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Festa dels colors
Festa Major de Navas

D

issabte 9 d’abril, vam celebrar una
nova edició de la mostra de comerç al carrer; “El comerç de Nou Barris es mou”.
Es va fer als Jardins de la República
(Plaça Llucmajor), a l’entrada del Parc de
la Guineueta de 10 a 20.30 h. A més, vam
poder gaudir d’activitats de dinamització:
animació, ball en línia, ball de saló, sevillanes i treballs manuals amb globus.

Fira de l’Art – Sant Jordi

Aquest any hem volgut celebrar Sant Jordi
d’una manera molt especial. Volíem que
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els veïns i veïnes gaudeixin d’aquesta diada sense sortir del barri. Vam fer una fira
amb més de 30 artistes reconeguts en el
mon de l’art i la pintura. No hi van faltar els llibres i les roses. Durant tot el dia
hi van haver diferents actuacions, com
ara la batucada Batucargol, l’esbart Sant
Jordi, ball de bastons amb els bastoners
de l’Eixample, audició de sardanes i a la
tarda vam gaudir amb les titelles, cançons
en anglès que ens van cantar els nens i
nenes de l’escola Helen Doron i per acabar la festa (abans de que arribés la pluja)

va fer que ho passem
d’allò més bé.
Actuació infantil a Navas – Festa Major de
Navas
Dimecres 11 de maig
a la tarda vam passar
una bona estona rient,
ballant i saltant amb
l’actuació dels pallassos
i una vegada van acabar tots a berenar una
xocolata ben calenteta i
melindros, tot artesanal
i fet als comerços associats del barri de Navas.
l’escola de dansa del Mas ens va fer una
exhibició de totes les seves modalitats de
ball.

II Fira de la Salut - Festa
Major del Guinardó
Dintre de la Festa Major del Guinardó,
vam organitzar la II Fira de la Salut, malgrat la pluja, tots els comerços especialitzats van poder apropar-se a als veïns i veïnes i així donar a conèixer una mica més
la seva feina.
També vam gaudir durant tota la tarda
de diferents exhibicions del Gimnàs Training, l’actuació dels pallassos, ens vam
delitar amb el cant del Mas Gospel i vam
acabar la nit amb l’actuació de Lazy Groove. Tot acompanyat d’un bon ambient que

Festa dels colors
Festa Major de Navas

El dissabte 14 de maig vam celebrar la
nostra festa holy, on van assistir més de
900 persones, entre ells grups de joves i
famílies amb nens i nenes, va ser una festa
molt activa i divertida on hi havia cabuda
per a gent de totes les edats. Va estar animada per el grup de bollywood Varali.

Vam gaudir de diferents activitats: vam fer
un taller d’hort urbà a l’hortet de les Neus,
exhibicions de balls i actuació infantil.
Durant tot el matí els caps del cau AEIG
van fer activitats diverses per a tots els
nens i joves. Un inflable gratuït per saltar
i deixar volar la imaginació. Es va llençar
el Dau Gegant on es van regalar tiquets de
compra per canviar a les botigues associades de l’Eix Maragall. També hi va haver
una botifarrada popular.

Festa de la Primavera
Plaça Torre Llobeta

L’Eix Maragall conjuntament amb
l’Associació de Veïns i Veïnes de Torre
Llobeta, l’Agrupament Escolta Santa Eulàlia i el Centre Cívic Torre Llobeta vam
celebrar la Festa de la Primavera el dissabte 28 de maig.
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El comerç de Nou Barris
es mou - Plaça Virrei Amat

Dissabte 4 de juny, vam celebrar la segona edició de la mostra de comerç al carrer; “El comerç de Nou Barris es mou”
d’aquest any 2016. Es va fer a la Plaça
Virrei Amat de 10 a 20.30 h. Vam poder
gaudir d’activitats de dinamització: animació, zumba, balls regionals, música en
directe i tallers pels més petits.

Truita d’espinacs
amb bacallà panses i
pinyons al forn
El passat 7 de maig dintre de la Festa Major del Guinardó
es va celebrar el 2on Concurs de truites i aquí us deixem
la RECEPTA GUANYADORA per si voleu fer-la a casa.

Ingredients:

500 grams de mongetes del ganxet
300 grams d’espinacs (una bossa dels
preparats per bullir)
300 grams de bacallà remullat una mica
fort de sal
200 grams de cebes de Figueres
1 grapat de pinyons (a discreció)
1 grapat de panses (a discreció)
12 ous dels grans.
4 cullerades d’oli d’oliva.
Un motlle d’alumini de 20X30.
Una mica de mantega per untar el motlle.
Farina de galeta per folrar el motlle.
Sal.

Preparació:

Fregiu la ceba amb l’oli fins que quedi
caramel·litzada.
En un bol gran prepareu els 12 ous com
si anéssiu a fer una truita.
Incorporeu les mongetes, la ceba, els
espinacs ben escorreguts, el bacallà esqueixat, les panses i els pinyons. Ho saleu amb cura. Ho remeneu tot molt bé.
Agafeu la safata del forn i col·loqueu la
safata d’alumini damunt, (ja untada amb
la mantega i folrada amb la farina de galeta).
Aboqueu els ingredients del bol dins la
safata d’alumini i ho remeneu amb cura.
Escalfeu el forn a 180 graus.
El temps de cocció és, de 30 a 35 minuts
depenent del forn.
Desemmotlleu i decoreu al vostre gust.

Bon profit!
Ismael Cebrian Genaro
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Reflexes de Lluna forma
parte del barrio desde el año
2010.
S

omos una tienda de terapias vibracionales, en ella encontraréis todo tipo de minerales, esencias, incienso y velas.

Rótulos artesanales
pintados
a mano

Durante estos años nos hemos ganado la
confianza de todos nuestros clientes.
Hemos ofrecido calidad de servicio en
cristaloterapia, equilibrado de chakras,
limpieza de aura, esencias florales y minerales, tarot, canalizaciones y constelaciones familiares, entre otras.
Nuestras creaciones en minerales están
pensadas para potenciar sus propiedades
y contribuir al equilibrio de nuestra salud.

P
izarras restaurante o bar, interior o
exterior. Muros y persianas. Sobre ma-

La sensibilidad y profesionalidad de María Teresa Consuegra, terapeuta experta
desde hace más de 15 años, hace fácil lo
difícil. Trata la raíz del conflicto emocional que puede llegar a convertirse en dolor
físico, disolviéndolo.

dera, metal, plástico, objetos, etc.

Oscar Abraham , móvil: 693 224 318

También llevamos a cabo talleres de
chakras, uso del péndulo, cristaloterapia,
meditaciones para adultos y niños… Consúltanos.

Galería de fotos:
www. facebook .com /PincelitoA braham

Ven a conocernos más y
mejor

Si nos indicas que nos has conocido a
través de éste artículo te obsequiaremos
con un detalle.
R eflexes de Lluna
C/ Garrotxa , 12
Tel . 93 518 22 01 –
Whatsapp 601 113 684
www. reflexesdelluna .com
S íguenos en facebook

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.
C/Joan de Garay 1-3
08041 Barcelona
Tel. 93 243 01 43
info@portestrinxant.es
www.portestrinxant.es
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Tres generacions fent barri
T

ot caminant pel carrer Garrotxa i
abans d’arribar a la plaça Carles Cardó
Sanjuan em trobo amb un parell de grues
de l’Ajuntament que per motius d’unes
obres s’emportaven cotxes, motos i si no
m’espavilo, fins i tot a mi se m’emporten,
a mà dreta veig una cansaladeria que amb
dues portes a la façana em crida l’atenció,
en llegir el rètol, me n’adono que és aquí
on tenia l’entrevista amb el Sr. Josep
Gasch.
Jo, com a comerciant de tota la vida veig
que donat l’entorn sense pràcticament comerç, ho ha de fer molt bé perquè aquest
establiment funcioni.
Només travessar la porta, s›esvaeixen els
dubtes i comprenc el seu secret. Em trobo
amb uns taulells grans plens de tota mena
de menjar, amb una perfecta presentació i
amb un equip de venedores que capitanejades per la Maite esposa del Josep, són
dolces, servicials i expertes en el que fan.
El cognom Gasch és, sens dubte, un dels
més reconeguts en el món xarcuter de Barcelona .
Tot va néixer el 1954, quan en Miquel
Gasch i Artisó va deixar Prats i Sanso a
la recerca d›una feina a Barcelona i ben
aviat la va trobar com a mosso d›una cansaladeria al Camp de l›Arpa, on no només
va aprendre a desfer el porc i a elaborar
botifarres i embotits de tota mena, sinó a
fer totes aquelles tasques que comporta
aquest ofici.
Tres anys després de la seva arribada a
Barcelona el 1957, en Miquel li va sorgir
l›oportunitat de comprar una petita botiga
que es traspassava, però l›escassetat de recursos econòmics va fer que portés la gestió de l›establiment juntament amb una de
les seves germanes.
Un any més tard, en Miquel es casava
amb l›Anna Freixes i Rubió, qui també va
aprendre l›ofici, i al cap d›un parell d›anys
més tard neix el seu primer fill, en Jaume. Però aquella botiga del carrer Garrotxa aleshores era massa petita i no donava
els ingressos suficients per mantenir a tres
famílies, així que van adquirir dos locals
més al barri antic de la ciutat.
Tot i que van ser anys d›esforç i sacrifici la
família Gasch i Freixes va anar prosperant
i quan els seus mitjans els hi van permetre, van ampliar el local del carrer de Ga6

rrotxa, avui regentat pel seu fill Josep i la
seva dona Maite.
Tot i la crisi, el Josep em comenta que tenen la sort de poder dir que continuen amb
un bon volum de feina. Comenta que ell
creu que el secret del seu èxit es «Saber
interpretar què demana el públic” “hem
sabut posar-nos davant del taulell i no
només darrere”.
Molt important també és l’obrador, que et
permet tenir un taulell net, endreçat, diferenciat i amb gènere «ben fresc cada dia»
La nostra idea és elaborar un producte de
molta qualitat, mantenint el procés artesanal, millorant el que pugui oferir la resta de punts de venda i estalviant costos
per donar un bon preu als nostres clients.
I això ho podem aconseguir gràcies a
l’obrador, apunta el Josep.
I si a l’obrador li sumes la cuina, la professionalitat i una bona dosis d’innovació,
el resultat és un ampli ventall de productes
que els permet diferenciar-se de la competència, especialment de la gran distribució.
Surto de veure en Josep Gasch molt content i agraït pel que ha fet la seva família,
que d’un carrer petit i estret, ha crescut i
triomfat a Barcelona i a Sant Cugat que ja
tenen una sucursal acabada d’obrir.
Felicitats!!
Els trobareu al carrer Garrotxa, 17
Tel. 93 351 81 26
Vicenç Cervera

Les ulleres
una moda a
tenir en compte
E
n el sector òptic, les ulleres no només
són un article per veure-hi bé, tant en mun-

Regala joguines a
la teva mascota

tures de vista com en les sol, i també ho
podríem estendre a les cadenes i estotjos,
són un article de moda, un complement.
Veient una persona, depenen del model
que porti pots arribar a saber si és moderna, atrevida, clàssica, ... Actualment
estem en una època on està molt de moda
la pasta retro (bàsicament color negre i
havana), tant en graduat com en sol, muntures que no tothom s’atreveix a portar.
Però també trobem en el mercat qualsevol
tipus de color de muntures tant de pasta
com metàl·liques, materials com l’acetat,
TR90, ultem, titani, alumini, acer quirúrgic ... però el que si que és generalitzat és
la muntura gran.
El nostre sector l’hem d’interpretar no
només com un producte sanitari, també
com un producte de moda, per què no tenir més d’unes ulleres per poder combinar
amb la roba, igual que tenim més d’unes
sabates o peces de roba? Així anem canviant la imatge i no acabem avorrits de les
muntures, us imagineu el que seria portar
cada dia la mateixa samarreta durant 2 ó
3 anys?
I també cal remarcar que tant la qualitat
com el disseny del producte tenen un valor.
Joaquim Membrado
Òptica Luxor
Passeig Maragall , 146
Tel . 93 352 10 03

LA BOTIGA DELS ANIMALS

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

Servei a domicili
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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
		 LA MONTCADENYA
		Passeig Maragall, 178 Tel. 678 44 62 54
		 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
B

MIKY SA
Passeig Maragall, 98 Tel. 934 46 27 17

Arts gràfiques
		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
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
C/ Manigua, 4 Tel. 936 24 38 36
TECNOCASA - Estudio Maragall
Passeig Maragall, 177, local 1
Tel. 934 08 04 00
		

B
B
B
B

Automoció

A
C
A

		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
A
B
A
B
B

A

A
C
B
B

C

B
A
C
A
B
A

A
A
B
A
A
C

C
C
C
B
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

Floristeria

A
A
C

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
					

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

FLORISTERIA EL JARDÍ DE
MARAGALL
Passeig Maragall, 43, local,1
Tel. 93 017 86 50
FLORISTERIA EMI
Navas de Tolosa, 298 Tel. 933 40 60 04
FLORISTERIA TECNIPLAN
Cartellà, 79 Tel. 934 07 11 34

Forns i pastisseries

C
A
B
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
		 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

Escoles i formació

C

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

Ferreteries i manyeries

Electrodomèstics i
electrònica

A
B

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

Farmàcies

CM DENTAL SANT JORDI
Industria, 298-300 Tel. 934 50 31 11
CENTRE MEDIC NAVAS
Navas de Tolosa, 292 Tel. 933 40 02 08
CLÍNICA DENTAL MARÍN GARCÍA
c/ St. Antoni Maria Claret, 324
Tel. 93 461 46 82
		 L’EIX DEL IOGA
Mare de Déu de Montserrat, 253 ent. 1ª
Tel. 626 56 88 38
NATURHOUSE
c/ Dr. Valls, 2, local 1 Tel. 93 243 19 48
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

Centres d’estètica,
perruqueries

Bars, bodegues i restaurants
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

A
A

Centres de salut

Altres

A

Esport i oci

EL TIMBALET

A 		Trinxant, 144 Tel. 933405142
		GRANJA BAR CRETA
A 		Navas de Tolosa, 319 Tel. 933 40 80 45
		 MARC’S ENTREPANS
B 		Passeig Maragall, 140 Tel. 933 40 21 90
		 VINALIUM
B 		Passeig Maragall, 102 Tel 932 43 31 88
		 TASCA TXONDO
C 		Passeig Maragall, 242 Tel 933 58 99 87

CENTRE PSICOLÒGIC I
FORMATIU ÀGORA
Escultor Llimona, 36 bis Tel. 934 20 78 11
CEL ART, TALLER DE PINTURA
c/ Cartellà, 22 Tel. 628 44 50 26
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
HELEN DORON MARAGALL
Plaça Maragall, 18 Tel. 688 97 25 25
KIDS & US HORTA-GUINARDÒ
Cartellà, 101 Tel. 934 20 11 32

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

Joieria i regals

B
A

JOIERS LAGUNAS
Navas de Tolosa, 280 tel. 933 40 71 59
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
8

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

Menjar Preparat

A
B
B
B

		 BACALLANERIA ESPERANZA
c/ Navas de Tolosa, 345 Tel. 93 351 94 12
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

Mobles i matalasseria

A

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

Moda infantil, Nadons,
Puericultura

C
B

KIUBA
Cartellá, 56 Tel. 635 24 36 58
NURIA JANE BEBES
Plaça Maragall,22 Tel. 933 52 29 34

Moda, sabateries bisutería i
complements

A
B
B
A
B

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
IVANUSKA
Passeig Maragall, 231 Tel. 93 527 36 28
			

Óptiques

C
C
B

BIELSA OPTICS
Pintor Mir, 2 Tel. 933 57 15 93
CRL ÒPTICS
Passeig Maragall, 211 Tel. 931 65 22 21
OPTICA LUXOR
Passeig Maragall, 146 Tel. 933 52 10 03

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
LLIBRERIA PAPERERIA
A 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
B
A

ARTS GORA TALLER DE MARCS
Joan de Garay, 4 Tel. 934 35 70 39
IL·LUMINACIÓ I MATERIAL
ELÉCTRIC DRAC DE LLUM
Passeig Maragall, 120 Tel. 936 67 64 88
MENAJE HOGAR JANE
Passeig Maragall, 94 Tel. 933 51 74 54

Perfumeries

B
A
A

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
		

professionals
associats
rços, el barri està més viu, el barri progressa
Reformes i reparacions
per la llar

Buscan’s al
Plaça Maragall
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AIGUALLUM
Passeig Maragall, 267 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
PINCELITO ABRAHAM
Barri del Guinardó Tel. 693 22 43 18
PUERTAS TRINXANT
Joan de Garay, 7 Tel. 932 43 01 43
		

C/ d

C
B
A
A

ARTS GORA

artesania al servei de l’art i la decoració.
A

ra fa més de trenta anys vàrem començar la singladura de l’art, amb uns inicis molt incipients i fent els nostres marcs
amb l’ajut d’un fuster que ens tallava les
motllures que nosaltres els portàvem, això
provocava greus problemes de mides i
de repeticions per poder assolir el que el
client desitjava.
De seguida vàrem prendre la decisió de
comprar maquinària, per poder donar un
servei ràpid i de qualitat. La nostra lluita sempre, ha estat poder fer un producte

poder reduir el temps de producció per
fer les comandes que rebíem, i també en
aquest local vam fer botiga d’exposició i
venda per atendre al públic de la zona.
Amb el temps hem anat modificant les
nostres ofertes amb un creixement amb
obres d’art, de diferents pintors, alguns
d’ells reconeguts en el món de l’art, i hem
pogut oferir un ventall força important per
vestir les llars dels nostres clients, que
any rere any han anat creixent amb quantitat, i podem dir que tenim una clientela fidel, esperem
que sigui degut
a la nostra dèria
de fer sempre un
producte
molt
perfeccionista.
No hem perdut
mai l’artesania

en la realització dels nostres emmarcats,
i així ho demostrem a l’hora de realitzar
l’emmarcat de tapissos que requereixen
d’una cura molt sofisticada i molta neteja
per assolir un producte de molta qualitat.
Darrerament i en ganes d’innovar hem incrementat el nostre servei amb un plòter
de gran format, per poder fer teles impreses de fotos o de làmines i a la vegada poder donar el servei d’imprimir obres
d’art, ja que tenim relació amb diferents
museus en l’àmbit europeu, amb més de
cinc mil obres d’art per poder realitzar-les
amb tela, paper fotogràfic, seda i paper de
belles arts.
Això permet immortalitzar en gran, petites
imatges que hàgiu realitzat, i que un cop
impreses poden decorar les vostres parets
amb motius completament personals.
Amb art podem fer tot el que se’ns pugui

ocorre, des d’emmarcar una petita làmina o dibuix fet per qualsevol dels vostres
fills o néts, fins a qüestions més sofisticades com poden ser samarretes, rellotges,
o qualsevol article de volum, com claus,
eines i molts més articles que vulguem
ressaltar i gaudir-ne en tenir-lo sempre
present
En els temps que corren és difícil poder
obtenir un producte amb la garantia de
què està fet al barri o a la ciutat on vius,
i amb l’assessorament que pot donar-te el
que realment fabrica aquella qüestió. És
per això que el valor afegit de l’artesà es
molt important, amb ell pots gaudir de les
explicacions necessàries per sortir satisfet, i endur-te el material al teu gust personal, l’artesania és un valor a la baixa i
a vegades poc reconegut, no obstant quan
pots tenir-lo, i molt a prop d’on vius te
n’adones compte que la qualitat és diferent i el tracte personal es gratificant.
A Arts Gora et podem donar aquest valor i aquest servei, i podràs decorar la teva
llar amb una personalitat que s’ajustarà a
la teva satisfacció.
La nostra lluita no s’atura, i pensem sempre a innovar i ajustar dins de la nostra
artesania noves accions i noves fites per
la millora del nostre negoci, i així poder
seguir oferint un producte al gust màxim
de la clientela.
Us hi esperem, visiteu-nos i en sortireu
contents.
C. Juan de Garay, 4

d’alta gama, i evidentment, avui que esta
tant d’actualitat fer un producte de proximitat, nosaltres des del nostre inici i sense
caure amb el que fèiem, ara ens adonem
que sempre hem subministrat un producte
fet al barri, o sigui un producte autènticament de proximitat, fet amb les nostres
mans i amb la nostra aportació.
En un inici el taller i la botiga d’exposició
i venda estaven en el mateix local, que tenim al si de l’Eix Maragall, però a mesura que anàvem creixent vàrem haver de
traslladar el taller a un altre local, i vàrem
creure que un lloc adient seria Nou Barris
i allí vam poder créixer i fer un magatzem
de motllures força important, a la vegada
que vam implantar noves màquines per
poder assolir tots i cadascun dels passos
que es precisen per fer un emmarcat, amb
maquinària semi automàtica que ens va
10

Felicitats!!! Ja se’n acabat

les obres d’urbanització
del c/Teodoro Llorente
entre el Passeig Maragall
i el passatge Llívia, i del
passatge
Llívia
entre
c/Xiprer
i
c/Teodoro
Llorente.
Aquesta actuació, que va
començar l’octubre del
2015 es va fer per fases
i ha permès finalitzar la
urbanització total del c/
Teodoro Llorente. Amb un
retard de quatre mesos
per fi s’han acabat les
molèsties pel barri.
Amb aquests treballs la
configuració final d’aquest
carrer quedarà establerta
amb un carril bici al costat
Llobregat, dos
carrils
de circulació i un carril
d’estacionament al costat
Besòs.
Amb aquesta intervenció
quedarà consolidada la
urbanització de l’entorn
del mercat del Guinardó,
finalitzant un llarg procés
de millora en aquest espai.

Tot el conjunt ha quedat
molt bé.

Vicenç Cervera

Pg.Maragall,70
08041 Barcelona
Tel.: 934 33 51 09
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grassa; a mesura que creix (2 – 3 primers
anys), la seva petjada evoluciona fins a adquirir l’aspecte que coneixem per normal.
Però existeixen casos en els quals l’arc
plantar no arriba a definir-se (peus plans;
peus valgos o laxos) o bé, l’arc de defineix
a l’excés (peus cavos).

Les plantilles

No totes són iguals! Existeixen tipus
diferents per a cada problema, i sempre
han de fabricar-se a mesura pel podòleg,
estan personalitzades per a cada pacient.

Plantilles
ortopèdiques

per a nens
L
es plantilles, -tècnicament conegudes
com ortesis plantessis-, són prescrites (re-

80

ceptades) pel podòleg o pel traumatòleg
quan aquests nens són portats a les seves consultes, davant la preocupació dels
seus familiars perquè “no caminen bé”, o
“cauen sovint”…, és a dir, quan observen
deficiències en la marxa dels seus petits.
Cal tenir en compte que la marxa s’aprèn,
igual que la parla; és un aprenentatge continu, és a dir, no camina igual un bebè
que acaba d’iniciar-se en la deambulació
(preandante) que un nen o nena de 8 o 9 anys.
Quan un bebè neix el seu peu té un aspecte
motllos, ja que està envoltat de teixit adipós,

12

Les plantilles per a peus cavos seran més
toves que per als peus plans i valgos/
laxos, en aquests casos, es presta més
atenció a la zona de l’arc o pont del peu,
en aquesta zona la plantilla tindrà una
elevació més o menys significativa, segons el grau de correcció necessària.
Les plantilles són fàcils d’adaptar als
peus dels nens, caben perfectament en el
calçat, i l’ideal és que les utilitzin diàriament, per al col·legi i per practicar esport;
els nens aprenen a canviar-les del calçat
de carrer a esportives de seguida, fins
i tot si un dia s’obliden de posar-les ho
noten!, és com si els faltés alguna cosa:
estabilitat i seguretat.
S’utilitzen durant 2 talles, i estan confeccionades amb materials transpirables; a
més són rentables.
És convenient que acudeixin a la consulta
del podòleg per passar una revisió anual i
així valorar el progrés del tractament.
Finalment, és molt important assenyalar
que les plantilles no fan miracles per si
soles. És a dir, que és necessari que els
nens caminin, això és caminar durant uns
15 minuts cada dia.
Demana la teva cita amb el podòleg
totalment gratuïta a Ortogan.
Ortogan S erveis
c / Acàcies , 6-8
Te. 933522445

ARRIBEN LES
VACANCES...
A
quest tercer trimestre de l’any és molt
important, el més desitjat per grans i Pe-

tits. Uns acaben les classes i tenen per davant un munt de dies per fer moltes activitats però també per descansar. I els grans
també anhelen l’arribada d’aquesta època
de l’any, son dies de relax, de descans, de
desconnexió, dies per gaudir de la família
i dedicar-se temps a un mateix.
Si encara no heu decidit a quin casal portar als vostres fills... a Helen Doron poden
practicar anglès i aprendre moltes coses,
sense sortir del barri.
Voleu sortir de viatge i encara no heu trobat una destinació que us atregui?

• Si un petard no s’encén bé, no el toqueu
fins al cap de mitja hora i un cop passat
aquest temps deixeu-lo en aigua.

d’amistats per a sopar, fer música i encendre fogueres.
El 23 de juny a la tarda la Flama del Canigó arriba a la plaça de Sant Jaume, on
és rebuda per les autoritats municipals,
l’Àliga de la Ciutat i els Gegants de la
Ciutat , mentre sona la cançó «Muntanyes
del Canigó». Tot seguit, els representants
de cada barri agafen el foc que encendrà
les fogueres de tota la ciutat.
Amb l’encesa de les fogueres comencen
les revetlles a les places i carrers dels barris barcelonins i, paral·lelament, els sopars populars, espectacles pirotècnics ,
balls i molta gresca fins a la matinada.

• No prepareu fogueres enlloc sense tenir
l’autorització corresponent.
• Poseu primer un gruix de sorra sobre
l’asfalt i sempre a més de 15 metres dels
cotxes i de les façanes, mai sota les línies
elèctriques.
• No enceneu mai cap foguera amb líquids
inflamables, us podríeu cremar molt.
• No tireu papers ni teixits, l’aire els enlairaria i els podria portar lluny.
• No es poden llançar ni bidons ni esprais,
poden explotar.
• Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu molta contaminació.
• Les fogueres han de permetre el pas dels
vehicles d’emergència.
• Assegurar-se que un cop cremada la foguera el foc no revifarà.

ARA QUE JA ESTEU
INFORMATS, TOCA
GAUDIR DEL SOLSTICI
D’ESTIU!

PROPERES FIRES I ACTIVITATS
DE L’EIX MARAGALL
D
esprés de l’estiu i unes
merescudes vacances, aga-

Demaneu informació a l’escola de Plaça Maragall, 18 ó a maragall@helendoron.com
Podeu consultar les diferents opcions a les
nostres agencies de Viatges associades.

Barcelona es prepara per
a Passeig Maragall, 26 Tel. 93 455 05 90

a Passeig Maragall, 199-201
Tel. 93 408 67 90

viure la nit més màgica de
l’any, Sant Joan

La revetlla de Sant Joan és una festa que
es fa arreu del país amb formes molt diferents. A Barcelona és una celebració
popular que cadascú viu a la seva manera, amb trobades veïnals, familiars o

fem força per gaudir de la Xª
Edició del M.O.M. la nostra
fira gastronòmica i de vins
i caves. A la Plaça Maragall, dissabte 1 i diumenge 2
d’octubre. Properament podreu consultar el programa a
la nostra web: www.eixmaragall.com

Què cal fer per evitar accidents amb les fogueres i
la pirotècnia de les revetlles?
• No poseu els petards a prop de la cara o
del cos.
• No llanceu mai cap petard contra ningú.
• Enceneu cada producte seguint estrictament les instruccions concretes.
• No us guardeu petards a les butxaques.
• No enceneu cap petard dins de les cases.
• No talleu el tro final de les traques, poden explotar amb violència.
• No utilitzeu coets que tinguin la canya
trencada.
• No tireu coets agafats amb la mà.
• Enceneu sempre el ble per l’extrem.
• No heu de llançar coets a menys de 500
metres de zones boscoses.
• No fiqueu mai petards dins de totxanes o
ampolles, etc, perquè en explotar fan metralla que pot fer molt de mal.
• Als llocs on es facin revetlles cal recollir
la roba estesa i els tendals, i tancar portes
i finestres.

El dissabte 8 d’octubre sortirem a la Plaça Garrigó amb
el Comerç de Nou Barris
es Mou, hi hauran un munt
d’activitats per a tots els públics i rostirem en directe una
vedella que al vespre podrem
gaudir tots plegats.
Continuarem amb la Pasarel.
la de Moda a la Plaça Maragall on les botigues associades desfilant per poder ensenyar-vos la moda que tenim al
nostre voltant. Dissabte 15
d’octubre.
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L’AUTOESTIMA INFANTIL
L’

autoestima infantil és la manera en
que es veu el mateix nen, com es valoren i com es senten davant diferents
situacions. Depèn en gran mesura
per l’entorn que han tingut els
primers anys de vida i per
com ha estat tractat per
les persones properes
(família, amics, mestres...). Els nens es troben en ple creixement
i en la formació de la
seva personalitat i necessiten d’un entorn adequat
per trobar-se bé. Un nen/a amb
baixa autoestima pot tenir problemes de conducta a l’escola, a casa, baix
rendiment escolar, timidesa i en casos
importants arribar a presentar depressió,

Per millorar l’autoestima
és convenient:

ansietat i trastorns alimentaris com
anorèxia o bulímia.
L’autoestima és va formant diàriament. La relació entre el
caràcter del nen i
l’ambient
que
l’envolta
fa
que desenvolupi habilitats
per afrontar les
situacions que
ha de viure.
Quan un nen té
una alta autoestima
es sent segur, valorat,
competent, capaç de fer coses encara que li siguin complicades, amb bones relacions socials i
bona comunicació.

-Demostrar afecte, que es senti estimat
amb paraules, fets i gestos. Això no vol
dir sobreprotecció.
-Felicitar al nen per allò que aconsegueix
correctament.
-Tenir en compte els seus sentiments. Potenciar que expressi en tot moment com
es sent.
-Criticar l’acció que ha fet, i no a la persona. Si fa alguna cosa malament, assenyalar l’acció i no dir que és un nen dolent.
-Parlar positivament del nostre fill sobretot si està davant.
-No comparar-lo amb altres nens o germans. Cada nen és independent i diferent.
-Posar límits i normes.
-Dedicar temps de qualitat i exclusiu. La

SALUDO
DEL EQUIPO
CLÍNICA DENTAL
MARIN-GARCÍA.
V

arios son los factores que hacen que un tratamiento de salud bucodental sea un éxito.
En la odontología, como en el resto de las áreas de la vida, la dedicación y la atención a
las necesidades del paciente son los principios que rigen nuestra manera de atender
a las personas que nos visitan.
Además de ello, la actualización permanente de nuestro equipo en los avances que la
investigación y la ciencia nos aportan, nos ayudan a ofrecerte las últimas técnicas y
soluciones a los problemas de la salud bucodental y estética.
Por esta razón, nuestro equipo crece con nuevos profesionales y seguimos participando
en los principales foros y congresos científicos.
Nuestra tarea es estar lo mejor preparados posible para seguir generando sonrisas, para
estar a tu lado cuando nos relates qué es lo que esperas y necesitas y para proponerte a
continuación la mejor solución.
En Clínica Dental Marín-García no queremos sólo “arreglar bocas”, sino que dedicamos tiempo a cada paciente, y hacemos que en ese tiempo te sientas cómodo con el
odontólogo y todo su equipo, te escuchamos y te atendemos, te dedicamos el tiempo
que sea necesario, empleamos el mejor equipamiento y los mejores materiales, intentamos que te sientas a gusto y disfrutes tanto como nosotros
Y para que te encuentres siempre feliz con la odontología creemos que lo mejor es tener
presente que la honestidad, la confianza y la máxima calidad son tres premisas que
van a regir siempre nuestra relación con el paciente.
Te recomendamos que entres en www.maringarciaclinicadental.com para estar a la
última en tu salud bucodental. En nuestro site puedes conocer a todo nuestro equipo,
las técnicas y tratamientos de salud y estética bucodental, y en las redes sociales, las
últimas noticias sobre nuestra clínica y consejos para ti y tu familia.
Equipo Marín -García
Sant Antoni Mª Claret, 324
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falta de temps fa que molts nens es sentinpoc estimats i fins i tot abandonats.
-Donar-li responsabilitats, tasques o funcions a casa seons la seva edad. Així es
sentiran útils.
En cas de detectar algun canvi en el comportament del nen que faci pensar que té
una baixa autoestima, és important consultar un psicòleg professional que us ajudi a posar unes pautes i a millorar el seu
autoconcepte, per tal d’evitar possibles
problemes futurs.
Sonia Gómez Martín
Psicòloga infantil
Centre Psicològic Àgora
C/Escultor Llimona 36bis
Telf 934207811

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
STAR BAR
Carrer de Ramón Albó, 72-74
Tel. 615 13 29 26
RESTAURANT TOCA TECA
Carrer de Garcilaso, 172
Tel. 93 408 6288
RESTAURANTE ALVES
c/ Riera d’Horta, 6
Tel. 93 349 14 65
GRANJA LA LLUNA
Pl. Dr. Modrego, 3
Carnisseria
CARNISSERIA ENRI
Carrer Felip II, 162
Tel. 933 52 81 06
Centres d’estètica
CENTRE D’ESTÈTICA LAIA
Carrer Ramón Albó, 59 NOVA ADREÇA
Tel. 617 45 48 79
MONTSE DURAN, ESTÈTICA I TERÀPIES
Carrer Felip II, 213
Tel. 93 352 12 15

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
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
Queviures
ALIMENTACIÓ CARME
Carrer Felip II, 172
Tel. 93 170 18 58
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
MERCERIA PUNYETETES
Pl. del Congrés Eucarístic, 11
Tel. 627 61 68 73
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

ESTÈTICA JADE
Plaça del Congrés Eucarístic, 5
Tel. 93 408 17 10
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
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

30% de descompte
en peces de bany
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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
Peixateries
PEIXATERIA ANITA
Carrer del Cardenal Tedeschini, 47
Tel. 93 351 94 50
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
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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