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Editorial
Amics lectors de La Veu, ja entrem a la tardor, per fi ja deixem
enrere la xafogor que ens ha envaït aquest estiu i que tant
ens ha fet esbufegar. Tots tenim ganes de jaqueta, d’estrenar
alguna peça de roba que fins ara no hi havia manera de poder
posar-se, tenim ganes de bolets, de castanyes, moniatos i panellets, de fer esport més còmodament amb una temperatura
més digna. En fi, que tots són avantatges a la tardor, així que
ànims que d’aquí no res ja serem al Nadal…
La tardor també ens porta activitats al comerç de l’Eix Sarrià, ja comencem amb la Mostra de Tardor el proper el 20
d’octubre, paradetes sobrades de diversitat i quantitat, també
degustació dels productes de temporada, activitats per a la canalla i, sobretot, un dia per passar amb la família i gaudir del
barri, del comerç i de les persones.
Per al novembre, dissabte dia 10, tenim també els premis
anuals de l’Eix Sarrià i, com cada any, farem la festa al mercat,
gaudirem del Tast de Nit, que tant us agrada i que les parades
del mercat preparen amb tanta estima i professionalitat.
Així que ja podeu marcar a l’agenda les properes activitats.
No us les podeu perdre.
En aquest exemplar de La Veu, tenim alguna secció nova, així
que mireu-la bé i ja en parlarem en el proper editorial.
Res més, que tingueu una bona tardor i unes bones Festes
Majors de Sarrià. Fins al desembre!!
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Thermomix
Només cuina
La teva agent comercial a la zona
Bettina Hoenmann
Mòbil: 647 934 693
bettih@hotmail.es
Em dic Bettina Hoenmann i com a veïna m’he unit
a l’Eix de Sarrià. En comprar la meva Thermomix
em vaig enamorar tant del producte que vaig
començar a treballar per l’empresa. El robot
m’ajuda a organitzar la vida familiar i m’estalvia
molt de temps. La cuina del dia a dia és molt
senzilla. Té una llarga llista d’avantatges pensats
per millorar la teva vida diària i el teu estil
de cuina, mentre et permet preparar cada dia
menjars nous, saludables i casolans per a
la família i els amics.

Si vols saber més coses sobre el producte et puc
assessorar, i si ja ets client de Thermomix et puc
ajudar a resoldre qualsevol dubte, i convidar-te als
tallers gratuïts que organitzem sovint.
Els principals avantatges de Thermomix són:

• És fàcil i ràpida de fer servir: estalviaràs temps a
la cuina, ja que pots programar les receptes perquè
el robot les faci de manera automàtica, o fer servir
la cuina guiada.
• Inspira: amb l’app oficial descobriràs milers
de receptes, a més de poder guardar les que més
t’hagin agradat, organitzar-te un pla d’àpats setmanals i fer la llista d’anar a comprar.
• És cuina saludable, fresca i deliciosa: t’ajuda a
cuinar els aliments de la manera més fàcil i saludable, i seguir una dieta equilibrada i variada. A
més, pots escollir entre milers de delicioses receptes adaptades per a casos excepcionals, com ara
al·lèrgies o dietes.
• Estalvia diners: ja no necessitaràs una gamma
d’electrodomèstics tradicionals cars, ja que reuneix
12 aparells en un de sol. Fer àpats bons a casa és
fàcil, i així podràs deixar de gastar diners en menjar
per emportar-se o precuinat.
• És qualitat Vorwerk: cada Thermomix està dissenyada amb precisió per durar tota una vida gràcies a la seva qualitat i fiabilitat, part dels estàndards de Vorwerk.

3

Text: Carmen Delgado
Fotografia: Nuria Navarro i Elsa Nuviola

BREUS

Tast de nit

Mostra de
tardor

Mercat de Sarrià
Dissabte 27 d’octubre de 20-24 h

Dissabte 20 d’octubre

El pròxim 27 d’octubre se celebrarà l’esperat tast de nit organitzat
pel Mercat de Sarrià amb la col·laboració l’Associació de Comerciants
de Sarrià (ACS). Durant el Tast de Nit se celebrarà l’entrega de premis
a la iniciativa comercial, al personatge honorífic i a la Veu al Carrer.
Us proposem una nit diferent per a les veïnes, veïns, conegudes
i coneguts del barri que vulguin apropar-se al mercat a partir de
les vuit del vespre. Disposarem de l’espai del mercat per gaudir
de la gastronomia que ens proposaran les parades del mercat,
que es vestiran de gala per acollir-nos en una nit molt especial.

Sóc l’Ana Mir i la Loli
En dirigeixo a vosaltres per acomiadar-me de tots. Han estat 45 anys
seguits d’estar amb vosaltres i amb la crisi molt pocs heu seguit confiant
en mi. Ha estat una etapa molt dolça perquè he vist néixer molts nens
i nenes que encara, quan venen, veig que m’estimen, però també m’he
hagut d’acomiadar de força gent que estimava molt, i aquests últims
dies ja ha sigut el súmmum. La Silvia, l’Espe, en Quimet... Això m’ha
trencat el cor i m’ha omplert d’angoixa.
I ara ha arribat l´hora de la meva estimada Lolita, que ha estat la meva
amiga i un puntal que no m’ha fallat mai. Des d’aquí us dic adéu i
gràcies, SARRIÀ.
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Per amenitzar el pas a l’hivern des
de l’Eix de Sarrià us proposem l’última
mostra del 2018, la Mostra de Tardor.
Volem que seguiu gaudint del barri, de
la nostra gent i dels nostres carrers, així
que aprofiteu el pròxim 20 d’octubre
per sortir al carrer i no perdre-us res.
Sarrià acollirà més de 180 parades
ubicades entre el carrer Major de Sarrià,
la plaça de Sarrià i la plaça del Consell
de la Vila. Hi trobarem parades de roba
femenina i masculina, per a joves
i per a menuts; joieria; cosmètica;
complements; roba per a la llar...
També hi haurà la mostra gastronòmica,
com sempre a la plaça de Sarrià,
on podreu saciar la set i la gana.
Els més petits disposaran d’inflables
per assegurar que tothom en gaudeix
al màxim.

POESIA

PROGRAMACIÓ DEL TEATRE DE SARRIÀ

Per Frederic Bou

a les 18:00h

Comèdia amb Roger Pera, on es
tracten temes universals de les
parelles d’avui en dia.

Fontmontina –
Els bojos del bisturí
Trobades en Groc
Teatre de Sarrià

Divendres, 19 d’octubre
a les 19h.
MAGATZEM D’ARTS:

El llibre de la selva
Teatre de Sarrià

Diumenge, 21 d’octubre
a les 18h .

Teatre musical familiar per a
totes les edats
DOCUMENTAL DEL MES

Eugenio

Teatre de Sarrià

Diumenge 21 d’octubre
a les 20:30h / Dilluns 29
d’octubre a les 20:30h

Teatre de Sarrià

Dissabte 10 de novembre
a les 21h.

Comèdia teatral

Sardanes
Plaça de Sarrià

Diumenge, 11 de novembre
a les 12h.

30è aniversari
del Cor de Cambra
Dyapason
Teatre de Sarrià

Diumenge 11 de novembre
a les 18h.

Obres per a cor i piano
de Rossini i Toldrà
Lluís Roselló, piano
Teodor Roura, direcció

IV CICLE DE DONES
I COMPOSITORES:

Al mar – Maragall

L’ESTIU CALENT

Temperature calenta
la que ha fet aquest estiu
i és mentida qui comenta
que amb sol tota cuca viu.
I la dutxa amb aigua freda
no ens ha fet pas millorar,
just al cap de curta treva
hem tornat tots a suar.
Feia temps que no patiem
la calor com aquest any,
doncs semblava que vivíem
dintre un forn amb foc constant..
L’hora punta del migdia
amb el cos ben escalfat,
més d’un cop la majoria
l’hivern cru ha desitjat.
I és que el fred es pot combatre
amb bufanda i bon abric,
prô difícil és de batre
al llit la calor de nit.
Pel carrer és un tràgic drama,
d’ombra a tot arreu no en fa
i la gent ben despullada
prohibit és passejar.

Teatre de Sarrià

Divendres, 26 d’octubre a les
20h Entrada lliure

Nou poemes de Joan Maragall,
nou cançons. Anna Martínez,
composició, veu i guitarra.
Sandrine Robiliard, violoncel.
Eli Ben Avi, cajón flamenc i
efectes.

A la platja el sol ens crema,
cal portar-hi un para-sol
i tenim tots per sistema
a l’aigua mullar-nos molt.
Cantem tots plegats victòria,
s’acabat aquí patir,
será com estar a la glòria
la fresca tardor gaudir.

Orgasmos
Teatre de Sarrià

Diumenge 28 d’octubre
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L’APARADOR

Text: Carmen Delgado
Fotografia:
@antonellamannara

SAM Esgrima
Barcelona
Aquest mes ens adrecem a la Sala d’Armes
Montjuïc (SAM) perquè Xavier Padilla,
coordinador d’activitats, ens expliqui com
funciona el club!
El club SAM va ser fundada l’1 de gener
de 1977 pel mestre italià Pierluigi Chicca,
campió del món i tres vegades medallista
olímpic. Aquest centre té la particularitat
que és l’únic club d’Espanya que uneix
els tres vessants de l’esgrima: l’esportiva,
l’artística i la històrica. En la modalitat
esportiva practiquen les tres modalitats:
l’espasa, el floret i el sabre. És l’únic club de
Catalunya amb una secció estable d’esgrima
en cadira de rodes, amb instal·lacions i
vestuaris adaptats, i una àrea específica
per la pràctica. El SAM és un club obert a
tothom i ofereixen cursos d’iniciació des
dels 6 anys i fins als 99.

Com comença el SAM? El club es va fundar al
1977 i en aquell inici ocupàvem la planta superior de les Piscines Bernat Picornell de Montjuïc, que és d’on prové el nom del club. L’any
1987, a causa de la remodelació de les piscines
amb vista als Jocs Olímpics, ens vam traslladar

al Complex Esportiu Municipal Reina Elisenda,
que és la seu actual, aquí a Sarrià.
Quin tipus de socis teniu? Tenim socis de totes les edats, des dels 6 fins als 99. Tenim molts
joves, per les promocions d’escoles; molts nivells d’iniciació; molts joves que volen competir i s’entrenen amb nosaltres. També fem
cursos d’esgrima escènica i esgrima històrica.
L’esgrima és un esport diferent però a l’hora
tots algun cop hem intentat practicar-la. De
petits sempre hem jugat amb algun bastó a fer
veure que érem cavallers. Jo no he deixat de
practicar-la mai.
Per què recomanaries apuntar-te en aquest
club? Bé, primer per l’ambient. Sempre que
preguntem als socis el que més els agrada,
responen que és l’ambient familiar, el tracte i
l’amistat que tenim dins del club. Després per
les instal·lacions, la sala, els vestuaris, tot adaptat per a gent amb mobilitat reduïda.
Què és el que més valoreu de la vostra experiència? Haver aconseguit que l’esgrima
arribi a tothom i que tothom tingui cabuda
dins del nostre club. En tenir totes les modalitats possibles d’aquest esport, podem
abraçar un gran volum de socis. De fet són
uns 400 cada any, amb diferents gustos, necessitats i expectatives. L’esgrima no és un
esport elitista; al contrari, aconseguim que
tothom s’hi senti còmode.
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Per Mercè Vancells
Enginyera agrícola alimentària, coach
en nutrició integrativa i aromatòloga
whttp://www.mercevancells.com

NUTRICIÓ

Agafa el ritme
Sant Tornem-hi
que no ha estat res!
Ara amb el curs una mica organitzat, ja
tenim la perspectiva de què volem fer i
com ho volem fer, i comencem a agafar
el ritme que hem perdut durant les vacances, tot i que hi ha molta gent a qui li
costa molt reprendre’l.

El calendari de temporada el
podeu trobar al meu blog. Si
us el voleu descarregar,
el trobareu aquí:
mercevancells.com/elsfruits-de-la-naturalesa-sonel-nostre-aliment/

També hi ha gent que ho manifesta sentint tristesa, o sentint-se desanimada, o
amb poc to d’energia, sobretot ara a la
tardor, i això ja és un bona indicador per
saber que alguna cosa no va bé, que cal
replantejar-se hàbits i conductes interns
que no ens condueixen al ritme savi propi
de la saba del nostre cos.
Cal recordar que al cos i a la natura tot
segueix el seu ritme.
Al cos podem observar un ritme propi en
els batecs del cor, en la respiració, en les
digestions... I tots es poden veure afectats
pel nostre estat d’ànim, pels hàbits de salut i per seguir o no els cicles de la natura.
A l’hort també hi ha un ritme, marcat per
les estacions, l’alçària del terreny i la climatologia.
Ens hem oblidat que nosaltres formem
part de la natura. Ens creiem millors que
els nostres avantpassats, i en canvi hem de
mirar enrere i recuperar moltes coses del
passat pel que fa a alimentació, agricultura i espiritualitat. I aquí és on molta gent
es troba en aquests moments, recuperant
una agricultura més sostenible amb el
medi ambient i alhora més saborosa.

Tots hem vist com plantant una llavor
creix una planta i un fruit, després ens alimenta. Això ens fa creure que hi ha una
intel·ligència superior que ho orquestra tot.
Ara bé, el problema apareix quan en volem
ser els directors només amb el pensament
lògic, científic, econòmic, oblidant-nos de
la màgia de la vida, i en voler mecanitzar-ho
tot i sobreproduir, l’únic que hem fet és explotar la Terra per tenir més collita i més beneficis econòmics, en detriment de la nostra
salut conseqüència de la manca de salut de
la Terra. Aquesta sobreexplotació ens ha
portat a destruir un 75% de l’ecologia del
sòl, l’aigua i la biodiversitat.
Seguir el ritme de la natura amb els aliments que ens dona en cada moment ens
ajudarà a millorar l’estat d’ànim i, de retruc, la salut.
Cal entendre que cada estació ens aporta els aliments necessaris per afrontar
l’estació en què som, i és important saber
quin són els aliments que podem trobar
a cada una per harmonitzar-nos amb la
natura i amb la nostra essència.
Hi ha força gent que coneix el calendari
de temporada de la fruita, però en canvi
està desconnectada del calendari de moltes
verdures i hortalisses. De ja no ens qüestionem com és que trobem de tot a tot arreu.
Hem de començar a entendre que no
podem comprar de tot durant tot l’any.
D’aquí la importància de comprar producte local i de proximitat, conèixer el
pagès i la traçabilitat del producte, i confiar que el que estàs comprant s’ha collit
fa poc i en un lloc proper.
Fent això ja estàs harmonitzant-te i cuidant-te, i aportant el teu granet de sorra
per cuidar el planeta.

“La terra dona prou per cobrir
les necessitats de tots els éssers,
però no per satisfer la seva cobdícia”
Gandhi
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LITERATURARECOMANATS

Tex: Carmen Delgado

Aquest mes us portem
un recull dels llibres
més interessants per
a aquesta tardor a
l’apartat infantil perquè
la canalla s’enamori de
la lectura i pugui gaudir
amb els grans d’aquest
bon vici.

Ens apropa la història marcada
pel drama dels refugiats i ens
permet fer una reflexió sobre
l’esperança i la solidaritat.

Sí, soc un felí
Galia Bernstein

Descobreix els felins de la mà d’en
Simó, un gat que afirma que és un
felí tot i que la pantera, el guepard,
el puma, el lleó i el tigre no ho
veuen tan clar... Acompanya’l en
la seva ruta per aconseguir fer-se
un lloc entre els seus iguals.
Sí, soc un fel, de Galia Bernstein,
editat per Astronave.

Atles

Ana Lima

Editorial Mosquito

L’editorial Mosquito publica les
il·lustracions d’Ana de Lima a
Atles de llocs que no existeixen.
Un atles atípic que ens presenta
llocs imaginats i plens de formes
belles i màgiques, sempre a mig
camí entre la realitat i la ficció.
Un llibre que convida a viatjar
a indrets recòndits, illes remotes
o profunditats meravellosament
belles… Tot plegat de la mà i
dels pinzells d’Ana de Lima, una
guia excepcional, mestra en la
creació de paisatges onírics.

Un llarg viatge

Daniel Hernández
Chambers i Federico
Delicado
Un llarg viatge, de Daniel Hernández Chambers i Federico Delicado, editat per Kalandraka.
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Petita i gran
Editorial Alba

L’editorial Alba ens presenta una
col·lecció encantadora Petita
i gran, basada en la història de
diferents dones que són recordades pels seus mèrits: artistes, dissenyadores, científiques, actrius,
escriptores, etc. També podeu
trobar un format per a tres anys
o menys amb un parell de títols
Mi primer Pequeña y grande,
amb pàgines més resistents per
als petits.

VIDES

L’art de reconduir
–Perdoni, com diu?
–Senyor, li dic que el seu vol està
cancel·lat.
–Sí, ja l’he entès. Però ens donaran
un altre vol per avui, oi?
–No, senyor. Això és impossible; no hi
ha més vols avui a Dinamarca, estan
tots cancel·lats. I les altres companyies no tenen disponibilitat en aquestes dates, i menys per a grups tan
grans com el seu.
–Que què? Però… això no pot ser!!
Viatgem tota la família!! Fins i tot els
meus pares, i els vam haver de convèncer... I a més ens espera el creuer
a Copenhaguen d’aquí a vuit hores!!
–No puc fer-hi res. Si vol pot anar al
taulell d’informació de la companyia
per denunciar-ho, però ja li dic que
està saturat de gent i no podran fer
res per vostès.
–Escolti, miri, pagarem més si cal,
però, si us plau, digui’ns què hem de
fer, amb qui podem parlar o si hi ha
cap combinació de vols que ens pugui portar a Copenhaguen...
–Em sap de molt greu, senyor. A veure, el següent de la fila. Ordenadament, si us plau!

Sorpresa, decepció, ràbia, impotència,
amargura, desil·lusió, tristesa, frustració,
i amb el temps... acceptació i esperança
Diria que aquests són tots els sentiments que tindran tots els membres
de la família de l’Enric, en total 13
persones, comptant la dona i els fills, i
els pares, germans, cunyades i nebots.
Fa més d’un any que preparen aquest
viatge i més de quatre que el somien.
–Això és el més injust que et pot passar!!
–diu l’Àlex amb dolorosa impotència.
–Sí, fill, qui ens havia de dir que després de tants mesos de preparació i
il·lusió acabaríem sense fer el viatge!
No hi ha més dies per fer vaga que els
mesos d’estiu? És que no hi ha altres

Per Gloria Gemma
Gloria.gemma@gmail.com

maneres de lluitar pels seus drets?
Això és increïble!

I així de desconcertats es devien quedar
els aproximadament 250.000 passatgers
que van patir les conseqüències de les
vagues de les companyies aèries aquest
estiu. Cadascú amb la seva història personal, algunes de dramàtiques, d’altres
de més suportables però no per això
sense importància... Totes històries de
vides unides a d’altres que les esperen
arreu del món. Molts d’ells han treballat
durant tot l’any per poder pagar i gaudir
del viatge somiat durant els únics dies de
què disposen. Tots, sense excepció, amb
expectatives màximes i una il·lusió desbordant de camí a l’aeroport, i que, sobtadament, veuen truncades. I la frustració arriba quan comprenen que aquest
fet será irreversible.
I no oblidem els milions d’euros
d’impacte econòmic derivats d’aquesta
vaga. Sí, és cert que els passatgers
podran demanar indemnitzacions a
la companyia pels danys materials
i morals derivats d’aquesta situació
(acreditant, això sí, totes les despeses). Però, i les històries «no viscudes», les il·lusions foses, les urgències no ateses? Què en fem, de totes
aquestes vides?
Per a la vostra informació, la història de
l’Enric i la seva família no va acabar del
tot malament, ateses les circumstàncies.
Els avis, en Toni i la Conxita, que en saben, de litigar amb alguns contratemps
al llarg de la seva vida, van prendre la
iniciativa i van parlar amb els seus fills.
L’endemà, miraculosament, embarcaven tots al port de Barcelona en un vaixell rumb a Formentera per instal·lar-se
a casa d’uns bons amics de la família
que estaven de viatge a Indonèsia. Van
fer servir els diners que pensaven gastar
als països nòrdics per pagar les despeses
de menjar i transport.
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El que en principi s’albirava com uns
dies d’angoixa, mal geni i nerviosisme,
es va convertir per sort en tota una
aventura. Van passar unes vacances
d’allò més divertides en família després de pair la desil·lusió. Encara en
feien broma al cap d’uns dies:
–És clar, és que som 13! Què esperàveu! Hahaha!

D’això, se’n diu «reconduir» amb mestria una situació negativa. Van tenir
temps de passar pels diferents estats
emocionals, des de la decepció fins a
l’acceptació final, acompanyant-los de
bon humor. Tots junts, fent-se costat.
I, finalment, va aparèixer l’esperança.
Durant una conversa animada a taula
sobre els projectes per al curs vinent,
els nous cursos dels nens, les noves
idees de negoci dels pares i mares, i
el dinar que l’àvia faria al cap d’unes
setmanes per l’aniversari de l’avi, van
agrair haver passat aquells dies de platja i sol, de família, sortides en llanxa,
paelles i bromes, i van prometre’s que
tornarien a trobar unes dates per fer el
viatge dels seus somnis.
Tal com deia l’Aristòtil: «A les adversitats surt a la llum la virtut.»
Feliç retorn a casa, família!!

CINEMARECOMANATS

Sharp Objects
TV Mini-Series (2018– )

Text: Xavi Mogrovejo Acosta
xavimogrovejo@gmail.com

El mal interior
Des d’un principi, Sharp Objects semblava anunciar-se (sense proclamar-ho) com la
nova True Detective. Tant pel seu ambient de
southern gothic com per la temàtica que presentava: una reportera alcohòlica (Amy Adams)
que ha d’investigar un conjunt d’assassinats
brutals al seu poble natal. Jean-Marc Vallée,
director de Big Little Lies, es torna a posar
darrere les càmeres per encarregar-se d’aquesta
mena de thriller policíac que adapta la novel·la
de Gillian Flynn a la pantalla petita en format
de serial televisiu. El millor que li ha pogut
passar a Sharp Objects han estat dues coses:
distanciar-se a poc a poc de la primera temporada de True Detective gràcies al meravellós
muntatge que Vallée ha fet servir, plantejant els
flashbacks de la protagonista com una trama
alternativa a la història (un recurs que ja feia
servir a Big Little Lies), i que Amy Adams hagi
estat l’actriu seleccionada per encarnar aquesta
periodista ferida sentimentalment amb un bon
grapat de traumes incurables. Adams ja dur a
les espatlles una gran carrera cinematogràfica
i s’ha convertit en una de les millors actrius
del Hollywood actual, encara que està força
menystinguda i potser no se li té en compte tot
el talent a l’hora de repartir els premis (li van
robar l’Oscar a La llegada).
Però, per increïble que sembli, Adams no és
l’única peça que sustenta Sharp Objects. No
és una sèrie que basi tot el seu potencial en un
actor o una actriu (per més que, en aquest cas,
Adams estigui impecable). La sèrie genera unes

expectatives a l’espectador amb les quals trenca
i canvia per complet quan arriba als dos últims
episodis. Sharp Objects passa de ser un thriller
convencional d’atmosfera gòtica a un conte de
terror fosc que no té res a envejar a qualsevol
pel·lícula d’horror clàssica com ara Psycho (1960,
Alfred Hitchcock), de la qual en part també treu
certes característiques en el tram final, rematat
per un clímax ben similar al de Raw (2016, Julia
Ducournau). La mala baba continguda que Vallée no podia acabar d’expressar a Big Little Lies,
la deixa anar aquí amb absoluta llibertat amb el
parell d’assassinats amb què Adams ha de bregar
per poder seguir endavant amb la seva vida. Una
mala baba disfressada de la metodologia de serial
killer que Cary Fukunaga i Nic Pizzolatto van
expressar tant bé a True Detective (amb la qual
també mostra paral·lelismes televisius mitjançant
el personatge de Matthew McConaughey, actor
amb qui va treballar a Dallas Buyers Club).
Sharp Objects és un viatge lent, dolorós i ple
de misteris que juguen amb la paciència del
l’espectador. I ni tan sols quan aquest creu que
té les respostes, la sèrie dona treva per poder
establir una connexió de confiança amb ella
i participar com un detectiu més dins de la
investigació. I, per descomptat, en tractar-se
d’un producte audiovisual amb possibles assassins en sèrie, Vallée reflexiona sobre la idea que
els verdaders monstres som els humans i que
el mal, els assassins, pot ser en qualsevol lloc.
Tot relatat a través d’una Amy Adams absolutament destrossada, buida, solitària i capaç de
tancar tots els bars amb la quantitat d’alcohol
que pot arribar a beure.
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El millor

Que el projecte
estigui a mans de
Jean-Marc Vallée
i tingui a Amy
Adams com a
protagonista.

El pitjor

El seu muntatge
pot resultar
confús per a
determinats
espectadors.

ESCAPADES

Pont Carles

Inaugurem amb la
tardor la nova secció
de viatges. Des d’aquí
volem recomanar
algunes petites
escapades de caps
de setmana a algunes
de les destinacions
europees més
interessants.

Casa danzante

Destinació Praga
Praga és un destí imprescindible i una de les
ciutats més boniques d’Europa. Franz Kafka
en va escriure: «Praga és la mare de les ciutats, que et captiva i no et deixa anar mai
més». Sigui quina sigui la durada de l’estada,
quedareu fascinat per aquesta ciutat.

Un cop vista la plaça, us recomanem apropar-vos al pont de Carles, un altre dels monuments més fotografiats de la ciutat i més
ple de turistes. Construït fa més de sis segles,
mig comunica la Ciutat Vella amb Malá Strana i el castell. Va ser durant el període barroc
quan es van col·locar dues fileres d’estàtues
religioses, un total de 30, que feien de cada
passeig una mena de peregrinació.

Us proposem una escapada a aquesta capital europea per un cap de setmana. Durant aquest temps podràs mirar el més
imprescindible d’aquesta ciutat màgica
(tot i que si vols allargar l’estada, encara
podràs trobar més coses a fer). Assegureuvos de mirar molt bé els calendaris i hores d’obertura ja que la majoria de llocs
d’interès estan tancats en dissabte, dia de
descans dels jueus.

A la tarda recomanem fer una visita al mont
Petřín, el cim del qual és a 138 metres. Els
més intrèpids hi podran pujar caminant,
amb un bon passeig, ben arreglat, o amb
el funicular que connecta els dos punts. La
torre de Petřín te 60 metres d’altura i és el
mirador més elevat de Praga. Val la pena
apropar-s’hi per tenir una perspectiva diferent de la ciutat.

Dia 1

Dia 2

El primer dia us recomanem fer un passeig per la ciutat, moure’s per la zona més
cèntrica i habituar-se una mica a la seva arquitectura i composició. Si ens apropem a
la zona vella de la ciutat, podrem veure la
plaça de la Ciutat Vella, on hi ha l’església
de la Nostra Senyora de Týn, l’església de
Sant Nicolàs i l’Ajuntament, on trobareu el
famós rellotge astronòmic.

Val la pena aprofitar i passar tot el matí al
barri del castell. És un espai imprescindible
de la ciutat. És el castell més gran del món i
el monument més important de la República Txeca. El castell està format per diferents
palaus i edificis connectats per petits carrerons. La història de Praga comença amb la
construcció del castell, en una situació estratègica que es va convertir en el centre del
territori i va constituir la residència dels reis
de Bohèmia.

Les tres agulles de l’esfera central indiquen la posició del sol, la lluna i els
planetes segons la cosmologia medieval.
L’esfera interior és el calendari dels mesos
de l’any. Espectacle: els 12 apòstols apareixen a les hores en punt entre les 9.00 i
les 21.00 hores. Després apareix la mort,
que sacseja el rellotge de sorra; el turc; el
jueu, i la vanitat. És el gall qui marca el
final de la desfilada.
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Aquí hi podreu veure:
La catedral de Sant Vito, el símbol de
Praga; El Carreró de l’Or, format per
casetes de colors que eren propietat
dels orfebres de la ciutat, ara ple de
botiguetes; L’antic Palau Reial, que

Text i fotografia:
Carmen Delgado

Llocs d’interès
Als teus passejos per
la ciutat no oblidis
El camí reial, que
connecta el barri
de Malá Strana amb
el castell.
Casa Dansant, un edifici
desconstructivista
davant del riu Moldava.
Estàtua de Frank Kafka,
situat a Josefov, davant
la sinagoga espanyola,
un memorial a l’il·lustre
escriptor.

Catedral de Sant Vito

data del segle ix i ha anat canviat al
llarg dels anys fins al que es veu actualment; La torre Negra, una antiga
presó de deutors, presos amb molts
privilegis, i la torre Blanca, per a presos de la reialesa; La torre de la Pólvora, que van convertir en laboratori per
als alquimistes del rei Rodolf II.

La tarda la podríem reservar per adreçar-nos
a veure una representació del Teatre Negre
de Praga. És un tipus de representació escènica muda que es fa amb l’escenari a les
fosques i amb una il·luminació que fa jocs
de llum i ombres.

Teatre Negre de Praga

(instal·lat al 1410 dC). L

Dia 3
Un dels llocs més místics de la ciutat és el
barri jueu de Josefov. No us estigueu de
visitar-lo i admireu-ne les sis sinagogues,
el cementiri, l’ajuntament i el monestir de
Santa Agnès.
Format originàriament per dues comunitats jueves, no es va integrar a Praga fins al
1850. Si disposeu d’una mica de temps no
dubteu a contractar una de les visites guia-

Rellotge astronòmic

des per Josefov per conèixer de prop la història jueva de la ciutat.
Si disposeu de més dies, us recomanem la
visita al camp de concentració de Terenzín o
al poble medieval de Český Krumlov.
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VETERINARI

Per Ana Prats Sanz

Veterinària Clínica Veterinària Rocaberti;
Membre GEMFE-AVEPA (Grup d’Especialitat
de Medicina Felina i del grup de nutrició).

40 anys
de veterinària
a Sarrià
L’evolució en l’atenció
a les nostres mascotes
L’any 1978, quan va néixer el projecte de la
Clínica Veterinària Rocaberti, que actualment
ja compta amb la segona generació de veterinaris, només hi havia quatre clíniques a tota la
ciutat de Barcelona. En aquell temps la majoria
de veterinaris eren funcionaris que dedicaven
part de la jornada laboral a tenir cura de gossos
en petits consultoris.
El canvi en aquests 40 anys d’història ha estat espectacular, no només en el nombre de
centres veterinaris, sinó també en el grau
d’especialització dels professionals i la disponibilitat de la tecnologia més avançada.
Quaranta anys en què l’evolució ha estat tan
evident com que als inicis del nostre caminar
en l’atenció als animals de companyia encara
no s’havia descrit mai una malaltia tan coneguda ara com la parvovirosi. Aquesta malaltia tan
potencialment mortal va aparèixer l’any 1980 i
ràpidament es va desenvolupar una vacuna per
controlar-la.
HI ha hagut canvis que a les actuals generacions els poden semblar impossibles, com per
exemple que l’atenció es dedicava només als
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gossos; fins a aquell moment no hi havia cap
centre on atenguessin gats. La nostra voluntat
vers la medicina felina va ser pionera en aquell
moment, i encara ara la proporció de pacients
felins a casa nostra és molt elevada respecte de
la mitjana.
Altres canvis evidents són que en l’actualitat
gairebé totes les clíniques tenim aparells de radiologia (molts fins i tot els tenim digitals) i
ecografia. Fa 40 anys, quan vam importar el
primer aparell vingut d’Itàlia, molts companys
ens enviaven els pacients per poder fer radiografies. I cada vegada més hospitals compten
amb aparells tan especialitzats com els TAC i
els de ressonància magnètica nuclear, que ens
permeten fer diagnòstics que fa 40 anys eren
impensables. Un exemple són les cirurgies
del sistema nerviós (hèrnies discals o fins i
tot cirurgies per extreure tumors del crani) o
el diagnòstic de càncer de diversos tipus. Tenim quiròfans infinitament més equipats amb
anestèsia de gasos, monitors per controlar el
pacient, bombes d’infusió que ens permet fer
cirurgies complexes amb més seguretat, etc.
Com a ciència, la veterinària no deixa mai de
créixer i evolucionar. Actualment la facilitat
de viatjar, i sobretot l’accés a la xarxa, permet
als professionals veterinaris rebre (i donar)
formació de gran qualitat i especialització per
tal d’oferir als nostres companys peluts una
atenció sanitària que, entorn del 1978, per
als qui van començar a lluitar per una atenció
digna als nostres animals de companyia només era un somni.
I potser, en 40 anys més, tornarem a mirar enrere i comprovarem com l’evolució científica,
també en el camp dels animals de companyia,
és imparable gràcies a la vocació i l’esforç dels
professionals veterinaris.

SALUD I BENESTAR

Vies d’administració

Seieu i tireu el cap enrere.
Introduïu el comptagotes o la punta del nebulitzador en
un dels forats.
Sense inspirar, premeu la pera del comptagotes (per tal
d’instaurar el nombre exacte de gotes) o pressioneu el nebulitzador només un cop i de forma ràpida, però no amb gaire
força.
Repetiu el procediment a l’altre forat.
Manteniu el cap inclinat endarrere durant dos minuts per
evitar que el producte sigui inspirat pels pulmons. Respireu
per la boca i procureu no mocar-vos durant un cert temps.

Cada medicament té la seva via d’administració.
N’hi ha vuit i són
les següents:

Oftàlmica
Consisteix en l’aplicació directa sobre l’ull de preparats oftàlmics, bé gotes (col·liris), bé pomades.
Col·liris: Inclineu el cap lleugerament endarrere i cap a l’ull
on us posareu les gotes.
Abaixeu lleugerament la parpella inferior i apliqueu-vos
les gotes en la cavitat que s’hi forma (anomenada sac conjuntival).
Un cop administrat el col·liri parpellegeu per tal que el medicament es distribueixi bé per tot l’ull.

Precaucions especials
No compartiu amb ningú el comptagotes ni el nebulitzador que utilitzeu. Abans d’administrar-vos el preparat moqueu-vos suaument.
Mentre us l’apliqueu, respireu per la boca. Després de l’administració
pot ser que noteu el gust del medicament, això és normal. No heu
d’abusar de l’administració d’aquests productes, consulteu el vostre
metge o farmacèutic sobre la freqüència i durada del tractament.

Pomades: Inclineu el cap endarrere i cap amunt.
Abaixeu lleugerament la parpella inferior i esteneu la pomada resseguint el sac conjuntival, però mai directament
sobre l’ull.
Manteniu els ulls tancats un o dos minuts per tal que la
pomada pugui estendre’s i distribuir-se adequadament.

Oral
Consisteix en la introducció de medicaments per la boca;
aquests medicaments es poden presentar de diferents formes:
Sòlides: comprimits, càpsules, drogues, etc.
Líquides: solucions, suspensions, xarops, etc.

Precaucions especials
Pot ser que durant uns segons la visió es torni borrosa, per això eviteu
realitzar qualsevol activitat que requereixi agudesa visual. Procureu

Via digestiva
Poseu-vos dret o assegut.
Preneu el medicament sempre acompanyat d’un got ple
d’aigua.
Empasseu-vos-el sense mastegar, llevat que el metge us indiqui el contrari.

que el comptagotes o l’extrem del tub no toquin ni l’ull ni qualsevol altre objecte per tal d’evitar la contaminació o el creixement de gèrmens
en el col·liri. Recordeu que els preparats oftàlmics deixen de ser estèrils
una vegada oberts, per això no els guardeu quan acabeu el tractament.

Òtica
Consisteix en l’aplicació sobre el conducte auditiu de preparats líquids anomenats gotes òtiques: Escalfeu el flascó a
temperatura corporal mantenint-lo uns minuts entre les
mans.
Reclineu el cap. Estireu suaument l’orella cap amunt i endarrere per tal que el medicament pugui arribar a les zones
més internes.
Col·loqueu el comptagotes damunt l’orella procurant de no
tocar-la. Deixeu caure la gota o les gotes de manera que
llisquin per les parets del conducte auditiu.
Continueu en la posició durant uns minuts.

Via sublingual
Col·loqueu la pastilla sota la llengua.
Espereu que es dissolgui sense empassar-vos saliva ni beure
aigua
Precaucions especials
Tingueu en compte si heu d’ingerir el medicament en els àpats o fora
d’aquests. No us els prengueu mai amb altres tipus de beguda (llet,
sucs, cervesa, etc.) No manipuleu el medicament (buidar el contingut
de la càpsula, triturar o dividir el comprimit, etc.) sense haver-ho consultat prèviament al vostre farmacèutic.

Precaucions especials
No us tapeu l’orella amb un cotó fluix sec, ja que podria absorbir les gotes administrades. Us la podeu tapar amb un cotó
amarat de medicament.

Oral/aerosol
Consisteix en la introducció per la boca de medicaments
continguts en esprais, en forma de petites partícules o de
gotes minúscules, que arriben fins als pulmons.

Nasal
Consisteix en la introducció pels forats nasals de preparats
líquids en forma de gotes o polvoritzats mitjançant un nebulitzador.

Munteu l’aerosol seguint les instruccions del fabricant i
agiteu-lo.
Expulseu tot l’aire dels pulmons.
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Text: Club de l’Hipertens de la Fundació Catalana d’Hipertensió Arterial
Document cedit per Farmacia G. Hernanadez i Miquel.
Major de Sarria, 70

Precaucions especials

Col·loqueu l’aparell aplicador a la boca i premeu els llavis
sobre el broc.
Inicieu la inspiració (presa d’aire) per la boca i tot seguit
pitgeu l’esprai i continueu la inspiració profundament i intensament (també per la boca).
Retingueu la respiració uns instants per aconseguir la
màxima penetració i després expulseu l’aire lentament.
Espereu un mínim de cinc minuts abans de realitzar una
segona administració, si així us ho han prescrit.

S’ha de tenir una precaució especial amb les injeccions intramusculars
en nens petits, perquè hi ha possibilitat d’afectar algun nervi ja que la
massa muscular és menor.

Rectal
Consisteix en la introducció en el conducte anal d’uns preparats
sòlids: els supositoris. Els supositoris tenen una forma cònica o
de bala i es fonen a la temperatura de l’organisme (37oC).
S’ha d’introduir amb la punta orientada cap a l’interior, uns 5
cm en el conducte anal per tal que quedi retingut a l’interior.
Ajunteu les natges i feu força durant uns segons.

Precaucions especials
Després de l’administració, pot ser que tingueu nàusees a causa del
mal gust del medicament, això és normal. Renteu bé el broc amb aigua
calenta després d’utilitzar-lo.

Precaucions especials

Tòpica

Si el supositori està tou, poseu-lo uns minuts a la nevera fins que
s’endureixi. Eviteu les deposicions com a mínim vint minuts, llevat que

Consisteix en l’aplicació de medicaments sobre la pell en
forma de pomades, cremes, locions, etc., per tal d’aconseguir
un efecte local.

es tracti d’un supositori laxant, per exemple, de glicerina. En cas que
l’expulseu sencer, cal que us en poseu un altre. Si heu de fraccionar un
supositori feu-ho en sentit longitudinal.

Renteu i eixugueu la pell abans de cada aplicació.
Apliqueu una petita quantitat sobre la zona a tractar i esteneu-la suaument i uniformement.

Vaginal
Consisteix a introduir el medicament en la vagina en forma
d’òvuls (semblants als supositoris) o de pomades.

Precaucions especials

Estireu-vos i separeu les cames.
Cal introduir el medicament en la vagina tan profundament com sigui possible.
En alguns casos podeu usar un aparell aplicador. Aleshores
seguiu les instruccions del fabricant.
Continueu en posició estirada i amb els malucs una mica
alçats durant uns cinc minuts després de l’administració.

Renteu-vos les mans una altra vegada després de l’aplicació del preparat, per tal d’evitar que, per contacte, arribi a la boca o als ulls.

Parental
Consisteix a administrar els medicaments mitjançant una
injecció. Requereix l’ús de xeringa i agulla. Hi ha diferents
tipus de punció parenteral segons on arriba l’agulla:
Intramuscular: al múscul, intravenosa: a la vena, subcutània: sota la pell, intradèrmica: entre les capes de la pell.
L’administració parenteral de medicaments solament l’ha de
fer el personal especialitzat (infermera, metge, practicant).

Precaucions especials
Un cop utilitzat l’aplicador renteu-lo amb aigua calenta abans de desar-lo. Si us heu d’aplicar un òvul tingueu en compte que us serà més
fàcil si l’humitgeu prèviament amb aigua.
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MERCATINFORMA

Aquesta estació està marcada clarament pels bolets, el nostre producte
estrella! Per tant, a la nostra secció ens agradaria oferir unes quantes
idees sobre com cuinar-los. Esperem que facin les delícies de tothom:

Truita de rovellons
Elaboració
Posarem la paella al foc amb una mica
d’oli a una potència mitjana/baixa i hi

Rissotto de ceps
Elaboració
Rentem i tallem els ceps a trossos, reservant-ne una petita part per decorar
el plat.
Piquem la ceba ben fina i la posem
en una paella a foc mitjà amb oli. Un
cop estigui cuita hi afegim els ceps i els
hi deixem durant 2 min.
Hi tirem l’arròs perquè se sofregeixi
durant 1 min. Hi afegim el vi blanc i el
deixarem reduir fins que pràcticament
s’absorbeixi.

incorporarem els rovellons.
Un cop fets, prepararem els ous batuts, amb sal al gust, i hi afegirem el
julivert i els grans d’all picats.
Abocarem la barreja sobre els rovellons per acabar de fer la truita.

Ingredients

Posem a escalfar el brou a part i quan
estigui prou calent afegim la meitat a
la barreja amb una mica de sal. Deixem el foc mitjà i ho remenem sovint
perquè l’arròs deixi anar tot el midó.
Hi afegim més brou si s’absorbeix.
Hem de tenir en compte de no afegirne gaire perquè no quedi caldós. La
idea és que sigui prou cremós.
Quan tinguem l’arròs cuit i cremós, hi
posem el parmesà ratllat i una cullera
petita de mantega. Ho barregem tot
bé i ho rectifiquem de sal i pebre.
Sofregim els ceps que hem apartat al
principi i decorem el plat.

Ingredients

• Julivert, oli i sal
• 2 grans d’all
• 3 ous
• ½ kg de rovellons

• 150 g d’arròs bomba
• 100 g de ceps frescos
• Una ceba
• 500 ml brou de pollastre
• 50 ml de vi blanc
• Oli d’oliva
• Mantega
• 2 cullerades de parmasà

HIFU: Lifting Facial sin cirugía.
Ultrasonido focalizado de alta
intensidad.
Definición del óvalo facial.
Tensado y alisamiento de la piel.
ROSTRO COMPLETO: frente,
pómulos, contorno de ojos, y línea
mandibular.

280 €*
(Precio Tarifa : 350€)
*Presentado este anuncio
Válido hasta el 30/11/2018

L’AUTOESCOLA DE SARRIÀ
Cornet i Màs, 69 08017 Barcelona T.: 932 042 952 / 932 050 160
Bori i Fontesà, 16 08021 Barcelona T.: 932 003 324
Mandri, 41 08022 Barcelona T.: 932 531 370
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Benestar Sarrià c/ Negrevernis, 4 Barcelona
93 280 31 17

610774156

La recepta de na Trini
d’el Coc de Sarrià

Tenim menú diari
foixdesarria.com
Major de Sarrià, 55
T.: 932 030 683
La recepta la pots trobar en el
llibre: La cuina, d’Alacant a la
Provença.
Fotografia: Ramon Ripoll

Lluç amb bolets
Elaboració
Col·locarem les supremes de lluç en
una safata que pugui anar al forn. Hi
afegirem el vi blanc, el suc de mitja llimona, la sal, el pebre, el llorer i l’aigua,
i ho deixarem al forn durant 10 min
tapat amb paper d’alumini.
En un cassó desfarem la mantega i hi
afegirem part dels bolets trossejats.

Quan estigui ben fregit, hi incorporarem la crema de llet, el Pernod i el suc
de la cocció del lluç. Ho bullirem i ho
passarem per la batedora.
Posarem el peix en una safata, el
naparem amb la salsa, el guarnirem
amb la resta de bolets i el gratinarem
una mica.
Aquest plat es pot elaborar amb un altre tipus de peix, com ara rap, llobarro,
orada, etc.

ALMACÉN - 1
Pedró de la Creu, 35 (Barcelona)
Tel. 93 203 69 16 - Fax 93 206 61 62
ALMACÉN - 2
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 12-14
(Sant Joan Despí)
Tel. 93 373 06 10
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Ingredients
(per a 4 persones)

• 4 supremes de lluç
• 660 g de bolets variats
• 200 g de crema de llet
• 100 g de mantega
• 1 copeta de vi blanc
• Unes gotes de Pernod
• 1 llimona
• ½ got d’aigua
• Sal, pebre i llorer

GUIA DE COMERÇOS

ADMIN. LOTERIA
LOTERIA SARRIÀ
Major de Sarrià, 66
T.: 932 031 523

ALIMENTACIÓ
CARNISSERIA GARCIA
PI. Artós, 11/ T.: 932 033 603
CAPRABO S.L.
Reina Elisenda, 9-11
XARCUTERIA MARGARIT
Cornet i Màs, 63T.: 932 033 323
PEIXOS FREDERIC
Major de Sarrià, 47 / T.: 932 030 785
SUPERMERCAT SUPERSERVIS
Major de Sarrià, 85 / T.: 932 030 494
POLLERIA SUSANA
Santa Amèlia, 51
T.: 932 031 007
CARNS J J
Sant Joan Bosco, 59
T.: 932 031 015
CARNISSERIAS I MARI
Mer. de Sarrià, parades 46-48
T.: 932 034 038
CARNICERIA NURIA
Mer. de Sarrià, parades 10-11
T.: 932 030 451
CARNS MADROÑAL
Mer. de Sarrià, parades 12-14
T.: 932 030 468
CASADEMUNT
Mer. de Sarrià, parades 18-19
T.: 932 052 253
FRUITERIA MERCÈ
Mer. de Sarrià, parades 20-24 i 43-44
T.: 932 043 243
FRUITES AMOR
Mer. de Sarria, parades 25-26
T.: 932 801 388
COMPRA SERVEI
Mer. de Sarrià, parades 29-30
T.: 932 802 782
Mª DOLORS GUILERA
Mer. de Sarrià, parades 58-60
T.: 932 030 375
AVIRAM-CARNISSERIA
MEI - ARTUR
Mer. de Sarrià, parades 1,2
T.: 932 034 672
BACALLENERIA MASCLANS
Mer. de Sarrià, parades 15-17
T.: 932 056 989
AVIRAM FINA
Mer. de Sarrià, parades 31,32
T.: 932 053 358
AVIRAM Mª CARMEN
Mer. de Sarrià, parades 41,42
T.: 932 047 316

CANSALADERIA PERE VILA
Mer. de Sarrià, parades 37,38
T.: 932 804 019
PORT DE LLANÇA
Mer. de Sarrià, parades 49-50
T.: 932 032 755
EL RACÓ DEL MAR
Mer. de Sarrià, parada 51
T.: 661 968 802
MS PEIXATERS
Mer. de Sarrià, parades 52,55
T.: 932 039 781
PEIX FELIX
Mer. de Sarrià, parades 56,57
T.: 932 030 453
LA LLEGUM DE SARRIÀ
Mer. de Sarrià, parades 6-9
T.:932 524 690
ESCOFET OLIVER
Major de Sarrià, 89
T.: 932 030 405
SUPERESTALVI
Mer. de Sarria, parades 65-66
T.: 932 052 913
XARCUTERIA MARGARIT
Mer. de Sarrià, parada 61
T.: 932 036 968
CANSALADERA MARIBEL
Mercat de Sarrià parada 45
T.: 932 030 374
BUCATINI
Mercat de Sarrià parada 33-34
T.: 932 801 238
TERRA I QUALITAT
terraiqualitat2013@hotmail.com
www.terraiqualitat.com
T.: 630 462 964

ALIMENTACIO
ECOLOGICA

FORN DE PA SARRIÀ
Major de Sarrià, 100
T.: 932 031 140
LA FORNERIA
Pedró de la Creu, 1
T.: 932 030 605
PUNTOSMILE
Major de Sarrià, 110 / T.: 935 535 207

THERMOMIX-BETTINA
bettih@hotmail.es
T.: 647 934 693

VINS I CAVES

MANUALITATS

ÍSKIA VINS I CAVES
Major de Sarrià, 132
T.: 93 2 050 070

SCRAP HOUSE SARRIÀ
Passatge Canet, 7
T.: 937 824 241

AUTOMÒBIL

PARES, NADONS I NENS

AUTOESCOLA CORSA
Cornet i Más, 69
T.: 932 042 952
TALLERES JAVIER
Hort de la Vila, 12
T.: 932 034 586
MOTOS COWARD
Cardenal Vives i Tuto, 59
T.: 932 803 737
TALLERS JORDI’S
Pg. Senillosa, 9
T.: 932 050 219
AVANCAR
BSM Via Augusta
T.: 900 818 070
RACC
Santa Amèlia, 45
T.: 932 034 476
CARS BARCELONA
Manuel Girona, 49 -1
T.: 932 032 954
MOTO ESCOLA SARRIÀ
Major de sarrià, 108
T.: 932 803 921

AÚPALI
Tradició, 5
T.: 935 152 729

SINMAS
Major de Sarrià, 35
T.: 931 858 165
BE YOU JUICERY
Major de Sarrià, 36 / T.: 678 550 828

ENSENYAMENT
ANGLES

ART FLORAL

TRAÇ CENTRE
D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Paletes, 3 / T.: 932 806 323

SINGULAR
Manuel de Falla, 27
T.: 932 032 099

PASTISSERIES FLEQUES
FOIX DE SARRIÀ
Major de Sarrià, 57
T.: 932 030 714
Plaça Sarrià 12/13
T.: 932 030 473
Major de Sarrià, 55
T.: 932 030 683 (COC)

WONDERFUN
Pere Miquel de Sarrià, 7
T.: 937 064 414

ART

DANSA
ESCOLA DE DANSA YISBELL
Via Augusta, 319
T.: 932 037 176

CUINA
C00KITECA
Major de Sarrià, 74
T.: 932 059 373
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JOIERIA
TRAÇA (joies d’autor)
Major de Sarrià, 150
T.: 646 130 884

UNIVERSITAT
RESIDÈNCIA UNIV. SARRIÀ
C. Esports, 1-3 / T.: 932 065 540

HABITATGE
C.M.T. S.L.
Major de Sarrià, 53
T.: 932 037 154
SIESMO S.L.
Pedró de la Creu, 35
T.: 9320 36 916

DECORACIÓ
CADENA ELS TIGRES
Major de Sarrià, 2
T.: 932 030 033

IMMOBILIÀRIA
ETRIM ADMINISTRACIÓ
DE FINQUES
Manuel de Falla, 35
T.: 932 805 444
COLDWELL BANKER UPTOWN
Major de sarrià, 123
T.: 930 085 810
FORPUNT SARRIÀ
Santa Amèlia, 35
T.: 934 965 403
CENTURY 21 ARUBAHOME
Major de sarrià, 9
T.: 938 296 565

LLAR - REGALS

MOTA - DESCANS
Major de Sarrià, 73 / T.: 932 031 587
TINTA XINA
Reina Elisenda, 8 local 2
T.: 932 047 516
COTTONREUS
Major de Sarrià, 23
T.: 932 802 210

OTOMI
P. Artós, 11 int. baixos
T.: 932 057 959
CAPTIVA
captiva.bcn@gmail.com
T.: 667 477 632
EL MILLOR PREU
Major De Sarria, 25
T.: 931 859 273

LLOGUER
MATERIAL PER A FESTES
CRIMONS
C. Mendel, 1
T.: 934 532 254

VESTUARI
LA PIMPINEL·LA
Av. Princep D´Asturies, 8 BIS
T.: 609 888 645

ANIMALS
STYLCAN
Major de Sarrià, 26-28
T.: 932 050 729
CLINICA VERTERINARIA
ROCABERTÍ
Rocabertí, 10 / T.: 932 049 831

MODA
BIJUTERIA
TERRA I QUALITAT
clos de sant francesc, 34
T.: 630 462 964

CALÇAT
ANDER´S SABATERIA INFANTIL
Manuel de Falla, 26 / T.: 932 800 773
UN PASO MÁS
Benet Mateu , 46 local 1
T.: 932 508 867
UÖLKER SNKEAKERS AND CO
Major de Sarrià, 90 / T.: 932 807 691

INTIM I BANY
WITH . US
Reina Elisenda, 9 / T.: 932 058 176

MODA DONA
I COMPLEMENTS
TREZE BOUTIQUE
Reina Elisenda, 2
T.: 932 03 0449
MOGAMBO
Major de Sarrià, 108
T.: 932 046 927
LYKI – LYKI
Passeig Bonanova, 109-111
T.: 932 047 159

MARIONA
Benet Mateu, 48 - 50
T.: 932 048 209
SALEM
Major de Sarrià, 26
T.: 932 056 168
SAZ
Major de Sarrià, 80
T.: 932 803 325
ZOCO-SUR
Reina Elisenda, 8 local 6
T.: 932 030 439
MARIA TARRAGÜELL
Pedro de la Creu, 32
T.: 932 054 915
NURIA ROIG
C. Cornet i Mas, 69
T.: 932 051 419
ENETÉ
Manuel de Falla, 35
T.: 933 607 296
SJ29
Manuel de Falla, 29
T.: 935 340 913
LA QUINTA
Psg. Reina Elisenda, 8 Local 1
T.: 932 520 087
BEA-BEA
Manuel de Falla, 25
T.: 683109623
CUKITÓS
Major de Sarrià, 55T.: 936 315 160
MAKANA
Jaume Piquet,12 / T.: 931 272 934
SUSO
Major de Sarrià, 79
T.: 931 646 675
BOTTINI BARCELONA
Manuel de Falla, 24 / T.: 937 826 091
DUNIAPedro de la creu, 20
T.: 627 917 401

MODA HOME
MAGDA MATAS
Sagrat Cor, 19 / T.: 932 052 067
151 JOE BLACK
Reina Elisenda, 8 local 9
T.: 932 035 421
BARBAS
Manuel de Falla, 20
T.: 936 395 179
SACCO
Major de Sarrià, 76
T.: 930 217 222

MODA JOVE
BAMMBU
Major de Sarrià, 108
T.: 931 054 515

LABORS - BRODATS

VIATGES

BRICALL LABORS
Major de Sarrià, 72
BOIXETS CAMARIÑAS
Passatge Senillosa, 5
T.: 932 037 976
FIL A FIL BRODATS
Major de Sarrià, 5
T.: 932 049 976

VIATGES NOU SARRIÀ
Major de Sarrià, 84
T.: 932 805 800

ÒPTIQUES
ÒPTICA ESTIVlLL
Major de Sarrià, 58
T.: 932 046 108
OPTICONCEPT ARTÓS
Major de Sarrià, 5
T: 932 520 513
GENERAL OPTICA
Major De Sarria 87
T.: 937 076 163

SABATES - COMPLEMENTS
TREZE SABATES
P. Bonanova, 116
T.: 93 204 66 97
TRENTO
Major de Sarrià, 89
T.: 932 040 058
SABATERIA PAlNOS
Manuel de Falla, 33
T.: 932 056 204

OCI
ESPORTS
C. E. MUNICIPAL
CAN CARALLEU
Carrer dels Esports, 2-8
T.: 932 037 874
CLUB D’ESGRIMA SAM
Duquessa d’Orleans, 29
T.: 932 040 819
C. ESP. SANTA ISABEL
C. dels Vergos, 44-46
T.: 932 051 751
KIBS
Major de Sarrià, 41
T.: 932 038 427
ANYTIME FITNESS SARRIÀ
Av. Jv Foix, 64
T.: 931 669 552
ARTES MARCIALES MAC
Av. Josep Vicens Foix, 92
NEXTFIT
Caponata, 3
T.: 932 050 869

LUDOTECA
BABY FUN
Brusi, 9 / T.: 934 637 699
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RESTAURACIÓ
BARS - CAFETERIES
BAR MONTERREY
Major de Sarrià, 68
T.: 932 047 157
BAR TOMÁS
Major de Sarrià, 49
T.: 932 031 077
BESTWURST
Pssg. Sant Joan Bosco, 47/49
T.: 932 052 182

RESTAURANTS
ANTIGA CASA RAFAEL
Major de Sarrià, 77
T.: 932 031 020
RESTAURANT VIVANDA
Major de Sarrià, 134
T.: 932 031 918
5º PINO
Passeig Bonanova, 98
T.: 932 522 281
EL JARDI DE L ´ABADESSA
Abadessa Olzst, 26
T.: 932 803 754
DOS TORRES
Via Augusta, 300
T.: 932 066 480
THE ROOM SERVICE
P. Bonanova, 104
T.: 932 058 972
T.: 932 050 768
LA FERMATA
Major de Sarrià, 2- 4
T.: 932 801 572
BARTREZE
Major de Sarrià, 115
T.: 932 506 499
EL CANALLA
Major de Sarrià, 95
T.: 932 058 806
LOCAL 8 BAR
Paséis Reina Elisenda, 8
T.: 932 057 827

SERVEIS
CATALANA OCCIDENT
Major de Sarrià, 32
T.: 932 804 899
L’ESTANC 368
Major de Sarrià, 66
T.: 932 031 061

GUIA DE COMERÇOS

ASSESORAMENT
FISCAL I JURIDIC
LEGAL BARCELONA
Corsega, 299
T.: 932 188 900

ASSISTENCIA
DOMICILARIA
ASSISTDOR
Cardenal Vives i Tuto, 53-55
T.: 935 333 535

ARRANJAMENTS ROBA
FORMING
Major de Sarrià, 30
T.: 932 039 921
ARRANJAMENTS KAROL
Major de Sarrià, 86
T.: 683 351 657

DISSENY DE CUINES
COCINA BARCELONA
major de sarrià, 172
T.: 932 053 040

DISSENY GRÀFIC
FOCUS SOLUCIONES
Monterols, 1
T.: 932 520 883

DROGUERIES
DROGUERIA CANO
Ramon Miquel i Planas, 1 - 3
T.: 932 034 910

ENTITATS BANCÀRIES
BANKINTER
Passeig Reina Elisenda, 2
T.: 934 955 204

FERRETERIA
FERRETERIA J. VALLS
Major de Sarrià, 83
T.: 932 031 157

FOTOGRAFIA
SARRIÀ FOTÒGRAFS
Santalo, 14 / T.: 661 607 260

GESTORIA
ASESORIA Y GESTIÓN JOL
Provenza, 281 3º 1ª
T.: 936 677 633
GESTIONS SARRIÀ
Benet Mateu, 61 / T.: 932 036 209

INFORMÀTICA
RESET SOLUCIONES
Monterols, 1 / T.: 932 520 883

LAMPISTERIA
I.RIUS Y ADOS S.L.
Manuel de falla, 21
T.: 932 033 678

LLIBRERIA - PAPERERIA
IMPREMTA - COPISTERIA
PAPERERIA SPOT
Major de Sarrià, 24
T.: 932 049 002
IMPREMTA TORMIQ
Major de Sarrià, 139
T.: 932 033 698
PAPERERIA QUINTA AMÈLIA
Santa Amèlia, 31
T.: 932 041 199
SARRIÀ COPY
Major de Sarrià, 148
T.: 932 046 747
LLIBRERIA DON BOSCO
Passeig San Joan Bosco, 55
T.: 932 031 347

MERCERIES
EL TRÈBOL
Major de Sarrià, 50
T.: 932 030 521

REPARACIÓ CALÇAT
DUPLICAT CLAUS
EL SABETE DEL MERCAT
DE SARRIA
Reina Elisenda, 8 local 5
T.: 654 366 120

RESTAURACIÓ
DE MOBLES
TABULA Antiguitats
Calàndries, 14
T.: 932 800 810

SERRALLERIA
SOLUCIONES AL INSTANTE
T.: 687 86 34 61
info@solucionesalinstante.es

TELEFONIA - TV
ANTENAS BARCELONA
Bonaplata, 19
T.: 932 030 137

SALUD
ESTUDÍ DENTAL SARRIÀ
Manuel de Falla, 22
TEL 93 595 04 04

CENTRE DE DIA 3A EDAD
ICAIME
Oriol Mestres, 3-5 b.
T.: 932 060 915

SANITAS SARRIÀ
D’Osi, 13-15
T.: 932 059 916

COSMÈTICA AVANÇADA
JC APOTECARI
Major de Sarrià,96
T.: 932 058 734

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
NATURHOUSE
Major de Sarrià, 152
T.: 932 520 841

ESTÈTICA PERRUQUERIA
PERRUQ. NAVARRO
Major de Sarrià, 7b
T.: 932 041 142
RAFFEL PAGÉS
Jaume Piquet, 42
T.: 932 052 419
MANOLO GARCIA
Major de Sarrià, 81
T.: 93 280 18 19
TOOL BARCELONA
PERRUQUERIA
Major de Sarrià, 91
T.: 932 804 269
BENESTAR SARRIÀ
Negrevernis, 4
T.: 932 803 117
MARIAN ALDA CONSLT
MARY KAY
Cardenal Vives i Tuto, 32
T.: 639 339 206
PELOSTOP
Psg. Sant Joan Bosco, 41
T.: 932 522 965
BUCLÉS
Manuel de falla, 28
T.: 932 033 996
AVIBA
Hort de la Vila, 18
T.: 657 058 974

FARMÀCIES
CABEZAS
Major de Sarrià, 94
T.: 932 031 121
VILLANUEVA
Sagrat Cor, 8
T.: 932 033 412
TRINQUET
Trinquet, 8-10
T.: 932 044 677
GEMMA HERNANDEZ
Major de Sarria, 70
T.: 932 030 864
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HERBORISTERIA
MANANTIAL DE SALUD
Major de Sarrià, 44
T.: 932 055 966

IOGA I TERAPIES
SARRIÀ YOGA ASANA CHIKITSA
Ivorra, 20 bjs / T.:650 432 005
THE BOX BY CAROLINA MAZZONI
Cornet i mas, 20 / T.: 618 779 922
YOGAONE SARRIÀ
Caponata, 13 bajos B
T.: 937 427 428

MEDICINA ESTÈTICA
ESTHETIC BCN
avda.j.v. foix, 62 local 8
t.: 938 293 282

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
MAS D´ANGLI,
Residencia i centre de dia
Institut Quimic de Sarria, 43-47
T.: 934 342 299
SARQUAVITAE BONANOVA
Calatrava, 83
T.: 93 253 49 40

VOLS FORMAR
PART
DE L’ACS?
acs@eixsarria.com
932 044 026

SOCIS DE LA A A LA Z
Associació de Comerciants de Sarrià

ANDER’S
ANTENES BARCELONA
ANTIGA CASA RAFAEL
ANYTIME FITNESS SARRIÀ
ASSISTDOR
AÚPALI
ARRANJAMENTS KAROL
ARTES MARCIALES MAC
ASESORIA Y GESTIÓN JOL
AUTOESCOLA CORSA
AVANCAR
AVIBA
AVIRAM-CARNISSERIA MEI-ARTUR
AVIRAM FINA
AVIRAM Mª CARMEN
BABY FUN
BAMMBU
BANKINTER
BACALLANERIA MASCLANS
BACALLANERIA LAURA I CRISTIAN
BARBAS
BAR MONTERREY
BAR TOMÀS
BARTREZE
BE YOU JUICERY
BEA-BEA
BENESTER SARRIÀ
BESTWURST
BOIXETS CAMARIÑAS
BOSCH
BOTTINI BARCELONA
BRICALL LABORS
BUCATINI
BUCLÉS
CADENA ELS TIGRES
CANSALADERA MARIBEL
CANSALADERIA PERE VILA
CAPTIVA
CAPRABO S.L.
CARNISSERIA GARCÍA
CARNISSERIA MARI
CARNISSERIA NÚRIA
CARNS JJ
CARNS MADROÑAL
CARS BARCELONA
CASADEMUNT
CATALANA OCCIDENT
CENTRE ESPORTIU STA. ISABEL
CLÍNICA VETERINÀRIA ROCABERTÍ
CLUB D’ESGRIMA SAM
CMT S.L.
COCINA BARCELONA
COMPLEX ESPORTIU
COLDWELL BANKER UPTOWN
CAN CARALLEU
COMPRA SERVEI
CORAZONHADAS
COTTONREUS
COOKITECA
CRIMONS
CUKITÓS
DOS TORRES
DROGUERIA CANO
DUNIA
EL CANALLA
EL COC DE SARRIÀ
EL JARDI DE L ´ABADESSA
EL RACÓ DEL MAR
EL SABATER DEL MERCAT
EL TRÉBOL
ENETÉ
ESCOFET OLIVER
ESCOLA DE DANSA YISBELL
ESTANC 368
ESTANC DE D’ALT
ESTHETIC BCN
ETRIM ADMINIST. FINQUES
ESTUDÍ DENTAL SARRIÀ
FARMÀCIA CABEZAS
FARMÀCIA GEMMA HERNÁNDEZ
FARMÀCIA TRINQUET
FARMÀCIA VILLANUEVA
FERRETERIA VALLS

932 800 773
932 030 137
932 031 020
931 669 552
935 333 535
935 152 729
683 351 657
935 150 452
936 677 633
932 042 952
900 818 070
657 058 974
932 034 672
932 053 358
932 047 316
934 637 699
931 054 515
934 955 204
932 056 989
607 456 718
936 395 179
932 047 157
932 031 077
932 506 499
678 55 08 28
683109623
932 803 117
932 052 182
932 037 976
932 030 788
937 826 091
s/n
932 801 238
932 033 996
932 030 033
932 030 374
932 804 019
667 477 632
s/n
932 033 603
932 034 038
932 030 451
932 031 015
932 030 468
932 032 954
932 052 253
932 804 899
932 051 751
932 049 831
932 040 819
932 037 154
932 053 040
930 085 810
932 037 874
932 802 782
609 780 630
932 802 210
932 059 373
934 532 254
936 315 160
932 066 480
932 0349 10
627 917 401
932 058 806
932 030 683
932 803 754
661 968 802
654 366 120
932 030 521
933 607 296
932 030 405
932 037 176
932 031 061
932 048 005
938 293 282
932 805 444
935 950 404
932 031 121
932 030 864
932 044 677
932 033 412
932 031 157

FIL A FIL BRODATS
FLORIUM
FOCUS SOLUCIONES
FORPUNT SARRIÀ
FOIX DE SARRIÀ
FOIX DE SARRIÀ (PLAÇA)
FORMING
FORN DE PA SARRIÀ
FRUITERIA MERCÈ
FRUITES AMOR
FRUITES I VERDURES Mª DOLORS
GENERAL OPTICA
GESTIONS SARRIÀ
ICAIME
I.RIUS Y ADOS S.L.
CENTURY 21 ARUBAHOME
IMPREMTA TORMIQ
INGENIERÍA INFORMÁTICA
INTERIORISME
ISKIA VINS I CAVES
JC APOTECARI
JOE BLACK 151
KIBS
LA FERMATA
LA FORNERIA
LA LLEGUM DE SARRIÀ
LA QUINTA
LEGAL BARCELONA
LYKI-LYKI
LOCAL 8 BAR
LOTERIA SARRIÀ
LLIBRERIA DON BOSCO
MAGDA MATAS
MAKANA
MANANTIAL DE SALUD
MANOLO GARCÍA
MARIA TARRAGÜELL
MARIAN ALDA CONSLT MARY KAY
MARIONA
MAS D’ANGLI
MOGAMBO
MOTA-DESCANS
MOTOS COWARD
MOTO ESCOLA SARRIÀ
MS. PEIXETERS
NATURHOUSE
NEXTFIT
NURIA ROIG
ÒPTICA ESTIVILL
OPTICONCEPT ARTÓS
OTOMI
PAPERERIA QUINTA AMELIA
PAPERERIA SPOT
PEIX FÈLIX
PEIXOS FREDERIC
PELOSTOP
PERRUQUERIA NAVARRO
PIMPINEL·LA
POLLERIA SUSANA
PORT DE LLANÇA
PUNTOSMILE
QUERALTÓ I AGUSTÍ
RACC
RAFFEL PAGES
RESET SOLUCIONES
RESIDÈNCIA UNIVERSIT. SARRIÀ
RESTAURANT VIVANDA
SABATERIA PAINOS
SACCO
SALEM
SANITAS SARRIÀ
SARQUAVITAE BONANOVA
SARRIÀ COPY
SARRIÀ YOGA ASANA
SARRIÀ FOTÒGRAFS
SAZ
SCRAP HOUSE SARRIÀ
SIESMO S.L.
SINGULAR
SINMAS
SOLUCIONES AL INSTANTE
SJ29
STYLCAN
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932 049 976
932 524 043
932 520 883
934 965 403
932 030 714
932 030 473
932 039 921
932 031 140
932 043 243
932 801 388
932 030 375
937 076 163
932 036 209
932 060 915
932 033 678
938 296 565
932 033 698
932 042 099
932 521 163
932 050 070
932 058 734
932 035 421
932 038 427
932 801 572
932 030 605
932 524 690
932 520 087
932 188 900
932 047 159
932 057 827
932 031 523
932 031 347
932 052 067
931 272 934
932 055 966
932 801 819
932 054 915
639 339 206
932 048 209
934 342 299
932 046 927
932 031 587
932 803 737
932 803 921
932 039 781
932 520 841
932 050 869
932 051 419
932 046 108
932 520 513
932 057 959
932 041 199
932 049 002
932 030 453
932 030 785
932 522 965
932 041 142
609 888 645
932 031 007
932 032 755
935 535 207
932 031 153
932 034 476
932 052 419
932 520 883
932 065 540
932 031 918
932 056 204
930 217 222
932 056 168
932 059 916
932 534 940
932 046 747
650 432 005
661 607 260
932 803 325
937 824 241
932 036 916
932 032 099
931 858 165
687 863 461
935 340 913
932 050 729

SUPERESTALVI
SUPERMERCAT SUPERSERVIS
SUSO
TABULA ANTIGUITATS
TALLERES JAVIER
TALLERS JORDI’S
TERRA I QUALITAT
THE BOX BY CAROLINA MAZZONI
THE ROOM SERVICE
THERMOMIX-BETTINA
TINTA XINA
TOOL BARCELONA PERRUQUERIA
TRAÇ C. D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA
TRAÇA
TRENTO
TREZE BOUTIQUE
TREZE SABATES
TUPILAK
UÖLKER SNKEAKERS AND CO
VERMONT
VIATGES NOU SARRIÀ
WITH . US
WONDERFUN
XARCUTERIA MARGARIT
XARCUTERIA MARGARIT
YOGAONE SARRIÀ
ZOCO-SUR
5º PINO

932 052 913
932 030 494
931 646 675
932 800 810
932 034 586
932 050 219
630 462 964
618 779 922
932 058 972
647 934 693
932 047 516
932 804 269
932 806 323
646 130 884
932 040 058
932 030 449
932 046 697
932 058 916
932 807 691
932 159 253
932 805 800
932 058 176
937 064 414
932 033 323
932 036 968
937 427 428
932 030 439
932 522 281

SERVEIS
SERVEIS MUNICIPALS DEL DISTRICTE
Llicències
932 916 565
Manteniment i Serveis
932 916 580
Comunicació i Qualitat
932 916 580
Serveis Personals
932 916 583
C. Serveis Socials Sarrià
932 916 545
Arxiu Històric
932 562 722
Casal de Sarrià
932 562 720
Biblioteca Clara
932 801 547
Casal Can Fàbregas
932 032 143
C. civic
Vallvidrera Vázquez Montalbán 934 069 053
Biblioteca Collserola-Josep Miracle 934 069 111
Espai Municipal
d’Infancia Petit Drac
932 890 530
Direcció de Serveis de Territori
932 916 560
INFORMACIONS D’UTILITAT
Guàrdia Urbana
Bombers
Guàrdia Urbana districte
Policia Nacional
Mossos d’Esquadra
Normalització lingüística
Urgències mèdiques
Ajuntament de Barcelona
Regidoria Sarrià-Sant Gervasi

092
080
932 914 353
091
112
932 030 763
061
934 027 000
932 916 515

FARMÀCIES
GEMMA HERNANDEZ
Obert tot l’any de 9:00 a 22:00 h.
Major de Sarrià, 70
932 030 864
JORDI CABEZAS
Obert tot l’any de 9:00 a 21:00 h excepte festius.
Dissabtes de 9:00 a 14:00 h.
Major de Sarrià, 94
932 031 121

