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Desè aniversari

Maragall ober t al Món

Ja està arribant, cada any
tenim més èxit, l’1 i 2
d’octubre ens
veurem...
raran amb molta cura i així podem passar un dia molt complet.

La mecànica és la
següent:

P

er
desena vegada la fira gastronòmica de l’Eix
Maragall arriba, com és natural, plena
de menjar i beure. També tindrem com
cada any les activitats de lleure i una novetat que pensem que serà entretinguda.

Col·labora

Plaça Maragall
Organitza

diumenge dissabte

Els nostres restauradors i mestres artesans, prepararan, com cada any, unes
estupendes degustacions que faran les
delícies dels qui, tot passejant, vulguin
provar-les. És evident que si menges has
de beure, aquí és on podrem trobar tota
classe de vins i cerveses per poder gaudir
d’un bon àpat. No podia faltar les postres
que els nostres forners i pastissers prepa-

d’octubre
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Tel. 934 08 05 26 • 08041Barcelona www.eixmaragall.com

1

Comprar els tiquets amb venda
anticipada o el mateix dia a
la carpa de l’Eix. Allà se li obsequiarà
amb una copa per poder omplir-la.
Amb aquesta tira de tiquets, vostè podrà
anar a les paradetes i demanar la degustació, postres o beguda que desitgui.
Vostè veurà que hi ha degustacions que
valen 2 tiquets i altres 1 tiquet. No és
estrany, aquest és el preu que el restaurador posa.
Gaudiu molt, en companyia dels vostres
i passeu un dia inoblidable
Bona fira !!

X EDICIÓ FIRA
GASTRONÒMICA
DE VINS I CAVES
MOM 2016
PROGRAMA
D’ACTIVITATS
DISSABTE 1/10/2016

Venta de tiquets De 11 a 23 hores
11-14 i de -16 a 21 h- Carpa de Jocs infantils a càrrec de LOAPSI també hi hauran tallers infantils consulta els horaris a
www.eixmaragall.com
11-12 h – Tasta i endinsa’t en l’univers
del formatge
Aprèn a dissenyar una taula de formatges,
coneix, tasta i marida els diferents tipus
de formatge i les seves consistències, i tot
a càrrec de Manel Gonzalez de Xarcuteria
Lourdes. Per participar en el taller necessites tindre 1 tiquet de degustació – places
limitades apunta’t al taller trucant al Tel.
934080526 o enviant un correu a info@
eixmaragall.com
18-19 h – Tast guiat per endinsar-te en
el món dels vins i caves
Prova i endinsa’t en el mon dels vins i caves - Per participar en el taller necessites
tindre 1 tiquet de degustació - places limitades apunta’t al taller trucant al Tel.
934080526 o enviant un correu a info@
eixmaragall.com
19 h Actuació de Grup de Mariachis
19:30 h – V Edició Concurs “Cròniques
Carnívores” d’hamburgueses picants.

Sigues
el
primer
en
acabar-te
l’hamburguesa més picant de Barcelona i
t’enduràs un premi. A càrrec de Cantina
Mexicana Chihuahua.
Per participar en el concurs necessites
tindre 1 tiquet de degustació – places limitades apunta’t al concurs trucant al Tel.
934080526 o enviant un correu a info@
eixmaragall.com
20:00-22 h – Projecció del vídeo “La
unió fa la força”

DIUMENGE 2/10/2016

Venta de tiquets De 11 a 15 hores
11-15 h- Carpa de Jocs infantils a càrrec
de LOAPSI
III EDICIÓ DEL CONCURS MARAGALL CHEF :
Porta’ns una tapa i sigues un dels finalistes.
Les primeres 15 persones que s’apuntin
al concurs ens hauran de portar la seva
millor tapa, només per això rebran una
tira de tiquets gratuïta. Els cuiners de les
4 millors tapes seran els que passaran a
la fase final. La fase final consistirà en
cuinar un plat en directe on ja es trobaran
tots els ingredients i estris necessaris per
cuinar. El primer premi serà de 120€, el
segon de 80€, el tercer de 40€ i el quart
una tira de tiquets per la fira. Els premis
no seran en metàl·lic, son vals de compra per gastar a les botigues associades
a l’Eix Maragall, a partir del 03/10/16. –
places limitades apunta’t al concurs trucant al Tel. 934080526 o enviant un co-

rreu a info@eixmaragall.com
12:00 h – Recepció de les 15 tapes participants
12:15 h – Selecció dels 4 finalistes
12:30–13:30 h – Fase final : Cuina en
directe

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

PREU DELS TIQUETS DEGUSTACIÓ:

PUBLICITAT

EL DIA DE LA FIRA 8€ (5 degustacions
+ copa de regal)

Mariana Juárez Tel 934 08 05 26

VENTA ANTICIPADA 7€ (5 degustacions + copa de regal) fins el 30-09-16.
Tots els que compreu tiquets anticipadament podreu recollir la copa de regal
el mateix dia de la fira ensenyant el tiquet a la carpa de l’Eix Maragall.

MAQUETACIÓ

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

EXEMPLAR GRATUIT
Dipòsit Legal B- 15172-2006

LLOCS DE VENTA ANTICIPADA:
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EIX MARAGALL: plaça Maragall, 15
VINALIUM: passeig Maragall, 102
GASCH CANSALADERS: c/Garrotxa,
17
ARTS GORA: c/Joan de Garay, 4
XARCUTERIA CLARET: c/Sant Antoni Maria Claret, 211
SALUT CREIXENT: c/Puerto Príncipe,
2
PAPERERIA ALVARO: c/Concepció
Arenal, 5
2D2DSPUMA: c/Manigua, 4
EL CELLER DE L’EDGAR: c/ Escultor
Ordoñez, 15
EL TIMBALET: c/Trinxant, 144
LAYKA: passeig Maragall, 95
MONTSE BLASCO CATALANA OCCIDENT: passeig Maragall, 169
OUTLET VIATGES: Passeig Maragall,
199-201
QUÈ POSEM?: c/ Navas de Tolosa, 345
(cantonada c/ Indústria)

Panellets de
pinyons

Ingredients
per a la base:
500 gr d’ametlla crua mòlta
400 gr de sucre
300 gr de patates o moniatos
Pell de llimona
Margarina
Farin

Ingredients:
1 ou
250 gr. de pinyons

Agafa trossos de base i fes boletes petites, passa-les per la clara d’ou i cobreix-les
de pinyons. Col·loca-les a la safata del forn i pinta amb el rovell de l’ou.

Panellets de coco

Preparació:

Ingredients:

Bullir les patates amb pell, una vegada toves, escórrerles, pelar-les i preparar un puré mentre estan calentes.
Una vegada aconseguit el puré, deixar refredar completament i a continuació afegir el sucre, l’ametlla mòlta i
la pell de la llimona ratllada. Amb una forquilla barregem la massa, sense remoure.la excessivament perquè no
s’estovi, fins que quedi ben unida (molt important)
Ja està llesta la massa que serveix de base per a qualsevol
tipus de panellet que vulgui fer-se.

100 gr de coco
Rovell d’ou

Barreja la mateixa quantitat de massa base i coco ratllat
(no en pes sinó en volum). Una vegada ben barrejat, agafa
boles de massa dóna’ls forma de piràmides i arrebossa-les
amb coco ratllat per damunt i amb farina per sota. Pinta les
piràmides amb rovell d’ou i col·loca-les a la safata.

Cocció:

Coure a forn fort (225-250 graus) de 8 a 10 minuts.

Panellets d’ametlla
Ingredients:

250 gr d’ametlla mòlta
Clara d’ou
Amb la massa base cal fer unes petites barretes rectangulars. Passa només la part de
dalt per la clara d’ou i arrebossa-la amb l’ametlla mòlta. La part de baix arrebossala amb farina. Col·loca’ls a la safata.
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Una
vocació
feta
realitat
T

omasa Martin una pintora de caràcter internacional i veïna del barri, ens rep al seu estudi del carrer
Francesc Tàrrega número 29, un estudi molt lluminós
on es respira un ambient d’orde, pulcritud i treball.
La Sra. Martin ens comenta que ja de petita la seva
il·lusió era pintar, recorda que quan tenia uns 10
anys ja pintava a sobre rajoles per després penjarles a les parets, ja pensant en la seva exposició .
Després dels estudis i veient la gran habilitat amb

el dibuix i pintura es va matricular a l’Escola Massana de Barcelona, allà va cursar els seus estudis
fins a completar la carrera, com ja deveu pensar
el viure de la pintura és una missió quasi impossible i més si ets jove i no et coneixen. Ella va veure com molts dels seus companys de carrera tiraven
la tovallola i es dedicaven a moltes altres activitats, però ella com a persona tenaç i insistent va
lluitar i treballar molt fins que va ser reconeguda i
va aconseguir el seu objectiu. Ella volia exposar i
quan va tindre suficient obra feta la va presentar a
la Galeria d’art Subex de Barcelona, que veien la
seva qualitat li va brindar l’oportunitat d’exposar.

figures, a ella no l’interessa posar una cara maca,
l’interessa que aquesta figura expressi uns sentiments i això és difícil. Darrerament treballa sobre
fusta amb una tècnica prèvia a la pintura molt especial que dóna un acabat molt singular. La propera exposició serà la primera amb tantes figures, entre molts altres porta set quadres amb cares i està
molt satisfeta del resultat de les seves pintures.

En principi la seva pintura va decantar-se cap al
surrealisme, ella confessa que és pintora gràcies a
la influència del mestre de la pintura Salvador Dalí
al que ella admirava i va ser la font de la seva inspiració. Tota la primera part de la seva obra és de
caràcter Surrealista amb el seu estil propi. Ja li va dir
el crític d’art Josep Mª Cadena que la seva pintura
era «Surrealista a la inversa». Amb els anys i sense
saber perquè, ha anat canviant a poc a poc d›estil
fins a convertir-la en una pintura Figurativa on els
colors pastels es barregen amb una gran delicadesa
donant un resultat que poden vostès admirar aquí.

La seva obra està repartida per molts països. Un
país en el qual ha treballat molt és al Japó que
durant més de 10 anys ha exposat. Comenta que
ha hagut d’anar com a mínim 7 vegades al Japó
per assistir a la inauguració de les seves mostres.

En la seva obra no hi trobem cap retrat però sí que
últimament pinta figures de persones amb unes expressions que diuen moltes coses a l’espectador que
les admira. Ens comenta que no havia pintat mai

Felicitats Tomasa Martin per haver complert els teus
somnis i que per molts anys ens regalis aquestes
obres mestres.
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Ella comenta que està en un moment molt dolç, ja
que pot pintar el que vol, sense encàrrecs, (al llarg
de la seva carrera ja ho ha hagut de fer), diu: “ara
pinto el que vull”.

També podeu trobar obres a la Galeria Montcada de
Barcelona i a Galeries d’Art a Sabadell, Terrassa,
Girona, Blanes i Màlaga.
Trobareu més informació:
www.tomasamartin.es.

Vicenç Cervera

E
s pot establir una clara relació entre
el tipus d’alimentació i la propensió a

patir demències com l’Alzheimer? Encara no s’ha arribat a la conclusió que hi
ha una clara relació entre el que mengem i
el risc de patir o no aquesta malaltia, però
portar una alimentació sana i equilibrada
és sempre saludable.
S’assenyalen alguns factors en els quals la
dieta podria ser un factor determinant per
controlar els efectes negatius, i que suposarien reduir el risc de patir deterioració cognitiva:
– L’estil de vida, portar una vida sedentària o activa.
– Malalties del cor, com la hipertensió.
– Diferents trastorns metabòlics:
l’obesitat, la diabetis o el colesterol alt.
L’objectiu final que es persegueix per reduir el risc de patir demència és frenar
el que es diu la inflamació neuronal,
la deterioració i la mort de les neurones.
I amb una alimentació adequada, els factors anteriorment descrits, es poden veure

Una correcta
alimentació prevé la
propensió a patir
Alzheimer?
espinacs i olis vegetals o margarina.
– Cobrir les necessitats diàries de vitamina B12, que ajuda a la formació de
glòbuls vermells en la sang i al correcte
funcionament del sistema nerviós central.
Els ous, els cereals i el peix són rics en
aquesta vitamina.
– I com no, practicar exercici físic de forma regular.
A manera de resum, els especialistes recomanen una sèrie d’aliments que ajuden a
portar una vida sana, a cuidar la memòria i
a disminuir el risc de patir obesitat, diabetis, hipertensió… factors clau en la disminució de la deterioració cognitiva:
– Greixos insaturats: l’oli d’oliva,
l’alvocat i les nous. La ingesta d’aquests
aliments, consumint-los amb moderació,
ajuda a la disminució dels nivells de colesterol i recolzen al cor i al cervell.
– Fruites i verdures: sobretot les que posseeixen una alta concentració de polifenoles i flavonoides, substàncies que tenen
propietats antioxidants, antiinflamatorias i

disminuïts i això ajudarà a frenar aquesta
deterioració.
Aliments com el cafè, el te, els nabius, les
magranes, el vi negre o la cúrcuma són
una estupenda font d’antioxidants, que si
ben no s’ha demostrat de forma clara la
seva relació amb la prevenció de la deterioració neuronal, se segueix investigant
la seva incidència.
En la Conferència Internacional de Nutrició celebrada a Washington en 2013 es
van establir una sèrie de directrius per a
la prevenció d’aquest tipus de malalties:
– Reduir la ingesta de greixos saturats i
grasses trans.
– Disminuir el consum de carn i làctics i
augmentar el de verdures, llegums, fruites
i cereals integrals.
– Prendre aliments que continguin vitamina E, un antioxidant que juga un paper
molt important en els processos del sistema immunitari i metabòlic. Està present
en nous, llavors, verdures de fulla com els
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vivendes i duplex
d’obra nova
de 2 i 3 dormitoris
amb balcó
plantes baixes
amb gran terrassa
plaçes de parquing
disponibles

Carrer de l’Art 56b-58
Sol·liciti informació:

93 430 25 05

Promou:

Comercialitza:

farreinmobiliaria.com
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ajuden a millorar la circulació de la sang.
Estan presents en les pastanagues, les carxofes i els tomàquets, entre molts altres
aliments.
– Cúrcuma, disminueix la inflamació en
el cervell.
– Espinacs, col, nap i espàrrecs: les fulles verdes d’aquestes verdures tenen un
alt contingut en àcid fólico, que milloren
la funció cognitiva.
I és que, aquells que segueixen una dieta
mediterrània, equilibrada, rica en fruites
i verdures tenen menys probabilitats de
sofrir deterioració cognitiva. Practicar
exercici físic i portar una vida activa, un
envelliment saludable i com no, cuidar la
nostra memòria, pot ser determinant per
disminuir, frenar o ralentir aquest tipus de
malalties. Els estudis en aquest camp segueixen avançant.
Ortogan Serveis
c/ Acàcies, 6-8
Te. 933522445

QUÈ POSEM?
Moment de l’inauguració

Un aire renovat

E
ncara hi havia l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil quan la van inaugurar. Una

bacallaneria a la cantonada de Navas de
Tolosa amb Indústria.
Una botiga muntada per una familia del
barri de sempre, en Roberto i l’Esperança,
els quals ja en tenien un altre al carrer Mallorca, prop de la Sagrada Familia.
Més de 25 anys després, aquest comerç
de barri segueix donant servei i bon tracte
als clients. Però ha estat ara, a l’estiu de
2016, quan s’han decidit a fer el canvi. La
segona generació d’aquesta familia, amb
la Sònia i el Dani de timoners, ha volgut
agafar el relleu, i, aprofitant la ocasió, donar una nova imatge al negoci.

Imatge del antic local

Nova imatge

Així dons, la “Bacallaneria Esperança”
passa a ser “QUÈ POSEM?”, una botiga
de menjar cassolà i especialitats en bacallà.

del menjar amb les seves receptes, fins al
tracte i venda al client i veí, està cuinat a
foc lent desde els seus principis a la década dels 80.

Totalment reformada, amb un aire més
modern i amb molts més plats preparats
per escollir, ja podem trovar al nostre barri un local on, desde l’eleboració diaria

Desde d’Eix Maragall els volem felicitar
i desitjar que tinguin molta sort. Seguiu
així!!
Podreu trovar la re-inaugurada botiga del

barri QUÈ POSEM? a Navas de Tolosa
345 (cantonada industria) Telèfon 93 351
94 12
I podeu seguir les seves ofertes i novetats
aquí mateix a l’Eix, a la seva pàgina de
Facebook e Instagran.
Gràcies , us esperem !!

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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El nostra personal

La conquesta femenina dels

E
n aquesta ocasió no parlarem de la
moda en el moment actual, sinó que farem

un petit repàs de la història de la moda.
Hem arribat a pensar que l’us dels pantalons per part de la dona és una cosa normal
i natural des de sempre, però no ha estat
així.
En el llibre de la dissenyadora Isabel Soler
“Teoria de la moda” de l’any 1988 ja en
feia menció i deia:
“Com si haguéssim perdut els orígens, la
gent en desconeix les causes, però tothom
sap que els homes havien convertit els pantalons en el signe de la seva superioritat
sobre les dones, les quals, per la seva part,
quedaven representades i limitades a les
faldilles. Talment com si a les faldilles comencés la forma del seu sexe, es veien tan
consubstancials amb la feminitat que d’un
home maniàtic de l’erotisme que no para
d’anar darrere les dones se’n diu un “faldiller” i d’un home efeminat un “faldilletes”.
Hom parlava de portar o no els pantalons
en funció de si tenia el comandament a casa
seva. Eren el distintiu de la direcció i el domini.
Si els pantalons havien arribat a ser un
signe tan consubstancial amb l’home, té la
següent motivació històrica: una rècula de
faldilles i faldons, que si la toga, que si la
túnica, que si la dalmàtica....centraven la
forma de vestir dels romans. Si els calia
anar a la guerra les substituïen per una cuirassa i una mena de minifaldilla.
La idea dels pantalons van generalitzarla els bàrbars. Als romans no els hi agradaven els pantalons, els trobaven de mal
gust, però van haver de reconèixer que per
guerrejar resultaven molt pràctics, sobretot quan s’anava a cavall. A poc a poc, els
pantalons varen anar usant-se en èpoques
de pau, perquè així els homes podien treure a relluir, en tot temps, que ells eren els
valents. Les dones i els eclesiàstics que no
feien cap acció bel·licosa varen perpetuar
les formes de vestir amb faldilles que han
arribat fins als nostres dies.
Això no va ser fàcil de capgirar. No anem
més lluny, fou ja en els anys vuitanta del
segle passat, com qui diu ahir, quan una
diputada a Paris va voler entrar al saló
d’actes del Parlament francès vestida amb
pantalons i uns uixers varen barrar-li el pas,
tot dient-li que en aquell lloc les dones no
podien presentar-se de tal manera. La diputada els va explicar que si no la deixaven
passar a causa dels pantalons se’ls trauria i
entraria només tapant-se amb les bragues.
Davant les amenaces que, sense perdre
temps, es disposava a posar en pràctica,
els uixers claudicaren, tot lamentant-se que
anava contra la llei que prohibia, almenys
fins aquell moment, que les dones portessin
pantalons al Parlament”.
En l’actualitat les dones estem ja a igual o
superior nivell que l’home en totes les professions, i no pas precisament per les facilitats que ens han donat, l’ús dels pantalons
per part de la dona n’és un exemple.
La veritable moda va lligada a l’evolució
de la societat i neix al carrer, mai va lligada
als dictàmens d’uns creadors.
Laura Ibañez

PANTALONS

Fotografia artistica feta per l’home fandiller.

Model Don Punto

Model Kiuba

Model de Taranna
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Model de Bambola

Model de Nekane

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

Loteria
A 		Trinxant, 144 Tel. 933405142
ADMINISTRACIÓ DE
Esoterisme
A
		GRANJA BAR CRETA
LOTERIES NAVAS
de Lluna
A 		Navas de Tolosa, 319 Tel. 933 40 80 45 B Reflexes
Navas de Tolosa, 298 Tel. 933 40 81 06
c/ Garrotxa, 12, local 2 Tel. 935 18 22 01
		 MARC’S ENTREPANS
B 		Passeig Maragall, 140 Tel. 933 40 21 90
Mascotes
Esport i oci
		 VINALIUM
La botiga dels animals
CONDAL
CROSSFIT
B 		Passeig Maragall, 102 Tel 932 43 31 88 A
A LAYKA
Passeig Maragall, 95 Tel. 934 35 59 48
Passatge Rustullet, 18 Tel. 649 76 10 06
		 TASCA TXONDO
C 		Passeig Maragall, 242 Tel 933 58 99 87 A DIR MARAGALL
Sant Antoni Mª Claret, 362
Menjar Preparat
EL TIMBALET

A
A
A
B
A
B
B

Altres

A

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
C
B
B

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

B
A
C
A
B
A

A
B

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

C
C
C
B
C

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

Farmàcies

A
A
B

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

Ferreteries i manyeries

A
A
C

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
C

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

Escoles i formació

C

C

A

Electrodomèstics i
electrònica

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

Tel. 934 56 61 00

Centres de salut

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

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

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

Joieria i regals

B
A

8

JOIERS LAGUNAS
Navas de Tolosa, 280 tel. 933 40 71 59
MIQUEL HERRERO JOIERS
Sant Antoni Mª Claret, 221 Tel. 934 35 14 11

B
A
B
B

CAN CASSOLES
Passeig Maragall, 100 Tel. 932 43 23 47
QUE POSEM?
c/ Navas de Tolosa, 345 Tel. 93 351 94 12
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

professionals
associats
rços, el barri està més viu, el barri progressa
		

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
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Roba per la llar
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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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
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Plaça Maragall

d
C/

Reformes i reparacions
per la llar

Parlant
d’artesania
no podem
oblidar els
perruquers
del barri.

A
vui visitem a una perruquera plena de vitalitat i professionalitat ella

és l’Alícia de la Perruqueria Gassó,
del carrer Ramón Albó número 10.
En el moment que entres al seu establiment
ja es nota un aire diferent. Més que l’aire
és l’olor, una olor que s’allunya molt de
la típica olor a perruqueria. Quan giro la
mirada ho entenc tot, a la recepció té una
botiga de sabons. Sabons de tots colors i
mides que fan les delícies de l’olfacte i les
delícies de la pell quan te’ls poses.
L’Alícia explica que fa una perruqueria
d’autor, que ella fuig dels treballs sistematitzats, que ella pentina persones i no caps,
que té molta cura amb aprofitar l’estructura
del cabell del client i que sobretot cuida el
cabell. Ella sap que per la clienta és molt
ballar el cabell eixut amb assecament
intel·ligent, és a dir, donant ja una forma
per després realitzar el treball de planxa
adequat, sigui llis, ondulat o arrissat. Ella
fuig de les planxes per cabell moll, ja que
el vapor interior del cabell trenca els ponts
sistèmics i deixa un cabell espatllat, una
vegada no es nota però amb un ús continuat pot deixar el cabell molt mate i fins i
tot cremat.
Sempre hem de protegir el cabell primer amb una bona hidratació, xampú,
crema o mascareta i després un bon producte de protecció tèrmica, és la manera
d’aconseguir un cabell sa, encara que utilitzis la planxa cada dia.

Regala joguines a
la teva mascota
LA BOTIGA DELS ANIMALS

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

Servei a domicili

Parlant de les Keratines comenta. Els
xampús Keratina no serveixen de massa,
ja que per molt producte actiu que incorpori la formula, el detergent i després
l’aclarit se l’emporta. Ella diu “Un bon
servei de Keratina és el que es fa amb la
planxa i amb un fil de cabell en cada passada”. Nosaltres amb els Tractaments de
Keratina, tenim la filosofia de no allisar
gaire el cabell, sols traiem l’encrespat i
deixem uns cabells increïbles, sans, brillants i plens de vida.

important potenciar la seva Imatge, i una
imatge amb un cabell cremat o “mate”,
és molt difícil de treure un bon partit.
Avui amb l’Alícia parlarem d’una eina
que ja es fa imprescindible a totes les cases “la planxa”.
Ens comenta que ella creu que per treure
un bon partit a la planxa, aquesta ha de ser
de molt bona qualitat, ha de tindre plaques
reguladores de la temperatura. Si treballem a 170 graus, els mantinguin encara
que estigui en repòs, que detecti automàticament la quantitat i qualitat del cabell i
augmenti o disminueixi la temperatura
segons les necessitats. Un altre element
important és l’espàtula que ha de ser de
titani, aquesta no pot tindre cap tipus de
malformació que puguin ratllar el cabell.
Ella comenta que sempre hem de tre-

Surto de la perruqueria de l’Alícia,
convençut que el cabell, és molt important en la vida de les persones i
contagiat de la vitalitat que transmet.
Gràcies Alícia per la teva dedicació i la
del teu equip a la gent del nostre barri.
Vicenç Cervera
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Iniciatives de Bus a
Peu a Barcelona

Dins del marc del programa Camí Escolar,
Espai Amic a la ciutat també hi ha cinc
centres educatius que disposen del projecte de Bus a Peu, impulsats també des de
l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta iniciativa municipal es desenvolupa amb la participació de famílies de
centres educatius que, amb un recorregut

Vuitanta-nou centres
educatius de Barcelona i
nicien el curs 2016-17 amb
Camí Escolar, Espai Amic
M
obilitat. ‘Camí Escolar, Espai Amic’
i ‘Bus a Peu’ són programes municipals
que volen facilitar el trajecte dels infants
al centre educatiu d’una forma segura i
sostenible.

Aquests recorreguts s’identifiquen amb
senyalització viària específica, horitzontal i vertical, per facilitar als nois i
les noies la possibilitat d’anar i tornar
a peu de l’escola o l’institut, sols o en
grup, de manera autònoma, segura, saludable i sostenible.
Coincidint amb l’inici del nou curs escolar 2016-17, l’alumnat, famílies i comunitats educatives en general, d’un total de
vuitanta-nou centres educatius de Barcelona, tenen a la seva disposició un Camí
Escolar, Espai Amic, que són espais amb
senyalització viària, principalment de color verd i blanc, a terra o en senyalitzacions verticals, situats sempre al voltant
d’escoles i instituts.

L’objectiu d’aquests camins és oferir a
l’alumnat la possibilitat d’anar o tornar a
peu dels seus centres educatius, sols o en
grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.
Aquesta iniciativa municipal ajuda a impulsar i promoure una ciutat més propera
als nois i noies, fomenta la responsabilitat
i el respecte, impulsa la convivència i la
mobilitat sostenible i prioritza la qualitat
de vida de les persones i el respecte per
l’entorn social i ambiental, a la vegada
que forma part de les polítiques de sensibilització i educació viària adreçades des
de l’Ajuntament de Barcelona a l’alumnat
de la ciutat, a les seves famílies, als centres educatius i, en general, a tota la ciutadania.

donaran servei a 15
centres educatius més
de la ciutat.
El programa Camí Escolar, Espai Amic
s’impulsa des de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona, els departaments de Seguretat i Prevenció i Mobilitat, i els districtes de la ciutat, i compten
amb la implicació de les direccions i professorat, de l’alumnat i de les associacions
de pares i mares d’alumnes dels centres,
de botigues properes als camins, així com
d’entitats i associacions dels barris dels
districtes.

Durant el curs 201617, es preveu iniciar
nous Camins Escolars,
Espais Amics que

Pg.Maragall,70
08041 Barcelona
Tel.: 934 33 51 09
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establert, es fan responsables de diferents
nois i noies de l’escola i els porten, a peu i
en transport públic, des de diferents punts
fins a l’escola i a l’inrevés.
El trajecte té origen i final, parades a diferents llocs preestablerts i horari, i els
participants acostumen a portar una armilla que permet una major visibilitat,
acompanyats sempre d’adults al davant i
al darrere.
El Bus a Peu és també un bus educatiu que
ajuda als usuaris a adquirir hàbits i habilitats com a vianants i promou valors com
la sostenibilitat o la coresponsabilitat,
entre altres. Cada Bus a Peu és diferent i
s’adapta a les necessitats dels usuaris, famílies i a les característiques del barri i de
l’escola

CONSTELACIONES FAMILIARES

S’han acabat les vacances i comencem amb
força, preneu nota i reserveu aquests dies en la
vostra agenda, el barri s’omple de vida, festa i
alegria...

Dissabte 8 d’octubre, celebrar la 3ª edició
d’aquest any 2016 de la mostra de comerç al carrer; “El comerç de Nou Barris
es mou”. Aquest cop ens traslladem a la
Plaça Garrigó de 10 a 20.00 h. A més a
més podrem gaudir de música en directe,
tirarem el dau donant premis directes per
la fira i al vespre tastarem la vedella que es
rostirà durant tot el dia.

Xª Fira gastronòmica de vins i caves –
Maragall Obert al Món – Plaça Maragall
Dissabte 1 i diumenge 2 d’Octubre la
Plaça Maragall i el carrer Olesa es tornen
a omplir de gastronomia, de vins, caves,
activitats, concursos, tasts, tallers, degustacions, música i moltes ganes de passarho bé. Trobareu més informació a la nostra web www.eixmaragall.com

5ª Passarel.la de Moda BCN
Moda al Carrer – Plaça Maragall

¿En qué se basan las constelaciones familiares?
Es un método de terapia grupal desarrollado por Bert Hellinger, es sencillo y muy
eficaz. Su objetivo es liberar las tensiones;
éstas suelen venir de generaciones pasadas
y tienen sus raíces en los acontecimientos
familiares. Por ejemplo: violencia familiar,
pérdida de un hijo, problemas de salud....
Todo ello se manifiesta durante generaciones con síntomas depresivos, miedos, enfermedades como: ¿Por qué te duelen las
rodillas, tu artritis, dolores de espalda?

tu vida diaria: dificultad en las relaciones
de pareja, entre padres e hijos, hermanos,
laborales, enfermedades, adicciones, propensión a los accidentes, problemas con
el dinero, de indecisión, miedos, ansiedades. A través de la constelación podrás ver
como actúas y la forma de solucionarlo.

¿En qué puede ayudarnos las constelaciones familiares?
A través de éste método, se busca identificar los conflictos del sistema familiar,
laboral, social o enfermedades que están
dificultando el flujo organizado de la vida.

Todos los meses llevamos a cabo talleres,
consulta fecha para reserva plaza.

Temas que se pueden tratar
Patrones o conductas que generan dolor en

¿Quién puede asistir?
Todas las personas que deseen profundizar
en su autoconocimiento y lograr una mayor
evolución personal, en un entorno amoroso
y sanador.

https://reflexesdellunablog.wordpress.com/
http://mineralesalejandria.com/
¡RESERVA HORA! Al 93.518.22.01 y al
WhatsApp 601.113.684

El comerç de Nou Barris es
mou – Plaça Garrigó
Dissabte 15 d’octubre a la Plaça Maragall
a les 20:30 hores podrem gaudir de la
Passarel.la de moda on els botiguers ens
ensenyaran les noves tendències per la
temporada de tardor-hivern
Properament podreu consultar el programa complet de totes les activitats a la nostra web: www.eixmaragall.com

Cuida el cos,

la ment i
Teràpies amb cristalls
l’esperit!
Constel·lacions familiars
Regressions des de l’ànima
Meditacions guiades
Flors de Bach
Varietat d’encens, espelmes, essències i Tarot

Fes les teves compres
còmodament des de
casa!

C/ Garrotxa, 12
Barcelona
601.113.684 – 93.518.22.01
e-mail reflexesdelluna@gmail.com
https://reflexesdellunablog.wordpress.com/

Botiga de minerals

Reflexes De Lluna

http://mineralesalejandria.com/
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ILUMINACIONES ARTISTICAS PARA
UNAS FIESTAS INOLVIDABLES
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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

ESCOLA JOAN ROCA
Avda. Meridiana, 243
Tel. 93 340 34 08
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
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. 93 352 61 52
Llibreries
LLIBRERIA JOGUINES - EL CIRC
DE LES LLETRES
Carrer de Garcilaso, 166
Tel. 93 527 75 29

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
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
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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
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
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
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