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Editorial

25
Aniversari

Com vàrem apuntar en la darrera editorial, enguany
hem posat en practica el que per nosaltres es una fita
molt important, i es tracta de la celebració del nostre
vint-i-cinc anys de singladura, fet que ens omple de
satisfacció i que dona importància al treball desenvolupat durant tots aquests anys. Quan llegiu aquesta
editorial donat que es la nostre quarta publicació de
l’any ,molts dels actes pràcticament ja s’hauran celebrat i així puc donar fe dels mateixos amb un inici amb
una festa infantil, i un seguit de premis per els clients
per que gaudeixin dels nostres productes en els nostres comerços, i hem publicitat per mitjà de les ones
radiofòniques, el nostre eix, els nostres premis i les
nostres activitats.
El treball ha sigut feixuc, i agraïm tota la col·laboració per part dels nostres socis per poder donar llum
un llibre que recull totes les sensacions que durant el
temps que ells han viscut, han anat comentant, amb
un munt d’experiències i comentaris que han donat
peu a la impressió d’aquest llibre on hi figura la nostra
història, el recull ha estat possible a una bona feina
feta al transcurs de molts mesos i que desitgem que
doni testimoni viu del que ha sigut el nostre eix en
aquests anys.
Hem desenvolupat altres accions al llarg de l’any i que
han desen vocat en un acte central, que donava peu a
la festa final amb la celebració d’un sopar, o mes ben
dit una trobada amb tots els agents que han fet possible arribar a poder celebrar aquesta fita. La festa ha
sigut mes que exitosa una trobada entranyable, amb
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components que van lluitar en els seus inicis, acompanyats dels que actualment formen part de l’eix, i
com no els mitjans de l’administració amb els que hem
treballat al llarg del nostre camí, i que ens han recolzat
de forma positiva.
En aquest acte fet de forma informal hem pogut intercanviar comentaris amb tots els presents, i podem assegurar que ha estat molt enriquidor poder intercanviar experiències. Així hem arribat al final d’aquesta
efemèrides i ara ens toca seguir i posar les mateixes
ganes i dedicació que gracies a elles ens han portat
fins ací.
Fets com els viscuts al llarg d’aquest darrer any, son
els que donen sentit a tota la feina desenvolupada al
llarg del mateix, i si això ha estat possible crec que els
companys de junta hi tenen par d’implicació amb les
seves aportacions, però no puc deixar de pensar amb
les persones dinamitzadores que actualment treballen per l’eix, i que recollint el testimoni de les que han
estat durant aquest anys, no solament l’han seguit, si
no que l’han millorat amb grau superlatiu per tant estem en bones mans i esperem seguir comptant amb
l’equip per el be del nostre comerç.
Res mes companys i amics, no mes hem resta donar
les gracies a tots i totes i aprofito per desitjar-vos unes
bones festes nadalenques, unes bones vendes, i un
sentit molt positiu per l’any vinent.
Fins aviat amics.
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25 Motius per ser soci

Continuem explicant
perquè has de formar
part de l'Eix.
13/LA UNIÓ FA LA FORÇA

14/PROMOCIÓ DELS COMERÇOS

Al formar part de l’associació, formes part d’una
comunitat que uneix el comerç fent-lo més fort
davant les administracions públiques.

Cooperem de manera activa amb altres entitats

ASSOCIATS

de nostre entorn.

15/ENFORTIMENT DE LA XARXA 16/FUNDACIÓBARCELONACOMERÇ
COMERCIAL
L’associació treballa de manera continuada per
enfortir la xarxa comercial.

Formar part de la Fundació Barcelona Comerç i
lluitar pel comerç de barri.

Nous
Associats
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BATHGOS
C. Puerto Príncipe, 17
Tel. 619 027 141

A Farina Pasta Fresca,
elaboren la seva pròpia
pasta fresca de manera
artesanal, amb ingredients
de temporada i amb tota
la cura dels petits productors. Els trobaràs al Mercat
del Guinardó.

U

NO

U

NO

Ara l’experiència de rentar
el teu gos serà mes agradable amb BathGos, al
carrer Puerto Principe hi
trobaràs les instal·lacions
més adients i higièniques
per la higiene del teu gos.

FARINA PASTA FRESCA
Mercat del Guinardó, 22-23
Tel. 93 147 96 56

8 El Nostre Comerç

Història de Navas
El barri de Navas és el més recent dels que
componen l’actual districte de Sant Andreu.
S’estén per part dels antics territoris del Clot
i de la Sagrera, a banda i banda de l’avinguda
Meridiana. El carrer de Las Navas de Tolosa
n’és la via central i la que dona nom al barri.
El centre neuràlgic és la plaça de Ferran Reyes, situada sobre l’avinguda Meridiana. Presideix la plaça l’església parroquial de Sant
Joan Bosco, que destaca per l’originalitat de
la seva coberta.
El barri té una part constituïda pels carrers
que conserven la trama de l’eixample de Cerdà, mentre que una altra part la forma un
conjunt molt popular anomenat Cases del
Governador. Edificades en tres illes, i tres petites illes més, sobre el solar d’una antiga bòvila, les va construir l’Obra Sindical del Hogar
l’any 1944, i les va inaugurar el governador
Correa Veglison, del qual ha derivat el nom
amb què són conegudes.
Actualment el carrer Navas de Tolosa està ple
de comerços als quals us convidem a visitar,
ja que hi ha una gran varietat i trobareu tot
allò que necessiteu:

Administració de Loteries Navas
Centre Mèdic Navas
Condis Navas
Farmàcia Blanch
Floristería Emi
Forn del Barri
Granja Bar Creta
Herbolari Bio-Dietètica
La Laia Papereria
Lagunas Joiers
Monica Ballester Estilistes
Perruqueria Reysa
Què Posem?
Taller Mecànic Tesa
Tecnocasa Estudi Navas

Agenda

Activitats Eix
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10 Comerç Diveres

Jiaozi,
les crestes xineses.
La recepta de la família de la Wei per l’Any
Nou Xinès
L’Any Nou Xinès, que també es coneix com la Festa de Primavera, és la festivitat més important i
tradicional del calendari lunar xinès i se celebra
arreu del món.

La Wei ens diu que el dia de Cap d’Any, és el dia
principal per a les famílies per reunir-se, cuinar i
sortir al carrer a tirar petards. I a les cuines… entre molts d’altres plats, els “jiaozi” (饺子) , també
coneguts com a raviolis xinesos o “gyoza”, el seu
nom en japonès.

Els xinesos viuen de manera molt intensa i especial aquesta celebració, que dura 15 dies. La majoria es prenen uns dies de festa i es reuneixen
amb la família i els amics. El primer dia de l’Any
Nou és tradició visitar la gent gran de la família
per felicitar-los i en els dies següents és quan
tenen lloc les desfilades de dracs i lleons amb
l’objectiu d’espantar els mals esperits i començar
bé el nou any.

El jiaozi és una cresta que consisteix generalment en carn i verdures picades fines i embolicades per un tros fi i elàstic de massa. Els farcits
més populars són els de carn de picada de porc
o vedella o pollastre o de gamba.

Aquest any vinent, 2020, l’Any Nou serà el 25 de
gener però a Nou Barris li donarem la benvinguda el dia 8 de febrer amb una rua que sortirà de
la plaça de l’ Ajuntament i finalitzarà a la Plaça
Àngel Pestaña amb actuacions de cultura tradicional xinesa i catalana. Tota una festa plena de
bons desitjos per al Nou Any de la Rata
Una mica d’història
Hem conversat amb la família Ye, que fa més de
20 anys que viu a Barcelona, que resideix a Nou
Barris i la Wei Ye ha volgut compartir amb nosaltres uns dels plats que no pot faltar en el banquet de l’Any Nou Xinès.

La Wei ens ha donat la recepta per a l’elaboració dels
més tradicionals, els Jiaozi de carn de porc i verdures.
Preparació de la pasta
Per a l’elaboració de la massa necessitarem:
-2 tasses de cafè d’aigua tèbia
-100 g de farina
-Un polsim de sal
-Una culleradeta d’oli d’oliva
Amb aquests ingredients elaborarem una massa
espessa, afegint a l’aigua tèbia la farina, la sal i una
vegada la massa estigui compactada, una culleradeta d’oli. Pastarem fins que la farina no s’enganxi
a les mans i deixarem reposar uns 10 minuts.
Una vegada reposada la massa, farem uns xurros
d’uns 3 cm de diàmetre, i amb un ganivet, tallarem
trossos d’un centímetre de gruix, els aixafarem

amb la mà suaument i després, amb el corró, farem l’oblia o la petita crep que ha de tenir una forma arrodonida.
El farciment
Per a l’elaboració del farciment, en aquest cas, de
carn de porc, necessitarem:
- 1 ceba mitjana, picada fina
- 400 g de carn picada de porc
- 20 g bolets picats
- verdura: col xinesa o cabdell o cebollí ben picat
- 2 cullerades grans de salsa de soia
La salsa
En un bol petit barregem salsa de soia suau,
unes 4 cullerades i un rajolí petit de vinagre, un
all ben picat i, opcionalment, hi podem afegir un
parell de gotes d’oli de sèsam.
Elaboració i cocció de la cresta
Prenem la petita crep de massa i la col·loquem
en el palmell de la mà oberta, amb una cullereta
de cafè agafem farciment i el posem en el centre
de la fulla de massa.
A continuació tanquem la crep, doblegant-ho per
la meitat i pressionant les vores amb els dits, perquè la massa quedi segellada. Ja tenim el Jiaozi!
El Jiaozi ens quedarà en forma de lingot, que crida la bona sort en el temps d’Any Nou Xinès i a
porta la prosperitat a les famílies, ens diu Wei.

I finalment… el pas més feliç de la recepta! Ho
cuinarem per a menjar:
Cal bullir aigua en una cassola gran. Quan bull
l’aigua, s’afegeixin les crestes. Vigileu que no es
quedin enganxades al fons de la cassola! Quan
torna a bullir l’aigua i les crestes pugen a la superfície, es tira un got gran d’aigua freda, fins que
torna a bullir. Tornem a tirar un altre got d’aigua
i quan bull l’aigua per tercera vegada… ja estan
llestos per a servir!
Els traiem amb una escumadora i els posem en
un plat bonic i gran, sense aigua.
Col·loquem el plat en el centre de la taula, al costat del bol de salsa i… a punt per menjar!
Els “jiaozi” es preparen en família, amb els amics,
col·laborant tots en l’elaboració de les petites
creps rodones i el seu farciment. És una activitat
d’unió, per a xerrar i compartir abans del festí
.
Un plat tradicional i saludable
Per als xinesos és molt important que els nens
mengin verdura, perquè és una part molt important de la dieta. Servir crestes és un dels “trucs”
utilitzats perquè els nens mengin “bé”, mengin
verdures.
L’all és considerat pels xinesos com un aliment
altament beneficiós per a la salut, ja que combat
als bacteris.
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S'inicia la instal.lació dels nous
parquímetres de Barcelona.
Aquest mes de novembre han començat les tasques
d’instal·lació dels nous parquímetres de Barcelona que
han de substituir als que fins ara estaven donant servei
a la ciutadania.
Es tracta d’un nou model de parquímetre innovador i que
s’ha desenvolupat i dissenyat especialment per a Barcelona, tenint en compte les necessitats concretes de la ciutat.
D’aquesta manera, s’ha aconseguit desenvolupar un parquímetre que està totalment preparat per assumir els reptes que exigirà la mobilitat del futur.

Sense necessitat d’imprimir el tiquet d’estacionament
La gran novetat és que a partir d’ara no serà necessari imprimir el tiquet d’aparcament ni haver d’anar a deixar-lo al
cotxe, ja que en el moment d’obtenir-lo, caldrà introduir la
matrícula al parquímetre i l’estacionament quedarà enregistrat. Un cop gestionada la introducció de matrícula i el pagament, l’usuari no necessitaràferresmés,ielsvigilantsdezona
podran comprovar en els seus dispositius mòbils que aquell vehicle està estacionat correctament. Això comporta un estalvi de
tempsipaper,resultantdoncsunparquímetreméssostenible.
Aquests nous parquímetres aporten diverses millores centrades en la millora de l’experiència de l’usuari: un disseny més
modern i accessible, amb una pantalla a color molt més gran
i tàctil que millora la comunicació i la usabilitat. També millora el procés de pagament, ja que s’incorpora per primera
vegada la tecnologia contactless pel pagament amb targeta
i dispositiu mòbil, que suposa un augment de la facilitat d’ús
i la seguretat.
La contribució a la millora de l’aire és un altre dels objectius
dels nous parquímetres de Barcelona. En aquest sentit,
incorporen el reconeixement del distintiu ambiental de
la DGT assignat a cada vehicle, destriant també aquells
amb distintiu Zero Emissions i ECO. A més, també estan
preparats per aplicar el component variable de la taxa de
l’estacionament regulat en cas d’Episodi de Contaminació
Atmosfèrica; mentre duri l’Episodi la taxa augmenta 2 euros/
hora, excepte pels vehicles ECO que es manté la taxa, i pels
vehicles Zero Emissions, que és bonificada al 100%.

Calendari d’implantació dels nous parquímetres
La substitució dels 2.778 parquímetres actuals es produirà
en dues fases i minimitzant al màxim l’impacte a la ciutadania, ja que no s’interromprà el servei mentre durin les
feines de renovació. La primera fase consistirà en la col·locació d’un total de 2.068 parquímetres, la gran majoria dels
quals, fins a 2.039, mantindran la mateixa localització que
els antics, mentre que hi haurà 29 que es desplaçaran per
adequar la seva ubicació a les necessitats dels usuaris. La
segona fase consistirà en la retirada de parquímetres antics que no seran substituïts.
Les tasques d’instal·lació dels nous parquímetres es realitzaran als 10 districtes de manera esglaonada i, prèviament
a la realització dels treballs d’adequació, es senyalitzaran i
acotaran les zones que corresponguin. La substitució d’un
parquímetre, de manera individual, es fa de forma ràpida,
realitzant la retirada de l’antic, la col·locació del nou i el reacondicionament del paviment, en cas que sigui necessari.
Està previst que les tasques de renovació hagin finalitzat completament al primer trimestre de 2020.

14 El Racó del Soci

Perruqueria i estètica
Nuria Mallorquí
Volem oferir una bellesa saludable i propera, sense substàncies tòxiques ni al cabell ni
a la pell, evitant-les al saló i al nostre entorn,
doncs escollim pels nostres tractaments substàncies biològiques pures i biodegradables,
que garanteixen un menor perjudici del nostre ecosistema.

Creiem en una cultura de bellesa real no “artificial”, que proporciona resultats i aporta una
imatge natural i sensible.
Som un saló SECRETOS DEL AGUA, ens encanta treballar amb els seus productes, que
contenen aigua biopolar i actius botànics, elaborats incorporant les últimes investigacions
i respectant en tot el procés els ritmes de la
naturalesa.
Us esperem a Passeig Maragall, 106
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Para andar bien hay que
calzar cómodo
Saber elegir un buen zapato es básico para
estar cómodos; al fin y al cabo llevamos los
zapatos puestos cada día. Por ello desde la
zapatería Luyol os ofrecemos tres claves a
tener en cuenta a la hora de comprar zapatos.
1. Encuentra la horma de tu zapato. Hay un
zapato para cada pie y es importante saber
qué calzado es el mejor para cada persona.
2. Los zapatos de piel o de tejidos de calidad suelen hacer el zapato más flexible y se
amoldan mejor al pie.
3. Asegura que la talla que llevas es la correcta, ni más grande ni más pequeña. Esto
es clave para que el calzado sea cómodo.
En zapatería Luyol somos especialistas en
pies delicados, para plantillas y anchos especiales. El nombre de nuestra zapatería
tiene su origen en los nombres de Luisa y
Yolanda, quienes llevamos más de 30 años
en la plaza Virrey Amat asesorando y aconsejando a nuestros clientes el mejor calzado
para cada tipo de pie. Luyol es un comercio
de proximidad con un amplio abanico de
modelos para hombre y mujer. Disponemos
de zapatos muy cómodos pero siempre con
una línea actual, así como zapatos especiales para pie diabético y anchos especiales y
para plantillas ortopédicas. Tenemos tallas
de señora del 35 al 42 y de caballero del 39
al 46.
Os esperamos en la Plaza Virrey Amat, 9.
Teléfono 93 352 30 53
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Qué es el "método del plato"?
El sobrepeso y la obesidad (y todas las patologías que derivan de esta situación, como la
diabetes, el colesterol o la hipertensión) no son
más que el reflejo del estilo de vida de la sociedad en la que vivimos. Actualmente, la tasa de
sobrepeso en la población española de entre
25 y 64 años es de un 39,3% y de un 21,6% en
el caso de la obesidad, siendo más elevada la
prevalencia en los hombres que en las mujeres. Por ello es importante la figura del dietista-nutricionista: ayudar, educar y, sobretodo,
reeducar a la población sobre los efectos de
llevar una mala alimentación son solo algunas
de nuestras funciones.
La falta de actividad física o la ingesta excesiva de
las raciones que ingerimos de algunos grupos de
alimentos o sólo de algunos nutrientes en particular (como el azúcar o la grasa) son algunas de las
razones por las que la sociedad cada día pesa más.
Y sobre esta última cuestión me gustaría ahondar.
¿Qué significa seguir una dieta equilibrada (o mejor dicho, saludable)? Variar, controlar, escoger y

disfrutar aquello que vamos a comer. Los sentidos desarrollan un papel muy importante y es
por ello que jugar con los colores, las cocciones y
las cantidades de los alimentos nos ayuda a que
nuestra salud se mantenga y mejore.
Para conseguir este objetivo, el método del plato es
una herramienta muy útil, sencilla y práctica, aplicable
tanto a la comida como la cena. Aunque en su origen
fue pensada para la población diabética, actualmente
es una guía dirigida a todo tipo de público.

¿En qué consiste? El primer paso se trata de
dividir un plato llano grande en dos mitades:
- La primera mitad debe estar formada por vegetales, combinando crudos y cocinados. Se
trata de ir aumentando la cantidad de productos de origen vegetal en nuestra dieta,
con el objetivo de eliminar el exceso de carne
roja y/o blanca. Además de conseguir que la
ingesta calórica total sea menor, reduciremos
la ingesta de grasas saturadas y colesterol, entre otros. Estudios recientes concluyen diciendo que la menor ingesta de carnes y embutidos

Salut
(y productos de origen animal en general) disminuyen el riesgo de sufrir cáncer colorectal.
- La otra mitad se divide en dos cuartos:
El primero estará compuesto por alimentos
proteicos: carne (preferentemente pollo, pavo
o conejo), pescado o huevos (4 unidades como
máximo a la semana). El tamaño tanto del filete de carne como de pescado se recomienda que sea similar al de la palma de la mano.
Se ha visto que el consumo de pescado desplaza al de carne y que además aquellas personas que lo ingieren más frecuentemente
tienen tendencia a consumir más verdura y
fruta (probablemente es porque estén más
preocupadas por su salud).
El segundo cuarto lo formarán los alimentos
que destacan por su alto contenido en carbohidratos, como son la pasta, el arroz, la patata, el cous-cous, la quinoa y las legumbres,
entre otros. La cantidad debe ser la equivalente a
una taza.
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Además de estos grupos de alimentos que confieren el plato, la comida y la cena se acompañarán de agua y de una pieza de fruta como postre.
Mi experiencia en consulta privada es muy
positiva respecto a este método. Una pauta
alimentaria cuyo objetivo sea perder peso no
conlleva seguir una alimentación monótona,
restrictiva o aburrida. Debe ser lo contrario, una oportunidad para experimentar con
nuevos alimentos, probar nuevas formas de
cocción y recetas… en definitiva, un nuevo estilo de vida. Seguir este método nos
ayudará a mantener una alimentación saludable, equilibrada y variada, procurando
aprovechar los alimentos que nos ofrece cada
estación del año. No debemos olvidar la práctica de actividad física diaria para así mantener
el peso dentro de unos márgenes estables.
Estètica Laia
c/ Ramón Albó 59
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Cloenda 25 aniversari de

l' Eix Maragall

El dia 27 de novembre es va celebrar l’últim acte
de la celebració del nostre aniversari, amb una
trobada amb els socis.
Volem agrair sincerament l’assistència a aquest
acte tant als socis com les autoritats que hi van
assistir. Aquells que no van poder venir els vam
trobar a faltar, trobarem la manera de poder estar tots junts en algun moment.
La velada va ser molt agradable, vam poder trobar-se botiguers que no es coneixien o que des
de feia temps que no es veien. També vam poder
agrair als socis fundadors la seva assistència, que
sobretot, que sense la seva iniciativa avui en dia
l’Eix Maragall no existiríem.
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20 Socis Eix

ADVOCATS

Pereian Abogados
Pg. Maragall, 207, Despatx 1
Tel. 93 175 86 25

AGÈNCIA DE VIATGES
Viatges Madras
Passeig Maragall, 26
Tel. 93 455 05 90

ALIMENTACIÓ

ALTRES

Miky S.a.
Passeig Maragall, 103
Tel. 93 446 27 17

ARTS GRÀFIQUES

Bilogic
Passeig Maragall, 150
Tel. 93 349 17 98

Cal Romesco
Passeig Maragall, 124
Tel. 93 352 13 39

L’Original by Dilogic
Plaça Maragall, 10
NOVA ADREÇA
Tel. 93 158 76 67

Condis Navas
C/ Navas De Tolosa, 355
Tel. 93 408 30 32

ASSEGURANCES,
ASSESSORIES I
GESTORIES

Gasch Cansaladers
C/ Garrotxa, 17
Tel. 93 351 81 26
Grau Xarcuters
Passeig Maragall, 336
Tel. 93 358 25 42

Montse Blasco, Grup
Catalana Occident
Passeig Maragall, 169
Tel. 93 349 80 79
Assessories i Gestories Abf
Passeig Maragall, 93
Tel. 93 446 06 40

L’Aviram Dels Quinze
Av. Mare de Déu de
Montserrat, 271
Tel. 93 455 72 86

Assessoria Macià
Pg. Maragall, 311, Local 5
Tel. 93 105 51 43

Peixatería Paco
Passeig Maragall, 211
Tel. 93 351 94 05

Grupo Ecomunidad
C/ Manigua, 4
Tel. 93 624 38 36

Xarcuteria Lourdes
Av. Mare De Déu De
Montserrat, 179
Tel. 93 455 12 86

AUTOMOCIÓ

Garaje Cumsa
C/ Trinxant, 136 Int.
Tel. 93 93 351 71 62

Renault Aranda
Passeig Maragall, 272
Tel. 93 429 66 00
Taller Mecanic Tesa
C/ Navas De Tolosa, 315
Tel. 93 351 71 54

BARS, BODEGUES,
CAFETERÍES I
RESTAURANTS
Bar Mora
Plaça Maragall, 19
Bar Pizzeria Milano
Passeig Maragall, 108
Tel. 632 43 07 29
Bar Restaurante
Les Nines
c/ América, 25
cantonada Torre Vélez
Tel. 93 348 65 42
Bar Restaurant Yunlai
Plaça Maragall, 20
Bodega Sant Jordi
Garrotxa, 7
Tel. 93 351 90 59

Chihuahua
Passeig Maragall, 107
Tel. 93 446 03 91
El Racó De L’opa
Plaça Maragall, 7
Tel. 649 80 55 78
El Timbalet
C/ Trinxant, 144
Tel. 93 340 51 42
Granja Bar Creta
C/ Navas De Tolosa, 319
Tel. 93 340 80 45
Marc’s Entrepans
Passeig Maragall, 140
933402190 / 933522590
Vinalium
Passeig Maragall, 102
Tel. 93 243 31 88

CENTRES DE SALUT
Centre Mèdic Dental
Sant Jordi
C/ Indústria, 298-300
Tel. 93 450 31 11

Centre MèdicNavas
C/ Navas De Tolosa, 292
Tel. 93 340 02 08

Bodegueta la Nani
C/ Renaixença, 50-52
Tel. 664 474 438

Centre Odontològic
Els Quinze
C/ Ramón Albó, 22, 1er
Tel. 93 408 65 68

Casa De Los Navarros
Passeig Maragall, 375
Tel. 93 429 30 48

Centre Psicològic Àgora
C/ Escultor Llimona, 36
Tel. 93 420 78 11

Socis Eix
Clínica Dental Marín
García
C/ St. Antoni Maria Claret, 324
Tel. 93 461 46 82

EDUCACIÓ/FORMACIÓ

Clínica Dental
Torroella&Martínez
Passeig Maragall, 203, local 1
Tel. 93 018 55 28

Centre d’Estudis Surge
C/ Greco, 16-18
Tel. 93 494 99 80

Creix Barcelona
C/ Teodoro Llorente, 2
Tel. 93 217 83 96
Ortogan Serveis Bcn
C/ Acàcies 6-8
Tel. 93 352 24 45
Residencia La Torreta de
Font D’en Fargues
C/ Gallecs, 14-16
Tel. 93 407 26 00

CENTRES D’ESTÈTICA I
PERRUQUERIES
Estètica Laia
C/ Ramón Albó, 59
Tel. 617 454 879
Monica Ballester
C/ Navas De Tolosa, 309-311
Tel. 93 408 18 12
Peluqueria Parra
Passeig Maragall, 223
Tel. 93 433 06 66
Perruqueria Ecològica
Núria Mallorquí
Passeig Maragall, 106
NOVA ADREÇA
Tel. 93 352 96 39
Perruqueria Reysa
C/ Navas De Tolosa, 288
Tel. 93 351 01 04
Visual Look
Passeig Maragall, 93
Tel. 93 456 59 89

Bemen3
C/ Cartellà, 48
Tel. 93 357 12 58

Helen Doron English
Maragall
Plaça Maragall, 18
Tel. 688 97 25 25
Kids & Us
Horta-Guinardó
C/ Cartellá, 101
Tel. 682 66 67 80
Kumon Barcelona – Sant
Pau
C/ Torre Vélez, 12-14, local
dreta
Tel. 628 709 288
Monglobal Idiomes
Passatge Flaugier, 50, bxs
Tel. 93 436 96 56
Musicant, Escola
d’Educació Musical I
Instrumental
C/ Industria, 311, Baixos
Tel. 93 340 69 99
Princess Margaret
School
Pg. Font d’en Fargas, 15-17
Tel. 93 429 03 13

ELECTRODOMÈSTICS I
ELECTRÓNICA
Electrodomèstics
Calbet
Passeig Maragall, 74
Tel. 93 352 05 06

ESPORT I OCI
Cem Cotxeres Borbó
C/ Ramón Albó, 41-57
Tel. 93 114 50 75
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Dir Maragall
C/ St. Antoni M. Claret, 362
Tel. 93 456 61 00

Flors I Plantes Maruja
Passeig Maragall, 134
Tel. 93 351 75 60

Horta Esportiva
Carrer Feliu i Codina, 27
Tel. 93 427 64 79

FORNS I PASTISSERIES

Mugendo
C/ Villar, 87-89
Tel. 93 637 36 41
Nick Esports
Passeig Font d’en Fargas, 6
Tel. 93 420 51 70

FARMÀCIES

Forn Del Barri
C/ Navas de Tolosa, 327
Tel. 93 351 97 16
L’Obrador Dels 15
Passeig Maragall, 209
Tel. 93 351 99 07
Pastisseria Mas
Passeig Maragall, 66
Tel. 93 455 19 87

Farmàcia Blanch
C/ Navas de Tolosa, 329
Tel. 93 351 73 64

Pastissería Mas
Passeig Maragall, 269
Tel. 93 435 48 73

Farmàcia
Fuste Jubert
C/ St. Antoni M. Claret, 229
Tel. 93 436 98 40

Pastisseria Morera
C/ Biscaia, 394-396
Tel. 93 408 61 47

Farmàcia
Mª Rosa Celdran
C/ Teodoro Llorente, 4
Tel. 93 351 74 84

FERRETERIES I
MANYERIES
Ferreteria Jane
Passeig Maragall, 84-86
Tel. 93 243 07 54
Manyeria J. Suari
St. Antoni Maria Claret, 223-225
Tel. 93 435 77 77

FLORISTERIA
Floristeria
El Jardí De Maragall
Passeig Maragall, 43
Tel. 93 017 86 50
Floristería Emi
C/ Navas de Tolosa, 300
Tel. 93 340 60 04

HERBORISTERIA I
DIETÈTIQUES
Herbolari Bio-Dietetica
Navas de Tolosa, 313
Tel. 93 352 23 94
Herboristeria De Mas
C/Cartellà, 50-56
Tel. 93 429 36 90
Naturhouse
C/ Dr. Valls, 2
Tel. 93 243 19 48

INMOBILIÀRIES

Borbón Grup
Passeig Maragall, 179
Tel. 93 349 11 16
Comprarcasa Hiperfincas
C/ Garcilaso, 166
Tel. 93 471 11 77
Tecnocasa - Estudi Navas
C/ Navas de Tolosa, 370
Tel. 93 010 72 25-617 53 69 58
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Tecnocasa - Estudio
Proyecto Maragall
Passeig Maragall, 177
Tel. 93 408 04 00

MERCERIA/LABORS

JOIERIES

MODA INFANTIL,
NADONS,
PUERICULTURA

Joieria Rellotgeria
F. Pérez
C/ Teodoro Llorente, 23
Tel. 93 436 26 47
Lagunas Joiers
C/ Navas de Tolosa, 280
Tel. 933407159
Miquel Herrero Joiers
C/ St. Antoni Maria Claret, 221
Tel. 93 435 14 11

LOTERIA
Administració de
Loteries Navas
C/ Navas De Tolosa, 298
Tel. 93 340 81 06

MENJAR PREPARAT
Can Cassoles
Passeig Maragall, 100
Tel. 93 243 23 47
Què Posem?
C/ Navas de Tolosa, 345
Tel. 93 351 94 12
Xarcuteria Claret
C/ Sant Antoni Maria
Claret, 211
Tel. 93 436 60 25

MASCOTES
BathGos
c/ Puerto Príncipe, 17
Tel. 619 02 71 41

Núvol De Fils
C/Garcilaso, 157
Www.nuvoldefils.com

Calçat Infantil Nuanju
Passeig Maragall, 28
Tel. 93 371 17 71
Kiuba
C/ Cartellà, 56
Tel. 635 24 36 58

MODA, SABATERIES,
BISUTERÍA I
COMPLEMENTS
Boutique Nekane
Passeig Maragall, 88
Tel. 93 433 51 09
Boutique Raigal
Avda. dels Quinze, 1
Tel. 93 349 91 55

ÒPTIQUES
Bielsa Òptics
C/ Pintor Mir, 2
Tel. 93 357 15 93
Crl Òptics
Passeig Maragall, 211
Tel. 93 165 22 21

PAPERERIES I
LLIBRERIES
Alfil.be Maragall
Passeig Maragall, 251
Tel. 93 138 12 19

MATALASSERIA

La Font De Mimir
C/ Costa i Cuixart, 5
Tel. 93 340 16 16

Naturdescans
Matalasseria
Passeig Maragall, 78
Tel. 93 351 10 02

La Laia
C/ Navas De Tolosa, 345
Tel. 93 408 54 74

Llibreria Papereria
Maria Mateo
C/ Sant Antoni M. Claret, 338
Tel. 93 455 53 42

PARAMENT DE LA LLAR
Arts Gora
C/ Juan De Garay, 4
Tel. 93 435 70 39
Bazar Tonya
C/ Guinardó, 7-17
Tel. 93 436 25 99
Menaje Hogar Jane
Passeig Maragall, 94
Tel. 93 351 74 54

REFORMES I
REPARACIONS
DE LA LLAR
Aiguallum
Passeig Maragall, 267
Tel. 93 429 94 97
Ceràmics
C/ Segle XX, 22
Tel. 93 351 41 04
Drac De Llum
Passeig Maragall, 120
Tel. 93 667 64 88
Instaltraver
C/ St. Antoni M. Claret, 209
Tel. 93 436 85 15
Manau
Passeig Maragall, 108-112
Tel. 93 243 16 16
Portes Trinxant
C/ Juan de Garay, 1-3
Tel. 93 243 01 43
Productos Ralpe
c/ Pintor Casas, 8
Tel. 93 354 13 20
93 357 12 98

Qvolinstal·Lar, Slu
Tel. 606 32 29 95

ROBA PER LA LLAR
Cottonreus
C/ St. Antoni M. Claret,
350-352
Tel. 93 435 32 26
J. Diaz Roba Per A La Llar
Plaça Maragall, 4
Tel. 93 351 87 03
La Rosa D’alexandria
Passeig Maragall, 132-134
Tel. 93 352 78 64

TERÀPIES
ALTERNATIVES
NATURALS
Ubk Ki Dojo Catalunya
Tai-Txi, Txi-Kung (Qigong),
Aikido, Artteràpia,
Meditació

C/ Acàcies, 17-19
Tel. 637 055 937

TINTES
Prink
Passeig Maragall, 155
Tel. 93 535 32 97

24 La Cuina

La cuina del
Bar Restaurant Les Nines

Al carrer América 25, trobem un raconet andalús.
La seva cuinera d’origen gadità, elabora plats casolans basats en la seva terra.
A continuació ens explica alguns d’aquests plats:

Carne al Toro:
Carn de vedella amb sofregit de ceba, pebrots i
alls amb canyella, al qual se li afegeix un toc especial de la casa, vi blanc i negre...A tot això el
deixa que faci xup-xup, fins que la carn quedi
melosa.

La Cuina 25
Puchero:
Amb ossos salats, pollastre o gall d’indi, pernil
salat i cansalada fa una cocció prolongada, al
que després li afegeix verdures de temporada
cigrons i patates. Aquest plant semblat al de
carn d’olla català es ideal per aquests dies d’hivern.

Patata de Feria:
Es posa una patata de mida mitjana al forn embolicada amb paper d’alumini, després s’obra

pel mig i posem sal, remenem la patata per que
es barregi bé, i una vegada quedi una massa
homogènia, es pot emplenar de tot el que ens
agradi, com maionesa, blat de moro, pernil dolç,
a gust del consumidor.
A més tenen tapes típiques com Tortillita de camarones, ortiguillas (Anemonia sulcata que és
el seu nom científic), chicharrones al corte, formatge Payoyo artesà amb denominació d’origen.
Aquests plats son una petita mostra de la seva
cuina, molt interessant i deferent, on es pot degustar en el seu restaurant.

26 Socis Entorn

AUTOMOCIÓ

Motos Borbó
Avda. dels Quinze, 33-35
Tel. 93 340 79 48

BARS, CAFETERIES I
RESTAURANTS
Bodega Echa Paya
Plaça Virrei Amat, 12
Tel. 93 667 38 31
Can Cuxart
C/ Costa i Cuxart, 37
Tel. 93 352 34 54
La Cholita
C/ Felip II, 244, local 2
Tel. 93 280 94 93
Marecrisium
Avda. dels Quinze, 68
Tel. 606 25 83 55
Xarcuteria Delicatessen
Garciz
C/ Escocia, 134
Tel. 93 352 73 08

La Retro
Vermuteria
C/ Miquel Ferra, 1
Tel. 637 19 39 87

BODEGUES

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

DIETÈTIQUES

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

ESPORT I OCI

FORMACIÓ

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

INFORMÀTICA

Antmotion Informàtica
C/ La Jota, 148
Tel. 93 501 08 76

LLIBRERIES PAPERERIES

Llanes Santa Eulàlia
C/ Pere d’Artés, 6
Tel. 93 429 28 06

PERRUQUERIA I
ESTÈTICA
Peluquería Triata
C/ La Jota, 136

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

Tel. 93 340 71 98

MANUALITATS

Sabateria Luyol

L’orange Bleue
Avda. dels Quinze, 68-70
Tel. 695 03 60 54

Pinzell De Paper
C/ Desfar, 22
Nova adreça
Tel. 93 179 45 10

FARMÀCIES

MASCOTES

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

MERCERIA

Centre Veterinari
Anima’ls
C/ Felip II, 279
Tel. 93 349 41 15

SABATERIA
Plaça Virrei Amat, 9 Bis
Tel. 93 352 30 53

SERVEIS TÈCNICS/
ESPORTS
Bicisport
Avda. dels Quinze, 25
Tel. 93 340 44 80

28 El disseny al teu negoci

Col.labora amb l'ONG
AENAR MIRADAS MÁGICAS!!

A la nostra botiga l’Original de Dilogic hem creat
un pack personalitzat, del qual donem part dels
beneficis a aquesta ong.
Que es AENAR MIRADAS MÁGICAS?
AENAR lluita per la investigació del retinoblastoma, un càncer que afecta majoritàriament a nens
i nenes menors de 6 anys i que es localitza als
ulls afectant la visió i comprometent en moltes
ocasions la conservació del globus ocular.
Com comprar el pack i col·laborar?
A la nostra botiga de la Plaça Maragall, 10 es
poden realitzar les comandes. Es totalment personalitzable, pots portar el teu disseny, foto o
escollir un dels nostres que hem preparat especialment per tu.

Que conté el pack?
1 Tassa de ceràmica o plàstic personalitzada
1 Pitet de cotó personaltzat a 1 cara
1 Body de cotó personalitzat a 1 cara
1 Caixa de cartró amb 1 llaminadura
Preparat per regalar!!
Quan triga?
Un cop decidit el disseny el preparem en 1 o 2
dies màxim.
Quin import es destina a Aenar?
Per la venda de cada pack, Dilogic dona 3 euros.
Entre tots podem fer coses molt grans. Gràcies
per col·laborar!!
Mireia Garcia
Gerent

PACK BEBÉ
1 TASSA
+ 1 PITET
+ 1 BODY

IZAN

el
ys amb
*Dissen sonalitzat
r
nom pe
*Consulta condicions a botiga. Dissenys a part no inclossos en el preu.

39€

Moda 33

Boutique
Nekane
Paseo Maragall, 88

¿Qué es la moda?
Para mí la moda es cultura, arte. Por desgracia
cada vez vestimos peor, ya sea por comodidad
o por precio o simplemente por falta de tiempo cada vez más compramos por internet, sin
mirar si hay un mínimo de calidad.
Por estas razones estamos matando el sector
textil y a la pequeña tienda, la cual nos da un
trato personal y un buen asesoramiento.
Cuando oigo que dicen “esta tienda es cara”,
yo no se como hacer entender que la calidad
no es barata, unos buenos zapatos, un buen
abrigo…todos estos productos de calidad tienen un coste.
Tiendas baratas hay muchas, por desgracia,
pero tiendas de calidad con un buen trato y
asesoramiento cada vez quedamos menos.
Así que, desde el comercio de proximidad,
os animamos a que nos vengáis a ver, miréis
nuestros productos y os dejéis asesorar.

34 Mascotes

Soluciones simples
a problemas complejos
Nuestras mascotas, al igual que nosotros, necesitan sentirse limpios, cómodos y cuidados.
Aunque todos queramos a nuestras mascotas
con locura, a veces no tenemos las herramientas suficientes en casa para darles lo que necesitan. Justamente por este motivo, hemos
creado @Bathgos_Maragall, para que de manera cómoda, fácil y económica, puedas darle a tus
pequeños peludos todo lo que necesitan.
Sabemos tan bien como tú que a veces no es fácil bañar a tu perro en casa. Se atasca la bañera,
tu mascota se estresa, secarlo es complicado, tu
casa se ensucia... Nosotros sabemos tan bien
como tú que esa es una situación incómoda para
tu perro y para ti mismo. Pero ahora ya puedes
relajarte, en @Bathgos_Maragall te vamos a ayudar.
Gracias a la tecnología Hidrocanín©, ya te puedes ahorrar todos los problemas que ocasiona
tener que lavar a tu mascota en tu casa.

El procedimiento es el siguiente:
- Sube a tu mascota a nuestra bañera y asegúrala.
- Introduce 5€ (6 minutos) en la ranura para
monedas.
- Pulsa el botón “Champú”, “Anti-parásitos” o
“Aclarado” según tu propio criterio.
- Recuerda en guardar los últimos minutos para
el Secado de tu mascota.
- Si quieres más minutos, debes introducir más
monedas (1€ = 1min. 20 seg.) antes que termine.
Como puedes ver, nunca ha sido tan fácil lavar
a tu mascota tal y como lo es ahora. Olvídate de
la incomodidad de lavar a tu amigo más fiel en
casa y empieza a gozar de la experiencia @Bathgos_Maragall. ¡Nuestro compromiso es aportarte
soluciones simples a problemas complejos!
HORARIO: Abierto - 10h a 22h 365 días al año

36 Nadal

Parc de Nadal
Aquest nadal tornarem a gaudir del Parc de Nadal amb
diferents activitats, tallers, manualitats, maquillatge
infantil, màgia, globoflèxia, taller de xapes, patge reial i
moltes sorpreses més.
Ens trobareu a la Plaça del Taxi del 27 de desembre al 4 de
Gener en horari d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores.

Us esperem a tots i totes!!

Socis UBCI
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c/Felip II, 271 (Pça Virrei Amat)
08016-Barcelona
Telf. 93.352.24.51
farmaciamasons@hotmail.com
Comandes
628.704.086

SERVEIS:
-Ortopèdia
-Naturopatia
-Homeopatia
-Nutrició

-Dermofarmàcia
-S.P.D
-Plantilles
-i molt més...
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