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Olga Valenzuela Albuixech
Comerç i Promoció Local

Orgullosos del nostre comerç de proximitat
S’inicia una nova etapa de l’Associació de Comerciants, gairebé a la vegada que 
jo m’estrenava com a regidora de Comerç.
Nous temps, noves persones, nous reptes, però amb la mateixa il·lusió i el mateix 
objectiu que els nostres predecessors: impulsar el comerç de Santa Perpètua de 
Mogoda.
Vull aprofitar aquesta salutació per a desitjar-vos molts encerts en aquesta nova 
etapa del llarg viatge que, ja fa més de 25 anys, vàreu emprendre. Un viatge amb 
bons moments, i altres de no gaire bons però que heu sabut afrontar adaptant-vos 
al moment que la societat ha anat vivint.
La tasca de l’associacionisme esdevé simptomàtica de la bona o mala salut d’un 
sector o d’un territori. Deixeu-me que us digui que, en aquest sentit, podem estar 
ben tranquils i tranquil·les. Santa Perpètua pot sentir-se plenament orgullosa de 
poder comptar amb entitats com la vostra.
Tenim sort de tenir entitats que, com vosaltres, treballen de valent dia a dia per 
millorar la ciutat on vivim i generar més oportunitats i garantir la qualitat de la 
feina que feu. 
Treballeu de valent per posar en valor el comerç de proximitat i d’excel·lència. 
Constituïu veritables punts de trobada i convivència entre veïns i veïnes i, preci-
sament per això, la feina que realitzeu és irrenunciable. 
Aquesta ciutat no seria el que és sense comerç i, el que és més important, no 
podrà assolir els reptes futurs sense la vostra ajuda. Avui, Santa Perpètua és una 
ciutat dinàmica i viva, però no ens conformem. 
La crisi ha posat el comerç de proximitat en situacions molt complicades. Han 
estat anys durs, en què heu donat la batalla per mantenir viu tot el que representa 
aquest comerç de tota la vida: el vostre mitjà de vida, el mitjà de vida de tantes i 
tantes famílies, així com, una manera d’entendre la nostra vila, els nostres carrers 
i les nostres places. Espais de relació, de convivència i de cohesió social que 
continuen aparadors endins, als vostres comerços. 
Heu lluitat per seguir dempeus, per aixecar la persiana cada dia i ho heu aconse-
guit. I a més, els que heu volgut estar al capdavant de l’associació, encara més. 
El viatge és llarg i difícil, però tindreu a l’Ajuntament al costat perquè, amb la 
suma d’esforços i sinergies, el resultat és molt millor. 
Seguirem junts apostant pel comerç local, per a fomentar i donar valor a les 
petites empreses de casa nostra, per a donar vida als nostres carrers i places. 
Perquè una ciutat amb comerç, és una ciutat amb vida.

Moltes felicitats i molt bona feina!
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editorial

Una nova etapa
Encetem una nova etapa a l’associació de comerciants. Desprès de 4 anys de canvis, rees-
tructuració, sanejament dels comptes i adaptació al període de crisi econòmica que encara 
estem patint, els comerciants iniciem un nou camí. Prenem la sortida d’aquesta cursa des 
d’una bona base aconseguida els darrers anys gràcies a la tasca de l’antiga junta.
Ara, la nova junta de l’associació pretén agafar embranzida i assolir els nous objectius plan-
tejats amb treball, dedicació i sobretot, amb molta il·lusió.
Il·lusió per fomentar i promocionar el comerç local. Fer arribar als perpetuencs i perpetu-
enques l’esperit del comerç de proximitat. Aquell que ens dóna la qualitat que no trobarem 
en grans superfícies, el que s’adapta a les nostres necessitats, el que ha sabut superar els 
canvis socioeconòmics, el que fa cohesió social i en definitiva, el que ens proporciona el 
millor servei. 
Sabem que tot això només serà possible amb la participació de totes les parts implicades 
entre les quals cal destacar la bona predisposició i col·laboració obtinguda des de la Regi-
doria de Comerç.
Aquesta revista és una de les eines escollides per la nova junta per donar l’impuls que 
necessita el comerç de Santa Perpètua. Creiem que es tracta d’una via de comunicació i 
informació on podrem transmetre allò que el ciutadà necessita conèixer i allà on podrem 
plasmar el veritable esperit del comerç de Santa perpetua que no és més que gaudir de la 
qualitat i la proximitat. 

Finalment vull agrair als membres de la nova junta la seva predisposició i dedicació desin-
teresada en aquesta nova tasca.

Plaça del Mercat, s/n.
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
Tel. 93 560 42 99
info@elscomerciants.com 
www.elscomerciants.com

Manel Alcaraz i Casamitjana
President de l’Associació de Comerciants de 
Santa Perpètua de Mogoda
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Aproximadament una vintena de comerços associats van par-
ticipar el passat diumenge 17 d’abril a la segona edició de 
la fira Electroparty shop&picnic, que es va celebrar al parc 
d’Europa. 
Durant la fira, concebuda com una activitat per passar el dia 
a l’aire lliure en família, els visitants van poder gaudir d’una 
zona de relaxament, una zona infantil amb inflables i tallers 
de manualitats. 
També es van poder veure i provar vehicles elèctrics, assistir 
a tallers de perruqueria, classes de zumba, hip hop, dancehall 
fusionat i a una demostració de retolació. 
A la zona de gastronomia es va habilitar una àrea de pícnic 
on es van poder degustar tota mena de productes oferts pels 
establiments d’alimentació presents a la fira i escoltar música 
amb dos DJ’s locals. 
Per a futures edicions esperem augmentar la participació d’es-
tabliments associats per tal d’augmentar i diversificar l’oferta 
i poder consolidar aquesta fira la festa de benvinguda de la 
primavera a Santa perpètua.

reportatge

Segona edició de l’Electroparty
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L’associació de comerciants estarà 
present en el CAU
L’ajuntament de Santa Perpètua està constituint el Consell As-
sessor d’Urbanisme CAU. Aquest nou òrgan creat per mandat 
del ple de 27 de novembre de 2014 es crea amb l’objectiu de 
consultar a la ciutadania sobre les actuacions municipals en 
l’àmbit d’urbanisme. Estarà constituït per membres de govern 
i de l’oposició política, per tècnics especialitzats en urbanisme 
i per una representació dels diferents àmbits socials i culturals 
de la nostra vila.

El Sr. Manel Alcaraz i el Sr. Jordi Jiménez, com a President 
i Vicepresident respectivament dels Comerçiants, seran les 
persones encarregades d’assistir a les reunions per defensar 
els interessos del sector en totes aquelles qüestions que es 
plantegin i que s’hagin d’aprovar per el govern. 
Tot i no ser un òrgan vinculant considerem que pot ser una 
eina útil per poder aportar idees en interès del comerç i obtenir 
informació de primera mà de tot allò que es farà al nostre po-
ble en matèria d’urbanisme. Per aquest motiu fem una crida a 
tots els comerços associats perquè mitjançant el nostre correu 
electrònic (ecomerciants@gmail.com) ens feu arribar les vos-
tres opinions, idees i comentaris per tal de poder-ne fer ressò 
durant les jornades de treball. L’Associació de Comerciants 
informarà puntualment del desenvolupament de les reunions 
i dels acords.

Premis amb vals per bescanviar a 
les botigues associades
Durant la Festa Major d’estiu que se celebrarà els dies 2, 3, 4 
i 5 de setembre l’ajuntament de Santa Perpètua obsequiarà, a 
tots els guanyadors dels diferents concursos que se celebren 
durant aquests dies i dins dels actes oficials de la Festa Major, 
amb vals regal que es podran bescanbiar per artícles de qual-
sevol dels comerços associats.

breus

SEYMA
DROGUERÍA - PERFUMERIA
PINTURAS - DECORACIÓN

DECORACIÓ · TOT PER LA LLAR · PETIT ELECTRODOMÈSTIC
FERRETERIA · MATERIAL ELÈCTRIC · FONTANERIA
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Banderoles solidàries durant la 
Festa Major
Enguany, Santa Perpètua es vestirà de Festa Major amb ban-
deroles de colors que podrem penjar als balcons, finestres i 
aparadors.

Però a més de vestir la ciutat de festa, estarem contribuïnt 
a finançar l’enviament d’una ambulància i un contenidor ple 
de material a Mauritània, dins un projecte de Santa Perpètua 
Solidària.
Els nostres comerços associats, es convertiran en un punt de 
venda i informació de la Festa Major durant els dies previs a 
la festa gran, allà es podran comprar aquestes banderoles de 
colors i col·laborar així, a aquest projecte solidari de Santa 
Perpètua a Mauritània.
El comerç de Santa Perpètua, es suma a la Festa i a 
la solidaritat!

El comerciant opina

Els veïns i comerços de la plaça Francesc Macià, tenim 
uns arbres que ens fan la guitza cada any per aquestes 
dates. Deixen caure una pluja de resina, que provoca 
molts problemes a les persones. Aquesta resina s’en-
ganxa a les sabates dels vianants i és transportada a 
l’interior de les vivendes i els comerços, essent un greu 
problema la seva neteja. Els bancs per a seure queden 
inservibles. L’ambient atmosfèric creat per aquesta plu-
ja, fa que les mosques hi trobin un hàbitat adient per a 
la seva proliferació, creant-se un ambient d’insalubritat 
i molèsties a totes les persones que hi vivim, hi treba-
llem, hi passegem ... És a dir avis, adults i infants. Tot 
plegat provoca un malestar a la zona que no ajuda gens 
ni mica al comerç ni a la connivència. 
Per aquest motiu sol·licitem un replantejament de l’ar-
brat de la zona. Substituir els arbres actuals, perquè no 
ens reporten res de positiu i estudiar el tipus d’arbre 
adient i la seva situació a la plaça. 
Estem molt contents de la nostra plaça i voldríem elimi-
nar aquests inconvenients exposats per així gaudir-ne 
encara més.
Comerços plaça Francesc Macià.

Dr- Trueta 6 
08130 Santa Perpètua de Mogoda
636 933 165
cesc@mia-cg.com

Francesc Bonàs Oriol

EN QUÈ ENS PODEM AJUDAR?

www.mia-cg.com
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Autos Jimowww.centralvalles.com

GRAN ESTOC DE VEHICLES D’OCASIÓ

ARA TAMBÉ
MOTOCICLETES
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entrevista

Can Llobet i Qualitynet

Actualment el Restaurant Braseria Can Llobet està dirigit pel 
Gerard que és la tercera generació. L’establiment va ser fundat 
pel seu avi Joan i posteriorment, el seu pare Salvador va con-
tinuar amb el negoci. 

En Gerard, dissenyador gràfic de professió, va haver de deixar 
la seva professió i involucrar-se en el negoci familiar. La seva 
visió creativa de les coses el va portar a donar un nou caire a 
la carta del restaurant sense deixar, mai a banda, la reconegu-
da brasa de Can Llobet. 

Perquè creus que és interessant estar associat a 
“Els Comerciants”? 
Estar a l’associació és fer pinya entre tots els comerciants i 
revalorar el comerç de cadascú. La gran quantitat d’activitats 
que s’organitzen donen vida al poble. 

Fa temps havíem participat en les fires que es feien però avui 
dia la feina del restaurant ens complica sortir al carrer. Malgrat 
tot, continuem associats perquè creiem que dóna impuls al 
comerç del poble. 

Explica’ns una mica l’origen de Can Llobet? 
L’avi Joan i la iaia Anita treballaven en la restauració de tota la 
vida fins que l’any 1982 van decidir obrir Can Llobet. Posteri-
orment, el meu pare i ara jo, hem continuat el negoci familiar 
fins a arribar al moment actual. 
En tota aquesta trajectòria hem mantingut l’ànima de l’inici 
però, adequant-t’ho als nous temps, amb noves cartes i nous 
projectes.

Can Llobet. Dr. Robert, 1. Telèfon: 93 560 00 88.



10| núm. 01 | juliol 2016 |

elscomerçiants

de Santa Perpètua de Mogoda

Quality Net, és la primera bugaderia d’autoservei oberta a San-
ta Perpètua de Mogoda. i el Jordi i l’Emi en són els propietaris. 
Aquest tipus d’establiments s’estan posant molt de moda per 
ser una manera ràpida, còmode i econòmica de satisfer una 
necessitat quotidiana com és el de rentar la roba. En utilitzar 
rentadores industrials de diferents capacitats facilita a l’usuari 
rentar peces com ara nòrdics, edredons, tovalloles, fundes de 
sofà, etc. En menys d’una hora ho pot tenir net i sec. 

En quin moment va sorgir la idea d’obrir una buga-
deria a Santa Perpètua? 
El projecte va començar a finals de 2014 i no va veure la llum 
fins al febrer de 2016. Vàrem trobar un local amb una excel-
lent ubicació per emprendre aquest negoci al maig del 2015 i 
finalment vam aconseguir obrir portes el 15 de febrer d’aquest 
any. 
La Bugaderia disposa de 4 rentadores (amb possibilitat d’afe-
gir-ne una més) i 3 assecadores. Les rentadores (de la marca 

Girbau) inclouen detergent, desinfectant i suavitzant. És un 
negoci autònom i està obert de 8 a 22 h 365 dies. 

Perquè veu decidir formar part de la de l’associació 
i que n’espereu? 
Creiem en la força de les associacions de comerciants i vo-
lem donar a conèixer el nostre negoci, innovador i pioner, als 
habitants de Santa Perpètua aprofitant la força de l’associació. 

entrevista

Quality Net. Av. Mossen Jacint Verdaguer 15, local 13. Telèfon: 640 24 16 09.
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Menjars Casolans per Emportat

Ca la Marga

elscomerçiants

de Santa Perpètua de Mogoda

Intentarem participar en totes les campanyes que es proposin, com ara el “Rasca 
i Guanya”, així com assistir a les fires. 

Quins projectes de futur teniu per a l’establiment? 
Quality Net és la nostra primera bugaderia d’autoservei, i volem obrir més Buga-
deries amb la nostra imatge en poblacions properes on encara no n’hi hagi cap. 
A Santa Perpètua de Mogoda, pròximament, tenim previst instal·lar una cinquena 
rentadora i més a més estem valorant la possibilitat d’afegir serveis addicionals 
perquè la gent estigui encara més còmode al nostre local. 
Estarem presents a la Fira del dia 2 de juliol amb un estand

l’agrobotiga del Vallès
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L’associació dels comerciants de Santa Perpètua de Mogoda 
va començar la seva activitat l’any 1985, i durant tot aquest 
temps ha estat a disposició de tots els comerciants del poble, 
com una eina de dinamització cultural i econòmica.
Actualment, l’associació compta amb una gran oferta comer-
cial.
Des de l’associació estem dedicats a engegar activitats que 
beneficiïn a tot el conjunt del municipi, comerciants i públic, 
per transformar el nostre poble en un lloc millor per treballar, 
comprar, passejar i viure-hi. 
El nostre objectiu és defensar el comerç de proximitat perquè 
esdevingui un referent de qualitat, especialitat i innovació. Quins avantatges té ser soci?

•	Assessorament	gratuït	relacionat	amb	el	món	comercial	(di-
agnosi comercial, tramitació de documents, etc).

•	Atenció	personalitzada	per	resoldre	qualsevol	dubte	relaci-
onat amb comerç o incidència que es pugui presentar (fulls 
de reclamació).

•	Presència	a	la	web	de	l’Associació	i	al	Facebook,	per	fomen-
tar la difusió de cada comerç.

•	Formació	contínua	proporcionada	per	la	Cambra	de	Comerç	
de Sabadell, tant per a propietaris/gerents com per a treba-
lladors o encarregats.

•	Informació	de	noves	normatives	i/o	lleis	que	afecten	el	petit	
i mitjà comerç.

•	Promoció	comercial	per	mitjà	de	grans	campanyes	i	de	pe-
tites accions puntuals pels carrers de Santa Perpètua.

•	Representació	del	comerç	local	a	fires	i	mostres	de	comerç	
d’altres municipis.

•	Condicions	bancàries	especials	per	ser	el	nostre	associat.

notícies

Al servei del comerciant 
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Mostra d’Entitats 2016
Unes 40 associacions han participat aquest diumenge a la 
mostra d’entitats organitzada per la regidoria de relacions 
ciutadanes. En aquesta representació del teixit associatiu de 
la nostra vila no podíem faltar els comerciants per mostrar al 
públic que és allò que fem per fomentar el comerç local. 

La participació en la gimcana, 
realitzada durant la mostra, 
ha tingut una gran partici-
pació. La prova organitzada 
pels Comerciants consistia 
a fer punteria amb uns dards 
imantats sobre una diana 
magnètica on, a la par central, 
hi havia un 25 en referència 
al 25 è aniversari de la nostra 
associació. 
A més a més, vam donar un 
premi consistent en 5 vals 
de 5 € cadascun per gastar 
en comerços associats. La 
guanyadora ha estat l’Ahinoa 
Gómez Fernández.

Ofertes on line, una eina per 
incrementar vendes
Per tal d’impulsar la presència dels comerços associats a 
la	 xarxa	 i	poder	potenciar	 la	nostra	web	com	a	un	canal	de	
difusió de tota l’oferta comercial de Santa Perpètua l’apartat 
d’ofertes on line passa a ser un servei totalment gratuït. 
D’aquesta manera tots els comerços podran oferir i difondre a 
través	de	la	web	dels	Comerciants	descomptes	i	promocions	
especials dels seus productes i serveis. 
Si vols beneficiar-te d’aquest servei o necessites més infor-
mació, pots posar-te en contacte amb l’associació a través del 
telèfon 93 560 42 99 o escrivint un correu electrònic a l’adreça 
info@elscomerciants.com .

La fira de comerç del casc antic 
ha estat un èxit total
La plaça de l’Església, la plaça Francesc Macià i el carrer Prat 
de la Riba, es van omplir de gom a gom durant tot el dia. 
Les botigues al carrer varen oferir amb la seva característica 
actitud de servei, una excel·lent varietat d’articles amb uns 
preus de promoció que el públic va agrair i correspondre amb 
generoses compres. 
Les Princeses Disney i la “Patrulla Canina” varen ser els punts 
màgics en il·lusió dels petits que posaven a la jornada co-
mercial un accent de festa major. A l’escenari s’hi varen fer 
diverses actuacions durant el matí i la tarda on van destacar 
les actuacions infantils i juvenils de ballet i dansa. 
L’any vinent us esprem a tots amb la intenció de donar a co-
nèixer a tot el poble la vida comercial del nostre casc antic on 
podeu trobar botigues de confecció, bars, restaurants, xarcu-
teries tradicionals, cellers de vi, perruqueries, peixateries, etc. 
En definitiva, tot el que fa falta per gaudir de les petites coses 
de la vida de poble i on quan compres et sents com a casa.
El comerç del poble al servei del poble!
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Des de ja fa uns mesos els comerços de Santa Perpètua es 
poden identificar mitjançant uns pictogramaes situats en els 
seus aparadors. Aquesta actuació, ha estat una iniciativa de 
l’associació Espiral Catalunya amb col·laboració amb la Re-
gidoria de Serveis Socials per tal que persones amb autisme, 
discapacitat i altres trastorns associats a l’edat o la memòria 
puguin identificar amb claredat l’entrada a aquests espais.

Els pictogrames són dibuixos que representen, de manera 
senzilla i clara, els productes o serveis que s’ofereixen a cada 
establiment. D’aquesta manera el missatge que transmeten de 
foma visual és comprensible per a qualsevol persona.

Kukuxumusu	ha	estat	 l’encarregada	de	la	realització	dels	di-
buixos que representen objectes i accions de manera simpli-
ficada, són independents de qualsevol llengua perquè no re-
presenten paraules sinó realitats i ho fan mitjançant una figura 
o un símbol. Com en aquest cas, s’empren per transmetre un 
missatge de comprensió immediata ja que són clars i preci-
sos. D’aquesta manera el missatge que transmeten de foma 
visual és comprensible per a qualsevol persona.

Un programa pioner a Europa

El projecte de creació i col·locació de pictogrames és pioner a 
Europa i més de 300 establiments comercials de Santa Perpè-
tua s’han sumat a aquesta iniciativa.

Objectius:

•	Ajudar	a	les	persones	amb	autisme	i	especialment	als	nens,	
persones amb discapacitats i altres trastorns associats a 
l’edat o la memòria. 

•	Facilitar	 la	comprensió	de	les	seves	activitats	quotidianes,	
identificar amb claredat l’entrada a aquests espais i edificis 
on es col·loquin els pictogrames. 

•	Sensibilitzar	 cap	 a	 l’autisme,	 la	 gent	 gran	 amb	 alzheimer,	
etc.

•	Eliminar	la	barrera	de	l’idioma	com	a	identificador	d’un	lloc.

reportatge

Pictogrames per identificar els comerços
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de Santa Perpètua de Mogoda

Standing

Ambulatori (cita prèvia) 
93 728 44 44
Ajuntament 
93 574 32 34
Ajuntament (OAC) 
93 574 32 34
CAP Santa Perpètua 
93 560 09 91
CAP La Florida 
93 574 70 63
CASSA (gestió comercial) 
93 748 64 14
CASSA (avaries i reclam. 24h) 
900 87 85 83
Catalana de gas 
902 25 03 65
Correus 
93 560 44 03
El Telefonet 
93 544 91 91
Emergències Generalitat
112
Fecsa-Endesa 
902 50 77 50
Granja Soldevila 
93 560 01 03
Incidències enllumenat públic 
900 70 11 29
Jutjat de Pau 
93 560 05 17
Mogoda Serveis (SAM) 
93 544 91 91
Oficina de Consum 
93 560 01 03
Oficina d’Habitatge 
93 560 35 80
Oficina de Recaptació 
93 472 91 35
Oficina de Salut Pública 
93 560 01 03
Policia Local 
93 560 55 55
Protecció Civil 
93 544 86 42
Tanatori 
93 574 59 05
Taxis 
93 560 48 03
Violència de gènere 
016

08130 Estudi de Disseny Verge de Montserrat, 22 A 
Allianz seguros Av. Santiga, 26 local
Amics Animals Av. Santiga,8
Arual calçats i complements Dr. Robert, 8 baixos
Autos Jimo Av. Santiga, 36-38
Autoescola Winner Genís Sala 36-38 local 3
Bodega Folguera Mossèn Camil Rosell, 45
Boutique vintage 1985 Rambla, 63 A local 1
Brasas y mas Av. U, núm. 1
Ca la Marga Estela Ibèrica, 51 baixos
Cal Rellotger Av. Barcelona, 2
Can Llobet Dr. Robert, 1
Cantador Dental Pge. Josep Irla, 4
Carlin Av. 11 de Setembre, 38 local 1
Cecopi Montseny, 6
Central Vallès Crta. De Sta. Perpètua a Polinyà Km. 0
Clinica Dental Sta. Perpètua Pare Rodés,3
Codina Regals Rambla, 45
Comidolç Pg. Ramon Llull, 86-87
Delikatessen Passeig de la Florida, 25
Dhivers-art floral Prat de la Riba, 26
Ekp	Bikes	 Casals de Mogoda, 44 3c
El Gat amb Botes Andreu Nin, 1
El Pico Fino Puig i Cadafalch, 5 local 1
Elplanetadealba Plaça Nova 19
El Rebost de Mas Costa Passeig de Can Taió, 87
Esports Aguilà Lluis Millet, 10 Local B
Farmacia Jaume Guillen Av. Barcelona, 2
Floristeria Dani Av. Santiga s/n (Plaça del Mercat)
Fotografa Arenas Pau Picasso, 5
Fotoprix St. Pau, 1-3
Gimnasio Kima Av. 11 de Setembre, 36
Griñan Rambla, 24
Instamac Serveis Integrals Plaça Nova, 9 bis
Joieria-rellotgeria Garcia Pau Picasso, 10
Kids & Us Sta. Perpètua Casals de Mogoda, 36 local 6
Kumon Lluis Companys, 20 local 6
La Formigueta Lleida, 2 local E-F
La Perpetuenca Ctra. Sabadell a Mollet Km.4
Macafe Rambla, 29
Més	que	pekes Av. Santiga, 34 local 3
Mia Comunicació Gràfica Dr. Trueta, 6
Milar Sabaté Plaça Francesc Macià, 3
Modes Fermina Sant Llorens, 1
Nino Sabateries Rambla, 23
Passeig 24 Passeig de la Florida, 24
Petits et mamans Plaça Nova, 7
Peumèdic Av. Barcelona, 4 local 2
Pro-estil Rambla, 22 A
Qualitynet Av. Mossèn Jacint Verdaguer
Què Locura Rambla, 49 A
Ramblaquarantaú Rambla, 41
Renault Av. Santiga, 3
Rizando el rizo Andreu Nin, 2
Samaniego Anselm Clavé, 3
San & Vet clínica veterinaria Av. Barcelona, 4
Santa Tapa Av. Santiga, 26 local
Seguros Bilbao Pstge. Noi del Sucre, 1 local 2
Servigest empresarial, S.L. Plaça Nova, 10
Seyma drogueries S.L. Passeig de la Florida, 8 
Standing Pau Picasso, 18
Suministros Sta. Perpètua Pau Picasso, 8 local 10-11
Susan’s Toys & Golafre Pare Rodés, 14
Te Salut Prat de la Riba, 24
The	new	kids	club Plaça Nova, 4
Vidralu En trasllat
Vinila2 Casals de Mogoda, 36 local 7
Xarcuteria Subirats Martí Costa, 9
Yolanda Bartrina Passeig Can Taió, 73

DIRECTORI DE 
COMERÇOS
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