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Prat de la Riba, 24. 08130 Santa Perpètua de Mogoda
935 446 874

DE DILLUNS A DIVENDRES: De 9:30 a 13:30 h i de 17:00 a 20:00 h
DISSABTES: De 9:30 a 13:30 h

Concertar visita per a Teràpies (Pepa)

Dietètica i nutrició
kinesología, massatges terapèutics,

Reiki i teràpies naturals
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editorial
Felicitats! Per la feina, per treballar 
per a la ciutat durant més de 25 anys.

Felicitats! Per què sense la tasca d’Els Comerciants, no seria possible consolidar i fer avançar el 
comerç de Santa Perpètua de Mogoda. 
Una associació de comerciants es clau per incidir en la millora del teixit comercial i econòmic 
d’una ciutat. Per poder-ho assolir, cal treballar, com fan Els Comerciants, en tres eixos d’actuació:
1. Representació dels empresaris del sector. Desenvolupar la interlocució amb d’altres institu-

cions, com l’Ajuntament però també d’altres d’abast més enllà del municipi (com la Cambra 
de Comerç de Sabadell), es clau per poder definir polítiques i actuacions que s’ajustin a les 
necessitats del comerç i serveis locals. També, disposar d’un interlocutor entusiasta i treba-
llador, permet que moltes accions (com el Concurs l’Aparador de la Cambra, el Programa de 
Competitivitat del Comerç de la Cambra), arribin a totes les empreses de la ciutat. El lideratge 
que han desenvolupat les diferents juntes de l’Associació ha estat clau per què avui Els Comer-
ciants siguin una entitat imprescindible en el desenvolupament econòmic de la Santa Perpètua 
de Mogoda.

2. Serveis als comerciants. Una associació de comerciants justifica molts cops (però no única-
ment) el seu fi, el seu paper, amb la prestació de serveis col·lectius (com pot ser organitzar 
campanyes de promoció, organització d’esdeveniments singulars, etc.), que permeten donar 
oportunitats a totes les empreses sòcies d’anar més enllà de la seva empresa individual, acon-
seguint economies d’escala que possibiliten un major impacte que si ho fessin a nivell indivi-
dual.

3. Serveis als ciutadans. Una associació de comerciants consolidada, amb un percentatge 
d’afiliació significatiu, permet desenvolupar serveis i accions que beneficien també als ciuta-
dans, encara que no sigui directament. Un comerç adherit als Comerciants és una garantia pel 
ciutadà, sap que trobarà una empresa competent, amb garanties. 

Aquests tres eixos no son línies separades, si no que s’entrecreuen, es retro-alimenten. I per 
portar-los a bon fi, és imprescindible tenir una mínima estructura de gestió professional, com la 
que té Els Comerciants. Cal estructurar les diferents accions que es deriven dels tres eixos ante-
riors, en una planificació anual per poder optimitzar els recursos. Aquest pla anual serà la carta 
de presentació tant per a les institucions a les que es demani suport, com per als mateixos socis 
i altres empreses que encara no ho son. Mostrar tot el que es fa i es vol fer, es la millor carta de 
presentació, el millor argument de per què cal que tots els comerços i serveis de la ciutat formin 
part d’Els Comerciants.
Felicitats! Per continuar amb la vostra tasca molts anys més, tant sols cal que Els Comerciants 
seguiu tenint el que sempre heu tingut: Il·lusió, Cohesió, Implicació, Innovació i Renovació. 
Moltes gràcies per donar-nos l’oportunitat, a la Cambra de Comerç de Sabadell, de poder adreçar-
nos a vosaltres i participar en aquesta magnífica revista.

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

Manuel Amado Martí
Cap d’Assessoria i Promoció en Comerç 
Interior. Cambra de Comerç de Sabadell.

Prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol article sense prèvia autorització de “Els Comerciants” de Santa Perpètua de Mogoda.
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Sovint, quan tenim en ment realitzar una reforma el que fem 
és definir quin és el nostre estil per aplicar-lo a l’espai sense 
tenir en compte gaires coses més. Busquem una revista, ens 
encanta una fotografia i volem allò, només allò!
Quan fem aquest procediment el resultat no és del tot satisfac-
tori, acaba faltant alguna cosa, és fred, buit o fosc... en defini-
tiva, no ens hi acabem de trobar bé.
Per realitzar una bona reforma hi ha moltes coses a tenir en 
compte i moll en joc, tothom vol tenir un espai on encaixar i 
estar en calma.
En aquest article us farem un breu resum explicant 7 punts 
a tenir en compte si volem realilzar una reforma interior. Co-
mencem!
1- Conserva la personalitat de l’espai
Observa l’espai a reformar, mira què hi ha i què és allò que el 
fa únic o diferent; Te els sostres alts? Motllures antigues? Hi 
ha algun moble que sigui el centre de les mirades? Conservar 
i restaurar elements existents encara que sigui amb una capa 

de pintura farà que el resultat de la teva reforma sigui molt 
més impac[ant

2- Defineix els teus gustos
Hi ha moltes aplicacions que et poden ser d’utilitat, nosaltres 
aconsellem el Pinterest, busca i “pineja” tot allò que capti la 
teva atenció. Ningú és 100% fidel a un sol estil, tothom te 
matisos i aquesta és la gràcia, no hi han dues persones exac-
tament iguals i [ampoc ho són els seus espais.

3- Quines són les teves necessitats
Vols emmagatzemar molles coses, [enir una zona de joc pels 
nens, un sofà on hi càpiguen lo[s els beus amics, necessiles 
més llum... has de decidir què voldràs lenir per començar a 
plancar com ho hauràs de collocar.

4- Distribueix l’espai per fer-lo més útil
Comença perfer un croquis, encara que sigui a paper i llapis 
de ror el que vols posar a l’espai on ho vols posar, sobretot 
s’ha de tenir en compte les zones de pas, així com també cal-
drà vigilar la llum.

reportatge
7 consells per realilzar una 
reforma interior

930 239 292 935 601 860935 740 580

Si tens en ment realitzar una reforma aquests són els passos que 
t’ajudaran a aconseguir el resultat desitjat.

Vivenda abans de ser reformada. 
Resultat final de la reforma. Zona menjador sala 
d’estar. (pis de 160 m2, zona Bonanova de Bar-
celona).
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5- Quin és el meu pressupost
Abans de començar cap obra ni comprar cap material has de 
saber de què disposes per saber fins on podràs arribar.

6- Atreveix-te amb els materials
És un sector en constant evolució i t’hauràs d’informar per 
buscar noves tendències ja sigui en pàgines web o també 
dirigin-te a la teva botiga de confiança on ben segur t’aconse-
llaràn sobre quins recursos pots utillizar.

7- Contacta amb un bon professional
És molt important acompanyar-vos d’industrials amb qui con-
fieu, perquè sovint apareixen sorpreses i un bon professional 
sabrà quines solucions hi han i com execurar-les. Moltes 
vegades si l’únic criteri acaba sent el preu, allò barat sortirà 
molt car.
Us animem a utilitzar aquests breus consells per poder gaudir 
de la reforma esperada. Si voleu saber més sobre nosal[res, 
ens podeu trobar a www.08130disseny.com.

935 111 567

935 60 6801

935 740 667

Vivenda abans de ser reformada.
Resultat final de la reforma. Zona cui-
na - menjador. (casa de 110 m2, zona 
Gràcia de Sabadell).

935 448 621

935 601 948

CLÍNICA
MÉDICO

ODONTOLÓGICA
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SEYMA
DROGUERÍA - PERFUMERIA
PINTURAS - DECORACIÓN

935 743 328
DECORACIÓ · TOT PER LA LLAR · PETIT ELECTRODOMÈSTIC

FERRETERIA · MATERIAL ELÈCTRIC · FONTANERIA

935 600 152

935 740 724935 743 259 640 241 609

935 607 201

Els comerciants hem volgut fer una campanya de Nadal po-
tent. Som conscients que bona part dels comerços tenen en 
el Nadal una de les temporades de venda més forta i fins i tot, 
n’hi ha per qui és la més forta.

Per això hem volgut donar suport als comerços tot intentant 
estimular les vendes al màxim. Per aquest motiu hem repetit 
el format de campanyes anteriors però a l’hora hem reforçat 
diverses de les actuacions que es feien i n’hem creat de noves.

Un exemple de renovació de l’estil clàssic ha estat els calen-
daris que cada Nadal es reparteixen als associats. Els nous 
calendaris tenen un format més petit i modern i sobretot, con-
tenen una foto de racons i detalls de la nostra vila a cadascuna 
de les pàgines dels mesos de l’any. També una altra acció de 
cada Nadal és donar cartes de reis. Enguany s’ha canviat el 

disseny i a més, per primer cop, les cartes de reis de la Central 
dels reis, eren les de comerciants (1000 de les 5000 unitats 
repartides eren pel taller)

Com a grans novetats s’ha d’esmentar un nou element apare-
gut als carrers de Santa perpètua; L’arbre del comerç! Un arbre 
d’uns 3 m d’alçada que s’ha anat movent per eixos comercials 
del poble i que ha volgut cridar l’atenció de tothom i recordar 
que estem en època de regals i compres. A més s’ha fet un 
concurs basat en aquest arbre que ha fomentat les vendes a 
les botigues.

Altres accions com la música al carrer, la recapta feta amb 
Mossos d’esquadra, els elements decoratius comuns de totes 
les botigues associades, el pare Noel de la fira de Santa Llúcia 
o l’original i exitòsa carrossa de reis, han estat els principals 
eixos de la campanya de Nadal dels comerciants 2016.

notícies de l’Associació
Campanya de Nadal 2016
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El Refugi organitza una color run 
col·laborant amb l’ONG Save the 
Children
L’Esplai El Refugi organitza una 
Color Run solidària el pròxim 22 
d’abril al Parc Europa. L’esdeveni-
ment consisteix en una combinació 
entre una cursa tradicional i una 
festa holi, típica de l’Índia. Tots els 
diners que es recaptin aniran desti-
nats a l’ONG Save the Children, que 
protegeix els drets dels infants ar-
reu del món. La cursa està dividida 
en dues proves, una de 2 km i l’altre 
de 4 km. Cada prova tindrà tres premiats en categoria d’adults 
i tres més en categoria infantil. Els premis que s’entregaran 
han estat donats per diversos establiments que formen part 
d’Els Comerciants. Els tiquets per participar-hi poden ad-
quirir-se a Mobles Fradera, Farmàcia La Creueta, Sabateria 
Griñan o Carlin a 3 i 5 euros. 

Canvis d’adreça
LE PETIT ENFANT
Desde novembre de 2016 ens hem traslladat al carrer Anselm 
Clavé 1-3, local 2 (al costat de la Plaça de l’Esglèsia). Estem 
al vostre servei per oferir-vos llaminadures, pastissos dolços, 
fruits secs, conos especials per aniversaris, bombons i ob-
jectes de regal.
Us hi esperem !!!!

Milar Sabaté
La botiga d’electrodomèstics i electrònica de consum Milar 
Sabaté s’ha traslladat al carrer Pablo Ruiz Picasso, 7. En el 
nou espai podreu trobar tot el que necessiteu per a la llar com 
rentadores, rentavaixelles o plaques de cocció, així com te-
levisors d’última generació, tablets i petits electrodomèstics.

Concurs d’aparadors
L’establiment Aire Espai de 
Creació, ha estat el gua-
nyador del premi local del 
Concurs d’aparadors de 
Nadal que convoca la Cam-
bra de Comerç de Sabadell 
i que atorga l’Ajuntament 
de Santa Perpètua.

L’establiment ha rebut un premi de 500 euros pel seu apara-
dor, que mostra un pessebre fet amb materials reciclables com 
ara el cartró, paper i suro. Aquesta edició s’han presentat al 
concurs una desena de comerços.

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

Francesc Bonàs Oriol

EN QUÈ ENS PODEM AJUDAR?

636 933 165

www.mia-cg.com

1a COLOR 
RUN

SOLIDÀRIA 

ORGANITZADA PER: 

09:00 h         Parc d’Europa
CURSA DE 2 KM (3,00€) I 4 KM (5,00€)
INSCRIPCIONS del 20 de febrer a l’1 d’abril als comerços: 

FRADERA, GRIÑAN, CARLIN i FARMÀCIA LA CREUETA.

*RECOMANEM VESTIMENTA BLANCA*

PER: 

22 d’Abril

ESPLAI EL REFUGI

@CE.ELREFUGI

@CE_ElRefugi

ESPLAIELREFUGI.CAT

667 583 267935 607 606

931 705 755 935 607 541

SERVEIS GRÀFICS
930 079 643

FALTA FOTO
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El passat 16 d’octubre de 2016 es va celebrar la 14a edició 
de la Fira de Comerç organitzada per l’associació Els Comer-
ciants amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
El públic assistent va poder conèixer de primera mà l’oferta en 
productes i serveis de 42 establiments associats. 
Aquesta Fira és una de les activitats més importants del ca-
lendari dels comerciants, per això, en aquesta última edició 
i en motiu de la commemoració dels 25 anys de la fundació 
de l’associació s’ha iniciat una progressiva transformació de 
la fira amb la realització d’un vídeo promocional, el canvi 
d’ubicació de l’escenari, la millora de la decoració, la incorpo-
ració de seguretat privada i en l’organització en general, fent 
que els expositors es trobessin les carpes muntades a la seva 
ubicació. 

La jornada es va desenvolupar al passeig de la Florida i els 
visitants van poder gaudir, còmodament asseguts, de les des-
filades de moda i complements que els comerços presents a 
la Fira van oferir. L’escenari que es va instal·lar a la rotonda 
de la Font també va acollir les actuacions de diverses enti-
tats locals, un conte anglès i els sortejos tant de l’entitat com 
d’alguns expositors que van voler premiar als assistents de 
la Fira.
Totes aquestes actuacions estan encaminades a convertir la 
Fira de Comerç en un gran aparador de l’oferta comercial i de 
serveis de Santa Perpètua basada en la qualitat, el servei i la 
tradició sense oblidar les transformacions que dia a dia i cada 
vegada a més velocitat, es produeixen a la nostra societat i 
que requereixen que ens haguem de reinventar constantment.

reportatge

Fira de Comerç

935 600 088 930 164 300

935 601 684934 616 317 931 193 445
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Menjars Casolans per Emportat

Ca la Marga

935 744 009

935 600 163

935 606 943

935 740 055

605 546 047

935 605 130

935 601 157

935 607 652

935 602 172

935 740 592
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entrevista

San & Vet
Preguntem a la Olga i l’Almudena quin és l’origen 
de San & Vet?
Nosaltres mantenim una relació d’amistat des de fa molts 
anys. A més treballàvem juntes fent aquesta feina des de feia 
15 anys. Així doncs un dia vam emprendre aquesta aventura 
juntes. Vam decidir obrir el nostre propi negoci i aquí estem 
des de fa 3 anys.
Es tracta només d’un negoci?
En absolut! És la nostra passió. Nosaltres tenim amor als ani-
mals i gaudim ajudant a les mascotes i als seus propietaris. 
Treballem en allò que més ens agrada.
Quines seccions hi ha a Sant & Vet?
Doncs tenim Perruqueria que per cert té molt d’èxit! Ens 
agrada posar ben guapos als nostres “clients” i en tenim 
mols que són habituals i ben presumits... També tenim Bo-
tiga d’alimentació on es pot trobar tot allò que més convé a 
la dieta de cada animal i per descomptat, amb màxima qua-
litat. I òbviament Clínica veterinària on vetllem per la salut 
de les nostres mascotes. Tenim tots els mitjans de diagno-
si i tractaments i fem proves com ecografies, radiografies, 
analítiques...i també cirurgies.
Hi ha molta mascota a Santa Perpetua?
Ens gratifica molt poder dir que sí! Hi ha molta gent a la nostra 
vila que busca tot allò que ens aporten les mascotes i a més 
podem constatar que en general, estan molt ben cuidades.
Aconselleu la gent tenir mascotes?
I tant! Les mascotes ens aporten molts beneficis en l’àmbit 
emocional. La seva companyia, interactuar amb ells... És una 
ajuda per a les persones a molts nivells i nosaltres ho acon-
sellem molt.

Faríeu alguna recomanació ara per primavera?
Sí, En arribar la primavera hem d’anar amb molta cura! Els 
animals, com les persones, pateixen d’al·lèrgies. També hi ha 
més perill amb els paràsits i s’ha d’anar amb especial aten-
ció amb malalties com la leishmaniosis. Hi ha medicaments 
i tractaments preventius per tot això i és important fer aquesta 
prevenció.
Plans de futur de San & Vet?
El nostre objectiu és consolidar-nos com una clínica de qua-
litat que sigui referència al Vallès . De fet a la nostra consulta 
ve gent de diverses poblacions dels voltants a portar les seves 
mascotes. També volem anar ampliant serveis i no descartem 
obrir noves sucursals més endavant
Amb quins serveis voleu ampliar la vostra oferta?
Doncs l’exemple més actual és el d’educació canina que aca-
bem d’iniciar i que ja es pot contractar a San&Vet.
En què consisteix aquest nou servei?
Doncs millorar molt la nostra relació amb el nostre amic caní 
tot aconseguint coses com evitar entremaliadures a casa, edu-
cació en els hàbits d’higiene, gaudir de passejades on ens 
assegurem que nosaltres portem al gos i no a l’inrevés.... Etc.
Per tant, no sou una clínica veterinària més?
Doncs no! Nosaltres donem un servei de qualitat i proximitat 
i volem ser els veterinaris de confiança i és això el que creiem 
que estem aconseguint, la confiança i fidelitat dels nostres 
clients.

Chuches i  Objectes de regal 
LE PETIT ENFANT

626 546 146
935 446 874

935 601 539



11| núm. 03 | abril 2017 |

elscomerçiants

de Santa Perpètua de Mogoda

opinió

Ana Segura estètica 
Avui en dia no hi ha cap comerç que no afegeixi al seu eslògan 
“Servei de qualitat”, “Tracte personalitzat”, “Professionalitat”.
Arreu a on mirem, aquestes paraules apareixen com a senyals 
indicadores de que no hi ha cap dubte que allà el client serà 
atès amb tota l’excel·lència. Però després ens trobem amb la 
realitat del que pot costar assumir aquesta responsabilitat 
amb els nostres clients.
La nostra feina com a proveïdors de serveis és la d’estar a 
l’alçada del nostre públic. No valen les excuses com la crisis, 
la guerra de preus, la competència deslleial ...

Les persones que traspassen la porta del nostre negoci pa-
garan per aquesta professionalitat, tracte personal i qualitat 
en el servei, per tant, queda descartat posar preu a un servei 
de baixa qualitat. 
NO TÉ CAP SENTIT.
Per poder oferir aquesta tan desitjada qualitat hem de posar 
sobre la taula un PLA. Si no s’ha fet abans de començar 
l’activitat, no és massa tard per encetar-lo. És la bíblia de 
l’emprenedor (autònom o empresa). Aquesta eina ens per-

met dibuixar el marc de l’excel·lència que volem oferir. Es 
pot aconseguir un producte de qualitat, una atenció realment 
personalitzada, un tracte professional, tenir controlada les 
despeses i obtenir guanys. 

Tot ha d’estar ben lligat.
Això em va quedar molt clar amb l’assessorament del Servei 
de Desenvolupament Local de la nostra localitat. 
SABEM QUÈ SOM, A ON VOLEM ARRIBAR I QUÈ VOLEM 
OFERIR.
El nostre PLA ja està en marxa.
Garantim amb aquesta valuosa eina que estem preparats 
per oferir el millor de nosaltres mateixos amb preus que 
puguin mantenir el nostre projecte i el nostre compromís 
d’excel·lència amb els consumidors.
LA QUALITAT NO TÉ PREU DEL SALDO, SEGUR.
Ana Segura
Ana Segura Estètica 

935 741 541

935 601 201

Standing
935 448 040

934 614 740 935 608 043
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670 025 078

686 748 390 676 896 235

935 743 225

687 800 053

Sota el l’eslògan “Fem butifarrada per rebaixes” una quinzena 
de paradetes i molta participació ciutadana van ser les carac-
terístiques de la darrera Fira de Rebaixes. L’activitat, que va 
tenir lloc el dissabte 4 de febrer, es va realitzar per primera 
vegada a la plaça de la Vila i en horari de matí. 
Per tal d’atraure em màxim nombre de gent a la Fira es va 
organitzar una botifarrada popular. La venda de més de 300 
botifarres va ajudar al públic assistent a fer passar el fred i a 
agafar forces per visitar els estands dels comerços presents a 
la fira i realitzar les compres 

Des de la junta de l’Associació de Comerciants no es descar-
ta que aquesta sigui, amb tota probabilitat, la darrera Fira de 
Rebaixes que s’organitzi a Santa Perpètua. La nova legislació, 
que permet els comerços adaptar les dates de rebaixes a les 
seves necessitats i el fet que la de febrer sigui la fira més fluixa 
de les que s’organitzen, són els factors que influeixen en la 
presa d’aquesta decisió.

reportatge

Fira de Rebaixes

l’agrobotiga del Vallès

935 600 060
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935 604 182 935 740 801

entrevista

Kumon Santa Perpètua
Kumon és una metodologia d’aprenentatge que a néixer al 
Japó l’any 1954. Des de llavors s’ha estès a tot al món amb 
més de 4 milions d’alumnes en 49 països. L’objectiu de Ku-
mon és desenvolupar al màxim el potencial dels alumnes, 
treballant aptituds i habilitats com la concentració, l’hàbit 
d’estudi, l’auto aprenentatge, la confiança en un mateix i la 
motivació per aprendre. 
El centre Kumon de Santa Perpètua va obrir les portes el 2011 
de la mà de l’Anna Soriano i imparteix dos programes, un de 
matemàtiques i l’altre de lectura. 
Coneixent ja una mica la metodologia, quin valor 
afegit pot aportar Kumon als alumnes respecte 
altres centres d’estudi?
En primer lloc és una metodologia totalment individualitzada. 
En començar es realitza un test diagnòstic als alumnes per 
determinar un nivell en el qual els hi sigui senzill començar 
per tal que treballin amb confiança i al seu ritme, per anar 
introduint continguts més avançats. 
A més a més, amb Kumon es treballa entre 15 i 30 minuts 
cada dia. Volem que els alumnes entenguin la realització 
d’una activitat intel·lectual com un hàbit mentre gaudeixen de 
l’aprenentatge.
Per què vas decidir obrir un centre Kumon a Santa 
Perpètua de Mogoda?
Després de més de 20 anys treballant com a arquitecta tècnica 
vaig decidir fer un gir professional i seguir una vocació que 
des de petita havia tingut però que mai s’havia materialitzat: 
ser mestra. Després de fer un Màster en Educació vaig trobar 
amb Kumon, que és una franquícia, l’oportunitat d’obrir el meu 
propi centre d’ensenyament, ajudant a tot tipus d’alumnes a 
desenvolupar les seves capacitats. 
Quins motius et van portar a associar-te a Els 
Comerciants i quins avantatges creus que aporta 
l’associació al comerç local?
Em vaig associar a Els Comerciants, ja que crec que a través 
de la unió i de la força comuna dels comerços es poden em-
prendre iniciatives de més gran abast, com per exemple la 
Fira dels Comerciants o les campanyes de Nadal, que de ma-
nera individualitzada serien impossibles de realitzar. Aquestes 
activitats beneficien al global del comerç del poble, afavorint 
també que tots els perpetuencs i perpetuenques ens coneguin 
millor. 

A més a més formar part d’Els Comerciants també és un reforç 
a l’insuficient suport que rebem els negocis del poble per part 
de l’Ajuntament. 
Quines activitats t’agradaria que emprengués 
l’associació d’Els Comerciants de cara al futur?
Una proposta que penso que podria ser interessant per tots 
aquells membres d’Els Comerciants, que no som una botiga 
sinó que oferim serveis, és que l’associació ens pogués fer 
d’alguna manera d’avalador, per tal de poder arribar a equi-
paments que, segons la meva experiència, tenim vetats per 
ser empreses privades. És el cas de poder utilitzar espais del 
poble com ara la Biblioteca Municipal Josep Jardí per realitzar 
activitats que ens permetin donar-nos a conèixer. En el meu 
cas podria fer activitats de lectura o tallers de matemàtiques.   
Seguint en la mateixa línia de fer més visibles els comerços, 
l’associació podria participar d’alguna manera a la Festa Ma-
jor del poble, ja que és una festa en la qual participa gran part 
de la ciutadania.
Recomanaries als comerços del poble que 
s’adherissin a Els Comerciants?
Sí, per descomptat. Tal com he comentat abans el fet d’estar 
units com a comerços locals ens beneficia a tots i a més a més 
com més membres siguem més força tindrem com a entitat.
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DIRECTORI DE COMERÇOS

08130 ESTUDI DE DISSENY Verge de Montserrat, 22 A 667 583 267
ALLIANZ SEGUROS Av. Santiga, 26 local 935 601 556
AMICS ANIMALS Av. Santiga,8 935 604 182
ANA SEGURA ESTÈTICA C/ AUSIAS MARCH, 22 652024192
AUTOS JIMO Av. Santiga, 36-38 935 601 491
BODEGA FOLGUERA Mossèn Camil Rosell, 45 935 601 684
BOUTIQUE VINTAGE 1985 Rambla, 63 A local 1 931 705 755
BRASAS I MAS Av. U, 1 605 546 047
BRASSERIA CAN LLOBET Dr. Robert, 1 935 600 088
CA LA MARGA, POLLASTRES A L’AST Estela Ibèrica, 51 baixos 935 606 943
CAL RELLOTGER Av. Barcelona, 2 935 602 172
CANTADOR DENTAL Pge. Josep Irla, 4 935 448 621
CARLIN (PAPERERIA) Av. 11 de Setembre, 38 local 1 935 607 606
CARUCA BAR & COFFE Passeig de la Florida, 28 930 110 584
CECOPI Montseny, 6 935 743 259
CENTRAL VALLÈS Jaume I el Conqueridor Km. 0 935 603 314
CENTRE DE SUPORT FAMILIAR LA FORMIGUETA Lleida, 2 local E-F 687 800 053
CLINICA DENTAL STA. PERPÈTUA Pare Rodés,3 935 60 6801
CLÍNICA MÉDICO ODONTOLÓGICA SLP Carrer dos, 24 baixos 935 743 562
CODINA REGALS Rambla, 45 935 600 152
DELIKATESSEN Passeig de la Florida, 25 935 605 130
DHIVERS-ART FLORAL Prat de la Riba, 26 930 239 292
EKP BIKES Casals de Mogoda, 44 3C 935 600 305
EL PICO FINO Puig i Cadafalch, 5 local 1 934 616 317

EL REBOST DE MAS COSTA Passeig de Can Taió, 87 935 607 251
ELPLANETADEALBA Plaça Nova, 19 625 081 122
FARMÀCIA JAUME GUILLEN Av. Barcelona, 2 935 601 860
FLORISTERIA DANI Av. Santiga s/n Plaça del Mercat 935 740 580
FOTOGRAIFA ARENAS Pau Picasso, 5 935 607 541
FOTOPRIX Sant Pau,  1-3 935 740 724
GIMNASIO KIMA, SL Av. 11 de Setembre, 36 935 111 567
GOLAFRE & SUSAN’S TOYS Pare Rodés, 14 686 748 390
GRIÑAN Rambla, 24 935 601 157
GUIXOTS MODA INFANTIL Rambla, 33 local 1 639 787 545
IMPRENTA M4 Plaça Francesc Macià, 2 local 935 600 241
INSTAMAC SERVEIS INTEGRALS Plaça Nova, 9 bis 933 093 633
JIJONENCA GELADERIA I CAFETERIA Passatge Noi del Sucre, 5 935 744 009
JOIERIA-RELLOTGERIA GARCIA Pau Picasso, 10 935 607 652
KIDS & US STA. PERPÈTUA Casals de Mogoda, 36 local 6 935 743 225
KUMON Lluis Companys, 20 local 6 676 896 235
LA PERPETUENCA, SCCL Ctra. Sabadell a Mollet Km.4 935 600 060
LA SANTA TAPA Av. Santiga, 26 local 930 164 300
LA SELVA CANINA Anselm Clavé, 1 Local 2 652 148 367
LE PETIT ENFANT Dr. Robert, 25 local 626 546 146
MACAFE Rambla, 29 931 193 445
MÉS QUE PEKES Av. Santiga, 34 local 3 934 614 740
MIA COMUNICACIÓ GRÀFICA Dr. Trueta, 6 636 933 165

www.elscomerciants.com

935 601 556 935 606 199 935 745 860
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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 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

TELÈFONS D’INTERÈS

EL REBOST DE MAS COSTA Passeig de Can Taió, 87 935 607 251
ELPLANETADEALBA Plaça Nova, 19 625 081 122
FARMÀCIA JAUME GUILLEN Av. Barcelona, 2 935 601 860
FLORISTERIA DANI Av. Santiga s/n Plaça del Mercat 935 740 580
FOTOGRAIFA ARENAS Pau Picasso, 5 935 607 541
FOTOPRIX Sant Pau,  1-3 935 740 724
GIMNASIO KIMA, SL Av. 11 de Setembre, 36 935 111 567
GOLAFRE & SUSAN’S TOYS Pare Rodés, 14 686 748 390
GRIÑAN Rambla, 24 935 601 157
GUIXOTS MODA INFANTIL Rambla, 33 local 1 639 787 545
IMPRENTA M4 Plaça Francesc Macià, 2 local 935 600 241
INSTAMAC SERVEIS INTEGRALS Plaça Nova, 9 bis 933 093 633
JIJONENCA GELADERIA I CAFETERIA Passatge Noi del Sucre, 5 935 744 009
JOIERIA-RELLOTGERIA GARCIA Pau Picasso, 10 935 607 652
KIDS & US STA. PERPÈTUA Casals de Mogoda, 36 local 6 935 743 225
KUMON Lluis Companys, 20 local 6 676 896 235
LA PERPETUENCA, SCCL Ctra. Sabadell a Mollet Km.4 935 600 060
LA SANTA TAPA Av. Santiga, 26 local 930 164 300
LA SELVA CANINA Anselm Clavé, 1 Local 2 652 148 367
LE PETIT ENFANT Dr. Robert, 25 local 626 546 146
MACAFE Rambla, 29 931 193 445
MÉS QUE PEKES Av. Santiga, 34 local 3 934 614 740
MIA COMUNICACIÓ GRÀFICA Dr. Trueta, 6 636 933 165

MILAR SABATÉ Plaça Francesc Macià, 3 935 607 201
MODES FERMINA Sant Llorens, 1 935 601 201
NINO SABATERIES, S.L. Rambla, 23 935 740 592
PASSEIG 24 Passeig de la Florida, 24 935 740 055
PETITS ET MAMANS Plaça Nova, 7 935 741 541
PEUMEDIC Av. Barcelona, 4 local 2 935 601 539
PRO-ESTIL Rambla, 22 A 935 601 948
QUALITYNET BUGADERIA D’AUTOSERVEI Av. Mossèn Jacint Verdaguer 640 241 609
QUÈ LOCURA Rambla, 49 A 935 608 043
RENAULT Av. Santiga, 3 935 602 064
SAN & VET CLINICA VETERINARIA Av. Barcelona, 4 935 740 801
SEGUROS BILBAO Passatge Noi del Sucre, 1 L 2 935 606 199
SERVIGEST EMPRESARIAL, S.L. Plaça Nova, 10 935 745 860
SEYMA DROGUERIES S.L. Passeig de la Florida, 8 935 743 328
STANDING Pau Picasso, 18 935 448 040
SUMINISTROS STA. PERPÈTUA Pau Picasso, 8 local 10-11 935 602 478
TESALUT Prat de la Riba, 24 935 446 874
TECSERVEI Rambla, 10 931 428 901
TILUSIE PERRUQUERIA ESTETICA Vidal i Barraqué, 6 931 865 502
VIDRALU En trasllat 673 438 666
VINILA2 Casals de Mogoda, 36 local 7 930 079 643
XARCUTERIA SUBIRATS Martí Costa, 9 935 600 163
YOLANDA BARTRINA Passeig Can Taió, 73 935 740 667

Serveis integrals de manteniment

SERVEIS DE 
NETEJA

SERVEIS DE 
JARDINERIA

MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS

REALITZACIÓ 
I MANTENIMENT
DE PISCINES

933 093 633 - 615 280 365

673 438 666

935 602 478

www.centralvalles.com

GRAN ESTOC DE VEHICLES D’OCASIÓ

ARA TAMBÉ
MOTOCICLETES935 603 314

935 602 064

Autos Jimo
935 601 491

935 600 305
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