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Des de l’Eix Sarrià estem
molt contents d’anunciarvos que la Mostra de Comerç al Carrer del proper
30 d’abril es tornarà a fer,
com sempre, al carrer Major de Sarrià; hi haurà un
munt de parades i la Gastronòmica, a la plaça. Ja
teníem moltes ganes de gaudir dels carres plens de gent
i de passar un gran dia de
comerç al carrer tots plegats. Per als petits hi haurà
activitats infantils i, com a
novetat aquest any, travessarem la plaça de Sarrià cap
a dalt i també hi haurà parades a la part alta del carrer Major!
Un segon gran anunci: el
21 de maig torna la Sarrià
BBQ, us en recordeu, oi? És
impossible oblidar un dia de
country, vedella feta durant
tota la nit i part del matí. Per
gaudir, un cop més, Sarrià
es posarà el barret cowboy
i tots ballarem amb moltes
ganes! Se celebrarà a la Porta de Sarrià.
Abans de tot això, per Sant
Jordi, quan feu les vostres
compres, els comerciants
associats a l’Eix us regalaran una rosa; un detall per
a un dia especial.

Jordi del Barrio Redactor executiu

L’11 de juny tenim un altra cita, la Mostra d’Estiu
al Carrer, a Manuel de Falla. Una mostra més petita,
però no menys interessant;
gaudireu dels comerços de
la zona que ofereixen un
producte ben bo.
Res més, ja teniu una bona
agenda per a la primavera
i l’estiu, perquè gaudiu de
Sarrià, del comerç i de la
seva gent.
Fins aviat!

Sumari

03 Benvinguts
L’Aparador 04
06 Padel
Breus 07
14 Vides
Salut 16
17 Veterinari
La recepta de na Trini 18
21 Llistat de socis
01

ANUNCIA’T

Vols anunciar-te
a La Veu?
acs@eixsarria.com
932 044 026

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

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

Benvinguts

XURRERIA SARRIÀ

BARCELONA CHIROPRACTIC CENTER

DEPIKOSPARDOS

La Xurreria de Sarrià és tot un
emblema de Sarrià, com també
és parada obligatòria per als
sarrianencs i els visitants gràcies
als seus xurros i les seves patates
artesanes; i és que tot ho cuinen sempre amb molt d’afecte!
Producte fresc i de qualitat, i
atenció de deu. T’esperen a la
xurreria del barri!

Caponata, 17 T.: 932 080 419

T.: 935 311 432

Salut, confiança i qualitat t’esperen a Barcelona Chiropractic Center: el teu centre quiropràctic a Sarrià, on estudiants
supervisats per professionals
de la salut et brindaran atenció
individualitzada i un espai on
cuidar-te. Fes que el teu estil de
vida sigui saludable i equilibrat.

Busques moda i complements
per al dia a dia? Llavors busques Depikospardos! La teva
nova botiga de moda a Sarrià,
on podràs gaudir de tot tipus
de roba i bijuteria al millor
preu! Troba el teu estil ràpidament i fàcilment gràcies al
fantàstic assessorament de la
botiga, ja que tenen un gran
equip d’assessors.

HELEN HATS

GLOP CLUB ESPORTIU

ASSOCIA’T

Castellnou, 39 T.: 659 842 064

Ramon Miquel i Planas, 48

acs@eixsarria.com

Al taller Helen Hats podràs trobar models exclusius de barrets,
tocats i diademes, ja sigui per
al dia a dia o per a esdeveniments. De ben segur que trobes
el model que més encaixa amb
tu! Sabies que tots els seus productes són fets a Barcelona? Demana la teva cita prèvia i deixat
assessorar per la Helen!

T.: 608 230 400

932 044 026

El teu nou espai a Sarrià! Glop
Club Esportiu és un punt de
trobada per als amics o els familiars. Disposen de diverses
sales equipades per organitzar
esdeveniments, festes, obres de
teatre, assajos, tornejos, etc.
i també d’un bar-restaurant.
Sol·licita pressupost!

Vols formar part
de l’Acs?

Via Augusta, 339 T.: 691 541 303

03

Ronda del General Mitre, 11.

L’Aparador

Natur House
Sarrià
A l’Aparador de La Veu de Sarrià hem tingut l’oportunitat de conèixer l’Anna i la Milena de Natur House
Sarrià, ubicat al carrer Major de Sarrià, on hem pogut descobrir la importància de saber cuidar-nos,
tant físicament com mentalment, i és que el cos i la
ment s’han de cuidar igual!

Hi ha molta gent que no s’atreveix a visitar els centres
de dietètica per tabú o prejudici. Penseu que tothom hauria de visitar, algun cop, un
centre de dietètica? Un centre de dietètica no només fa
referència a temes de pèrdua
de pes, sinó que engloba molts
altres aspectes relacionats amb
el benestar de la salut, per
exemple, la qualitat del son, la
circulació, la digestió, l’estat
anímic, la menopausa en el cas
de les dones, l’estat dels ossos,
etc. Per tant, s’hauria de poder
entrar als centres de dietètica
pensant que ens poden ajudar en
molts aspectes, tant pel que fa a
l’alimentació com pel que respecta als complements dietètics.

Què us diferencia dels altres
centres? Nosaltres treballem
amb l’idea principal d’una
reeducació alimentària, dirigida per una professional titulada en Nutrició Humana i Dietètica, diplomada i llicenciada
en Ciència i Tecnologia dels
Aliments. Fem un seguiment
setmanal de la gent que aplica
el nostre mètode, això ens permet obtenir millors resultats
i que el client agafi confiança
amb nosaltres, de d’aquesta
manera que pot recórrer a
nosaltres per a qualsevol altre
problema en un futur.
Actualment ens trobem en plena
operació biquini, som molts els
qui, a la primavera, veiem més
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a prop l’estiu i volem lluir cos,
però, de vegades, no en sabem
o no en tenim prou informació
i acabem amb el famós efecte
rebot. No és fàcil fer una dieta
sana i equilibrada. Cap recomanació? El primer pas és deixar-se aconsellar per un professional titulat, ens hem d’oblidar
de voler baixar pes per l’operació biquini, el que hem de
pensar és canviar els hàbits del
nostre dia a dia per incloure
una bona alimentació, fer exercici, tenir una bona qualitat de
son i així no hi haurà el famós
efecte rebot.

Natur House Sarrià

Us animem a
conèixer l’Anna i
la Milena a Natur
House Sarrià, on
us explicaran
amb detall tot
el que tenen per
oferir-vos!

Compartiu receptes fàcils i
equilibrades per al dia a dia? Si
és així, com les podem veure?
En efecte! Setmanalment publiquem una recepta fàcil i saludable a les xarxes socials; les
podeu trobar a Instagram:
@nhsarria i Facebook: Naturhouse Sarrià Barcelona, com
també al nostre estat de
WhatsApp: 689 473 488.
A Natur House Sarrià no només
sou especialistes en dietètica,
que més oferiu al centre?
No ens especialitzem només en
la pèrdua de pes, com hem dit
abans, podem aconsellar sobre
moltes altres coses, a la nostra
botiga podreu trobar aliments,
com, per exemple, esmorzars,
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galetes, biscotes, melmelades,
plats preparats, substitutius de
menjars, infusions, i complements dietètics per millorar la
digestió, per regular el trànsit
intestinal, per millorar la circulació sanguínia, per a la menopausa, el son, l’estrès i l’ansietat, les articulacions i els ossos... Un munt de coses!

Padel
Sergi Angel Ferré

sergiangelferre@gmail.com

Pala tova
vs.
pala dura
En aquest article parlarem de les diferències entre la pala tova i la pala dura, i quan les hem d’utilitzar.
Les pales dures permeten tenir més control, mentre que les pales toves augmenten la zona de punt dolç
(això sumat al tacte agradable i a l’absorció de vibracions, aporta una sensació de més control).
Les pales toves tenen més sortida de bola, és a dir, en cops amb poc esforç la pilota surt més ràpida; en
canvi, amb la pala dura s’aconsegueix més potència en cops amb més força, perquè, com que no absorbeix part de l’impacte, impulsa tota aquesta força sobre la bola.

Quina pala he d’utilitzar segons l’època de l’any?

Quina pala he d’utilitzar segons el meu nivell?

La pala dura va molt bé a l’estiu, perquè, amb
la calor, la pala s’estova i adquireix unes condicions òptimes de sortida de bola; troba un punt
entre la flexibilitat i l’equilibri que és necessari
per controlar la pilota.

Si soc de nivell inicial i vull sentir-me còmode i
segur, la millor elecció és una pala tova, perquè
aporta bona sortida de bola des del fons de la
pista (que es on passem la major part del temps
quan comencem a jugar) i, en volees amb poc
esforç, la pilota sortirà més ràpida.

El problema es troba quan arriba l’hivern, perquè la pala perd aquestes característiques que
proporciona el clima de l’estiu, i una pala massa
dura que no aporta bona sortida de bola des del
fons de la pista, pot arribar a frustrar o, fins i tot,
a provocar que ens fem mal al colze.

Si soc de nivell intermedi, tinc força i vull
començar a rematar, l’elecció seria una pala de
duresa mitjana, amb la qual es té un bon control,
s’aconsegueix una bona sortida de bola i una
bona potència davant de la xarxa.

Si tenir dues pales, una per a l’estiu i una altra
per a l’hivern, suposa un esforç econòmic, es
pot utilitzar una pala de duresa mitjana tot l’any;
aquestes pales són les que porten el nucli amb
goma EVA SOFT, perquè no és tant dura com la
goma EVA ni tant tova com el FOAM.

Si soc de nivell avançat i busco potència en boles
altes i control des del fons de la pista i davant de
la xarxa, l’elecció seria una pala de duresa alta.
Esperem que aquest article us sigui d’ajuda a l’hora
d’escollir la pala.

Padelmanía Barcelona, Vergós, 58, 937 128 537
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Breus
Eix de Sarrià

Guanyador del xec regal de “Fem memòria, història gràfica del vell Sarrià”,
juntament amb el president de l’Eix de Sarrià.

Fem memòria,

història gràfica del vell Sarrià
Ens encanta
el nostre barri i la
nostra gent, moltes
i moltes gràcies a tots
els participants que
heu fet possible
reviure el pas del
temps de Sarrià!

Amb motiu de la commemoració del centenari de Sarrià
vam decidir agrupar fotografies
antigues de Sarrià per crear
el projecte “Fem memòria,
història gràfica del vell Sarrià”. Gràcies a aquestes fotografies, donades pels comerciants, hem pogut revisar el
pas del temps dels carrers més
emblemàtics del barri, com
també descobrir el dia a dia
del vell Sarrià.
“Fem memòria, història gràfica del vell Sarrià” és un projecte de l’Eix Comercial de
Sarrià per reviure gràficament
la vida de Sarrià des dels principis de l’any 1900, gràcies a
les fotografies aportades pels
comerços del barri.
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I a la web, on hem exposat les
imatges, els usuaris han tingut
l’oportunitat de votar la imatge que més representa l’autèntic caràcter de Sarrià, que
ha obtingut un xec regal per
valor de 250 € per gastar a les
botigues associades a l’Eix Comercial de Sarrià.
Us deixem la imatge del guanyador juntament amb el president de l’Associació de Comerciants de Sarrià. Gràcies a
tothom per votar!

Podeu gaudir de totes les
imatges a: www.eixsarria.com/
cat/fem-memoria/inici

Breus
Eix de Sarrià

Mostra de Comerç i
Mostra Gastronòmica

Des de l’Eix Comercial de
Sarrià tenim el plaer d’anunciar-vos les properes mostres
de Comerç i Gastronòmica.
Estem molt contents de dir
que aquest any tornem a Major de Sarrià!

Tot això anirà acompanyat
d’un parc infantil on els petits podran gaudir de multitud d’activitats, com l’inflable
medi ambient, el tobogan Flipper i el carrusel sostenible.
Inflable medi ambient: oci i ap-

Dissabte 30 d’abril, de 10 h
a 20 h, t’esperem per gaudir
del millor comerç i els millors
plats del barri. Us deixem una
petita guia:
Major de Sarrià: on podràs trobar

renentatge van de la mà en aquest
inflable que ajuda a comunicar els
nens i les nenes els conceptes

bàsics de la recollida selectiva per
fomentar que el barri recicli dia
a dia.

estands de roba, bijuteria, joieria,

Tobogan Flipper: el tobogan del

jectes de regal, cosmètica, esport,

ha nen o nena que pugi un cop... i

alimentació, coses per a la llar, observeis i d’altres.

qual tots en parlen. I és que no hi
no repeteixi!

Plaça de Sarrià: aquí tens una

Carrusel sostenible: el carrusel

cuinats al moment. Gaudeix del

artesanal, manual, ecològica i

cita amb tapes, begudes i platets
plaer de menjar amb els teus!

ecosostenible és una atracció

sostenible. Funciona amb pedals,

accionat per una bicicleta que porta
incorporada, i fa volar 10 cavalls,

els quals són fets amb pneumàtics
reciclats.
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Família, amics, parelles... us esperem per gaudir d’un dia de
molta gresca i xerinola! Esperem tothom per fer barri plegats i gaudir de l’oci, la restauració i les compres!

Breus
Eix de Sarrià

Sarrià BBQ
La festa més vaquera
de Sarrià

El 21 de maig de 2022 ens veiem, com cada any, al Sarrià
més Oest! On podrem gaudir
d’una broqueta deliciosa i suculenta. Sabies que rostim la
carn tota la nit? Així que toca
assaborir-la per un preu popular de 2 € amb beguda inclosa.
A més a més, hi haurà un carrusel sostenible per als petits
i un brau mecànic. Sereu capaços d’aguantar el màxim de
temps a sobre del brau?
També hi haurà venda d’alimentació i, per descomptat,
una exhibició de ball country
i taller de ball! Yiiija!!!
09

Així que apunteu la data i, recordeu, la festa començarà a
les 10 h, i a les 14 h tindrem
el dinar a punt. Carn rostida
durant 14 hores!

Vaquers i vaqueres
no us podeu perdre
aquesta cita.
Ens veiem al llunyà
Sarrià!

I M P R E M TA
targetes, flyers, adhesius,
noces, cartells, prints, botigues,
restaurants i molt més...

Major de Sarrià 139
08017 Barcelona

93 203 36 98
tormiq.com

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

ANUNCIA’T

Vols anunciar-te
a La Veu?
acs@eixsarria.com
932 044 026
Passeig Sant Joan Bosco, 59. Barcelona

Breus
Eix de Sarrià

Xocolatades gratuïtes
Gràcies a tots els qui
ens vau visitar, us
esperem el proper any
a la desena edició!

El passat mes de març vam
poder gaudir de les famoses
xocolatades gratuïtes de l’Eix
de Sarrià. I és que, per novè
any, hem pogut organitzar
fins a quatre xocolatades amb
melindros: quatre-centes racions per dia que podem dir
que van ser tot un èxit! En
pocs minuts vam esgotar les
existències, i això que un dia

ens va ploure, quin barri més
autèntic que tenim!
Les xocolatades van ser el dia
2 de març a la plaça de Sarrià,
el 9 de març al carrer de Major de Sarrià amb el carrer de
Canet, el 16 de març a la plaça
de Josep Obiols i el 23 de març
al carrer de Manuel de Falla.

Sant Jordi 2022
L’Eix de Sarrià regala 1.000 roses
per Sant Jordi
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, regalem roses a tothom
qui compri a alguna de les botigues associades a l’Eix Comercial
de Sarrià. Per obtenir la rosa, cal presentar el tiquet o els tiquets
amb un valor mínim de 20 €.

12

Ens trobaràs al carrer
Major de Sarrià,
cantonada amb el
carrer de Canet,
us hi esperem!

L’Eix de
Sarrià regala

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

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

www.eixsarria.com

Vides
Gloria Arbués

gloria.gemma@gmail.com

Julie Fuster
de Amorim
Us presento una jove emprenedora, pintora, dissenyadora, filla i
neta del barri de Sarrià, que ha heretat la vena empresarial del
seu pare i la seva àvia, que té una bellesa exòtica, admira les seves
arrels brasileres i que, de ben segur, arribarà a ser un referent en el
món de la moda. Per què? Perquè creu en ella mateixa!
Parla’m de la teva infantesa.
Vaig ser superfeliç. El meu pare
era el meu referent; ell m’instava a jugar amb Scalextric, però
jo jugava a cuines, vestia les
nines, feia tendes de campanya
amb la meva germana Maia, un
pilar molt important a la meva
vida. M’encantava anar a classe
i dibuixar; era molt creativa i
també m’agradava la música.
Cantava a la coral del col·legi.
Quines aficions tens? M’apassiona la moda, i tot el que faig
en el meu temps lliure està
relacionat amb aquest món.
Miro revistes, vídeos, segueixo
emprenedors de moda... i pinto, m’encanta. M’agrada veure
pel·lícules de tot tipus, especialment vides de dissenyadors,
i dissenyar roba i biquinis. M’he
adonat que és l’única cosa que
realment m’apassiona.
Quin és el motor de la teva
vida? M’agrada molt més treballar que estudiar. Des dels 18

anys, el meu motor és la meva
empresa de biquinis Atenea i
crear la meva pròpia marca de
roba. Els darrers anys han estat
una marató, però la meva motivació i l’ajuda de la família
han estat vitals. Sense ells no
ho hauria aconseguit. Soc una
persona molt futurista i digital. Els meus referents són el
pare, que és molt “inventor” i
l’àvia, que va ser molt avançada per a l’època.
Com et veus en el futur? Jo em
veig molt gran, aspiro a molt i
molt aviat. Per això vaig crear
la meva pròpia empresa amb
18 anys, perquè sabia què era
el que volia. Soc conscient que
l’èxit no m’arribarà sol, hauré
de treballar molt. Tinc certa
por a perdre aquesta motivació
que em mou ara i cansar-me
(per una qüestió de caràcter),
tot i que, com que aquest projecte m’apassiona, certament
crec que aconseguiré crear una
gran empresa.
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Has viatjat molt? Cada estiu
viatjava amb la família a algun
país. Viatjar m’ha ajudat molt
com a persona i a construir la
meva pròpia visió del món. La
creació de dissenys parteix de la
meva vida, d’anar veient coses,
de saber què m’agrada i què no.
Tinc un instint natural respecte
de les tendències i, en moltes
ocasions, els meus dissenys han
coincidit amb marques com
Zara, i jo mateixa m’he sorprès.
Has descobert el teu propòsit
de vida molt jove, Julie! Tinc
molt clar el que m’agrada i en
què em vull focalitzar, que és la
moda. M’encantaria arribar a
tenir una gran empresa, però
el meu pla B és treballar en
aquest sector especialitzant-me
en alguna àrea específica. Al
màster que vaig fer a Londres,
em vaig adonar que era molt
bona creant dissenys a l’ordinador. Gràcies a tenir la meva
pròpia empresa Atenea, vaig
aconseguir la plaça al màster,
així que li ho dec molt.
Creus en la màgia? Amb esforç,
però sí. Cada vegada més veig
que, si tu vols, pots. Em costava
molt de creure, però m’ho he

demostrat a mi mateixa i ara ho
tinc molt clar. Agraeixo molt la
meva situació familiar, però la
feina que he realitzat per portar
el meu negoci a un altre nivell
mentre estudiava una carrera, la
constància i la perseverança han
fet que aconseguís fer-me un
nom en aquest món. La mare
m’ha donat moltíssim suport des
del començament i la seva ajuda
ha estat vital per a mi.
Hi ha un punt d’inflexió a la
teva vida? Canadà!! Però tant
i tant... que és superimportant.
Vaig anar a estudiar un semestre durant l’ESO. En tornar, em
vaig trobar amb mi mateixa,
vaig deixar de ser tímida i vaig
començar a fer nous amics, era
més sociable, feia coses per a
mi, viatjar sola... Viure amb
una altra família es molt enriquidor. Canadà em va canviar
la vida. Si mai tinc fills, intentaré que tinguin una experiència com la meva.

Julie m’inspira positivisme,
entusiasme, alegria i color.
La trobareu a :
@ateneacollection
@amorim_lvlia
ateneacollection.com

Voldries tenir la teva pròpia revista de moda? Em plantejo treballar al món editorial del sector
de la moda. M’encantaria sortir
en revistes de moda, sí. Però
m’he adonat que és molt important tenir contactes per moure’t,
sigui al sector que sigui.
Coneixes joves empresaris com
tu? No en conec. En el meu
cas, jo volia ser gran el més aviat possible, essent jove. “Com
abans comencis, abans ho acon15

seguiràs”, em deia. I volia crear
moda prêt-a-porter, però com
que vaig començar a l’estiu,
doncs van ser biquinis.
T’agradaria distribuir els teus
biquinis a les botigues? Sí, és
una part del meu projecte.
També he considerat la possibilitat de tenir un local a Sarrià.
De fet, n’he estat mirant alguns,
i és una de les meves il·lusions,
perquè allà podria atendre el
client, tenir una sala d’exposicions, fer sessions de fotos i portar la gestió empresarial.
El teu origen brasiler és una inspiració per a tu? Els biquinis
sí, totalment! Jo mirava les fotos de la mare en biquini a Rio
de Janeiro i crec que sí van ser
una influència per a mi. Quan
era petita anava al Brasil i allà
em comprava tots els biquinis.
Sempre l’he portat al cor; sento una connexió molt especial
amb el país de la mare.

Salut
Farmacia G. Hernanadez i Miquel.
Major de Sarria, 70

Què és l’al·lèrgia?
Una al·lèrgia és una reacció del sistema immunitari davant una substància estranya (pot ser
el pol·len, el verí d’una abella, la caspa d’una mascota, etc.) o davant un aliment que no
provoca reacció a la majoria de persones. Quan la persona entra en contacte amb l’al·lergen, la reacció del sistema immune pot fer que la pell, les vies respiratòries o l’aparell
digestiu s’inflamin.
La gravetat de la reacció al·lèrgica varia de persona a persona i pot anar des d’una simple irritació fins
a una reacció d’anafilaxi (una situació d’emergència potencialment mortal).

Quins són els símptomes?

Prevenció:

Els símptomes d’al·lèrgia depenen del tipus d’al·lergen i de la
via d’entrada. Aquests símptomes poden ser els següents:

Les reaccions al·lèrgiques no es
poden prevenir, però sí que és
possible reduir la repetició dels

Conjuntivitis: llagrimeig ocular,
picor d’ulls, sensació de sorra o
envermelliment ocular.

Rinitis: picor nasal, esternuts seguits, obstrucció nasal, degoteig
o rinorrea i sensació de nas tapat.

Urticària: ronxes, picor i erupcions
a la pell.

Angioedema: inflamació de les

parpelles, dels llavis o de les extremitats.

Anafilaxi: certs insectes, medic-

piratòria.

desencadenar tots els símptomes

Dermatitis atòpica: erupció de la

pell localitzada als plecs que, sobretot, afecta els nens.

nants; per exemple, si ets al·lèrgic

al pol·len, durant les èpoques de

Asma al·lèrgica: tos amb o sense

expectoració, ofec, dificultat res-

episodis. S’han d’evitar els deto-

aments i alguns aliments poden

abans esmentats agreujats amb

hipotensió, vòmits, diarrea i ramp-

es que posen en perill la vida de
la persona.

més pol·linització, procura romandre de portes endins, amb portes i
finestres tancades.

És recomanable escriure un diari

per identificar què causa o empitjora els símptomes al·lèrgics,
registrar les teves activitats, allò
que menges, quan tenen lloc els

símptomes i què sembla que aju-

da. Això et pot ajudar a tu i al teu
metge a identificar els detonants.

Si has patit una reacció al·lèrgica

greu, s’hauria d’utilitzar un braçalet d’alerta mèdica que serveixi per
advertir els altres que pateixes una
al·lèrgia greu.
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Veterinari
Ana Prats Sanz, veterinària

Tingueu cura dels coixinets,
intenteu evitar les caminades
llargues sobre asfalt (que pot
cremar molt) i, si teniu un gos
sensible, utilitzeu productes per
protegir i enfortir els coixinets.

Protegir les nostres gossos
quan arriba el bon temps

Adeqüeu les rutes a les capacitats físiques de l’acompanyant
menys entrenat. Aneu amb
compte de no imposar un sobreesforç als cadells, estan en
fase de creixement i les seves
articulacions poden patir si
se’ls demana més activitat de
la que seria convenient per
a la seva raça i edat (les races
grans creixen més lentament
i són més propenses a patir
problemes articulars), així que
tingueu paciència que us esperen molts anys de llargues
caminades! També és important ser conscients que, quan
el gos envelleix, cal adaptar les
caminades a les seves capacitats; poden gaudir igualment
de passejos tranquils que els
permetin olorar tot el que els
envolta i mantenir la musculatura en forma. I, si el gos té
sobrepès i voleu ajudar-lo a
aprimar-se, feu un programa
progressiu d’exercici perquè
les seves articulacions i el sistema cardiovascular no es vegin
forçats.

Clínica Veterinària Rocaberti

L’arribada de la primavera i, més tard, de l’estiu ens convida a fer més

sortides al camp i a la muntanya, i fer-ho amb el nostre gos aporta un extra
de felicitat i reforça el vincle amb el nostre company.

Si sou dels qui gaudiu de les
passejades llargues amb el vostre gos, us recomanem tenir en
compte el següent:
Protegiu el vostre gos de les
paparres. A les zones de camp
i de bosc hi ha paparres amb
freqüència; aquests paràsits es
troben a les plantes, i el gos (o
vosaltres mateixos) podeu recollir-les sense adonar-vos quan
passegeu. Les paparres s’enganxen a la pell del gos i de les
persones, i poden transmetre
malalties que poden arribar a
ser greus (com, per exemple,
l’ehrlichiosi, la borreliosi o la
babesiosi). Porteu el gos ben
protegit amb antiparasitaris
externs (ja sigui en format de
comprimit, pipeta o collar),
respectant les recomanacions
d’ús del producte que utilitzeu
(davant del dubte, consulteu
sempre quin seria el producte
ideal per al vostre gos segons el
tipus de vida que porti).

Protegiu el vostre gos d’altres
insectes, com ara les vespes, els
tàvecs o les abelles, que també
poden picar el gos; potser
només sigui un petit ensurt,
però us recomanem que, si feu
llargues caminades per zones
de muntanya allunyades dels
centres veterinaris, parleu amb
el veterinari per saber què heu
de fer en cas de reacció al·lèrgica greu.
Porteu sempre aigua a sobre,
per a vosaltres, però també
per al gos. Si planifiqueu bé
les rutes, podreu saber si hi
ha fonts o rierols al camí que
feu, però si no és un lloc que
conegueu bé, és millor que
porteu aigua.
Eviteu les hores de calor per fer
caminades llargues o busqueu
rutes que passin per zones boscoses on hi hagi ombra i llocs
per refrescar-se. El cop de calor
és un risc mortal per al gos.
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Tingueu el vostre gos controlat
en tot moment si trobeu ramats
pasturant o passegeu per zones
on hi ha fauna abundant, per
evitar que pugui espantar els altres animals, sortir corrents al
darrere i fer-se mal o perdre’s.

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.

Salmó amb raïm

Fotografia: Ramon Ripoll

Ingredients ( 4 persones )

Elaboració

4 supremes de salmó fresc,
300 g de raïm,
1 dl de fumet,
2 dl de moscatell,
2 dl de nata liquida,
50 g de mantega,
1 cullerada de pebre rosa,
sal i pebre,
1 culleradeta de fècula

Salpebrem el salmó i el fiquem al forn amb la mantega, els grans
de raïm pelats, el fumet i el moscatell durant 10 minuts a 180 ºC.
Separem les escalopes i el raïm, i ho reservem. En un cassó aboquem el suc que ha deixat anar el salmó i hi afegim la nata liquida
i el pebre rosa. Ho posem a coure 5 minuts i deixem que la salsa
redueixi (si la volem més espessa, hi afegim una culleradeta de
fècula dissolta amb una mica d’aigua).
En una safata de servir, col·loquem les escalopes i el raïm, i els
banyarem amb la salsa.

2€

Sarrià

amb beguda
inclosa.

2M1
AIG

de

BBQ

No ho dubtis i vine a degustar una suculenta broqueta de carn rostida per a l’ocasió, a més,
si vens disfressat de cowboy, t’ho emportes de franc. També hi haurà carrusel sostenible, brau
mecànic, venda d’alimentació i exhibició ball country i taller de ball.
Comencem a rostir la carn a les dotze de la nit, les activitats comencen a les 10.00h i el dinar serà a punt a les 14.00h.

NOVA UBICACIÓ! La Porta de Sarrià (Via Augusta entre pg. Bonanova i Dolors Monserdà)
Ens veiem al
llunyà sarrià

Socis de la
5º PINO
932522281
AMBDOSBIDONS
636439678
ANDER´S
932800773
ANGUÈ ANGUÈ
615821434
ASESORIA Y
GESTION JOL
932152793
Assistdor	935333535
Aúpali	935152729
AVIBA BELLESA
CONCIENT
657058974
Baby Fun	
934637699
BAR MARCEL
932098948
BAR MONTERREY 932047157
BAR TOMAS
932031077
BAR TREZE
932506499
BARCELONA CHIROPRACTIC
CENTER
932080419
BEA-BEA
683109623
BENESTAR SARRIA 932803117
BRICALL LABORS
C.E.S.I.
932051751
CADENA
ELS TIGRES
932030033
CAN FOIX
932030714
CAPRABO
CAPTIVA
667477632
CARNS JJ
932031015
Cars Barcelona	 626157489
CATALANA
OCCIDENTE
932804899
CEBADO HAIR
STUDIO
931170093
CMT
932037154
COCINA
BARCELONA
932053040
COOKITECA
932059373
CORSA
932042952
COTTONREUS
932802210
CRIMONS
934532254
DEPIKOSPARDOS 935311432
DESASTRE
616309415
DOMUSVI
BONANOVA
932534940
DOS TORRES
932066480
DROGUERIA URIA 932034910
El Canalla	
932803606
EL JARDI DE
L´ABADESSA
932803754
EL MILLOR PREU 931859273
EL TREBOL
932030521
ENETÉ
932800592
ESCOFET OLIVER 932030405
ESTANC 368
932031061

A a la Z
ESTHETIC BCN
ESTUDÍ DENTAL
SARRIÀ
ETRIM FINQUES
FARMACIA
CABEZAS
FARMACIA GEMMA
HERNANDEZ
FARMACIA
TRIQUET
FARMACIA
VILLANUEVA
FERRETERIA
J. VALLS
FORMING
FORN SARRIA
GEINBAR
GENERAL OPTICA
Gestions Sarrià	
GLOP CLUB
ESPORTIU
HELEN HATS
HOGESER
ICAIME
IMPRENTA
TORMIQ
JC APOTECARI
JORDI ESCODA
KNA
LA FERMATA
LEGAL
BARCELONA
LLIBRERIA
DON BOSCO
LOTERIA SARRIA
LYKI-LYKY
MALANTIAL
DE SALUD
MARIA
TARRAGÜELL
MARIAN ALDA
CONSLT MARY KAY
MARIONA
MAS D´ANGLI
MODA 151
MOGAMBO
MOTA - DESCANS
NATURHOUSE
NOU CAN
CARALLEU
OPTICONCEPT
ARTOS
OTOMI

938293282
935950404
932805444
932031121
932800864
932044677
932033412
932031157
932039921
932031140
930085810
937076163
932036209
608230400
659842064
628171086
932060915
932033698
932058734
607900519
932030806
932801572
932188900
932031347
932031523
932047159
932055966
932054915
639339206
932048209
934342299
932035421
932046927
932031587
932520841
932037874
932520513
932057959

PADELMANIA
682180527
PAPERERIA NUMA 932041199
PAPERERIA SPOT
932049002
PEIXOS FREDERIC 932030785
PELOSTOP
932522965
PERRUQ.
MANOLO GARCIA 932801819
POLLERIA SUSANA 932031007
PUNTOSMILE
935535207
R. UNIVERSITARIA
SARRIA
932065540
RACC
934955070
RAFAEL PAGES
932052419
REFILL&ZERO
659282853
RESTAURANT
VIVANDA
932031918
SABATERIA
PAINOS
932056204
SALEM
932056168
SANITAS SARRIÀ
902050798
SARRIA COPY
932046747
SARRIA YOGA
650432005
SCRAP sarrià	
937824241
SINGULAR
932032099
SOLUCIONES
AL INSTANTE
687863461
STYLCAN
932050729
SUPERSERVIS
932030494
SUSO
931646675
TABULA
932800810
TALLERS JAVIER
932034586
TALLERS JORDI
932050219
TERRA I QUALITAT
BIJUTERIA
630462964
THE TOY BOX
623398948
TOOL BARCELONA 932804269
TRAÇ CENTRE ESPRESIO
PLASTICA
932045346
TRAÇA
646130884
TRENTO
932040058
TREZE BOUTIQUE 932030449
TREZE SABATES
932046697
UN PASO MAS
932508867
VETERINARI
ROCABERTI
932049831
VIATGES NOU
SARRIA
932805800
XARCUTERIA
MARGARIT
932033323
XURRERIA
ANGELS DE SARRIÀ 691541303
YOGAONE SARRIA 937427428

Dissabte

30

d’abril

Amb la col·laboració de:
Districte de
Sarrià - Sant Gervasi

