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UN NADAL PLE DE
SORTEJOS
T

ornem a tenir Nadal aquí! I com que dies com aquests cal celebrar-los com cal, estem contents de presentar-vos el nostre Sortejos.
Perquè som del barri i treballem pel barri i pels seus veïns i perquè ens proposem que
aquest Nadal sigui engrescador i il·lusionant pels veïns, pels visitants i per tota la família de comerç de proximitat de casa
nostra.
Per tot això, tenim el plaer de presentar-vos el Sorteig de Nadal de
Fundació Barcelona Comerç i els
21 eixos de la ciutat:

Sorteig dels 1000€

Coincidint amb l’encesa dels llums
de Nadal als carrers de Barcelona,
el proper dijous, 23 de novembre,
donem el tret de sortida del sorteig
nadalenc: 1.000 €uros per gastar,
tot just començant l’any, als nostres
comerços associats.
Així que la mecànica, la mar de senzilla: des del dia 23 de novembre i
fins el dia 31 de desembre (inclòs)
tothom que compri a alguna de les
botigues associades a l’Eix Maragall, rebrà una butlleta de participació pel nostre Sorteig de Nadal.
Tantes butlletes com compres es facin durant aquestes 5 setmanes!
El guanyador serà el propietari de la butlleta que coincideixi amb el número guanyador
del Primer Premi de la Grossa de Cap d’Any, del 31 de desembre.
Disposarà de 10 dies naturals per contactar-nos i poder fer-li lliurament del premi.
I el premi? 1.000€ en vals de compra a gastar el dissabte, 13 de gener 2018 (tot un dia
de compres) a les botigues associades a l’Eix Maragall.

Sorteig de 2 paneres de Nadal

Tots els nostres associats estan aportant els seus productes per a que podeu gaudir-los a
casa, podreu trobar molta varietat com coses per la llar, la higiene personal, alimentació,
decoració, cursos i moltes coses més...

Sorteig Port Aventura

Sortegem un viatge a Port Aventura, 2 dies de parc més nit d’hotel per a 2 adults i 2
nens. Gaudiu al màxim del Parc temàtic que tenim molt a prop.
Per poder participar a aquests sortejos només heu de fer les vostres compres a les botigues associades al nostre Eix, us donaran unes butlletes i ja optareu als premis.
MOLTA SORT I BONES COMPRES!!!
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Pastís de carbassó i ceba

Per adornar:

Enciam tallat petit, maionesa,
tomàquets cherry o el que vulgueu.

Rostit de farcellets de
vedella.

Com es fa:

bistecs de vedella molt fins com si fossin per arrebossar
de carn picada de vedella (o barrejada vede lla i porc)
ou
ceba grossa
pastanagues
poma
prunes seques
cullerada de pinyons
crostó de pa sec
mica d’all   i julivert (naturals o de pot)
oli, sal
raig de cava (o vi blanc, o conyac)

Preparació:

1.- Es prepara la carn picada com si
volguéssim fer pilotilles. La barregem
bé, amb la sal, l’all i julivert, el pa
ratllat ben finet, les prunes tallades a
trossets, els pinyons i un ou cru, I es
barreja tot que quedi ben repartit.
2.- S’aplanen amb la mà els bistecs, per
fer-los més primets, encara i es posa a
sobre una part de la carn picada que
hem preparat. S’ha de poder tancar bé
el bistec, com si fos un caneló i que no

1
quilo de carbassó
200 g de ceba
2
grans d’all
		 sal, pebre i nou moscada
1 dl de llet (1 tasseta petita)
5
ous
		oli

Peleu els carbassons, deixeu la
meitat de la pell.
Talleu-los a daus.
Peleu la ceba i talleu-la a llunes.
En un cassó amb oli coeu la ceba a
poc a poc, sense que agafi color.
Afegiu-hi els daus de carbassons i els alls
pelats. Tapeu-ho i deixeu-ho coure 20
min.
Escorreu-ho   molt bé, fins i tot amb el
xino i la mà de morter.
Bateu els ous amb la llet, la sal i la nou
moscada.
Barregeu tots els ingredients.
Unteu un motlle rectangular amb mantega

Ingredients:

8-10
500 g
1
1
2
1
5o6
una
un
una
		
un

Ingredients:

i poseu-hi un paper al fons i torneu-lo a
untar.
Coeu el pastís al bany maria, al forn a
180º, durant 45 min.
Deixeu-lo reposar abans d’abocar-ho en
una plata.
Cobriu-lo amb maionesa per sobre i poseu
enciam tot al voltant.
I Bon Profit!

Tiramisú

sobresurti. Es lliga amb un cordillet. Si
sobra carn picada se’n fan unes pilotilles
i es posen al costat.
3.- Es posen a rostir amb oli i quan estan
els rotlles ben rossets, s’hi afegeix la
ceba, la pastanaga i la poma tallades a
trossos grossos, es deixa enrossir una
mica més tot plegat i s’hi afegeix el
cava.
4.- Es deixa coure a foc lent una mitja
horeta. Es serveix calent.

Aquest pastís s’ha popula-

EDICIÓ I DIRECCIÓ

ritzat perquè és molt bo i
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Plaça Maragall, 15 Tel./Fax: 934 08 05 26 - 08027 Barcelona
e-mail: info@eixmaragall.com
www.eixmaragall.com

fàcil de fer.

Ingredients :

PUBLICITAT

uns 300 g de melindros (poden
ser dels durs)
un vas de cafè
1/2 tasseta de Rom blanc
1/2 tassetes de conyac Mascaró
o una copeta d’Amaretto (licor
italià)
cacau
per fer la crema
2 ous
un rajolí de crema de llet
2 cullerades de sucre o al gust
250 g de formatge Mascarpone
un pessic de sal

Mariana Juárez Tel 934 08 05 26

MAQUETACIÓ

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

IMPRESSIÓ

IMPRINTSA Impressions Intercomarcals, s.a.
Cra. C-16C, km 3,4 Sant Fruitós de Bages

EXEMPLAR GRATUIT
Dipòsit Legal B- 15172-2006
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Elaboració:

Preparar el cafè.
Amb l’ajut de la batedora elèctrica de varetes muntar el formatge amb un rajolí de
crema de llet, després afegir el sucre, després els rovells d’ous.
Muntar les clares a punt de neu amb un
pessic de sal o un raig de suc de llimona.
Ajuntar les clares a la crema de formatge
amb l’espàtula amb molt de compte.
Barrejar el cafè amb els licors.
Remulleu els melindros amb la bareja de
cafè i col·loqueu-los a la base del recipient
que voleu serviu-lo. Poden ser copes, o
safata...
A sobre escampeu una capa de la crema de
formatge.
Es pot anar fent capes o no.
Finalment espolvorejar cacau a sobre de la
capa de formatge.
Deixar-lo a la nevera i serviu-lo ben fred.

Viu el Nadal L’Any del Comerç i la
Cultura
a l’Eix 			
Maragall
CUSTOM
CHRISTMAS

FIRA DE
NADAL

Jardins de Can Xiringoi

2 i 3 de desembre de 2017
de 10 a 20 hores
Mostra de productes nadalencs que els
veïns i veïnes podran trobar a les botigues associades. Activitats dinamitzadores durant tot el cap de setmana.

2 i 3 de desembre de 2017
de 10 a 20 hores
Festival solidari de recollida de joguines on hi hauran activitats durant tot el
dia per a tots els públics.
Es celebrarà la rua de motars vestits de
pare i mare noel

Festa
Joguines
Solidàries

Districte de Nou Barris
13 de desembre de 2017
de 17 a 20 hores
Entrega de les joguines recollides a la
Fira de Nadal i Custom Christmas.
Amb animació i berenar per als nens i
nenes.

Jardins de Can Xiringoi
L’Any del Comerç i la Cultura uneix dos dels sectors més representatius de la ciutat de
Barcelona: el de la seva economia plural i pròxima i el de la seva creativitat i iniciativa
cultural. Tots dos es vinculen per convidar els ciutadans a gaudir d’un any d’activitats
culturals gratuïtes i al costat de casa, amb el petit comerç com a punt de trobada.
Durant tot un any, d’octubre a octubre (2017-2018), la ciutat de Barcelona viurà un continu d’activitats que relacionaran aquests dos sectors tan representatius de casa nostra.
Serà la primera edició d’un projecte que incorporarà sessions d’òpera, dansa, teatre,
lectura de poemes, concursos literaris i cinematogràfics, exposicions de fotografia, escultura i pintura, rutes comentades o descomptes per a espectacles, que es repartiran per
tots els eixos comercials de la ciutat al llarg de l’any.

Parc de
Nadal

MOM fira gastronòmica,
de vins i caves

Plaça del Taxi

del 22 desembre al 4 de Gener
de 11 a 14 i de 17 a 20 hores.
El dia 22 horari de tarda i els dies 24 i
31 de desembre horari de matí.
Activitat gratuïta amb tiquets que es
trobaran a les botigues associades a
l’Eix Maragall
Activitats, actuacions i tallers per als
més petits de la família.

Cavalcada
Patges Reials Reis Mags
d’Horta
Guinardó
2, 3 i 4 de Gener de 2018
de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores
Entrega de les cartes reials

5 de gener de 2018
Participació a la cavalcada de Reis
del
Districte d’Horta
Guinardó

Durant el cap de setmana del 7 i el 8 d’octubre, unes 5.000 persones van gaudir de la
MOM Fira gastronòmica, de vins i caves, que vam organitzar a la plaça Maragall i al
carrer Olesa.
Va omplir-se amb 35 paradetes en les quals els comerciants oferien les seves especialitats. Els nostres associats i els negocis del barri van exposar els seus millors plats i
també vam tenir la visita de cellers, que ens van portar els seus vins, i alguns bars també
van portar els seus, d’elaboració pròpia. Una altra de les novetats d’enguany van ser sis
estands de cervesa artesanal, que van atraure l’atenció de moltes de les persones que
van visitar la fira.
A més, durant tot el cap de setmana es van celebrar activitats com introduccions al tast
de vins, tasts de productes vinícoles a cegues, maridatges de vi, de cava i de cervesa
i tota mena de tallers i activitats infantils. El diumenge al matí també es va aprofitar
per fer la presentació del Celler Masroig; el públic va poder descobrir els caldos de la
denominació d’origen del Montsant i va poder tastar les Garnatxes i les Carinyenes més
representatives de la seva Denominació d’Origen.

AMB AQU
EST DON
ATIU REC
ESTAS CO
ORDA QU
L.LABORA
E
NT AMB
ELS LLUM
DE NADA
L I TOTA L
S
A CAMPA
NYA
NADALEN
CA.
POSEM B
ONICS EL
S NOSTRE
S CARRER
S!!
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El Timbalet
Q
uan entres a El Timbalet, ja veus que no

Dues generacions al
servei del barri.

s’omple amb diferents ingredients (que
per cert estan boníssims). Em comenta
que, a més, acaba’n
de posar en marxa
els Maximstimbalets,
caldrà anar a provarlos...

és només un bar, ni una
granja, ni tan sols una
cafeteria, es respira ambient d’un “gourmet i
tranquil lloc de trobada”.
Em rep la Sílvia Dalmau,
m’explica que des del
2006 viu al barri i que la
seva professió de sempre
era de comercial del ram
de l’alimentació. Al 2012 va decidir acabar aquesta etapa i juntament amb la seva
filla Betsabé, varen planejar nous camins.
Primer van començar a fer un estudi de
mercat que va durar 6 mesos (amb l’ajut
de Barcelona Activa) i després de veure
molts locals per tot arreu varen decidir
crear un bar que fóra tranquil, per tots els
públics, per anar en família, sol o amb una

L’essència del projecte era crear un lloc
on es pogués fer, des
d’un esmorzar, a un
berenar, tapejar o
simplement una trobada per fer un cafè. És per això que ens
poden oferir des de fer un bon Vermut, a
les tapes més tradicionals com patates braves, croquetes, amanides, torrades, i molt
més... que serveix ja, d’un àpat complet.
Un
dels
elements
més
important és el pa. El pa és fornejat per
ells mateixos i té una qualitat extra.
Tenen molt en compte els maridatges i

amiga a prendre alguna cosa, xerrar una
mica... d’aquí que no tan sols hi ha cadires, també hi ha unes grans butaques molt
còmodes per estades relaxades.
El Timbalet; aquest nom no és producte
(com tot en elles) de la casualitat. La seva
especialitat són Els Timbalets, una mena
de barqueta feta amb un pa especial, i que

per això ens ofereixen una extensa carta
de begudes (cervesa, vi, cava...) i es poden servir en ampolla, en copes a més de
tota mena de refrescos, cafès i infusions.
Explica que la qualitat de les matèries primeres és la seva principal dedicació, sols
treballen amb productes de proximitat i de
qualitat. Per exemple, l’oli de les amanides i entrepans és oli de les olives arbequines collides al seu poble “Les Garrigues”
i així és com fan tots els plats que cuinen
artesanalment.
La seva màxima és “El que a mi NO
m’agradaria menjar, NO ho dono als meus
clients”.
Després de provar personalment la seva
tapa “Croqueta de Xipiró amb all i oli”,
que per cert “està brutal”, m’acomiado
felicitant la seva gran aportació en aquest
bon barri.
El Timbalet, carrer Trinxant 144
Vicenç Cervera

MUSICANT, LA TEVA ESCOLA DE MÚSICA FA
20 ANYS DE SERVEI A LA CIUTAT.
20 anys educant musicalment els nens i nenes, adolescents, joves
i adults del Guinardó,
Camp de l’Arpa, Sant
Andreu, El Clot.... es
diu ràpid però passa
al ritme que marca el
temps.
El nostre sentit de ser i d’existir és, des
del moment en que es va crear Musicant a
l’octubre del 1997, el ferm convenciment
que l’educació musical és una eina imprescindible per aconseguir un creixement
més complert de l’ésser humà. I si aquesta
educació es rep de ben menuts (a partir del
3 o 4 anys) aleshores el creixement és més
mesurat, més gradual.
L’esperit de “servei públic”, de servei a la
comunitat és intrínsec en el nostre ADN.
Vam néixer per la necessitat de donar el
millor que tenim de nosaltres per fer que
el nostre entorn sigui millor. Entenem que
Barcelona, que és la nostra ciutat, creixerà
més en vitalitat, sensibilitat, intel·ligència
i humanitat si els barcelonins tenen una
bona educació musical, perquè la MÚSICA és la ciència i l’art de l’energia, la
sensibilitat, la comunicació més íntima a
través de la riquesa del so i també amb paraules, si es tracta d’una cançó.

La nostra implicació amb el Barri així com
amb el Districte, la Ciutat i el País configura la nostra programació. Vol dir que,
mentre aprenem a escoltar, a reconèixer, a
reproduir un so, una melodia, un acord .....
mentre ens inventem i/o improvisem un
ritme o una melodia.... mentre cantem una
cançó o bé esclatem de joia caminant o
corren segons ens suggereixi la música.....
mentre fem tot això i molt més, aprenem a
conviure en la diversitat, participem en la
integració dels nou vinguts, som a tots els

actes que l’Associació de Veïns, el Districte i la Ciutat ens sol·licita per emplenar
de música els carrers, les places, esglésies
i sales de concert; acollim a les nostres cases els cantaires que venen a participar en
una Trobada de Corals de Catalunya, ....
La música no es pot veure ni tocar, només
la podem apreciar a través de l’oïda perquè és l’art del so, i si us acosteu a Musicant, podreu constatar que el que l’omple
no són els quadres de les parets, ni les
taules, armaris o cadires sinó el so de les
4

campanes, el dels objectes sonors, el so
de la veu de tots els qui l’habitem, el dels
instruments i també sentireu que el so el
produïm amb la màxima qualitat que ens
permet la nostra sensibilitat i intel·ligència
musical.
LA VIDA MUSICAL ENS DONA VIDA
A NOSALTRES i perquè la sentim curulla
de felicitat, us convidem a que vingueu a
conèixer la NOSTRA escola, la TEVA escola de Música.
Eulàlia Casso i Samsó
Directora de Musicant, Escola d’Educació
Musical i Instrumental

Servei de
teleassistència
municipal

RECOMANACIONS
PER PREVENIR

• Utilitzi el Servei de
teleassistència municipal
sempre que ho necessiti. Estem
a la seva disposició 24 hores
al dia 365 dies l’any.

LA GRIP

• Per a la seva seguretat, porti sempre a sobre el penjoll
de teleassistència. No se’l tregui per dormir ni per
dutxar-se.
• Podem donar-li informació sobre la previsió del temps.
• Premi el botó vermell sempre que noti algun d’aquests
símptomes:
o
o
o
o
o
o
o
o

bcn.cat/
gentgran

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
MUNICIPAL

Mal de cap intens
Pell freda i pàl·lida
Rampes a les extremitats
Temperatura massa baixa o massa alta
Mareig, nàusees o vòmits
Pols ràpid o arítmic
Debilitat
Desorientació

twitter.com/barcelona.cat
facebook.com/bcn.cat

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
MUNICIPAL GESTIONAT PER:
UTE Televida-Tunstall
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Passarel·la

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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JOAN VENY
Un Mallorquí il·lustre de les
lletres catalanes, al barrí.
V

a néixer a Mallorca a un poble denominat Campos, (aparentment castellà però
no ho és), un nom antiquíssim que procedeix del llatí (vol dir plana, planúria). Si
aneu algun dia per Mallorca i passeu per
Campos veureu una escola que porta el
seu nom, Joan Veny i Clar. De ben jovenet parlava Mallorquí, campaner, o sigui,
“de Campos”. En aquell moment tothom
parlava en mallorquí però, a l’hora de fer
una conferència, o escriure un article o un
llibre, s’havia de fer en castellà, era una
dicotomia ben curiosa. Un bon dia, quan
tenia 16 o 17 anys, amb un company varen fer una monografia històrica sobre
una església molt antiga prop del poble,
l’Església de Sant Blai. En els arxius municipal i parroquial va entrar en contacte
per primera vegada amb allò que escrivien
els seus avantpassats i va comprovar que
la gent dels segles compresos entre el XV
i el XIX a més de parlar en Mallorquí (català de Mallorca) també l’escrivien i això
per ell va ser una revelació.
Aquí va començar la seva gran vocació
per conèixer el seu idioma ja sigui a nivell més col·loquial com en el sentit més
purista de l’escriptura. La seva orientació
vocacional de sempre ha estat descriure
els dialectes, no només de Mallorca, sinó
de tot el territori . Format en dialectologia
i història de la llengua per la universitat de
Barcelona, es va interessar per descriure
la realitat fonètica, morfològica, sintàctica
i lexical de l’idioma i per conèixer la seva
història, el perquè es deia tal o qual paraula i en aquest sentit, va orientar la seva
vocació lingüística. Sobretot passarà a la
història com a dialectòleg amb l’estudi de
la variació dialèctica en funció de l’espai.
Tot i que el català té una unitat des d’un
punt de vista normatiu, però això no re-

flecteix la realitat. A Mallorca es parla
d’una manera, a Barcelona d’una altra i a
Perpinyà d’una altra i és això el que el va
interessar.
Un dels seus llibres més exitosos és “Els
parlars” del que s’han publicat 13 edicions
i en part és perquè no s’havia publicat res
semblant.
Per saber una mica més de la seva història i d’on ve la seva vocació, hem de
posar-nos al moment en el que va acabar
el batxillerat a Campos, va venir a la Universitat de Barcelona i es va trobar amb
un professor jove i molt animós que sabia motivar molt la gent cap al saber més
l’alumnat; es deia Badia i Margarit. Ell va
ser qui el va atreure cap aquests estudis i
amb ell van organitzar un atles lingüístics
l’Atles Lingüístic del Domini Català, estudiant i explorant 190 poblacions o punts
des del Rosselló fins a Alacant. Durant 14
anys van aplicar un qüestionari amb 2400
preguntes sobre les parts del cos, vegetals,
animals, etc... per saber com es deia a variaven les paraules a cada població, amb
els seus matisos fonètics.
Ha publicat darrerament el Petit Atles Lingüístic, que conté mapes en colors i comentaris de cada mot, una obra realment
preciosa i molt interessant.
Donat que havia fet estudis també a Lovaina, va fer unes oposicions a càtedra de
Francès d’Institut a Madrid i va exercir el
seu magisteri a Lleida durant 3 anys, del
1960 al 1963. Allà es va interessar molt
per un manuscrit antic publicat de manera
incorrecta sobre la pesta negre del 1349
que va destruir mitja humanitat a tot Europa i per tant, també a Catalunya. El va
escriure un metge de Lleida que es deia
Jacme d’Agramont ,va descobrir que ja el
segle XIV hi havia particularitats dialectals del lleidatà. El valor d’aquest manuscrit era que no anava dedicat als metges
sinó al poble, és a dir, que el text reflecteix
sovint la llengua parlada a Lleida al segle
XIV.

Després va tornar a Barcelona, va entrar a
l’Institut Verdaguer a on va estar 12 anys
combinant la seva feina amb la de la Universitat, sempre aprofundint en l’estudi
dels dialectes i els factors geogràfics, històrics , socials i interns que els condicionen. L’any 1997 sel va concedir la Creu de
Sant Jordi; és també Doctor Honoris Causa per la Universitat de Palma així com
per la Universitat de València. El 2015 va
rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes per part de la Generalitat.
Va arribar al nostre barri cap al 1964, ja
casat amb l’Estrella i aquí van tenir els
seus tres fills. És defensor del petit comerç, lamenta el mal que hi han fet les
grans superfícies i ha estat molt interessat en la nostra tasca com Eix Comercial
Maragall.
Agraïm a Joan Veny tot el temps que ha
dedicat a la nostra publicació.
Vicenç Cervera
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LesGràcies
nostres
botigues
i
p
a la solidaritat d’aquests comer
Advocats

B

PEREIAN ABOGADOS
Passeig Maragall, 207, despatx 1
Tel.: 931758625

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

2D2DSPUMA CERVESERIA
Manigua, 4 Tel. 654 24 15 81
EL RACÓ DE L’OPA
		Plaça Maragall, 7 Tel. 649 80 55 78
EL TIMBALET
		Trinxant, 144 Tel. 933405142
		GRANJA BAR CRETA
		Navas de Tolosa, 319 Tel. 933 40 80 45
		LE PETIT CAFÉ
		 c/ Trinxant, 125
		 MARC’S ENTREPANS
		Passeig Maragall, 140 Tel. 933 40 21 90
		 SANTANGELO’S
		Passeig Maragall, 80-82
		 VINALIUM
		Passeig Maragall, 102 Tel 932 43 31 88
		 TASCA TXONDO
		Passeig Maragall, 242 Tel 933 58 99 87

B
A

B
B
A
A
A

B
B

B

A

Centres de salut

C

A
A
A

A
A

A
B

B
A
A
C

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

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

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
					

Electrodomèstics i
electrònica

A
B

C
C
C
B
C

A
A
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 MARUJA
Passeig Maragall, 134 Tel. 933 51 75 60

Forns i pastisseries

C
A
B
C
A

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

Escoles i formació

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

perruqueries

C
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

B

B

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

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

REFLEXES DE LLUNA
c/ Escornalbou, 43 (NOVA ADREÇA)
Tel. 935 18 22 01

Esport i oci

B
C

A

Local d’oci

B

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

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

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
JOIERS LAGUNAS

B Navas de Tolosa, 280 tel. 933 40 71 59
MIQUEL HERRERO JOIERS
A Sant Antoni Mª Claret, 221
Tel. 934 35 14 11
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A la Teva Mida
c/ Art, 12, baixos Tel. 606 28 42 34

Loteria

A

Esoterisme

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
Altres
Acacies, 6-8 Tel. 933 52 24 45
MIKY SA
RESIDENCIA LA TORRETA DE
Passeig Maragall, 98 Tel. 934 46 27 17
FONT D’EN FARGUES
c/ Gallecs, 14-16 Tel.: 934072600
Arts gràfiques
		
SUMINISTROS 3ª EDAD
Art, 8 local (magatzem)
		BILOGIC Gràfics
Tel. 935 10 8505 / 661 58 73 56
		Passeig Maragall, 150-152 Tel. 933 49 17 98
www.suministros3edad.com
		DILOGIC Serveis Gràfics
		Puerto Príncipe, 7 Tel. 933 40 22 18
		J. RIERA DISSENY I
Centres d’estètica,
		COMUNICACIÓ Tel. 934 56 19 86

Assegurances

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

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

A
C

CALÇAT INFANTI L NUANJU
Passeig Maragall, 28
Tel. 934 35 62 04
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

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

C
C
A
A

ALFIL.BE MARAGALL
Passeig Maragall, 251 Tel.: 931381219
LA FONT DE MIMIR LLIBRERIA
Costa i Cuixart, 5 Tel. 933 40 16 16
LLIBRERIA PAPERERIA
MARIA MATEU
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

		DROGUERÍA PERFUMERIA QUEL
Navas de Tolosa, 317 Tel. 933 51 74 60

professionals
associats
rços, el barri està més viu, el barri progressa
Reformes i reparacions
per la llar
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LA INQUIETA
c/ Biscaia, 425Tel. 679 99 79 53
REFLEXES DE LLUNA
c/ Escornalbou, 43 (NOVA ADREÇA)
Tel. 93 518 22 01
UBK KI DOJO CATALUNYA
c/ Acàcies, 17-19 Tel.:933512255
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Passeig Maragall, 207 Tel. 934 55 27 12
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75

		 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
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Buscan’s al
C/ de la Garro

B

AIGUALLUM
Passeig Maragall, 267 Tel. 934 29 94 9
CERAMICS
Segle XX, 22 Tel. 933 51 41 04
CERÀMIQUES ESTIVILL
Josep Estivill, 19 Tel. 934 08 65 65
INSTALTRAVER
Sant Antoni Mª Claret, 209
Tel. 934 36 85 15
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

C
B
A
A

tacions, més facilitat d’ús, més equitat,
més eficiència, més usuaris per al transport públic i en definitiva millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Millora del transport públic
en superficie
L’Ajuntament de Barcelona aposta per un
model de mobilitat que, tal i com determina el Pla de Mobilitat Urbana 20132018, ofereixi alternatives que permetin
recuperar la ciutat com a espai públic urbà
de qualitat, mitjançant l’increment dels
desplaçaments segurs, sostenibles, equitatius i eficients: a peu, en bicicleta i en
transport públic.
Per aquest motiu, té entre les seves mesures cabdals la reducció del 21 % dels
desplaçaments en vehicle privat, per la
qual cosa és imprescindible la implantació
d’una xarxa de transport públic col·lectiu
àmplia i eficient per millorar la mobilitat
a la ciutat i lluitar contra la contaminació
atmosfèrica.
En aquest sentit, la consecució d’una xarxa de bus completa, amb línies d’altes
prestacions, horitzontals, verticals i diagonals, línies convencionals i línies de busos
de barri, és una prioritat de l’Ajuntament
de Barcelona, que es referma amb el desplegament de la Nova Xarxa de Bus, per
tal de comptar amb un mitjà de transport
col·lectiu sostenible i eficient que doni
servei a tota la ciutadania.
La transformació de la xarxa d’autobusos
té com a objectiu aconseguir millors pres-
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Fases d’implantació de
la xarxa

L’any 2012 es van posar en marxa les cinc
primeres línies de la Nova Xarxa Bus i, des
de llavors, s’ha incrementat el seu nombre en successives fases d’implantació.
Amb la 5a fase, es posa en marxa tota
la xarxa completa, i Barcelona comptarà
amb un total de 98 línies, estructurades en
tres nivells:
28 línies de NXB: 8 horitzontals, 17 verticals i 3 diagonals
43 línies convencionals
27 línies de bus de barri

Mesures per a la priorització del bus

Per tal d’afavorir la mobilitat amb
l’autobús, l’Ajuntament està aplicant mesures i actuacions que prioritzin aquest
mitjà de transport en superfície davant
el transport privat. Aquestes actuacions
complementen la implementació de la
nova xarxa i augmenten la seva eficiència.
Priorització semafòrica de la circulació de
busos
Redistribució de l’espai viari amb diferents tipologies de carrils exclusius per a
bus i d’altres compartits
Optimització de la senyalització
Modificacions de vorera o calçada per facilitar les maniobres dels vehicles
Augment dels quilometres de carril bus
Nous semàfors exclusius per al bus
Compra de 78 nous autobusos per renovar
la flota
Recuperació dels busos de barri en diumenges i festius
Incorporació de 43 nous autobusos al servei en dies laborables

ILUMINACIONES ARTISTICAS PARA
UNAS FIESTAS INOLVIDABLES
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A

cceptar que una relació de parella s’ha
acabat no és fàcil. Deixes enrere il.lusions,
plans de futur, esperances... però per
molt mal que faci, la vida continua. Sovint l’amor i el dolor caminen junts de
les mans. Això succeeix quan una relació
s’acaba. Al cap venen situacions viscudes,
cançons, llocs, olors... i no és fàcil per cap
dels dos, tant si és per mutu acord com si
la decisió l’ha pres un. El dolor que es pot
sentir està relacionat amb la complicitat,
l’enamorament, admiració, experiències
pròpies així com els recursos personals
per superar situacions difícils.
En una ruptura es poden donar tres situacions:
La relació la trenca l’altra persona: si la
teva parella és la que acaba la relació de
manera inesperada, el xoc emocional
acostuma a ser més dur. La recuperació és
més lenta.
La relació l’acabes tu: Apareixen emocions de culpa i baixa autoestima. Aquestes sensacions s’han de treballar i superar.
Mutu acord: El dolor està repartit entre les
dues persones. Si la relació s’acaba després de donar-se una altra oportunitat, la
ruptura no sorprèn tant.
Psicòlegs i terapeutes han identificat sis
fases quan s’acaba una relació sentimental:
Negació: no s’accepta que la relació
s’hagi acabat i es creu que encara hi ha
possibilitats de tornar junts.
Rabia: Es busquen motius que hagin portat a la ruptura.
Negociació: Es busquen solucions per
continuar tot i acceptar la ruptura.
Tristesa i dolor: El record de la vida en
parella condueix a la necessitat de plorar.
Acceptació: S’assumeix el que ha passat i

PUNT I A PART

nal. Aprèn a saber com ets i què vols fer
a la vida.
Quan hi ha fills a la parella, intentar que
hi hagi un bon enteniment i evitar el patiment dels nens. A vegades els nens reben les conseqüències de la ràbia i el dolor dels pares. Quan no s’aconsegueix un
acord, és recomanable buscar ajuda d’un
mediador familiar per tal de pactar quina
és la millor situació pels nens.
Buscar ajuda. Parla amb amics o família
per verbalitzar el que has viscut i posar
un significat a les teves emocions. Quan
l’ansietat t’envaeix, et costa seguir la
dinàmica diària o el dol i la tristesa dura
massa temps, busca ajuda de psicòlegs
professionals que t’ajudin a superar la
ruptura. Demana opinió al psicòleg del
teu barri.

permet iniciar una nova vida sense el dol.
Assimilació: Poder parlar de la relació
passada amb distància i sense emocionarse.
El pas del temps ajudar a superar una ruptura sentimental, però cada persona ha de
posar de part seva per tal de gestionar de
manera positiva les emocions viscudes.
Algunes recomanacions són:
No torturar-se: posa distància a tot allò
que et fa recordar la parella, amb dolor.
Reconstruir l’autoestima: Comença a fer
coses sol sense necessitat d’estar acompanyat. Busca noves experiències, canvia
l’aspecte físic si ho necessites. Recupera
aficions que havies deixat de practicar.
No buscar noves parelles per evitar la soledat. Això provoca dependència emocio-

Pg.Maragall,70
08041 Barcelona
Tel.: 934 33 51 09
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Sonia Gómez Martín
Centre Psicològic Àgora
Carrer Escultor Llimona 36bis
Telef 934207811

Tel. 93 534 61 80
Dietètiques
El Racó de la Sarganta- Pinzell de Paper
c/ Desfar, 29
na
Tel. 93 179 45 10
c/ La Jota, 126-128
Mascotes
Tel. 93 519 57 97
Centre Veterinari
Esport i oci
Anima’ls
L’orange bleue

Llistat associats
Entorn Virrei
Borbó

Automoció
Motos Borbó

Marecrisium

Bars, cafeteries i

El Taní

Avda. Borbó, 33-35
Tel. 93 340 79 48

Restaurants
Bodega Echa Paya
Plaça Virrei Amat, 12
Tel. 93667 38 31

Can Cuxart

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

Av. Borbó 68-70
Tel. 695 03 60 54

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

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

Serveis
Tècnics/Esports
Bicisport

Moda
Farmàcies
Farmàcia Virrei Cotxe- Roser Boutique
c/ Desfar, 25
res
Tel. 722 55 80 23 / 722 55 80 24
c/ Felip II, 271
Moda Infantil
Tel. 93 352 24 51
Mamá Oso
Formació
Avda. Borbó, 35
Escola de Dansa la Gale- Tel. 93 514 76 52
ria
Perruqueria i estètic/ Santa Matilde, 23
ca
Tel. 93 177 10 54
Peluquería Triata
Joguines
c/ La Jota, 136
Jocs i Joguines La Jota
Tel. 93 340 71 98

Avda. Borbó, 68
Tel. 606 25 83 55

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

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

Llibreries-Papereries
L’ocelleta

Sabateria Luyol

Plaça Virrei Amat, 11
Tel. 93 340 21 21

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

Personal Book

Centre de
teràpies
Aisha

Avda. Borbó, 25
Tel. 93 340 44 80

c/ Emili Roca, 50

c/ Serrano, 44-46
Tel. 93 667 04 35

@LanasSantaEulalia

lanas.sta.eulalia

Carrer Pere d'Artés, 6
TEL. 934 292 806
Barcelona - 08031

Estem molt a prop teu
visita’ns i et sorprendràs
Segueix-nos!!
entornvirreiborbo@gmail.com
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- Hidrata tus uñas: La manicura perfecta
empieza con unas uñas sanas.
- La base es básica: Utilízala siempre para
proteger tus uñas antes de aplicar el color.
- Sella tu manicura: Con el top coat resaltarás, y protegerás el color durante más
tiempo.
- Cuida tus manos: Una rutina con la que
conseguirás unas manos más suaves, lisas
e hidratadas.

Esmalte
semipermanente:

Ventajas y desventajas de su uso. Son muchas las ventajas que supone este tipo de

Bellas también con la menopausia
Quiérete!!
Siempre has estado pendiente de tu fami-

lia, hijos, pareja, etc… Ahora te toca a ti.
Los cambios psicológicos más importantes guardan relación con la figura corporal
y es en este momento cuando las mujeres
notamos, entre otras cosas, que nuestro
cuerpo está cambiando, pero no por ello
debemos sentirnos “mayores”. Es una etapa de la vida de la mujer en el que se evidencian cambios físicos, no mentales.
Como coach de belleza, te animo a que te
muevas físicamente y mentalmente y cuides tu asp ecto físico al máximo. Tú también eres importante.
Los trastornos hormonales afectan a nuestra piel corporal, esta pierde elasticidad y
deviene más seca y se vuelve algo escamosa y sensible. Cuídate!!

LA PIEL:

En esta etapa, la dermis (parte profunda
de la piel) sufre importantes cambios.  Las
fibras de colágeno y de elastina son menos
abundantes y sobre todo se hacen irregulares. Debajo de la piel, la grasa también
disminuye, y pierden elasticidad, provocando la flacidez.
También debemos prestar máxima atención a los melanocitos (células que contie-

nen el pigmento) y que son los encargados
de broncear la piel. Con los años, estas células son más pobres y son los causantes
de las manchas pardas que a menudo salen
en la cara, manos y piernas.

ROSTRO:

La piel del rostro, se vuelve más frágil
y aparecen los capilares, se acentúan las
arrugas, las manchas y la flacidez. Se recomienda evitar ambientes muy cálidos y
secos, y siempre que puedas aplícate una
loción hidratante en spray. Tanto si te maquillas como si no, límpiate la cara antes
de acostarte. Es primordial para lucir un
cutis bonito cada día y ten cuidado con
los exfoliantes (recuerda: la piel se vuelve más frágil). Aplícate una buena crema
cada mañana y obviamente por la noche.
No hace falta que sea la más cara, pero
si la que tu piel necesita en función de tu
tipología y estación del año en la que te

esmalte. En primer lugar, una de las características que nos llaman la atención es
el brillo y la dureza que es capaz de dar a
las uñas sin dañarlas. Esto hace que sea
ideal para personas con uñas quebradizas, débiles o con tendencia a mordérselas, ya que les dará fuerza para que no se
doblen.
A pesar de todas sus ventajas, los esmaltes
semipermanentes también presentan una
serie de inconvenientes. Uno de los primeros que saltan a la vista es que siempre
se trabaja sobre la uña natural, de modo
que no se pueden modelar como los geles y dar un mejor acabado. Con este tipo
de esmaltes no podremos solucionar los
pequeños desperfectos de nuestras uñas,
sino que la aplicación será muy similar a
los esmaltes convencionales. Además, requiere una lámpara UV o Led para su secado entre capa y capa, por lo que el proceso se alarga bastante.
Ante cualquier duda , consúltanos!
L aia - Coach de Belleza
Estètica L aia
C/R amón Albo, 59
Barcelona
T.617454879

encuentres.
En verano, extrema los cuidados de tu piel
(facial y corporal) ya que el sol favorece
la aparición de manchas y reseca aún más
la piel. Recomiendo la utilización de protectores solares: Facial; Pantalla total y FP
50 para el cuerpo y cada día después de
la ducha, hidratación corporal (desde los
pies a la cabeza). Cuando digo hidratación, ésta puede ser: para pies y piernas y
brazos una hidratante, para muslos y barriga una anticelulitica y/o reafirmante y
para el rostro y escote una serum y crema
anti edad.

Una cosa bona que
també et pot passar
a tu

Cuerpo:

Los cambios físicos también afectan a
nuestro cuerpo. Cada vez es más difícil
perder peso y más fácil ganarlo y la  grasa
tiende a acumularse en la zona abdominal. Con el fin de minimizar el aumento de
peso, es aconsejable andar cada día, una
horita, y si te gusta el baile, baila! te ayudará a combatir el estrés, contribuirá a la
formación de músculo, quemarás calorías
y te lo pasarás bien. Por último, duerme
bien! Dormir lo suficiente y con un descanso de calidad te ayudará a conseguir un
peso saludable.
A buen seguro que estos cambios, son los
que más nos disgustan. Debemos aceptarlos con madurez e
intentar llevarlos de la
mejor forma posible. Si
para ello tienes que salir
de compras y renovar tu
vestuario, házlo. Te
ayudará a verte y sentirte mejor!
Retención de líquidos:
Si has notado pesadez en las piernas, los
masajes con cremas y geles fríos te aliviarán, así como terminar la ducha con agua
fría para activar la circulación de retorno
y reducir la inflamación.
Como bien sabes es muy importante mantener el sistema linfático activo, para promover la desintoxicación del organismo.
Si estimulamos este sistema con ayuda de
masajes, ayudaremos al organismo a eliminar esos líquidos acumulados y el exceso de toxinas y obtener beneficios rápidos
después de unas semanas.

Iel magineu-ho,
la persona està estirada,
seu aspecte és plàcid però tot de pensa-

ments i sensacions envolten el seu cap i el
seu cos, està atrapada en ells.
Quasi sense adonar-se està fent el balanç
del dia, de la setmana, la feina, la casa, els
nens, sa mare.
El resultat. Atrafegada, molt atrafegada,
els maldecaps de la feina, de casa, els
nens, el petit, és qui més necessita la seva
atenció ara i sa mare, es fa gran i no vol
reconèixer-ho.
Sí, realment es sent atrafegada i a vegades
sobrepassada.
Ara però, esta estirada i sent les seves vertebres una a una, les pressions al llarg de
tota l’esquena, als braços, a les cames, li
és agradable. Aquestes sensacions es barregen amb els maldecaps que son desplaçats de la seva ment fins a tenir una
sensació d’estar present, de consciència i

UÑAS:

Las uñas también padecen la menopausia.
Se vuelven más frágiles y quebradizas.
Ten cuidado con el tipo de manicuras que
elijas. Los productos de larga duración
también son más agresivos. Si esmaltas
tus uñas en casa, sigue el protocolo de
manicura profesional.
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al mateix temps una absència que li dóna
un gran descans mental i relaxació física.
Sí, es veritat que, de tant, en tant algun
punt molesta i recorda que les lumbars
l’han estat molestant tota la setmana però
sap que al final estarà més lleugera, àgil,
molt més tranquil·la i centrada.
És el que li succeeix quan es regala una
estona per ella rebent un shiatsu. El resultat, esta millor en el seu dia a dia, més relaxada, àgil, conscient.
Si vols que a tu també et passi una cosa
bona, rebre un shiatsu o un massatge als
peus en pot ser una.
Si vol saber els beneficis del shisatsu, mira
www.massatgeshiatsu.com, envia’m la
teva consulta a massatgeshiatsu@gmail.
com o truca al 627 44 04 44
Manel Segarra terapeuta

de shiatsu i reflexologia

L a salut a prop teu

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
Artesania
ARQUIEVART’S HAND MADE
ATELIER
c/ Francesc Tàrrega, 15-17
Tel. 93 210 61 60
Bars, Cafeteries i Restaurants
BAR CAN PERE
Carrer de Felip II, 200
Tel. 93 340 02 95
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
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
Dietètica
NATURHOUSE
C/Ramón Albó, 62
Tel. 934083329
Drogeria - Perfumeria
DROGUERIA Y PERFUMERIA
PLUMED
C/ Garcilaso, 144
Tel. 933 40 15 80
Educació / Formació
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
FLAMINGO DANCE SPACE
C/ Campo Florido, 54-56
Tel. 93 156 49 61
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
COMPRAR CASA HIPERFINCAS
C/ Garcilaso, 168
Tel. 93 471 11 77
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

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
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

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

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

Manigua, 47 / Felip II, 187
08027 Barcelona
93 351 48 70—626 32 73 03
raulponsam@gmail.com
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CURSOS 100% SUBVENCIONADOS
SURGE
Centro de Estudios

“Más de 60 años formando a profesionales”
Formación 100% Subvencionada (gratuita) y Presencial.
¡Acércate a Surge y conoce a nuestro equipo
y todo nuestro catálogo formativo!

Nuestros cursos:

E
T
A
M
R
Ó
INF RMATE
FÓ VATE
É
U
REN

Crecimiento Personal
Contabilidad y Finanzas
Atención al Cliente

620533618
934949980

Community Manager
Omática
¡Y muchos más!

SURGE
Centro de Estudios

Carrer del Greco, 16
08031 Barcelona
surge.es
cualiﬁcaciones-profesionales.net
infoweb@surge.es
93 494 99 80
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Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

