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Estimats amic i lectors,
A mitjan novembre es van entregar els premis Eix Sarrià als comerciants que el jurat va escollir, i cal dir que va ser un èxit,
no només pels guanyadors i l’organització, sinó per tots els qui vam assistir. Els premis van ser fantàstics. L’enhorabona a
tots els guanyadors i als comerços en general.
A Sarrià, ja hem iniciat la campanya de Nadal; els comerços posen en marxa una època de l’any en què esperen que les vendes siguin nombroses. Tenim molts comerços de qualitat: els de tota la vida que es van reinventant i que van millorant any
rere any i els nouvinguts al barri, tots ells fan que la diversitat i la qualitat del producte que s’ofereix faci que els veïns del
nostre barri no marxin a fer compres al centre de la ciutat o a les grans superfícies, ara més que mai, fem barri, fem ciutat
i fem Sarrià!
L’Eix Sarrià ja té a punt el Trenet de Sarrià per als darrers dies de desembre i els primers de gener com cada any. Iniciarà els
passejos per fer més agradables les compres nadalenques i us acostarà als comerços i als carrers principals del barri. Als infants
els encanta i, com cada any, serà gratuït.
Cal fer una menció especial a la Gran Panera Eix Sarrià, en la qual molts comerços de la nostra Associació han col·laborat
i han fet possible dur a terme aquesta iniciativa que tan bona acceptació va tenir en les edicions anteriors. Obtingueu les
butlletes de la sort als comerços col·laboradors que la Panera és fabulosa!!
Des de l’ACS hem fet possible, un any més, que els carrers principals de Sarrià estiguin il·luminats. Animo els comerços
que no són de l’Associació perquè per als Reis demanin que els facin socis, perquè com més en siguem, més força tindrem
i serem imparables.
Espero que gaudiu d’aquests esdeveniments i que gaudiu molt d’aquestes festes que finalitzaran amb la gran Cavalcada.
Res més, amics, només desitjar-vos que tingueu un Bon Nadal i una bona entrada de l’any nou, 2020, i que tot sigui i passi
com vosaltres desitgeu. Fins al proper any!!
A mitjan novembre es van entregar els premis de la IV edició de l’Eix Sarrià als comerciants que el jurat va escollir, i cal dir
que va ser un èxit, no només pels guanyadors i l’organització, sinó per tots els qui vam assistir. Els premis van ser fantàstics.
L’enhorabona a tots els guanyadors i als comerços en general. A dins trobareu un reportatge i un breu de l’autora de les obres
entregades.
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Text: Carmen Delgado
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La nit més especial de l’Eix de Sarrià
El 16 de novembre es va celebrar la dotzena edició dels premis de l’Eix de Sarrià. Aquests premis
s’organitzen per fer un reconeixement als comerços associats del barri que destaquen en alguna de
les categories. Ens fa una il·lusió especial veure com any rere any aquesta celebració s’arrela al barri
i aconsegueix ser un èxit.
En aquesta edició, i com ja és habitual, la
cerimònia d’entrega de premis va coincidir amb el Tast de nit, un acte en què les
parades del Mercat de Sarrià s’engalanen
per presentar les seves especialitats i poder gaudir d’una nit molt especial amb
els veïns i els amics del barri a partir de
les 20 h del vespre.
Els convidats van poder escollir entre
la gran varietat de plats que oferien les
parades: peix, carn, opcions veganes...
Cada plat tenia un preu en tiquets i els
tiquets es bescanviaven a les caixes situades a l’entrada del mercat. Durant tota la
vetllada es van poder obtenir tiquets per
continuar amb la festa.
A partir de les 21 h va començar la cerimònia d’entrega de premis a l’escenari
del Mercat i es van lliurar els guardons
a les diferents categories:
Soci honorífic: Pere Vila, de la Xarcuteria Pere Vila.
El premi s’atorga a aquella persona,
comerç o entitat que el jurat consideri
que, per la seva trajectòria, aportació o

suport, hagi promogut de manera especial el comerç a Sarrià.
Iniciativa comercial: Singular, la Laia
Trias va recollir el premi.
S’atorga a l’establiment que, per alguna de les seves característiques, destaqui per damunt dels altres.
La Veu del carrer: Xarcuteria Margarit, en Benet Margarit, l’Angelina
Mallafre i en Ferran García van ser els
encarregats de recollir el guardó.
S’atorga a aquell establiment que, per
la votació al carrer, els veïns i els clients
de Sarrià considerin que mereix aquest
reconeixement.
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Aquest any, s’incloïa una categoria especial pel reconeixement als 25 anys de
comerç al barri, aquest guardó va ser
entregat a diferents comerços:
Impremta Tormiq, va recollir el premi
en Domènech Miquel.
Viatges Nou Sarrià, la Maira Sevilla va
ser l’encarregada de pujar a l’escenari.
Restaurant Vivanda, va recollir el
guardó en Gabriel Calzado.
Manolo García Perruquers, va ser el
mateix Manolo García qui va recollir
el premi.
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Text: Carmen Delgado

POESIA

Per Frederic Bou

CENTENARI
DEL BAR TOMÀS
Segons diu el calendari,
referent al present cas,
aquest any fa el centenari
el famós Bar Cal Tomàs.
Ja fa un segle un gloriós dia
al carrer Gran de Sarrià,
les portes un bar obria
just davant d’on ara està.

Activitats al Nadal
Gaudiu de les activitats que l’Eix de Sarrià us ofereix aquest
Nadal per a la canalla. Si encara no sabeu com distreure els més
petits fins al dia de Nadal, us oferim les millors activitats fins a la
nit de Nadal:

Diumenge 22 de desembre
al matí, d’11 h a 14 h vine a la
plaça Artós i gaudeix d’un taller
de manualitats.
Dilluns 23 de desembre,
l’acció es trasllada a la plaça
de Sarrià, on, al matí, d’11 h a 14 h
podreu trobar un taller per a infants
fins als 3 anys. Per als més presumits
hi haurà també un taller de
maquillatge. A la tarda, de 17 h a 20
h, s’instal·larà un inflable per
continuar gaudint de les vacances
d’hivern a la mateixa plaça de Sarrià.

Dimarts 24 de desembre,
per amenitzar l’espera fins que el Pare
Noel arribi a les cases aquella mateixa
nit, l’Eix de Sarrià proposa un taller
de treballs manuals. A més, el Tió
de Sarrià cagarà regals per als qui
piquin més fort; d’11 h a 14 h a la
plaça del Consell de la Vila.
Totes les activitats s’acompanyaran
d’esmorzar i berenar amb xocolata
i melindros.
No us ho penseu més i veniu
a gaudir del Nadal amb l’Eix
de Sarrià. Us hi esperem!
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Ja tenia clientela,
treballaven a tot gas,
començava tal empresa
en Tomàs Pujol i Mas.
El bar es traslladaria
fins aquí, el cinquanta-sis,
i com sempre cada dia
el client segueix feliç.
Va crear just l’any setanta
un plat nou bo per tothom:
foren les patates braves
que ara tan populars són.
La barra sovint no para,
se serveix a molt bon preu
i als clients calma la gana
la cuina d’Ivorra - 10.
Merescuda té una placa
de la Generalitat,
per Sarrià l’ha ben guanyada
de tan bé que s‘hi ha integrat.
El seu personal encanta,
contents fan als parroquians:
pels que hi són i pels que falten:
moltes gràcies pels cent anys.

Breus

Entrega de cartes

El 3 i el 4 de gener, la recollida de cartes es realitzarà a la
plaça del Consell de la Vila de 17 h a 20 h del vespre.

als patges reials

El 5 de gener us podreu apropar a la seu del districte per
entregar les cartes directament a Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient de 15 h a 18 h.

Ja has pensat què demanaràs als reis aquest
Nadal? Si ja ho tens clar, comença a escriure la
carta i no oblidis entregar-la als patges reials
perquè la facin arribar a Ses Majestats d’Orient.

El 5 de gener, després de la recollida de cartes, a partir
de les 18 h, podreu escoltar el discurs que el regidor farà
als Reis Mags i, després, el discurs dels Reis als nens de
Sarrià.

Podreu portar les cartes i fer-vos una fotografia
amb ells a partir del 3 gener i fins a la nit de Reis:

A les 19 h començarà la cavalcada de Sarrià.

No perdis l’oportunitat de participar
en el sorteig de la panera gegant
de Sarrià
Per vuitè any consecutiu l’Eix de Sarrià, en col·laboració
amb els associats, hem preparat la panera gegant per a
un guanyador afortunat.
Vols ser tu? Doncs només hauràs de fer una compra en qualsevol dels comerços
associats que hi participin i dipositar la teva butlleta. Una mà innocent traurà el
número guanyador d’entre tots els participants. El sorteig es realitzarà el 4 de gener
de 2020 al Mercat de Sarrià.
Si vols saber quins seran els premis de la panera gegant, apropa’t al Mercat de Sarrià
on trobaràs exposada la panera. Molta sort a totes i a tots!

Nit de Reis 2020

Artós. Pujaran pel carrer Major de Sarrià, seguiran per la
plaça Consell de la Vila, fins a arribar a la plaça de Sarrià,
el carrer Major de Sarrià i finalitzaran el recorregut al
passeig de Santa Eulàlia.

Aquest Nadal no podia faltar la cavalcada de
Reis i és que grans i petis hem estat tot l’any
esperant el dia. El proper 5 de gener surt al
carrer i recull il·lusions i caramels a la cavalcada
de Sarrià.

Recordeu entregar les cartes als patges de Ses Majestats
abans de la cavalcada, perquè puguin tenir clar quins són
els regals que us fan més il·lusió. Els patges faran arribar
les vostres peticions per intentar que rebeu aquests regals
el dia 6 quan us lleveu.

Ses Majestats els Reis d’Orient sortiran a les 19 h de
l’Escola de les Salesianes, allà començaran el recorregut
pel carrer Manuel de Falla, carrer Benet Mateu i la plaça

No us perdeu la cavalcada 2020, us hi esperem!
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Trenet 2019-2020
El clàssic del Nadal arriba a Sarrià un any més per omplir d’il·lusió i emocions els
dies de Nadal.
A partir del proper 27 de desembre gaudeix del Trenet a Sarrià amb aquesta ruta
turística per l’eix comercial.
El recorregut portarà els viatgers per un seguit de carrers, començant per la plaça de Sarrià, passant
pel carrer Major de Sarrià. Els aventurers passaran després pel carrer Ramon Miquel i Planas, el
carrer del Sagrat Cor, la parròquia Clos de Sant Francesc i el carrer de la Creu. La tornada serà per
l’avinguda Josep V. Foix, el carrer Vives i Tutó, Fontcoberta, Francesc Carbonell, passeig Sant Joan
Bosco, carrer Manuel de Falla, Benet Mateu, plaça d’Artós i Major de Sarrià.
L’horari del Trenet serà de 10.30 h a 14 h i de 16.30 h a 20 h els dies 27, 28, 29 i 30
de desembre i el 2, 3 i 4 de gener. El dia 31 de desembre només funcionarà al matí
de 10.30 h a 14 h.

Recordeu que el Trenet és gratuït
per tots aquells que vulguin
recórrer el barri d’una manera
diferent. Gaudeix d’un trajecte
molt especial al Trenet de Sarrià,
un dels millors plans per fer
amb els nens aquest Nadal.
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Text: Carmen Delgado
Fotografia: Avillop

Dissabte

26

d’octubre

Amb la col·laboració de:

Acomiadem l’horari d’estiu com cal

El 26 d’octubre canviava l’horari d’estiu i passàvem al d’hivern. Els dies començarien a ser més curts
i el fred també estaria present els propers dies... Per combatre els ànims, l’Eix de Sarrià proposava
l’ultima Mostra de Comerç del 2019, la mostra de tardor.
Durant tot el dissabte els veïns i els amics de Sarrià que es van voler apropar als carrers del nostre barri van poder gaudir del darrer
dia d’horari d’estiu visitant les 150 parades que formaven el mercat. Els comerços van disposar les parades al llarg del carrer Major
de Sarrià i la plaça del Consell de la Vila, i van exposar els seus millors productes de roba, bijuteria i complements. A la plaça de
Sarrià es trobaven les parades gastronòmiques per poder fer una aturada on saciar la set o la gana després de les compres. Per als
més petits hi havia inflables i, fins i tot, uns cavallets on gaudir a la seva manera de la mostra de tardor.
Des d’aquí volem agrair tots els visitats de la mostra que ompliu els carrers edició rere edició i feu possible que cada Mostra de
Comerç sigui un èxit.
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Text: Sergi Angel Ferré
Padelmania Barcelona
937 12 85 37 sergiangelferre@gmail.com

PÁDEL

Quina pala és la més adequada
per al teu joc?
Abans d’escollir qualsevol pala de pàdel és útil repassar els tipus
que es poden comprar, això ajudarà a evitar lesions i a jugar més
còmodament a la pista. cop és més popular i que ha vingut per
quedar-se. Un esport per totes les edats.

Si encara no saps
que regalar aquest
Nadal, no ho dubtis,
regala pàdel!!

És important conèixer els diferents tipus d’elements que s’han de
tenir en compte per escollir una pala (la forma, el material, el pes,
el nucli, etc.), un dels més importants i del qual en parlarem en
aquest escrit és la forma de la pala adequada per al teu joc.

FORMA RODONA

FORMA DE LLÀGRIMA

FORMA DE DIAMANT

Les pales rodones es caracteritzen perquè tenen un punt dolç molt ampli,
perfecte per controlar la pilota en totes
les fases del joc. El balanç és baix, és
a dir, el pes de la pala se situa a prop
de la mà, i això provoca una sensació
menor de pes i un gran control. Es recomana aquest tipus de pala a tots els
nivells: iniciació, nivell mitjà i avançat.

La forma de llàgrima és un punt entremig de la rodona i la diamant, es caracteritza perquè té un balanç mitjà / alt
i un punt dolç ampli, per tant, és una
pala on la potència i el control estan
molt equilibrats. Es recomana aquest
tipus de pala per a gent de tots els nivell: principiant, mitjà i avançat.

Les pales amb forma de diamant tenen el punt dolç a la part superior per
treure el màxim profit a la potència
dels cops. El balanç és alt, això provoca una sensació de més pes que en les
pales rodones, una pèrdua de control
del cop i més potència. Es recomana
aquest tipus de pala per a gent amb un
nivell mitjà o avançat que busqui més
potencia en el seu joc.

Esperem que aquest article hagi respost alguns dels vostres dubtes sobre quina pala és l’adequada per al vostre joc. En el
proper número de la revista parlarem sobre la diferència entre una pala de fibra de vidre i una de fibra de carboni.
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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

ANTIAGING CON IPL
Regeneración
Luminosidad
Unifica tono y textura
Disminuye manchas solares
Reduce poros

20%*

Dto.

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

*Presentado este anuncio. Válido hasta el 31/01/2020. Precio Tarifa: 130 €

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

610774156

Per Ana Prats Sanz

veterinari

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

Els millors desitjos
per al 2020

El canvi d’any sempre és un bon moment per fer balanç, plantejar-se reptes nous i avaluar
amb què ens hem d’esforçar més. Si gossos, gats i altres animals amb qui compartim les nostres
llars poguessin parlar... Què demanarien?
Doncs potser ens demanarien alguna de les coses següents:

companyia és opcional, i, si es fa, implica una responsabilitat real durant tota la vida de l’animal.

• Els gossos necessiten que passegem amb ells, no pas que
simplement els traiem a passejar. Dediquem-los un temps
de qualitat cada dia perquè puguin córrer, olorar (sobretot olorar, que és part imprescindible de la seva comunicació!), i, si volen (sense forçar), relacionar-se amb altres
gossos i persones. Deixem de banda els mòbils durant
l’estona que dediquem a sortir al carrer o a la muntanya acompanyats amb el nostre gos, no ens dediquem a
parlar amb la gent que trobem al parc i deixem d’atendre
el nostre gos (ja hi ha altres moments perquè nosaltres
puguem socialitzar, però per als gossos, el passeig és el seu
moment). Porteu-los a llocs nous, canvieu les rutines de
passeig perquè puguin explorar noves zones, incorporeu
activitats que el diverteixin (buscar objectes, jugar, exercicis d’obediència, etc.).

• Els animals sense llar agrairan que en fem difusió per tal
que puguin trobar una família, que si disposem de temps
lliure ens acostem a un centre d’acollida o protectora per
dedicar-los unes estones per passejar o jugar amb ells, i
que col·laborem fent aportacions econòmiques o de material que puguin necessitar.
• El gat pot semblar un animal fàcil de mantenir, però realment té unes necessitats bàsiques que han de ser satisfetes
per evitar problemes de salut i de conducta, i que sovint
no es compleixen totalment. Els cinc pilars per al benestar
del gat a casa nostra són proporcionar-li un lloc segur, la
cobertura dels seus recursos principals (menjar de qualitat, aigua, rascador, safata de sorra, lloc per relaxar-se i
joguines), opcions per jugar i desenvolupar la conducta
de cacera, un entorn que respecti el seu sentit de l’olfacte i
que permeti establir relacions amb els humans de manera
positiva i predictible.

• Aprenem cada dia una mica més sobre les necessitats del
nostre gos, què li agrada i què no pot gestionar bé. Només
formant-nos correctament sobre llenguatge i comunicació canina podrem millorar la qualitat de vida del nostre
gos i evitar conflictes amb altres gossos, càstigs innecessaris i l’aparició de trastorns de conducta. Un gos més feliç
farà que també la seva família sigui més feliç.

• Si ens decidim per tenir altres animals de companyia (conills, hàmsters, ocells, etc.) és el nostre deure informarnos correctament de les seves necessitats reals, no perquè
sobrevisquin, sinó perquè gaudeixin d’una vida de qualitat (mides mínimes i característiques de les gàbies, tipus
de menjar, enriquiment ambiental per poder exhibir els
seus comportaments naturals, etc.).

• Adoptar o comprar un animal de companyia és una elecció individual, però l’imprescindible és no abandonar ni
afavorir la cria irresponsable. Només així podrem lluitar
contra l’augment de gossos sense llar que esperen una família. Decidir compartir la nostra vida amb un animal de
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Text: Carmen Delgado
Fotografia: Núria Navarro

l’aparador

Moda 151
Aquest mes ens apropem fins
al passeig de Reina Elisenda
per conèixer la Mar i la Teresa,
les propietàries de la botiga
Moda 151.
Moda 151 va començar fa uns vint anys
i, actualment, és un outlet; i diem actualment perquè ha estat casualitat. El
negoci es dedicava a la venda de camises franceses d’home i, quan la marca
va tancar, la Mar i la Teresa van decidir
fer l’outlet mentre no establissin un altre negoci al local.

Quin tipus de clientela podem
trobar a Moda 151?
Durant tots els anys que la botiga porta oberta hem tingut clientes i clients
de tota mena, gent del barri o de fora.
Podríem dir que, generalment, la clien-

tela de Moda 151 és una dona, però no
hi ha una edat focalitzada, les nostres
clientes comencen als 25 i arriben fins
als 80 anys.
Aquestes clientes aposten per la màxima “menys és més”. D’aquesta manera, confien en la qualitat dels nostres
productes per fer una compra responsable. El bon assessorament és la clau
del nostre negoci i amb l’outlet tenen
la possibilitat de gaudir de peces de
qualitat.
Què és el que més valoreu
de la vostra experiència?
Estem molt satisfetes del fet que la
gent torni. La nostra clientela valora
l’atenció, la confiança i la dedicació.
Durant tots aquests anys, ens hem
estat esforçant per millorar cada dia.
Intentem tenir sempre una actitud
positiva, vendre amb il·lusió i sempre
responsablement.
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VIDES d’algú

Per Gloria Arbués
Gloria.gemma@gmail.com

Raquel Franco Valenzuela

raquelfrancovalenzuela.com
inforaquelfranco@gmail.com
@raquel.franco101

Us presento una dona única, valenta i emprenedora. És infermera quirúrgica i coach sanitari. Autora del llibre ¡Activa

Això és el que plantejo a les meves conferències: es tracta
d’adonar-se de quina és la nostra realitat, assumir-la i començar a aportar la força que hi ha al nostre interior per
seguir sent qui som fent el que ens agrada fer, independentment de totes les barreres que hi ha allà fora, que són moltes i molt dures.

tu GPS interno! Todo lo que podríamos vivir en quirófano si tú y
yo no tuviéramos miedo. En aquest llibre busca fer reflexionar,

exposar la seva visió humanista i el seu dia a dia al quiròfan
mostrant al món com realitza la seva feina i animant d’altres
professionals de la infermeria a seguir el seu mètode, per a
la qual cosa els ofereix les eines que ella ha desenvolupat.
Acabes d’arribar de Mèxic! Què vas portar per compartir? Què portes amb tu?
Vaig portar la meva visió humanística de la infermeria quirúrgica. Vaig impartir una conferència i un simposi amb
l’objectiu d’inspirar més infermeres quirúrgiques, posar en
valor la dignitat de l’ésser al quiròfan i treballar la vulnerabilitat de les persones en aquest entorn de manera pràctica.

Com es pot ajudar emocionalment una persona que és a
punt d’entrar en un quiròfan?
De moltes maneres. La principal és mirar-me a mi mateixa, veure com estic jo per poder connectar amb ella i
poder sostenir la por que està afrontant davant la seva cirurgia. Si jo entreno aquests exercicis a diari, els converteixo en un hàbit i els professionalitzo; d’aquesta manera,
la relació terapèutica que s’estableix amb el pacient és molt
més eficaç i el resultat serà molt més exitós que si l’evito
perquè no sé gestionar aquest moment.

Porto amb mi haver conegut persones excel·lents dedicades
a la cura, amb valors que les fan dignes de ser en una professió com la nostra: la infermeria.

Jo entreno diàriament: medito i realitzo activitats físiques
per establir harmonia entre la meva ment i el meu cor, menjo sa: fora de tòxics i processats.

Quina és la funció principal de la infermera quirúrgica?
Té la funció de cuidar l’ésser humà i acompanyar-lo durant
el procés quirúrgic, preparar-lo perquè el fet d’enfrontarse a una cirurgia sigui idoni. Conèixer la manera de donar
suport emocionalment el pacient.

Recordes què era el que més t’agradava fer quan eres
una nena?
M’agradava jugar al carrer i al camp amb els amics, inventar
jocs i compartir. També el jocs simbòlics on la cura de les
persones era el centre de la meva atenció.

Saps quin és el teu propòsit de vida?
Sí, és humanitzar el quiròfan, mostrant al món, amb el
meu exemple, que una mirada introspectiva ens fa ser millors persones i amb això desenvolupar més la compassió,
l’empatia i la sensibilitat. Totes aquestes habilitats humanes
són necessàries per portar a terme l’essència de la cura en un
entorn que es percep amb tanta hostilitat.

Què representa el color a la teva vida?
El color a la meva vida representa vida. Sense color no hi ha
alegria, és llum, és portar vida allà on sóc. De fet, és el que
pretenc als quiròfans, omplir-los de color!
Els barrets que fas servir aporten sensacions a través del
color. Com va sorgir aquesta idea?
Jo buscava eines per humanitzar l’entorn del quiròfan, millorar
la relació de confiança amb el pacient i disminuir els efectes
adversos, com la falta d’identificació amb l’equip quirúrgic.

Com el vas descobrir? Com va sorgir la idea d’emprendre
aquest repte tan humà?
La veritat és que sempre l’he portat a les venes. Des de molt
aviat vaig tenir clara la meva vocació de cuidar altres persones.

El fet de portar un barret de roba de colors amb el meu
nom i el meu rol m’identifica i em reforça. A més a més,
serveix per trencar el gel i parlar amb el pacient, atès que ell
posseeix una informació visual que li proporciona seguretat.

Fer-ho visible va ser un repte que va despertar en mi la crisi
vital que vaig patir a la meva vida personal, on vaig sentir
dolor amb molta intensitat. No tenia res a perdre. Estava tot
tan perdut, que era el moment de “ser”.

Al teu blog he descobert el programa “Vaig a operar-me
amb alegria”. De nou un enfocament sorprenent!
Segons la meva experiència, quan una persona té una actitud
positiva, l’operació anirà bé segur. Si la persona es veu envaïda per la por, li costarà moltíssim obtenir el resultat esperat.

Em vaig proposar obrir portes al bloc quirúrgic. Fer dels
quiròfans uns ambients més amables, alegres i feliços. Perquè això va de persones i d’invertir en elles.
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Pinto per expressar les emocions com a persona altament
sensible i medito mentre desenvolupo la meva creativitat.
També escric i ballo amb les meves filles. La música i el
ball són fonts de canvi per al meu estat anímic i per alliberar bloquejos. També tinc moments de silenci per meditar.
M’agrada viatjar, conèixer gent i cultures.
Coneixes Sarrià? Tens alguna vinculació amb el barri?
Sarrià és molt a prop de la meva ciutat: Sant Cugat del
Vallés. Vaig passar alguns moments de la meva vida de
descobriment personal passejant pels seus carrers. A més a
més tinc un familiar que viu a Sarrià. Una altra deliciosa
vinculació amb el barri són les patates braves del Tomàs,
que són boníssimes.
És totalment possible ajudar les persones a fer front a
l’operació des de l’alegria. Jo ho porto a terme amb diversos
recursos, des d’un coaching fins a d’altres eines que potencien la contenció emocional de preparació (psicoprofilaxi
quirúrgica) del pacient perquè se senti preparat i ho visqui
de la manera idònia. Si es prepara la persona emocionalment, serà un èxit, ja que disminueixen moltíssim les complicacions en el postoperatori (dolor, estància hospitalària,
costos...). Hi ha estudis que avalen aquesta informació.

Quins són els teus hàbits a l’hora de comprar? Fas servir el
comerç de proximitat o compres més per internet?
Faig servir el comerç de proximitat per a l’alimentació i els
articles de primera necessitat.

Quins projectes professionals o vitals t’apassionen?
Estic molt implicada no nomes en donar a conèixer la
meva visió humanística al quiròfan, sinó en què es converteixi en una justificació acadèmica i que es prengui seriosament l’entrenament de persones que es dedicaran a la
cura d’altres persones.

Moltíssimes gràcies Raquel, per compartir el teu gran projecte de vida amb La Veu de Sarrià.

Confecciono llista i pressupost, i vaig a la botiga, on
m’agrada interactuar amb els comerciants i clients. Acostumo a comprar fruita i verdura fresca a la Casa Ametller.
Compro poquíssim per internet.

Raquel Franco Valenzuela, una dona que té un secret per
mantenir viu l’esperit d’ajuda i l’entusiasme: “estar connectada amb el meu GPS intern, és a dir, estar contínuament
tornant a mi”. Ens explica que la inèrcia del sistema, la societat, és molt corrupta en el sentit de “deixar-nos portar
per...” i la feina interior de “tornar a mi” i crear un espai
personal és una responsabilitat que cada un de nosaltres necessitem treballar, i en el seu cas “és el que fa que estigui
connectada per assumir allà fora que faig la meva feina de
manera professional i bé.”

La universitat té un paper molt important i es pot treballar
per crear més exèrcits de professionals compromesos. Si ho
deixem en mans de cada individu, és més difícil, ja que la
societat t’empeny a ser més competitiu i no tant cooperatiu.
Això m’impulsa en l’àmbit de la investigació i de la formació acadèmica; em formo per ser molt bona docent a les
meves classes i transmetre des del cor, per fer creïble que
“ser sensible” és una grandesa vital a l’hora de tenir cura
d’un ésser humà.

Et desitgem molt d’èxit en el teu projecte i esperem que el
teu missatge es contagiï a tots els àmbits laborals. Necessitem continuar treballant per una societat solidària i compromesa amb la cura cap a un mateix, cap als altres i cap al
nostre planeta.

Quines són les teves aficions?
Passar el màxim de temps possible a la natura és el que alimenta el meu esperit. Faig caminades, banys de bosc i trekking acompanyada del meu gos.

Bon Nadal, família!
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Salud i benestar

Document cedit per Farmacia G. Hernanadez i Miquel.
Major de Sarria, 70

Posa’t guapa
per Nadal
Desembre és el mes dels compromisos
per excel·lència. Sopars amb grups d’amics,
menjars d’empresa, reunions familiars...
I no són poques les vegades que aquestes
cites coincideixen amb llargues jornades
laborals. És en aquests casos quan has
de tirar dels

es recomana l’ús d’esponges específiques per realitzar
petits tocs sobre la pell.

Recordem que una pell maca és una pell hidratada i amb
lluminositat, per tant, abans d’aplicar cap tipus de maquillatge cal utilitzar una crema hidratant adequada per a cada
tipus de pell. En aquestes ocasions és recomanable utilitzar
ampolletes flash. Aquests productes formen una capa que
produeixen un efecte tensor, lubricant, protector i, a més,
eviten la pèrdua d’aigua transdèrmica; com a conseqüència
s’unifica el to del nostre rostre i s’atenuen les arrugues i les
línies d’expressió.

El color del fons de maquillatge ha d’harmonitzar amb el
color del cutis, i s’ha de tenir en compte que és possible
modificar el to de la pell un to per sobre o per sota del que
considerem adequat. Cal tenir present que els tons clars
afavoreixen més que els tons foscos.
Pel que fa a la textura que hem de triar, diferenciarem entre
textures enriquides o textures oil-free. Les textures sense
olis deixen un acabat mate sense lluentors, recomanades
per a pells mixtes i grasses o amb tendència acneica. Les
textures enriquides deixen un acabat més setinat i, per això,
són més adequades per a pells seques o amb patologies,
com ara èczemes o psoriasi.

A l’hora de triar un maquillatge, cal tenir en compte el tipus
de pell que tenim; així podem diferenciar entre maquillatges fluids o compactes:

• Fluids: s’adapten molt bé a la pell, donen un acabat

molt natural i són fàcils d’aplicar. Normalment, les consumidores de maquillatges fluids busquen que sigui poc
cobrent i lleuger. S’aplica una quantitat petita als dits i es
reparteix des de l’interior cap a l’exterior de la cara sense
oblidar el coll.

Per acabar amb el nostre maquillatge i que aquest duri intacte moltes més hores finalitzarem amb uns pols facials
que, a més de fixar el color de la base de maquillatge,
donaran un aspecte mate, suau i amb sensació de vellut.
S’apliquen amb una brotxa i són ideals per fer retocs durant el dia.

• Compactes: tenen més quantitat de pigments i,

per tant, són més cobrents que els fluids. La textura
facilita una bona aplicació per tot el rostre al qual atorga
aspecte de vellut. Es recomanen per a qui busqui un
resultat més elaborat de maquillatge, qui vulgui cobrir
imperfeccions o cicatrius o per a pells intolerants o
sensibles a determinats productes cosmètics. Per aplicar

Vine a la farmàcia, assessorat del millor
tractament per a tu i gaudeix d’aquestes
festes més maca que mai!
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AQUESTES

FESTES

regala

Benestar Salut Bellesa
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mercatinforma

Receptes del mercat
S’apropen les festes de Nadal i, des del Mercat de Sarrià, us volem facilitar receptes per fer
lluir la taula, comencem!

Rostit de Nadal

Canelons

amb pollastre de pagès, prunes i pinyons

Elaboració

Elaboració

Per començar netegem el pollastre i el trossegem. Desfem
el llard de porc en una olla amb oli d’oliva i afegim el pollastre salpebrat fins que estigui daurat, potser hem de fer més
d’una ronda per aconseguir daurar bé tot el pollastre; reservem en un plat a banda.

Tallem i preparem els diferents tipus de carn, la salpebrem i
la posem en una cassola de ferro ampla quan estigui ben calenta; d’aquesta manera, aconseguirem que es segelli ràpidament. Afegim el licor i la canyella, i esperem fins que s’evapori
l’alcohol. Afegim la ceba i els alls fins que estiguin daurats, i
abaixem el foc. S’ha de remenar de tant en tant, podem afegir
un got d’aigua si veiem que la carn s’asseca massa.

Tallem les cebes a trossos grans, els alls els deixem amb la
pell, però els fem un petit tall. Quan tot el pollastre estigui
daurat, retirem l’excés d’oli de l’olla i sofregim la ceba i l’all.

Començarem a fer la beixamel, per fer-ho posem mantega en
una cassola i la farina per torrar-la. Afegim la llet i comencem
a remenar amb la mantega i la farina, posem la sal, el pebre i
la nou moscada. Reservem la beixamel.

Un cop la ceba i l’all tinguin bon color, afegim el pollastre, els
licors i tapem l’olla uns 15 minuts a foc mitjà perquè l’alcohol
s’evapori.

Triturarem la carn rostida amb el foie gras semicuit i la barregem amb unes vuit cullerades de beixamel.

Hem d’anar remenant el pollastre per evitar que es cremi.
Tot seguit, afegim aigua calenta i deixem que cogui a foc lent
durant 1 hora. Mentrestant podem preparar les prunes i els
pinyons, que afegirem a la cocció 20 minuts abans.

Estirem les plaques de pasta ja bullides i les farcim amb la barreja de carn. Les anirem enrotllant i col·locant en una safata.
Afegim el formatge ratllat i gratinem al forn uns 20 minuts.

La nostra recomanació és deixar el rostit a l’olla durant una
nit sencera perquè reposi, passat aquest temps podem guardar-lo a la nevera.

Ingredients
• 1 kg de vedella per rostir
• 1 kg de magre de porc
• 1 pollastre de pagès
• 500 g de cansalada
• 500 g de foie gras semicuit
• Cebes de Figueres
• All
• Brandi
• 100 g de parmesà
• Oli d’oliva verge extra
• Llard de porc
• Canyella
• Sal
• Pebre

Ingredients
• 1 pollastre de pagès
• 7 alls
• 2 cebes
• 100 g de llard de porc
• Vi blanc
• Brandi
• 200 g de prunes
• Pinyons
• Pebre negre
• Llorer
• Sal

Per a la beixamel:

• Un bric de llet
• 50 g de farina
• 50 g de mantega
• Sal i Pebre
• Nou moscada
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La recepta de na Trini
d’el Coc de Sarrià

Fotografia: Ramon Ripoll

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.

Ingredients (4 persones)

Sarsuela de peix
Elaboració
En una paella fregirem els llagostins,
les gambes, els escamarlans i les mitges llagostes. Aprofitarem l’oli per enrossir-hi la ceba ben picada, a la qual
afegirem la salsa de tomàquet. En una
safata per al forn, posarem el peix
amb unes gotes de llimona, ½ got de
vi blanc, sal, pebre i un gotet d’aigua,
el cobrirem i el fornejarem entre 8 i 10
minuts. Agafarem els calamars nets i
tallats i, amb una mica d’oli, els posarem a coure en un cassó tapat uns 4
minuts, després dels quals els enretira-

rem del foc. En un altre cassó posarem
les cloïsses tapades i les farem al vapor
fins que s’obrin. Farem una picada amb
les ametlles, les avellanes, els pinyons,
l’all i el julivert. Afegirem al sofregit els
peixos, les gambes, etc., el calamar
amb el suc, i les cloïsses i el seu suc si
no tenen sorra. Ara hi afegirem la picada de les ametlles, el fumet i el Penord.
A continuació incorporarem el suc del
rap i els musclos escorreguts, que haurem obert prèviament. Per acabar ho
fornejarem tot 10 minuts.

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

• 4 llagostins
• 4 gambes
• 4 escamarlans
• 4 meitats de llagosta (optatives)
• 4 rodanxes de rap
• 4 rodanxes d’un altre peix
• 16 musclos
• 20-25 cloïsses
• 2 calamars a rodanxes
• Unes gotes de Penord
• 250 g de salsa de tomàquet
• 2 grans d’all i 1 ceba gran
• ½ got de vi blanc
• Julivert
• Llimona
• 350 g de fumet
• Sal i Pebre
• 1 got d’aigua
• Ametlles, Avellanes i Pinyons

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
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

PUNTOSMILE
Major de Sarrià, 110
T.: 935 535 207

AUTOMÒBIL
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
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

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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JOIERIA
TRAÇA (joies d’autor)
Major de Sarrià, 150
T.: 646 130 884

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

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

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

FIL A FIL BRODATS
Foncoberta, 28 baixos
T.: 932 049 976

MODA HOME

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

151 JOE BLACK
Reina Elisenda, 8 local 9
T.: 932 035 421
BARBAS
Manuel de Falla, 20
T.: 936 395 179
SACCO
Major de Sarrià, 76
T.: 930 217 222

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

LABORS - BRODATS
BRICALL Labors
Major de Sarrià, 72
BOIXETS CAMARIÑAS
Passatge Senillosa, 5
T.: 932 037 976

ÒPTIQUES
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

LUDOTECA
BABY FUN
Brusi, 9 / T.: 934 637 699
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VIATGES
VIATGES NOU SARRIÀ
Major de Sarrià, 84
T.: 932 805 800

RESTAURACIÓ
BARS - CAFETERIES
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

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
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
The box by carolina mazzoni
THE ROOM SERVICE
TINTA XINA
TOOL BARCELONA PERRUQUERIA
TRAÇ C. D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA
TRAÇA
TRENTO
TREZE BOUTIQUE
TREZE SABATES

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
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
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

TUPILAK
UÖLKER SNKEAKERS AND CO
VERMONT
VIATGES NOU SARRIÀ
WITH . US
WONDERFUN
XARCUTERIA MARGARIT
XARCUTERIA MARGARIT
Yogaone Sarrià	
ZOCO-SUR
5º PINO

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
C. Serveis Socials Sarrià
Arxiu Històric
Casal de Sarrià
Biblioteca Clara
Casal Can Fàbregas
C. civic
Vallvidrera Vázquez Montalbán
Biblioteca
Collserola-Josep Miracle
Espai Municipal
d’Infància Petit Drac

936 197 311
932 562 722
932 562 720
932 801 547
932 032 143
934 069 053
934 069 111
932 053 002

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
Tràmits

092
080
932 914 353
091
112
932 030 763
061
934 027 000
932 916 515
010

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

compromís
Ofisat Barcelona, el seu
Servei Tècnic Oficial,
molt a prop seu

Ofisat Barcelona

Servei Tècnic Oficial
Carrer de Lepant nº350, Barcelona.

93 305 03 82
barcelona@ofisat.net

www.barcelona.saunierduval.es

