LaVeudeSarrià

Nadal 2018
Exemplar gratuït

Dies 27, 28, 29, 30, 2, 3 i 4 de 10.30 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h.
Dia 31 de 10.30 a 14.00 h.

TRENET DE NADAL

RECORREGUT: Plaça Sarrià Major de Sarrià - Miquel i Planes Sagrat Cor - Parròquia Clos de Sant Francesc Carrer de la Creu - Av. Foix Cardenal Vives i Tutó - Fontcoberta - Francesc Carbonell, Passeig
Sant Joan Bosco - Manuel de Falla
- Benet i Mateu - Pl. Artos Major de Sarrià.

Dies 3 i 4 de 17.00 a 20.00 h Recollida de cartes a càrrec del Patge Reial a la seu del districte.
Dia 5 de 15.00 a 18.00 h Recollida de cartes a càrrec dels Reis a la seu del districte.
A les 19.00 h Cavalcada de Reis que surt del col·legi les Salesianes, pg. Sant Joan Bosco.

Editorial

Benvinguts

Per Jordi del Barrio

Hello Nails Sarrià,

Redactor executiu

Estimats lectors, iniciem la campanya de Nadal en tots els aspectes, com a comerciants a l’expectativa de com serà aquest any quant a vendes, ja que Sarrià ha
fet un pas endavant en el comerç de proximitat. S’han obert un bon nombre de
comerços de qualitat i innovadors, alguns per jubilació del antics comerciants de
tota la vida. Això, sumat als que ja hi eren i que molts s’han anat actualitzant, fa
que la diversitat i qualitat de productes que ofereixen els actuals comerços suposi
que molts dels nostres veïns del barri no marxin a fer compres al centre de la
ciutat o a grans superfícies. Ara, més que mai, a Sarrià hi ha de tot!
L’última Mostra de Comerç al carrer va ser un èxit d’afluència de gent, que
varen gaudir de tot el que tenen els nostres comerços però a les paradetes del
carrer, i això és un aparador gegant per als nostres comerciants.
També el Tasting Night del Mercat i els premis de l’Eix de Sarrià varen ser
un altre triomf, durant una nit entranyable en la qual els clients i comerciants
del mercat varen gaudir junts, i fins i tot varen poder fer uns balls tots plegats. Gràcies a tots!
L’Eix de Sarrià ja té a punt, per als últims dies de desembre i primers de
gener, com cada any, el trenet de Sarrià, que iniciarà els seus passejos per fer
més agradables les vostres compres nadalenques i us aproparà als comerços
i carrers principals del barri. El trenet, que tant agrada als infants, com cada
any, serà gratuït.
Cal fer una menció especial a la Gran Panera de l’Eix de Sarrià, en la qual
nombrosos comerços de la nostra associació han col·laborat i han fet possible
aquesta iniciativa promoguda per l’ACS, i que tan bona acceptació va tenir
en anteriors edicions. No deixeu d’obtenir les butlletes de la sort als comerços col·laboradors, perquè la panera és FABULOSA!
Des de l’ACS, hem fet possible que els principals carrers de Sarrià, un
any més, estiguin il·luminats. Animo els comerços que no són de la nostra
associació que pels Reis demanin que els facin socis, perquè com més siguem
units, més força tindrem, i serem imparables.
En aquest número de La Veu de Sarrià veureu el concurs d’aparadors de
tretze comerços de Sarrià amb dos guanyadors, la votació popular i la del jurat
professional. Tot això ha estat possible gràcies a Barcelona Centre de Disseny
(BCD), amb el suport del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la col·laboració
de l’Eix de Sarrià. Us convido a fer una passejada i gaudir del disseny dels
aparadors que hi han participat. També vull agrair la col·laboració dels comerços perquè sense ells res seria possible.
Us encoratjo que llegiu la nova secció de tendències que, aquest cop, ha
sigut de moda masculina i femenina. En tindrem de molt diverses. Si us ve
de gust participar-hi, ja ens ho direu.
Res més, amics, només desitjar-vos que tingueu un Bon Nadal i una bona entrada d’any nou 2019, i que tot sigui i passi com vosaltres desitgeu. Fins l’any que ve!
Edició i direcció Associació de Comerciants de Sarrià. Canet, 20 08017 Barcelona T.: 932 044 026 /
628 945 343 acs@eixsarria.com twitter.com/eixsarria facebook.com/eix.sarria Redactor Jordi del
Barrio I Publicitat Mònica Perez I Text Carmen Delgado I Disseny gràfic, il·lustració i maquetació
www.Ibie.es I Fotografia Núria Navarro, Ramón Ripoll i Salvador Vendrell I Impressió GR Impresores
5.000 exemplars I D. L.: B12202-87 L’ACS no es fa responsable del contingut d’aquells articles i notes
signades per particulars o col·lectius que col·laboren. Queda prohibida la reproducció total o parcial del
contingut sense consentiment de la direcció. Han col. laborat en aquest número: Teatre de Sarrià, Carns
J&J, Mercè Vancells, Núria Navarro, Nacho Sahun, Mar Roig, Xavier Morales, Lluis Avillop Morera, Mar Arans, Ana
Prats Sanz, Gloria Gemma, Coc de Sarrià i Farmacia G. Hernanadez i Miquel.

3

un saló de bellesa per a les
teves mans i els teus peus.
A Hello Nails inaugurem el nostre quart centre a
la ciutat comtal. Aquest cop, en un lloc privilegiat
com el barri de Sarrià, al carrer del Pedró de la Creu,
núm. 18, cantonada amb el carrer Major de Sarrià.
Hello Nails Sarrià és un centre de bellesa d’estil nòrdic, acollidor, ben ambientat i amb un acurat disseny de l’espai que ajuda a desconnectar del dia a
dia. Està enfocat a la dona d’avui, professional, amb
recursos, dinàmica, innovadora i sensual. Una dona
com tu, que es converteix en el centre d’atenció dels
nostres serveis de manicura i pedicura.
Segons la nostra filosofia, cada detall compta. Per
això, el nostre personal és un dels principals actius de l’èxit dels nostres centres. Hi trobaràs manicures adequadament formades, no només en les
tècniques pròpies de la seva feina, sinó també en
l’atenció i el tracte personalitzat. I és que la gran
qualitat humana del nostre personal ens permet
treballar amb una idea diferent, personal, propera,
gairebé íntima i familiar.
Un producte de qualitat fa que ens sentim còmodes i segurs a l’hora d’aconsellar les nostres clientes
la millor opció per a cada ocasió, i posem a la seva
disposició una àmplia selecció de tractaments. Entre
els serveis més sol·licitats destaquem l’esmaltat semipermanent de mans, des de tan sols 10,90 € (amb
més de 200 colors per triar), l’esmaltat semipermanent de peus, a 15,90 €, o la manicura amb gel/
acrílic amb extensió + esmaltat, a 36,90 €, per citar
alguns dels molts serveis que realitzem cada dia.
En una societat en la qual sempre anem amb presses, a Hello Nails Sarrià us donem la possibilitat de
reservar el vostre moment (amb o sense cita prèvia). Un moment de relaxació, molt vostre en el
qual, un cop finalitzat el tractament, us sentireu
encara millor, si s’escau.
Gràcies, Sarrià, per la vostra confiança i per la gran
acollida rebuda des de la nostra inauguració. Segur
que només és l’inici d’una bonica amistat.

Breus

tendències

Concurs
d’Instagram

La moda és qüestió
d’actitud

L’ultima proposta de l’Eix de Sarrià
va ser la iniciativa #eixsarriafoto,
un concurs fotogràfic en què els
participantsetiquetaven fotografies
en dues categories: punts d’interès
del territori i comerços associats a
l’Eix Comercial de Sarrià. El premi:
1.000 € en un xec regal per gastar als
comerços associats a l’Eix de Sarrià
per a cada categoria.

La Veu de Sarrià inaugura un apartat de moda i no
sabem per què han pensat en nosaltres. Potser perquè
portem ja gairebé 30 anys que ens hi dediquem.

Text: Mar Roig - Treze

Bé, doncs, en contra del que sembla, la moda comença «de dins cap
a fora», és a dir, el plaer de vestir-se
després d’una dutxa amb una bona
hidratació i sentir el tacte d’una
samarreta 100 % cotó o embolicar-se amb un xal de caixmir o
qualsevol altre teixit que ens sigui
agradable a la pell... No hi ha res
més afavoridor que sentir-se còmode amb allò que es duu. I per a
això, no calen moltes peces, quatre
de bones que ens facin il·lusió i que
les tinguem a mà a l’hora de vestir-nos: un bon abric, una camisa blanca,
una samarreta, un jersei i un parell de xals. Menys és més.
I si ens pregunteu quina tendència
hi ha envers els colors, us direm que
no varien gaire, ja que per molt que
vinguin has de tenir el dia per dur
un color. I acabem amb els bàsics de
sempre: blanc, gris, negre, camell i
beix. Aquest any potser li toca més
al camell, color que, segons les rosses, no els afavoreix i segons les morenes, tampoc. Llavors, a qui li escau bé
el camell? Doncs ben combinat, a tothom: camell i camisa blanca de dia
amb jersei gris claret, i de nit amb negre, elegància assegurada. El color no
va sol, és un conjunt i l’actitud és bàsica a l’hora de sortir al carrer.

Pila Roig

Les guanyadores van ser la Clàudia Bermejo,
per la categoria de comerços associats a l’Eix
Comercial de Sarrià i la Pilar Roig, per la de
punts d’interès del territori.
Al web www.eixsarria.com/es_eixsarriafoto.
html hi podeu veure totes les fotografies i si
seguiu el #eixsarriafoto a Instagram també!
Estem encantats amb l’acollida que reben totes les propostes que s’impulsen des de l’Eix
de Sarrià, i volem felicitar la Pilar i la Clàudia
per haver guanyat el premi del Primer Concurs
d’Instagram de l’Eix de Sarrià.

Quant al calçat, no cal dir que l’esportiu passa pel seu moment més
bo. Vambes en diferents versions a totes les hores del dia; tornem a la
comoditat! I si les combinem amb peces més clàssiques, els donem un
aire més informal.
Al final, la moda, com moltes altres coses a la vida, és una qüestió
d’actitud, amoixar-se, cuidar-se i gaudir d’allò que es duu. No hi ha
cap secret, simplement no forçar-se a l’hora d’intentar seguir la moda.
Abans de tot, naturalitat.
Per acabar, volem dir que som conscients que la moda es respira per tot
arreu: menjar, flors calçat, etc.; per aquest motiu, animem a tots els comerços del barri que ens expliquin com viuen la moda al seu sector. Esperem
i desitgem que gaudiu llegint aquest article igual que nosaltres ho hem fet
escrivint-lo. Un plaer.
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Text: Nacho Sahun - Alessandro Sacco

Text: Xavier Morales Reche

El gran telèpata
Tots posseïm anhels.

Hi ha qui aspira a convertir-se en novel·lista d’èxit. Per ser-ho, no cal ser el número u de la llista de best-sellers del New York Times, tan sols un degoteig constant
de petits lectors a les llibreries locals. Hi ha qui somia en ser una estrella del pop.
Tampoc es requereix ser l’artista que més diners recapti a la gira mundial, n’hi ha
prou amb què el públic coregi amb entusiasme les teves cançons.
Hi ha qui ho aconsegueix. I no podem fer més que anomenar-los artistes.
Amb alguna majúscula. Com la S o la B.

Posa’t guapo!
Des de ben jove, la meva feina ha
estat lligada al món del tèxtil.
Ja fa cinc anys que estem presents a Sarrià amb la
nostra aposta per la moda masculina.
Quan la Mònica de l’Eix de Sarrià em va encarregar aquest article, va suposar que parlaríem
de colors i tendències per a l’hivern 2018. Tot
i que també podríem parlar de la nostra aposta
pels colors nous com el verd Arcàdia, el teula o
el mostassa. O fins i tot de la cada vegada més
alta acceptació, per part de la nostra clientela, dels
pantalons més ajustats de camal i de les peces més
entallades en els vestits d’home o en les camises.
El client de Sarrià, segons la nostra experiència,
el que vol és moda de qualitat al millor preu.
Són moltes les dones que compren productes a
la nostra botiga per a les seves parelles, per als
seus pares, fills, etc. Elles no s’arrisquen, la majoria de vegades sentim allò de: «Ui, això ell no
s’ho posaria», quan els ensenyem els productes
nous i relativament innovadors.
Però ens adonem que l’home, cada vegada més,
es preocupa per la imatge, i se’n va satisfet de la
botiga després de trobar el que l’afavoreix, amb
propostes més modernes.
Els anys han passat i el tèxtil que vaig conèixer
de jove, després de la irrupció de la ma d’obra
xinesa, la forta crisi que ens va afectar i les noves
tecnologies, ha canviat. Però el que no canviarà
es la il·lusió de sentir-se bé. Diuen que si veus
que el que portes t’afavoreix, el teu caràcter
i amor propi guanyen. Per tant, preocupa’t de
com vesteixes i la teva vida millorarà.

Santi Balmes, vocalista i compositor de Love of Lesbian i autor, entre
d’altres, de La doble vida de les fades (2014) i La fam invisible (2018), ha
sabut alternar la faceta musical amb la vocació literària, sempre amb èxit. No
hauria d’ésser tan complicat si hi pensem. La clau la trobem en la flexibilitat
creativa. Pensar, crear i narrar. Amb o sense música. En peces de 3’ 17’’, cantades i tocades. En petits pedaços poètics. O en obres de més de cent pàgines.
Aconseguir l’èxit com a artista no depèn de la producció creativa, sovint
mal entesa des d’una perspectiva mercantil i industrial. No es tracta de
crear productes per a vendre’ls a la massa àvida i golafre. El seu gran mèrit
ha estat trobar una veu pròpia cada vegada i saber adaptar-la al medi artístic. Santi Balmes impregna i atrau allò sobre el qual la seva veu reverbera,
la de tinta i la d’ones. És a totes les lletres que emanen d’ell, perquè converteix la capacitat per connectar amb aquesta nostàlgia afectiva i aquesta soledat que arrosseguem, encadenada al turmell, en un cant universal, usant
les eines més precises i belles en cada moment. Utilitza les millors paraules,
amb la millor estructura i en el millor tempo possible. És quelcom artesanal, lluny dels polígons fumejants.
La característica central de qualsevol creació, sigui o no artística, és la creativitat. Fa falta creativitat per compondre una sonata, per imaginar una vuitena dimensió i per dissenyar un giny motoritzat que funcioni amb vapor.
La creativitat i la creació són facetes diferents que, conjugades en mans
de l’artista, donen lloc a la materialització estètica en entitats manejables
per les persones. Significa convertir una idea, un sentiment, un afecte, en
un objecte material o immaterial amb el qual relacionar-nos. El mèrit de
l’artista multidisciplinari (entre un reguitzell infinit d’actes mereixedors de
reconeixement) radica en què la natura d’aquests trossets de creació que es
fan reals és molt diversa. Onirisme líric, pop nostàlgic, poesia en còmodes
formats de paper, literatura de fades, novel·les sobre la pèrdua d’un mateix a la pròpia introspecció, sofertes actuacions en calorosos setembres
a la platja, valentia política i social, alliberament de l’alter ego. L’artista
multidisciplinari és creatiu de la diversitat i en Santi Balmes s’entesta en
demostrar que només cal no témer la caiguda més brutal per donar el salt.
Tenir alguna cosa a dir i ganes de dir-la.
El que diferencia l’artista, doncs, és l’ús que fa d’aquesta creativitat. Dirigir-la en una direcció estètica. Però llavors passa que hi ha artistes i genis,
superdotats artístics capaços de fer-ho tot. Tampoc no cal exigir-se ser David Bowie. No fa falta navegar més enllà del mar del Nord. Passejant per
l’àrea metropolitana podem trobar algú que també és un geni artístic. Que
és horitzontal i transversal.
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Breus

Jordi del Barrio, vicepresident de
l’Eix de Sarrià i Isabel Roig, directora general de BCD. Tot seguit, es va iniciar el recorregut per
descobrir cadascun dels projectes
d’aparadorisme. En finalitzar la
ruta, es van fer les votacions per
premiar els dissenys més innovadors. El vot popular es va decantar pel projecte «Regala il·lusions»
de l’escola Ártidi per a Nou Sarrià
Viatges, mentre que la votació del
comitè d’experts va atorgar el premi a «La llum de Nadal» de l’escola
ESDAP Catalunya Campus Llotja
per al Forn de Pa Sarrià.
El comitè d’experts va valorar la
proposta perquè «conceptualment
és original per la seva extremada
senzillesa. Pel fet de no fer servir
recursos nadalencs tradicionals estereotipats, però sí de
guardar l’ànima i calidesa de les festes», i van afegir que
«amb pocs recursos han aconseguit crear un impacte visual molt interessant, estètic, poètic, minimalista. La llum
és molt senzilla però molt cuidada, atrau el vianant i crea
aquesta atmosfera nadalenca».

Els llums de Nadal
il·luminen el comerç
El passat dijous 22 de novembre, el BCD Barcelona
Centre de Disseny, amb el suport del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi, i amb la col·laboració de
l’Eix de Sarrià, van organitzar l’acte de descoberta
d’aparadors de la iniciativa «Els llums de Nadal
il·luminen el comerç».
Una acció de dinamització del comerç al carrer
Major de Sarrià, en el marc de la campanya de
Nadal que té com a objectiu innovar
en el comerç minorista.
Per aquest motiu, es van convidar 13 botigues i 4 escoles
de disseny a crear uns aparadors especials amb una idea
essencial: que l’enllumenat nadalenc, subscrit fins ara al carrer, envaís i il·luminés les vitrines de les botigues. Hi van
participar estudiants de grau superior o màster en disseny
de diferents escoles i una selecció de botigues del carrer
Major de Sarrià. En aquest sentit, Ártidi, Escuela Superior
de Escaparatismo, Visual Merchandising, Diseño e Imagen
de Barcelona va col·laborar amb El millor preu, Foix de
Sarrià i Nou Sarrià Viatges; EINA, Centre Universitari de
Disseny i Art va projectar l’aparador de la Cookiteca, de
Mota Descans i de Fil a Fil; ESDAP Catalunya Campus
Llotja va treballar amb Alessandro Sacco, amb PuntoSmile,
Tool Barcelona, Kibs i Forn de Pa Sarrià. Mentre que els
alumnes de la Llotja Escola Superior de Disseny i d’Art van
dissenyar els aparadors d’Opticoncept Artós i Suso.

Així mateix va destacar que «aquesta proposta sembla més
una instal·lació artística que un aparador consumista. I
dona l’exemple que amb una bona idea, no fa falta destinar
molts diners per a la seva execució».
Tots els aparadors estaran exposats durant tota la campanya
de Nadal, fins al proper 5 de gener.
Aquest és el segon any que se celebra aquesta iniciativa al
barri de Sarrià, que enguany s’ha ampliat a dos barris més:
Gràcia i Sant Andreu, amb un total de 31 botigues implicades i 10 escoles participants.

L’acte va començar amb uns parlaments de Joan Manuel del
Llano, conseller tècnic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi;
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Text: BCD, Barcelona Centre de Disseny
Fotografia: Anna Achón
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Text: Carmen Delgado
Fotografia: Lluis Avillop Morera

Els premis que es van entregar aquest
any van ser:

Tasting Night
El passat 27 d’octubre es va celebrar la nit de premis de
l’Associació de Comerciants de Sarrià, una nit molt esperada
en el context del barri, on es fa entrega dels premis de l’Eix
de Sarrià. Uns guardons molt especials ja que premien la
iniciativa comercial i obsequien també un guardó honorífic.
Com ja es habitual, el lloc que va donar cabuda a l’acte va ser el Mercat
de Sarrià; fa uns quants anys que el Mercat de Sarrià es l’escenari escollit
per a l’entrega de premis, ja que per espai ens permet convidar els veïns a
l’entrega i fer un acte on tots hi puguem participar.
Les botigues del Mercat de Sarrià es van involucrar al màxim en aquest
esdeveniment i van oferir el millor de les seves parades a tot aquell qui va
voler participar de l’esdeveniment. A les 20.00 h es van obrir les portes
preparats per acollir els convidats.
Com altres anys, els visitants podien escollir quins eren els plats que els
venia de gust tastar tot fent una volta al recinte del Mercat. Cada plat
tenia un preu en tiquets i les paperetes es venien a l’entrada del Mercat en
paquets de sis tiquets a 6 €. Degut a l’èxit de la nit, la cua per aconseguir
les paperetes va ser visible tota la nit.
Gràcies a la bona acollida dels veïns i amics de Sarrià perquè, acte rere acte,
ens doneu motius per seguir fent esdeveniments!
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Soci d’honor: Agustí García, gerent del Bar Georgia
El premi s’atorga a aquella persona, comerç o entitat que el jurat consideri que, per la seva trajectòria,
aportació o suport, hagi promogut de manera especial el comerç a Sarrià.
Iniciativa comercial: Superservis. Va recollir el
guardó Lluís Tordera. S’atorga a l’establiment que,
per algunes de les seves característiques, destaqui per
damunt dels altres.
La veu del carrer: Salem. Varen recollir el guardó
Yolanda i Mònica Noguerol. S’atorga a l’establiment
que, per votació popular, els veïns i clients de Sarrià
considerin que mereix aquest reconeixement.

BREUS

Activitats de Nadal

ACTIVITAT

L’Associació de Comerciants de Sarrià us ofereix
aquest any un espai lúdic perquè gaudiu amb els
més petits dels primers dies de Nadal. Del 21 al 23
de desembre aprofita les iniciatives de l’Eix
de Sarrià.

HORARI

Divendres, 21 de desembre a la Pl. d’Artós
Taller de guarniments de Nadal 17.30 h a 20 h
Xocolata + melindros

18 h

Dissabte, 23 de desembre a la Pl. de Sarrià

Divendres 21 de desembre de 17.30 a 20.00 h oferirem
tallers d’ornaments de Nadal a la plaça d’Artòs.
Dissabte 22 de desembre d’11.00 a 14.00 h podràs gaudir
del taller de maquillatge i d’un inflable perquè els petits estiguin entretinguts, i a la tarda oferirem també jocs gegants
de 16.30 a 20.00 h, tot a la Plaça de Sarrià.

Taller de maquillatge
Inflable gran

11 h a 14 h

Xocolata + melindros

11.30 h i a les 18 h

Jocs gegants

16.30 h a 20 h

Diumenge, 24 de desembre a la Pl. de la Vila

Diumenge 23 de desembre vindrà el tió a cagar regals per als
que més fort piquin, d’11.00 a 14.00 h a la plaça de la Vila.

Fer cagar el tió

11 h a 14 h

Xocolata + melindros

11.30 h

Totes les activitats estaran amenitzades amb xocolata i melindros!
Als matins començarem a les 11.30 h i a les tardes a les 18.00 h,
sempre al lloc on hi hagi les activitats aquell dia.

Els Reis
Mags d’Orient
Els dies 3 i 4 de gener, els patges reials faran
la recollida de cartes perquè els petits sarrianencs
no es quedin sense cap regal. De 17.00 a 20.00 h
us esperem perquè feu l’entrega a la seu
del districte.

I el mateix dia 5, pels que encara
tinguin dubtes, la recollida de
cartes serà de 15.00 a 17.45 h
i s’entregaran directament a Ses
Majestats els Reis Mags d’Orient.
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Aquest Nadal
participa en la panera
Apropa’t a qualsevol dels establiments de l’ACS que participi en la panera i agafa
la teva butlleta. Ves a les galeries de Sarrià i esbrina de primera mà quins són
els regals que pots aconseguir guanyant la panera!
Cada establiment disposa d’unes paperetes i una bústia on hi posaràs el teu número; quan acabi el
termini de participació, aquestes bústies es portaran a la bústia central del Mercat de Sarrià i una mà
innocent traurà el número guanyador, el dia 4 de gener. L’any passat hi va haver més de 100 premis.
Participa-hi!

PROGRAMACIÓ
DEL TEATRE DE SARRIÀ

Concert de Nadal
Teatre de Sarrià

Diumenge 16 de desembre
a les 11.30h Concert de Nadal

de l’Agrupació Cor Madrigal.

Nits de Jocs
Al Centre de Sarrià

Els Tres Porquets. Teatre
de Sarrià Diumenge 16 de
desembre a les 18h Teatre musical familiar amb Magatzem d’Arts

Divendres 16 i Divendres 21
de novembre a les 21h.

Tornen les nits de jocs amb
Sarriajocs.

Documental del mes
Last day in Shibati
Teatre de Sarrià

Recuina i repensa
Al Centre de Sarrià
Sala Tramuntana

Diumenge 16 i Dijous 27 de
desembre a les 20.30h

Dissabte 17 de novembre a les
11h. Taller pràctic sobre com

evitar el malbaratament
del menjar.

XV Cicle de Cinema Espiritual:
La Tortuga Vermella
Teatre de Sarrià

Dissabte 17 de novembre a les
18h. Film d’animació

XV Cicle de Cinema Espiritual
Déu meu, però què t’hem
fet? Teatre de Sarrià

Diumenge 18 de novembre
a les 18h.

Documental del mes: Of
fathers and sons Teatre
de Sarrià Diumenge 18 i

Dilluns 26 de novembre a les
20.30h Colpidora història

d’un pare de família jihadista.

Dotze sense pietat
Teatre de Sarrià

Dissabte 24 de novembre a les
21h i Diumenge 25 de novembre a les 18h. La Bambolina

Negra. Teatre

El Triangle Inclusiu
Teatre de Sarrià

Dimecres 19 de desembre
a les 16h Teatre social amb

alumnes de l’escola Oak House i
usuaris del Centre d’Acollida de
Sant Joan de Déu.

Trobada d’Esbarts
Al Centre de Sarrià

Diumenge 2 de desembre
a les 18h Acte solidari

Concert de Nadal
Teatre de Sarrià

Dimecres 12 de desembre a
les 19.30h Concert de nadal

d’Òmnium Cultural amb
actuació del Cor de cambra
Dyapason.
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Estel de Natzaret
Teatre de Sarrià

Diumenge 23, Dissabte 29
i Diumenge 30 de desembre
a les 17.30h

Per Mercè Vancells
Enginyera agrícola alimentària, coach
en nutrició integrativa i aromatòloga
whttp://www.mercevancells.com

Nutrició

Recuperem la
màgia poètica
de Nadal

globalitzat de gran festa, però en si Nadal
té un significat molt més profund que
hem de saber i recuperar.
Per als cristians fa referència al naixement
de Crist, però la data exacte no es coneixia.
Primer se celebrava el 6 de gener, per celebrar-ho, posteriorment, el 25 de desembre,
coincidint amb les antigues celebracions
que els antics romans dedicaven a Saturn
durant la setmana del solstici d’hivern.

A quanta gent has sentit dir en els últims
anys: «Quina mandra les festes de Nadal!»
fent referència a Nadal convertit en rutina
avorrida i amb poca gràcia, amb l’excusa
que hem de seguir la tradició. Generació
rere generació, seguim de manera robòtica tots els rituals, i anem passant els dies
ben atabalats amb compres sempre pendents, tant de regals com de menjar.

El solstici d’hivern i l’inici de l’augment
de llum solar també els celebraven antigament els nòrdics.
Aquesta celebració té molt a veure doncs
amb la renovació de l’any solar dels pobles antics, i aquests contínuament celebraven els rituals fent referència al seus
déus, als ritmes còsmics i a la natura, i
així rebien la saviesa necessària per teixir
la seva realitat.

Això ens priva de poder viure’l amb creativitat i personalitat, ens desvitalitza un
any més, i no ens deixa lloc per poder
sentir la màgia i els misteris que aquest
temps ve a recordar-nos.
Les celebracions en general han d’omplirte l’ànima i no buidar-te-la, i més les de
Nadal, pel que realment representen.
Nadal fa referència al naixement, en l’aspecte material, reduccionista i consumista. Nadal s’ha convertit en un moment

“Hi ha dues maneres de veure la vida: una és
creure que no existeixen els miracles, l’altra és
creure que tot és un miracle.”
Albert Einstein

Només cal mirar els ulls brillants d’un
nen, fascinats per tota la màgia que envolta Nadal. Recuperem aquesta màgia
que Nadal ve a recordar-nos, recuperem
la il·lusió i la fascinació dels nens, mirant
ben lluny a les estrelles i entenent la nostra missió, el nostre propòsit, i seguim
també el camí de la nostra estrella per donar sentit a la nostra vida.
Quan escoltes música, oi que et transmet
i et fa sentir alguna cosa que no pots expressar en paraules? I el mateix et passa
quan mires un quadre o una escultura, o
quan llegeixes un poema. Et desperten i
et connecten amb alguna cosa molt interna, que et transforma i et remou.
Aprofita Nadal per sentir tot el que ve a
murmurar-te, per poder entendre i creure
en els misteris i la màgia de la vida, per
recuperar la fantasia, la imaginació i la
creativitat i deixa que floreixin nous valors i emocions que t’acompanyin durant
el nou any.
Perquè cada Nadal és un moment únic per
recordar qui som com a éssers humans i
quin paper juguem en aquesta vida.
Posa imaginació en noves maneres de fer,
de celebrar i de sentir el Nadal.
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l’aparador

J&J Carns
Aquest mes ens dirigim al passeig de Joan
Bosco per reunir-nos amb en Josep Maria
Pujol i en Juan Villuendas Quilez, que ens
explicaran com van fundar J&J Carns i les
principals pinzellades de l’èxit després de
més de vint anys al capdavant del negoci.

Què trobarem a J&J Carns? A J&J Carns hi
podem trobar tot tipus de carns fresques i elaboracions diàries. Treballen cada dia per donar la
màxima qualitat als clients i els productes estrella
són la vedella ecològica de la Cerdanya, que crien
ells mateixos, el xai de Terol, el pollastre de pagès
de Solsona, l’embotit i la botifarra de Balaguer.
Tenen molta varietat d’hamburgueses. Tots els
productes són artesans i es basen en la tradició de
gènere de qualitat que la clientela valora.
Un dels punts forts és la distribució, ja que
fan repartiment a domicili. La majoria dels
clients són de tota la vida, perquè saben què és
el que vol cadascú i molts truquen per telèfon i
els hi porten a domicili.
Com va començar el negoci La botiga era dels
pares del Josep Maria des dels anys 60 i no va ser
fins al 1995 que ell i en Juan van agafar-ne el comandament i l’hi van donar un aire de modernitat
amb un nou sistema d’elaboració de carns.
La venda és molt tradicional i, com ja hem dit,
la clientela és fixa i el personal coneix els clients i

Text: Carmen Delgado
Fotografia: Núria Navarro

els pot assessorar a l’hora d’escollir la carn, perquè
sap més o menys què demanarà cadascú i tenen
comandes fixes.
Per què cal venir a J&J Carns a comprar? A
J&J Carns hi trobaran productes de primera
qualitat a un preu ajustat. Disposen de magatzem frigorífic, ja que treballen amb hostaleria. Això els permet tenir molt de gènere per
al petit consum, perquè hi ha molta rotació.
Habitualment, trobem un nombre determinat
de gènere a qualsevol carnisseria, però a J&J
Carn han aconseguit tenir molta varietat de
productes cada dia. Si un client vol tres filets,
els trobarà, però si vol 10 kg de carn, també.
Sacrifiquen els marges i ajusten els preus. També prescindeixen dels intermediaris.
Canvis de tendències Durant els anys que fa
que aquesta botiga està oberta, en Josep Maria
i en Juan han vist que els hàbits dels consumidors han anat canviant. Abans els clients passaven molta estona a casa cuinant i volien la
carn sense tractar. Ara, cada cop més, el client
no vol perdre temps preparant la carn per fregir, arrebossar, etc. Bona part de les vendes és
de carn preparada com, per exemple, les hamburgueses ja fetes i no la carn picada per fer-les.
El personal qualificat de la botiga sap moltes
coses dels productes que estan venent i també
dels clients, per això els poden assessorar perfectament. Els clients agraeixen el tracte familiar de la botiga; per aquest motiu, els propietaris consideren que és important mantenir el
personal i que s’adapti al sistema que tenen.
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Les claus de l’èxit:
oferir un producte
de qualitat per a
cada necessitat dels
clients, aconseguir
ser allà on aquests
els necessitin i
sempre amb una
atenció excel·lent.

ESCAPADES

Text i fotografia:
Mar Arans
Viatges Nou Sarrià

Angkor Thom

Aventures
de tardor

novembre és quan hi té lloc el canvi de color
de les fulles, tot un espectacle natural, i també quan s’hi celebren diferents festivals, com
per exemple, el festival del foc.

Ens passem l’any desitjant que arribi l’estiu,
poder descansar, estar amb els nostres i, sobretot, viatjar. Anar lluny o a prop, però
conèixer, omplir-nos d’experiències que no
ens deixin indiferents. Però, i després de
l’estiu què? Doncs no, no cal entrar en depressió, sinó més aviat al contrari. Amb
l’arribada de la tardor tenim una molt bona
oportunitat de conèixer destins com Cambodja, Singapur, les Filipines o el Japó, que,
a més a més, ara s’han posat molt de moda.
I és que la tardor és una època fantàstica per
submergir-se en les aigües cristal·lines de les
Filipines i passejar per les platges paradisíaques de sorra fina o per descobrir la riquesa
cultural de Cambodja i els seus temples. Però
si ho prefereixes, pots optar per Singapur i
quedar bocabadat amb els més de quatre mil
gratacels que imperen en aquest país. Ara bé,
si ets d’aquells que sempre han tingut curiositat pel Japó, ara és sens dubte una de les
millors èpoques per anar-hi; entre setembre i

Tot i així, aquesta no és només una bona època
per viatjar pel continent asiàtic, sinó que també
és un bon moment per endinsar-se en les Amèriques. Així doncs, en països com Argentina tot
just comença el despertar de la primavera, de
manera que és la millor època per viatjar-hi si
el que vols és fugir del fred hivern però tampoc
vols un destí massa calorós. Si pugem una miqueta més, països com Perú o Nicaragua també són bons destins per viatjar durant aquesta
època. A més a més, travessar l’Atlàntic s’ha fet
molt més fàcil i econòmic amb l’aparició de
companyies aèries de llargs trajectes de baix
cost com, per exemple, LEVEL, que ofereix
vols directes a l’altra banda de l’Atlàntic des de
Barcelona. Per tant, no hem d’oblidar que tant
la costa est com l’oest dels Estats Units també
compten amb ciutats d’un elevat encant durant els mesos de tardor. Imagina’t passejant pel
Central Park de Nova York o visitant els diferents parcs naturals de Vermont, situats a prop
de Boston i caracteritzats pel seu especial encant durant la tardor, o simplement descobrint
les meravelles del Colorado. Els Estats Units
estan replets de llocs fantàstics per descobrir
sigui l’època que sigui, però sens dubte, n’hi
ha alguns que amb l’arribada de la caiguda de
la fulla es tornen molt acollidors.
Per tant, ja podem dir adeu a la depressió
postvacances que ens entra quan s’acaba
l’estiu i toca reenganxar-se a la rutina. Que
la tardor no ens tregui les ganes de descobrir. I sobretot, no esperis a l’estiu que ve per
endinsar-te en una nova aventura, qualsevol
moment és bo per viatjar. Així que si el que
vols és carregar la teva maleta d’experiències
úniques deixa’t portar per la tardor!

Central Park
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LITERATURA RECOMANATS

D’un temps ençà la literatura
feminista s’està fent un forat a les
nostres prestatgeries i podem dir,
sense dubtar, que han arribat per
quedar-se. Us presentem literatura
feminista en diferents formats
perquè segons el tipus de lector
que siguis puguis trobar quin és
el llibre que més s’adapta a tu.

Assaig
Teoria King Kong

Virgine Despentes
Com a llibre de capçalera començarem
parlant de Virgine Despentes i la seva
Teoria King Kong, publicada a L’Altra Editorial. Un manifest cru i explosiu, un provocador escrit de fa més
d’una dècada. L’autora ens parla de
les seves experiències, situacions de la
vida diària femenina, el matrimoni,
la maternitat, i temes més polèmics,
com la violació o la prostitució i la
pornografia. Despentes ens presenta la
seva teoria sense pèls a la llengua posant
sobre la taula totes les seves cartes.
Les dones estan
canviant les regles

Ritxar Bacete

Ritxar Bacete publica a Península un
assaig sobre la realitat que vivim actualment. Les dones estan canviant
les regles, fent crítica i intentant modificar conductes, però els homes
també han de fer una reflexió sobre la seva identitat i la seva manera
d’interactuar per establir un canvi en
la societat. La idea de l’home fort,
que no mostra els sentiments en públic, que arriba a casa i té la dona a la
seva disposició, és un model obsolet.
Necessitem, doncs, crear una nova
masculinitat. Bacete reflexiona sobre
com superar el masclisme i reconvertir les masculinitats tòxiques.

Tex: Carmen Delgado

Morder la manzana

Patricia Dolera

Convertit en tot un èxit des del darrer Sant Jordi, Morder la manzana
de Patricia Dolera, publicat a Planeta, posa veu a moltes dones que expliquen vivències del dia a dia. Un relat
proper amb el qual ens podríem sentir
identificades moltes dones de qualsevol
ciutat i que intenta fer-nos adonar del
patró social que segueixen les desigualtats de gènere. L’autora parla de termes
com ara el patriarcat, el feminisme, l’alliberament sexual, les contradiccions,
els sentiments, etc. Un assaig que, tot
i parlar de temes durs, aconsegueix fernos-el proper.
La mare de totes les preguntes

Rebecca Solnit

A Rebecca Solnit ja la coneixíem del
seu gran èxit Els homes m’expliquen
coses. Ara presenta el seu nou llibre,
La mare de totes les preguntes, publicat per Angle, on ens parla de la gran
pregunta que tota dona en un context professional ha d’afrontar: com
és que no ha tingut fills?

Literatura
Si el vostre fort són les novel·les i no us
apassionen els assajos, us deixem també un recull de llibres amb històries escrites des d’una mirada feminista per
passar les tardes de tardor.

El conte de la Serventa
El conte de la Serventa ens apropa
a un futur no gaire llunyà on les coses no van sortir com es pensaven.
L’Offred viu a la República de Galaad,
els antics Estats Units, on el declivi
de la fertilitat va portar l’extremisme
al poder. Ara un règim totalitari i teocràtic controla el cos femení per assegurar l’existència de la raça. Des del
punt de vista d’una de les serventes

16

destinada només a tenir fills, coneixerem els entramats d’una societat repressora on les ànsies de llibertat no
podran ser apagades per cap règim.
Resérvame este vals

Zelda Fitzgerald

Resérvame este vals és una novel·la
menys coneguda escrita per Zelda
Fitzgerald, una icona dels anys vint
del segle passat i una de les primeres flappers dels Estats Units. Casada
amb el conegut escriptor Francis Scott
Fitzgerald, podríem dir que va ser una
de les primeres dones feministes. Va
ser un símbol de l’era del jazz i el seu
personatge va ressorgir amb força
després de la publicació als anys setanta de la biografia que en va fer
Nancy Milford.
El text del qual parlem va ser publicat
per primer cop al 1932 per Charles Scribner. La història, amb molts ingredients
autobiogràfics, va sembrar la discòrdia
en la parella, ja que molt del material
de la novel·la donava suport a la novel·la
que escrivia en aquell moment Suave es
la noche. Al final, però, es va encarregar ell mateix d’editar-la. La novel·la té
un gran valor, no només literari, ja que
permet conèixer com era la vida al París
d’entreguerres des de l’òptica femenina
de l’època i narrada per una de les grans
escriptores del moment.
Una habitación propia

Virginia Wolf

Una habitación propia de Virginia
Wolf és un altre dels clàssics de la literatura. Basat en unes conferències sobre
la dona i la literatura, la base de l’assaig
és la resposta a una pregunta senzilla
que es fa: què ha de tenir una dona per
escriure bones novel·les? Independència econòmica i personal, una habitació pròpia. La novel·la va ser escrita al
1928, nou anys després de la concessió
de vot a les dones amb molt de camí
per davant, però amb molt de sentit a
la nostra societat actual.

VETERINARI

Per Ana Prats Sanz

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

Un regal
per Nadal
Aquest article no va encaminat a promocionar
la venda o l’adopció d’animals de companyia
en èpoques nadalenques, ja que la incorporació
d’un nou membre a la nostra família no hauria
d’estar sotmesa a les influències del consumisme sinó que ha de ser una decisió ben meditada i consensuada per tots els qui formen la llar.
Volem dedicar aquestes línies a donar algunes
idees útils quan pensem en fer, als nostres companys peluts, un detall per Nadal.
En el cas del gos, podem pensar en renovar-li el
collar i la corretja per un model més fashion,
però també podem plantejar-nos si podem ferlos una mica més feliços introduint, per exemple, una joguina interactiva, un joc per exercitar la seva ment, o un puzzle d’alimentació
perquè s’entretingui menjant. Aquests accessoris es basen en fer que el gos s’esforci a pensar
com resoldre petits reptes per obtenir un premi
(que en la majoria de casos és menjar); n’hi ha
de diferents dificultats per adequar-lo al nivell de cada gos (aprenen molt ràpid!). Podem
comprar-los o bé podem fer que els més petits
de la casa en fabriquin un per al seu company
pelut amb ampolles de plàstic, caixes i altres
materials per reciclar. Uns 10 minuts d’exercici
mental equivalen a més de 30 minuts d’exercici
físic; una molt bona idea per dies de pluja i fred
on reduïm el temps que som al carrer.
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I per als gats, animals que necessiten un territori molt enriquit per no tenir problemes
relacionats amb l’estrès i la manca d’estímuls,
tenim diverses idees per a tots els gustos. Un
dels punts forts de l’enriquiment ambiental
del gats és el rascador, una peça imprescindible si, a més, volem evitar que rasqui sofàs,
cortines o cadires. Un bon rascador ha de tenir com a mínim dues alçàries i ser prou pesat
com perquè el gat pugui agafar-s’hi amb força
com si ho fes a un arbre, sense que el rascador es tombi. Ha d’estar situat en un lloc de
pas (per exemple, al menjador al costat d’una
finestra). Els gats juguen durant tota la seva
vida; així doncs, Nadal és un bon moment per
renovar joguines. Recordeu donar-los-hi dues
o tres cada vegada i anar-les rotant cada pocs
dies perquè no hi perdin l’interès. Les menjadores i els puzzles d’alimentació són una idea
excel·lent per entretenir-los, però també per
evitar que mengin en excés (gran part dels
nostres gats de casa tenen sobrepès). I com a
última idea, proposem una font d’aigua que
incentivi els gats a beure més per mantenir
una millor hidratació i una millor salut dels
ronyons, perquè són animals amb tendència
a beure poca aigua i les fonts, com que són
aigua en moviment recent filtrada, ajuden a
què beguin més.
Bon Nadal i feliç any 2019

VIDES

Per Gloria Gemma
Gloria.gemma@gmail.com

Celebrem
Nadal?
–Bon any, Renzo! Bon any, Patty! Moltes gràcies per tot.
–Bon any, Luz María! Estem feliços de compartir aquest moment
amb tu. Et desitgem molta sort per al proper any a Barcelona.

Van ser quatre dies meravellosos coneixent tots
els racons possibles de París, i la nit de Cap d’Any
van decidir d’anar a sopar al barri de Montmartre. Van fer un passeig pels seus carrerons empedrats, gaudint de la música d’acordió que sortia
d’alguns dels carismàtics restaurants de la zona,
admirant les obres d’art dels pintors bohemis
que, malgrat el fred, continuaven la seva tasca
també aquella nit.
En arribar al Sagrat Cor, un cor de veus melodioses els van atraure cap a l’interior i, un cop a dins,
van viure un moment inoblidable: l’església era
plena de gom a gom. Homes, dones i nens negres
cantaven fervorosament les seves oracions a Déu.
El ressò d’aquells càntics posava la pell de gallina,
i envaïa tot el seu cos de la música gòspel.
La visió de la ciutat des d’allà dalt era magnífica,
brillant, majestuosa. Aquella nit al peu de la Basílica del Sagrat Cor i sota la pluja de llums al cel,
va resultar màgica.
Recordà llavors els dies que van precedir el desitjat viatge cap a Europa i mantingué inconscientment el somriure mentre mirava, bocabadada,
els focs d’artifici que il·luminaven París.
París! Mesos enrere no hauria pogut imaginar que
passaria la nit de Cap d’Any a París amb els seus
amics peruans residents a França des de feia cinc
anys. I com sempre, d’un temps ençà, pensava en
la fascinació de la vida. Luz María vivia intensament i amb gratitud tant les llargues jornades de
feina com les estones d’oci. Feia temps que havia
decidit cuidar-se, tenir cura del seu cos, alimentar-se bé i fer esport, i gaudir de tot el que la vida
li anava oferint. I amb aquesta premissa vital, la
vida l’anava sorprenent positivament.
Com a regal especial, la seva germana Sol havia
tingut una idea boja i meravellosa. Va aconseguir
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convèncer tota la família per celebrar el dia de
Nadal el 26 d’agost. Va rescatar la decoració nadalenca i va muntar l’arbre i el pessebre en un
matí. La mare es va encarregar de preparar el gall
d’indi, el puré de poma i el panettone, menú nadalenc típic del Perú.
En arribar a casa aquell diumenge d’agost després
del partit de tennis amb el seu pare, Luzmi es va
trobar amb la sorpresa: tota la família i els amics
reunits per celebrar junts el dia de Nadal del desembre de 2018, la casa decorada, la taula parada...
No podia creure el que veia en obrir la porta de
casa; allà hi eren tots: Sol, Edwing, Miguel, Mery,
Julissa, Andrea, Pamela, Karina, Belén... tots amb
un somriure d’orella a orella, alguns amb els seus
barrets de Pare Noel posats.
Va resultar un dia perfecte de riures i emocions,
de llàgrimes i comiats, un dia ple d’amor.
Al cap d’una setmana estaria volant cap a Barcelona, el seu destí durant un any, potser dos, per
convertir el seu somni d’estudiar a Europa en una
realitat. Havia estat molt valenta en renunciar a
una feina fixa en una bona empresa, i sortir del
seu món estructurat per endinsar-se en una aventura incerta però inquietant i seductora. Això sí,
quan arribés Nadal, podria recordar la celebració
familiar que havien avançat en el temps! Una idea
simplement genial!
Ara portava més de tres mesos a Barcelona i era
feliç. Havia conegut molta gent de països diferents, tenia molts amics, vivia amb una família
encantadora i fins i tot havia trobat una feina que
podia compaginar amb els estudis del doctorat
d’Arquitectura a la Universitat. I per posar la cirereta al pastís, els seus amics la varen convidar a
passar el Cap d’Any a París.
Se sentia feliç. I com sempre, cada dia, cada nou
dia en obrir els ulls al matí, donava gràcies per tot
el que la vida li havia regalat.
(Dedicat a totes les persones que per uns o d’altres
motius no poden ser al costat dels seus éssers estimats durant les festes nadalenques, dies de festa,
de família i de celebració).
Bon Nadal i feliç any nou, família!

Salud i benestar

Text: Club de l’Hipertens de la Fundació Catalana d’Hipertensió Arterial
Document cedit per Farmacia G. Hernanadez i Miquel.
Major de Sarria, 70

La grip

Diferències i coincidències entre grip i refredat
Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important
perquè, en determinades persones, les complicacions de la
grip poden ser fatals. En el refredat les complicacions són
menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps.

La grip és una malaltia transmissible AGUDA que
és produïda per un VIRUS i que afecta les VIES
RESPIRATÒRIES superiors.
La grip és altament contagiosa. Es pot presentar esporàdicament, estacionalment o per epidèmia, i fins i tot, convertirse en pandèmia. La presència de la grip a l’organisme facilita
altres infeccions. De vegades, complicacions fatals poden
derivar en pneumònia, bronquitis... Igualment, la grip pot
ser molt greu, sobretot en pacients d’alt risc, els afectats per
asma, diabetis, insuficiència cardíaca o les persones grans i
les molt joves.

Característiques

Grip

Refredat

Inici
Febre
Miàlgies
Cefalees
Dolor lumbar
Esternuts
Deglució dolorosa
Irritació ocular
Secreció nasal intensa
Tos

Sobtat
38o-41o
Sí
Molt intenses
Sí
Rars
A vegades
A vegades
A vegades
A vegades

Gradual
Rara
No
Rares
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Símptomes

Prevenció

Febre (+ de 38o), mal de cap i de coll, dolors musculars,
Abatiment, fatiga... També es poden presentar altres símptomes menys freqüents: Tos seca, ulls plorosos, congestió,
destil·lació nasal.

La prevenció més adequada per a la grip és la vacunació. La
vacuna és anual, les persones en les quals està recomanat
vacunar-se són les afectades per patologies respiratòries i cardíaques cròniques, immunodeprimits, i persones en contacte quotidià amb aquests malalts. Es recomana vacunar-se de
la grip a l’octubre o a començament de novembre.

Promagació
El virus de la grip es propaga per les microgotes que s’escampen
amb la tos i els esternuts de les persones afectades. El virus
s’escampa per l’aire durant 4-6 hores i comença a afectar
les vies aèries. La malaltia apareix entre les 18 o 72 hores
després de la primera infecció. Els símptomes acostumen a
durar 5-6 dies.
Una de les particularitats del virus de la grip és la seva variabilitat genètica; està subjecte a una sèrie de canvis que fan que
no el puguin reconèixer els anticossos formats prèviament.
Els virus que conformen la grip són de diferents tipus, i
d’aquesta barreja en resulta un tipus de virus diferent cada
any, cosa que el fa difícil de combatre. Això és el que crea les
temudes pandèmies.

Sempre és segura la vacuna? Si es té la grip en època de vacunació, cal esperar a estar totalment restablert per
vacunar-se. No es pot vacunar els nens menors de sis mesos.

Tractament
El tractament de la grip és per combatre els símptomes. El
paracetamol i l’àcid acetilsalicílic són els medicaments més
útils per a la febre i el dolor. Si es presenten altres símptomes
es tractaran de forma puntual. El descans és important per
ajudar a la millora de la infecció.
Per què no s’han de prendre antibiòtics? Perquè
la grip és causada per un virus, i els antibiòtics ataquen els
bacteris. Els antibiòtics només són recomanables en casos de
presentar-se sobreinfecció bacteriana.

Estacionalitat
L’hivern és el temps en què s’enregistren més casos de grip.
El virus pot començar a afectar des del novembre i fins a
l’abril. Els refredats, en canvi, poden aparèixer tot l’any.
El refredament del cos o la humitat dels peus no indueixen,
per ells mateixos, al refredat comú o a la grip. No obstant això,
si el virus invasor és recent, l’exposició a aquests factors probablement serà un element que hi contribueixi, ja que aquestes
exposicions s’associen a efectes vasomotors que produeixen
un descens de la temperatura nasal en uns quants graus. Amb
aquest canvi de temperatura, molta gent experimenta símptomes d’irritació nasal com els esternuts i les descàrregues seroses.
Aquests canvis en la mucosa nasal, i el consegüent canvi en les
característiques dels mocs, poden facilitar la invasió vírica.

Pràctiques i usos en casos de grip:
- Rentar-se les mans abans de cada àpat amb abundant aigua i sabó.
- Fer servir mocadors d’un sol ús.
- Utilitzar màscares protectores en casos específics.
- Augmentar la ingestió de líquids.
- Humidificar l’ambient.
- Evitar el fum del tabac.
- Ventilar bé l’ambient.
- Evitar els locals mal ventilats amb molta gent.
- Evitar els canvis abruptes de temperatura.
- Descansar.
- Fer gàrgares.
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encara mé
Aconsegueixi el seu OBSEQUI

amb el seu tiquet de torn
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Compra al Mercat amb un clic!

Compra per Internet al

Accedeix mitjançant mòbil,
tauleta, portàtil i ordinador.

mercatsarria.online

des d’on vulguis i a les teves
parades habituals.
Et portarem la comanda gratis*
a qualsevol lloc de la
província de Barcelona.

Compra OnLine

www.mercatsarria.online

*En horari de tarda, a
partir de 90 € de compra.

Aquesta actuació s’emmarca en el Programa de Comerç Minorista
Amb el suport de
GOBIERNO
DE ESPAÑA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO

Una manera de hacer Europa

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

Rap amb escamarlans
i llagostins Elaboració
Fregirem, en una paella amb una mica
d’oli, els escamarlans, els llagostins i el
rap, prèviament condimentats.
En el mateix oli, saltarem el pebrot
trossejat fins que estigui enrossit,
moment en què hi afegirem els tomàquets, sense la pell ni les llavors, i ho
posarem a coure durant 10 minuts.

Ingredients
(per a 4 persones)

Tot seguit, barrejarem el peix amb la
salsa i ho flamejarem amb l’armanyac.
Seguidament, hi afegirem el fumet, la
picada d’ametlles i el safra, i ho deixarem que cogui durant 5 minuts.

• 4 rodanxes de rap
• 4 escamarlans
• 8 llagostins
• 4 tomàquets madurs
• 1 pebrot verd
• 1 dl d’armanyac
• ½ l de fumet
• 2 dl d’oli d’oliva
• sal i pebre.
Per a la picada
• 75 g d’ametlles torrades
• 1 sobre de brins de safra.

Nota sardanista
d’agraïment

Text: Albert Solé

Durant les festes del Roser a Sarrià de l’any present es va organitzar una trobada de colles sardanistes que tingué lloc el
passat dia 6 d’octubre a les 12.00 h a l’envelat (plaça de Sarrià).
Després de l’actuació de la ballada, es va preparar un pica-pica
per obsequiar les quatre colles, els compositors i locutors.

Hi varen col·laborat els comerços següents: Carvi, Condis, J. J.
Carns, Júlia, L’Obrador, Superservis, David, Tomás, Bon Preu,
Foix i bonÀrea.

El lloc del dinar de germanor va ser al carrer de Mañé i Flaquer,
motiu pel qual hem d’agrair als responsables que ens van permetre ocupar l’espai i a tot el grup de dansaires.

A tots plegats, el nostre franc agraïment per les seves
aportacions.
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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
SINMAS
Major de Sarrià, 35
T.: 931 858 165
BE YOU JUICERY
Major de Sarrià, 36 / T.: 678 550 828

ART FLORAL
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)

FORN DE PA SARRIÀ
Major de Sarrià, 100
T.: 932 031 140
PUNTOSMILE
Major de Sarrià, 110 / T.: 935 535 207

JOIERIA

VINS I CAVES

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

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

AUTOMÒBIL
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

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

ART

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

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

CUINA
C00KITECA
Major de Sarrià, 74
T.: 932 059 373
THERMOMIX-BETTINA
bettih@hotmail.es
T.: 647 934 693
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TRAÇA (joies d’autor)
Major de Sarrià, 150
T.: 646 130 884

Manualitats

PARES, NADONS I NENS
AÚPALI
Tradició, 5
T.: 935 152 729

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
RUTH.T
Major de Sarrià, 80
T.: 936 738 062

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

LUDOTECA

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

BABY FUN
Brusi, 9 / T.: 934 637 699

VIATGES

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

ÒPTIQUES

RESTAURACIÓ
BARS - CAFETERIES

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

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

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
Padelmania
Major de Sarrià, 2
T.: 682 180 527
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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
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L’ESTANC 368
Major de Sarrià, 66
T.: 932 031 061

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

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

COSMÈTICA AVANÇADA

HERBORISTERIA

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

MANANTIAL DE SALUD
Major de Sarrià, 44
T.: 932 055 966

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

IOGA I TERAPIES

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

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

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
hello nails
Pedro de la creu, 18
t.: 675 794 772

SALUD

FARMÀCIES

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

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

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
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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
HELLO NAILS
ICAIME
CENTURY 21 ARUBAHOME
IMPREMTA TORMIQ
INGENIERÍA INFORMÁTICA
INTERIORISME
ISKIA VINS I CAVES
JC APOTECARI
JOE BLACK 151
KIBS
LA FERMATA
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
PADELMANIA
PAPERERIA SPOT
PEIX FÈLIX
PEIXOS FREDERIC
PELOSTOP
PERRUQUERIA NAVARRO
PIMPINEL·LA
POLLERIA SUSANA
PORT DE LLANÇA
PUNTOSMILE
QUERALTÓ I AGUSTÍ
RACC
RAFFEL PAGES
RESIDÈNCIA UNIVERSIT. SARRIÀ
RESTAURANT VIVANDA
RUTH.T
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
675 794 772
932 060 915
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
932 524 690
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
682 180 527
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
932 065 540
932 031 918
936 738 062
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

