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L’EIX MARAGALL I TOTS ELS
SEUS COMERÇOS ASSOCIATS
US DESITGEM BONES FESTES
U

n any més, els comerços associats, decoren els carrers amb l’enllumenat nadalenc, celebren el Custom Cristhmas amb
la seva recollida solidària de joguines i
recorren els carrers amb el trenet de Nadal
que organitzen l’Eix Maragall i l’UBCI.
Tot un seguit d’activitats i promocions
amb la única finalitat d’animar el barri en
la època més especial de l’any.
Recorda NOMÉS ELS COMERÇOS
ASSOCIATS A L’EIX MARAGALL
PAGUEN LES LLUMS DE NADAL que
engalanen el nostre Eix. No oblideu comprar la vostra participació de loteria de
Nadal, fins el 18 de desembre en tots els
comerços associats a l’Eix Maragall
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ACTIVITATS De l’
ACTIVITATS PER AQUEST
NADAL
TRENET DE NADAL

Dies: 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre, 2, 3 i 4 de gener.
Horari: De 10:30 a 14:00 hores i de 17 a 20:30 hores (a excepció del 24 i el 31 que
circularà fins les 14:00)
Parades del tren:
c/ Trinxant amb c/ Joan de Garay
Plaça del Congrés
Preu: Gratuït amb els tiquets que et donaran a les botigues associades (1€ per persona
sense el tiquet).
Dona una volta pels carrers comercials de l’Eix Maragall i de la Unió de Botiguers Congrés Indians, descobriràs el Passeig Maragall, el carrer Cartellà, Felip II, la plaça Congrés, Garcilaso, Sant Antoni Maria Claret o Navas, tot animat amb les millors nadales.

1a. CAMINADA SOLIDÀRIA EIX MARAGALL

D
es de fa quatre anys, l’eix Creu Coberta treballa en la realització d’un Concurs

de Curtmetratges, anomenat Creu Coberta Shopping & Shooting, i que per mitjà
d’unes bases divertides, volia fomentar la
creativitat entre els amants del cinema, tot
localitzant les històries i arguments en un
dels comerços del seu eix. Fent que el comerç sigui realment el protagonista.
Per créixer en qualitat i quantitat, aquest
2015 el Concurs s’expandeix a tota la ciutat. El Barcelona Shopping & Shooting, by
Creu Coberta, vol arribar a tots els racons
i comerços de la nostra Barcelona, i per
això s’alia estratègicament amb la Fundació Barcelona Comerç. Tots els eixos
de la ciutat hi participen, i per això als
equips de rodatge els pot tocar un comerç
de qualsevol punt de la ciutat. El mecanisme és molt senzill. Per mitjà d’aquest
web, els equips, formats per dues o més
persones, podran inscriure’s amb les seves
dades bàsiques, i podran triar quins cinc
dies seguits del mes de desembre són els
més adients per a ells, per enregistrar i
muntar el curt. En el moment que iniciï el
primer dia rebran les dades bàsiques per a

rodar-lo: una paraula clau (que per a cada
equip serà diferent), una temàtica general
per a tots els equips, una botiga on rodar
amb les seves dades bàsiques (hauran de
posar-se d’acord amb l’establiment pels
horaris de rodatge), i des d’aquell moment
tindran 5 dies exactes per escriure el guió,
gravar, muntar i penjar el curtmetratge a
la nostra plataforma digital. A partir del 24
de desembre, es difondran tots els curts, i
la feina serà difondre’l prou, perquè com
més «likes» tingui, el curt es podrà endur
el premi del públic. Evidentment, també
comptarem amb un jurat format per primeres figures del món de l’espectacle, el
cinema i les arts de Catalunya. Els guanyadors del Premi al Millor Curt i el Premi al Millor director rebran un Hermes
del Comerç, una estatueta de bronze que
representa el Déu del Comerç i que, com
si fos un Òscar de Hollywood, ja s’ha
convertit en el premi que vol honorar els
millors treballs cinematogràfics sobre comerç a Barcelona. Esperem les propostes
de tots els cinèfils i creadors de la ciutat i
del país!

On: Sortida desde Plaça Torre Llobeta
Quan: 12/12/2015
Hora: 10:00
El 12 de desembre, a les 10 del matí, es celebra la 1a caminada solidaria de l’Eix Maragall. Cal inscripció prèvia. Import: 5€ (regal de motxilla, aigua, poma i xapa). Tots
els diners recaptats van destinats íntegrament a la investigació de la Tromobosi i les
malalties venoses que dur a terme l’Hospital de Sant Pau.

CUSTOM CHRISTHMAS 2015 – RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE JOGUINES
Dia: dissabte 12 de desembre
Hora: 10 a 20 hores
Lloc: Plaça Torre Llobeta.
Al llarg de tot el dia exhibicions i més en un festival en el que el motiu principal de
l’acte és que ens portis una joguina pels nens malalts de càncer. Trobaràs també una fira
pre nadal, tallers infantils, begudes i entrepans a preus populars.

PATGES REIALS

Lloc: Navas de Tolosa amb Josep Estivill
Dia i hora: 2 de gener de 17 a 20 hores, dia 3 de gener de 11:00 a 14:00 i dia 4 de gener
de 11:00 a 14:00 i de 17 a 20 hores
Lloc: Passeig Maragall amb carrer Acàcies
Dia i hora: 2 de gener de 17 a 20 hores, dia 3 de gener de 11:00 a 14:00 i dia 4 de gener
de 11:00 a 14:00 i de 17 a 20 hores
Els Patges Reials recolliran les cartes dels més petits de la casa per fer-li realitat els
seus somnis.
PER NADAL COMPRA AL BARRI, EL MILLOR SERVEI I LA MILLOR QUALITAT SEMPRE AL TEU COSTAT!!!

Regala joguines a
la teva mascota

EDICIÓ I DIRECCIÓ

EIX MARAGALL Associació de Botiguers i Professionals

Plaça Maragall, 15 Tel./Fax: 934 08 05 26 - 08027 Barcelona
e-mail: info@eixmaragall.com
www.eixmaragall.com

PUBLICITAT

Mariana Juárez Tel 934 08 05 26

LA BOTIGA DELS ANIMALS

MAQUETACIÓ

Passeig Maragall, 95
Tels.: 934 35 59 48
e-mail:tradortiz@ctv.es

Joaquim Riera Disseny i Comunicació Tel.934 56 19 86
e-mail: estudi@jriera-disseny.com

EXEMPLAR GRATUIT
Dipòsit Legal B- 15172-2006

Servei a domicili
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L’energia dels barcelonins
encén el Nadal al Passeig
Maragall
U

na mica més tard que altres anys, Barcelona
dóna per començada la campanya de Nadal.
El divendres 20 de Novembre, al vespre s’ha
fet l’encesa oficial dels llums a les principals
vies comercials de la ciutat.
Aquest any, l’acte simbòlic ha canviat de lloc.
S’ha fet al Passeig Maragall, a la confluència de tres
districtes de la ciutat: Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu.
La llum i la música han estat les protagonistes de l’acte d’enguany,
en què per encendre l’enllumenat ha calgut l’energia de tots els
presents, que simbòlicament s’han donat les mans. L’actor i
showman Guillem Albà i la música del grup Marabunta, creada per
a l’ocasió i que recrea les tradicions i la diversitat de cultures, han
animat l’acte. Hi ha assistit l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau el
president de l’Eix Maragall Sr. Joan Romero i el president de la
Fundació Barcelona Comerç Sr. Vicenç Gasca.
Vicenç Cervera
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El passat 27 d’octubre es va
celebrar el Premi Comerç de
Barcelona 2015

E

ls vuit premiats d’aquesta edició són exemples d’establiments que aposten per
la producció local i sostenible, botigues centenàries i emblemàtiques que conserven la màgia del seu inici, iniciatives que dinamitzen el sector de la restauració,
alhora que creen cohesió social als barris i són un punt de trobada on aprendre i
compartir, a més de fomentar una vida saludable i equilibrada. Són, en definitiva,
testimonis d’un tipus de comerç arrelat al territori que afavoreix la proximitat i
diversitat i aporta un valor afegit ambiental i/o social. – Menció Especial: David
Carnissers, del Mercat de Santa Caterina. El jurat reconeix una trajectòria de 25
anys d’ experiència i el fet que aquest establiment s’ha convertit en una referència en l’especialització de productes càrnics dins el món dels mercats, amb una
àmplia gamma de productes i varietat d’hamburgueses elaborades artesanalment,
fets que l’han convertit en un pol d’atracció de públic al Mercat de Santa Caterina.
Per part de l’Eix Maragall van assistir el nostre president Sr. Joan
Romero i una bona representació dels components de la junta.
Va tancar l’acte la nostra alcaldessa Ada Colau.
Vicenç Cervera

CUSTOM
CHRISTMAS
2015

E

l passat 29 d’octubre, la Fundació Barcelona Comerç ha lliurat el premi Fundació 2015 al periodista expert en economia, Josep Maria Ureta i Buxeda, periodista
expert en economia i escriptor, “Pels seus coneixements del comerç de proximitat de
Barcelona i per la seva tasca continuada, mitjançant els seus escrits en els mitjans de
comunicació, en favor del comerç de la ciutat i del seu model de comerç”.
L’acte que s’ha celebrat en el restaurant Esfèric de Montjuïc ha comptat amb la participació de 225 comerciants, autoritats i personalitats vinculades al món del comerç i
ha estat presidit pel Director General de Comerç de la Generalitat de Catalunya Josep
Maria Recasens, el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo
Pisarello, i el president de la Fundació Barcelona Comerç, Vicenç Gasca.

E

l passat dissabte 12 de desembre es
va celebrar el Custom Christmas la nostra jornada més solidària, vam recollir Joguines pels nens malalts de càncer, gaudir
amb totes les activitats, tallers infantils i
música i balls en directe.
També vam poder gaudir a la sala d’actes
del Centre Cívic Torre Llobeta d’una actuació musical del grup SENIORS EN
ALLEGRO amb ells vam poder rememorar temps passats.
Moltes gràcies a tots els col·laboradors i
participants que han fet possible un any
més gaudir d’aquesta jornada solidària.
També volem agrair a tots els participants
de la 1ª Caminada Solidària la seva aportació per a l’INSTITUT DE RECERCA
DE L’HOSPITAL DE SANT PAU per la
investigació de la trombosi i les malalties
venoses.

Josep Maria Ureta que s’ha mostrat molt satisfet amb el premi, ha reconegut la capacitat dels comerciants de Barcelona per crear comunitat i ha identificat, el domini
i processament de les dades com el gran repte de futur del comerç. En aquest sentit
ha dit, els Eixos Comercials, precisament pel seu plantejament de comunitat, juguen
amb el gran avantatge de comptar amb gran quantitat d’informació sobre el comportament del client i tendències de mercat.
En el seu torn de la paraula, Vicenç Gasca, president de la Fundació Barcelona Comerç ha agraït a Josep Maria Ureta la seva atenció amb el petit comerç. Gasca ha
aprofitat la presència al sopar del primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, per demanar a l’Ajuntament diàleg i empatia amb els comerciants, i al final de
la seva intervenció ha anunciat la fi del seu mandat, el proper mes de gener, aprofitant
la presència de comerciants i autoritats per agrair la seva col·laboració durant el seu
mandat.
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Escudella i
carn d’olla

Al menú de
Nadal no pot
faltar mai
l’escudella i
carn d’olla.
Aprèn a
cuinar-la!
Elaboració:

Renteu el peu de porc, l’orella i el morro,
la gallina i el pollastre. Poseu una olla al
foc amb 4 litres d’aigua, afegiu-hi tota la
carn i els ossos. Tan bon punt comenci a
bullir, escumeu bé el brou i traieu-li totes
les impureses que pugin a la superfície.
Afegiu-hi llavors els cigrons (que abans
haureu remullat en aigua tèbia durant 12
hores) i deixeu-lo bullir una estona.
Poseu-hi la pastanaga, el nap, la xirivia,
l’api, el porro, i torneu-lo a escumar. Deixeu que bulli 1 hora i 30 minuts, aproximadament; aleshores, la carn ja serà prou
tova. Afegiu-hi la col, les patates tallades a trossets i la pilota (que ja haurem
preparat), afegiu-hi també les botifarres.
Deixeu-lo bullir uns 30 minuts més. Tot
seguit, rectifiqueu de sal.
Quan tot estigui ben cuit, coleu-ne el brou.
Prepareu l’escudella amb el brou colat i
els galets, que anireu abocant quan el brou
estigui bullint, i el deixareu coure de 12 a
15 minuts més.
L’escudella se serveix ben calenta i, després, en una safata, ben posades, les verdures i en una altra la carn, tallada a trossos i havent-ne retirat els ossos. Se serveix
tot ben calent.
Preparació de la pilota:
En un atuell poseu la carn de vedella, la
de porc i la cansalada, tot picat, afegiu-hi
l’ou, el julivert i els alls picats i les molles
de pa remullades en llet. Assaoneu-ho tot
amb sal i pebre i una mica de canyella en
pols; aplaneu-ho bé primer amb una forquilla, després es pot fer amb les mans,
fins que tot hagi quallat. Llavors, feu la
pilota, mirant que tingui una forma un xic
ovalada, enfarineu-la i afegiu-la al brou.

Ingredients

Portes Trinxant es una
empresa dedicada a la
colocación de puertas de
interior, blindadas, parquet,
altillos y armarios a medida.
Realizamos presupuestos
sin compromiso. Tenemos
precios ajustados.

500 g de carn de vedella
1/4 de gallina
pollastre
els menuts del pollastre
200 g d’orella i morro i 1/2 peu de porc
1 os de pernil sec
100 g de cansalada
1 os d’espinada
1 os de genoll de vedella
150 g de botifarra blanca
150 g de botifarra negra
250 g de cigrons remullats
250 g de patates

C/Joan de Garay 1-3
08041 Barcelona
Tel. 93 243 01 43
info@portestrinxant.es
www.portestrinxant.es
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1 col verda d’olla
1 nap, 1 pastanaga, 1 xirivia, 1 porro,
api
Per a la pilota
150 g de carn de porc picada
150 g de carn de vedella picada
100 g de cansalada picada
1 ou, unes molles de pa remullades en
llet
1 all, julivert, sal, canyella en pols
1 cullerada de farina
Per a l’escudella
300 g de galets grossos

Ferreteria
Jané
H

i ha persones que fan de la seva tenacitat, capacitat de
treball i constància, el motiu per a viure. Aquest és el cas d’un
home i una dona que, es miri com es miri, han marcat la història del baix Maragall. Estic parlant del Sr. Antoni Jané que
juntament amb la seva dona la Sra. Montserrat Virgili han
aixecat uns establiments emblemàtics al nostre Passeig Maragall: la FERRETERIA JANÉ i MENAJE HOGAR JANE.
No tan sols el van aixecar sinó que varen transmetre aquests
valors als seus dos fills la Núria i el Antoni, que amb la seva
pròpia personalitat han actualitzat les visions i han reinventat el negoci fent-lo pròsper i donant vida i prestigi al barri.
Amb aquesta visió em dirigeixo a veure una de les persones que més coses em podrà explicar de les experiències
d’aquesta parella, molt notable del nostre barri. En arribar a la botiga, em rep molt amablement la Núria Jané.

Més tard varen veure que necessitaven
ampliar el local i al Passeig de Maragall
núm. 84 van veure un local que tenia totes
les avantatges per espai i proximitat que
requeria l’ampliació del negoci i allà varen traslladar la ferreteria, tant la domestica com la industrial, després varen connectar amb el passatge Rustullet per tenir
una entrada per vehicles. En el local del
Passeig Maragall Nº 94 i varen especialitzar el parament de la llar i van crear el
“ Menaje Hogar Jane” per tots coneguts.

Com varen començar els
teus pares?

Els meus pares es varen
casar al 1948 i immediatament van decidir agafar
una petita botiga (avui en
dia hi ha la plaça rodona),
on hi havia uns quants tallers i en un cantó, una
botiga de queviures. Totes
aquestes botigues estaven
afectades per un pla urbanístic i anys després les van
enderrocar deixant l’espai
per fer la plaça tal com la
coneixem ara. Allí varen iniciar la venda
d’estufes de querosè, els frigorífics (que
els recordo molt petits), olles, productes
de ferreteria i tot el que els demanava el
públic en general i els tallers dels voltants;
així es van fer una clientela i un nom.
Vivien en un pis del xamfrà del 72 del
passeig de Maragall, d’aquesta manera
era sortir de casa i trobar-se a la feina.

Quan van canviar de
local?

Després d’uns anys i en vistes de
l’imminent enderroc de les casetes varen
decidir agafar una botiga una mica més
amunt, al Passeig de Maragall núm. 94,
allí varen ja ampliar el negoci posant un
taulell a la dreta de la botiga amb tot de
caixetes on podies trobar de tot; des d’una
paella fins a un vis del 6. La mare s’estava
al fons de la botiga i allí cobrava la nota
que li feien des del taulell.

Humanament els teus pares com eren?
Després d’aquesta ampliació va seguir creixent?
La mare que era una dona amb molt de
caràcter i que sabia portar molt bé al pare
va trobar una torreta que estava al carrer
de Navas núm. 399 (hem de pensar que
tot el barri en aquella època eren horts
i torretes que, a poc a poc, varen deixar
pas al barri que coneixem) i varen decidir
comprar-la entre altres coses perquè per la
part del darrere connectava amb la botiga i
així varen poder ampliar-la una mica més.

ho tenien tot venut i no es preocupaven
de les comandes petites. Així reunint-se
uns quants i fent una Comissió de Compres, feien unes comandes grans i obtenien també un millor preu de compra.
El lloc de la reunió estava al menjador de
casa i la mare els hi feia mongetes amb botifarra mentre arreglaven les comandes. Així
de simple va començar el COFAC (Cooperativa de Ferreters Associats Catalans).
Una
anècdota!
Quan
organitzaven les reunions un dia ens va passar
que va arribar la policia a casa perquè veient tants cotxes davant la porta
d’aquella torreta es van pensar que s’hi
feien reunions sospitoses. Ja veieu...

Com va començar la creació de COFAC

El pare que era un home amb molt bones
relacions va reunir a un grup de companys
i varen fer un grup de compres, hem de
pensar que en aquell temps no hi havia
molta cosa i els fabricants segons com,
7

Com ja he dit la mare tenia molt de caràcter però gràcies a això va portar el pare per
camins segurs, lluny d’aventures de negocis que no tenien gaires garanties. En la
seva vida familiar eren unes persones molt
amables i anaven a ballar molt sovint, ja
que els encantava ballar i anar al Cine.
Moltes Gràcies Núria Jané i el seu marit Josep Abella per regalar-me el vostre
temps, tens una família que ha entès que
fer barri és això: Treballar i treballar.
Vicenç Cervera

LesGràcies
nostres
botigues
i
p
a la solidaritat d’aquests comer
Agencia de viatges

B
A

OUTLET VIATGES GUINARDO
Passeig Maragall, 199-201
Tel. 934 08 67 90
VIATGES MADRAS
Passeig Maragall, 26
Tel. 934 55 05 90

Alimentació
CONDIS NAVAS
		Navas de Tolosa, 355 Tel.934 08 30 32
		 CAL ROMESCO
		Passeig Maragall, 124 Tel. 933521339
		 GASCH CANSALADERS
		Garrotxa, 17 Tel. 933 51 81 26
GRAU XARCUTERS
Passeig Maragall, 336 Tel. 933 58 25 42
LA FIRETA
		Barri del Guinardó www.lafireta.es
L’AVIRAM DELS QUINZE
		Verge Montserrat, 271 Tel. 934 55 72 86
		 MANDUCA (Ecobotiga)
		Garcilaso, 234 Tel 932 43 45 50
		 PEIXATERÍA PACO
		Passeig Maragall, 211Tel. 933 51 94 05
		 XARCUTERIA LOURDES
		Mare de deu de Montserrat, 179

A
B
B
C
B
B
B
B

Altres

A

MIKY SA
Passeig Maragall, 98 Tel. 934 46 27 17
LOS SUEÑOS DE AFRODITA
www.sexshopafrodita.es Tel. 930 13 09 30

Bars, bodegues i restaurants

A
C
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
B

		ARISMAN WEBS
		www.arismanwebs.es Tel. 930 13 00 59
BILOGIC Gràfics
		Passeig Maragall, 150-152 Tel. 933 49 17 98
		DILOGIC Serveis Gràfics
		Puerto Príncipe, 7 Tel. 933 40 22 18
		J. RIERA DISSENY I
		COMUNICACIÓ Tel. 934 56 19 86

B
B

Assegurances

B

		MONTSE BLASCO
		Grup Catalana Occidente
		Passeig Maragall, 169 Tel. 933 49 80 79

Assessories i gestories
ABF Assessors
Passeig Maragall, 93 Tel. 934 46 06 40
ASSESSORIA MACIÀ
Passeig Maragall, 284 Tel. 931 05 51 43
BORBON GRUP
		Passeig Maragall, 179 Tel. 933 49 11 16
GRUPO ECOMUNIDAD
Administració de finques
Passeig Maragall, 100 Tel. 936 24 38 36
TECNOCASA - Estudio Maragall
Passeig Maragall, 177, local 1
Tel. 934 08 04 00
		

A
B
B
B
B

Automoció

A
A
C
A

		 AUTOEQUIP
		Passeig Maragall, 55 Tel. 934 56 08 08
		GARATGE CUMSA, S.L.
		Trinxant, 136 Tel. 933 51 71 62
		 RENAULT ARANDA
		Passeig Maragall, 272 Tel. 934 29 66 00
TALLER MECANIC TESA
		Navas de Tolosa, 315 Tel. 933 51 71 54

A

A
B
A
C
A
B
A

A
A

C

CM DENTAL SANT JORDI
Industria, 298-300 Tel. 934 50 31 11
CENTRE MEDIC NAVAS
Navas de Tolosa, 292 Tel. 933 40 02 08
		 L’EIX DEL IOGA
Mare de Déu de Montserrat, 253 ent. 1ª
Tel. 626 56 88 38
ORTOGAN Serveis a la gent
gran i dependència
Acacies, 6-8 Tel. 933 52 24 45
SALUT CREIXENT
Puerto Principe, 2 Tel. 933 52 49 49
SUMINISTROS 3ª EDAD
Art, 8 local (magatzem)
Tel. 935 10 8505 / 661 58 73 56
www.suministros3edad.com
TERÀPIES NATURALS 		
AROMATIKA
Indústria, 342 Tel. 931652104

A
A
B
A
A
C

FARMÀCIA BLANCH
Navas de Tolosa, 329 Tel.933 51 73 64
FARMÀCIA FUSTE
Sant Antoni Mª Claret, 229
Tel. 934 36 98 40
FARMÀCIA Mª Rosa Celdrán
Teodoro Llorente, 4, Tel. 933 51 74 84

FERRETERIA JANE
Passeig Maragall, 84 - 86 Tel. 932 43 07 54
MANYERIA J. SUARI
Sant Antoni Mª Claret, 223-225
Tel. 934 35 77 77
PRODUCTOS RALPE
Pintor Casas, 6 Tel. 934 36 78 67

A

A

ESTEL Centre de bellesa
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 252
Tel. 93 347 47 99
ESTHETIC LINE
Juan de Garay, 2 Tel. 931 79 94 12
PERRUQUERIA GASSÓ
Ramon Albó, 10 Tel. 933 52 65 45
PERRUQUERIA MÒNICA BALLESTER
Navas de Tolosa, 311 Tel. 934 08 18 12
PELUQUERIA PARRA
Passeig Maragall, 223 Tel. 934 33 06 66
PERRUQUERIA REYSA
Navas de Tolosa, 288 Tel. 933 51 01 04
THE HAIR STORE productes
de perruqueria
Passeig Maragall, 138 Tel. 933 51 73 72
VISUAL LOOK
Passeig Maragall 93 Tel. 934 56 59 89
					

B
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FLORISTERIA EMI
Navas de Tolosa, 298 Tel. 933 40 60 04
FLORES MARUJA
Passeig Maragall, 132-134 Tel. 93 35175 60
FLORISTERIA TECNIPLAN
Cartellà, 79 Tel. 934 07 11 34

Forns i pastisseries

C
A
B
A
C
A

FLECA RAMON MATEU
Passeig Maragall, 344 Tel. 933 58 62 15
FORN DEL BARRI
Navas de Tolosa, 327 Tel. 933 51 97 16
L’OBRADOR DELS 15
Passeig Maragall, 209 Tel. 933 51 99 07
PANETTONE CAFÉ
Trinxant, 125 Tel. 647 06 98 72
PASTISSERIA MAS
Passeig Maragall, 269 Tel. 934 35 48 73
PASTISSERIA MAS II
Passeig Maragall, 66 Tel. 934 55 19 87

Herboristeria i dietètica

A
C

HERBOLARI BIO-DIETETICA
Navas de Tolosa, 313 Tel. 933 52 23 94
HERBORISTERIA DE MAS
Cartellà, 50-56 Tel. 934 29 36 90

Informàtica

A

CENTRE PSICOLÒGIC I
FORMATIU ÀGORA
Escultor Llimona, 36 bis
Tel. 934 20 78 11
CENTRE D’ENSENYAMENT
SECUNDARI BEMEN-3
Cartellà, 48 Tel. 933 57 12 58
CENTRE D’ESTUDIS SURGE
C/ del Greco, 16-18 Tel. 934 94 99 80

TANTA TINTA
Sant Antoni Mª Claret, 342
Tel. 931 75 23 92

Joieria i regals

B
A
B
8

ARNALD CLIMENT JOIES
Lluis Sagnier, 41 Tel. 934 35 45 96
JOIERS LAGUNAS
Navas de Tolosa, 280 tel. 933 40 71 59
JOIERIA MARCO
Passeig Maragall, 178 Tel. 933 51 82 06

MIQUEL HERRERO JOIERS
Sant Antoni Mª Claret, 221 Tel. 934 35 14 11

Loteria

A

ADMINISTRACIÓ DE
LOTERIES NAVAS
Navas de Tolosa, 298 Tel. 933 40 81 06

Mascotes

A

LAYKA La botiga dels animals
Passeig Maragall, 95 NOVA ADREÇA
Tel. 934 35 59 48

Menjar Preparat

B
B
B
C

		CAN CASSOLES
Passeig Maragall, 100 Tel. 932 43 23 47
LANDREMONT Platos Preparados
Av. Mare de deu de Montserrat, 263
Tel. 933 47 99 27
XARCUTERIA CLARET
Sant Antoni Mª Claret, 211-A
Tel. 934 36 60 25
YA COCINO YO, pollos al l’ast
Cartellá, 62-64 Tel. 933 57 23 98

Mobles i matalasseria

A

MATALASSERIA LA GARROTXA
Passeig Maragall, 78 Tel. 933 51 10 02

Moda infantil, Nadons,
Puericultura

C

Floristeria

Escoles i formació

C

HORTA ESPORTIVA
Feliu i Codina, 27 Tel. 934276479
NICK ESPORTS
Passeig Font d’en Fargas, 6
Tel. 934 20 51 70

Ferreteries i manyeries

CALBET
A ELECTRODOMÈSTICS
Passeig Maragall, 74 Tel. 933 52 05 06
ELECTRODOMÈSTICS M. REGIS
B Passeig Maragall, 154 Tel. 934 08 41 37

C

CONDAL CROSSFIT
Passatge Rustullet, 18
Tel. 649 76 10 06
DIR MARAGALL
Sant Antoni Mª Claret, 362
Tel. 934 56 61 00

Farmàcies

Electrodomèstics i
electrònica

C

HELEN DORON MARAGALL
Plaça Maragall, 18 Tel. 688 97 25 25
KIDS & US HORTA-GUINARDÒ
Cartellà, 101 Tel. 934 20 11 32

Esport i oci

Centres d’estètica,
perruqueries

B

B
C

Centres de salut

		

Arts gràfiques

CANTINA MEXICANA CHIHUAHUA
Passeig Maragall, 107 Tel. 934 46 03 91
CASA DE LOS NAVARROS
Passeig Maragall, 375 Tel. 934 29 30 48
2D2DSPUMA CERVESERIA
Manigua, 4 Tel. 654 24 15 81
EL RACÓ DE L’OPA
		Plaça Maragall, 7 Tel. 649 80 55 78
EL TIMBALET
Trinxant, 144 Tel. 933405142
		GRANJA BAR CRETA
		Navas de Tolosa, 319 Tel. 933 40 80 45
		 MARC’S ENTREPANS
		Passeig Maragall, 140 Tel. 933 40 21 90
		 VINALIUM
		Passeig Maragall, 102 Tel 932 43 31 88

B

KIUBA
Cartellá, 56 Tel. 635 24 36 58
MUNDOKID
Compra i venda online de roba infantil
www.mundokid.com
Tel. 644 00 48 42
NURIA JANE BEBES
Plaça Maragall,22 Tel. 933 52 29 34

Moda, sabateries bisutería i
complements

A
B
B
A

BAMBOLA
Passeig Maragall, 74 Tel. 607 91 87 07
BOUTIQUE NEKANE
Passeig Maragall, 70 Tel. 934 33 51 09
BOUTIQUE RAIGAL
Av. Borbó, 1Tel. 933 49 91 55
CALÇAT INFANTIL NUANJU
Passeig Maragall, 28 Tel. 933711771
		

Óptiques
BIELSA OPTICS
Pintor Mir, 2 Tel. 933 57 15 93
CRL ÒPTICS
Passeig Maragall, 211 Tel. 931 65 22 21
OPTICA BASSOLS
		Navas de Tolosa, 286 Tel 933 49 66 72
OPTICA LUXOR
Passeig Maragall, 146 Tel. 933 52 10 03

C
C

B

Papereries i llibreries
CET LA CALAIXERA

B Passeig Maragall, 124 Tel. 933 52 13 39
LA FONT DE MIMIR LLIBRERIA
C Costa i Cuixart, 5 Tel. 933 40 16 16
PAPERERIA
A LLIBRERIA
MARIA MATEU
A

Sant Antoni Mª Claret, 338 Tel. 934 55 53 42
PAPERERIA ALVARO
Concepció Arenal, 5 Tel. 934 08 54 74

Parament per la llar

A

ARTS GORA TALLER DE MARCS
Joan de Garay, 4 Tel. 934 35 70 39

professionals
associats
rços, el barri està més viu, el barri progressa
IL·LUMINACIÓ I MATERIAL
		ELÉCTRIC DRAC DE LLUM
		Passeig Maragall, 120 Tel. 936 67 64 88
		 LAMPARAS MIM
		Navas de Tolosa, 296 Tel. 933 40 42 50
		MENAJE HOGAR JANE
		Passeig Maragall, 94 Tel. 933 51 74 54
		

B

A
A
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OUTLET COTTONREUS
Sant Antoni Mª Claret, 350-352
Tel. 934 35 32 26
		J. DIAZ ROBA PER LA LLAR
		Plaça Maragall, 4 TEL. 933 51 87 03
		LA ROSA D’ALEXANDRIA
		Plaça Maragall, 2 Tel. 93 352 78 64
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121
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Reformes i reparacions
per la llar
AIGUALLUM
Passeig Maragall, 240 Tel. 934 29 94 9
CERAMICS
Segle XX, 22 Tel. 933 51 41 04
CERÀMIQUES ESTIVILL
Josep Estivill, 19 Tel. 934 08 65 65
INSTALTRAVER
Sant Antoni Mª Claret, 209
Tel. 934 36 85 15
INTERIORISME FRECHILLA
Trinxant, 134 Tel. 606 32 29 95
PUERTAS TRINXANT
Joan de Garay, 7 Tel. 932 43 01 43

isc
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C/ de la Garro

sa
tg
e
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		 AROMA D’ELLA
		Ramon Albó, 10 Tel. 933 52 65 45
COSMÈTICA NATURAL AROMATIKA
Indústria, 342 Tel. 931652104
DROGUERÍA PERFUMERIA QUEL
		Navas de Tolosa, 317 Tel. 933 51 74 60
PERFUMERIA MARZAR
		Sant Antoni Mª Claret, 221
		Tel. 934 36 98 15

s
Pa

B
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A
A

E

ls que ens hem dedicat tota la vida al
mon de la moda ens omple de satisfacció
veure una passarel.la professional en plena Plaça de Maragall.
No fa tant de temps que per veure una
passarel.la havies que marxar a Paris o a
Londres i mes recentment a la Passarel.
la Gaudi o Cibeles i si tenies invitació ja
que eren passarel·les restringides al públic
professional.
El mon evoluciona i gracies a la gestió
de la Fundació Barcelona Comerç i la
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona es possible gaudir d’una desfilada a on
la gent mes inquieta del nostre Eix presenta la moda de la temporada en diferents
àmbits, indumentària per l’home, dona i
nens, òptica, pentinats, objectes de regal,
disfresses i fins i tot quatre models per núvies que van tancar amb èxit la desfilada.
Cal destacar la professionalitat de tot
l’equip tècnic i les models que varen fer
una vetllada molt agradable i plena de noves idees per actualitzar la nostre vida ,
no en volia deixar els vailets que acompanyats per les models professionals varen tenir molt èxit i ja s’entrenen per ser
professionals de la moda.
Aquest any 2015 s’ha realitzat la quarta
edició de aquest meravellós esdeveniment.
Des d’aquí donem les gràcies a tots el establiments col·laboradors per la seva tasca
Bibidi Bobidiboo, Antonia Navarro, Visual Look, Mari Carmen Taller de Costura, Paperería Alvaro, Lencería Íntima
Antonia Navarro, Modanovias,Nekane i
Bâmbola
Vicenç Cervera
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cretes, vosaltres teniu en
compte aquestes tendències?

Una visita
a Visual
Look

Si, és cert que els temps creant unes tendències concretes però aquestes s’han de
personalitzar per cada una de les nostres
clientes, és bàsic actualitzar a la nostra
clientela però no podem oblidar que el
pentinat l’afavoreixi que li escaigui bé i el
més important que les clientes se sàpiguen
veure.

Notem que al carrer hi
han molts cabells tenyits,
és que el color està molt
de moda?
La gent tenim la necessitat de singularitzar-nos davant de la societat, és obvi que
el color, entre altres coses, com el tall de
cabell , ajuda molt a aquesta necessitat,
darrerament treballem molt les metxes valaiag que afavoreixen molt fent un afecte
dos tons avellutats i el més important no
castiga tant el cabell .

Estan més de moda les roses o les morenes?

Els dos tons conviuen amb harmonia però
per al fet que de natural som més morenes

D
ins
grapat

aquest barri tenim un bon
de persones que practiquen
un ofici que se sap existia ja fa més
de mil anys, parlo dels perruquers.
Per parlar d’aquest ofici artesà ens
adrecem a veure la Shahane, directora de la perruqueria Visual Look, professional formada al nostre barri i
que té unes habilitats extraordinàries.

Quan fa que ets perruquera?

Fa 11 anys que vaig poder realitzar un
somni que tenia ja de molt petita, aconseguir el meu títol de perruquera, també vaig
veure que em faltava molt de camí per poder pentinar amb criteri i amb aquest sentiment vaig poder entrar a l’equip ”Cervera Perruquers” equip molt competent que
varen influenciar molt en la meva formació, vaig aprendre que no pentinem caps
sinó persones, que aquestes tenen unes
necessitats i que nosaltres des del nostre
taller artesà tenim l’obligació de realitzar

fa que hi hagi tendència a aclarir el cabell
amb coloracions o metxes no forçosament
roses sinó també d’altres tons.

Per aconseguir un cabell
ros heu de tenyir amb un
producte bastant potent,
com tracteu aquest problema?

Quan vas començar amb
aquest equip només et
formaves amb les tècniques del tall i pentinat?
No, les tècniques tradicionals són molt
importants però el coneixement de la Psicoestètica va ser bàsica. El fet de coordinar el fons i la forma, el fet de poder treballar amb els clients per potenciar la seva
imatge em dóna unes satisfaccions que la
perruqueria mecànica no em donava.

Com vas aprendre aquesta ciència de la Psicoestètica??

A les nits després de treballar, tot l’equip
i dirigides per al Sr. Cervera fèiem unes
reunions a on s‘explicaven les bases per al
coneixement d’aquesta ciència creada per
al psicòleg Carles M. Espinalt.

Trobes que és molt difícil
aprendre l’ofici?

Si i cada dia ho serà més, ja que el públic al carrer es troba cada dia amb més
competència i cada dia és més exigent

amb la seva pròpia imatge per poder estar
a l’altura en aquest món tan competitiu.
M’explicaré, abans si tu sabies fer de mecànic, trobaves feina a tot arreu, avui, a
part de saber fer de mecànic has de tindre
una bona imatge estar ben vestit, ben afaitat i molt ben pentinat, si no, no es triomfa.

D’aquí la importància de la Psicoestètica
per desenvolupar una feina ben feta.

Nosaltres treballem amb una firma de Los
Angeles, I.C.O.N, aquesta és especialista en cabells de persones de color que
tenen els cabells ressecs, trencadissos i
molt fràgils li puc assegurar que tenen uns
productes molt efectius per aquests problemes, actualment han creat un producte
que barrejat amb el tint o el decolorant no
espatlla gens el cabell, respectant la seva
elasticitat i bon aspecte.

Veig que la seva perruqueria té un aire diferent,
quantes classes de perru- Que ens dius dels talls fequeries es troba’n al ca- menins?
rrer?
Estem treballant molt amb cabell de lla-

Per què anem a la Perruqueria?

Bàsicament hi ha dos tipus, la perruqueria
Mecanicista ( sistemàtica, mecànica a on
priva la rapidessa de la feina) i la perruqueria d’autor on busquem la singularitat i
al’coblament del pentinat a la personalitat
de la clientela.

Quan l’home i la dona van a la perruqueria rares vegades hi van per rutina, algunes
vegades es per què tenen un compromís,
altres perquè els hi cal un canvi que li doni
més seguretat i el que més trobem és per
potenciar la seva imatge i poder aconseguir una fita important de la seva vida.

És evident que al carrer
es veuen unes modes con11

gada mitjana una mica més de l’espatlla
sempre per això interpretant la imatge de
la clienta.
Bé aquí deixem l’entrevista amb la Shahane , perruquera que donada la seva joventut té molt de camí per recórrer.
L aura Ibañez

Úlcera de
peu diabètic:
principals
factors de
risc a tenir en
compte
L

a possibilitat que una persona amb
diabetis desenvolupi una ferida o úlcera de peu diabètic és d’entre el 15% i el
25%. L’amputació de l’extremitat (major
o menor) és la principal complicació, no
en va el 85% del total d’amputacions que
es realitzen estan directament relacionades amb les ferides de peu diabètic.
No obstant, és possible una cura completa
aproximadament en el 90% de totes les
úlceres.
La guia Úlceras de Pie Diabético ofereix
pràctics consells i recomanacions per a la
prevenció, cura i tractament d’aquestes
ferides. Els especialistes de www.pacientesycuidadores.com destaquen com a
principals factors de risc en el pronòstic
i l’evolució de lesions en un peu diabètic
la falta de sensibilitat (neuropatia) i la
circulació sanguínia insuficient (malaltia
vascular perifèrica o EPV). També s’ha
de parar atenció a la infecció de la ferida,
ja que pot passar desapercebuda y empitjorar.

patir dolor.
També haurà d’avaluar deformitats al peu,
des de dits contrets fins alteracions més
greus. Aquestes deformitats poden modificar el recolzament del peu i els punts de
contacte amb el calçat, fet que també pot
afavorir l’aparició de ferides i dificultar la
posterior cicatrització. Per un millor diagnòstic, es poden demanar proves com raig
X o ressonància magnètica.
-La presència de pell seca clivellada, dureses o callositats afavoreixen la formació
de ferides y dificulten la posterior cicatrització.

d’estar atent davant la possibilitat de qualsevol símptoma d’infecció (dolor, febre,
inflamació, pus, olor, etc .) o fins i tot si
apareixen signes més subtils com el deteriorament de la ferida i/o dolor en una peu.
Si la infecció no es detecta a temps és possible que pugui evolucionar ràpidament
en una infecció profunda. A vegades, la
infecció fins i tot pot afectar l’ós que hi
ha darrera de l’úlcera, situacions que poden requerir un tractament quirúrgic o amputació (menor, si afecta només a dits o
peus; o major, quan afecta a l’extremitat).
Per diagnosticar o descartar la infecció de
l’ós es pot realitzar la prova sonda-a-ós
combinada amb radiografia de la zona.

MALA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

La malaltia vascular perifèrica (EVP) es
deguda a l’aportació deficient d’oxigen, o
bé que no arriba una quantitat suficient de
sang als peus.
Alguns dels símptomes que poden indicar
presència de la malaltia vascular són el
dolor o les rampes a les cames. També un
aspecte pàl·lid o un color blau a la pell,
la temperatura freda o la manca de vell,
poden indicar mala circulació.

Exploracions habituals

DISMINUCIÓ O PÉRDUA DE
SENSIBILITAT

És el factor de risc més freqüent en les
persones amb diabetis. Consisteix en una
afectació dels nervis, generalment com a
conseqüència d’un mal control dels nivells
de sucre, que pot derivar en una pèrdua de
la sensibilitat i/o alteracions funcionals al
peu.
La manca de sensibilitat als peus provoca
que no se senti dolor, per tant, no es reaccioni davant estímuls normalment dolorosos com un frec excessiu en el calçat, un
excés de fred o calor, la pell clivellada o
una butllofa. Aquestes agressions poden
provocar fàcilment l’aparició d’una úlcera.

Exploracions habituals

-El metge comprovarà si el pacient pateix
algun tipus de falta de sensibilitat als peus
a través de senzilles exploracions sense

La prova més habitual és palpar el pols del
peu i mesurar l’índex turmell – braç, és a
dir, comparar la pressió arterial dels turmells amb la dels braços amb un doppler.
El metge també realitzarà altres proves ja
que una aportació de sang o oxigen insuficient complicaria la cicatrització de la ferida i la correcta resposta de l’organisme
davant la infecció.
Per això, si a l’exploració el metge detecta
problemes es remetrà al pacient a un cirurgià vascular per a una avaluació addicional, i si fos necessària una intervenció per
recuperar l’aportació sanguínia normal als
peus.

LA INFECCIÓ DE LA FERIDA

S’ha de tenir en compte que les persones
amb diabetis sovint tenen un sistema immunitari debilitat, per tant, les infeccions
són complicacions comuns en úlceres a
peus diabètics.
El diagnòstic d’una infecció pot resultar
complicat per als professionals sanitaris,
ja que en ocasions no existeixen signes
clínics evidents. A més, la falta de sensibilitat en el peu oculta la intensitat del
mal que vostè pugui sentir. Per això, s’ha
12

El control correcte de
la infecció serà un aspecte clau per evitar
l’amputació.
PROGRAMA
CIÓN

DE

PREVEN-

Aproximadament el 50% dels pacients
tornen a patir una úlcera en un període
de 2 anys i un 70% en 5 anys. Aquest percentatge es pot reduir amb un programa de
prevenció basat en un estil de vida correcte (alimentació sana, no fumar, controlar
el sobrepès, etc.) l’ús d’un calçat adequat,
l’alliberament correcte de la pressió en les
zones de risc, mitjançant l’ús de plantilles
ortopèdiques, visites freqüents al especialista.

Menys fum i menys soroll. Nous aires
per a Barcelona’ és la nova campanya
per sensibilitzar sobre la contaminació ambiental
La iniciativa pretén conscienciar sobre com l’ús dels vehicles en els desplaçaments diaris impacten a la contaminació a la ciutat, tant a nivell dels
fums que desprenen com del soroll que produeixen. En aquest sentit, també es vol fer saber a la ciutadania que la millora de la qualitat de l’aire a
Barcelona és cosa de tots.

L’
Ajuntament posa en marxa la campanya “Menys fums i menys soroll. Nous

aires per a Barcelona” per sensibilitzar sobre la contaminació ambiental.
En el marc de la campanya, en dos punts
de la ciutat, es convidarà, de forma aleatòria, als vehicles dièsel, els contaminants
i emissors de diòxid de nitrogen més importants, o ciclomotors i motocicletes, a
passar pel control de mesures.
Es tracta de controls voluntaris amb un
objectiu de sensibilització envers els conductors de vehicles privats de Barcelona
per tal que prenguin consciència que els
bons hàbits d’ús, manteniment i conducció del vehicle poden millorar la contaminació ambiental de la ciutat.
Els controls per mesurar la contaminació
dels vehicles tindran lloc del 30 de novembre al 4 de desembre, de les 10.00 a
les 13.00 hores, a dos punts de la ciutat:
al carrer Navas de Tolosa 335, al districte
de Sant Andreu, i a l’avinguda Verge de
Montserrat 167, al districte d’Horta-Guinardó.
Als vehicles que hi participin se’ls entrega
un fulletó informatiu amb el resultat de la
mesura. En el cas que la mesura surti desfavorable se’ls aconsellarà passar per un
taller i reparar l’anomalia que causi el mal
funcionament.
Alhora, s’aprofitarà per fer pedagogia que
els vehicles dièsel amb funcionament anòmal emeten més gasos contaminants dels
que estan permesos. També es vol reduir
el nombre de motocicletes i ciclomotors
que funcionen amb el tub d’escapament
no homologat. I en conjunt, fomentar les
bones pràctiques en l’ús, el manteniment
i en la conducció dels vehicles, permetent
així reduir els nivells de concentració de
partícules de l’atmosfera i de soroll de la
ciutat.

Barcelona, compromesa
en la lluita contra la contaminació

Tots els estudis mostren que el sector de
la mobilitat és el principal causant dels
problemes de qualitat de l’aire, així com
de l’excés de soroll a la ciutat.
En aquest sentit, el govern municipal vol

conscienciar als veïns i veïnes de Barcelona per tal que tinguin en compte que
els efectes sobre la qualitat de l’aire i la
contaminació acústica és cosa de tots,
per això, la coresponsabilitat de la ciutadania és un element clau en la lluita
contra la contaminació ambiental.
La campanya “Menys fums i menys soroll. Nous aires per a Barcelona” és una
acció que se suma al llistat d’iniciatives
que actualment promou l’Ajuntament per
posar fi als problemes de contaminació
de la ciutat. L’última, engegada la setmana passada, és la Taula Contra la Contaminació de l’Aire, amb la qual es vol
aplicar mesures correctores per millorar
la qualitat de l’aire i complir els límits
de contaminació que marca la Unió Europea.
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Entra en
funcionament
el nou CAP
Guinardó
L’

equipament sanitari, que té una
superfície de 3.448 metres quadrats
distribuïts en 4 plantes, s’ha construït
en un terreny cedit per l’Ajuntament
de Barcelona, a l’illa d’equipaments
municipals del Guinardó.
Oferirà serveis de medicina de família,
infermeria i treball social, i desplegarà
programes i activitats comunitàries,
atenció en consulta programada, espontània i a domicili. A més, posarà a
l’abast de la població una àmplia oferta de serveis especialitzats de suport.
Divendres, 13 de novembre entre les
17.00 i les 20.00 hores, s’hi farà una
jornada de portes obertes.
L’obertura del nou CAP suposarà el
trasllat de l’Equip d’Atenció Primària
(EAP) Guinardó i, com a conseqüència, que s’alliberin espais al CAP Passeig de Maragall, fet que en millorarà
el dimensionament i les condicions,
així com la confortabilitat dels professionals que hi treballen i de la pobla-

ció.
La posada en funcionament es farà
de manera progressiva. El dia 16 de
novembre inicien l’activitat el servei
d’atenció primària de salut gestionat

per l’ICS i 4 serveis d’atenció especialitzada de l’Hospital de Sant Pau
que s’hi desplacen, per atendre la població a demanda dels EAP o per donar suport a través de consultoria als

Pg.Maragall,70
08041 Barcelona
Tel.: 934 33 51 09
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metges d’atenció primària. Aquestes 4
especialitats són pneumologia, cardiologia i consultories d’endocrinologia i
nefrologia.

Automoció
RENAULT ZICS SA
Carrer de Concepcion Arenal, 148
Tel. 93 345 65 00
Bars, Cafeteries i Restaurants
BAR CAN PERE
Carrer de Felip II, 200
Tel. 93 340 02 95
BAR GRANJA GARCILASO
Garcilaso, 161
Tel. 610 70 03 73
BAR GRANJA LA MEL
Plaça del Congrés Eucarístic, 14
Tel. 93 349 37 99
BAR LA TAPETA
Plaça del Dr. Modrego, 1
Tel. 687 677 791
BAR STAR
Carrer de Ramón Albó, 72-74
Tel. 615 13 29 26
BAR TOCA TECA
Carrer de Garcilaso, 172
Tel. 93 408 6288
GRANJA LA LLUNA
Pl. Dr. Modrego, 3
Carnisseria
CARNICERÍA ENRI
Carrer Felip II, 162
Tel. 933 52 81 06
Centres d’estètica
MONTSE DURAN, ESTÈTICA I TERÀPIES
Carrer Felip II, 213
Tel. 93 352 12 15
Clínica Dental
CLÍNICA DENTAL - ARJUDENT
Carrer de Felip II, 182-184 bxs.
Tel. 933 49 58 04
Copisteria
ECOSERVEI DIGITAL
Carrer de Felip II, 163

ELECTRO BERSI
Carrer de Garcilaso,147
Tel. 93 352 52 56
SUBMINISTRES HORTONS
Carrer del Cep, 2
Tel. 93 349 87 56
Joieries
MOLINS JOIERS RELLOTGERS
Carrer de Garcilaso, 154
Tel. 93 352 93 05
PONT JOIERS
Plaça del Dr. Modrego, 3
Tel. 93 349 42 20
Llibreries
LLIBRERIA JOGUINES - EL CIRC
DE LES LLETRES
Carrer de Garcilaso, 166
Tel. 93 527 75 29
Llaminadures
MELUS - LLAMINADURES
Plaça del Congrés Eucarístic, 12
Tel. 605 06 50 52
Merceria / Labors
NÚVOL DE FILS
Carrer Garcilaso, 157
www.nuvoldefils.com
Moda
TARANNÀ REGALS SINGULARS
Carrer Ramón Albó, 68
Tel. 697 28 69 15
Moda Infantil
BIBIDI BOBIDIBOO
Carrer Garcilaso, 154
Tel. 93 173 24 02
Modelisme
EL TREN ROIG
Carrer Escòcia,116
Tel. 93 408 33 36
Parament per a la llar
MATALASSERIA PADRÓS
Carrer Garcilaso, 141 (entrada per c/Jordi
de Sant Jordi)
Tel. 93 352 21 02
TENDALS-2
Carrer de la Riera d’Horta, 55
Tel. 93 013 00 59

Tel. 931 21 00 21
Educació / Formació
ART I OCI
Carrer Cienfuegos, 30
Tel. 653 91 70 66
ESCOLA INFANTIL PICAFORT
Carrer de Francesc Tàrrega, 35-37
Tel. 93 352 21 50
Farmàcies
FARMACIA Mª A. JORBA
Carrer Pardo, 4
Tel. 933 52 60 58
FARMÀCIA Mª J.TOLOSA
Carrer Acàcies, 57
Tel. 93 351 77 09
Forns
FORN ENRICH
Carrer de Francesc Tàrrega, 29
Tel. 93 352 95 38
Fruiteries
XAVIER FRUITES I VERDURES
Carrer de Felip II, 170
Tel. 93 352 61 51
Immobiliàries
INMOVIP BCN
Carrer de Garcilaso, 143, local 3
Tel. 93 127 00 27
TECNOCASA Estudi Can Ros
Carrer de Concepció Arenal, 126
Tel. 93 115 76 84
Instal·lacions, reformes i material per a la llar
A.M. MATERIAL ELÈCTRIC
Carrer de Felip II, 187
Tel. 93 243 44 71
AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ FRANCESC LLURBA
Tel. 687 87 44 05
CRISTALERIAS FELIPE II
Carrer de Felipe II, 212
Tel. 93 352 89 95

20%

Dto. al presentar
aquest
anunci
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Peixateries
PEIXATERIA ANITA
Carrer del Cardenal Tedeschini, 47
Tel. 93 351 94 50
Centres d’estètica
ESTÈTICA JADE
Plaça del Congrés Eucarístic, 5
Tel. 93 408 17 10
CENTRE D’ESTÈTICA LAIA
Carrer de Ramon Albò, 67-69
Tel. 93 002 10 89
Perruqueries
PERRUQUERIA ANTONIO
Carrer Sant Pasqual Bailon 7
Tel. 93 340 70 00
PERRUQUERIA CISNEROS
Plaça del Dr. Modrego, 3
Tel. 658 94 43 91
PERRUQUERIA GRACIANO
Carrer de Ramon Albó, 78 Bxs
Tel. 93 340 23 23
SIROTICH ESTILISTES
Carrer Felip II, 185 Nova adreça
Tel. 93 534 90 72
IMATGE YANE UNGLES
I PERRUQUERIA
Carrer Manigua, 47 Nova adreça
Tel. 93 40833 36
Precuinats
ROSTISSERIA MENJABÉ
Plaça del Congrés Eucarístic, 10
Tel. 628 66 57 21
Roba interior
QUIN LOR
Carrer de Felip II, 191
Tel. 93 352 44 10
Queviures
ALIMENTACIÓ CARME
Carrer de Felip II, 172
Tel. 93 352 61 52
Veterinaris
TOT ANIMALS
Plaça del Dr. Modrego, 4
Tel. 93 352 80 56
Xarcuteries
EMBOTITS L’ESQUIADOR
Tel. 612 24 16 98

ILUMINACIONES ARTISTICAS PARA
UNAS FIESTAS INOLVIDABLES
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