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Editorial
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Estimats amic i lectors,
Sarrià comença un mes d’octubre amb un esdeveniment comercial dels que fan patxoca, d’aquells que fan que
el nostre barri surti al carrer a gaudir-ne.
L’últim dissabte d’octubre, organitzada per l’Associació de Comerciants de Sarrià, arriba la Mostra de Comerç i
Gastronomia, quan, com ja és conegut per tothom, els comerciants de Sarrià surten al carrer perquè el barri en
gaudeixi i es puguin conèixer millor els uns als altres. A la mostra gastronòmica gaudireu de les especialitats que
ofereixen alguns dels establiments d’alimentació, i podreu degustar el que ofereixen els comerços dels carrers de
Sarrià, en aquesta ocasió a la plaça. Val molt la pena deixar-s’hi caure per gaudir d’un bon dia en família, ja que
per als més petits tindrem entreteniments perquè també s’ho passin d’allò més bé.
El novembre també serà de luxe amb els premis del comerç Eix de Sarrià, que com en els últims anys celebrarem
amb els nostres amics del Mercat de Sarrià, aprofitant la nit gastronòmica per excel·lència. Per tant, preparemnos per gaudir del millor de cada parada amb les seves especialitats culinàries més exquisides. Així que no us ho
perdeu, que és nits de premis a Tast de Nit, i nit de ball i música en directe que faran que la nit sigui rodona!
No sé si us n’heu adonat, però aquest mesos d’estiu han obert força comerços nous al barri, un fet que ens anima molt a seguir lluitant pel comerç de proximitat, pel qual treballem des de l’Associació de Comerciants (Eix
Sarrià), ja que és el gran diferencial que tenim a la ciutat respecte d’altres.
Us animo també a aconseguir algun número de la Loteria de Nadal de l’Associació (núm. 13995), que aviat
podreu trobar als comerços associats. Aquest any tinc un bon pressentiment!
Res més, doncs. Que gaudiu molt de la festa major de Sarrià, de la Mostra de Comerç i Gastronomia, i del Tast
de Nit.
Fins al desembre!

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, Núria Navarro, Coc de Sarrià,
Xavier Morales, Albert Arbós, Rotary Club Barcelona Sarrià, Sergi Angel Ferré, Mas d’Anglí, Gloria Gemma, Ana Prats Sanz i Farmacia G. Hernanadez i Miquel.
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26

Dissabte

Mostra de tardor

d’octubre

El pròxim 26 d’octubre l’Eix de Sarrià celebrarà
l’última mostra de comerç d’aquest 2019: la Mostra
de Tardor. Aquest esdeveniment dels comerços
inclourà també la mostra gastronòmica,
d’art i artesania.
Acomiadem l’horari d’estiu de la millor manera possible amb
més de 180 parades que se situaran entre el carrer Major de
Sarrià i la plaça del Consell de la Vila, on trobarem espais de
roba, bijuteria, complements i roba per a la llar.
La plaça de Sarrià, dedicada a la mostra gastronòmica, serà un
punt de trobada on podrem saciar la set o la gana després d’un
bon matí de compres. Si veniu amb els més menuts, recordeu
que també tindran el seu espai propi, i és que comptarem amb
inflables per assegurar que tothom passa un bon dia.

Amb la col·laboració de:

Us hi esperem a tots a partir de les deu del matí i fins a les vuit
del vespre!

Tast de nit
Tenim l’honor de convidar-vos a tots a la 12a edició
dels premis de l’Eix de Sarrià. En aquesta ocasió, i
com ja és habitual, se celebrarà al Mercat de Sarrià
amb el tast de nit.
El 16 de novembre els veïns i amics de Sarrià podran gaudir, a
partir de les vuit del vespre, d’una vetllada especial. El Mercat
de Sarrià acollirà l’acte i les parades se guarniran de gala per
presentar-nos les seves especialitats a un preu molt econòmic.
Com cada any es podran adquirir els tiquets per bescanviar
per plats i begudes.
A les nou començarà l’entrega de premis a l’escenari ubicat al
final del Mercat, on els guanyadors a la iniciativa comercial, el
personatge honorífic i el guanyador del premi La Veu al Carrer
pujaran a recollir els guardons.
Si voleu gaudir d’aquest esdeveniment reserveu el vespre del
dia 16 de novembre a la vostra agenda. Ens veiem al Mercat
de Sarrià!
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Text: Carmen Delgado

POESIA

Per Frederic Bou

LA VEU DE SARRIÀ

Fragment de la il·lustració d’Oriol Canals que va guanyar el 1r premi 2018.

Participa al Concurs de Dibuix
per fer el cartell de Reis del 2019
Diuen que quan som petits la nostra creativitat és més explosiva
i que, si no la cuidem, perdem aquesta facilitat per crear. A l’Eix
de Sarrià ens agrada apostar per la canalla i ja fa 12 edicions
que organitzem el concurs per fer el cartell de la Cavalcada.
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TRETZÈ ANY,

2020

2020
10/12/2019

FINQUES ETRIM Manuel de Falla, 35

L’entrega l’hauràs d’efectuar abans
del 10 de desembre a les botigues:
Trez

Pg. Reina Elisenda, 2
Viatges Nou Sarrià

Major de Sarrià 84
Finques Etrim

Manuel de Falla, 35
La guanyadora o guanyador tindrà
l’honor de veure el cartell exposat
durant les festes de Nadal per
promocionar la cavalcada. A més,
tant el dibuix escollit com els
finalistes rebran premis:
Si tens entre 4 i 12 anys, participa
en el concurs per dibuixar el cartell
dels Reis d’aquest any. Presenta el
teu dibuix en DIN-A3. Hi hauran
de constar les dades de contacte,
nom i cognom, edat, adreça i telèfon
(recorda que només s’admet un
dibuix per persona). La il·lustració
haurà de fer referència a la Cavalcada
de Reis i, per no limitar la teva
capacitat de creació, es podrà fer amb
la tècnica que prefereixis: aquarel·les,
llapis de colors, retoladors, ceres, etc.

1r premi

Un cap de setmana a Port Aventura
2n premi

Dues entrades al Tibidabo
3r premi

Dues entrades per al Bosc Vertical.
Esperem veure el teu dibuix
ben aviat. Participa-hi!
Consulta les condicions de cada premi a les bases
del concurs
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Just després d’aquesta pausa
que l’estiu cada any ens fa,
enyorança a tots ens causa
la present Veu de Sarrià.
La tenim altra vegada,
la podem de nou gaudir,
al lector molt li agrada
quan la pot molt bé llegir.
Té color la seva imatge,
el paper és de qualitat,
i utilitza bon llenguatge
pel comerç d’actualitat.
Excel·lent és la revista
des del cap fins al final
té portada amb bona vista
i del Jordi l’Editorial.
Reportatge que mai falla
perquè té contingut bo
és aquella bona plana
que es fa dir L’Aparador.
Consells mèdics també donen,
són pel bé de la salut,
i els anuncis que ens exposen
clients tenen complaguts.
Són la Mònica i el Jordi
puntals amb treball ben fet
i oficines que els recordi
als carrers Falla i Canet.
A la fi hi ha llarga llista
de comerços pels clients
que mantenen la revista
de la Veu dels Sarrianencs.

OPINIÓ

Text: Xavier Morales

Què passa quan deixem de treballar durant tres setmanes,
si hem dedicat els últims anys de la vida a fer-nos forts en
allò que ens dona sentit social i valor humà, la feina? N’hi
ha que gaudeixen del temps lliure i de la família (els que
lamenten tornar a la feina) i n’hi ha que es mosseguen les
ungles a casa, que volten ansiosos pel menjador, que marquen amb un enorme cor rosa al calendari el següent dilluns
laboral (!). Una vida dedicada a la feina pot ser una vida
de goig sempre que puguem seguir treballant. Però quan
el nostre temps lliure només té sentit en la mesura que pot
intercanviar-se com a bé en el mercat del capital, o dit d’una
altra manera, quan només podem fer el que ens agrada en
una relació laboral respecte d’algú altre, dins del marc d’un
intercanvi econòmic, resulta que la nostra felicitat ja no
depèn de nosaltres mateixos ni del nostre temps. Depèn de
les circumstàncies del mercat. Acaba passant que durant tres
setmanes d’agost no sabem com ser feliços.

La pròpia felicitat
No inventaré estadístiques ni percentatges. La
majoria dels treballadors fan vacances a l’agost.
Uns quants, menys, al juliol o al setembre. N’hi
ha (treballadors, autònoms, empresaris) que no
en fan pas.

La tornada a la rutina pot ser dura. La simptomatologia és
variada (hi ha fins i tot una síndrome per medicalitzar la
mandra existencial de tornar a treballar un altre any més)
i la perspectiva d’una tardor humida no augura matins
lluminosos que revifin l’esperit. No obstant això, per a
alguns, tornar a la feina pot ser una forma d’escapament
d’una vida aturada i sense sentit; per a alguns, el vertader
càstig són les vacances.

Al final, tot depèn de com ocupem el temps i de si som
capaços de gaudir del que fem fora de la feina. Si valorem
les lectures per oci i la manera com ens transformen a nivells immesurables pel capitalisme; si dediquem temps a la
família o als amics; si fem esport; si toquem un instrument;
si viatgem (però no amb l’objectiu d’acabar una checklist i
fer-nos fotos a Instagram!); si, en definitiva, fem tot el que
volem fer sense necessitar que el sistema del capital ho valori, aconseguirem una cosa: que la nostra felicitat depengui
de nosaltres mateixos.

La societat capitalista de consum transforma el cervell i les
expectatives vitals de moltes maneres diferents. Una de les
que més em fascina és la capacitat d’atorgar i treure valor a
les conductes i als productes que en resulten. Res del que
fem té valor per a la societat capitalista si: 1) no es monetitza, o 2) no serveix per a un profit econòmic posterior. És
a dir, si quelcom que fem no ens permet obtenir diners de
manera directa o indirecta, no té valor.

PROGRAMACIÓ
DEL TEATRE DE SARRIÀ
En motiu de la Festa Major de Sarrià,
el Teatre de Sarrià presenta una
programació especial plena de teatre,
música, cant, dansa i cinema durant
el mes d’octubre.

V Cicle De Dones i Compositores

Trio Clara Schumann
Divendres 4 d’octubre

a les 20.00h al Teatre de Sarrià

Esbart i Cant Coral

Trobada de Corals
Dissabte 5 d’octubre

a les 12.00h al Teatre de Sarrià

Teatre Bar Manolo

sota la dirección de Josep Torres

Diumenge 6 d’octubre

a les 19.00h al Teatre de Sarrià

Esbart i Cant Coral

Teatre Infantil La Caputxeta

Dimarts 8 d’octubre

Diumenge 20 d’octubre

De punteta i de… cançó
a les 21.00h al Teatre de Sarrià

i el Llop amb Magatzem d’Arts
a les 12.00h al Teatre de Sarrià

Teatre Des del Desert
Diumenge 20 d’octubre

Cineclub

Campeones

Dimecres 9 d’octubre

a les 19.00h al Teatre de Sarrià

Teatre Homes
Divendres 11 d’octubre a les 22.00h
Diumenge 13 d’octubre a les 17.30h

a les 18.00h al Teatre de Sarrià
Preu: Taquilla inversa

V Cicle De Dones i Compositores

Bernat Bailbé a l’orgue
Divendres 25 d’octubre

al Teatre de Sarrià

a les 20.00h a Sant Pere les Puel·les.
Entrada lliure

Música

Teatre Carrer Txernòbil

Música de Musicals
amb l’orquestra de l’Aband

Dissabte 12 d’octubre

a les 21.00h al Teatre de Sarrià

Cineclub Push amb Docs Barcelona
Dilluns 14 d’octubre a les 20.30h
Diumenge 27 d’octubre a les 20.30h

al Teatre de Sarrià
Preu: 3€ / Entrada lliure per persones associades
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amb Oblideu-vos de Nosaltres

Divendres 25 d’octubre
al Teatre de Sarrià

Cant Coral Cor Jove de l’Orfeó

Sarrianenc amb el Cor Costa Rica
Diumenge 27 d’octubre
a les 18.00h al Teatre de Sarrià.
Entrada lliure

CARTES

No al local cannabic
al Barri de Sarrià
Les de l’estiu del 2019 no han estat, precisament, unes vacances plàcides per als veïns de
Manuel de Falla, 5. Just el mes de juny, van
assabentar-se que el propietari d’un dels locals
comercials de l’edifici l’havia arrendat a una
societat que pretén obrir-hi un Club Social de
Consumidors de Cànnabis. Dit ras i curt: una
instal·lació on és permesa la venda i el consum
de marihuana. No cal dir que els propietaris
i llogaters de la zona s’hi oposen radicalment.
Tot va començar el mes de juny, quan l’arrendatari va anunciar que es tractava d’un centre
mèdic amb espai per a fumadors amb control
facultatiu. Ben aviat, però, els veïns van poder
comprovar que el projecte anava més enllà, en
adonar-se’n que s’iniciava la construcció d’una
xemeneia destinada a l’evacuació de fums residuals contaminants, imprescindible per obtenir la llicencia d’activitat que podria permetre
obrir les portes del negoci. És fàcil imaginar-se
el que això significa, quant a les emanacions
d’aquest tipus de substància que tot ho impregna, inclosa la roba que s’estén just per on pre-

Text: Albert Arbós, president de la Comunitat de Propietaris
Joaquim Batlle, vicepresident de la Comunitat de Propietaris

tenen situar el conducte d’evacuació. L’alarma
entre els veïns, com és natural, va créixer.
Immediatament, la comunitat, amb el suport
d’altres edificis propers, centres escolars del
veïnatge i residències de la zona, va iniciar
tot un seguit d’accions adreçades a impedir la
instal·lació d’un local d’aquesta naturalesa en
un indret on la presència d’infants és molt alta.
En pocs dies, van recollir un alt nombre de signatures per fer arribar el seu enuig i disconformitat al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, que,
justament, aquells dies i a causa de les eleccions
municipals, canviava la titularitat dels responsables. Si a això s’afegeixen les vacances, una
interlocució eficaç ha esdevingut impossible a
la pràctica, més enllà del fet que a la Guàrdia
Urbana se li han comunicat les inquietuds de
la comunitat.
Cal no oblidar que aquest tram del carrer Manuel de Falla és, a la pràctica, la porta d’accés als
jardins de la Vil·la Amèlia, on un gran nombre
d’infants acut a qualsevol hora del dia, a més de
ser un enclavament de parvularis, escoles bressol
i, només de creuar el carrer, una Residència Universitària. Algú pot pensar que és el lloc idoni
per a un establiment d’aquesta naturalesa?

BREUS

Text: Carmen Delgado

Fira d’Estiu
El 15 de juny es va celebrar la cinquena Fira d’Estiu
de Sarrià al carrer Manuel de Falla. Amb l’arribada de
l’estiu i les vacances no volíem perdre l’oportunitat
d’acomiadar-nos dels amics i veïns de Sarrià amb la
fira que marca l’inici de les vacances.

Al centre de la fira els més golafres van trobar les parades
gastronòmiques, amb embotits i formatges, i articles de
primera qualitat de la mà dels millors comerços. A més,
hi havia la carpa del bar, on es va poder descansar i prendre un refrigeri en un dia ben calorós. Els més petits van
poder gaudir d’un carrusel restaurat que funcionava de
manera mecànica.

L’esdeveniment va començar a les deu del matí i el dia va
acompanyar tots els que es van voler apropar a Manuel de
Falla. Allà, més d’un centenar de paradetes se succeïen amb
una gran varietat d’articles: roba, complements, bijuteria,
cosmètica i moltes coses més. La gresca a Sarrià es va allargar fins a les vuit del vespre.

Un dia complet per a tots els amics de Sarrià que es van
voler apropar a l’últim esdeveniment abans de les vacances.
Seguiu atens a La Veu per estar al dia dels actes de tardor i
hivern. Us hi esperem a tots!
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Text: Carmen Delgado
Fotografia: Núria Navarro

L’APARADOR

Mas d’Anglí

La persona com a eix
Aquest mes ens adrecem al carrer de
l’Institut Químic de Sarrià, concretament a la Residència Mas d’Anglí, que va
ser la primera fundada pel Grup Atlàntida i ofereix serveis integrals als residents.
Parlem amb Olga Olivar, directora de la
residència i amb Pere Abelló, conseller
delegat del Grup Atlàntida.
L’any 1927 neix el Grup Atlàntida com
una asseguradora mèdica. El grup s’ha
diversificat al llarg dels anys i actualment
disposa de la companyia d’assegurances
mèdiques, Atlàntida; l’empresa d’atenció
domiciliària, Dependentia; dues residències geriàtriques, Mas d’Anglí i Mas
Piteu; dos centres mèdics propis; una
clínica dental, i una d’estètica. El Grup
Atlàntida ofereix una cobertura sociosanitària completa, des de les assegurances
mèdiques, que es poden contractar en el
moment de néixer, fins a l’assistència domiciliària i les seves residències.
Olga Olivar ens explica que el concepte
de residència de Mas d’Anglí va ser revolucionari el 2004, quan es va inaugurar. En aquest centre s’ofereix un servei
de gran qualitat amb un plus afegit, que

són els treballadors, ja que la ràtio de personal és molt superior a la demanada per
l’Administració en aquest tipus de centres. Els veïns coneixen la residència i el
boca-orella, que fa molts anys va superar
la demarcació de barri, els ha posicionat
com una de les millors residències de
Barcelona i ja des de fa un temps tenen
llista d’espera. El 30% dels ingressos són
de persones que ja van passar per la residència o coneguts i familiars de les persones que hi van ser.
L’atenció a Mas d’Anglí està centrada en
la persona, que, juntament amb la qualitat de l’assistència, formen l’eix de la seva
existència. La residència satisfà totes les
expectatives i necessitats dels usuaris i
també dels familiars.
Els usuaris de Mas d’Anglí disposen d’un
pla de vida individualitzat, un concepte
que adapta els horaris del centre als dels
usuaris, mantenint unes normes bàsiques i d’adaptació. Els usuaris esmorzen
a l’habitació a l’hora acordada i cada dia
poden fer tres activitats lúdiques segons
els nivells de dependència. El menjador
ofereix diferents plats que els usuaris po-
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El que més valorem de
la nostra experiència és
la satisfacció d’usuaris
i familiars. Les mostres
d’agraïment són el que
ens demostra que fem
la feina ben feta.
den escollir en el moment de seure a taula. El centre, que també funciona com a
centre de dia, disposa de jardí, biblioteca,
minigolf i cafeteria.
La constància i la perseverança els han
portat a posar en marxa la tercera residència del grup, que obrirà portes l’any
vinent al passeig Maragall. Seguint el
concepte de residències del Grup Atlàntida, s’està construint l’edifici a mida
per poder disposar dels equipaments que
necessiten per dur a terme les tasques
necessàries i mantenir l’esperit que els
ha portat a ser referència en el món de
l’assistència.
Si voleu ampliar la informació,
adreceu-vos al web
residenciesgrupatlantida.cat

MERCATINFORMA

Aprofitant la temporada de boletaire
us portem dues receptes ben pròpies
de la tardor. Una opció amb cap de
llom de porc i l’altra amb peix

Cap de llom de porc guisat
amb bolets
Elaboració

Per començar afegirem sal i pebre al cap de
llom, l’enfarinarem i el fregirem a foc fort amb
oli d’oliva verge extra. Un cop rostit el traurem
del foc i el reservarem.
Després tallarem les verdures a daus i les afegirem al greix del rostit del cap de llom, afegirem
el conyac i el vi ranci. Courem a foc suau i tapat durant una bona estona, unes dues hores,
mirant de girar-lo de tant en tant. Un cop cuit,
recomanem passar la salsa per un passapurés.
Saltejarem els rovellons amb oli d’oliva, sal i
pebre. Tallarem el cap de llom de porc en talls
fins i en una cassola, posarem capes de cap de
llom i rovellons. Després cobrirem amb la salsa i el posarem al foc lent, durant mitja hora.
Ja podem servir.
Ingredients
1kg. de cap de llom de porc , 250 g de ceba ,
150 g de porro, 200 g de pastanaga,
250 g de tomàquet madur, 2 alls, 1 fulla de llorer,
1,5 g de canyella en branca, 40 g de conyac,
40 g de vi ranci, 30 g de llard, 30 g d’oli d’oliva
verge extra i 400 g de rovellons

Si sou més de peix us portem una recepta
que es pot elaborar amb qualsevol tipus de
peix de carn dura

Peix amb bolets
Elaboració

Per començar netejarem el peix i el prepararem
a filets. A continuació li afegirem la sal i el pebre i el passarem per la farina. Fregirem el peix
pels dos costats en una paella amb oli d’oliva
verge extra. Reservarem els filets.
A la mateixa paella sofregirem la ceba amb els
bolets i elaborarem una picada amb tots els
ingredients. Un cop feta, afegirem el brou de
peix i ho deixarem uns deu minuts. Després
afegirem el peix i ho deixarem coure a foc mig
entre 10 i 15 minuts. Ja estarà llest per servir.
Ingredients
1 kg peix de carn dura ( com l’espet, el gatet...),
400 g bolets, 1 ceba, 100 g de farina,
50 cl brou de peix, Picada, 5 grans d’all, 1 nyora,
Julivert i 1 cullereta de pebre vermell dolç.

BREUS

Rotary club de Barcelona Sarrià:
Concerts per a bones causes
El Rotary Club de Barcelona Sarrià es una entitat relativament nova
al barri, el Club es va fundar l’any 2017 y pertany a la organització
de servei més gran del mon: Rotary International.
Els Rotaris som Gent d’Acció, que treballem per a la millora de la
nostra comunitat, del mon i de nosaltres mateixos com a persones, desenvolupant i col·laborant en projectes fonamentalment
relacionats amb 6 àrees d’actuació: Pau i prevenció/resolució de
conflictes, Prevenció i tractament de malalties, Aigua i sanejament, Salut materna-infantil, Alfabetització i educació bàsica
i Desenvolupament econòmic i integral de la comunitat.

Ens podeu trobar els dilluns a les 19:30
hores, a Casa Orlandai, on tenim les
nostres reunions de treball, planificant
els diversos projectes de servei que duem
a terme; també ens heu pogut veure a la
plaça de Sarrià a la Fira de Nadal dels dos
darrers anys, venent productes solidaris.

treballa a Sarrià per a les persones sense
sostre: Assís Centre d’Acollida.

Aquest 2on concert ja va ser anunciat
en l’acte de l’any passat i ara estem treballant per a què el proper dia 21 de novembre, puguem anunciar en la presentació del 2º Concert de Gòspel Solidari
Treballem amb entitats del barri, com de Sarrià, l’entitat beneficiaria del 2020,
el cor de gòspel Free Choir, entitat tam- en el que esperem sigui el 3er.
bé allotjada a Casa Orlandai, amb qui
el tercer dijous de novembre de l’any
passat vam organitzar el 1er Concert
de Gòspel Solidari de Sarrià, a l’església
de Sant Vicenç, a favor de la Fundació
Gavina, que treballa amb nens, nenes
i joves del Raval. Es un projecte que
te voluntat de permanència i que aspira a ser un referent al barri: celebrar
cada tercer dijous de novembre, amb
la col·laboració imprescindible de la
Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i de Us esperem el proper 21 de novembre
Free Choir, un Concert Solidari anual a a les 20:30 hores, a l’església de Sant
favor d’una entitat diferent, que treballi Vicenç de Sarrià, en el 2on Concert de
per a fer que el mon sigui un lloc millor Gòspel Solidari de Sarrià, organitzat
on viure, preferentment, alguna entitat conjuntament per Rotary Club de Barde Sarrià.
celona Sarrià i Free Choir, No hi falteu,
L’any passat vam quedar satisfets per la es per a una bona causa!!
resposta del barri al nostre primer concert i aquest any estem mol il·lusionats Si ens voleu visitar o conèixer els nostres
per a repetir l’èxit, aquest cop a favor projectes, ens podeu contactar a: info@rcbd’una entitat que fa molts anys que sarria.org / www.rcbsarria.org
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BREUS

Text: Carmen Delgado

L’Òpera arriba a Sarrià en la segona edició de l’Òpera al Comerç
El 19 de setembre Sarrià va acollir la segona edició de l’Òpera del Comerç, gràcies a Barcelona
Comerç. Aquesta iniciativa apropa 2.760 actuacions de cantants d’òpera a la ciutat mitjançant
les botigues de proximitat dels diferents eixos comercials de Barcelona.
Els amics de Sarrià van poder gaudir d’una tarda lírica que es podia seguir com una ruta pels diferents establiments participants del barri, que van ser l’escenari de les actuacions del dia. Les interpretacions van començar de manera simultània a
les 17.30 hores a Sarrià Copy, Galeries Sarrià, General Òptica, Viatges Nou Sarrià, Farmàcia Gemma Hernández, El Trebol, Salem, Xarcuteria Margarit, Etrim Finques i Estudi Dental Sarrià, on van oferir una peça lírica que relacionada amb
l’activitat del comerç que l’acollia. Cada quinze minuts les actuacions tornaven a repetir-se fins les 20.30 hores, de manera
que es va poder fer una ruta per escoltar les interpretacions de Fernando Álvarez, Charo Tris, Diego Linares, Sara Bermúdez,
Cristina Calle, Natasha Tupín, Charo Picazo, Alína Furman i Zoya Marazova.
La iniciativa Òpera al Cpmerç va començar el 9 de maig i s’allargarà fins al 28 de
novembre per tots els eixos comercials que formen part de Barcelona Comerç. En
aquesta segona edició hem tornat a gaudir de la col·laboració de l’Òpera Jove de
Catalunya, que des del 2012 comparteix la passió per la lírica a Catalunya amb la
intenció de fomentar el coneixement de l’òpera i impulsar els nous talents autòctons.
Aquest segon any d’actuacions a l’Eix de Sarrià ha estat tot un èxit, i esperem poder
seguir acollint aquest tipus d’iniciatives
de la mà de Barcelona Comerç.
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Text: Sergi Angel Ferré
Padelmania Barcelona
937 12 85 37 sergiangelferre@gmail.com

PÁDEL

Quan va néixer
el pàdel?
Qui el va impulsar? On es va practicar
per primera vegada? Si llegeixes fins
al final, coneixeràs una part de la
història d’aquest esport, que cada
cop és més popular i que ha vingut
per quedar-se. Un esport per totes
les edats.

El pàdel va néixer a Acapulco (Mèxic) al 1969 quan Enrique Corcuera va adaptar un terreny de la seva finca de 20 ×
10 m i va aixecar parets als fondos i als laterals, en un principi perquè la vegetació no envaís la pista. Es jugava amb
pales de fusta i rebia el nom de paddle-tenis.

celona, etc. Fins que al 1991 es constitueix a Madrid la Federació Internacional de Pàdel. El president és un espanyol:
Julio Alegría Artiach, que va ser qui es va encarregar de crear
un circuir internacional i concretar un reglament a escala
mundial.

Uns anys més tard, al 1974, Alfonso de Hohenlohe, amic
d’Enrique, després d’analitzar i perfeccionar alguns detalls,
construeix les dues primeres pistes al Marbella Club. Així,
la història del pàdel va fer els seus primers passos a Espanya.

Al 1993 el pàdel fa un pas decisiu i es consolida com a modalitat esportiva reconeguda pel Consell Superior d’Esports.
Aquest mateix any, se celebren a Madrid els Campionats
Internacionals d’Espanya, amb la presència dels millors jugadors del món.

Al 1975, un amic argentí d’Alfonso decideix importar
l’esport al seu país. És a l’Argentina on el pàdel pren força i
es converteix en el segon esport més practicat.

Durant els sey primers anys el Circuit Professional de Pàdel es denomina Padel Pro Tour, fins que l’any 2013 els
jugadors firmen un contracte amb els nous organitzadors,
World Padel Tour, que passa a ser el nou circuit professional
de pàdel.

A Espanya a finals del segle xx es comença a expandir per
diferents punts el territori: Andalusia, Madrid, Galícia, Bar-

Avui dia és un esport que es practica a diferents països del
món. A Espanya ha passat a ser el segon esport més practicat, i es televisa amb retransmissions en directe del circuit
professional. Això fa que aquest esport no pari de créixer i
ara mateix sigui l’ESPORT DE MODA.

Al número següent de la revista parlarem sobre
els diferents tipus de pales i quines són les més
adequades pel teu joc. No deixis de llegir-nos!
12

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

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

280 €*
(Precio Tarifa : 350€)
*Presentado este anuncio
Válido hasta el 31/10/2019

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

Benestar Sarrià c/ Negrevernis, 4 Barcelona
93 280 31 17

610774156

VIDES D’ALGÚ

Per Gloria Gemma
Gloria.gemma@gmail.com

Eduard Punset
“Homenatge a qui durant tota la vida va dedicar el seu
formidable talent i energia a divulgar i compartir idees i
coneixements, partint de la seva insaciable curiositat
i optimisme”

-Has vist, Sandra? Sabia que hi hauria
molta gent, però mira: hi deu haver
unes 500 persones a la cua per entrar!
Va, anem que no trobarem lloc a la
conferència!
-Fixa’t! Tota la gent amb el mòbil! Que
fort, ens estan fent fotos. Per què ens
graven?
En girar-me cap a la dreta en un gest
instintiu, vaig trobar-me davant d’ell.
Es dirigia cap a la sala de conferències
envoltat d’un núvol de personalitats i
guàrdies de seguretat que el protegien
dels admiradors, però ningú caminava
davant seu, així que no van poder evitar que Eduard Punset es trobés davant
meu, perquè, inconscientment, era
al mig del seu recorregut. N’hi va haver prou amb un parell de segons per
connectar visualment, regalar-nos un
somriure i desitjar-nos un “bona tarda”.
Feia unes quantes hores que amb la
meva amiga visitàvem la fira i ja estàvem una mica impacients, però des
d’aquell moment l’eufòria ens va envair. Vam assistir entusiasmades a la
conferència i presentació del seu llibre,
El somni d’Alícia.
En els 10 minuts que em va dedicar
ara fa cinc anys a la seva signatura de
llibres, va aconseguir fer-me sentir com
si fóssim amics de tota la vida. La seva
presència mentre parlava amb mi em va
commoure. Em va donar alguns consells en un moment sensible de la meva
vida i em va regalar una dedicatòria
molt especial que conservo amb afecte.

M’hauria agradat que aquest text fos
una entrevista de caire personal i propera amb ell, però les estrelles el van
encisar el 22 de maig de 2019.
Com a mostra d’agraïment i admiració, transcriuré algunes de les idees
que l’Eduard va divulgar durant els
últims anys de la seva vida. El seu discurs era enormement ric perquè sempre l’abonava amb anècdotes personals
d’arreu del món –deia que n’havia
après molt xerrant amb taxistes, amb
gent del carrer, als ascensors...–, i
també amb les idees, estudis i coneixements d’una gran quantitat de científics, investigadors, filòsofs, etc.. tot
ben “amanit” amb el seu optimisme
i sempre aportant valor per a la conscienciació de millora de la societat i de
les nostres vides.

L’aprenentatge de la gestió
emocional canviarà la vida
La intuïció és una font de coneixement tan valuosa com la raó.
El pensament conscient ocupa un
lloc diminut al cervell en comparació
amb l’inconscient, que sempre vetlla
per a la supervivència de l’individu.
S’han fet estudis sobre la intuïció i
l’inconscient, i actualment es pot concloure que la majoria de decisions que
prenem són inconscients. És sorprenent! En temps de crisi, les emocions
són vitals en la presa de decisions.
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El valor de la creativitat. Per desenvolupar la creativitat s’ha de trobar
l’“Element”, que és allò que ens fa vibrar per dins, i, un cop ho hem trobat,
estudiar-lo i exercitar-lo durant moltes
hores per poder controlar-lo. Això ens
farà feliços.
El poder de la concentració. El poder
mental de cada persona és molt més
important del que ens pensem. “No
hi ha cap altre poder comparable”.
Nosaltres podem redissenyar el nostre cervell, canviar-lo, gràcies a la seva
enorme plasticitat. “Jo veig la gent pessimista i els pregunto per què ho són si
tenen el poder de canviar la seva ment
i ser optimistes!”. La gent encara no
s’ha adonat del que això significa.
Té molt a veure amb l’evolució del
concepte d’intel·ligència, que s’està
estudiant i profunditzant. És molt
important la capacitat de representar
mentalment allò que estàs pensant.
Això et permetrà predir el que passarà.
Ens hem de permetre el dret de canviar
d’opinió.
Desaprendre. Saber oblidar les experiències viscudes i els aprenentatges
ancorats al nostre cervell a través del
canvi i la repetició ..
El primer que hem de fer és desaprendre moltes idees heretades que
acceptem sense preguntar-nos per què
i que no ens serveixen per a res. Hem
d’aprendre a desconnectar parcialment
de l’univers, del que ens envolta. Per a
això és molt útil canviar d’entorn, de
feina, de país, de llengua... Així podem
veure les coses des d’una altra perspec-

VETERINARI

Per Ana Prats Sanz

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

tiva. Afortunadament, diu, hi ha les
crisis, que ens obliguen a canviar encara que no ho vulguem. Ens permeten
innovar!
Competències bàsiques
per ser bons ciutadans
en un món globalitzat
Habilitats de comunicar digitalment.

Proporcionar moments
per jugar i desenvolupar
la conducta depredadora

Treballar cooperativament i no pas competitivament.
Gestió emocional per aprofundir en el
coneixement de les emocions (s’inclourà
l’escola primària i secundària). Saber
que “sentint-te bé” es fan millor les coses, és un plus per a la vida. És la gran
assignatura pendent per als pròxims
20 anys: abordar la reforma educativa.
No hem de formar treballadors, sinó
ciutadans.
La capacitat de solucionar problemes.
Control i evitació de l’estrès, que afecta un 30% de la població. Està comprovat que si estàs estressat l’hipocamp
disminueix de volum (petit òrgan situat al cervell que participa en la regulació de les emocions i que s’associa
a la memòria. L’estrès també afecta el
futur desenvolupament dels fills en
dones embarassades).
La capacitat de desenvolupar la intel·ligència social, és a dir, la capacitat
de formar xarxes i establir contactes entre diferents cervells. Això porta temps
i exigeix conèixer la naturalesa humana,
no només destil·lar coneixement.
Hem de mirar la resta del món i transformar-lo. Hem de recuperar l’interès
pels altres en comptes de mirar-nos
el melic i d’invertir tant en el coneixement del nostre propi cervell. Mirar
el cervell dels altres i veure què pots
canviar! El miracle és la comunicació
entre cervells.
Aquesta és la intel·ligencia social
que està transformant el món.
Gràcies, Eduard!

Proporcionar un espai segur

La sensació de seguretat del gat millora quan té accés a zones aïllades
on pot sentir-se protegit del que
percep com a amenaces potencials.
Exemples d’un refugi segur són
prestatges i caixes situats a una certa alçada, on el gat pot amagar-se.
Proporcionar recursos variats
i distanciats: menjar,
aigua, sorral, zones per jugar,
relaxar-se i descansar

Els gats necessiten poder accedir
als recursos esmentats quan volen
i sense haver de competir amb els
altres gats de la casa. Hem de proporcionar al/s gat/s de la casa:
• Menjadores separades per a cadascun dels gats de la casa.
• Abeuradores per a cadascun
dels gats que estiguin separades de
les menjadores.
• Diferents espais de descans, alguns de situats en llocs elevats (guanyar espai verticalment augmenta la
percepció de territori i facilita compartir els llocs de descans favorits).
Preparar amagatalls com ara caixes
de cartró i llits “tipus cova”.
• Diversos sorrals amb el substrat
adient (recomanem sorra aglomerant sense perfum) a diferents ubicacions de la casa.
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La caça proporciona als gats moments d’esbarjo i aliment. L’instint
felí, propi de la caça i que consisteix
a intentar localitzar, aguaitar i matar
una presa, és substituït pel joc als
gats d’interior. Aquesta conducta
depredadora els estimula tant físicament com mentalment, i ajuda a
reduir el risc d’obesitat, avorriment
i conductes no desitjades.
Els gats mostren interès per les joguines de tela amb plomes que poden
atacar i “caçar”. També s’interessen
per pilotes i puzzles interactius d’on
obtenen premis o menjar.
Propiciar interacció social
gat/humà en positiu

La tolerància i les preferències per
establir un contacte gat/humà varia
segons cada individu i de l’etapa
de la seva vida. La majoria de gats
cerquen interaccions freqüents i de
baixa intensitat, i prefereixen ser acaronats a la zona de la cara i el cap.
El/la propietari/ària hauria de permetre al gat prendre la iniciativa
tant per iniciar com per aturar les
interaccions.
Proporcionar un entorn
respectuós amb el sentit
de l’olfacte felí

Mitjançant el sentit de l’olfacte, els
gats poden avaluar l’entorn i reafirmar el sentit de seguretat i comoditat del nucli territorial. El marcatge
també és una important via de comunicació olfactiva.
La introducció de noves olors (sorra perfumada, detergents, etc.) pot
molestar el gat i ser l’origen de problemes de comportament.

SALUD I BENESTAR

Consultes més freqüents
Tinc el nas tapat, què em pot donar?

Des que li he canviat la llet,
el nen va restret...

Els medicaments que hi ha per destapar el nas són gotes o
esprais nasals. Però és important saber que aquests productes només serveixen per alleugerir les molèsties que causa
la congestió nasal, i no per tractar la causa que les provoca.

De vegades, en incorporar nous aliments, els nens noten el
canvi. El restrenyiment es pot combatre incrementant la ingesta de líquids i, si cal, amb l’administració de supositoris
de glicerina fins que el nen s’adapti a la nova alimentació.

Per tant, si la congestió nasal és a conseqüència d’un refredat o d’una al·lèrgia, a més a més ens haurem de tractar per
eliminar-ne la causa. D’altra banda, si vostè és hipertens,
ha de saber que la majoria dels productes que s’apliquen pel
nas porten un medicament que fa pujar la pressió arterial.

El nen té diarrea
Davant de la diarrea és molt important evitar la deshidratació, sobretot si es tracta de nadons, nens o gent gran.
Per això, ens cal saber quantes deposicions fa i com són
aquestes. Si la deposició és molt líquida, com “aigua”, cal
administrar líquids com a primera mesura d’urgència (si
cal en culleretes fins que admeti beure amb normalitat).

Tinc mal de cap
El mal de cap comú es pot tractar amb analgèsics. Si en un
període aproximat de 5 dies no millora, s’haurà de consultar el metge. Perquè el pugui tractar correctament, és
important fer saber al seu metge o farmacèutic des de quan
es tenen els símptomes i si ja s’ha pres algun medicament
per alleugerir-lo.

Les causes de la diarrea poden ser diverses, com la intolerància a la lactosa o les infeccions intestinals. L’aparició
de les dents també pot donar lloc a l’aparició de diarrea.
És aconsellable que, durant uns dies, el nen faci una dieta
astringent a base d’arròs, pastanaga...

També ha de saber que són causes freqüents de mal de cap
l’estrès, el refredat, els problemes de visió, la febre o la sinusitis. En aquests casos, s’haurà de tractar la malaltia o el
factor causant que sigui. Si pateix sovint de “migranya”,
és important que vagi al metge per tal de ser diagnosticat
correctament.

Tinc molta tos, vull deixar de fumar!
El tabac disminueix la capacitat pulmonar i, quan un fumador es refreda, té més dificultats per curar-se. Els beneficis de deixar de fumar es noten de seguida. En pocs dies
es recupera l’agilitat, s’és capaç de caminar i pujar escales
sense cansar-se i fer esport sense perdre l’alè.

Fa dies que no vaig de ventre…

Si ha decidit deixar el seu hàbit, el farmacèutic l’aconsellarà
sobre la utilització dels pegats, xiclets o comprimits.

Si fa més de dos o tres dies que no ha anat de ventre, cal
fer alguna cosa. El ritme normal d’evacuació està entre 3
defecacions setmanals i 3 diàries. Així, es considera restrenyiment quan el ritme de deposicions és de menys de tres
per setmana durant un període mínim de tres mesos.

El nen ha agafat polls, què he de fer?
Si el nen es rasca sovint darrere les orelles i/o al clatell,
hem de comprovar l’existència de polls en el cabell. Només quan hi hagi constància de la infestació cal posar-hi
remei. El seu farmacèutic l’aconsellarà sobre el producte a
utilitzar. És important seguir estrictament les instruccions
dels diferents productes comercialitzats tenint en compte
que, amb molts d’aquests, s’haurà de repetir el tractament
diverses vegades per tal de matar els polls adults que van
sortint de les llémenes.

El remei més senzill són els supositoris de glicerina. Per
combatre l’estrenyiment, és convenient revisar l’alimentació
augmentant el consum de fibra, la ingesta de líquids i evitant el sedentarisme.
Si amb això no en té prou o no li funciona, existeixen gotes
o comprimits amb efecte laxant que l’ajudaran a evacuar.
Si té dolors al ventre, és important que ho faci saber al seu
farmacèutic ja que, en aquest cas, prendre aquests medicaments podria estar contraindicat a causa d’altres problemes
de salut.

Cal no oblidar submergir en la loció els objectes relacionats
amb els cabells (pintes, raspalls, passadors, ornaments, etc.).
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Text: Núria Casamitjana. Farmacèutica
Document cedit per Farmacia G. Hernanadez i Miquel.
Major de Sarria, 70

També caldrà que desinfectem la roba i els llençols, les joguines, les estores i els entapissats.

És important revisar la farmaciola com a mínim un cop
l’any de manera que no hi hagi medicaments caducats, mal
conservats o poc identificats, pinces i tisores rovellades o
termòmetre que no funcioni. Els medicaments que ja no
serveixin es portaran a la farmàcia per a la destrucció controlada i per preservar el medi ambient.

És important que ho comuniquem a les persones que tenen
contacte habitual amb el nen i, sobretot, a l’escola per si hi
ha d’altres nens afectats. Recordeu que el tractament només
s’ha de fer en cas d’infestació, mai utilitzarem els productes
com a prevenció per tal d’evitar els polls resistents.

He de prendre aquest medicament
abans o després dels àpats?

Què hauria de tenir a la farmaciola
de casa?

L’efecte dels medicaments es pot veure modificat per la
presència dels aliments. En general, si es pren el medicament amb l’estómac buit notem l’efecte abans. Però en
alguns casos s’aconsella prendre’l després dels àpats per reduir les molèsties a l’estómac.

Una farmaciola ha de contenir medicaments i el material
sanitari necessari en bon estat, per poder alleugerir les
molèsties, curar les petites ferides o assistir els petits accidents (mareigs, talls, caigudes, etc.). Cal tenir-la instal·lada
o guardada en un lloc on no faci massa calor ni hi hagi
humitat, i protegida de la llum. Cal que, com els medicaments, estigui fora de l’abast dels nens.

El farmacèutic t’aconsellarà de com s’ha de prendre expressament el medicament: en dejú, amb aigua, amb suc de
fruita, no amb llet, no amb aliments, etc.

Els principals medicaments que es recomana tenir a la farmaciola són analgèsics (àcid acetilsalicílic, paracetamol o
ibuprofè per al dolor), antitèrmics, antidiarreics, antitussígens, antial·lèrgics, mucolítics i expectorants, antisèptics
faríngics (per al mal de coll), algunes gotes per als ulls, liniment (per als cops sense ferida) i solució antisèptica.

Em puc prendre aquest medicament
que li van receptar a la meva mare?
Prendre un medicament sense consell del farmacèutic o
mèdic s’anomena “automedicació”. Els tractaments que
ens han receptat són individuals. Mai es recomana prendre un medicament que hagin receptat a una altra persona,
tot i que els símptomes siguin “iguals”; ni tampoc hem de
recomanar un medicament que ens ha anat bé a una altra
persona. Abans de prendre un medicament “recomanat”
consulteu al farmacèutic o metge.

El material sanitari més important està composat per alcohol, aigua oxigenada, compreses de gasa estèril, benes de
gasa, bena elàstica, esparadrap, tiretes, termòmetre, pinces
i tisores amb punta rodona. També és important incloure
un llistat amb els principals telèfons d’urgència: farmàcia,
centre d’atenció primària, informació toxicològica, policia,
bombers, ambulàncies…
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FINQUES ETRIM Manuel de Falla, 35

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

Bacallà al pil-pil

Amanida de llagostins amb vinagreta de tòfona

Elaboració

Elaboració

Laminem els alls i els fregim juntament
amb els bitxos.
Un cop s’hagin enrossit, hi afegim el bacallà,
amb la pell mirant ap amunt i amb força oli,
i deixem que vagi fent a foc lent.
En cas que l’oli arrenqui a bullir, apartem la
cassola del foc, en traiem el bacallà
i remenem l’oli amb un girapeix en
el sentit de les agulles del rellotge.

Bullim els llagostins amb aigua amb les peles de la taronja i la llimona
i una mica de sal. Després els refredem per poder-los pelar.
En una safata disposem l’enciam, que haurem tallat molt fi,
ia sobre hi posem les mongetes tendres bullides i ben trossejades.
Tot seguit hi incorporem els llagostins i els cirerols, juntament
amb els ous de guatlla i el blat de moro.
Per amanir el play, elaborem una vinagreta amb tòfona, la sal,
l’oli d’oliva, el vinagre de xerès i el pebre.

Ingredients (per a 4 persones)

Ingredients (per a 4 persones)

• 800 g de bacallà (penca)
• ½ l d’oli d’oliva de 0,4 º
• 1 cabeça d’alls,
• 3 bitxos

• 1 enciam
• ½ kg de mongetes tendres
• cirerols
• ½ kg de llagostins sense cap
• la pela d’una taronja
• la pela d’una llimona
• llorer

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

• ous de guatlla
• blat de moro bullit
• sal
Per a la vinagreta

• 1 tòfona
• oli d’oliva
• vinagre de xerès
• sal i pebre

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
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
TERRA I QUALITAT
terraiqualitat2013@hotmail.com
www.terraiqualitat.com
T.: 630 462 964
CARNISSERIA TOT BÓ
Mercat de sarria, parades 46-47-48
T.: 644 577 909

ALIMENTACIO
ECOLOGICA
BE YOU JUICERY
Major de Sarrià, 36
T.: 678 550 828
FREEFOOD
Salvador Mundi, 2
T.: 932 806 603

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

AUTOMÒBIL

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

AUTOESCOLA CORSA
Cornet i Más, 69
T.: 932 042 952
TALLERES JAVIER
Hort de la Vila, 12
T.: 932 034 586
TALLERS JORDI’S
Pg. Senillosa, 9
T.: 932 050 219
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
OTHER WAY LANGUAGE CLUB
Mimosas, 6
T.: 936 762 145

ENSENYAMENT
XINES
HAO
Ramon Miquel i Planes, 1 local 7
T.: 645 697 370

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
SUSO
Major de Sarrià, 79
T.: 931 646 675
BOTTINI BARCELONA
Manuel de Falla, 24
T.: 937 826 091

BOIXETS CAMARIÑAS
Passatge Senillosa, 5
T.: 932 037 976
FIL A FIL BRODATS
Foncoberta, 28 baixos
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
BAR DEL MERCAT
Mercat de sarria, parades 27-28
T.: 695 155 737

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

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
FITNESS HOUSE
Caponata, 3
T.: 932 050 869
PADELMANIA
Vergos, 58
T.: 682 180 527

LABORS - BRODATS

LUDOTECA

BRICALL LABORS
Major de Sarrià, 72

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

MODA HOME
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
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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

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

GUIA DE COMERÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE DE DIA 3A EDAD
ICAIME
Oriol Mestres, 3-5 b.
T.: 932 060 915
SANITAS SARRIÀ
D’Osi, 13-15
T.: 932 059 916

LLIBRERIA - PAPERERIA
IMPREMTA - COPISTERIA

COSMÈTICA AVANÇADA

PAPERERIA SPOT
Major de Sarrià, 24
T.: 932 049 002

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

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

ESTÈTICA PERRUQUERIA
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
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

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

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

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

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
MAS D´ANGLI,
Residencia i centre de dia
Institut Quimic de Sarria, 43-47
T.: 934 342 299
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
AVIBA
AVIRAM-CARNISSERIA MEI-ARTUR
AVIRAM FINA
AVIRAM Mª CARMEN
BABY FUN
BAMMBU
BANKINTER
BACALLANERIA MASCLANS
BACALLANERIA LAURA I CRISTIAN
BAR DEL MERCAT
BARBAS
BAR MONTERREY
BAR TOMÀS
BARTREZE
BE YOU JUICERY
BEA-BEA
BENESTER SARRIÀ
BOIXETS CAMARIÑAS
BOSCH
BOTTINI BARCELONA
BRICALL LABORS
CADENA ELS TIGRES
CANSALADERA MARIBEL
CANSALADERIA PERE VILA
CAPTIVA
CAPRABO S.L.
CARNISSERIA GARCÍA
CARNISSERIA NÚRIA
CARNISSERIA TOT BÓ
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
FITNESS HOUSE
FLORIUM
FORPUNT SARRIÀ

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
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
695 155 737
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
932 030 033
932 030 374
932 804 019
667 477 632
s/n
932 033 603
932 030 451
644 577 909
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
932 050 869
932 524 043
934 965 403

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
HAO
HELLO NAILS
ICAIME
CENTURY 21 ARUBAHOME
IMPREMTA TORMIQ
INGENIERÍA INFORMÁTICA
INTERIORISME
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
MANANTIAL DE SALUD
MANOLO GARCÍA
MARIA TARRAGÜELL
MARIAN ALDA CONSLT MARY KAY
MARIONA
MAS D’ANGLI
MOGAMBO
MOTA-DESCANS
MOTO ESCOLA SARRIÀ
MS. PEIXETERS
NATURHOUSE
NURIA ROIG
OPTICONCEPT ARTÓS
OTHER WAY LANGUAGE CLUB
OTOMI
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
SABATERIA PAINOS
SACCO
SALEM
SANITAS SARRIÀ
SARRIÀ COPY
SARRIÀ YOGA ASANA
SARRIÀ FOTÒGRAFS
SCRAP SARRIÀ
SIESMO S.L.
SINGULAR
SOLUCIONES AL INSTANTE
SJ29
STYLCAN
SUPERESTALVI
SUPERMERCAT SUPERSERVIS
SUSO
TABULA ANTIGUITATS
TALLERES JAVIER
TALLERS JORDI’S
TERRA I QUALITAT
THE BOX BY CAROLINA MAZZONI
THE ROOM SERVICE
TINTA XINA
TOOL BARCELONA PERRUQUERIA
TRAÇ C. D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA
TRAÇA
TRENTO

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
645 697 370
675 794 772
932 060 915
938 296 565
932 033 698
932 042 099
932 521 163
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
932 055 966
932 801 819
932 054 915
639 339 206
932 048 209
934 342 299
932 046 927
932 031 587
932 803 921
932 039 781
932 520 841
932 051 419
932 520 513
936 762 145
932 057 959
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
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
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
630 462 964
618 779 922
932 058 972
932 047 516
932 804 269
932 806 323
646 130 884
932 040 058

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

932 030 449
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

