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23 d’Abril – Sant Jordi

Diumenge 23 d’abril omplirem el Passeig Maragall des del carrer
Trinxant fins a St. Antoni Maria Claret de parades on podreu trobar les millors
roses per a regalar, llibres fantàstics, art i manualitats tot envers a la nostra
Diada de St. Jordi.
No fa falta que sortiu del barri, aquí també podreu gaudir del dia més bonic de
l’any
Trobareu més informació a la nostra web www.eixmaragall.com

Després d’un període de
descans pel que fa a les
sortides del comerç al carrer,
tornem amb l’energia
completament renovada.
Així que.. preneu nota!!

Festa Major del Guinardó

Del 10 de Maig fins el 20 de Maig podreu passar-lo d’allò més bé amb la
Festa Major del barri.
Dissabte 13 de maig al  carrer Teodor Llorente des de les 10 del matí fins
les 01 de la matinada podreu trobar tot un seguit d’activitats i una mostra del
comerç del barri del Guinardó.
Al vespre, cap a les 20 hores gaudirem d’una degustació de vedella que s’haurà
rostit durant tot el dia a la mateixa festa.
No us ho podeu perdre.
Properament podreu consultar el programa complet de totes les activitats a la
nostra web, al facebook i al bloc de la Festa Major del Guinardó.
Enllaços:
www.eixmaragall.com;  https://festamajorguinardo.wordpress.com/

El comerç de Nou Barris es mou – Jardins de Can Xiringoi

Dissabte 10 i diumenge 11 de juny, celebrarem la mostra de comerç
al carrer; “El comerç de Nou Barris es mou”.  Aquest cop i per primera
vegada ens traslladem als Jardins de Can Xiringoi (antigues Cotxeres de
Borbó) i en un format completament nou, amb durada de 2 dies i en horari de
10 a 20.00 h. A més a més podrem gaudir de música en directe, activitats per
als més petits i diumenge al migdia tastarem la vedella que es rostirà durant
tota la nit a la mateixa fira.
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Festa Joguines
Solidàries
D
es de fa ja diversos anys l’Eix Maragall col·labora amb “Associació Juvenil

Tronada” i la “Fundació Pare Manel”,
associacions que es dediquen a l’atenció
de nens de famílies amb pocs recursos.

Aquest any junt amb el Rotary Club Barcelona 92 i Motars club Dragsters, hem
organitzat la festa “Joguines solidàries”.
El passat 20 de desembre vàrem celebrar a la seu del Districte de Nou
Barris de Barcelona una festa molt
entranyable
per
l’Eix
Maragall.
La festa la van protagonitzar uns 150
nens, va consistir en un berenar amenitzat amb jocs, uns pallassos i un mag
que van fer les delícies dels petits.

En acabar la festa se’ls va obsequiar a cadascun unes botes de muntanya, una borsa amb llaminadures, articles d’higiene
bucal i dues joguines. En fi una delícia veure les cares de felicitat d’aquests
nens que de vegades bona falta els fa.
A l’esdeveniment van assistir una
gran representació de personalitats de
l’Ajuntament, qui va cedir la Sala de Plens
per a la realització de l’acte, i de les associacions que van col·laborar. Cal destacar
la presència del nostre president Joan Romero i el President de Dragsters Sr Miguel
Angel Aylagas.
Vicenç Cervera

Festa d’encesa
de llums

EDICIÓ I DIRECCIÓ

E

EIX MARAGALL Associació de Botiguers i Professionals

l 24 de Novembre, l’Eix Maragall, com
cada any, ens hem sumat a aquesta festa,
fent un acte lúdic i festiu a la Plaça Maragall on vam gaudir amb música i ball fins
que els nostres carrers es van il·luminar.

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

Els nostres comerciants, fent un esforç,
no sempre reconegut, han posat el nostre barri a l’alçada
de tot Barcelona il·luminant
i donant un aspecte als nostres carrers de joia i alegria.

MAQUETACIÓ

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

IMPRESSIÓ IMPRINTSA Impressions Intercomarcals, s.a.

Donem les gràcies a tots el comerciants que han col·laborat
i els que no col·laboren els
convidem a fer-ho per què
l’any que ve puguem se-

Cra. C-16C, km 3,4 Sant Fruitós de Bages

EXEMPLAR GRATUIT
Dipòsit Legal B- 15172-2006
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guir fent un barri més bonic i comercial
Aquest any, l’alcaldessa, Ada Colau, ha
participat en l’acte simbòlic d’encesa dels
llums de Nadal, de la Ronda de Sant Pau
amb l’Avinguda Paral·lel.
Vicenç Cervera

A
questes festes Nadalenques com ja
és habitual l’Eix ha realitzat les tradicio-

nals accions per despertar el somriure
dels nens del barri, poden vostès contemplar els Patges Reials com reben les
cartes que els nens han escrit amb molta il·lusió, la majoria amb el suport dels
pares però, tots sabent el que volen.
També s’ha col·laborat amb la cavalcada que ha passejat per al Passeig de
Maragall i hem posat a la disposició
dels nens i pares el Trenet de l’Eix, que
tot circulant pel Passeig de Maragall
despertava les rialles dels més petits.
Arribant a aquest punt, hem de disculpar-nos, ja que per circumstàncies fora
del nostre control, el dia 4 de gener el
trenet no va funcionar, ja que es va posar malalt el conductor i l’empresa
responsable no va trobar substitut.
Sabem que molts pares es van presentar a la parada del trenet i varen quedar
una mica decebuts, però nosaltres no podíem fer res, el contracte incloïa el dia 4
de Gener però el trenet no va funcionar.
Esperem que l’any que ve, no torni a passar,
nosaltres farem el possible perquè així sigui.

Un Nadal
meravellós

Vicenç Cervera

Fira de Nadal i
PastorEIX 2.0
E

l passats 17 i 18 de desembre vam
celebrar per primer cop una fira de nadal
amb els associats de l’Eix Maragall, la
Unió de Botiguers Congrés Indians i de
l’Entorn Virrei Borbó als Jardins de Can
Xiringoi (antigues cotxeres Borbó).
Va ser tot un èxit de participació i
d’assistència dels veïns i veïnes del barri.
Hi vam poder gaudir d’activitats durant
els 2 dies, amb tallers per la canalla, balls
i molta música.
També per primer cop l’Eix Maragall va
organitzar una obra de teatre basada en
Els Pastorets de Folch i Torras. El nostre
Director el Sr. Joan Romero li va donar el
seu toc especial i va sortir molt i molt bé.
El nostre espectacle, PastorEIX 2.0 ha
estat un gran esforç per part de totes les
persones implicades i no hagués sigut
possible sense els actors i actrius tots ells
sense cap tipus d’experiència van adquirir un grau d’implicació i professionalitat molt elevat i no ens oblidem tampoc
dels pares i mares dels participants, els
col·laboradors, narradora, maquilladores,

modistes, equip de muntatge, fotògraf i
vídeo.
Moltes gràcies a tots i totes per participar i
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sobretot volem agrair als veïns i veïnes per
recolzar-nos i gaudir amb nosaltres els 2
dies que vam posar en escena l’espectacle.

Els calçots
E
l Calçot és una ceba blanca (Allium
Cepa L.) que es cultiva d’una manera

molt especial per tal que sigui allargada,
i que resulta ser un dels plats típics per
excel·lència de la gastronomia catalana.
És típic d’algunes zones de Tarragona, tot
i que actualment es cultiva a pràcticament
tota Catalunya, i fins i tot a altres províncies i a l’estranger.

Els calçots es consumeixen des del novembre fins a mitjans d’abril en una festa
anomenada “Calçotada”. Els calçots es
couen amb flama viva de sarments, i quan
estan ben fets s’emboliquen en paper de
diari fins al seu consum . Arribat el moment, es presenten en una teula junt a una
salsera que conté la Salvitxada, la salsa
de calçots, que també s’anomena popularment la salsa romesco. La calçotada també
inclou carns a la brasa: la típica llonganissa catalana i costelletes de corder. De postres es posa una taronja, però últimament
s’ha introduït també la crema catalana i
altres postres de pastisseria
Calçot: origen del nom
El calçot deu el seu nom a la manera especial de cultivar la ceba. Per tal d’allargarla es “calça” amb més terra. Això és,
s’afegeix terra a la seva base per tal que
la ceba s’hagi “d’estirar” cercant la llum.
Aquest procés es repeteix 2 o 3 vegades
durant el cultiu, fins a aconseguir una part
blanca prou llarga. Segons la reglamentació de la IGP, aquesta longitud ha d’estar
entre 15 i 25 cms.

Origen dels calçots

L’origen dels calçots és, encara avui, una
incògnita. “Es diu” que l’origen es troba
a Valls (Tarragona), tot i que recentment
s’ha descobert una pintura a Brigetio
(Hongria) que donaria validesa a la teoria
que a l’Imperi Romà ja se’n menjaven. A
aquest punt parlarem d’ambdues possibilitats, sense cap ànim de generar polèmica.
Hi ha un tercer possible origen que estem investigant en aquest moment (juny
2014). Tan aviat com tinguem informació
contrastada serà publicada aquí immediatament. Aquesta tercera via situaria
l’origen dels calçots a l’Orient Mitjà.

Propietats nutritives

No m’estendré gaire amb les propietats
nutritives de la ceba. Us indico que hi
abunden les vitamines A, B, C i E, i que
també són riques en minerals i oligoelements, com ara calci, magnesi, clor, cobalt, coure, ferro, fòsfor, iode, níquel, potassi, silici, zinc, sofre i brom.

Cultiu del calçot

comptes de llençar-les les va pelar i provar, descobrint que el seu interior era molt
dolç i poc fibrós. No hi ha cap documentació que acrediti aquesta història. S’ha
sol·licitat informació de caràcter fiable a
la Cambra de Comerç de Valls, i a la IGP
“Calçot de Valls”, i no hem obtingut cap
resposta concloent. D’altra banda, i gràcies a l’arxiu municipal de Valls, sí que
disposem de documentació que acredita
l’existència dels calçots a aquesta població a principis del segle XX. No així de
l’existència del “Xat de Benaiges”, una
història que va començar a circular als
anys 40 del segle passat.
Es diu que el mateix Xat de Benaiges va
idear la salsa Salvitxada, que acompanya
els calçots, tot i que això tampoc està documentat.

trobar una pintura curiosa que mostrava
a un home menjant porrus capitatus, els
actuals calçots, en la típica posició: ma
alçada, mirant al cel, i introduint el calçot a la boca. La pintura data del segle
III de la nostra era, i segons indican ell
i la també arqueòloga Isabel Rodà, degut
a la vestimenta de l’home, aquest seria
un esclau. Apareixen també altres pintures en les quals se sostenen bols amb una
salsa de color taronja, amb la qual cosa
l’acompanyament tampoc seria un descobriment nou.
Existeixen múltiples escrits que fan referència als porrus capitatus, la qual cosa
fa suposar que no va ser un cas aïllat, sinó
més aviat un costum a l’imperi.

Temporada de calçots

A la zona de cultiu tradicional, la temporada de calçots va de novembre a mitjans
d’abril. A d’altres zones, amb climes una
mica diferents, és possible avançar o retardar la temporada

L’origen romà - el porrus
L’origen vallenc - Xat de capitatus
Benaiges
Hi ha evidències que mostren que els ro-

Es diu que el descobriment dels calçots es
deu a un pagès de Valls anomenat “Xat de
Benaiges”, qui, a finals del segle XIX, va
cremar uns brots de ceba vella al foc. En

quan són collits presenten terra adherida, arrels, etc. Si s’han de consumir fent
una calçotada tradicional, no és necessari fer res. Més endavant a aquest apartat
veurem per què. En canvi, si han a ser cuinats al forn, en wok, fregits, etc., sí que és
una bona idea netejar-los. Però MAI s’ha
de tallar el nus final del calçot; només les
barbes (les arrels).
Una cop cuits els calçots amb flama viva
de sarments, procedirem a pelar-los. Això
es fa amb una lleugera pressió a la punta (on eren les arrels), i estirant a la vegada de les fulles centrals. Així el calçot
surt sencer i completament net. Un cop
pelat s’unta a la salsa de calçots, també
anomenada Salvitxada o salsa romesco,
i s’aixeca per a introduir-lo a la boca.
És molt normal tacar-se amb la salsa en
aquest moment, per la qual cosa també és
costum posar-se un pitet de calçotada.

mans ja menjaven calçots. En una excavació a la ciutat hongaresa de Brigetio,
durant el mes de agosto de l’any 2000,
l’arqueòleg hongarès Lázló Borhy va

Consum dels calçots

Els calçots són fruit de la terra. Com a tal,
4

Les cebes, i conseqüentment també els calçots, són plantes de dos cicles. S’obtenen
les llavors a finals de juny o principis de
juliol, que després de deixar assecar es
planten al desembre. El planter s’obté al
febrer, època en la qual se trasplanten per
tal d’aconseguir les cebes. També cap al
mes de juny obtenim la ceba blanca (I ja
ha passat un any!), que arrenquem de terra i deixem assecar, tirada al camp, fins
que caiguin les seves fulles i arrels. Cap
a mitjans d’agost o principis de setembre
es planten les cebes amb vistes a calçar
i aconseguir calçots. Els primers calçots
apareixen al novembre. La temporada de
calçots dura fins a mitjans d’abril, aproximadament.
Finalitzada la temporada de calçots, deixem que es trompin les tiges fins que torni
a sortir l’umbel (el caputxó, segons diem
al camp) amb les llavors, cap al mes de
juny, amb la qual cosa tanquem el cicle
de dos anys.

Calçotada Popular 2017
El passat 4 de febrer es va organitzar una
Calçotada Popular al carrer Teodor Llorente junt al Mercat del Guinardó per recaptar fons per la Festa Major d’enguany.
La Calçotada va ser tot un èxit
d’assistència, vam passar un matí ben divertit.
Tant els petits, joves i no tan joves al migdia vam gaudir dels calçots amb la seva
salsa, la botifarra i un bon got de vi fins
ben passada la tarda.
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra
participació!!

5

Gemma Egea,
Campiona
d’Espanya de
Tenis-platja

jugant a la platja amb pales però ¿aquest esport és
molt minoritari?

(Gemma) Aquí a Espanya és una mica minoritari, es juga a les platges bàsicament
de Catalunya, Canàries, Les Illes Balears i
a València, però cada vegada hi ha més afició i esperem que en el campionat del món
puguem fer bon paper i cridar l’atenció de
la premsa per donar-lo a conèixer. Crec
que seria una bona manera de fer créixer
aquest esport.

Quins plans tens per al futur?
(Gemma) Aquest desembre vaig a
Canàries per entrenar-me amb la meva
companya per afrontar el gran repte
del 2017, ja que aquest any jugarem el
campionat Europeu i el Campionat del
Mon. Està molt be per què la Federació

N

ascuda al nostre barri, la Gemma juntament amb la canària Gamell, va aconseguir el títol al passat octubre després
d’una competició molt renyida que es va
disputar a Oriola (Alacant).

(Gemma) ¿Com és
aquest esport?

És un esport que es juga a parelles i amb
raqueta, el camp és igual que el de Bolei-platja amb la xarxa no tan alta i que
divideix el camp per la meitat. El camp
de joc és de sorra per això el lloc més
fàcil de jugar és a la platja. A tot el món
es coneix com a Beach-Tenis, la dificultat d’aquest esport és que la sorra no és
igual a totes les platges ni campionats,
la de Barcelona és una sorra dura, la de
Montgat es més tova i t’absorbeix i a
Canàries es fina i t’ajuda a córrer. Vam
jugar a Viena i van muntar un Indor
amb sorra de riu, cadascuna és diferent.
Els punts es comptabilitzen així: Quan
llences la pilota i toca a terra, és punt a

Espanyola et paga els viatges, ens posa
l’uniforme i paga quasi totes les despeses. Portarem l’entrenador i tot!, A veure
com va l’experiència i esperem venir amb
alguna medalla a casa.

Ja que parles
d’entrenament ¿com ho
fas a l’hivern, ja que a la
platja hi fa fred i la nit
arriba molt aviat?

(Gemma) El meu entrenament a l’hivern
és al gimnàs, practico una modalitat que
se’n diu Cross-fit, és una modalitat molt
aeròbica, molt explosiva, i aquest esport
també és explosiu, necessites una bona
arrancada per la sorra per arribar a les boles, em va molt bé.
Gràcies Gemma, esperem que continuïs
acumulant èxits i que siguis molt feliç.
Vicenç Cervera

favor del que la llença i si la tires fora, és
punt per l’altre. A diferència del tenis, la
pilota no pot fer bot.

Gemma ¿com vas iniciar-te en aquest esport?

(Gemma) Jo al principi jugava al tenis
amb la federació Espanyola a Cornella,
però ja fa 7 anys, en provar aquesta modalitat em va agradar. El veure que vas
guanyant, et motiva. Pots viatjar fins i
tot a l’estranger i a poc a poc et vas aficionant, és un esport que es fa difícil per
les persones que treballem, ja que no hi
ha gaires espònsors i el desemborsament
econòmic te l’has de pagar quasi tot tu.

Qui no ha vist a la gent
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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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Més informació de la Festa Major 2017
a www.facebook.com/festamajorguinardo i
a https://festamajorguinardo.wordpress.com/

CARGuanyador
TELL GUA
Cartell

NYADOR

la immediatesa és
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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
		 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

		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
		 NILGRAFIC
Segle XX, 59, local 1 Tel. 934 56 81 58

B
B

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

B

Assessories i gestories
ABF
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
ESTUDI NAVAS
Navas de Tolosa, 379 Tel. 617 53 69 58
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
		

A
A
A
A
B
B

A

B

Escoles i formació

A
C
A

Bars, bodegues i restaurants

A
C

CANTINA MEXICANA CHIHUAHUA
Passeig Maragall, 107 Tel. 934 46 03 91
CASA DE LOS NAVARROS
Passeig Maragall, 375 Tel. 934 29 30 48

C

A

A
B
C
C
C
C
B
C
B

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

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 i
electrònica

		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

Centres d’estètica,
perruqueries

B
A
C
A
B

REFLEXES DE LLUNA
c/ Garrotxa, 12, local 2 Tel. 935 18 22 01

Esport i oci

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
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
RODIUM DENTAL
Xiprer, 39 Tel. 934 36 61 97
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
B
B
B
B

Automoció

B

Centres de salut

Arts gràfiques

B

Esoterisme

2D2DSPUMA CERVESERIA

B 		Manigua, 4 Tel. 654 24 15 81
		 EL RACÓ DE L’OPA
B 		Plaça Maragall, 7 Tel. 649 80 55 78
TIMBALET
A EL
Trinxant, 144 Tel. 933405142
BAR CRETA
A 		GRANJA
		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
TXONDO
C 		TASCA
		Passeig Maragall, 242 Tel 933 58 99 87

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

A
C
B

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 LAURA
Passeig Maragall, 227, Tel. 640 36 73 79
FLORISTERIA MARUJA
Passeig Maragall, 134 Tel. 933 51 75 60

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

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
PRINCESS MARGARET SCHOOL
Pg. Font d’en Fargas, 15-17 Tel 934 29 03 13

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

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

Menjar Preparat

B
A
B

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

KIUBA
Cartellá, 56 Tel. 635 24 36 58

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

A
A

COSMÈTICA NATURAL AROMATIKA
Indústria, 342 Tel. 931652104
DROGUERÍA PERFUMERIA QUEL
Navas de Tolosa, 317 Tel. 933 51 74 60

			

Reformes i reparacions
per la llar
AIGUALLUM

C Passeig Maragall, 267 Tel. 934 29 94 9
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ILL TINTORERS
Passeig Maragall, 207 Tel. 934 55 27 12

REFLEXES DE LLUNA
c/ Garrotxa, 12, local 2 Tel. 93 518 22 01
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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
Passeig Maragall, 132-134
NOVA ADREÇA Tel. 93 352 78 64

Teràpies alternatives naturals
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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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B
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Recomanacions
per a la

gent
gran
E

l terme “envelliment actiu” va ser
introduït per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) a finals de la dècada de
1990. Posteriorment va ser adoptat per les
Nacions Unides en el marc de la Segona
Assemblea Mundial sobre Envelliment
celebrada a Madrid a l’any 2002. La Unió
Europea va designar el 2012 com a Any
Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional amb la finalitat
d’impulsar la seva difusió social.
L’OMS (2002) defineix l’envelliment actiu com “el procés d’optimització de les
oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que
envelleixen”. Es tracta d’una definició
formulada en termes de polítiques per
a orientar les decisions respecte a la necessitat d’adaptar les societats al repte de
l’envelliment, més que per fer-se entendre
per part de tothom, i en particular per les
persones grans. En conseqüència, per tal
de comprendre millor aquest terme i poder comunicar-lo eficaçment resulta pertinent oferir una resposta a la pregunta: Què
proposa l’envelliment actiu a les persones
grans?
L’envelliment actiu anima a les persones
grans a conduir la seva vida quotidiana
aprofitant al màxim les oportunitats que
tenen a l’abast d’acord amb les seves necessitats, capacitats i aspiracions. D’una
banda, es tracta de mantenir l’activitat
personal, entesa tan com la participació en
els àmbits familiars, comunitaris i socials,
com la realització de tasques físiques i
mentals. D’altra banda, inclou la prevenció amb la finalitat d’endarrerir l’aparició
i desenvolupament de les malalties i les
discapacitats.
“L’Ajuntament de Barcelona, amb
l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu,
ha editat i difon una sèrie de recomanacions per fer exercici físic de manera saludable, per tenir cura en temes de seguretat
i mobilitat, per afrontar el millor possible
l’estiu prevenint els efectes de la calor i
per afrontar el millor possible l’hivern
prevenint els efectes del fred”

01. Controla el teu estat
de salut

Mantenir la millor qualitat de vida possi-

ble requereix tenir controlada la salut, i ho
pots fer amb el suport dels professionals
sanitaris. Recorda aquests principis bàsics: controlar el pes, la tensió arterial i el
colesterol, revisar anualment les dents, la
vista i l’oïda, vacunar-se i no automedicarse, evitar el tabac i l’alcohol i, en general,
seguir les recomanacions terapèutiques

que evitem les begudes estimulants i els
sopars copiosos.

06. Riure et farà sentir
bé

Saber riure és una part important del secret de la felicitat . Quan riem, el nostre
cervell segrega hormones que proporcionen una meravellosa sensació de benestar
que alleugera el dolor i enforteix les nostres defenses. Ser capaç de trobar la part
divertida de les situacions et farà sentir
millor a tu i al teu entorn.

02. Tingues cura de la
teva alimentació

Menjar saludablement és fonamental per
prevenir moltes malalties i gaudir d’un
bon estat de salut. La millor recepta és
acompanyar la nostra dieta mediterrània d’una bona hidratació (1,5 a 2 litres
d’aigua al dia), fruites i verdures, així com
cuinar amb poca sal. Els professionals sanitaris poden ajudar-te a planificar els millors plats per a tu d’acord amb les teves
necessitats i problemes de salut.

07. Aprèn a afrontar els
sentiments negatius

Aprendre a gestionar de manera positiva les emocions negatives ens pot ajudar
a afrontar les adversitats i limitar el seu
impacte en la nostra vida. Procura evitar
la tendència natural de fugir dels sentiments dolorosos. No tinguis vergonya per
compartir allò que et preocupa amb les
persones que tens a prop, com la família,
les amistats... Si veus que no pots demanar suport al teu entorn, recorda que pots
comptar amb l’ajuda dels professionals
socials i sanitaris.

03. Segueix un programa
d’exercici físic

Practicar exercici físic regularment et farà
sentir millor i t’ajudarà a portar una vida
el més saludable i independent possible.
Procura incloure exercicis cardiovasculars, d’enfortiment muscular i de flexibilitat que estiguin adaptats a les teves condicions personals. La planificació setmanal
dels exercicis facilita treure el màxim rendiment del cos i les capacitats físiques

08. Potencia la teva autoestima

Tenir amor i respecte per un mateix és
imprescindible per ser feliç i aprofitar
al màxim les oportunitats que ofereix la
vida. L’autoestima no significa ignorar les
nostres limitacions. Al contrari, és apreciar-nos tal com som, però atorgant valor
a allò que podem fer en comptes del que
no podem.

04. Entrena la teva ment

Mantenir les habilitats mentals passa per
no deixar de fer-les servir. L’entrenament
de la memòria t’ajuda a mantenir vius els
records personals. Una rutina diària de
lectura i disposar de temps d’aprenentatge
de coses noves estimula l’agilitat mental.
A més, relacionar-te amb altres persones
de diferents edats i estar informat del que
t’envolta et servirà també per tenir la ment
activa.

09. Cultiva les teves relacions personals

Viure en soledat pot afectar la nostra salut.
La relació amb altres persones, sobretot si
tenen altres experiències o són d’edats
diferents, és molt enriquidora. D’aquesta
manera estimulem la nostra ment, descobrim coses noves i trobem motivacions
en el nostre dia a dia. A més, ens ajuda a
gaudir més de tot allò que ens agrada i a
afrontar el que ens preocupa.
10. Redescobreix el món que t’envolta
Emprendre noves experiències aporta vitalitat, estimula la nostra ment i possibilita

05. Dorm bé per viure
millor

Tenir un son de qualitat és fonamental
per mantenir el nostre equilibri i benestar. Per conciliar el son cal que procurem
envoltar-nos d’un ambient tranquil abans
d’anar a dormir. També ho afavoreix el fet
de seguir una mateixa rutina d’horaris i
10

fer noves amistats. Hi ha moltes maneres
de trencar amb la rutina i l’avorriment que
estan al nostre abast. Llegir, estudiar, utilitzar Internet o apuntar-te a una activitat
o a un viatge organitzat són diverses maneres de redescobrir el món que t’envolta.

11. Organitza’t el teu
temps

Tenir organitzat el nostre dia a dia permet
tenir el temps per fer allò que més ens
agrada o ens importa. Organitzar la teva
agenda és una manera senzilla de comprovar a què destines temps i de no oblidar-te
de res.

12. Anima’t a participar
socialment

Participar socialment és una font de beneficis personals a qualsevol edat. Es pot fer
de moltes maneres, ja sigui implicant-se
en una associació, col·laborant en programes de voluntariat o, simplement, assistint
a les reunions i debats que s’organitzen en
els equipaments de la ciutat.
Textos: Institut de l’Envelliment (UAB)
Amb la col·laboració de: Consell Assessor
de la Gent Gran

S

ota el lema “el 20 no es
toca”, els veïns de CongrésIndians tornen a unir-se per
protestar contra la proposta
d’eliminar una de les línies
d’autobús més reivindicada
pel barri. Per evitar que això
avanci, el passat 6 de febrer
es va convocar una manifestació a les 18h enfront del
CAP Maragall, un dels punts
clau del trajecte d’aquesta línia que comunica la Plaça del
Congrés amb l’Avinguda Roma.
Des de l’Associació de Veïns CongrésIndians reivindiquen que les alternatives
presentades per l’Ajuntament per pal·liar
els efectes de la possible eliminació de
la línia no cobririen les necessitats que
aquesta deixaria. A més, el col·lectiu insisteix que ja es va retallar el trajecte de
l’autobús 20, que anteriorment arribava
fins a Sant Antoni, sense el consens dels
afectats per la mesura.
Per això, l’associació considera que la millor forma de mostrar la seva indignació
davant l’actuació de l’Ajuntament és tor-

EL 20 NO ES TOCA
xarxa ortogonal d’autobusos
de Barcelona que reforçarà
el transport públic a la ciutat
amb la implantació 12 noves
línies.
El conseller insisteix que la
planificació d’aquesta xarxa
també té en compte les zones
que queden més desprotegides que es connectaran a través de nous “busos de barri”.
Per això, assegura, en cap
cas es prendrà una decisió
final des del districte sense comptar amb
l’opinió dels veïns.
Així mateix, Fanlo recorda que durant
aquests tres mesos s’han dut a terme una
seriï reunions amb l’Associació de Veïns
amb l’objectiu buscar mesures alternatives i s’han estudiat -”i millorat”- les propostes presentades pel col·lectiu.
En aquest sentit, una de les propostes
que barreja l’Ajuntament és la de desviar l’actual trajecte de la línia 47 perquè
passés a cobrir l’àrea del Congrés que es
veiés afectada per eliminació de l’autobús
20. Una opció que no convenç als veïns

nar a tallar el Passeig de Maragall, com
ja van fer el desembre passat, i demostrar
que no tenen intenció de recular en les seves peticions.

LÍNIA 47, POSSIBLE ALTERNATIVA

No obstant això, el Conseller de Mobilitat del districte de Sant Andreu, José
María Fanlo, remarca que, de moment, la
supressió de la línia és tan sol una de les
hipòtesis que s’estan estudiant. Fanlo recorda que es tracta d’una proposta que ha
d’emmarcar-se dins de l’última fase de la

Pg.Maragall,70
08041 Barcelona
Tel.: 934 33 51 09
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que, com Jaume Romaní, recorden que la
línia 47 prové de Canyelles, “per la qual
cosa en passar per Congrés els autobusos
anirien plens”.

CAP I HOSPITALS

Una de les principals preocupacions dels
veïns és que la supressió de la línia 20 suposi deixar als veïns del barri incomunicats amb el CAP Maragall, així com amb
l’Hospital de Sant Pau.
“Mentre els joves tenen l’alternativa del
metro la gent gran necessita aquest bus
perquè els deixa davant del centre sanitari”, apunta Josefina Herrera, veïna de
Congrés. Com ella, Fadia Cabero insisteix
que eliminar la línia 20 suposaria “un autèntic obstacle” per a aquells que necessiten assistir al CAP amb freqüència.
En aquest sentit, Fanlo apunta al fet que en
cap cas s’aprovaria una mesura que no garantís el transport públic al centre sanitari.
De fet, el conseller adverteix que aquesta és precisament una de les prioritats a
l’hora d’estudiar les diferents opcions que
es plantegen en cas d’acabar per substituir
la línia 20.

COBI REALITZAT
AMB LES CLAUS
DE LES PORTES DE
LA VILA OLÍMPICA
AL 1992

MANYERIA J. SUARI
E
ls començaments professionals d’en Jordi Suari no

de 35 anys d’experiència recolzen la satisfacció de molts d’ells,
que els animen a seguir endavant
donant un bon servei.
També ens diu en Jordi Suari “Res de tot això hauria estat possible sense l’ajut de totes les persones que han format
part d’aquesta serralleria al llarg
d’aquests anys, especial esment a
Salvador Millán per la seva llarga trajectòria i eficàcia en la feina”

varen ser al món de la serralleria ja que la  seva formació d’
FP va ser de fusteria i ebenisteria, i va entrar a formar part
d’una serralleria com a fuster.
L’any 1975 es va incorporar
a l’equip de l’empresa de Pablo Muñoz com a aprenent i
amb ell va canviar la fusta pel
ferro. Va seguir fins al servei
militar i en tornar va obrir la
seva primera botiga al passatge de Llívia de Barcelona.
Actualment la seva serralleria
disposa de taller propi al carrer de La Vinya i la botiga i
exposició al carrer de Sant Antoni Mª Claret,223-225, tots
dos a Barcelona. Abans havien
tingut un establiment al Passeig de Maragall ,   a la Gran
Via de Carles III de Barcelona  i al carrer de la Muralla de
Sant Vicenç de Mataró.
En Jordi Suari diu: “La nostra trajectòria al llarg de tots
aquests anys ha estat molt
variada, sempre dins del món
de la serralleria. Vàrem ser
l’empresa encarregada del
manteniment de la serralleria a la Vila
Olímpica durant els Jocs Olímpics de
Barcelona 92 i dels Paralímpics. També vàrem ser l’empresa encarregada,
a partir de 1997, de substituir la feina
d’obertura de cotxes i pisos a Barcelona, tasca que fins aleshores realitzava la “Guàrdia Urbana”
Ara la botiga de Sant Antoni Mª Cla-

Actualment els seus fills en Roger i l’Oriol, són la representació de la continuïtat en la trajectòria d’aquesta empresa. En
Roger en l’apartat més tècnic i
artesà, i l’Oriol dins la part administrativa i de màrqueting.
Cal destacar també la tasca imprescindible durant tots aquests
anys de l’esposa d’en Jordi Suari, la Montserrat, davant
l’administració de l’empresa.
Felicitats i endavant!
Laura Ibañez

ret és l’aparador de totes les diferents
activitats que es fan amb taller propi. A
part dels serveis clàssics de la serralleria
com duplicats de claus, comandaments,
gravats de plaques per a bústies, caixes
fortes, bústies, portes blindades, panys de
seguretat, reixes, persianes metàl·liques i
motoritzacions; també compten amb personal especialitzat per a trobar la solució a totes les necessitats dels clients. Més
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Llistat associats
Entorn Virrei
Borbó
Centre de teràpies

Aisha

c/ Serrano, 44-46
Tel. 93 667 04 35
Bars, cafeteries i
Restaurants

Bar la Cotxera
c/ Costa I Cuxart, 31
Tel. 93 408 10 35

Can Cuxart

c/ Costa I Cuxart, 37
Tel. 93 352 34 54

Marecrisium
Avda. Borbó, 68
Tel. 606 25 83 55

Serveis Tècnics/Esports

Bicisport

Avda. Borbó, 25
Tel. 93 340 44 80
Calçats

Calçats Kindel, L.N.
Avda. Borbó, 60
Tel. 696 66 21 34

Sabateria Luyol

Plaça Virrei Amat, 9 bis
Tel. 93 352 30 53

Mascotes

Centre Veterinari Anima’ls

Personal Book

Dietètiques

Pinzell de Paper

c/ Felip II, 279
Tel. 93 349 41 15

El Racó de la Sargantana
c/ La Jota, 126-128
Tel. 93 519 57 97

Bodegues
El Taní
Plaça Virrei Amat, 12
Tel. 93 488 46 40
Formació

c/ Emili Roca, 50
Tel. 93 534 61 80

c/ Desfar, 29
Tel. 93 179 45 10

Moda Infantil

Mamá Oso

Avda. Borbó, 35
Tel. 93 514 76 52
Automoció

Motos Borbó

Escola de Dansa la Galeria
c/ Santa Matilde, 23
Tel. 93 177 10 54
Farmàcies

Avda. Borbó, 33-35
Tel. 93 340 79 48
Perruqueria i estètica

Peluquería Triata

Farmàcia Virrei Cotxeres
c/ Felip II, 271
Tel. 93 352 24 51
Joguines

c/ La Jota, 136
Tel. 93 340 71 98

Rous

Jocs i Joguines La Jota
c/ La Jota, 140
Tel. 93 352 99 24

Llibreries-Papereries

L’ocelleta

Plaça Virrei Amat, 11
Tel. 93 340 21 21

Estem molt a prop teu
visita’ns i et sorprendràs
Segueix-nos!!
entornvirreiborbo@gmail.com
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c/ La Jota, 148
Tel. 93 315 51 64
Moda

Roser Boutique
c/ Desfar, 25
Tel. 722 55 80 23 /  722 55 80 24

L

as lámparas de sal proceden de la cordillera del Himalaya, antes de que las placas tectónicas chocaran, estaban cubiertas
por el mar  y fueron elevándose, y es por
ello, que ha quedado tanta concentración
de sal y tienen este color
anaranjado característico
de la sal del Himalaya.
El aire que respiramos está contaminado por
diversas sustancias dañinas para
nuestro
organis-

LÁMPARAS DE SAL
DEL HIMALAYA
mo como humos, ácaros, ondas de los
aparatos eléctricos como televisores, ordenadores, microondas y del los aires
acondicionados.  Al tener las ventanas cerradas se cargan los ambientes. Este aire
contaminado se encuentra constituido por
iones positivos que son perjudiciales para
nuestra salud, produciéndonos diversos trastornos como estrés, alergias,
insomnio, dolores de cabeza, problemas de piel. A este tipo de lámparas
de sal se les llama “vitaminas del
aire” ya que producen iones negativos purificando el aire.

positivos (+) y de iones negativos (-). El
término negativos (-) no significa que sean
“malos”, sino que tienen esa polaridad y,
como innumerables estudios demuestran,
los iones negativos son muy beneficiosos
para nuestra salud. Las lámparas de sal
producen iones negativos (-) cuando la luz
se encuentra encendida.

blanco y anaranjado, estas lámparas tienen un efecto beneficioso sobre nuestro
estado físico y emocional.

RECOMENDACIONES:

deben estar conectadas, aunque funcional
igual si no lo están. No deben mojarse,
limpiar solo con un paño.

El color: Gracias a su agradable
luz en tonos naturales,

Las lámparas de sal   producen
iones con carga negativa que
favorecen el equilibrio. La luz
que emiten es muy relajante.
Además, para hacerlas se utilizan rocas naturales.
Efecto ionizante: La luz eléctrica está compuesta de iones

¿QUÉ TAMAÑO SE NECESITA?
Pequeñas, 1 - 2 Kg.

Hasta 15 m2

Medianas,  2 - 4 Kg.

Hasta 20 m2             

Grandes,   4 – 9 Kg. Más de 30 m2

LA DEPENDÈNCIA
AL MÒBIL
Sonia Gómez Martín
Psicòloga
Centre Psicològic Àgora
C/Escultor Llimona 36bis Telf 934207811

A

vui dia és habitual trobar-se envoltat
de persones que consulten el mòbil a qualsevol lloc: al metro, a restaurants, mentres s’està a taula, a una reunió d’amics
o família, o fins i tot caminant pel carrer.  
Sobretot amb l’arribada de nous jocs com
aquest estiu, el Pokemon go. Quan aquest
gest es converteix en algo constant durant
la major part del dia, pot derivar en una
adicció.
Hi ha diferents tipus de conductes adictives:
Vibranxiety: el mòbil és una part més del
cos. Qui ho pateix, sent la ¨trucada fantasma¨, és a dir, creu que el mòbil està sonant, i no és així.
Nomofòbia: por irracional a quedar-se
sense mòbil. La persona que ho pateix
presenta ansietat, manca de concentració... que desapareix quan té el mòbil a les
mans.
Fomo: por a perdre’s qualsevol esdeveniment virtual. Saber quines vacances, fes-

es recomana portar-lo a la butxaca.
Establir moment d’ús. No és necesari portar el mòbil sempre a sobre (a comprar, al
bany...).
Buscar noves distraccions. Gaudir fent
noves activitats de lleure, esport, TV, sortir amb amics, passejar, cuinar...
No contestar a tot al moment. Els missatges de facebook o whatsapp poden esperar.
Desconnecta. Quan marxis fora un cap de
setmana o de vacances, aprovita per no estar connectat al món virtual.
No portar carregador o bateries auxiliars.
Només en casos necesaris.
No mirar el mòbil abans d’anar a dormir.
S’ha demostrat que l’atenció fixada al
mòbil pot dificultar la conciliació de la
son. No utilitzar el mòbil de despertador.
S’aconsella apagar-ho o posar-ho en modo
avió
També existeixen aplicacions per ajudar
a reduir l’ús del mòbil. Una d’elles és
moment, una app per IOS amb l’objectiu
de limitar el temps d’ús del telèfon. Una
altre app és FaceUp, que recull estadístiques sobre els temps que passes i sobre

tes, sortides... fa la resta de gent pot generar enveja però a la vegada es crea una
adicció i ansietat quan no ho saben.
Phubbing: fa referència al comportament
indiferent o de menyspreu de les persones
que estan aprop consultant el mòbil.

Consells per reduir l’us
del telèfon mòbil

Tenint en compta que normalment tots
els membres de les fàmilies tenen mòbils
a casa, el més adient seria deixar-los a
l’entrada de casa. Però perquè sigui efectiu, això requereix de la participació de
tots els membres de la família. Si això no
és possible, el més recomenable és que
cada persona és posi els seus propis límits.
Alguns que es recomanen són:
Silenciar el mòbil només arribar a casa.
Així s’evita estar pendent dels senyals
que emet.
Deixa-lo sempre al mateix lloc fora del
camp visual, tant a casa com a la feina. No
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les aplicacions que utilitzes. També dóna
missatges
motivadors. I per últim hi ha Breakfree,
només per android. T’avisa quan has de
descansar, registre quan desbloqueges la
pantalla, el temps de conversa i puntua el
grau d’adicció.
Darrerament, les adiccions a mòbil van
en augment, donat que molts jocs crean
una dependència no només a adults, sino
també a nens i adolescents. Estan engantxats a jocs com el pokemon go i a xarxes
socials (facebook, whatsapp, instagram,
twitwer...). I si no es conecten, es serten
apartats del grup. Mentres més hores estiguin pendents del mòbil, menys hores passen estudiant, practicant esport, i fins i tot
parlant. Cada vegda és més comú veure a
gent sentada a taula, cada un amb el mòbil a la mà, i caminant sense parlar fent
ús del tèlefon.
En aquests casos és convenient canviar
hàbits i reduir l’ús del telèfon. Si no
s’aconsegueix, es necesita l’ús del psicòleg prpfessional que pauti un patró de
comportament.

Alimentació Ecològica
Manduca- Molsa
c/ Garcilaso, 191
Tel. 93 181 90 08
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
Hogar Extremeño
c/ Ramón Albó, 72
Tel. 93 243 23 45
STAR BAR
Carrer de Ramón Albó, 72-74
Tel. 615 13 29 26
RESTAURANT TOCA TECA
Carrer de Garcilaso, 172
Tel. 93 408 6288

Educació / Formació
ART I OCI
Carrer Cardenal Tedeschini, 15 (NOVA
ADREÇA)
Tel. 653 91 70 66
Escola de Dansa Spin
Passatge de l’Ordi, 9  
Tel. 93 408 47 06
ESCOLA INFANTIL PICAFORT
Carrer de Francesc Tàrrega, 35-37
Tel. 93 352 21 50
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 Arenal 111
c/ Concepció Arenal, 111
Tel. 93 172 95 32
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

RESTAURANTE ALVES
c/ Riera d’Horta, 6
Tel. 93 349 14 65
GRANJA LA LLUNA
Pl. Dr. Modrego, 3
Vermuts David
c/ Concepció Arenal, 87
Tel. 607 21 25 55
Carnisseria
CARNISSERIA ENRI
Carrer Felip II, 162
Tel. 933 52 81 06
Centres d’estètica
Berbell Esteticien
c/ Felip II, 191
Tel. 670 38 96 93
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
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
Drogueria - Perfumeria
Drogueria y Perfumeria
PLUMED
c/ Garcilaso, 144
Tel. 93 340 15 80

Autoritzats Conselleria d’Indústria
Més de 40 anys al seu servei

Tot en reformes i projectes

MANTENIMENT I
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
Legalitzacions elèctriques— Comunitats de
Propietaris i Baixa Tensió R.E.B.T.—Calefacció,
aire condicionat, locals comercials, reformes
de vivendes— Projectes técnics

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
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 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

Manigua, 47 / Felip II, 187
08027 Barcelona
93 243 44 71—626 327 303
raulponsam@gmail.com

Per la vostra fidelitat els
DIMECRES tenen PREMI*
FEM BARRI!
* amb compra mínima i fins exhaurir existències
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ILUMINACIONES ARTISTICAS PARA
UNAS FIESTAS INOLVIDABLES
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