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ment l’orgànica (podem començar a casa
nostra)
Per poder retornar-la a la natura, la separació de la matèria orgànica ha d’estar ben
feta (no podem barrejar-la amb residus
d’altres tipologies)

L’ORGÀNICA ÉS COSA
DE TOTS
L’

Ajuntament de Barcelona posa en
marxa una campanya educativa i de comunicació per millorar la recollida de la
matèria orgànica
L’any 2012, l’Ajuntament de Barcelona
va aprovar el Pla de Prevenció de Residus
amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat
amb menys deixalles i més eficient en l’ús
dels recursos.
Enguany el consistori ha fet un pas endavant i ha incorporat l’estratègia Residu
Zero en les seves polítiques ambientals.
L’estratègia situa com a eix central de la
gestió dels residus la recollida de la matèria orgànica, tant per l’alt volum que
aquesta en genera (prop del 37 % dels residus domèstics) com pels baixos índexs
de recollida que se’n registren.
Amb l’objectiu de reforçar i augmentar la
participació, motivació i informació ciutadana sobre la recollida selectiva de la
matèria orgànica, l’Ajuntament de Barcelona està duent a terme entre els mesos de
febrer i juliol una campanya d’educació,
comunicació i sensibilització adreçada
als veïns dels barris de la Barceloneta, el
Guinardó i el Putxet-Farró i les Roquetes.
Es tracta d’una campanya que ajudarà a

dissenyar-ne una de posterior per al conjunt de la ciutat.
Al llarg d’aquests sis mesos els quatre barris disposen d’una parella d’educadors
ambientals que, s’adrecen a la població
i al teixit associatiu per resoldre dubtes i
millorar les seves pràctiques a l’hora de
separar la fracció orgànica de la resta de
residus.

la recollida de brossa orgànica, resolent
els seus dubtes i mostrant que:
L’orgànica és fàcil de separar i de reciclar
El reciclatge de la matèria orgànica és de
gran valor ambiental (se’n fa adob natural)
Separar l’orgànica suposa una gran contribució individual i col·lectiva a la societat i
al futur del planeta
La participació ciutadana individual és
indispensable per poder reciclar correcta-

Els educadors disposen d’una maleta demostrativa que permet que els ciutadans
puguin veure d’una manera senzilla i entenedora quines deixalles han d’anar a la
bossa d’orgànica i consells pràctics per
separar-la correctament.
Es tracta de motivar als veïns i veïnes per
tal incrementin la quantitat i la qualitat de

1

Residus que cal dipositar al contenidor
marró de matèria orgànic

Residus no orgànics que cal dipositar en
altres contenidors
Per tal d’apropar-se més a la realitat dels
barris s’està treballant conjuntament amb
les entitats, associacions de veïns, casals
i altres equipament dels diferents territoris. Les entitats que ho desitgin poden
col·laborar, al llarg dels sis mesos de
campanya, en l’assoliment dels objectius
acollint xerrades-taller sobre el reciclatge
dels residus orgànics, sol·licitant assessorament per afavorir la correcta separació
dels residus generats a l’entitat o realitzant
altres accions en el marc de la campanya
per tal de contribuir a millorar la recollida
selectiva dels residus generats al barri.
L’Ajuntament de Barcelona vol agrair la
bona acollida d’aquest programa a tota la
ciutadania individual, entitats i associacions dels barris implicats i recordar que
“si separem bé les deixalles orgàniques,
tot el barri en ho agraeix”.
Per a més informació, les persones o les
entitats interessades poden adreçar-se a:
coordinacio@organicabcn.cat, al telèfon
gratuït del 010 o la pàgina web barcelona.
cat/ecologiaurbana

FRUITES I VERDURES
PER LA SALUT

D
urant l’època de més calor convé
menjar plats lleugers, poc calòrics i sobretot líquids per evitar la deshidratació. Les
fruites d’estiu, són les més aquoses, i per
tant, les que millor ajuden a la hidratació
i tenen una gran varietat de propietats:
les que tenen pinyol són les que aporten
més fibra; les terroses (com la síndria i el
meló) les més aquoses i les de tons vermellosos i ataronjats són les més riques en
antioxidants.
L’acció antioxidant ens ajuda a mantenir
el sistema immunològic en bones condicions i a prevenir malalties.
Les aquoses, com el préssec, els albercocs
la síndria, el meló o els fruits silvestres,
tenen també un baix contingut en sucres.
Els albercocs (de juny a setembre), són
rics en potassi, i també aporten carotenoides, que es convertiran en vitamina A. Les
prunes, son una font important de fira reguladora del trànsit intestinal. També són
riques en potassi i les morades, contenen
uns pigments amb alt poder antioxidant i
antisèptic. Les prunes, s’acaben al setembre.
Juntament amb la nectarina, les préssecs
aporten carotens, fibra i potassi. A més a

cogombre, ja que els mesos d’estiu és
l’època que es recullen als camps. Els dos
primers, aporten fibra molt beneficiosa
pels budells; el cogombre, té un alt contingut en aigua i vitamines.
Pel que fa als peixos, és temporada de
molls de roca, musclos, sardines, seitons,
verats, bogues, sorells i bis (cavalla) i llagostins.
Per facilitar-vos la ingesta de verdures refrescants, us proposem un parell de receptes fàcils de fer:

més, la nectarina aporta vitamina C.
Els anomenats fruits silvestres, són les
móres, els gerds, les groselles i els nabius
(en castellà, arándano). Els podem trobar
durant aquesta època de l’any. Contenen
fibra, potassi i vitamina C. Els colors vermells i morats d’aquests fruits de bosc
contenen pigments antioxidants que també poden ser antisèptic i per això ajuden a
prevenir les infeccions urinàries.
Al mercat del barri, també hi trobareu les
verdures que es cullen amb la calor: cebes
i pastanagues tendres, mongeta tendra,
albergínies, pebrots, patates i tomàquets.
Totes aquestes verdures, aporten molta fibra, potassi, vitamina C, i àcid fòlic (que
intervé en la formació de components de
la sang i del sistema immunitari), contenen ferro, i en canvi, gairebé no ens aporten greixos, ni sal.
Durant l’estiu, també podem trobar peres,
pèsol negre, avellanes, bitxo de Girona,
figues (cap a final d’agost, i l’inici de setembre), cigrons crus, mel, i poma de Girona.
Per alleugerir la calor, podem fer cremes
i sopes fredes de carbassó, carbassa o de

MONGETA TENDRA
AMB TOMÀQUET
RATLLAT AMANIT
Traieu les cues de les mongetes i trossegeu-les. Bulliu-les amb aigua i sal,
fins que siguin cuites; deixeu-les escórrer una bona estona.
Mentrestant, podeu ratllar un tomàquet
madur, posar-hi oli i sal i barregeu-ho;
tritureu un gra d’all i afegiu-ho. Barregeu el tomàquet amanit d’aquesta manera amb les mongetes tendres. Si ho
voleu, hi podeu afegir una mica de cansalada fregida.

SOPA DE MELÓ AMB
ENCENALLS DE PERNIL
Necessitearem:

1 meló normal
1 meló tipus galia
50 g de pernil ibèric

EDICIÓ I DIRECCIÓ

ELABORACIÓ

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

Començarem per obrir els nostres melons. Assegureu-vos que siguin ben madurs.
D’entrada, prepararem unes broquetes de boles de meló que resultaran molt simpàtiques a la vista. Amb una cullera especial, farem boles de meló, Amb dues boles per
persona serà suficient. Ara fem el mateix amb l’altre tipus de meló. Reservem les
broquetes.

PUBLICITAT

Mariana Juárez Tel 934 08 05 26

MAQUETACIÓ

Ara aprofitarem tot el meló sobrant on hem fet les boles; Tallem un llesca ben gruixuda i traiem les llavors i col·loquem el meló ben net dins un bol per triturar.
Fem el mateix amb l’altre meló i el triturem que quedi ben fi. Ho reservem a la nevera.

IMPRESSIÓ IMPRINTSA Impressions Intercomarcals, s.a.

Agafem el pernil i el tallem amb unes tisores, ben petitó, escalfem una paella i, sense
gens d’oli, saltem aquests encenalls de pernil. De seguida que canvii de color, ja el
podrem retirar.

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

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

EXEMPLAR GRATUIT

A l’hora d’emplatar, aboquem el batut de meló al plat i el decorem amb els encenalls
de pernil, la broqueta de meló i un raig d’oli d’oliva verge extra.
Serviu-lo ben fred ben fred.

Dipòsit Legal B- 15172-2006
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ACTIVITATS
DE L’EIX

SANT JORDI 2017
Com cada any l’Eix Maragall ha organitzat la Diada
de Sant Jordi, aquest cop
a la plaça del Taxi, oferint
llibres, art , roses i amb la
col·laboració de diferents
artesans.
Enguany hem comptat amb
la participació de la manyeria Suari que, coincidint
amb els 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona, es
va poder exposar un Cobi
Adhara Ventura que van realitzar amb les
70.000 claus corresponents
a tots el pisos de la Vila Olímpica, un fantàstic treball. També vam poder veure un
vídeo on es mostrava la transformació d’una part important de la ciutat de Barcelona amb motiu d’aquells Jocs.
Durant tot el dia es van fer diferents activitats per tothom.
Va ser un gran èxit de públic
. Entre altres varen actuar
Grup de Percussió “Vaquetes
del Guinardó”,Zumba amb
Noelia, Conte contes a càrrec
de Mireia Llopart Bentanachs,
Dansem amb “Alas de Luz” de
La Galeria, escola de dansa i
varen signar llibres Francisco
Zaragoza Esbri i “lalabooks”

Vam celebrar el dia de Sant Jordi amb parades de tota mena, a la plaça del taxi; vam
iniciar el dia amb l’arribada de la torxa olímpica, portada per la mateixa noia que la
va fer arribar als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Entre le més destacat del dia, hi
havia el Cobi gegant fet amb les claus dels apartaments que els atletes van ocupar
durant aquells jocs.
Últimament hem viscut dues festes majors: la del Guinardó i la de Navas. A la primera, vam coure una vedella sencera i la vam repartir entre la gent que ens va acompanyar, i per la festa major de Navas, vam
fer una paella popular. Boníssima!!

Rotary
E
ntre diverses organitzacions el
desembre de l’any passat vàrem impulsar un esdeveniment molt important i gratificant “Joguines solidàries”.
Des d’aquestes pàgines m’agradaria do-

nar les gràcies a les tres organitzacions
que van col·laborar (Rotary club Barcelona 92, Dragster’s i l’Eix Maragall) i és
més, m’agradaria explicar qui són, com
han arribat aquí i què els ha impulsat a
col·laborar amb aquest esdeveniment,
En aquesta ocasió començarem per explicar que és Rotary Internacional.
A Chicago el 23 de febrer de 1905,
un advocat nord-americà Pol Harris va formar l’associació de Rotary.
Feia ja molts anys que un grup de professionals i a la vegada amics, es reunien per
parlar de les seves inquietuds i maneres de
solucionar problemes del seu entorn immediat, i amb aquesta finalitat, van decidir
trobar-se cada setmana a cases alternatives (avui aquí i demà a casa teva), fins que
els varen denominar els que “rotan” de
casa en casa. D’aquí el nom de Rotary, un
d’ells va canviar de ciutat i se’n va portar
la idea, formant el segon club Rotary i així
fins a 34.000 clubs actualment a tot el món,
en més de 200 països i més d’1.200.000
socis, són gent cívica que aporta els seus
coneixements per emprendre i portar a
terme projectes que beneficien la societat.
Entre els seus projectes internacionals
destaca l’eradicació de la Poliomielitis,
els que ja fa anys que voltem per aquest
món sabem el que és això i donem gràcies que el nostre país estigui protegit

d’aquesta malaltia. El 1979 es va començar a vacunar als nens de Filipines i
es va anar estenent la vacunació per tot
el món, però encara hi ha països on fa
falta la lluita per l’eradicació total. Pakistan, Afganistan i Nigèria han sofert
un altre brot de la malaltia, amb més de
45.000.000 de vacunes anuals Rotary
és al capdavant d’aquesta lluita. Des de
llavors s’han vacunat més de 2.500 milions de nens contra la poliomielitis.
I com no pot ser d’altra manera un moviment tan gran, s’ha d’organitzar amb
clubs molt més petits, un d’aquests és
el R.C. de Barcelona 92, club creat oficialment l’any 1993 ja fa quasi 25 anys.

Vicenç Cervera

Els nostres projectes es desenvoupen en un
gran ventall de camps. Entre altres podíem
parlar de la promoció a l’educació infantil
i juvenil, creant intercanvis entre joves,
fent seminaris de caps de setmana per la
joventut i intentant pal·liar les mancances
i l’alegria d’un bon nombre d’infants com
és el projecte de “Joguines solidàries”.
També ajudem i visitem un poblat de
Guinea Bissau “Gambase”, on hi construïm pous, escoles, dispensaris i plaques solars per donar llum a una nevera
en la qual guarden les vacunes i també
dóna llum per l’escola, tot perquè puguin desenvolupar una vida digna.
No els vull cansar més amb la infinitat
de projectes solidaris que hem fet durant
aquests vint-i-cinc anys.

Vega Ventura

CAMINADA SOLIDARIA
Vam repetir la Caminada solidària, aquest any sense tants participants, però igualment cal agrair l’esforç realitzat. Es va sortir de la seu de l’Ajuntament d’HortaGuinardó passant per la Verge de Montserrat fins al Passeig Maragall i des d’aquí
fins la Plaça del Taxi a on hi havia l’organització. Gràcies a tots.

Només us vull convidar a una projecció
de cinema solidari que hem organitzat,
un diumenge al matí el dia 11 de maig, al
cinema per veure la recentment estrenada pel·lícula “Los Piratas del Caribe V”,
l’entrada la podeu encarregar a les oficines l’Eix i els beneficis es destinaran al
projecta Gambase; volem recollir diners
per portar un tractor d’ocasió al seu poble,
on serà el primer i hi haurem d’anar per
ensenyar a conduir-lo. Tots els voluntaris
que viatgen, com no podia ser d’altra manera, es fan càrrec de les seves despeses
del viatge.
Vicenç Cervera
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En la calle del art número 12 del Barrio
de Horta-Guinardó tenéis a vuestra
disposición dos actividades enfocadas a
los niños. Por un lado, de lunes a jueves
la escuela inteligente de inglés UP2KIDS
y los viernes y fines de semana el local de
ocio ALATEVAMIDA para celebraciones
principalmente infantiles.

U
P2KIDS es una metodología novedosa que cuenta con 19 centros de enseñanza

en Madrid, Barcelona y alrededores. El
concepto de up2kids se basa en habilitar
un espacio de juego en el que los niños
mediante actividades dirigidas y a partir
de una metodología dinámica centrada en
la motivación natural del niño por el juego
logran aprender inglés de una forma natural y acomodan la lengua de una forma
ordenada e infalible.
Las sesiones de juego están basadas en las
etapas de desarrollo según Piaget, combinando rutinas y juego cortos. La metodología Up2kids se aplica en salas de juego
de grandes dimensiones para grupos reducidos, cosa que permite que el niño tenga
una visión del idioma en positivo. Además, el método Up2kids ha sido creado, se
supervisa y evoluciona por uno equipo de

profesionales especializados en las áreas
pedagógica y lingüística. Mediante un riguroso proceso de selección y formación
continuada el centro capacita los profesores- un amplio equipo docente ampliamente preparado idóneo para trabajar con
niños- en la aplicación del método. Con
Up2kids, los niños se comunicarán y relacionarán con éxito con el resto del mundo,
se integrarán en una sociedad plurilingüe
y se garantizará un futuro académico y
profesional sin barreras.

prestaciones.
Bajo el lema “Tú puedes emocionar a un
niño” las salas Alatevamida logran generar espacios únicos que permiten celebraciones inolvidables en las que el niño
logra sentirse el protagonista principal del
evento.
En Alatevamida nada es un problema,
los más de 3.000 eventos que se realizan
anualmente en nuestros 12 centros nos
han dado la experiencia suficiente como
para poder hacer propuestas atractivas y
a medida de las necesidades logísticas y

ALATEVAMIDA es una sala polivalente
pensada para celebraciones infantiles tales
como cumpleaños, Bautizos, comuniones
o reuniones de amigos. La sala está perfectamente habilitada y cuenta con todo
aquello que se precisa para hacer uno de
estos eventos con la mayor facilidad y

emocionales de nuestros clientes.
Gracias a la iniciativa de Rosa Ramos que
ha decidido traer estas actividades al Barrio de Guinardó, los pequeños del Barrio
ya pueden aprender inglés de la forma más
divertida y eficiente y disfrutar de eventos
infantiles únicos que recordarán toda su
vida.
Ven a conocer nuestro centro de Calle de
l’Art número 12 (Al lado de Paseo Maragall) y te invitaremos a diferentes actos que
venimos desarrollando periódicamente.
Up2kids.es / 931 170 543 / up2kids@up2kids.es

NOUS SOCIS DE L’EIX
Des de l’EIX INOFRMATIU donem la
benvinguda als nous socis:
LA INQUIETA,

on ofereixen
cursos, tallers i xerrades, per crear, aprendre i sentir-te bé. Volem que gaudeixis
d’un espai per a tu, per a fer el que més
t’agradi i inspirar-te. Organitzem cursos
trimestrals i tallers regulars. Tot això i més
ho trobareu al carrer Biscaia 425

MANAU, materials diversos, moderns i de
disseny on hi trobareu tot allò que necessiteu per la
construcció i les reformes de la llar. Passeig Maragall 108-112

A LA TEVA MIDA, es-

pai de joc perquè nens de 0 als 12
anys aprenguin anglès. Ens trobareu
al carrer de l’Art, 12
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Properes FIRES i Activitats
PROPERES ACTIVITATS
DE L’EIX Estigueu atents al nostre
web www.eixmaragall.com, on properament hi publicarem les activitats previstes!
Activitats a la
PASSAR
Biblioteca
Mercè Rodoreda:
L’ESTIU A LA
CIUTAT
Comença el mes de juny, seguit pel juliol
i l’agost i sabem que no tothom té vacances, o no sempre podem marxar per diferents motius (cadascú té els seus). Per
aquests mesos que estareu a Barcelona, us
proposem que sortiu de casa, sense anar
gaire lluny:

horari del dia 25 de juny fins al 24
de setembre: de dilluns a dimecres,
de 10 a 14 i de 16 a 20:30, dijous i
divendres, de 10 a 20:30; dissabtes,
de 10 a 14h. Tanquen el 15 d’agost i
el 24 de setembre.

Festa major de
Gràcia, del 15 al 21 d’agost

Cinemes a
l’aire lliure:

Festa major
de Sants, del 18 al 26 d’agost

Festival Grec, de l’1 al 31
de juliol. Diferents escenaris de la
ciutat, diferents preus

Poble espanyol, 6,50€
sense flyer promocional. 3,50€ si el
baixes del seu web (dies de
projecció: 11 i 25 de juny; 2, 9, 16,
23 i 30 de juliol; 5, 12, 19, 26 d’agost
2 de setembre). Web: mecalbcn.org

Fonts de Montjuïc, de
dimecres a diumenge, a 21:30h i a l
es 22h. Amb llum i música. Gratuït.
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Cotxeres de Sants

(gratuït). C ada dijous a les 22h,
des del 29 de juny fins al 27 de juliol

Casa del mig, parc de

l’Espanya industrial (gratuït). Dies
28 de juny, 5 i 12 de juliol

Cosmocaixa, 6€. A les

9 del vespre, concert i a les 10 de la
nit, pel·lícula.

Gandules al CCCB
(gratuït). A les 22h.

Cinema a la platja de
Sant Sebastià.

Gratuït. Dies 6, 13, 16, 20 i 27 de
juliol i el 3 d’agost, a les 21h.

Sala Montjuïc.

Cinema al fossar de Santa Eulàlia,
Castell de Montjuïc. Dies: 30 de
juny, 5, 7, 12, 14,19, 21, 26, 28 i 31
de juliol i 2 i 4 d’agost. Preus: des
dels 6€ (entrada 1 pel·lícula), fins
als 65€ (abonament amb pícnic).

Tres generacions al
servei del vestir.
Q
uan arribo al passeig de Maragall, una mica més amunt dels Quin-

la seva filosofia es “la moda del moment
a bons preus”.

ze ja veig el rètol d’un establiment que
sense porta d’entrada, denota ja una
proximitat molt alta de cara als clients.
L’establiment
es
diu
Ivanuska i em rep l’Anna, una de les germanes que dirigeixen el local.
Comenta que són quatre: Ivana, Maribel,
Sandra i ella mateixa, totes dedicades
al camp de la moda femenina. Ja fa tres
anys que vam inaugurar la botiga donant
continuïtat a una tradició de tres generacions dedicades a la indústria tèxtil.

En el seu establiment es respira una professionalitat nascuda de la voluntat de
servir, vaig presenciar el cas d’una noia
que va comprar uns jeans i en 10 minuts li van fer la vora, la noia va sortir
flipant de contenta, no s’ho esperava i el
comentari va ser “brusa, texans i arrenjament”, tot per sols 60 €” una ganga.

L’Anna explica que el seu avi, que vivia
a un poble d’Albacete, va anar un dia a la
capital i va comprar una màquina de teixir a la
seva filla que tenia 12 anys. Allà
van començar
la
fabricació
d’indumentària;
després
quan
tenia 17 anys,
els pares es van
traslladar a Barcelona per continuar i ampliar
la fabricació fins
a la seva jubila-

ció. Ara, 4 dels seus 6 fills que òbviament
s’han criat dins del ram, segueixen la tradició de vestir la dona i als infants d’arreu,
fins i tot fa poc va venir un client de Madrid a buscar unes sabates per la seva filla.

Ivanuska, amb el seu afany per servir a la
dona ha ampliat el seu camp amb la venda online, oferint els seus variats articles.
El comentari de l’Anna és que aquesta
modalitat té molt d’èxit. I és ben cert que
l’actualització del comerç ha de passar per
força per les xarxes socials.
Vicenç Cervera

La seva moda és fresca, nascuda al carrer
on la dona de totes
les edats (fins i tot els
nens) s’hi troben bé.
A l’establiment pots
trobar des d’unes sabates (Estella Mccartney) fins a un barret,

80

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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Esteve Cervera

La història d’una perruqueria
de referència.

Jpoblet
a despuntava l’hivern i en un petit
de l’Alt Empordà anomenat Sel-

va de Mar, en Jaumet Cervera baixava
de la vinya del Mirall, feia fred i bufava
la tramuntana, n’estava una mica fart.
Els cinc fills i la seva dona estaven a casa,
on ja faltava fins i tot el menjar. Aquell
any la collita va ser dolenta, ja se sap,
molta tramuntana a l’estiu i les vinyes
de secà feien poc raïm. No havia quedat vi ni per passar l’any... això no podia
ser, havia de prendre una determinació.
El Baldiri, un cosí de la dona, la Roseta
Purcalla, li havia comentat si volia anar a
França a un poblet prop de Perpinyà anomenat Pia. Era hora de decidir-se, sabia que
faria de jornaler, però li havia dit el Baldiri que segur que trobaria feina, eren terres
de regadiu que sempre donaven bon vi.
En arribar a casa veu a la Roseta, amb quatre
dels fills menys un, l’Esteve, que estava a
Llança fent d’aprenent de perruquer. Això
sí que seria un problema, ja que l’Esteve
festejava amb la filla del mestre perruquer.
A la nit, a l’hora de sopar, va plantejar la
qüestió i com era d’esperar l’Esteve va
dir que de marxar no en volia saber res.
Després de parlar-ho molt, van acor-

dar que tots marxaven a Pià i l’Esteve
es quedava a la casa durant una
temporada... després ja es veuria.
Eren temps de lluita, lluita de classes, de polítics i governava la República Espanyola.
Amb aquest impàs va esclatar la guerra,
el General Franco es va sublevar i els republicans havien de lluitar per conservar
la pàtria. L’Esteve va ser cridat a files i
va anar a Menorca, a la Marina, a ell ja li
agradaven els vaixells però
no va ser

lles no miraven, el van treure de la fila i se’l
van emportar al mas on vivien. Allà el van
tenir amagat fins que va acabar la guerra.
L’Esteve no volia seguir a França, ell volia
tornar a Llança on tenia feina i xicota. Després de veure el Cònsol i de jurar que no
havia participat en la guerra, li varen fer un
salconduit i el van deixar tornar a Espanya.
Quina va ser la sorpresa quan en arribar a Llança, va trobar la xicota casada amb un altre i per descomptat, tampoc tenia feina. La desil·lusió va ser
molt forta, però va pensar...”i jo què i
faig aquí”; no volia tornar a França així
que va agafar el tren i cap a Barcelona.
Quan va arribar i després de buscar una habitació amb dret a cuina, va trobar, per fi,
una feina en una barberia prop dels “Quinze”. Els Quinze era un barri a les afores del
centre de Barcelona, anomenat així perquè
el tramvia valia 15 cèntims per arribar-hi.
Al cap d’uns mesos i tot ballant a la festa
major del barri de Gràcia, va conèixer a la
Vicenta, filla d’un adroguer de Gràcia i en

embarcat, es va quedar a la logística del
Quartell de Maó. Varen passar els anys,
van perdre la guerra. Des de Menorca la
república va agafar a tots el soldats de la
zona i en un vaixell se’ls va emportar a
Barcarès, un port del sud de França on
la prefectura havia habilitat un camp de
concentració per als soldats Espanyols.
L’Esteve anava en una fila de soldats per
als carrers que portaven al camp de concentració quan va sentir el seu nom. En girar-se va veure el seu germà gran l’Anton
i el seu pare, tot seguit, i quan els sentine7

poc temps es van enamorar i es van casar.
No va passar gaire temps quan, amb
l’ajut dels pares de la Vicenta, van poder pagar el traspàs d’una carboneria al
Passeig de Maragall núm. 93. El local
era petit però tenia habitatge i el més
important, els 15 metros quadrats per
muntar una barberia i poder fer la seva
feina. Després de dos anys vaig arribar
jo, el primer fill de l’Esteve i la Vicenta.
El meu pare em va ensenyar l’ofici i
quan vaig tornar de fer el servei militar, em vaig fer càrrec de la barberia.
Aquesta és la història del començament
d’un establiment del nostre barri. Tot va
començar un Octubre de 1943 i encara
segueix, tot i el meu traspàs al 2011. Fa
més de 70 anys que en el 93 del Passeig
Maragall es desenvolupen tasques de Perruqueria i Potenciament de la imatge per
la gent d’aquest barri. Actualment encara
està obert al públic i és una de les perruqueries de referència del barri.
Vicenç Cervera

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

B
A

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

Alimentació

A
B
B
C
B
B
B
B

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 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

Altres

A

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

B
A
A
B
B
C

		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
B
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

Bars, bodegues i restaurants

A
C
B

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

B

A
A
A
A
B
B

A

B

A

A

C

CM DENTAL SANT JORDI
Industria, 298-300 Tel. 934 50 31 11
CENTRE MEDIC NAVAS
Navas de Tolosa, 292 Tel. 933 40 02 08
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
A
B

C
C
C
B
C
B
A

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

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 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
					

A
B

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 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

Escoles i formació

C

DIR MARAGALL
Sant Antoni Mª Claret, 362
Tel. 934 56 61 00

Farmàcies

Electrodomèstics i
electrònica

A
B

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

Esport i oci

Centres d’estètica,
perruqueries

A
C
A
B

Up2Kids
c/ Art, 12, baixos Tel. 606 28 42 34

Esoterisme

Centres de salut

Arts gràfiques

B

EL RACÓ DE L’OPA
		Plaça Maragall, 7 Tel. 649 80 55 78
EL TIMBALET
		Trinxant, 144 Tel. 933405142
		GRANJA BAR CRETA
		Navas de Tolosa, 319 Tel. 933 40 80 45
		 MARC’S ENTREPANS
		Passeig Maragall, 140 Tel. 933 40 21 90
		 VINALIUM
		Passeig Maragall, 102 Tel 932 43 31 88
		 TASCA TXONDO
		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
PRINCESS MARGARET SHOOL
Pg. Font d’en Fargas, 15-17 Tel. 934 29 03 13
Musicant, escola d’educació
	musical i instrumental
c/ Indústria, 311, baixos Tel. 93 340 69 99
8

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

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

Local d’oci

B

A la Teva Mida
c/ Art, 12, baixos Tel. 606 28 42 34

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. 933 51 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
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
IVANUSKA
Passeig Maragall, 231 Tel. 93 527 36 28
			

Óptiques

BIELSA OPTICS

C Pintor Mir, 2 Tel. 933 57 15 93
CRL ÒPTICS
C Passeig Maragall, 211 Tel. 931 65 22 21
OPTICA LUXOR
B Passeig Maragall, 146 Tel. 933 52 10 03
Papereries i llibreries
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

C
B
A

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

professionals
associats
rços, el barri està més viu, el barri progressa
Buscan’s al
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Passeig Maragall, 207 Tel. 934 55 27 12

LA INQUIETA
c/ Biscaia, 425Tel. 679 99 79 53
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

Pa
s

d
C/

C/ de la Garro

Roba per la llar

C/ d

A
A

e Po
nton
s

B

INSTALTRAVER
Sant Antoni Mª Claret, 209
Tel. 934 36 85 15
MANAU, S.A.
Passeig Maragall, 108-112
Tel. 932 43 1616		
PUERTAS TRINXANT
Joan de Garay, 7 Tel. 932 43 01 43
QVOLSINSTAL·LAR, SLU
Tel. 606 32 29 95
		

C/ d

A

Durant els mesos d’estiu, la temperatura augmenta cada any; la humitat que hi ha la ciutat fa
que la sensació de xafogor sigui més alta. És durant el juny, juliol, agost i setembre quan hem
de prendre les precaucions necessàries per tal
d’evitar l’excés de calor; per això us deixem alguns consells per estar una mica més frescos:

Quan arribi la nit, apugi les persianes, obri
les finestres i ventili la casa.
Estigui’s als espais més frescos de la casa.
Si utilitza ventiladors elèctrics, deixi entreoberta alguna finestra
per renovar l’aire. Si té aparell d’aire condicionat, mantingui les portes i les finestres tancades per mantenir la temperatura.

facilitar la mobilitat intestinal.
Eviti el consum de begudes alcohòliques
i limiti les que tenen cafeïna o una gran
quantitat de sucre.
Prescindeixi de menjars calents i amb
moltes calories.
Prengui 1 got d’aigua per facilitar la ingesta de sòlids.

Prevenció en
l’alimentació

Prevenció al
carrer
Eviti realitzar activitats a l’exterior a les
hores centrals del dia (de 12.00 a 17.00 h)
i les exposicions prolongades o adormirse al sol.
Si ha de sortir durant les hores de sol, no
oblidi dur sempre:
barret, ulleres de sol i ventall i una ampolleta d’aigua
Vesteixi’s amb roba lleugera, no ajustada,
de colors clars i preferiblement de cotó,
i amb calçat còmode i molt transpirable.
Usi crema solar amb un factor de protec-

Begui diàriament entre 6 i 8 gots de líquids (aigua, sucs, làctics, infusions, refrescs) que aportin les sals minerals perdudes a través de la suor. ENCARA QUE
NO TINGUI SET, BEGUI.
Consumeixi aliments que tinguin un alt
contingut en aigua (fruites i
verdures).
És molt aconsellable beure 1 o 2
gots d’aigua
només llevar-se per

ció elevat per a protegir-se del sol.
Busqui l’ombra i reposi amb freqüència
Busqui la frescor de l’aire condicionat si
a casa no en té (locals com una biblioteca,
cinemes, centres comercials…)
Si sap nedar, vagi a la piscina o platja més
propera al seu domicili. Eviteu els robatoris d’objectes personals

Prevenció a la
llar

Eviti que la calor i el sol entrin a casa,
baixi les persianes, corri les
cortines i/o tendals i tanqui les finestres.

Per una Barcelona més equitativa

Barcelona dona
ajuts de fins al 75%
de l’IBI a persones
amb pocs recursos
econòmics
Presentació de sol·licituds fins al 30 de juny de 2017
—

—

#ajutsIBI
barcelona.cat/ajutsIBI
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75%

a tots els usuaris dels vehicles de tipus B.
En la resta de casos, l’ús del casc és recomanat.

Elements
reflectants,
llums i timbres

Regulació de vehicles de mobilitat personal
i cicles de més de dues rodes

E

Carril bici en vorera: És permesa la circulació de totes les tipologies sempre que
l’amplada de la infraestructura ciclista ho
permeti. Només es pot circular en el sentit
senyalitzat al carril, a un màxim de 10 km/h
i respectant la senyalització viària existent.
Carril bici a la calçada: És permesa la
circulació de totes les tipologies sempre
que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti. Només es pot circular en el
sentit senyalitzat al carril, a un màxim de
30 km/h i respectant la senyalització viària
que hi hagi.
Calçada zona 30: És permesa la circulació
de les tipologies B, C1 i C2, a un màxim de
30 km/h en el sentit senyalitzat de circulació. Els tipus A només podran circular-hi si
la velocitat màxima del vehicle és superior
als 20 km/h.
Calçada:  Es permet la circulació dels vehicles tipus C1 i C2 a totes les vies, menys
a les calçades que formen part de la xarxa bàsica (aquella que concentra un gran
flux de trànsit i té una connexió en l’àmbit
ciutat), on ho tenen prohibit. No obstant
això, si el carrer o la via de la xarxa bàsica
està dotada d’infraestructura ciclista (carril bici), els vehicles de mobilitat i cicles
de més de dues rodes podran circular per
aquest carril.
Parcs: Només es permet la circulació dels
vehicles tipus A i B a una velocitat màxima
de 10 km/h.
Els tipus C2, vehicles de transport de
mercaderies, hi poden circular només per
accedir a les guinguetes per a la càrrega i
descàrrega.
Cal respectar la preferència del vianant, el
patrimoni natural i el mobiliari urbà. Cal
seguir la senyalització, les vies ciclistes i
els itineraris de les zones pavimentades o
de terra, si n’hi ha. No es pot circular per
sobre parterres, àrees o zones amb vegetació de qualsevol tipus, ni per totes aquelles
zones que senyalitzen una prohibició.

l passat mes de maig, l’Ajuntament de
Barcelona ha desenvolupat una ordenació
sense precedents per regular els vehicles
de mobilitat personal (VMP) i els cicles de
més de dues rodes, amb l’objectiu de resoldre problemes de convivència a l’espai
públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura, atesa la presència creixent
d’aquesta nova mobilitat que anirà guanyant espai a la calçada.

classificació següent:
-C0: per a ús personal, assimilable a una
bicicleta. De manera que les condicions de
circulació i la normativa a seguir serà la
mateixa que la de la bicicleta.
-C1: destinats a una activitat d’explotació
econòmica.
-C2: destinats al transport de mercaderies.

Quins són els vehicles
de mobilitat personal?

Circulació per vorera: No és permesa.
Quan la vorera fa més de 4,75 m i hi ha 3
m d’espai lliure els vehicles tipus C2 poden
accedir-hi per arribar a locals i botigues on
es faci la càrrega i descàrrega de les mercaderies.
Carrer amb plataforma única: Si la zona
és exclusiva per a vianants només hi poden
circular els tipus A i C2, a un màxim de 10
km/h. Si a la plataforma única està permesa
la circulació de vehicles, hi podran circular també els tipus B i C1, a una velocitat
màxima limitada de 20 km/h.

Són ginys elèctrics que, en funció de les
característiques que tenen, reben la classificació següent:
Els de tipus A: rodes, plataformes i patinets
elèctrics de mida més petita i més lleugers.
Els tipus B: plataformes i patinets elèctrics
de mida més gran:
Quins són els cicles de més de dues rodes?
Són els cicles de més de dues rodes que,
per les característiques que tenen, reben la

Els vianants tenen prioritat,
afavorim la convivència

On es pot estacionar?

Els vehicles només podran estacionar als
espais habilitats per fer-ho.
Es prohibeix lligar-los en arbres, semàfors,
bancs i altres elements de mobiliari urbà
quan es pugui veure afectada la seva funcionalitat o destinació; davant de zones de
càrrega i descàrrega, en llocs reservats a
altres usuaris, a persones amb mobilitat reduïda; o en serveis o zones d’estacionament
prohibit, sortides d’emergència, hospitals,
clíniques o ambulatoris, zones de servei de
Bicing, i a les voreres quan s’impedeixi el
pas dels vianants.

Àmbits de circulació i
normativa

La utilització del casc és
obligatòria:

Per als usuaris de vehicles del tipus A, en
cas d’activitat d’explotació econòmica, i per
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Totes les tipologies de vehicles han de portar elements reflectants, llums i timbres de
manera obligatòria, amb l’excepció dels
vehicles del tipus A, que només és recomanable que ho facin per a una millor visibilitat a la via pública.

Assegurança

La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil és obligatòria per a totes
les persones físiques i jurídiques titulars, ja
sigui a títol de propietat o qualsevol altre
títol, davant de tercers i davant dels passatgers dels vehicles tipus C1 i per cobrir la
indemnització de caràcter subsidiari pels
danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquells
vehicles i cicles per part dels usuaris i
usuàries als quals els cedeixin o lloguin.
Si l’ús del vehicle és personal, l’assegurança
no és obligatòria però sí recomanada.

Edat mínima

L’edat permesa per conduir un VMP o un
cicle de més de dues rodes és de 16 anys
en tots els casos.
En cas que es transportin persones amb
un dispositiu homologat (tipus C1), els
conductors han de ser majors d’edat (18
anys).
Els menors de 16 anys poden fer-ne ús
fora de les zones de circulació en espais
tancats al trànsit sota la responsabilitat de
pares, mares i tutors o tutores, sempre que
el vehicle resulti adequat a la seva edat,
alçada i pes.

Règim sancionador

Els canvis en el text de l’ordenança inclouen un règim sancionador que estableix multes de fins a 100 euros per les
infraccions de caràcter lleu, de fins a 200
euros per les de caràcter greu i de fins a
500 euros per les de caràcter molt greu.

Condicions especials per
a activitats d’explotació
econòmica

Quan els vehicles de mobilitat personal
facin una activitat d’explotació comercial,
turística o d’oci amb ànim de lucre, cal
seguir unes condicions especials de circulació:
• Els vehicles de tipus A i B, amb un
màxim de dues persones i obligatòriament acompanyats per un guia, i el
de tipus C1, amb un màxim d’un vehicle per persona, han de complir amb
les condicions generals de circulació
pròpies del tipus de vehicle i l’àmbit
per on es desplacin.
• Els grups, formats per entre tres i sis
persones amb vehicles de tipus A o B,
hauran d’anar obligatòriament acompanyats per un guia i només podran
circular per les rutes següents marcades en aquests plànols:
S’ha de mantenir una distància entre els
grups de més de 50 metres.
Hi pot haver restriccions específiques en
àmbits i districtes on hi ha una pressió o
una problemàtica especial amb aquest tipus de vehicles.
Els titulars de l’explotació econòmica
han de vetllar perquè els usuaris dels
vehicles de mobilitat personal i cicles de
més de dues rodes disposin d’un nivell
d’habilitat mínim que garanteixi la seva
seguretat i la de la resta d’usuaris de la
via pública. Així mateix, han d’informar
de les rutes autoritzades i les condicions
de circulació.
Identificació i registre

Helen Doron
English... també
per a adolescents

MATRÍCULA
OBERTA CURS
2017-2018

H

elen Doron English és una
organització multinacional, amb
més de 30 anys d’experiència en
l’ensenyament d’anglès a nens de
totes les edats. Més d’un milió i mig
de nens parlen anglès gràcies al nostre mètode.
Per què escollir Helen Doron
English? Perquè comptem amb
materials excepcionals, desenvolupats per experts pedagogs
en l’ensenyament de l’anglès
i portats a la pràctica per professors
altament
qualificats.

School of English

¡RESERVA JA
LA TEVA
PLAÇA!

A Helen Doron English també comptem amb cursos per a adolescents,
destinats tant als nostres alumnes
com a estudiants nouvinguts que hagin superat la nostra prova de nivell.

Descobreix el mètode
d’ensenyament en
anglès que ens fa únics

Teen English, per a alumnes de 12
a 19 anys, és un programa original
completament nou compost per quatre nivells consecutius. Els cursos
inclouen emocionants històries que
transcorren a través de les lliçons,
amb temes i cançons atractius i idonis per a adolescents.

HELEN DORON ENGLISH MARAGALL
Plaça Maragall, 18. 08027 Barcelona
93 408 71 49/688 97 25 25
maragall@helendoron.com

Pg.Maragall,70
08041 Barcelona
Tel.: 934 33 51 09
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Les classes en grups reduïts de fins a
8 alumnes permeten que els adolescents rebin una formació personalitzada, que aprenguin a expressar-se
en anglès, i que es preparin per als
exàmens que certifiquen el nivell
d’idiomes en àmbits acadèmics i laborals.
Els cursos d’anglès per a adolescents de Helen Doron English són
compatibles amb el Marc europeu comú de referència per a Anglès i les avaluacions realitzades a
l›escola per a cada nivell permeten
comprovar els progressos.
Una característica única d’aquests
cursos és l’existència de l’emissora
de ràdio de Helen Doron, que ofereix programes en anglès especialment pensats per a joves, en els
quals poden participar i interactuar
amb altres alumnes d’escoles Helen
Doron English de tot el món.
Matrícula oberta per proper curs
2017-2018 a Helen Doron English
Maragall. Us esperem a la nostra
escola!

Llistat associats
Entorn Virrei
Borbó
Automoció
Motos Borbó
Avda. Borbó, 33-35
Tel. 93 340 79 48

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

Pinzell de Paper
c/ Desfar, 29
Tel. 93 179 45 10

Bars, cafeteries i
Restaurants
Bar la Cotxera

Esport i oci
L’orange bleue

Mascotes
Centre Veterinari
Anima’ls

Can Cuxart

Farmàcies
Farmàcia Virrei Cotxeres

Moda
Roser Boutique

Formació
Escola de Dansa la Galeria

Moda Infantil
Mamá Oso

Joguines
Jocs i Joguines La Jota

Perruqueria i estètica
Peluquería Triata

Llibreries-Papereries
L’ocelleta

Serveis
Tècnics/Esports
Bicisport

c/ Costa I Cuxart, 31
Tel. 93 408 10 35
c/ Costa I Cuxart, 37
Tel. 93 352 34 54

Marecrisium

Avda. Borbó, 68
Tel. 606 25 83 55

Bodegues
El Taní

Plaça Virrei Amat, 12
Tel. 93 488 46 40

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

Centre de teràpies
Aisha
c/ Serrano, 44-46
Tel. 93 667 04 35

Av. Borbó 68-70
Tel. 695 03 60 54

c/ Felip II, 271
Tel. 93 352 24 51

c/ Santa Matilde, 23
Tel. 93 177 10 54

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

Plaça Virrei Amat, 11
Tel. 93 340 21 21

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

Estem molt a prop teu
visita’ns i et sorprendràs
Segueix-nos!!
entornvirreiborbo@gmail.com
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c/ Felip II, 279
Tel. 93 349 41 15

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

Avda. Borbó, 35
Tel. 93 514 76 52

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

Avda. Borbó, 25
Tel. 93 340 44 80

CONSTELACIONES
FAMILIARES AKÁSHICAS
una regresión a la vida anterior, donde se
originó el conflicto que en esta vida nos
afecta, bien a nuestra persona, relación o
familia.
Teniendo en cuenta que para el alma no
existe el espacio-tiempo, ya que no distingue si lo que experimenta pertenece al
presente o al pasado, para el alma es presente.

¿En qué se basan las constelaciones familiares?
Es un método de terapia grupal desarrollado por Bert Hellinger 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, cuando
hay fobias sin ningún tipo de explicación,
aborto, problemas de salud... Todo ello se
manifiesta durante generaciones con síntomas depresivos, miedos, y enfermedades.
LAS CONSTELACIONES AKÁSHICAS SON UN PASO MÁS ALLÁ
Las Constelaciones Akáshicas consisten
en el mismo trabajo que se realiza en las
constelaciones familiares, solo que se
amplía la visión, si fuera necesario, con

Cuida el cos,
la ment i
l’esperit!

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

Con este trabajo sanamos la memoria del
disco duro, liberándola de la energía que
dejó impresa produciendo traumas. Al
mismo tiempo, sanamos el karma y liberamos a las personas implicadas en los
sucesos.
Beneficios:
Las personas describen que se han liberado de unas cadenas.
Sienten paz, y mucho más ligeros.
Liberar Karma.
Sanar el cuerpo.
Ver bloqueos y miedos y de esta forma
sanarlos.
Disolver bloqueos en el trabajo, relaciones personales y familiares.

C/ Garrotxa, 12
Barcelona

Fes les teves compres
còmodament des de
casa!

601.113.684 – 93.518.22.01
e-mail reflexesdelluna@gmail.com
https://reflexesdellunablog.wordpress.com/

¡¡¡Para sanar las emociones, busca en tu interior, y encontraras
las respuestas!!!

Botiga de minerals

MARÍA TERESA CONSUEGRA
REFLEXES DE LLUNA
C/Garrotxa, 12
601 113 684

Reflexes De Lluna

http://mineralesalejandria.com/

La importancia de la hidratación en el deporte
E
s sabido que la hidratación en el deporte es algo fundamental. La hidrata-

ción es necesaria siempre, aunque no se
practique ningún tipo de deporte, puesto
que los seres humanos estamos compuestos por un gran porcentaje de agua: “85%
de la sangre y el 75% del cerebro…”.

Acelerar el metabolismo: La clave para perder peso

Cuando se realiza deporte se pierde mucha
cantidad de agua por lo que la hidratación
durante la práctica de la actividad física es
parte fundamental ya que podríamos sufrir
desde una lipotimia (pérdida repentina y
pasajera del conocimiento que se produce
por falta de riego sanguíneo en el cerebro)
hasta otro tipo de enfermedades. En este
artículo vamos a explicar la importancia
de la hidratación y cómo se debe realizar.
Toma buena nota si sueles practicar ejercicio físico.

Porqué es importante la hidratación en el deporte

Si practicas deporte debes saber que durante el ejercicio se pierde gran cantidad
de agua y de sales minerales debido al
gran consumo de energía que se produce
en el cuerpo humano. Los expertos recomiendan comenzar con la hidratación an-

tes, durante y después del ejercicio.

Porqué se pierde tanta agua
durante el deporte

La respuesta es porque mientras estás realizando ejercicio el organismo necesita
mantener el cuerpo a una temperatura de
37 grados y para ello expulsa el líquido en
forma de sudor, el cual está compuesto por
un 99 por ciento de agua. Ese es el motivo
por el que sudas mientras corres, montas
en bicicleta o nadas.

Consejos para una correcta hidratación en el deporte
Bebidas isotónicas

Staff L’Orange Bleue: Alfredo, Liza, Steven, Carla y Victoria

Muchos nutricionistas y médicos coinciden en que beber agua no es la única
manera de recuperar líquido con bastante
rapidez, sino que las bebidas isotónicas ricas en sodio y con un poco de azúcar son
perfectas para ello. Son muchas las marcas que existen en el mercado.

Líquido frío

Por cierto, es preferible beber agua fría
que natural o caliente ya que en este estado el líquido se absorbe con más rapidez.

Beber sin sed

Es importante que bebas mientras realizas la actividad física y no debes esperar
a tener sed, ya que cuando el cuerpo tiene
sed puede haber comenzado la fase de la
deshidratación. Más vale prevenir en este
caso.
No bebas gran cantidad de agua de una

Evitar refrescos con gas

La hidratación en el deporte no es recomendable hacerla a través de refrescos
con gas ni con zumos ácidos, huye de
cualquier bebida con gas ya sea de cola,
naranja o limón.
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sola vez, sino que es preferible que vayas
bebiendo pequeños sorbos para que el
organismo los vaya asimilando correctamente.
Estos son algunos de los consejos que debes seguir mientras practicas deporte para
conseguir una buena hidratación en el deporte.
Fuente texto: www.discoverymujer.com /
www. enciclopediasalud.com
L’Orange Bleue
Avda . Borbó, 68-70

Alimentació Ecológica
MANDUCA-MOLSA
C/ GArcilaso, 191
Tel. 93 181 90 08
NATUR HOUSE
Ramón Albó, 62
Tel. 93 408 33 29
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
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, 162
Tel. 933 52 81 06
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

ELECTRO BERSI
Carrer de Garcilaso,147
Tel. 933 52 52 56
SUBMINISTRES HORTONS
Carrer del Cep, 2
Tel. 933 49 87 56
Joieries
MOLINS JOIERS RELLOTGERS
Carrer de Garcilaso, 154
Tel. 933 52 93 05
PONT JOIERS
Plaça del Dr. Modrego, 3
Tel. 933 49 42 20
Queviures
EL MEU REBOST
Carrer Felip II, 172
Tel. 933 52 61 52
Manteniment i rehabilitació d’edificis
RAÜL PONS
C/ Manigua, 47 i C/ de Felip II, 187
Tel. 933 51 48 70 / Tel. 626 32 73 03
Merceria / Labors
MERCERIA PUNYETETES
Pl. del Congrés Eucarístic, 11
Tel. 627 61 68 73
NÚVOL DE FILS
Carrer Garcilaso, 157
www.nuvoldefils.com
Moda Infantil
BIBIDI BOBIDIBOO
Carrer Garcilaso, 154
Tel. 93 173 24 02

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
Drogeria - Perfumeria
DROGUERIA Y PERFUMERIA
PLUMED
C/ Garcilaso, 144
Tel. 933 40 15 80
Educació / Formació
ART I OCI
C/ Cardenal Tedeschini, 15
Tel. 653 91 70 66
ESCOLA DE DANSA SPIN
Passatge de l’Ordi, 9
Tel. 934 08 47 06
ESCOLA INFANTIL PICAFORT
Carrer de Francesc Tàrrega, 35-37
Tel. 93 352 21 50
ESCOLA JOAN ROCA
Avda. Meridiana, 243
Tel. 933 40 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. 931 72 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. 931 27 00 27
TECNOCASA Estudi Can Ros
Carrer de Concepció Arenal, 126
Tel. 931 15 76 84
Instal·lacions, reformes i material per a la llar
AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ FRANCESC LLURBA
Tel. 687 87 44 05

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

Compra millor a les botigues
de la Unió
FEM BARRI!
UNIÓ DE BOTIGUERS CONGRÉS INDIANS
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ILUMINACIONES ARTISTICAS PARA
UNAS FIESTAS INOLVIDABLES
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