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6 d’abril

BBQ

Aquest any tornem a celebrar la Barbacoa de l’Oest a Sarrià!
No ho dubtis i vine a degustar una suculenta broqueta de carn rostida per a l’ocasió, a més, si véns disfressat de cowboy, t’ho emportes de franc.
Preus populars per a tothom, dos euros amb beguda inclosa. També hi haurà passejada en poni (segons disponibilitat), toro mecànic, venda
d’alimentació i exhibició ball country i taller de ball. Comencem a rostir la carn a les dotze de la nit, les activitatscomencen a les 10.00h i el dinar
serà a pun a les 14.00h.

Ens veiem al llunyà sarrià

Editorial

L’Eix de
Sarrià regala

Per Jordi del Barrio
Redactor executiu

100 roses
Si compres als comerços associats
el dia de Sant Jordi, un total de 20 €,
et regalem una rosa.

Estimats lectors, ja som al mes de març, queda poc per entrar a
la primavera, però encara queden alguns dies de fred; per això,
des de L’EIX SARRIÀ, us convidem tots i totes a les cinc xocolatades que farem cada setmana durant aquest mes a llocs itinerants. Un cop més volem que la gent de Sarrià gaudeixi del
barri, de la gent i, sobretot, dels comerços de proximitat. Així
que xocolata per a tothom!!

Recull la teva rosa, mostrant el tiquet de compra
a la carpa situada al carrer Major de Sarrià
amb carrer Canet.
Promoció vàlida fins a exhaurir existències.

L’Eix Sarrià, com ja sabeu, té com a principal i única finalitat
que la gent que hi viu, treballa, o bé totes dues coses pugui sentir
que no ha de marxar a cap altre lloc de Barcelona per poder fer
les compres, ja que, a Sarrià, tenim de tot, i això és el que volem
fomentar; fent actes al carrer, la gent passeja i fa ús del comerç
de proximitat.
www.eixsarria.com

Per al proper abril tenim també algunes activitats preparades,
amb l’esperada Sarrià BBQ, ja tradicional i amb una gran acollida, com sempre, gaudirem d’un dia familiar al cor de Sarrià.
També a l’abril i per Sant Jordi repartirem les roses de l’Eix
Sarrià, dia molt bonic per passejar per Sarrià. Vine a buscar-ne
la teva!
Per al maig, la Mostra de Comerç al Carrer i Gastronòmica que,
un cop més, us farà gaudir del barri i del nostre eix comercial,
no deixeu de fer un passeig i veure les novetats de primavera.
Res més, que gaudiu del vostre dia a dia!
Fins al juny!
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Sant Jordi
La tradició de celebrar Sant Jordi
data de fa molts anys i, tot i que
des de l’Eix de Sarrià en fa uns
quants menys que la celebrem,
ens fa molta il·lusió poder repartir
roses a tots els clients de les botigues
associades a l’ACS!
Aquest any regalarem 100 roses a la parada
que trobareu situada entre el carrer Canet i
el carrer Major de Sarrià. Podreu fer-vos amb
la vostra rosa comprant als comerços associats
i presentant els tiquets per valor de més de
20 €. L’oferta serà vàlida fins a exhaurir-ne les
existències.
Una de les tardes més emotives i romàntiques per als lectors. No us ho penseu, sortiu
al carrer a comprar el vostre llibre i passeu
per la parada de L’Eix de Sarrià a recollir la
vostra rosa!
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Benvinguts

Breus

Dissabte
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RUTH•T
Som una botiga multimarca
en el cor del barri de Sarrià,
nascuda per la personalitat
d’una dona que vol transmetre
la seva passió per la moda.

de maig

Mostra
de primavera
El proper 4 de maig celebrarem
la mostra de primavera. Quan
els dissabtes tornin a ser de sol
i terrasseta, us en proposarem un
per gaudir del barri. Passejar pels
nostres carrers i veure els veïns
i amics de Sarrià.
Prop d’un centenar i mig de paradetes ubicades
al carrer Major de Sarrià i a la plaça de la Vila
us oferiran tot allò que pugueu necessitar, des
de roba per a dona, home, joves, nens, roba per
a la llar, accessoris, joieria, alimentació...

Som una botiga multimarca en el cor del barri de
Sarrià, nascuda per la personalitat d’una dona que
vol transmetre la seva passió per la moda.

La mostra gastronòmica, per als més impacients, se situarà a la plaça de Sarrià, al costat
del parc infantil, que s’ubicarà entre la plaça
de Sarrià, la plaça de la Vila i la plaça Josep
Obiols, per a aquells pares que vulguin tenir
la canalla entretinguda mentre gaudeixen dels
productes més selectes.

Vam començar a Sant Cugat del Vallés i ara ens ubiquem a Sarrià, un barri alegre i molt especial amb
el qual ens identifiquem molt. Disposem de moltes
marques úniques de roba, complements, bijuteria,
sabates i, fins i tot, perfums únics plens de vida per a
cada dona. Escollim aquelles marques que representen la nostra personalitat i la teva.

Us hi esperem!

Vine a veure’ns a RUTH•T
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Text: Carmen Delgado

Padelmania

POESIA

Per Frederic Bou

Torna a Barcelona amb una botiga al barri de Sarrià

FERRETERA BURRULL
Al carrer Major tenia
Can Burrull l’establiment
des de just el primer dia
fins que fa el seu tancament.
L’any 19 del passat segle
va obrir portes en Vicenç,
la botiga en tota regla
bé va caure als sarrianencs.

Padelmania comença el seu nou pla d’expansió amb l’obertura de la primera
botiga franquiciada a Barcelona.
L’establiment nou se situa al carrer Major de Sarrià, número 2, a la zona de
Sarrià (Barcelona). El local disposa de dues plantes: la primera, d’uns 35 m2
d’exposició comercial, està destinada a productes prèmium de temporada; mentre que, la segona, a la planta baixa, disposarà d’un catàleg outlet.
Un dels motius principals que ens ha dut a obrir la botiga és perquè pensem
que el pàdel encara té molt bona projecció de creixement, ja que, cada cop més,
la gent hi juga, sobretot els petits de la casa, i això fa que aquest esport no deixi
de créixer.
ACORDS AMB CLUBS Una de les prioritats principals que tenim amb la
botiga és poder arribar a acords amb diferents clubs de Barcelona i així poder
oferir als socis descomptes especials que només trobaran a la botiga física. Fins i
tot, trobem essencial i necessària la col·laboració amb els entrenadors d’aquests
clubs, ja que ells disposen d’una informació més precisa sobre les necessitats de
cada jugador.
MATERIAL Una de les característiques principals de Padelmania Barcelona és
el gran ventall de marques que es poden trobar a la botiga física (Nox, Bullpadel, Mystica, Royal Padel, Head, Dunlop, Varlion, Drop Shot, etc.). El gestor
ens comenta: “Sí que és cert que a internet també es poden trobar, però no
sempre l’experiència és bona, amb això vull dir que, de vegades, comprar per
internet significa que el material no arribi en bon estat, que al web surti el que
tu volies en estoc, però rebis un correu dient que no tenen el producte, però que
te’n poden recomanar un altre. Les grans pàgines web de pàdel utilitzen aquesta
última estratègia per no baixar posicions a Google. És per això que hem apostat
per la venta directa al públic, perquè pensem que no hi ha res millor que un bon
assessorament per part d’un bon professional.”
FUTUR Parlar de futur no ens agrada, volem anar a poc a poc i amb bona lletra, tot just comencem amb el projecte, ara entra la nova temporada de totes les
marques de pàdel i tindrem la botiga més plena que mai, esperem que la gent
s’animi i, com a mínim, vinguin a mirar.
Us hi esperem amb més pàdel que mai al carrer Major de Sarrià, número 2.
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I quan per l’edat ell plega
ben consolidada està,
tot seguit el seu fill Pere
el relleu molt bé li fa..
L’Albert fa l’última etapa
amb molta efectivitat,
una crisi del ram salva
amb el suport de Cofac.
Al despatx i a la guixeta
hi va haver dolç tarannà,
l’euro tant com la pesseta
tots de gust hi vam deixar.
Dependents amb eficiència,
el servei van fer molt bo,
n’assegura l’evidència,
del poema el seu autor.
Recordem com si fos ara
en Calderó despatxant,
més de mig segle portava
atenent als parroquians.
De bon grat jo anotaria
antics col·laboradors,
mes llarga llista faria
d’enyorats treballadors.
La botiga es traspassa un dia,
però conserva pel barri el ram:
segueix sent ferreteria
amb en Valls al capdavant.

Breus

Text: Carmen Delgado

El mes de les xocolatades ja és aquí
Un any més s’acosta la primavera i, des de l’Eix de Sarrià, no
volem que us quedeu a casa, volem que sortiu i gaudiu de les
tardes ara que els dies comencen a ser més llargs. Per això us
proposem les xocolatades del mes de març!

Per setè any consecutiu, el març és el mes de les xocolatades a Sarrià, i
dimecres el dia escollit per celebrar-les. L’Eix de Sarrià en col·laboració
amb el Mercat de Sarrià oferirà xocolata i melindros a tots els veïns que
no es vulguin quedar les tardes a casa.
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

2
6

13

de MARÇ

de MARÇ

20 de

27

Tot i que el dia oficial de les xocolatades és dimecres, començarem el
cicle dissabte 2 de març perquè els més treballadors puguin gaudir del
dia i de les xocolatades, aquesta primera trobada serà al matí al Mercat
de Sarrià. Les ubicacions seran les següents:

de MARÇ

MARÇ

de MARÇ

3a

Text: Carmen Delgado
Fotografia: Núria Navarro

• 6 de març, a la plaça de Sarrià.
• 13 de març, al carrer Major de Sarrià
cantonada amb el carrer Canet.
• 20 de març, a la plaça Josep Obiols.
• 27 de març, al carrer Manuel de Falla.
Veniu a veure’ns a alguna de les parades i, si podeu, no dubteu a fer-ho tots
els dies! Us hi esperem.
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MÚSICA

Text: Xavier Morales Reche

occitana. Archimbaud de Borbó s’enamora i es casa amb la dona
més bella sobre la faç de la terra, la Flamenca. Gelós de la seva
bellesa i amb el temor que qualsevol pugui enamorar-la i prendreli, decideix tancar-la a una torre, de la quals només surt quan va a
missa. No obstant això, la gelosia no pot evitar que la Flamenca i
en Guillem s’enamorin i que ella lluiti per escapar del seu carceller
i viure amb llibertat.
La Flamenca converteix la protagonista en una dona que aconsegueix lliurar-se del jou de l’amor podrit i tòxic. Parla de l’esperit
lliure, de la dona lectora, culta i civilitzada, capaç de decidir per
ella mateixa i que escull intel·ligentment viure dels plaers que la
vida li proporciona. Es burla de la gelosia, un absurd, i allibera
de pecat el sexe quan aquest s’obté després d’un procés civilitzador, amb total llibertat de decisió i amb voluntat de gaudiment i d’entrega. A això canten la Flamenca i El mal querer. A la
dona que aconsegueix escapar de l’infern de la possessió terrible i
s’allibera ella mateixa per renéixer forta i lliure, apoderada.

Frame del Videoclip “De Plata”

Rosalía, la Flamenca
Tots posseïm anhels.

El plaer més gran que hom obté com a llibreter no és el contacte
amb els llibres, sinó amb les persones que els agraden els llibres.
Quan una mare et pregunta pel llibre de l’Aitana, que li ha demanat la seva filla, pregunta per un producte de màrqueting, de
baixa qualitat literària, fabricat per a treure mossegada de la moda
de la prosa poètica que les editorials exploten entre els joves. Però
quan una mare et pregunta pel llibre de la Rosalía, pregunta per
una cosa totalment diferent. Absolutament diferent. Demana una
novel·la anònima occitana medieval. La novel·la de la Flamenca.
Però per què aquesta novel·la és el llibre de la Rosalía?
Si pretengués descobrir la Rosalía la primavera del 2019 potser
faria un pèl tard. La Rosalía, 25 anys i ja guanyadora de dos
Grammy Latinos amb el tema “Malamente” (millor cançó alternativa i millor fusió-interpretació urbana) és una revolució
musical de dimensions planetàries.
Primer de tot, cal avisar que el que fa la Rosalía no és flamenc.
Justament perquè coneix els límits i els marges en els quals es
mou el flamenc, sap treure’n allò que vol o que necessita i deixar
allò que no. El que fa la Rosalía és aflamencat: repics, melodies,
esquinços, gemecs, veus partides i algunes bases musicals que
beuen òbviament del flamenc. Però cada peça queda molt lluny
dels estàndards d’aquest gènere. Justament, el més similar al flamenc és la capacitat per a treure profit d’altres estils i àmbits culturals. El propi sentit de fusió. Això, i la necessitat d’expressar-se
musicalment.

Portada del disc “El mal querer”

El disc de la Rosalía es divideix originalment en capítols, com
un llibre. No és un recull de cançons escassament relacionades
entre elles, ans al contrari, la intencionalitat narrativa és clara i l’estil canvia peça a peça. Té molt d’experimental, de pop i
d’underground. Simplement, és únic. Com el seu estil, un conjunt de moda urbana, tocs aflamencats i dissenys atrevits de dissenyadors espanyols.

La Rosalía no arriba al flamenc, sinó que parteix d’ell com a base
musical, que és la de la seva formació acadèmica, i transita pel
pop i els sons electrònics per produir un estil propi, experimental
i que va més enllà dels gèneres. Del flamenc imita les melodies
però no els ritmes. Així, cultiva un eclecticisme que beu de tots i
de tot. Ella mateixa admet que s’inspira en Kendrick Lamar, en
Cortázar... i en la novel·la occitana del segle xiii.

La Rosalía és una dona amb les idees molt clares i un bagatge
cultural increïble. Gràcies a una constància i un esforç absoluts,
s’ha convertit en un fenomen. Tot el que fa està pensat i calculat.
Tot es troba dissenyat per produir un impacte, un ressò, que ara
ja reconeixem com a global i espectacular. La Rosalía no només
junta las palmas y las separa. Ella repica amb ritme propi.

La història que narra en el seu àlbum El mal querer es basa en el
mite de la Flamenca, títol i personatge protagonista de la novel·la
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Breus

Sarrià BBQ
Ja tenim data per a l’esdeveniment més esperat de la primavera, i
és que el proper dissabte 6 d’abril els carrers de Sarrià tornaran a
acollir els vaquers, les cantants de country, els ponis i la vedella.

Sabem que, tot i esperar amb il·lusió el dia, el que més us agrada és la vedella, i sí, tornarà a ser el plat més desitjat del dia. Començaran a rostir-la
la nit de divendres a la plaça de Sarrià, així dissabte a migdia ja la tindrem
llesta i ben feta per gaudir-la.
Per amenitzar el matí hi haurà balls de country i un escenari per a qui
s’atreveixi a fer unes quantes passes. Per als petits tindrem ponis i, per als
cowboys, un brau mecànic. Tot això envoltats de paradetes de menjar i
beguda que es disposaran a la plaça de Sarrià.
Us hi esperem vaquers!

PROGRAMACIÓ
DEL TEATRE DE SARRIÀ

De Punteta i de… Canço

La Mare, quina nit!
D’Assumpta Gonzàlez.
10 de març a les 18 h.
Teatre pel CP Argentona.

3 de març a les 18h
Amb el Cord de Cambra Dyapason i
l’Esbart Sarrià: Espectacle de cultura
popular: danses, cançons i sardanes
per a piano i arpa.

Nit de Jocs

Mostra grups de teatre
de gent gran del districtre
7 de març a les 17 h.

16 de març de 11 a 13 h.
A la pl. de Sarrià.

V cicle Dones i compositores
8 de març a les 20 h.
Conjunt Àtria. Compositores
del s. XVIII

Espectacle Pilot Project

9 de març a les 20 h. Dansa urbana
amb Fre3Bodies. 3 obres escèniques
dels coreògrafs Vero Cendoya,
Diego Sinniger i Kiko López.

Ballada de sardanes
de Dones compositores
10 de març a les 12 h.
A la plaça de Sarrià

15 de març a les 21 h.
Per a totes les edats.

Actuació de tots
els grups del Centre

Els tres porquets

Cendrillon de Pauline
Viardot-Garcia
30 març a les 20 h.
i 31 de març a les 18 h
Òpera. Per Amics
de l’Òpera de Sarrià.

Set de Màgia

7 abril a les 12 h.
Espectacle infantil.

Triangle Inclusiu

17 de març a les 18 h.
Amb Magatzem d’Ars

10 abril a les 16 h. Teatre

Bobbie Gene

Mòdul de Dansa

Dansa amb valors

Quadres d’una exposició
de Modest Mussorgsky

18 i 31 de març a les 20:30 h
Documental del mes
23 i 24 de març a les 18 h.

Amb Vàrium.

Les primeres esglésies
de Catalunya
27 març a les 20h.
Tertúlia amb Mn. Robert Baró
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27 abril a les 20 h.
Dansa urbana amb Vàrium

28 abril a les 18 h.
Dansa clàssica

Namrud

28 i 30 d’abril a les 20:30 h
Documental del mes.

Text: Carmen Delgado

Panera
La Isabel Hernández, veïna de Sarrià,
va ser la guanyadora de la panera del
2019. El comerç encarregat de donar
la papereta va ser la sabateria Trento.
Enhorabona a la Isabel, esperem que
hagi gaudit molt d’aquest premi.

Fem memòria…

el Nadal

Encara que ja queda una mica lluny, des de La Veu de Sarrià
no volíem deixar de donar les gràcies a tots els nostres lectors,
veïnes i veïns de Sarrià per l’acolliment que un any més van
tenir les celebracions de Nadal.
Des del 21 de desembre es van anar
succeint les iniciatives als espais de Sarrià per fer gaudir els més petits, des
de tallers d’ornaments, de maquillatge, inflables i, fins i tot, el cagatió!
El trenet va esdevenir l’excusa perfecta per recórrer Sarrià, els nens
van estar encantats amb aquesta
atracció, i per què no dir-ho, els pares també la van gaudir.
Passat el dia de Nadal havíem de
preparar el terreny a Ses Majestats
i els patges reials van ser els encarregats de recollir les cartes perquè
els petits de Sarrià no perdessin cap
dels esperats regals. Després d’haver
assegurat que els Reis sabien quins
regals volien, van poder gaudir de
l’esperada cavalcada de Reis!

A les 19 h de la tarda, tots els nens
ja esperaven en el recorregut fixat
per veure a Ses Majestats per Sarrià. Sortien de l’escola Salesianes,
al passeig de Sant Joan Bosco, van
passar pel carrer Manuel de Falla, el
carrer Benet Mateu, la plaça Artós,
van pujar pel carrer Major de Sarrià,
i van seguir per la plaça Consell de
la Vila, per acabar a la plaça de Sarrià. Durant tot el recorregut van
ploure caramels, il·lusió i alegria a
bots i barrals. Tota la canalla gaudia
d’una nit plena de sorpreses, de màgia i de tendresa. I un matí encara
més emocionant on comprovar si
havíem estat tan bons durant l’any
com creiem.
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Concurs de dibuix
Aquest any, la tria dels guanyadors del
concurs de Reis ha estat força renyida
i volem agrair a tots els participants
la il·lusió i les ganes amb què es van
presentar.

Els guanyadors van ser:
1r Foix Monzonís, de 9 anys.
2a Rita Iglesias, de 10 anys.
3a Ariadna Bernadí, de 9 anys.

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

Nutrició

Renova’t aquesta
primavera
Durant l’hivern sembla que molts processos
en la naturalesa s’aturin o estiguin morts, i
més aviat és al contrari, sota la terra, durant
l’hivern, hi ha molta vida interior, i aquest repòs a simple vista és el preludi per a què a la
primavera, amb l’escalfor dels primers rajos de
sol, apareguin els brots nous i les flors per als
nous fruits.

i et sorprenguin i acceptis noves sensacions
que desconeixies o que no aprovaves. Perquè
puguin aflorar aquests aspectes nous, és important que el rellotge interior senti aquesta
escalfor del sol primaveral, com les plantes
també el necessiten per florir.
També és moment de fer net a la primavera;
durant l’hivern, el cos té la necessitat de menjar aliments més densos en general, i ara el cos
demana fer una mica de dissabte del que hem
anat guardant com a reserva i ja no ens fa falta
i ara toca alleugerar l’equipatge.
Un dels òrgans del metabolisme que més
agraeix i necessita que durant la primavera
mengis més suau i lleuger és el fetge. Com durant els mesos de fred es mengen més greixos,
aquest queda bastant sobrecarregat, i amb les
verdures i fruites de primavera el fetge, agraït,
es regenera i renova.
També és important saber que si el fetge està
sobrecarregat, per molt que prenguem molt el
sol o mengem molts aliments que continguin
vitamina D, aquesta vitamina, perquè sigui
activa, necessita transformar-se en el fetge, i si
aquest no va per feina, ens deixa cada vegada
amb nivells més baixos de vitamina D, amb les
conseqüències que això comporta.
El fetge actua com a desintoxicant natural del
cos, tant de les substàncies que nosaltres mateixos generem (colesterol, hormones), com
dels aliments que ingerim, i també de les emocions que més ens costen de digerir.

Si durant l’hivern hem fet cas de les necessitats
del nostre cos i ens hem recollit més les estones que aquest ens ho demanava, aquest recolliment donarà també els seus fruits durant la
primavera, i la idea seria que cada any et sentis
més còmode i en pau amb la teva vida interior

“En les profunditats de l’hivern, finalment
vaig aprendre que en el meu interior
habitava un estiu invencible.”
Albert Camus
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Hi ha moltes coses que no podem controlar,
però podem parar més atenció aquesta primavera per cuidar el nostre cos i ajudar que no
estigui sobrecarregat: sigues més conscient i
pren el líquid suficient, alimenta’t al màxim
amb fulles verdes, incorpora les fruites i verdures del moment, pren infusions de substàncies
amargues, no prenguis sucres ni greixos saturats, posa’t cremes al cos que només portin ingredients naturals, menja aliments ecològics,
no consumeixis alcohol, consumeix el mínim
de medicaments, i sobretot converteix la ràbia
en passió, això és el que més t’agrairà el fetge,
i, de retruc, el teu cos.
Si segueixes aquests consells senzills, alleugeriràs una mica el teu cos i tindrà les ganes de
moure’s i de dur a terme moltes de les idees que
tens en ment sense que quedin com a pendents.

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

Passeig Sant Joan Bosco, 59. Barcelona

Segueix-nos a les xarxes
socials, estem a Facebook
i a Twitter!

facebook.com/eix.sarria
twitter.com/eixsarria

Fotodepilación
¿Tienes menos
de 21 años?*

te de la
a
d
í
v
l
O
¡
ión!
depilac

Ingl

es +

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

39 €Axilas

BENESTAR SARRIA. Negrevernis, 4
08034 Barcelona 932803117 610774156
*Para menores de 18 años se requiere autorización
de un representante legal.

L’Eix de
Sarrià regala

1.000 roses
Si compres als comerços associats
el dia de Sant Jordi, un total de 20 €,
et regalem una rosa.
Recull la teva rosa, mostrant el tiquet de compra
a la carpa situada al carrer Major de Sarrià
amb carrer Canet.
Promoció vàlida fins a exhaurir existències.

www.eixsarria.com
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l’aparador

Text: Carmen Delgado
Fotografia: Núria Navarro

Singular Envit,

boca-orella també ens arriba molta altra gent d’aquí i de fora
que ha vist la nostra feina o que ha rebut els nostres rams.

els muntatges florals de Sarrià

Què valoreu més de la vostra experiència?
El fet de portar molts anys i haver viscut moltes experiències
és molt positiu, perquè és més fàcil intuir què desitgen els
clients. També, gràcies a això, coneixem molt bé el sector i
els diferents proveïdors, d’aquesta manera aconseguim millor producte i oferim millor servei.

Avui us parlem de Singular Envit, una botiga regentada
per la Laia Trias i la Bàrbara Pérez, situada al número
27 del carrer Manuel de Falla, al bell mig de Sarrià.
Des de ja fa un parell de dècades és oberta per a
clients particulars i per a grans esdeveniments que
necessitin flors, rams i objectes relacionats amb la
floristeria. Si us hi apropeu, podreu trobar muntatges
florals per a esdeveniments de tot tipus: casaments,
celebracions particulars, esdeveniments corporatius,
de qualsevol volum, tant per a particulars com per
a empreses.

Quant de temps porteu oberts a Sarrià?
Singular obre les portes el setembre de 1999, la floristeria
primer era un petit espai dins del local i, a poc a poc, va
créixer i es va convertir en el negoci principal.
També hem anat fent un canvi generacional que ajuda a
veure les coses des de diferents perspectives i a anar virant
les línies de negoci amb les noves demandes.

Com va el sector?
El sector ha experimentat un canvi bastant important els últims anys, cada vegada són menys els clients que s’acosten a
la botiga a peu de carrer i més els que utilitzen la botiga online. També ha crescut moltíssim l’apartat de muntatges, de
manera que ara treballem més per a grans esdeveniments.

Quin és el tipus de clientela que teniu?
La veritat és que tenim molta gent del barri que és assídua,
i gràcies als muntatges de casaments, actes corporatius i al
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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).

Curs de socialització
de cadells… Per què?
L’etapa de cadell és sempre una època plena d’alegries, il·lusions i riures, encara que també és una època de molta feina per educar un ésser viu que haurà
de conviure amb una família i en un entorn urbà on trobarà altres gossos, moltes persones diferents i moltes experiències noves (sorolls, vehicles, etc.).
Una educació basada en la confiança i la coherència farà que el nostre cadell es converteixi
en un adult equilibrat. No obstant això, moltes
famílies no es posen d’acord o no tenen coneixements suficients per poder gestionar totes
les situacions que poden produir-se amb un
cadell; cada cadell és diferent i únic, i haurem
de buscar la via més adient per ensenyar-lo. De
vegades, els cadells poden tenir pors concretes,
altres poden mossegar massa fort o ser molt
actius, altres poden tenir problemes de relació
amb gossos o persones, etc.
Els cursos de socialització i educació de cadells
(que no ensinistrament) es dediquen no només
al fet que el gos aprengui les ordres bàsiques
imprescindibles per a una vida quotidiana,
com són el “vine”, el “quiet” i el saber caminar
amb la corretja, d’altres d’útils com el “seu” o
el “terra”, sinó també al fet que el gos aprengui a relacionar-se correctament amb altres
gossos i amb persones desconegudes. En una
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ciutat, on els gossos han d’anar lligats o estan
lliures en espais reduïts amb altres gossos, és
molt freqüent veure com tenen problemes per
relacionar-se entre ells. I és que el maneig de
la corretja i entendre el llenguatge dels gossos
per poder predir les situacions que es donaran
entre dos gossos són eines molt valuoses per
una convivència feliç.
Són cursos que se solen fer en cap de setmana un cop el cadell té prou protecció vacunal
per fer-los i són aptes per a tota la família. És
una activitat per fer en família perquè tots els
membres vagin a l’una en l’educació del nou
membre pelut. Són classes en grup, divertides,
on no només s’aprèn amb el seu gos, sinó també de la resta dels gossos del curs.
I recordem que sempre és millor invertir prou
temps inicialment i informar-se adequadament
que haver de treballar per solucionar els problemes quan ja han aparegut.

VIDES

Atreveix-te!
Comença un any nou i llegeixo titulars
nous arreu: “Un any per endavant”,
“Arriba el canvi”, “Atreveix-te”, “Omple’t
de coratge i aprèn a viure sense por”,
“Explora el món”, “Qüestiona’t”,
“Qüestiona tot al teu voltant”,
“Intenta construir un planeta millor”...
Què passa quan desitgem una cosa
amb fermesa? I què passa quan desitgem tant una cosa i prenem
acció ràpidament per aconseguir-la?

Malgrat totes les meves pors inicials,
recentment he pogut acomplir una de
les il·lusions de la meva vida i n’estic
molt satisfeta.
La idea va sorgir en una conversa familiar i de seguida vaig fer-la meva: viatjar durant uns mesos a un altre país,
estudiar i viure una experiència nova.
Ni tan sols sé com va resultar possible,
però sí sé que la idea va néixer amb un
grau d’emoció tan elevat que el camí va
començar a configurar-se sol, i el fort
desig es va anar convertint en una realitat d’una manera tan senzilla que mai
no ho hauria pogut imaginar. Tots els
“problemes afegits”, les “incerteses”, les
“pors”, els “prejudicis”, tots, van tenir
poc recorregut a mesura que avançava
en la creació del meu somni.
Tot el que va venir després va anar
acompanyat “d’emocions positives”
que van sostenir la meva aventura,
malgrat alguns moments de soledat i
d’enyorances.
Barbara Fredickson, prestigiosa doctora en psicologia nord-americana, va
descriure, després d’anys d’investigació
científica, les deu emocions positives
que tenen un efecte directe en el nostre
benestar, i puc garantir, amb una ferma satisfacció, que portant a terme un
desig íntim, “atrevint-te”, “explorant”,
“qüestionant”, etc., totes deu emocions
t’acompanyaran en un moment o un
altre de l’experiència, i la convertiran en
una lliçó de vida que et farà créixer en
molts aspectes personals, com per art
de màgia i encanteri... i aquestes emocions són les següents:

Per Gloria Gemma
Gloria.gemma@gmail.com

1- Alegria: apareix en moments “perfectes”, quan sentim que les coses són
exactament com haurien de ser i nosaltres som justament on hauríem de ser.
2- Gratitud: és un moment en el qual
te n’adones que, per alguna raó, algú
ha fet molt més per tu del que era
necessari. La gratitud obre els nostres
cors i activa en nosaltres el botó de la
“reciprocitat” genuïna, que ens mou a
fer quelcom per aquella persona que
ens ha ajudat o que ha estat comprensiva amb nosaltres.
3- Serenitat: es gaudeix quan som totalment presents i conscients del que estem
vivint, amb tots els sentits, tant si mengem un àpat nou com si descobrim llocs
o escenaris sorprenents i els admirem.
4- Interès: és un estat en el qual alguna
cosa nova crida la nostra atenció, ens
inspira i ens provoca fascinació i curiositat. De vegades, aquest nou interès
ens du reptes nous que fan créixer les
nostres habilitats i ens fan sentir absolutament vius.
5- Esperança: es genera quan les circumstàncies són difícils o adverses i
ens il·lumina com un far de llum que
reforça la nostra creença que tot pot
canviar per millorar.
6- Orgull: és una de les emocions catalogades com d’autoconsciència, i moltes vegades té una connotació negativa
perquè s’associa amb els pecats capitals, com ara la supèrbia. Si l’orgull es
manté equilibrat amb una mica d’humilitat, la seva positivitat ens permet
atribuir-nos els èxits fruit del nostre
esforç i d’un treball dur.
7- Diversió: la trobes en tot allò que et
fa riure i et permet la recreació. De vegades és una inesperada guspira espontània
que t’ajuda a canviar la perspectiva.
8- Inspiració: és com una alenada d’oxigen que arriba a la teva vida, al teu cor i
a la teva ment, que exalta la imaginació,
creativitat i motivació. Sentir-se inspirat per alguna cosa o per algú projecta
tota la teva atenció i omple de calidesa
el teu cor.
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9- Sorpresa: s’origina en reconèixer la
sensació d’estar en presència d’alguna
cosa molt més gran que nosaltres mateixos. Es pot donar en albirar una
posta de sol, en observar la Via Làctia
o en sostenir el cap d’un nadó; aquests
moments de magnificència i bellesa
ens omplen de bona energia.
10- Amor: és l’emoció positiva més
freqüent i abasta totes les anteriors.
Quan sentim amor, els nostres cossos tenen una reacció biologia que
incrementa els nivells d’oxitocina i
progesterona, amb la qual cosa augmenta la sensació de benestar i redueix el nivell d’estrès. Això millora
absolutament la nostra salut i qualitat de vida.
¿I com podem cultivar aquestes emocions? És aconsellable analitzar quina
mena de pensaments i accions provoquen aquestes deu emocions positives
per poder, així, generar-les quan necessitem sentir-nos bé, en calma, amb
entusiasme...
També podem crear un portafolis amb
imatges que ens provoquen aquestes
emocions: fotografies de persones,
vivències o llocs, música, lectures o
qualsevol element que ens permeti
transformar el nostre estat emocional.
I, per què no, “atrevir-se” a acomplir un
desig íntim i fer-lo realitat. T’hi apuntes?

Salud i benestar

Aliments processats
Què són?
S’entén per menjar processat qualsevol aliment que pateixi canvis o
passi per algun grau de processament industrial abans d’arribar a
la nostra taula perquè el puguem
consumir.

El processat d’aliments fa que disposem de molts productes que no podríem consumir si no fos per aquesta
tècnica, ens permet adquirir aliments
de temporada durant tot l’any. Sense
aquest procés, gran varietat de productes alimentaris que trobem al supermercat i a les botigues no els tindríem
a la nostra disposició. Aquesta tècnica
millora la seguretat dels aliments mitjançant diversos mètodes. Així:
• Els tractaments a temperatures elevades
destrueixen els bacteris nocius.
• Alguns additius impedeixen que els
greixos entrin en descomposició o que es
desenvolupin fongs i bacteris nocius.
• L’envasament ajuda a prevenir la manipulació indeguda dels aliments.
Alguns exemples en són les fruites, les verdures i els productes carnis congelats, enllaunats, peix en conserva i la llet UHT.
Però els aliments processats en excés poden
suposar un problema per a una dieta saludable. Als Estats Units, per exemple, ja apareix una dada alarmant: aquests aliments
representen més de la meitat de totes les
calories consumides. Constitueixen gairebé
el 90% del consum de sucre afegit a la dieta
nord-americana.
Certs mètodes de processat poden provocar
la pèrdua de determinats nutrients: és el cas
d’algunes vitamines i minerals que es queden en l’aigua de cocció o en les parts del
gra que s’eliminen per elaborar la farina. Els
menjars processats també poden contenir sucre i greixos en quantitats molt més elevades
que els que elaborem amb les nostres pròpies
mans.
Tipus d’aliments processats
D’acord amb el grau de manipulació, establim diferents tipus d’aliments processats:

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

• Aliments mínimament processats: són aliments preparats per facilitar-ne el consum.
És el cas de, per exemple, la fruita seca sense
closca (nous, ametlles, avellanes...) i de les
hortalisses o verdures llestes per consumir
o preparar (enciam rentat i tallat en bossa),
sense ingredients afegits de cap tipus.
• Aliments sotmesos a algun tipus de tractament: són aquells aliments que s’han vist
afectats per algun procés tecnològic. Seria
el cas dels aliments congelats o cuits, com
les llaunes de conserva (de tonyina o altres
peixos), les verdures congelades, etc.
• Aliments amb ingredients afegits: en
aquest cas parlem dels aliments que incorporen certs afegits que alteren o milloren
les propietats per tal de potenciar-ne el sabor o l’aparença. És el cas dels edulcorants,
els colorants i els conservants, molt fàcils de
trobar per exemple en les salses preparades.
• Aliments molt processats: són els aliments
aptes per al consum immediat que han estat
sotmesos a un alt nivell de processament.
Per exemple, les galetes, els dolços, les patates xips, els cereals, els embotits, etc.
• Aliments altament processats: és el cas dels
aliments i altres plats llestos per introduir al
microones, com és el cas de les pizzes congelades.
Per tant, hi ha molts tipus d’aliments processats i cal aprendre a escollir entre els que
ens convenen més per tal que la nostra alimentació sigui millor.
Recomanacions per a una dieta
sana i equilibrada
Una de les recomanacions més esteses i habituals a l’hora de millorar els nostres hàbits
alimentaris és que basem la nostra alimentació principalment en aliments frescos i que
limitem al màxim el consum excessiu dels
aliments processats. Consumint els productes de temporada i que tenim més a l’abast
contribuïm alhora a respectar el medi ambient.
La dieta mediterrània és la millor recomanació si es vol seguir una dieta saludable, ja que
minimitza el consum d’aliments processats.
Alguns consells més concrets:
• Greixos: un dels greixos més recomanats pels seus beneficis per a la salut és l’oli
d’oliva, a més és un dels més comuns en el
nostre entorn. Aliments que estiguin elaborats amb oli d’oliva són més aconsellables,
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però també podem escollir-ne d’altres, com
el de gira-sol o altres llavors. Cal tenir precaució amb aquells productes en els quals no
s’especifica el tipus de greix que incorpora.
• Número d’ingredients: tot i que no és una
norma universal, ja que pot hi haver productes molt complexos, els productes més
recomanables són aquells que incorporen
menys ingredients.
• Sucre: actualment hi ha una tendència
a substituir el sucre comú per altres fonts
de sucres (mel, melasses, xarop d’auró, xarop d’atzavara, etc.). Tot i que incorporen
altres components a més d’hidrats de carboni simples, no deixen de ser una font
d’aquests, que cal limitar i que, per tant, cal
tenir present quan mirem les etiquetes.
• Sal: és el potenciador del sabor per excel·lència, però actualment es consumeix en
excés, fet que pot provocar molts problemes
de salut. Per tant, hem d’intentar consumir
aquells aliments que en portin en menys
quantitat.
• Additius: tots els additius alimentaris autoritzats a la Unió Europea han passat uns
controls estrictes, que els fan segurs en les
quantitats que estableix la legislació. Tot i
així, sempre podem analitzar diferents productes d’una mateixa gamma d’aliments i
comprovar aquells que n’utilitzen menys.
Això ens ajudarà a consumir aliments que
s’assemblin el màxim possible als que elaboraríem a casa.
Finalment, cal tenir present que les investigacions que es porten a terme per desenvolupar nous aliments també afavoreixen
les persones amb dietes especials per motius
d’al·lèrgies o intoleràncies. Així doncs, les
persones celíaques, intolerants a la lactosa
o diabètiques o, fins i tot, les persones amb
dolències molt minoritàries, com podria ser
el cas de les persones al·lèrgiques al sorbitol,
poden tenir al seu abast productes adaptats a
les seves necessitats. Això serà el que els permetrà no només controlar el seu estat de salut, sinó també gaudir d’aliments que d’altra
manera no podrien menjar.
En conclusió, el més important que cal tenir en compte amb els aliments processats
és el balanç entre aquests aliments i els aliments frescos. L’alimentació no es pot basar
només en aliments processats, però introduir-los amb consciència i coneixement no
ha de suposar un problema.
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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

Escudella barrejada

Ingredients

Elaboració

(per a 4 persones)

Les mongetes i els cigrons s’han de posar en remull un dia. En un recipient,
bullirem els cigrons i les mongetes,
l’aigua dels quals reservarem per ferla servi més endavant. Mentrestant,
en una olla gran posarem a bullir els
talls de carn. Quan hagin bullit força,
hi afegirem la pastanaga i la col trosse-

jades, així com també les mongetes i
els cigrons ja cuits. Hi abocarem l’aigua
de bullir dels llegums i, en acabat, hi
incorporarem les patates trencades.
Un cop cuites les patates, l’escudella ja
es pot servir.

• 100 g de mongetes seques
• 100 g de cigrons secs
• 2 pastanagues
• 1 tros de col
• 4 patates mitjanes
• 1 orella
• 1 tros de cansalada
• ½ peu de porc
• 1 tros de vedella
(de la part del conill)

• 1 tros de pit de xai
• 1 tros de botifarra negra

Segueix-nos a les xarxes
socials, estem a Facebook
i a Twitter!

facebook.com/eix.sarria
twitter.com/eixsarria
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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
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
BETTINA-CUINA
bettih@hotmail.es
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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
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
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
RUTH.T
Major de Sarrià, 80
T.: 936 738 062

MODA HOME

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

VIATGES

ÒPTIQUES

BAR MONTERREY
Major de Sarrià, 68
T.: 932 047 157
BAR TOMÁS
Major de Sarrià, 49
T.: 932 031 077

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

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

RESTAURACIÓ
BARS - CAFETERIES

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

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

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

LUDOTECA

ASSESORAMENT
FISCAL I JURIDIC

BRICALL Labors
Major de Sarrià, 72

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

LEGAL BARCELONA
Corsega, 299 / T.: 932 188 900

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

LABORS - BRODATS
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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

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

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

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

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

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

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

ICAIME
Oriol Mestres, 3-5 b.
T.: 932 060 915
Sanitas Sarrià
D’Osi, 13-15
T.: 932 059 916

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

LLIBRERIA - PAPERERIA
IMPREMTA - COPISTERIA

COSMÈTICA AVANÇADA

IOGA I TERAPIES

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

HERBORISTERIA

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

medicina estètica

RAFFEL PAGÉS
Jaume Piquet, 42
T.: 932 052 419

esthetic bcn
avda.j.v. foix, 62 local 8
t.: 938 293 282

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
MAS D´ANGLI,
Residencia i centre de dia
Institut Quimic de Sarria, 43-47
T.: 934 342 299
DomusVi Bonanova
Calatrava, 83
T.: 932 534 940

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
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
DomusVi Bonanova
DOS TORRES
DROGUERIA CANO
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
FIL A FIL BRODATS
FLORIUM

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
932 037 976
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
932 534 940
932 066 480
932 0349 10
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
932 049 976
932 524 043

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
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
SARRIÀ COPY
SARRIÀ YOGA ASANA
SARRIÀ FOTÒGRAFS
SCRAP HOUSE SARRIÀ
SIESMO S.L.
SINGULAR
SINMAS
SOLUCIONES AL INSTANTE
SJ29
STYLCAN
SUPERESTALVI
SUPERMERCAT SUPERSERVIS
SUSO
TABULA ANTIGUITATS
TALLERES JAVIER
TALLERS JORDI’S

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
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
932 046 747
650 432 005
661 607 260
937 824 241
932 036 916
932 032 099
931 858 165
687 863 461
935 340 913
932 050 729
932 052 913
932 030 494
931 646 675
932 800 810
932 034 586
932 050 219

TERRA I QUALITAT
The box by carolina mazzoni
THE ROOM SERVICE
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

630 462 964
618 779 922
932 058 972
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

Dissabte

4

de maig

