukt begeret til 
å fange opp noe av Jesu blod da 
han hang på korset. Senere skal 
han ha reist til De britiske øyer 
der det ble formet en orden til 
beskyttelse av gralen og som 
smeltes sammen med den kjente 
beretningen om Kong Arthur og 
ridderne av det runde bords le-
ting etter Den hellige gral. Dette 
er imidlertid bare en av fl ere for-
tellinger.
Den nye teorien fra León base-

rer seg på det kristne grupper i 
Jerusalem på 300- og 400-tal-
let mente var Den hellige gral. 
Den gangen skal gralen ha blitt 
oppbevart i Den hellige gravs 
kirke i Jerusalem, en kirke som 
etter sigende ble bygget på Gol-
gata der det hevdes at Jesus ble 
korsfestet og døde og der graven 
hans skal befi nne seg. Historien 
forteller at gralen rundt år 400 
ble bragt til Egypt der den hav-
net i eie hos Fatima-dynastiet. 
Deretter, i det 11. århundre, kom 
begeret til Spania som en gave 
til emiren av Denia som senere 
ga det bort til kong Ferdinad I 
som symbol på respekt og for 
å opprettholde en fredelig rela-
sjon til kongeriket i León.

Dersom denne fortellingen om 
Den hellige gral stemmer, be-
tyr det at det autentiske begeret 
befi nner seg i León konkluderer 
forfatterne av boken. Etter at te-
orien ble kjent skal San Isidoro 
kirke ha sett seg nødt til å fjerne 
klenodiet fra sin vante plass på 
grunn av stor pågang av besø-
kende. Kirken vil nå fi nne et 
mer egnet sted der begeret kan 
stilles ut slik at alle kan få se det.

SHOWROOM:
Altea:

Partida El Planet, Local
156 Ctra Nacional 332

Torrevieja:
     Skandinavisk center
      Calle La Loma 37-39.

03182 Torrevieja
T:966 881 129

Casa interior forhandler  køkkener
fra den  største producent i Europa

P
1

   
    

CASA
INTERIOR
DANSK KØKKEN DESIGN
WWW.CASA-INTERIOR.COM

 Albir.  Hjørne topleilighet m/
stor tagterrasse  3 sov., 2 bad,

overdækket vinterbasseng
339.000 €

 Altea 1. line leilighet
4 sov., 2 bad, garage, m/udsigt

til Albir og Calpe - 220.000€

 Albir. Bungalow
2 sov. Sydvendt terrasse. Privat
indergård + baggård. Tæt på

strand   175.000€

Albir - 50m til havet
udsigt til stranden.  2 soverom,

renovering påbegyndt 125.000 €

 Alfaz  - enderekkehus
5 sov., 4 bad, eget basseng,

høj standard  300.000€

Alfaz  velholdt villa + anneks
4 sov. Tomt  3.100 m2  gå

afstand norske skole og by
412.000€

 Calle Gabriel Miro 17, Polop
T:+34 634 374 346 - 692 77 99 80
thomas.andersen@urban-polop.com

www.urban-polop.com
REAL ESTATE // EIENDOMSMEGLER

 Calle
T:+34 63
th

URBAN

kehus
et basseng,

rd  300.000€

Ny Pris

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

León

Historikere kan ha 
funnet Den hellige gral
To spanske historikere mener å ha funnet bevis for at Den hellige gral befi nner 
seg i León i Nord-Spania. Den sagnomsuste relikvien etter Jesus Kristus skal 
i følge teorien være identisk med et kongelig drikkebeger som inntil nylig har 
stått på utstilling i byens basilika San Isidoro. Etter at teorien ble kjent har kirken 
sett seg nødt til å fjerne det gylne begeret på grunn av stor pågang av besøk-
ende. Det skal nå lages et nytt utstillingssted for den antatt hellige gjenstanden.
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Begrunnelsen for å avvise 
forslaget er at en slik 
folkeavstemning strider 

med den spanske forfatningen, 
og at en enkelt region alene ikke 
kan holde valg om et spørsmål 
som gjelder hele nasjonen. Re-
presentantene fra Catalonia me-
ner på sin side at grunnloven 
ikke står i veien for et referen-
dum, men at det mangler poli-
tisk vilje til å godta forslaget.

Presidenten i Catalonia, Artur 
Mas, kunne i desember i fjor 
kunngjøre at regionsregjeringen 
i samarbeid med andre partier 
hadde besluttet at det skal hol-
des folkeavstemning om uav-
hengighet 9. november 2014. 
Partiene har etter nederlaget i 
Kongressen 8. april annonsert at 
de vil gå andre veier for å fi nne 
en løsning.

På spørsmål om lovligheten av 
folkeavstemningen har regi-
onspresidenten tidligere hevdet 
at det fi nnes minst fem forskjel-
lige innfallsvinkler som alle like 
brukbare.

Den spanske forfatningsdom-
stolen kom i mars med en av-
gjørelse der en eventuell kata-
lansk uavhengighet fra Spania 
ble erklært forfatningsstridig. 

På spørsmålet om en folkeav-
stemning i seg selv også var i 
strid med loven var imidlertid 
domstolen mer utydelig. Mot-
standere av uavhengighet tolket 
avgjørelsen som et nei også til 
dette. I Catalonia ble imidlertid 
avgjørelsen tatt til inntekt for 
det motsatte, at loven ikke er 
til hinder for at folket kan si sin 
mening.

Catalonia

Kongressen sier nei til Catalonia
Nasjonalforsamlingen i Madrid har med 86 prosent av 
stemmene sagt nei til folkeavstemning om uavhengighet 
for Catalonia. Representanter for det katalanske alterna-
tivet hadde på forhånd lagt frem en proposisjon som skulle 
gjøre folkeavstemningen mulig. Etter syv timer med de-
batt ble lovforslaget forkastet med 299 mot 47 stemmer.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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· HEALTH 
· BEAUTY 
· WELLNESS

Nail extentions
Facial treatments
Body contouring treatments
Massage
Waxing
Nutrition  

Centro de Servicios Alfaz del Sol · Calle Manises, 18 · Alfaz del Pi

Rebecca 633 065 870

clínica

Rebecca 633 065 870

Manuellterapi
Fysioterapi
Osteopati 
Akupunktur
Kosthold

Alfaz del Sol: 966 860 294  -  Albir: 966 868 638  -  Benidorm: 965 861 061

REFUSJON MED HELFO

BOBBYSOCKS TIL MINNEKIRKEN: De tidligere Bobbysocks-stjern-
ene, Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen gjester Minnekirken 19. april. 
Konsertinntektene går til Solgården.

Konserten har kommet 
i stand siden Hanne 
Krogh får besøk av Eli-

sabeth Andreassen og hennes 
familie i påsken. Hanne Krogh 
og ektemannen/manageren, 
Trygve Sundbø kjøpte for en tid 
tilbake hus på Costa Blanca.

SJELDENT SAMMEN
-Solgården er Hannes paradis 
og pustehull, forteller Hanne 

Kroghs manager og ektemann, 
Trygve Sundbø til SpaniaPos-
ten.
Det er uhyre sjeldent at Bobby-
socks-damene opptrer sammen. 
Hanne Krogh og Elisabeth An-
dreassen vant som kjent Grand 
Prix for Norge i 1985 med låta 
«La det swinge». 
Duoen turnerte Norge og deler 
av Europa rundt med konseptet 
frem til 1988, da de to satset på 
egne karrierer. Begge med stor 
suksess. 

GODE VENNER
Med på påskekonserten får altså 

de to artistene med seg tenoren 
Marius Roth Christensen, som 
er en anerkjent sanger som blant 
annet har deltatt i suksessfo-
restillingen på Chat Noir med 
Hanne Kroghs oppsetning «Ut 
mot havet».
-Hanne og Bettan er meget 
gode venner, men de opptrer 
lite sammen. Tiden strekker 
ikke til og bare den siste uken 
har jeg fått tilbud fra Finland og 
Tyskland om konserter, men vi 
har takket nei. Det å opptre for 
Solgården gjør Hanne og Bettan 
for at de syns det er hyggelig 
og at begge ønsker å støtte en 
god sak. Alle tre opptrer gratis 
på påskekonserten, slik at Sol-
gården får alle billettinntektene, 
påpeker manager Sundbø.

FORNØYD DIREKTØR
-Andre konsertplaner i Spania?
-Nei, det har vi ikke om vi ser 
bort i fra de opptredende som 
Hanne gjør innimellom på eller 
for Solgården.
Direktøren ved Solgården, Pa-
blo Sbertoli er glad for at hans 
gode venn og ambassadør for 
Solgården, Hanne Krogh kom-
mer på nytt konsertbesøk.

Villajoyosa

De tidligere Bobbysocks-stjernene, Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen, kommer til Minnekirken lørdag 19. april for å holde 
påskekonsert. Med seg på laget har de to damene tenoren Marius Roth Christensen, så dette ligger an til å bli et musikalsk 
fyrverkeri og en skikkelig hyggestund. Hanne Krogh har ved fl ere anledninger tidligere gjestet Minnekirken i regi av Solgården.

«La det swinge» med Bobbysocks i Minnekirken

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES



SpaniaPosten  12. APRIL 2014  UTGAVE 08 2014 27

VARIERT: Altea kommune byr på et variert påskeprogram med fem guid-
ede turer.  

Variert påskeprogram 
med guidede turer 

Altea

Altea arrangerer totalt fem guidede turer i løpet av årets påskehøytid. Den 
første turen går til Algar-elven den 15. april og vil vare i rundt to timer.

Møtestedet før avgang 
vil være Info Tourist-
kontoret, som ligger 

i første etasje i Rådhuset, kl. 
09:30. Derfra vil man gruppevis 
gå ned til strandpromenaden, 
og derfra bort til munningen av 
elva og opp langs elven til Moli 
del Moro. 

Turen avsluttes med et besøk til 
La Ermita de Sant Roc og derfra 
returnerer man i samlet fl okk til 
rådhusplassen.

Den andre guidede turen, ”Bli 
kjent med Altea,” vil fi nne sted 
onsdag 16. april og er den eldste 
ruten i Altea. 

Denne turen begynner kl. 18:00 
og vil ta deltakerne med på en 

klassisk rundtur i de eldste de-
lene av den historiske byen.

SYKKELTUR LANGS HAVNEN
’’Fiskernes Altea” er en tur be-
regnet på syklister og fi nner 
sted på torsdag 17.april klokka 
09:30. Startstedet for denne tu-
ren vil være Plaza de Europa og 
derfra tar deltakerne seg fram til 
havna hvor en representant for 
de lokale fi skernes interesseor-
ganisasjon vil holde et foredrag 
om de lange maritime tradisjo-
nene i Altea.

På lørdagsruten starter turen 
igjen fra Info Tourist-kontoret 
ved rådhuset og går til det his-
toriske sentrumet av Altea la 
Vella. Oppmøte denne dagen er 
kl.09:30 og turen vil ta rundt tre 
timer. Den aller siste guidede 
turen på årets påskekalender ar-
rangeres søndag og går til Den 
romerske veien i Altea. Oppmø-
te er kl. 09:30 foran Rådhuset.

For å delta i alle disse turene må 
interesserte registrere seg hos 
det lokale turistkontoret senest 
en dag i forveien.

FULLPAKKET PÅSKEPROGRAM I 
ALTEA
I tillegg til disse guidede turene 
og de religiøse påskeprosesjo-
nene vil det i år også bli arran-
gert en stor utstilling av hånd-
verkkunst på Plaza de la Iglesia. 

Kommunen vil dessuten ar-
rangere konserter med religiøs 
musikk i de syv eremittkirkene 
i området. Og, ikke minst, tea-
tergruppen Pla i Reves vil også 
dette året underholde publikum 
med ’’La Passio,’’ en forestillin-
gen som har vært satt opp hvert 
år siden 1980 og som handler 
om Jesus’ siste dager på jorden.

FREDRIK KRUSE
RED@SPANIAPOSTEN.ES
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Hver dag fra palmesøn-
dag til første påskedag 
blir det spanske sam-

funnets dyptgående spirituelle 
fundament fullstendig blottlagt. 
Under påskeuken fremvises en 
fromhet og en religiøsitet, som 
ellers sjelden viser seg i det mo-
derne Spania.

For å gjøre opp fjorårets synder, 
bæres enorme hellige trefi gurer 
og tablåer, som symboliserer 
hendelsene i påskeuka, gjen-
nom gatene. De mer individua-
listisk anlagte sleper seg frem 
med store kors, eller de går bar-
føtte med lenker rundt anklene. 
Mange segner om av utmattelse 
underveis.

Det faktum at fl ere av botspro-
sesjonene i den spanske på-
skeuken begynner tidlig om 
morgenen, skaper en helt spe-
siell affære. Tunge trommeslag, 
klagende hornmusikk, lukten 
av brente mandler, røkelse og 
levende lys, blander seg med 
lukten av svette fra gjennom-
våte kjortler i de kjølige og litt 
mystiske morgentimene. Det 
hele utgjør en opplevelse som 
ikke glemmes så lett. Men selv 
om prosesjonene er preget av 
alvor og smerte, er også påsken 
en heidundrende folkefest, hvor 
det fråtses i det aller meste. 

Et spansk ordspråk erklærer 
at den som ikke tar seg råd til 
å dele ut søtsaker i påskeuken, 
neppe kan gjøre seg opp forhåp-
ninger og å slippe gjennom Per-
leporten og inn til St. Peter. Der-
for tilbys kaker, slikkerier og 
andre godsaker ut over alt under 
den spanske påskefeiringen.
Når påskeprosesjonene er over, 
er det tradisjon å dele et fest-

HANS-PETTER BARSTAD
RED@SPANIAPOSTEN.ES

Spania

Semana Santa – påske på spansk vis
Den spanske påskefeiringen er noe ganske an-
net enn hyttekos, påskeegg og marsipan. I mot-
setning til påskeuken i Sentral- og Nord-Europa, 
som fokuserer på selvransakelse og faste, er den 
spanske påskefeiringen en real religiøs folkefest. 
Gamle hedenske tradisjoner, som blant annet 
å feire naturens gjenoppvåkning etter vinteren, 
blander seg med den kristne fortellingen om 
gjenoppstandelse. Resultatet er en uforglemme-
lig oppvisning i lidenskap, sorg og ekstatisk glede.

SEMANA SANTA: Snart er det klart for spansk påskefeiring, Semana Santa.

Deilig norsk mat 
Velkommen til Den norske Bok-Cafe`n. Solfylt 
terrasse i Avenida del Albir. Frokost, lunsj, midd-

aviser & ukeblader, bøker & egne postkort etc.
Forruten a la carte, har vi følgende “dagens”:
Mandag: Karbonadesmørbrød
Tirsdag:  Alfredos tapastallerken
Onsdag:  Hjemmelaget kjøttsuppe
Torsdag: Lettsaltet torsk med bacon
Fredag:   Kjøttkaker i brun saus
Lørdag:   Risengrynsgrøt. Rikholdig salatbuffet
Søndag:  Hjemmelaget lasagna med salat

Jazz med
Jesse

søndager
kl.10-14



SpaniaPosten  12. APRIL 2014  UTGAVE 08 2014 29

måltid sammen med familie og 
venner på kveldstid. Deretter er 
det gjerne fest frem til de tid-
lige morgentimer, da det atter 
en gang er tid for å gjøre opp 
for sine synder i form av bots-
gang. Søvn er som et fremmed-
ord å regne når spanjolene feirer 
påske.  
På samme måte som den tradi-
sjonelle religiøse julefeiringen, 
har den tradisjonelle religiøse 
påskefeiringen mistet mye av 
sin betydning blant de yngre 
generasjoner i Spania. Disse 
benytter isteden gjerne påske-
ferien til å reise på tur, og da 
gjerne skiferie. De aller fl este 
ski-destinasjoner og omkring-
liggende overnattingssteder på 
den iberiske halvøy er fullboo-
ket mange måneder før påsken 
begynner. Akkurat som hjemme 
i Norge representerer påskeuken 
en av de siste mulighetene til å 
kjøre ski i naturlig snø i Spania.

DIVERSE PÅSKETRADISJONER   
Hver eneste spanske by har sin 
egen spesielle vri på påskeuken. 
Her følger noen eksempler på 
hvordan feiringen kan foregå:

CUENCA
Langfredag i Cuenca er en rela-
tivt voldsom opplevelse. Da del-
tar byens innbyggere i et slags 
ritual hvor de roper ut diverse 
fornærmelser og besvergelser. 
Formålet med disse handlingene 
er å forsøke å gjenskape den at-
mosfæren Jesus opplevde under 
sine siste timer blant menneske-
heten.
Opptoget i Cuenca er kjent som 
”drukkenboltenes prosesjon”, 
dette gjenspeiler seg blant del-

tagerne ved at de inntar store 
mengder Resoli, som best kan 
beskrives som en slags variant 
av hjemmebrent.
Dagen etter langfredag gjen-
nomføres en annen prosesjon 
som står i sterk kontrast til den 
foregående. Denne kalles ”den 
lydløse prosesjonen”. Her er det 
meningen at total stillhet skal 
fremstille den fortvilelte stem-
ningen som hersket ved frelse-
rens død.

ALONSO  
I Alonso i Huelvaprovinsen i 
Andalucía, er påskens høyde-
punkt den såkalte ”Fiesta de Ju-
das”. Her blir et bilde av Jesus´ 
svikefulle disippel, Judas, brukt 
som blink for byens skyttere. 
Når bildet er tilstrekkelig søn-
derskutt, kommer barna og drar 
restene av Judasportrettet gjen-
nom byens gater.

JEREZ DE LOS CABALLEROS
På skjærtorsdag, rundt klokken 
to på ettermiddagen, er alle som 
med god appetitt invitert på et 

måltid med den lokale retten 
Cocido Extremeño i Jerez de los 
Cabballeros i Badajozprovinsen 
i Estremadura.

En rett man ikke umiddelbart 
bør prøve å stelle til hjemme 
på sitt eget kjøkken, fordi det 
er snakk om en gryterett som 
ifølge originaloppskriften blant 
annet består av intet mindre enn 
100 kilo bønner, 60 kilo chori-
zo- og blodpølse, fem kilo bein-
marg fra okse og 25 skinnsekker 
med rødvin.

CARTAGENA
I Cartagena i Murciaprovinsen, 
er det mulig og å se engler gå inn 
for landing på første påskedag. 
Små barn, uten høydeskrekk og 
iført englekostymer, blir fi rt ned 

fra kirketårnene akkompagnert 
av et bilde av Jomfru Maria.

Når barna er vel nede, fjernes 
sløret som dekker ansiktet til 
den hellige jomfruen. Samtidig 
slippes et ukjent antall hvite 
duer løs. ”Mirakelet” utløser 
en jubel blant tilskuerne, som 
knapt noen ende vil ta.

SAN VINCENTE DE SONISIERRA
I San Vincente de Sonisierra i 
Rioja, utspiller et blodig ritual 
seg på kvelden langfredag. Da 
velger mange av byens mann-

lige innbyggere å piske seg selv 
på ryggen. Slik får de gjort opp 
med sine synder. 
For at det hele skal bli så blodig 
som mulig, har masochistene 
med seg hjelpere som stikker 
nåler inn i de opphovnede ryg-
gene.

Samtlige deltagere har sine an-
sikter tildekket under denne 
prosesjonen. Årsaken til det er 
at det ansees som en stor skam 
å skryte eller fremheve sin del-
tagelse i dette spesielle og ut-
gamle ritualet.

PROSESJON: Prosesjonen er preget av alvor og smerte, men samtidig 
er påsken en heidundrende påskefest.

FOLKEFEST: Den spanske påskefeiringen er en real religiøs folkefest og 
skiller seg kraftig ut fra den norske tradisjonen med hyttekos, påskeegg 
og marsipan.

KOSTYMER: Hver spanske by har sin egen vri på påskefeiringen, men kostymekledde mennesker er vanlig å 
se i opptogene.



SpaniaPosten  12. APRIL 2014  UTGAVE 08 201430

Å spise ”Torrijas” er en 
sterk påsketradisjon i 
Spania, men også i Ar-

gentina, Mexico og Uruguay.

”Las Torrijas” er en av landets 
best bevarte påsketradisjoner, 
og allerede nå kan man fi nne 
godsakene hos de lokale bakeri-
ene. 

GAMMEL BRØDRETT
Å spise ”Torrijas” er en sterk 
påsketradisjon i Spania, men 
også i Argentina, Mexico og 
Uruguay.
Navnet ”La Torrija eller La Tor-
reja” dukket opp for første gang 
på 1400-tallet. Juan del Encina 
ble sitert ”Honning og masse 
egg for å lage torrejas”. Man 
tror at teksten viser til en rett eg-
net for kvinner som nettopp har 
vært igjennom en fødsel.

Deretter dukket oppskriften opp 
i en kokebok ”Libro de Cozina” 
i 1607.
På begynnelsen av 1900-tallet 
var retten svært vanlig på verts-
hus i Madrid og ”Las Torrijas” 
ble servert sammen med et glass 
vin.

ENKEL FREMGANGSMÅTE
Det fi nnes mange ulike variasjo-
ner av ”Las Torrijas”.
Den vanligste måten er å bruke 
en loffskive hvor tykkelsen ikke 
er mer enn to centimeter.

Las Torrijas 
- tradisjonell 
rett til påske

Smak av Spania

Påsken er like rundt hjørnet. Kyllinger, gule du-
ker og lys setter sitt preg i hus og hjem. Spanjole-
ne har en litt mer nøktern tilnærming til påsken 
i sine hjem, men én påsketradisjon går aldri av 
moten. Nemlig den søte brødretten ”Las Torri-
jas”. ”Las Torrijas” er en av landets best bevarte 
påsketradisjoner, og allerede nå kan man fi nne 
godsakene hos mange av de lokale bakeriene.  
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De fl este bruker hjemmelaget 
brød som er en dag eller to gam-
melt, fordi dette brødet absorbe-
rer væsken bedre.

Man kan koke opp melk med 
sukker, kanel og en liten skive 
av skallet på en sitron eller en 
appelsin.

Etter at melken er kokt opp, hel-
ler man blandingen over loffski-

vene som ligger i en form. Man 
kan også helle blandingen i en 
suppetallerken og dynke loffski-
vene der.

Når loffskivene er godt dynket, 
skal de vendes i pisket egg.
Deretter steker man ”Las Torri-
jas” i en varm stekepanne med 
litt olivenolje.

Loffskivene skal stekes på beg-

ge sider til de er gylne.
Til slutt legger man skivene på 
et fat og drysser over litt sukker 
og kanel.

MANGE VARIANTER
Mange bakerier har ”Torrijas” i 
fl ere varianter. Noen er dynket i 
melkeblanding og andre er dyn-
ket i vin. Enkelte steder bruker 
de bare vann og andre dynker 
skivene i varm honning.

Mange steder har de også egne 
varianter for de som er allergis-
ke mot melk eller egg.
De tilbyr vegetabilske ”Torri-
jas” der de bytter ut kumelk med 
sojamelk, og bytter ut egg med 
mel fra kikerter.
De fl este strør sukker og ka-
nel på påskeretten, mens andre 
drypper litt likør eller honning 
over.

EN UTBREDT BRØDRETT
Tradisjonen med å spise ”Tor-
rijas” i påsken kommer mest 
sannsynlig av at man måtte ut-
nytte brødet på fl est mulige må-
ter, siden man i påsketider ikke 
kunne spise kjøtt.
Retten er svært utbredt. I Norge 
kalles den ”Arme riddere”, i 
Frankrike heter den ”Pain per-
du”, og i England kalles de bare 
for ”French toast”.



SpaniaPosten  12. APRIL 2014  UTGAVE 08 201432

BIL, MCBIL, MC
& TILBEHØR& TILBEHØR

OPEL OMEGA STASJONSVOGN
94 Opel Omega, ny ITV, nye 
bremser mm selges 850 € ev byt-
te mc/moped e.l. Tel: 671124857

BIL SELGES. Renault Clio 1,1l 
2001 mod Km.stand: 142.000 
Byttet reg.reim 2014 Eu godkj 
2013 AC, nye dekk, nye brem-
ser, sentral lås, el vindusheis. Bi-
len er i meget god stand. €1 700. 
Telefon: 649194361

AUDI TT ROADSTER SØKES. 
Hvem har en AUDI TT ROAD-
STER? Hvem vil selge en AUDI 
TT ROADSTER? Jeg vil kjøpe 
en AUDI TT Roadster! Bare 
ring: 672 547 129

BIL M/AUTOMAT KJØPES. Hei. 
Ønsker kjøpe mindre bil m/ aut. 
og skyvedører begge sider, el. 
kun venstre side. Som feks. Ca-
ddy, Berlingo, Viano etc. Tlf.nr 
er Norsk, så tast 0047 95166027.

HYUNDAI H-100. Km 150 000 
Utstyr: Radio/CD, henger feste, 
Sommerdekk(ikke vinterdekk.
Bilen står på La Zenia. Selges 
BILLIG. Bilen er identisk med 
bilen på b. Ring +47 47902552 
(Ikke SMS)for en hyggelig bil 
prat. €725. Telefon:47902552

ESKLUSIV GRAND CHEROKEE 
SRT8. Hvit 07mod, 55.000 km, 
èn eier, alle servicer. , 6,1l., 

DIVERSE &DIVERSE &
LØSØRE, DYRLØSØRE, DYR

BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Nord
Marina Baixa

GASSGRILL TIL SALGS. 3 brenner 
gassgrill med fl aske til salgs for 
€ 30,-. Kan hentes i Alfaz del Pi. 
Tel.647 229 648

KOMFYR +. El-komfyr Stål m 
(separatkeramisk topp .Ikke in-
duction)Ariston. EL-kjøkkenvif-
te. Stål benkplate m 2 oppvask-
kummer. Selges billig.Alt lite 
brukt. Telefon:666125072

GOLFKØLLER ØNSKES KJØPT. 
Jeg bor i Alfaz del Pi Ring meg.
Tel. 647 229 648

FLOTT MADRASS. 160 + 200cm. 
som ny medium, hard selges pga. 
romforandring, selges for euro 
150, nypris euro 525. Aldea del 
mar. tlf.693750613 Kun kontakt 
pr. tlf.

NY WINDOWS 7 PROFESSIO-
NAL INSTALLASJONS CD SELGES. 
Nytt Windows 7 Professional 64 
Bit operativ system, SP1, OEM 
- Multilanguage. Cd er ikke i 

LEDIG PLASS HOS VERTSFAMILIE 
for 2 skoleelever midt mellom 
skolen og Alfaz del Pi. Hos oss 
bor vårt «bonusbarn og har det 
trygt og godt. Lang erfaring og 
gode referanser. Tlf: 695774742 
Mail: steinar@storsteinnett.no

HJØRNEBUNGALW TIL LEIE nær 
Den Norske Skolen i Alfaz del Pi
3 sov, 2 bad (in suite), toa, stue 
og romslig kjk, to etasjer, priv. 
hage og fellesbasseng. Meget 
velh. og solrik! 700 €/mnd. for 
langtidsleie. Kontakt oss før du 
leier en bolig! Tlf: 607 31 68 15 
www.principado-properties.com

TIL SALGS NÆR DEN NORSKE 
SKOLEN I ALFAZ DEL PI. Rekke-
hus på 130 kvm. med 400 kvm. 
tomt. 3 sov, separat leilighet, par-
kering, privat basseng. 149.000 
€. Kontakt oss før du kjøper en 
bolig! Tlf: 607 31 68 15 www.
principado-properties.com

TOPPLEILIGHET I ALBIR 2 sov, 2 
bad, 2 terrasser (en stor), veldig 
sentralt, felles basseng og gara-
sje. 700€/mnd. Kun langsikitig 
leie. Tel: 694416578

LITEN ENEBOLIG FOR 
UTLEIE,ALFAZ DEL PI,LA CAPI-
TANA. Liten enebolig leies ut 
fra Okt.14 til Apr.15. 2sov,stue/
spisestue,kjøkken,bad,pool.
ADSL7norskTV inkl. i leie.
Strøm,gass,vann etter forbruk. 
€800. Telefon:965887962

VILLA TIL LANGTIDSLEIE I NATUR-
OMRÅDE. Vi leier ut vår villa 
nær Villajoyosa. Huset har to 
soverom, L-stue, kjøkken, bad, 
terrasse, stort svømmebasseng, 
garasje. Det ligger rett ved lands-
byen Orcheta. Ledig omgående.
€550. Telefon:98999729

ALTEA - LEILIGHET PÅ STRAND-
PROMENADEN. Praktfull første-
linjeleilighet med 180 graders 
utsikt. Nyrenovert og elegant 
innredet, 5 sengeplasser. Ledig 
fra 29/5 til 23/6. Priser fra €650 
per uke. Se http://goo.gl/gr0pDh
€650. Telefon:91626363

HEMI V8, 420 HK. 0-100 på < 5 
Komfort., trygg og morsom SUV. 
€26 500. Telefon:687515181

VETERANBIL TILSALGS. Merce-
des E190 2,3L 27år 1987 Mod. 
130 000km Alle servicer fulgt. 
Spansk. 0 rust. I meget god 
stand. Er veteranbil i Spania. ve-
teran i Norge 2017. Gi Bud.
Tel:680929010

 Callosa d’en Sarrià,  San Pedro 
del Pinatar,  Santa Pola,  Elche,  La 
Nucia,  San Pedro

 Altea (Blomster, frukt & grønt)
 Jalon, Benidorm,  Callosa d’en Sar-
rià  (Frukt & grønt),  Orihuela,  Mil 
Palmeras (17-20), Cala de Finestrat

 Callosa de Segura,  Benidorm
 La Mata,  Guardamar,  Torrevieja 
/ La Mata,  Polop,  San Miguel de 
Salinas,  Teulada

 Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
 Alicante (Plaza de Toros)
 Rojales,  Villajoyosa,  Urb. Marina 
(San Fulgencio)

Alfaz del Pi,  Finestrat,  Gata de 
Gorgos,  Los Montesinos (kveld/

Torrevieja

 Alicante,  Almoradí,  Torre Pacheco
 Elche,  Benissa,  Calpe,  Callosa 
d’en Sarrià  (Frukt & grønt),  Santa 
Pola, Playa Flamenca,  Cala de 
Finestrat.
 

 Alicante (Plaza de Toros),  Benid-
orm,  Ciudad Quesada (Zuco),  La 
Nucia,  Campo Guardamar,  Albir
 Benidorm El Cisne,  Urb. Marina 
(San Fulgencio),  La Manga (Cabo 
de Palos),  Elche (Ved Estadio de 
Fúltbol)

-
ger, Dénia fredager, Jalón lørdager, La Nucia søndager, Polop søndager 
og Villajoyosa lørdager. Alle steder ca 09-14.00

BRUKT, ANTIKK OG LOPPEMARKED (RASTROS) 

 (Det lille markedet) er 
ambulerende utendørsmarkeder som hol-

MARKEDER (MERCADILLOS) � HER FINNER DU SPANIAPOSTENHER FINNER DU SPANIAPOSTEN

Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- ALFAZ DEL PI
- ALBIR

- ALTEA (MONTANAHUD/BELLO HORIZONTE)
- URB. BALCONES
- URB. LA MARINA
   (LOS MONTESINOS)- ALBIR

- LA ZENIA
- GRAN ALACANT

- CABO ROIG
- PILAR DE LA HORDADA, 
  MIL PALMERAS

- ALFAZ DEL PI
-URB. DONA PEPA (ROJALES)
-URB. QUESADA (ROJALES)

SUPERMERCADOS

SUPERBRICO
- LAS MIMOSAS

- TORREVIEJA

allerianallerian
Skandinavisk shopping Senter

- TORREVIEJA

- BENIDORM

Scandigo
Supermercado

- ANNA´S SEGUNDA MANOS 
Y MAS - BENIJOFAR

FIN RADHUSLÄGENHET TIL LEIE. 
Fin radhuslägenhet nära Alfaz 
med 2 sov, vardagsrum med kök. 
2 stora terasser m/ utsikt mot Al-
bir och Altea. 2st pooler Tel +46 
30218221. Eva Cronell. €400

BOLIG FOR LEIE. Leil. i huset til 
leie i Polop de la Marina. møblert 
med hvitvarer. strøm er ikke in-
kludert i prisen. Garasje og 
sv.baseng telefon +4751450330 
dino-as@online.no. €650

MIRAMAR/ALFAZ DEL PI. Hus 
m/ gangavtand til skolen, leies 
ut fom 1 august til skoleslutt. * 
4 soverom * 2 bad * Norsk Tv * 
Internett * Privat basseng Even-
tuelt også utleie til pensjonister.
Telefon:90200882

KUPP I ALTEA. Sentral leilighet 
like ved rådhuset m. kort vei til 
stranden i sentrum. 3 sov, 2 bad, 
stue, sydvendt balkong, 4 etage 
med ny heis, aircon, 100m2. En-
kel fi nansiering via Santander 
Kun 115.000€. Tlf: 661 312 162

LITE MODERNE KONTOR. Ved 
Balcon de Altea i gamlebyen. 
Lite men moderne og praktisk 
kontorlokale leies ut. Bad, AC, 
telefon, internet osv. God ar-
beidsplass for 4-6 pers. Tlf: 627 
816 569 / info@spaniaposten.no

LEI LEILIGHET I ALBIR (ALFAZ DEL 
PI) Jeg leier leilighet meget sol-
rik av 1 soverom med garasje, 
bod og svømmebasseng i Al-
bir (Residencial Florida). Pris: 
450 € per måned. Mobiltelefon: 
0034644441959 Tel: 644441959

ALTEA LA GALERA DE LAS PAL-
MERAS. Vakre hus 190m2. Stor 
stue og spisestue, 2 soverum, 2 
bad, amerikansk kjøkken, WI-
Fi. 3 terraser. Basseng og privat 
parkering. 360 grades utsikt med 
havet Tilgjengelig: 01.05.14
Ring: 699 344 496

LEI LEILIGHET I ALBIR (ALFAZ DEL 
PI). Å leie: Ett roms leilighet med 
garasje, bod og svømmebasseng. 
Jeg snakker engelsk og spansk. 
Mobiltelefon: 0034 644441959
€450. Telefon:644441959

FLOTT LEILIGHET 1.LINJE I ALTEA
Leil. m/ 2 sov, med direkte ad-
gang til stranden. Minimalistisk, 
nyoppusset og praktisk leilighet 
for kortidsleie. http://www.fi nn.
no Ref:46875962. €450

LEILIGHET TIL SALGS I ALTEA
4 soverom, 2 bad og lagerrom. 
Sentral beliggenhet, nyrenovert, 
A/C. Ligger i Avenida Rei Jaime 
I. 674 693 551 eller 616 314 114 
(spansk/engelsk)

original eske. Det har ikke vært 
aktivert før og aktiveres med å 
ringe automatisk telefonaktive-
ring. €45. Telefon:620612144

OVERMADRASS. Helt ny tempur 
overmadrass t.s. grunnet fl ytting. 
135x1.90x6 cm. Ny pris 165 euro 
s. 65 euro. €65. Tel: 693790711
 
CHIHUAHUA VALPER. De kom til 
verden 4 januar og er leverings-
klare 6 mars. Moren og faren 
bor sammen med oss, så kan ses 
underkjøp. De er renrasede, men 
det følger ikke med stamtavle. 
Selges til hjem hvor de blir en d
€300
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BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Syd
Vega Baja

� JOBB SØKES / TILBYSJOBB SØKES / TILBYS
 TJENESTER TILBYS TJENESTER TILBYS

SPANSKKURS, både grunnkurs og 
på mellomnivå gjennomføres i 
løpet av mnd. april, mai og juni, 
4 timer i uken, 100 € pr. måned. 
Lærer er spanske Javi Mateo. 
Også mulig m/ privattimer hele 
året. Mob: 0034 699 256 281 
Mail: jjmateo72@hotmail.com

BUTIKKMEDARBEIDER SØKES. Vi 
søker en fulltidsmedarb. til vår 
Torrevieja-avd. Du må beherske 
spansk, engelsk samt ett skandi-
navisk språk, gjerne ha salgserfa-
ring og være presentabel. Søknad 
sendes til: info@danishdesign.es

NORSK LÆRER. Hei vi er 2 sjarm-
troll på 5 år (tvillinger) som 
kunne tenke seg en privatlærer 
til neste år, da vi ikke har fått 
ønsket skoleplass for 1. klasse. 
Kunne dette være av interesse 
så ta kontakt med mamma! Tele-
fon:658686034

ALT INNEN REHABILITERING 
OG NYBYGG. Kvalitesarbeid 
med garanti, norsk standard og 
lave priser. Kontakt oss på: op-
pussingspania@gmail.com eller 
mobil: 600 779 285

MASSØR, HUDPLEIER OG KJØK-
KENHJELP. Akinon Retreat i La 
Nucia søker deltidshjelp. Til Bi-
stro: Kjøkkenhjelp Til Spa/Vel-
væreavd: Massør og hudpleier 
Kontakt Linda på tlf: 696906136 
eller på mail: post@akinoncen-
ter.com Tel: 696906136

RØRLEGGER SOM KOMMER 
PÅ DAGEN: Reparasjoner, in-
stallasjoner generelt, oppussing 
av bad kjøkken, montering av 
dusjkabinett, automatisk drypp-
vanningsanlegg m.m. Området 
Altea-Alfaz-Benidorm-Villajo-
yosa. Tlf: 965 889 832- E-post: 
a.fonsdiaz@hotmail.com

LÆR SPANSK ved Albir Idiomas.
Gruppetimer og privattimer på 
alle nivåer. Vi søker også språ-
klærere m/ norsk el. svensk som 
morsmål for provinsene Alican-
te, Valencia og Murcia.
Tel: 966864726
 
KVALIFISERT pianostemmer og 
reparatør. 607346658 / 654155470. 
info.pianoman@gmail.com

PRIVATLÆRER I NORSK SØKES av 
3 spanske damer ansatt i norsk/
spansk fi rma 1-2 ganger i uken. 
Fleksibel undervisningstid, for-
eller ettermiddag i fi rmaets lo-
kaler eller hjemme hos læreren. 
Torrevieja/Quesada/Orihuela 
Costa. Tel: 966701233

VIKINGFLYTTING. Flytting og va-
retaxi på hele Costa Blanca.
Ring: 0034 628 480 226

www.SpaniaPosten.no
EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA

Rubrikk-annonser kan også leveres på vårt kontor i Albir. 
25 Euro pr. innrykk eller 35 Euro. pr. mnd.

Sett inn din rubrikkannonse her gratis på:
www.spaniaposten.no/rubrikk

Calle Ruperto Chapi 12
Edif. Aventino, Local 7

ES-03581 Albir, Alfaz del Pi
Åpent Man-Fre 09.00 - 17.00

RØRLEGGER OG ELEKTRIKER. 24 
timers service. Bassengtjeneste. 
Ring: 0034 628 480 226. Kontor i 
Benidorm og Torrevieja. Vikings-
ervice SL. Vi snakker norsk. 

*SHIELDAIG*HUND-  KATTHO-
TELL  IN FINESTRAT. Den per-
fekte plass for din katt el. hund 
m/ masse tilleggsaktiviteter og 
store luftegårder. Følg CV 758 
bak Terra Natura mot Finestrat i 
3 km. Ta av tvers ovenfor El Pa-
ges Restaurant. www.shieldaig-
kennels.com. Ring: 965878284 / 
680562745

ARBEID UTFØRES: Reparasjon
av vaskemaskiner, tørketromler,
oppvaskemaskiner, varmtvanns-
bereder, gassbrenner till vann.
24-timer service. de-monteur@
hotmail.nl. +34 626 828 974/
+34 648 057 091 (hollandsk &
engelsktalende)

Man with 
a Van

Flytte på Costa Blanca?
Vi bærer ut, kjører fl ytte-
lasset og bærer inn for deg! 
Trygt, raskt og rimelig!

Ring i dag for 
prisoverslag!
Tlf: 633 331 677
Epost: fl ytting@spania.no

ER DU GLAD I DYR? Hundesente-
ret i La Nucia har mange hunder 
og katter og de trenger sårt mat 
eller penger å kjøpe mat for til 
dyrene! Mange trenger også et 
hjem. De trenger også donasjo-
ner, brukt utstyr til dyr, hjelp 
med turgåing osv. 648 100 640 
(engelsk) / 655 780 372 (norsk)

HASTER! Vi har mange hunder 
og katter som SNAREST trenger 
nye hjem. Kan du ikke adoptere, 
så trenger vi også beredskaps-
hjem mens dyrene venter på 
“nye” eiere. Rita på Spaniahun-
dene: (0034) 636 245 239. 

TUSEN TAKK FOR HJELPEN! Vi 
som gjennomførte arrangementet 
til inntekt for Hundesenteret i La 
Nucia og Spaniahundene i Al-
bir, vil få takke alle frivillige og 
øvrige bidragsytere for hjelpen! 
Uten dere hadde det ikke vært 
mulig å samle inn totalt 3000 € 

UTHYRES LITEN LÄGENHET i lugnt 
villaområde gångavstånd till Tor-
revieja centrum och hav.1 sov, 
kök/salong,dusch AC, 2 stora 
terrasser m utsikt över saltsjön. 
400E/mån + el. tel.674304604

LITET RADHUS UTHYRES. Radhus 
nyrustat 2 sovrum kök/vardags-
rum AC dusch terrass o takter-
rass. Nära saltsjö,barer o köpcen-
ter. lugnt område. 165-275E/
veckan tel 966194772

BOLIG SØKES. Leil. 1.linje søkes 
for langtidsleie. Ønsker å leie 
leilighet i første linje på streknin-
gen La Olla, Cap Negret, Altea, 
Albir. Min. 2 soverom. Sikker 
betaler. Ring 64 28 23 660

HUS PÅ EGEN TOMT TIL LEIE. 
Frittl. hus på egen tomt til leie. 
Spania, Villamartin Iike ved 
golf 8km syd for Torrevieja. 3 
sov, 2 bad, 3 terr. og en glasert 
terr. Garasje og uthus, 40 meter 
til pool. Norsk TV og Wifi , opp-
vask- og vaskemaskin. Utlei-
epriser (introduksjon) uke/14dg/
mnd kr 3000/5000/9000. Mnd.
leie kan oppdeles. Høy stand. 
Kontakt Arnold Strømme mob. 
93884277. Bilder kan sendes.

i gaver og øvrige ting til sente-
ret Tusen, tusen takk! Om du var 
en av de mange som ikke kunne 
komme denne dagen, så sett gjer-
ne inn ditt bidrag på en av disse 
2 kontoene: Perros de España 
- 0081 0209 31 0001528554 el-
ler Protectora – 0081 1067 23 
0001012603

AAS FYSIKALSKE INSTITUTT
v/Fysioterapeut & Akupunktør 
Egil Aas Calle Galicia 60, Ciu-
dad Quesada. Tlf: 649 368 373

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skadedyr,
termitter, insekter ect. 24-timer
service +34 626 828 974/ +34
648 057 091 (hollandsk &
engelsktalende)
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Mandag 14.04.2014Mandag 14.04.2014

06.25 Niklas’ mat 
06.55 Danmarks beste kaker 
07.25 Film: Asfaltenglene 
08.45 Antikkduellen 
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.45 Dinosaurar på vandring 
11.30 Redd menig Osen 
12.00 NRK nyheter
12.10 Bibelen 
13.00 Australias villmark 
13.30 Hygge i Strömsö 
14.10 Nordisk villmark 
15.00 NRK nyheter
15.10 Ut i naturen: Hønsehauk 
15.30 QuizDan 
16.20 Yttersia 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Naturens undere 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter
19.50 Odelsgutten 
20.40 Bøffalo Bløff 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane 
22.25 Det gode bondeliv
22.55 Løsning påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley 
00.45 Musketerene 
01.40 Titanic 
03.10 Film: Game Of Death 
04.45 Naturens undere 

Mandag 14. aprilMandag 14. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Familien Stor
06:11 Pusekatten Poppy
06:22 Byggmester Bob
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Milo
06:48 Bananer i pyjamas
07:00 Thomas Toget: Dieselenes dag
07:59 Tom og Jerry
08:22 Mona vampyr
08:45 Barbies dagbok
09:56 Angry Birds
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:05 Vårt Lille Land
13:10 Film: Bør Børson II
15:00 Truls - oppdrag Hurtigruten
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Vinn på minuttet
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 En bit av Norge
19:30 Toget - på sporet av en morder
19:45 Toget - på sporet av et mord
20:00 På tur med Dag Otto
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Det tredje øyet
22:40 Påskekrim: Mayday
23:45 Toget - på sporet av en morder
00:00 Toget - på sporet av en morder
00:15 Truls - oppdrag Hurtigruten
01:15 Uskyldig dømt
02:15 Criminal Minds
03:00 Numbers
03:40 Chaos
04:25 Damages

Mandag 14. aprilMandag 14. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Winter Wipeout
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Winter Wipeout
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Sinnasnekker’n
20:30 Costa del Kongsvik
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Neste sommer
22:00 Neste sommer
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI: Miami
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:25 Bingobanden USA

Tirsdag 15.04.2014Tirsdag 15.04.2014

06.20 Niklas’ mat 
06.50 Danmarks beste kaker 
07.20 Påskenøtter
07.40 Løsning påskenøtter
07.45 Drømmeturen: Svalbard 
08.45 Antikkduellen 
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.45 Dinosaurar på vandring 
11.30 Redd menig Osen 
12.00 NRK nyheter
12.10 Bibelen 
13.00 Australias villmark 
13.30 Hygge i Strömsö 
14.05 Nordisk villmark 
15.00 NRK nyheter
15.10 Ut i naturen: Jaktfalken
15.35 Herskapelig redningsaksjon 
16.20 Yttersia 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Det ville Europa 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter
19.45 Ut i naturen: Før fjellet slukner 
20.35 Glimt av Norge: Skipshandelen 
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Påskekrim: Hinterland 
23.05 Løsning påskenøtter
23.10 Kveldsnytt
23.25 Fylla 
23.55 Underholdningsavdelingen
00.35 Sanger om Norge
01.15 Titanic 
02.50 Oliver Stone: USAs skjulte historie 

Tirsdag 15. aprilTirsdag 15. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Familien Stor
06:11 Pusekatten Poppy
06:22 Byggmester Bob
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Milo
06:48 Bananer i pyjamas
07:00 Thomas Toget: Dagens helt
07:59 Tom og Jerry
08:22 Mona vampyr
08:45 Barbie og den magiske regnbuen
09:56 Angry Birds
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Gullkorn fra barnemunn - Premiere!
12:30 Gullkorn fra barnemunn
12:55 Film: Brødrene Løvehjerte
15:00 På tur med Dag Otto
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 En bit av Norge
19:30 Toget - på sporet av en morder
19:45 Toget - på sporet av en morder
20:00 Hjem igjen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 Påskekrim: Mayday
23:45 Toget - på sporet av en morder
00:00 Toget - på sporet av en morder
00:15 The Good Wife
01:15 Criminal Minds
02:15 Numbers
03:10 Chicagokoden
03:55 Damages

Tirsdag 15. aprilTirsdag 15. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Winter Wipeout
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Winter Wipeout
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Sinnasnekker’n
20:30 Costa del Kongsvik
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Neste sommer
22:00 Neste sommer
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI: Miami
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:25 Bingobanden USA

Fredag 18.04.2014Fredag 18.04.2014

06.25 Niklas’ mat 
06.55 Danmarks beste kaker 
07.25 Påskenøtter
07.40 Løsning påskenøtter
07.45 Drømmeturen: Jotunheimen 
08.45 Antikkduellen 
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.50 Glimt av Norge: Skipshandelen 
11.00 Langfredag i Ilen kirke, Trondheim
11.45 Påskekonsert med Kringkasting-
sorkestret
12.40 Bibelen 
13.30 Isaac Newton: Magi og vitenskap 
14.20 Nordisk villmark 
15.10 Observatoriet 
15.35 Herskapelig redningsaksjon 
16.20 Hotel Savoy åpner dørene 
17.05 David Suchet og historien om Paulus 
18.00 Musikalar i 100 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter
19.45 Norge Rundt 
20.15 Adils hemmelige dansere 
21.15 Påskekrim: Poirot 
22.45 Billedbrev: Påskefeiring i Spania 
22.55 Løsning påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ripper Street 
00.05 Andrea Bocelli - Love in Portofi no
01.35 Påskekrim: Poirot 
03.05 Musketerene 
04.00 Hotel Savoy åpner dørene 

Fredag 18. aprilFredag 18. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Familien Stor
06:11 Pusekatten Poppy
06:22 Byggmester Bob
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Milo
06:48 Bananer i pyjamas
07:00 Lokomotivet Thomas - Dagens helt
08:00 Piknik med kake
08:23 Mona vampyr
08:47 Barbie Perleprinsessen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 TV 2 hjelper deg: Påskespesial
13:00 Film: Pippi Langstrømpe på rømmen
14:40 Film: Emil og grisungen
16:20 Film: Istid 3 - Dinosaurene kommer
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Oppgrader!
19:30 Toget - på sporet av en morder
19:45 Toget - på sporet av en morder - Siste 
episode!
20:00 Brimi og Lian - Påskespesial 2014
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Susan Boyles verden
22:40 Påskekrim: Mayday - Siste episode!
23:45 Eurojackpot
00:00 Toget - på sporet av en morder
00:15 Toget - på sporet av en morder
00:30 Film: Den grønne mil
03:35 American Idol
04:20 American Idol

Fredag 18. aprilFredag 18. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Winter Wipeout
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Winter Wipeout
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:05 Se opp
20:35 Winter Wipeout
21:25 Skulk med stil
23:05 Sesongpremiere: The Graham Norton 
Show
00:00 Season of the Witch
01:25 Castle
02:10 CSI: Miami
02:55 CSI: NY
03:45 CSI: Miami
04:30 Boston Public
05:15 Rookie Blue

Lørdag 19.04.2014Lørdag 19.04.2014

06.05 Ut i naturen: Før fjellet slukner 
06.55 Påskenøtter
07.10 Løsning påskenøtter
07.15 Ut i naturen: Aleksander Gamme på 
verdens lengste skitur 
08.15 Historiske hager 
08.45 Antikkduellen 
09.15 Norge Rundt 
09.45 Film: Radiopiratene 
11.10 Hygge i hagen
11.40 Kunsten å jodle 
12.40 Bibelen 
13.30 Landeplage: Det går likar no 
14.00 Ut i naturen: Italienar på ville vegar 
14.25 Nordisk villmark 
15.15 Fader Brown 
16.00 Midt i naturen
17.05 Film: Plastposen 
18.30 Barnas restaurant 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter
19.45 Lotto-trekning
19.55 Wesentlig Wesenlund 
20.55 Fleksnes: Radioten 
21.25 Påskekrim: Poirot 
22.55 Løsning påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Rådet
23.45 Nattkino: Den perfekte ektemannen 
01.20 Dansefot jukeboks m/chat
03.50 Påskekrim: Poirot 

Lørdag 19. aprilLørdag 19. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Baby Looney Tunes
06:23 Babar
06:45 Bananer i pyjamas
06:57 Rosas verden
07:08 Manon
07:15 Martine
07:28 Familien Stor
07:39 Mademoiselle Zazi
07:46 Horseland
08:08 Wendy
08:32 Winx Club
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Hotell Helvete
13:00 Film: Nye streker med Emil i Løn-
neberget
14:35 Det sterkeste kjønn
15:30 Hver gang vi møtes
17:00 Toget - på sporet av en morder
17:15 Toget - på sporet av en morder
17:30 Toget - på sporet av en morder
17:45 Toget - på sporet av en morder
18:00 Toget - på sporet av en morder
18:15 Toget - på sporet av en morder
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Solsidan
20:00 Hver gang vi møtes - Sesongavslutning!
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Hver gang vi møtes - fortsetter
22:15 God kveld Norge Spesial: Dolly Parton
22:45 Film: All About Steve
00:45 Film: Åndenes hus
03:15 American Idol
04:00 American Idol
05:25 Alarm 112

Lørdag 19. aprilLørdag 19. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:35 America’s Funniest Home Videos
09:00 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
10:20 Tingeling og feenes hemmelighet
11:50 Friends
12:15 Friends
12:40 Friends
13:05 Friends
13:30 Two and a Half Men
14:00 Two and a Half Men
14:25 Two and a Half Men
14:50 Two and a Half Men
15:20 Two and a Half Men
15:50 Winter Wipeout
16:55 Bolt
18:45 Dragetreneren
20:35 Billy Elliot
22:40 Cast Away
01:15 Maverick
03:30 CSI: NY
04:15 CSI: Miami
05:05 V

Vi selger ikke bare, men reparerer også !
Tel. 965 887 352

Fax: 965 889 442

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi snakker skandinavisk!

Siden 
1994

Skandinavisk TV via internett

IP Box fra 199 €

Abonnement pr. mnd. 35 €

Kan parkeres i ditt fravær

Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax

Priser fra 14.99 € pr. mnd. for 6 mbps.

SPESIAL-
TILBUD!
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Onsdag 16.04.2014Onsdag 16.04.2014

06.25 Niklas’ mat 
06.55 Danmarks beste kaker 
07.25 Påskenøtter
07.40 Løsning påskenøtter
07.45 Drømmeturen: Steigen 
08.45 Antikkduellen 
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.50 Folk: To brødre, en sjark og et hav av 
skrei 
11.30 Den nordiske adel: Knuthenborg og 
Lerchenborg 
12.00 NRK nyheter
12.10 Bibelen 
13.00 Australias villmark 
13.30 Hygge i Strömsö 
14.10 Nordisk villmark 
15.00 NRK nyheter
15.10 Ut i naturen: Jøkulen - vill, vakker og 
farlig 
15.35 Herskapelig redningsaksjon 
16.20 Folk: Per Fugelli - med sløyfe i halsen og 
hjertet på Røst 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt
17.55 Det ville Europa 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter
19.45 Shakespeare - øyas hemmelighet 
20.15 Typen til: Anne Rimmen
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Påskekrim: Hinterland 
23.05 Løsning påskenøtter
23.10 Kveldsnytt
23.25 Eksklusiv kveld med Elton John 

Onsdag 16. aprilOnsdag 16. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Familien Stor
06:11 Pusekatten Poppy
06:22 Byggmester Bob
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Milo
06:48 Bananer i pyjamas
07:00 Thomas Toget: Redningsaksjon på 
tåkeholmen
07:59 Tom og Jerry
08:22 Mona vampyr
08:45 Barbie: Tommelise
09:57 Angry Birds
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Gullkorn fra barnemunn
12:30 Gullkorn fra barnemunn
12:55 Film: Til Huttetuenes land
15:00 Hjem igjen
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 En bit av Norge
19:30 Toget - på sporet av en morder
19:45 Toget - på sporet av en morder
20:00 Det sterkeste kjønn
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Truls - oppdrag Hurtigruten - Siste 
episode!
22:40 Påskekrim: Mayday
23:45 Toget - på sporet av en morder
00:00 Toget - på sporet av en morder
00:15 Film: Die Hard 4.0
02:45 Criminal Minds
03:30 Numbers

Onsdag 16. aprilOnsdag 16. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Winter Wipeout
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Winter Wipeout
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Sinnasnekker’n
20:30 Costa del Kongsvik
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Neste sommer
22:00 Neste sommer
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI: Miami
03:55 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:25 Bingobanden USA

Torsdag 17.04.2014Torsdag 17.04.2014

06.25 Niklas’ mat 
06.55 Danmarks beste kaker 
07.25 Påskenøtter
07.40 Løsning påskenøtter
07.45 Drømmeturen: Hardangervidda 
08.45 Antikkduellen 
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.50 Folk: Bjørnemannen 
11.30 Den nordiske adel: Treschow og Bille 
12.00 Glimt av Norge: Lista - nesten Amerika 
12.10 Bibelen 
13.00 Australias villmark 
13.30 Hygge i Strömsö 
14.10 Nordisk villmark 
15.05 Verdens største vindmølle 
15.35 Herskapelig redningsaksjon 
16.20 Hotel Savoy åpner dørene 
17.05 Agnetha: ABBA og livet etter 
18.00 Ingrid Bjørnov - 50 år på én time
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter
19.45 Isaac Newton: Magi og vitenskap 
20.35 Vår med Kringkastingsorkestret
21.25 Påskekrim: Poirot 
22.55 Løsning påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire 
23.55 Agnetha: ABBA og livet etter 
00.50 Isaac Newton: Magi og vitenskap 
01.40 Påskekrim: Poirot 
03.05 Lulu og Leon 
03.50 Ut i naturen: Før fjellet slukner 
04.40 Hotel Savoy åpner dørene 

Torsdag 17. aprilTorsdag 17. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Familien Stor
06:11 Pusekatten Poppy
06:22 Byggmester Bob
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Milo
06:48 Bananer i pyjamas
07:00 Thomas Toget: Dieselenes dag
07:59 Rosas verden: Den store bursdagen
08:23 Mona vampyr
08:47 Barbie og søstrene hennes i et pon-
nieventyr
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Det sterkeste kjønn
13:00 Film: Pippi Langstrømpe på de sju hav
15:00 Film: Emil i Lønneberget
17:00 Et håp i mørket
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 En bit av Norge
19:30 Toget - på sporet av en morder
19:45 Toget - på sporet av en morder
20:00 TV 2 hjelper deg: Påskespesial
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Criminal Minds
22:40 Påskekrim: Mayday
23:45 Toget - på sporet av en morder
00:00 Toget - på sporet av en morder
00:15 På tur med Dag Otto
01:15 Hawaii Five-0
02:15 Criminal Minds
03:05 Numbers
03:50 Chicagokoden
04:35 Damages
05:25 Alarm 112

Torsdag 17. aprilTorsdag 17. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Winter Wipeout
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:20 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Winter Wipeout
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Sinnasnekker’n
20:30 Winter Wipeout
21:30 Harry Potter og Halvblodsprinsen
00:15 Castle
01:10 CSI: Miami
02:00 Special Victims Unit
02:50 CSI: NY
03:35 CSI: Miami
04:20 Boston Public
05:10 Rookie Blue

Søndag 20. aprilSøndag 20. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Pusekatten Poppy
06:12 Byggmester Bob
06:22 Elias
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Vennebyen
06:54 Den lille prinsen
07:18 Prinsesse Lillefe
07:29 Zou
07:40 Elefanten Ella
08:03 Full fart på fl yplassen
08:11 Peter Pan
08:33 Pokemon
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Vårt Lille Land
13:00 Brimi og Lian - Påskespesial 2014
14:00 Sykkel: Amstel Gold Race
17:00 En reise i den siste villmark
17:30 Påskefeiring med Linn Skåber
18:30 Nyhetene
18:50 Været
19:00 Veien til OL
20:00 Eventyrlige nordmenn
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Vårt Lille Land
22:45 Det tredje øyet
23:45 Hver gang vi møtes
01:15 Film: The Italian Job
03:05 Vikings
03:50 Verdens sterkeste mann 2012
04:40 60 Minutes
05:25 Alarm 112

Søndag 20. aprilSøndag 20. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:35 America’s Funniest Home Videos
09:00 Melissa & Joey
09:30 So You Think You Can Dance
11:05 Melissa & Joey
11:30 Melissa & Joey
11:55 Friends
12:20 Friends
12:45 Friends
13:10 Friends
13:35 Friends
14:00 Friends
14:25 Two and a Half Men
14:50 Two and a Half Men
15:15 Two and a Half Men
15:40 Two and a Half Men
16:05 Two and a Half Men
16:30 Winter Wipeout
17:25 WALL-E
18:55 Monsters vs. Aliens
20:30 Boy in the Striped Pyjamas
22:00 Uno
23:40 Mannen med den nakne pistol 2 1/2
01:00 Alle mine kjære
03:00 CSI: NY
03:50 CSI: Miami
04:35 Boston Public
05:25 Bingobanden USA

Søndag 20.04.2014Søndag 20.04.2014

06.10 Ut i naturen: Asbjørn på Skutholmen 
07.10 Påskenøtter
07.25 Løsning påskenøtter
07.30 Folk: Dragefl ygerne 
08.00 Jakten på det perfekte livet 
08.30 Antikkduellen 
09.00 Wesentlig Wesenlund 
10.00 Den vidunderlige kysten 
11.00 Påskedag i Ilen kirke, Trondheim
12.15 Salt & Pepper 
12.45 Bibelen 
13.35 Vesterhavsøyene 
14.15 Film: Knerten 
15.25 Sanger om Norge
16.05 Adils hemmelige dansere 
17.05 David Suchet og historien om Paulus 
18.00 Underveis: På kanten av livet 
18.30 Newton 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter
19.50 Pingvinanes hemmelege liv 
20.45 Sanger om Norge
21.25 Påskekrim: Poirot 
22.55 Løsning påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Musketerene 
00.10 Wesentlig Wesenlund 
01.10 Sanger om Norge
01.50 Kunsten å jodle 
02.50 Påskekrim: Poirot 
04.20 Den vidunderlige kysten 
05.20 Pingvinanes hemmelege liv

Skredder siden 1997

Pda, Cap Blanc, 64 03590 ALTEA. TLF. 965843671 www.juannarro.com

Herre- og damemote i din størrelse.
Konfeksjon i tøy, strikk og skinn.
Arbeidsuniformer.
Reparasjoner og omsyinger.

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.

Vi hjelper deg om du trenger hjelp eller tips til å reservere, endre eller kansellere. Har du problemer mens du leier eller bare ønsker å 
forlenge leieperioden order vi det for deg. Har du spørsmål eller et problem du vil ta opp etter å ha levert bilen bistår vi deg fortsatt.

· Når du leier du bil fra SpaniaGuiden får du den beste 
  kundeservice i markedet. 
· Du kan ringe oss i Norge eller vårt kontor i Spania. 
· Du kan kontakte oss på e-post. Og alle henvendelser 
  blir besvart i løpet av en arbeidsdag. 
· Alt på ditt eget språk av erfarne saksbehandlere 
  med lang fartstid i Spania og god lokalkunnskap.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER
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Mandag 21.04.2014Mandag 21.04.2014

06.30 Niklas’ mat 
06.55 Danmarks beste kaker 
07.25 Påskenøtter
07.45 Løsning påskenøtter
07.50 Ut i naturen: Drømmen om det uen-
delige, en reise tilbake til Husøyvær 
08.50 Antikkduellen 
09.20 Folk: Gjensyn med Eldrebølgen 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.45 Odelsgutten 
11.35 Den nordiske adel: Svartå 
12.05 Familien Persson frå Pakistan 
13.25 Hygge i Strömsö 
14.05 Ingrid Bjerkås - hun våget å gå foran 
14.55 Film: Jørgen + Anne = Sant 
16.20 Typen til: Anne Rimmen
16.50 Med rett til å kapre 
17.50 Kjære landsmenn! Herborg Kråkevik 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter
19.50 Monsen på villspor 
20.50 Walkabout
21.30 Arvingane 
22.30 Kisten: Bjarne Brøndbo
23.00 Løsning påskenøtter
23.05 Kveldsnytt
23.25 Inspektør Lynley 
00.50 Musketerene 
01.45 Walkabout
02.25 Film: Dagslys 
04.15 Med rett til å kapre 

Mandag 21. aprilMandag 21. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Familien Stor
06:11 Pusekatten Poppy
06:22 Byggmester Bob
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Milo
06:48 Bananer i pyjamas
07:00 Thomas Toget: Redningsaksjon på 
tåkeholmen
07:58 Tigre & Tatoveringer
08:40 Pokémon Filmen: Genesect og 
legenden vekkes
09:50 Mops og Ollie
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Vårt Lille Land
13:00 Heder og Hammer
13:30 Hus til salgs
14:00 Hus til salgs
14:30 Truls - oppdrag Hurtigruten
15:30 Naboer - Premiere!
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Oppgrader!
17:30 Hotel Cæsar
18:00 Hotel Cæsar
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Bodø/Glimt - Rosenborg 1. omgang
19:50 I pausen
20:00 Bodø/Glimt - Rosenborg 2. omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Det tredje øyet
22:40 Fotballkveld
23:40 Truls - oppdrag Hurtigruten
00:40 Uskyldig dømt
01:40 Criminal Minds
02:35 Numbers

Mandag 21. aprilMandag 21. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Winter Wipeout
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Winter Wipeout
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 Brille
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI: Miami
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:30 Bingobanden USA

Tirsdag 22.04.2014Tirsdag 22.04.2014

06.10 Niklas’ mat 
06.35 Danmarks beste kaker 
07.05 Påskenøtter
07.25 Løsning påskenøtter
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Den nordiske adel: Ängsö 
12.00 NRK nyheter
12.15 Australias villmark 
12.45 Glimt av Norge: Brynesteinen frå Eidsborg 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Danne og Bleckan 
15.00 NRK nyheter
15.10 Øyeblikk fra Norge Rundt
15.15 Herskapelig redningsaksjon 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Europa:
16.20 Yttersia 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Det ville Europa 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen: Marit og Vaffeljerven
20.15 Det gode bondeliv
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt: Skjulte Bånd
22.30 Krøll på hjernen 
23.00 Kveldsnytt

Tirsdag 22. aprilTirsdag 22. april

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:50 Kjendisenes drømmehus
12:55 Heder og Hammer
13:30 Hus til salgs
14:00 Hus til salgs
14:30 Veien til OL
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Hjem igjen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 Else
23:40 The Good Wife
00:40 Lærkevej
01:35 Criminal Minds
02:25 Numbers
03:10 Chicagokoden
03:55 Damages
04:40 Alarm 112 - Fjellets helter
05:30 Alarm 112

Tirsdag 22. aprilTirsdag 22. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Winter Wipeout
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Winter Wipeout
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 The Big Bang Theory
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Typisk deg med Petter Schjerven
22:30 Special Victims Unit
23:45 Castle
00:35 CSI: Miami
01:30 Special Victims Unit
02:25 CSI: NY
03:15 CSI: Miami
04:00 Boston Public
04:45 Rookie Blue
05:35 Bingobanden USA

Fredag 25.04.2014Fredag 25.04.2014

10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Prosjekt perfekt 
12.00 NRK nyheter
12.15 Australias villmark 
12.45 Glimt av Norge: Husmorliv 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Danne og Bleckan 
15.00 NRK nyheter
15.10 Øyeblikk fra Norge Rundt
15.15 Herskapelig redningsaksjon 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Europa
16.20 Arkeologene: De som formet landet 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt
17.55 Ekstreme dyr 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt 
20.05 Adils hemmelige dansere 
21.05 Nytt på nytt 
21.35 Tause vitner 
23.15 Kveldsnytt
23.30 Ripper Street 

Fredag 25. aprilFredag 25. april

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:50 Kjendisenes drømmehus
12:55 Heder og Hammer
13:25 Hvem bor her?
14:00 TV 2 hjelper deg
14:30 Else
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:25 Home and Away
16:55 Kollektivet
17:25 Karl & Co
17:55 Karl & Co
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Oppgrader!
19:30 Norske Talenter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske Talenter - resultater
22:15 Senkveld med Thomas og Harald
23:20 Golden Goal
23:50 Eurojackpot
00:05 Else
01:05 Samurai Sikkerhet
01:35 Samurai Sikkerhet
02:05 Film: Mad City
04:05 Film: En mann kalt Horse

Fredag 25. aprilFredag 25. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Costa del Kongsvik
20:00 Neste sommer
20:30 Typisk deg med Petter Schjerven
21:30 Brille
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 The Graham Norton Show
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 CSI: NY
02:45 CSI: Miami
03:35 Boston Public
04:20 Rookie Blue
05:10 Marriage Ref

Lørdag 26.04.2014Lørdag 26.04.2014

06.05 Debatten
07.05 Historiske hager 
07.35 Kalahari - naturen tørster 
08.30 Gal etter lamper 
09.00 Folk: Brødrene Smart og eventyrbåten 
09.30 Norge Rundt 
09.55 Ekstreme dyr 
10.45 Dialektriket 
11.25 Adils hemmelige dansere 
12.25 Krøll på hjernen 
12.55 Landeplage: Svake mennesker 
13.25 Miss Marple: Mord er ingen sak 
15.00 Fader Brown 
15.45 Midt i naturen
16.45 Toppserien: LSK Kvinner - Grand Bodø
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Adresse København
20.55 Underholdningsavdelingen
21.35 Lindmo
22.35 Rådet
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nattkino: Skyggen 
01.20 Dansefot jukeboks m/chat
03.50 Ripper Street 
04.40 Pop & rock-perler fra 70-tallet 

Lørdag 26. aprilLørdag 26. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Baby Looney Tunes
06:23 Babar
06:45 Bananer i pyjamas
06:57 Rosas verden
07:08 Manon
07:15 Martine
07:28 Familien Stor
07:39 Mademoiselle Zazi
07:46 Horseland
08:08 Wendy
08:32 Winx Club
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Hotell Helvete
13:00 Hvem bor her?
13:30 Kjærlighet uansett
14:30 Smartere enn en 5. klassing?
15:30 Det sterkeste kjønn
16:30 Norske Talenter
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Solsidan
20:00 Klippkompaniet - Nye episoder
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 TV 2s Artistgalla
00:05 Film: Kiss Kiss, Bang Bang
02:05 Senkveld med Thomas og Harald
03:10 Verdens sterkeste mann 2012
04:00 American Idol
04:45 Oppgrader!
05:10 Alarm 112 - Fjellets helter

Lørdag 26. aprilLørdag 26. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:35 America’s Funniest Home Videos
09:00 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
10:20 Melissa & Joey
10:50 Melissa & Joey
11:15 Melissa & Joey
11:45 Friends
12:15 Friends
12:45 Friends
13:15 Friends
13:45 Friends
14:15 Two and a Half Men
14:40 Two and a Half Men
15:10 Two and a Half Men
15:40 Two and a Half Men
16:05 Two and a Half Men
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis
20:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
21:30 Pirates of the Caribbean: The Curse of 
the Black Pearl
00:10 Special Victims Unit
01:10 CSI: NY
02:05 CSI: Miami
02:55 Boston Public
03:50 Rookie Blue
04:35 V
05:20 Lykkelig skilt

Den Norske Bokhandelen
ved kirkeplassen i Alfaz del Pi

Man-Lør 10-14, Tlf 965 889 880
bokhandel@pilmin.net

Norske bøker ● Lydbøker
 Blader ● Aviser Filmer 

Musikk ● Spill ● PC-spill 
Flagg ● Kort ● X-ord...

Scandigo
Supermercado

www.scandigo.es

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Etabl. 2003

Nystekte 

norske og danske 

brød hver dag!

Mmm!

Vi har over 2200 vareslag fra Norge, 
Sverige og Danmark! Kom innom og ta 

en titt på vareutvalget!

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 718 281

Mandag - Lørdag: 09-15  



SpaniaPosten  12. APRIL 2014  UTGAVE 08 2014 37

Onsdag 23.04.2014Onsdag 23.04.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Danmarks fl otteste hjem 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Muntlig spørretime
11.00 NRK nyheter
11.05 Med hjartet på rette staden 
11.50 Glimt av Norge: Aldri sur ... 
12.00 NRK nyheter
12.15 Australias villmark 
12.45 Glimt av Norge: De glemte gruvene 
på Gursli 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Danne og Bleckan 
15.00 NRK nyheter
15.10 Øyeblikk fra Norge Rundt
15.15 Herskapelig redningsaksjon 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Europa: Guds arkitekt 
16.20 Arkeologene: Jakten på kongemakten 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Det ville Europa 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Claridges åpner dørene 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Walkabout
22.20 Trygdekontoret
23.00 Kveldsnytt
23.15 Brasil med Michael Palin 
00.05 Lulu og Leon 

Onsdag 23. aprilOnsdag 23. april

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:40 Kjendisenes drømmehus
12:35 Hjem igjen
13:30 Sykkel: La Fleche Wallone
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Det sterkeste kjønn
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 De utvalgte - Premiere!
22:40 Kjærlighet uansett
23:40 Elementary
00:40 NYC 22
01:40 Criminal Minds
02:35 Numbers
03:20 Chicagokoden
04:05 Damages
04:45 Alarm 112 - Fjellets helter
05:30 Alarm 113

Onsdag 23. aprilOnsdag 23. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Winter Wipeout
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange 
County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 CSI
22:30 Brille
23:30 Klondike
00:30 Castle
01:25 CSI: Miami
02:20 Special Victims Unit
03:10 CSI: NY
03:55 CSI: Miami
04:45 Boston Public
05:30 Lykkelig skilt

Torsdag 24.04.2014Torsdag 24.04.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Danmarks fl otteste hjem 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Prosjekt perfekt 
12.00 NRK nyheter
12.15 Australias villmark 
12.45 Glimt av Norge: Det hemmelege fjellet 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Danne og Bleckan 
15.00 NRK nyheter
15.10 Øyeblikk fra Norge Rundt
15.15 Herskapelig redningsaksjon 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Europa: Flamenco - 
“Spanias blues” 
16.20 Arkeologene: Skatter i havet 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Ekstreme dyr 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt 
20.25 Typen til: Charter-Hilde 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Veien til Ullevaal: NM fotball 1. runde
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire 
23.55 Walkabout
00.35 Trygdekontoret

Torsdag 24. aprilTorsdag 24. april

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:50 Kjendisenes drømmehus
12:55 Heder og Hammer
13:25 Hus til salgs
14:00 Hus til salgs
14:30 Det sterkeste kjønn
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Hvem bor her?
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Samurai Sikkerhet
22:10 Samurai Sikkerhet
22:40 Hawaii Five-0
23:35 Californication
00:05 Criminal Minds
01:00 Numbers
01:55 Chicagokoden
02:45 Damages
03:30 Damages
04:10 Alarm 112 - Fjellets helter
05:00 112 - Politiet

Torsdag 24. aprilTorsdag 24. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 The Big Bang Theory
23:00 Person of Interest
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 Special Victims Unit
02:45 CSI: NY
03:30 CSI: Miami
04:20 Boston Public
05:05 Rookie Blue

Søndag 27.04.2014Søndag 27.04.2014

06.10 Lindmo
07.10 Marit og Vaffeljerven
07.40 Kalahari - regnet kommer 
08.35 Jakten på det perfekte livet 
09.05 Konge i 40 år 
10.05 Den vidunderlige kysten 
11.05 Adresse København
12.05 Salt & Pepper 
12.35 Kjærlighetens laboratorium 
13.05 Vesterhavsøyene 
13.45 Miss Marple: Hvorfor spurte de ikke 
Evans? 
15.20 Typen til: Else Kåss Furuseth 
15.50 Livsfarlege dyr 
16.20 Sanger om Norge
17.00 Adils hemmelige dansere 
18.00 Underveis: Livet på innsida 
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.05 Pingvinanes hemmelege liv 
20.55 Mitt liv som Poirot 
21.55 Mr Selfridge 
22.45 Gutter er gutter 
23.10 Kveldsnytt
23.30 Musketerene 
00.20 Herskap og tjenere 
01.15 Adils hemmelige dansere 
02.15 Folk: Bjørnemannen 
02.55 Livsfarlege dyr 
03.25 Lindmo
04.25 Den vidunderlige kysten 
05.25 Pingvinanes hemmelege liv

Søndag 27. aprilSøndag 27. april

06:00 TV 2 Junior
06:01 Pusekatten Poppy
06:12 Byggmester Bob
06:22 Elias
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Vennebyen
06:54 Den lille prinsen
07:18 Prinsesse Lillefe
07:29 Zou
07:40 Elefanten Ella
08:03 Full fart på fl yplassen
08:11 Peter Pan
08:33 Pokemon
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Reisen hjem
12:30 Sykkel: Liege - Bastogne - Liege
17:15 Sykkel: Oppsummering
18:00 Reisen hjem
18:30 Nyhetene
18:50 Været
19:00 Hovedkampen: Start - Viking 1. 
omgang
19:50 Hovedkampen: I pausen
20:00 Hovedkampen: Start - Viking 2. 
omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 På tur med Dag Otto - Høydepunkter
22:45 Fotballkveld
23:45 Det tredje øyet
00:45 Senkveld med Thomas og Harald
01:50 The Killing
02:45 Vikings
03:40 American Idol
05:10 60 Minutes

Søndag 27. aprilSøndag 27. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:40 America’s Funniest Home Videos
09:05 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
11:15 Friends
11:45 Friends
12:10 Friends
12:40 Friends
13:10 Friends
13:40 Two and a Half Men
14:05 Two and a Half Men
14:35 Two and a Half Men
15:00 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 4-stjerners middag
17:00 4-stjerners middag
18:00 Den siste viking
19:00 Den siste viking
20:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis
21:30 Neste sommer
22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
22:30 CSI
23:30 Sex and the City 2
02:05 Person of Interest
03:00 CSI: NY
03:55 CSI: Miami
04:45 Boston Public
05:30 Lykkelig skilt

Norsk importerte spesialiteter.
Fiskeforretning med norske produkter. 
Slakteri og bakeri.
Ytterligere tjenester:
Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk 
Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfi rma • Bilvask

Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 21.00

Afhængighedsproblemer? Se her

ÆDRU!
Vores succesfulde metoder hjælper dig med

at få kontrol over dit liv og bringer
dig et lykkeligt liv i nærmeste fremtid.

 Ring 

Alarmer for hjem 
 og bedrifter 

jose.bernalte@prosegur.com

676 912 110

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

f i k & f ik i

€75
pr uke

Fiat 500 L
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DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

ALBIR

GJESTFRI KERAMIKER

 
TORREVIEJA

ØNSKER MER FART I DEN NORSKE KLUBBEN

UNESCO I SPANIA PROFILEN

GAMLEBYEN I AVILA DIEGO VELÁZQUEZ

TORREVIEJA

ALLSANG OG DANSEGLEDE

BIL OG TRAFIKK

LÆRER BORT MC-SIKKERHET I OLIVENLUND

LES MER OM DETTE I DENNE UTGAVEN:

I LØSSALG NÅ! 5 €

HER KAN DU BLANT ANNET FÅ 
KJØPT SPANIAJOURNALEN:

 GAMLEBYEN I ÀVILA
UNESCO-ARVEN

 IMPORTER 

 DRØMMEBILEN

IMPORT AV 

BIL TIL SPANIA

 TEMA: SPANSK FØRERKORT, OPPLÆRING, EU-KONTROLL...BIL OG TRAFIKK

EIENDOMSMARKEDET

ALBIR TORREVIEJA

GJESTFRI KERAMIKER ØNSKER MER FART I 
DEN NORSKE KLUBBEN

TORREVIEJA

ALLSANG OG DANSEGLEDE

SPANIAJOURNALEN 2014

(Demo) 

VINTEREN  2014

SPANIAJOURNALEN.NONO

 MARKEDET SNUR, PRISØKNING NOEN STEDER

GLEMTE BYER
 NORD PÅ COSTA BLANCA

NORGE KR 79,- SPANIA 5€

VINTEREN 2014

SUDOKO Enkel SUDOKO Medium SUDOKO Vanskelig
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Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.

7
3 6 4

9

Altea kommune vil yte 
hjelp til innbyggere 
som sliter økonomisk. 

Kommunestyret vedtok nylig 
en midlertidig hjelpeordning 
som innebærer at barnefamilier 
og andre som trenger det nå kan 

søke om støtte til mat, strøm, 
gass, vann og andre basispro-
dukter. 
Stønadene gjelder kun for kor-
tere perioder og er ment å hjelpe 
de som trenger det mest. For å 
motta støtte må man ha bodd 

minst seks måneder i kommu-
nen.
Det er ikke første gang kom-
munen i Altea vedtar ekstraor-
dinære hjelpeordninger. Også 
tidligere er det gitt spesielle 
stønader til trengende, blant an-

net i fjor da det ble opprettet en 
ordning for å hjelpe gjeldsofre 
som har fått hjemmet sitt solgt 
på tvangsauksjon.

Å gi sosial hjelp er i utgangs-
punktet statens ansvar og skal 

gjelde likt for alle som bor i 
Spania. 

Man ser imidlertid at de statlige 
velferdsordningene svikter og at 
fl ere som burde ha hatt krav på 
hjelp ikke får det.

Altea

Kommune vil yte sosialhjelp til innbyggerne
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Lesernes blinkskudd:Lesernes blinkskudd:
Har du tatt ett foto i Spania som du 
synes er spesielt morsomt eller fl ott? 
Send det til oss i Spaniaposten, per 
epost til red@spaniaposten.no, 
så publiserer vi det. 
Kanskje vanker det en liten premie 
også!

VAKKERT: Britt Rolstad har på ny vært på 
fotojakt og sendt oss disse fl otte bildene.

Divinity
peliqueria hair.     estetica beauty
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SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil til lavpris!

 norske utleier i Spania
2001-2014

13år

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

Prisene er alt inklusive. Det vil si forsikring, moms, flyplass-avgift, fri km*. osv. Bensin & eventuelt depositum kommer i tillegg. Pris eksempelet i annonsen gjelder for bil reservert 
på vår webside ca. 12. April, utlevert på Alicante flyplass ca. 26. April. Merk at prisene endrer seg over tid og hvilke biler som er tilgjengelig varierer fra destinasjon til destinasjon. 
Du kan bestille på vår webside eller på telefon. Bestillinger gjort på telefon belastes med et servicegebyr på €5 Euro. Fri km fra de fleste hentesteder langs kysten, inkludert 
Alicante og Malaga flyplass. Enkelte andre hentesteder som Madrid kan ha km. begrensninger, se vår webside for detaljer.

Sp

åå
 norske utleier i S

2001-2014200001-200141414

åå

Alicante

Madrid

Torrevieja

Palma de Mallorca

Ibiza

Las Palmas

Lanzarote

Barcelona

L

T

A

B

€92
pr uke

€77
pr uke

€106
pr uke

€84
pr uke

Fiat Panda Plus Ford Focus Seat IbizaFord Fiesta

€75
pr uke

Fiat 500 L

€171
pr uke

€171
pr uke

€324
pr uke

€183
pr uke

Fiat Fiorino TDI Ford Focus stv VW Beetle CabFord Focus Cmax

€126
pr uke

Audi A3

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: kundeservice@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

€289
LEIEBIL I 28 DAGER

FRA KUN

Enkelt, raskt og billig leiebil i hele Spania!

Lavpriskampanje

på langtidsleie!

Se vår webside

FRI KM. & VEIHJELP

INGEN FLYPLASSGEBYR

EGNE FLYPLASSKONTOR I ALICANTE M.M.

INGEN SKJULTE KOSTNADER

AIRCONDITION I ALLE BILER


