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editorial

25 anys de “Els Comerciants”
Com a sabater del poble i membre vinculat a diverses juntes de “Els Comerciants”, he pogut 
vivenciar com el poble, el comerç i els hàbits de consum han canviat molt. Fa temps enrere que 
tot el comerç de la nostra vila era més familiar i de proximitat. Recordo bé que un bon dia ens vam 
reunir una colla d’amics comerciants del centre, ja que teníem ganes de promocionar el comerç 
de Santa Perpètua. D’aquest impuls vam preparar la primera il·luminació de Nadal a la Rambla. 
A partir d’aquesta fita, per engrescar a altres comerciants i promocionar més el comerç, el fe-
brer del 1991 vam decidir formar legalment l’Associació de Comerciants de Santa Perpètua. Des 
d’aleshores vam començar a organitzar fires, campanyes de Nadal, desfilades, concursos, etc. 
Enguany celebrem els 25 anys, i és gràcies a tothom qui ha estat o és comerciant, membre de la 
junta o soci. Gràcies perquè sense vosaltres l’associació no hagués pogut arribar fins on és ara. 
Sempre s’ha treballat pel bé del nostre comerç, l’objectiu que perseguíem aquells qui vam iniciar 
aquest gran camí..
No perdem mai les ganes de treballar pel nostre comerç local. 
Enhorabona comerciants!

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

Francesc Griñan Sala
Exmembre de l’Associació de Comerciants 
de Santa Perpètua i propietari de Griñan 
Sabaters.
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25 anys de treball i d’il·lusió
Enguany, l’Associació “Els Comerciants” celebra el 25è aniversari de la seva constitució. Aquest 
és el primer motiu de felicitació perquè per a qualsevol entitat és una satisfacció i un orgull assolir 
aquesta significativa xifra. Les entitats estan formades per col·lectius de persones que compar-
teixen objectius, projectes i il·lusions i durant aquests 25 anys han estat moltes les persones 
associades a l’entitat o membres de la Junta que han invertit una part del seu temps en fer avançar 
l’entitat i convertir-la en un referent a Santa Perpètua. Vull destacar el nivell de responsabilitat i 
compromís que adquireixen les persones que, en un moment o un altre, formen part de la Junta 
de l’entitat. No és fàcil compaginar els horaris comercials amb el temps necessari per a les reuni-
ons i la preparació de les activitats de l’associació.
Vull agrair, doncs, el treball, la dedicació i la il·lusió a totes les persones que han fet possible 
assolir el repte al llarg de tots aquests anys. El comerç està molt present a la ciutat, però no és 
menys cert que la presència de “Els Comerciants” és molt destacada i apreciada per la multitud 
de fires i activitats que organitza com a entitat.
Com a alcaldessa, ho he repetit en moltes altres ocasions: per a l’Ajuntament és vital que a Santa 
Perpètua comptem amb un sector comercial fort, dinàmic i diversificat, que promou l’activitat 
econòmica, crea ocupació i fa ciutat. Igualment és molt important que les persones que es de-
diquen al comerç sàpiguen llegir en cada moment quines són les preferències i necessitats de 
la ciutadania per oferir un servei proper, de qualitat i adaptat a les necessitats. Per sort, el nostre 
comerç ha donat moltes mostres de la seva capacitat per adaptar-se i transformar-se en funció de 
la realitat. Fins i tot en moments tant complicats com els actuals arran de la crisi econòmica que 
estem patint des de fa anys. 
L’Ajuntament sempre estarà al costat del comerç per continuar col·laborant i contribuint a l’enforti-
ment i diversificació d’aquest important sector. Moltes felicitats pels 25 anys de “Els Comerciants”.

Isabel Garcia Ripoll,
Alcaldessa



| núm. 02 | octubre 2016 | 4

elscomerçiants

de Santa Perpètua de Mogoda

Un total de 22 comerços van participar a Fira Estiu que es 
va celebrar el 2 de juliol al passeig de la Florida. Durant la 
tarda i fins a les 23 hores, es van programar diverses activitats 
complementàries com un conte en anglès, un inflable futbolí 
humà; un taller de bombolles, que va agradar a petits i grans; 
i un concert de la formació Soulshine.
La jornada que va coincidir amb l’inici de la temporada de 
rebaixes es va desenvolupar en un ambient molt agradable i 
amb una gran afluència de públic.
Amb la mirada posada a la pròxima edició es vol incentivar la 
participació dels comerços associats i superar amb escreix el 
nombre d’estands de la fira.
L’Associació va realitzar un sorteig entre els comerços par-
ticipants en la fira i va lliurar dos premis que van consistir 
en la publicació d’un anunci gratuït a L’Informatiu i a la nova 
publicació de la revista ”els comerciants”.

reportatge
Fira Estiu, ofertes rebaixes 
i fora estocs

935 602 172

934 614 740935 602 478 930 239 292

935 60 6801 935 740 592



5| núm. 02 | octubre 2016 |

elscomerçiants

de Santa Perpètua de Mogoda

Els peus sempre han estat subestimats  
tant en l’àmbit social com en el  profes-
sional, la població només  es recorda 
dels  peus quan té una durícia però en 
diversos moments no pensen que una 
trepitjada alterada pot ser motiu de do-
lors lumbars, articulars entre altres.

Tots sabem que per gaudir d’una vida 
saludable és imprescindible que es prac-
tiqui exercici físic, d’aquesta manera, 
aconsegueixes activar el teu organisme, 
treballar la salut cardiovascular i man-
tenir els músculs forts i tonificats. Però 
igual de beneficiós també pot ser de 
perjudicial  si no tenim en compte una 
de les parts que es veuen més afectades 
per l’impacte esportiu  com són els peus. 
Si fem exercici però el nostre punt de 
suport no és el correcte, la nostra pos-
tura  corporal es veurà afectada. També 
les articulacions es ressentiran i poden 
patir dolors i possibles molèsties. Per 
això és tan important anar a una clínica 
podológica esportiva com ara la nostra. 
On realitzem un complet estudi de la 
trepitjada amb un examen minuciós ar-
ticular, muscular i postural, on s’avalua 
l’estat del peu i estudiem l’origen de les 
molèsties. 
L’anàlisi biomecànic completat amb un 
estudi de pressions plantar i un estudi en 
3D en moviment, aporten dades des de 
la posició dels peus, descompensacions 

estructurals o posicionals. Per això no és 
tan senzill com dir a un pacient vostè és 
pronador o supinador. No només es tre-
pitja cap a dins o cap a fora sinó que hi 
ha un arc de Sant Martí sencer de termes 
mitjans que defineix si és una trepitjada, 
és hiperpronadora o pronadora fisiològi-
ca. Per aquest motiu és molt important 
fer un complet estudi  biomecànic per-
sonalitzat. No només  recomanem les 
plantilles com un mètode curatiu sinó 
també preventiu.
On aconsellem aquest estudi abans de 
començar a practicar esport per millorar 
el rendiment i evitar futures lesions. En 
el cas que necessitis un tractament or-
topodològic com pot ser unes plantilles 
esportives a mida, aquestes ens ajudaran 
a prevenir lesions o  futures molèsties. 

Els peus no van sols sinó que tot forma 
una persona. 
A PEUMEDIC la nostra filosofia és poder 
oferir la millor qualitat assistencial i de 
proximitat. Ja sabeu, qualsevol cosa que 
afecti els peus heu d’anar  al vostre podò-
leg de confiança.
Sonia Sierra. Podòloga
www.peumedic.com

935 601 157

935 607 652

935 111 567

article
Estudi de la petjada. 
Mite o realitat

935 608 043

637 143 845 935 740 667 935 601 860

931 192 252

935 741 299
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Kumon es trasllada de local
Des del passat mes de juny el centre Kumon Santa Perpètua, 
es troba ubicat  al carrer Puig i Cadafalch número 11, a pocs 
metres de la seva ubicació inicial. L’objectiu del trasllat ha es-
tat per millorar el servei als seus alumnes i familiars.
Kumon té com a finalitat desenvolupar al màxim el potencial 
dels alumnes treballant habilitats i capacitats com són: la con-
centració, l’hàbit d’estudi, l’autonomia, l’autoaprenentatge i la 
confiança en si mateixos. Per aquest motiu treballa amb dos 
programes un de matemàtiques i un altre de lectura.
Podeu obtenir més informació trucant al telèfon 676 89 6235 
o bé a la seva web  www.kumon.es

CENTRE KUMON SANTA PERPÈTUA
C/Puig i Cadafalch, 11 Local 16
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon: 676 89 62 35
kumonstaperpetua@gmail.com

Ofrena floral per la Diada
Com és habitual nombroses entitats i associacions van parti-
cipar en l’acte institucional de celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya a Santa Perpètua. L’acte es va desenvolupar al 
parc dels Països Catalans amb l’actuació de la Coral Renai-
xença, l’Escola Municipal de Música i Dansa i l’Associació de 
la Gent Gran i Pensionistes. 
Sergi Rodríguez i Míriam López de Vinila2, tresorer i vocal 
respectivament, van ser els encarregats de fer l’ofrena floral en 
nom de “els comerciants” .

La senyera va ser hissada per dos infants, Carles Hernando, 
de la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat, i Eduard 
Nogues jugador de bàsquet del FC Barcelona escollit millor 
esportista perpetuenc de la temporada passada.
També es va retre homenatge a la literatura especialment a 
William Shakespeare i Miguel de Cervantes, pels 400 anys de 
les seves morts; i Caterina Albert, coneguda per Víctor Cata-
là; i Joan Oliver, amb el pseudònim de Pere Quart perquè es 
compleixen 50 anys de les seves morts. Anna Brullet, del grup 
de teatre Tàndem, va llegir fragments d’aquests quatre autors.

breus

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

Foto cedida per l’Informatiu.
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XXIVÈ concurs de paelles
Les paelles del grup Socio i La que hemos liado pollito han 
resultat les guanyadores del 24è Concurs de paelles de la Fes-
ta Major d’Estiu, que es va celebrar al parc de Catalunya. Un 
total de 27 grups van prendre part al certamen.
En la categoria de degustació, la paella del grup Socio va re-
sultar la guanyadora, seguida dels plats dels grups Amigos 
Para Siempre i Gustavo. Els guanyadors van rebre 125, 100 i 
75 euros, respectivament, en vals de compra de l’Associació 
“els comerciants” de Santa Perpètua. Un dels cuiners del grup 
Socio, guanyador del certamen, José Sillero, es va mostrar 
molt content amb el premi i va explicar que va cuinar la paella 
amb molt de carinyo i juntament amb la seva dona i amb la 
col·laboració del seu fill.
Per la seva part, el grup d’Eduard Correderas amb la paella 
La que hemos liado pollito var ser els guanyadors del pre-
mi a la decoració. Van completar el podi Los tigres, amb una 
decoració basada en el parc Central; i Los pokes, amb la re-
presentació d’un Pikachu al plat. En aquest cas, van rebre de 
premi 75, 50 i 25 euros, respectivament, en vals de compra 
d’”els comerciants”. 

Seguretat i Consum per a 
comerciants
Des del Servei de Consum de l’Ajunta-
ment on s’integra l’OMIC (Oficina Muni-
cipal d’Informació al Consumidor) us in-
formem que el pròxim mes de novembre 

tindrà lloc la 4a xerrada de Seguretat i Consum 
per a comerciants que es fa de manera conjunta 
amb Policia Local i Mossos d’Esquadra. A la mateixa es 
tractarà de resoldre tots els dubtes que els comerciants 
tinguin en relació als diferents furts, estafes,  normativa 
de consum, campanyes d’inspecció i ocupació de via 
pública entre altres temes. La data concreta de l’activitat 
sortirà a l’INFORMATIU i pàgina web.

Campanya informativa sobre consum
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), 
del Servei de Consum d’aquest Ajuntament, amb la col-
laboració de la Diputació de Barcelona, realitzarà a finals 
del pròxim mes d’octubre la campanya informativa de 
consum que habitualment es realitza cada any a dife-
rents establiments del municipi i que enguany es farà als 
barris de Centre Vila i Can Folguera.
El seu objectiu és actualitzar la informació que tenen 
els responsables dels establiments comercials  sobre 
la normativa actual referent a horaris comercials, fulls 
oficials de reclamació, l’exhibició dels preus de venda al 
públic, per millorar les relacions de consum entre esta-
bliments i persones consumidores.
Per qualsevol consulta o aclariment sobre el tema podeu 
contactar amb  l’Oficina Municipal d’Informació al Con-
sumidor, telèfon 93-5600103 i correu electrònic omic@
staperpetua.cat.

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

667 583 267935 607 606

931 705 755 935 607 541

SERVEIS GRÀFICS
930 079 643

Foto cedida per l’Informatiu.
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Sortegem una tablet Samsung, un anunci a l’Informatiu i un anunci a 
pàgina completa a la revista “els comerciants” entre tots els comerços participants 

en la fira de comerç

625 081 122 935 605 440673 438 666

PARTICIPAR A LA FIRA DE COMERÇ

TÉ PREMI
anys

www.elscomerciants.com
fes-te soci!
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Autos Jimo
935 601 491

article

Gran acollida del “rasca i guanya”

www.centralvalles.com

GRAN ESTOC DE VEHICLES D’OCASIÓ

ARA TAMBÉ
MOTOCICLETESMOTOCICLETES935 603 314

Durant el mes de juny l’Associació de Comerciants va posar 
en marxa una nova campanya de primavera-estiu de promo-
ció del comerç local basat en el sistema de butlletes rasca i 
guanya. 
Es van repartir un total de 7.000 targetes de les quals  un total 
de 5.400 tenien premis. 40 establiments associats van prendre 
part d’aquesta iniciativa i repartir la sort entre els seus clients.
Les butlletes van repartir 4.000 descomptes en els comerços 
participants; un total de 300 euros en premis econòmics di-
rectes dividits en vint vals de 10 euros i un únic de 100 euros 
per comprar als establiments associats; i 1.400 regals directes 
dels comerços i serveis participants en l’acció promocional.
La campanya es va finalitzar el 30 de juny i els premis es van 
poder bescanviar fins al 9 de juliol.

Mónica Córdoba Muñoz en el moment de rebre el gran premi donat 
per la  joieria rellotgeria Garcia del carrer Pau Picasso, 10.

poder bescanviar fins al 9 de juliol.

935 741 541

935 601 201

Standing
935 448 040

935 600 305

935 602 064

935 745 860

935 601 948
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On és Nino Sabateries?
Estem a la Rambla n.23 des de fa 21 anys!! Sempre a la ma-
teixa ubicació, la Rambla de tota la vida.
Va ser la primera botiga nostra, de les 4 sabateries que tenim 
actualment. A Palau-Solità i Plegamans, hi tenim 2 i a La Ga-
rriga una altra.
Som sabaters de tota la vida que busquem sempre, el millor 
pel peu del client, així com l’assessorament personalitzat pre 
i postvenda.

Sou una sabateria més?
En absolut, nosaltres no ens considerem una botiga sense 
més, on els clients vénen a comprar una sabata i prou. Nosal-
tres amanyaguem el nostre client, qui rep un tracte personalit-
zat i el nostre assessorament.
Com ja sabeu, venem sabates de dona, home, nen i com-
plements. Vestim els peus d’ençà que l’infant té un número 
18 fins al 47, passant per les dones. Des de sofisticades, ele-
gants i casual, fins a amples especials i plantilles del número 
35 al 42.

El ventall és molt ampli, i sempre busquem el millor pel client. 
La nostra feina no és només vendre, sinó fer amb els nostres 
clients una tasca d’assessorament i orientació. Sempre estem 
en constant actualització, en les fires internacionals i nacio-
nals, tot pensant sempre en el nostre client.

Com va sorgir la iniciativa de posar una sabateria?
La vocació la portem a la sang, els pares ja eren sabaters. És 
un món amb el qual hem crescut, hem viscut i forma part de 
la nostra vida. És per aquesta experiència de fa anys, així com 
amb la implicació i la passió que sentim per la nostra feina, 
que ens considerem quelcom més que una botiga de sabates. 
Creiem que aportem coses molt interessants i diferents per als 
nostres clients. Per nosaltres no es tracta d’un negoci i prou, 
sinó d’una manera d’entendre la vida.

Perquè sou a l’Associació de Comerciants?
Nosaltres considerem que és molt important mantenir-nos 
units i implicar-nos entre tots en la promoció del comerç lo-
cal. Per aquest motiu estem associats, d’ençà que vàrem co-
mençar a Santa Perpètua de Mogoda. Allà on tenim botigues, 
estem associats al Comerç.

entrevista

Nino Sabateries

935 745 708

935 600 088

935 446 874

930 164 300

935 601 684
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Menjars Casolans per Emportat

Ca la Marga

935 744 009

l’agrobotiga del Vallès

935 600 060

20%

DE DESCOMPTE
EN DINARS I SOPARS

ENTREGANT AQUEST VAL

Servei a domicili per Santa Perpètua, Polinyà i La Llagosta

 637 351 410

#

Com sempre, segur que es poden millorar les coses, que hi ha marge per actuar com 
cal des de l’associació. És per això que aplaudim les iniciatives que s’estan duent a 
terme darrerament però creiem que es pot fer encara més i animem a la nova junta que 
no deixin d’actuar en aquest sentit.

Però podeu concretar una mica més?
Doncs per exemple, creiem que des de l’associació s’hauria de liderar iniciatives per 
a forçar una mica més que els comerços obrissin els dissabtes a la tarda, ja que és 
una clara mancança d’aquest municipi en l’àmbit comercial.
Però pensem que hauríem de ser tots, sobretot en els principals eixos comercials de 
la vila i els associats que estiguin vinculats als diferents vessants del comerç com en 
el nostre cas, implicats en la moda i sigui al ram que sigui.
La gent, les famílies, quant tenen temps d’anar a comprar i donar una volta, tranquils 
pel poble sol ser els dissabtes sobretot si no tenen més temps durant la setmana. 
Per això als municipis, com el nostre, seria un valor afegit molt important i a més, 
d’aquesta manera fas que es doni també feina des dels establiments del poble. Per 
tant tot és una roda, fas que la gent es quedi al poble i doni feina al poble.

935 600 163

935 606 943

935 740 055

605 546 047

935 605 130

934 616 317

931 193 445
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El dia 7 de juliol es va celebrar el consell municipal de se-
guretat ciutadana. Aquest consell està format per l’alcaldessa 
com a regidora en matèria de seguretat, els caps dels cossos 
de seguretat com la policia local i els Mossos d’Esquadra, un 
representant del servei de protecció civil, un representant de la 
Creu Roja, els representants dels partits polítics de l’oposició i 
un representant de l’Associació de Comerciants.

En aquest consell es van donar les dades d’incidències en 
matèria de seguretat i es va constatar que les estadístiques de 
robatoris, accidentalitat, furs i incidents en general, són prou 
bones i estan per sota de la mitjana de Catalunya. Per aquest 
motiu es va fer una valoració positiva de Santa Perpètua en 
matèria de seguretat. Els cossos de la policia Local i dels  
Mossos van manifestar que, tot i aquestes dades positives 
voldrien disposar de més recursos i personal per a donar un 
millor servei i millorar les xifres presentades.

El sr. Manel Alcaraz i Casamitjana en nom de l’Associació 
de Comerciants va instar al govern municipal i als cossos 
de seguretat a tenir més presència als actes i fires comer-
cials, ja que considera que en aquests esdeveniments hauria 
d’augmentar la seva actuació.

També es va insistir en la supervisió de la seguretat en matèria 
de cablejats elèctrics provisionals, mànegues d’aigua i sen-
yalitzacions de les instal·lacions en les fires i actes al carrer.

Per últim, i també referit als actes públics com les desfilades a 
la fira de comerç, es va fer èmfasi en el perill d’accidents que 
suposa que la mainada pugi a l’escenari durant els períodes 
on no es desenvolupen actes a sobre l’escenari pel fet que 
els nens ballen, corren i es mouen molt. Manel Alcaraz va 
demanar que s’hauria de buscar una fórmula per aconseguir 
que això deixi de passar i fer desaparèixer el risc d’accidents. 
L’alcaldessa Isabel Garcia opina que una bona mesura seria 
fer campanyes de conscienciació dirigides als pares per tal 
que no deixin pujar als seus fills a llocs perillosos i es facin 
responsables de la seva seguretat.

Des de l’associació volem constatar que tant el govern com 
els caps de seguretat van mostrar molt bona predisposició a 
treballar conjuntament amb l’Associació de Comerciants per 
millorar la seguretat a les fires i als eixos comerciants prin-
cipals del poble.

notícies de l’Associació
Consell municipal de seguretat 
ciutadana

935 448 621 935 604 182 935 740 801
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Els mitjans de comunicació es fan 
ressò de la nova revista de “els 
comerciants”
El mes de juliol i coincidint amb la fira estiu organitzada pels 
comerciants i l’ajuntament de Santa Perpètua, es va presentar 
la primera edició de la revista “els comerciants”. 
Pretenem que aquest nou mitja de comunicació sigui un bon 
instrument per a la promoció del comerç local i per això cre-
iem que ha de ser una eina útil tant per als comerços com per 
als consumidors. 

El més important per aconseguir aquest objectiu és donar-la a 
conèixer i que la seva difusió arribi al màxim de gent possible. 
En aquest sentit podem estar satisfets perquè ha estat notícia 
a mitjans de comunicació com Línia Vallés, que hi dedica una 
notícia i a L’Informatiu de Santa Perpètua que en fa referència 
en 2 notícies. 
Per altra banda, a ràdio Santa Perpètua el passat 27 de juny 
van entrevistar a la cap de comunicació de “Els Comerciants”, 
Mireia Puyalto i posteriorment al nostre president el Sr. Manel 
Alcaraz. Podeu trobar les fotos i els àudios de les entrevistes a 
través del Facebook o de la web de “Els Comerciants” així com 
a la guia digital de centres cívics del municipi.

Augmenten un 10% els associats
El mes de març d’enguany, ha suposat l’inici real de les funci-
ons de la nova junta directiva de l’associació. Des d’aleshores 
i aprofitant la dinàmica de canvis, s’ha procurat crear noves 
fórmules i eines per promocionar el comerç. Repartir invita-
cions pels inflables de les fires a les portes de col·legis, la 
creació de la revista “els comerciants” o el canvi de disseny 
dels cartells de les campanyes han estat les primeres accions 
dutes a terme. 
Una de les prioritats de la nova junta és aconseguir que els 
comerços de Santa Perpètua trobin en l’associació una bona 
plataforma que els sigui útil per fomentar entre els consumi-
dors el comerç local en general i el seu en particular. 
L’increment en un 10% del nombre d’establiments associats 
des del mes de març passat ens omple de satisfacció i ens 
esperona a treballar amb la màxima il·lusió. Considerem 
imprescindible continuar incrementant el nombre comerços 
per tal d’articular una associació forta capaç de consolidar els 
objectius actuals i afrontar-ne de nous.

www.elscomerciants.com
fes-te soci!

670 025 078

686 748 390 676 896 235

935 743 225

933 809 943

687 800 053
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Tesalut està situat en el nucli antic de Santa Perpètua de Mo-
goda des de l’any 1993 i es dedica a oferir als seus clients 
productes i teràpies naturals, tetería, dietètica, etc.
Ens hem dirigit a aquest establiment per entrevistar a la seva 
propietària la Pepa, que així és com la coneix tothom. Ens 
ha rebut amb gran amabilitat i respost a les preguntes que li 
hem formulat:
Que serveis ofereix Tesalut al públic en general?
Dietètica, nutrició, kinesología, massatges terapèutics, Reiki i 
una gran varietat de teràpies naturals.
Que destacaries de tu negoci?
El tracte personalitzat i la gran professionalitat juntament amb 
una gran varietat de productes per a la salut i molt, molt amor

Que esperes de la gent de Santa Perpètua de Mo-
goda?
Que la gent del poble s’adoni que el petit comerç ofereix molt 
més que els grans centres comercials.

entrevista

Tesalut

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
ARUAL CALÇATS I COMPLEMENTS Dr. Robert, 8 baixos 931 192 252
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
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
CODINA REGALS Rambla, 45 935 600 152
COMIDOLÇ Pge. Ramon Llull, 86-87 670 025 078
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
ESPORTS AGUILÀ Lluis Millet, 10 local B 935 605 440
FARMÀCIA JAUME GUILLEN Av. Barcelona, 2 935 601 860
FLORISTERIA DANI Av. Santiga s/n Plaça del Mercat 935 741 299
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
INSTAMAC SERVEIS INTEGRALS Plaça Nova, 9 bis 931 723 316
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
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

www.elscomerciants.com
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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 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

TELÈFONS D’INTERÈS

EL REBOST DE MAS COSTA Passeig de Can Taió, 87 935 607 251
ELPLANETADEALBA Plaça Nova, 19 625 081 122
ESPORTS AGUILÀ Lluis Millet, 10 local B 935 605 440
FARMÀCIA JAUME GUILLEN Av. Barcelona, 2 935 601 860
FLORISTERIA DANI Av. Santiga s/n Plaça del Mercat 935 741 299
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
INSTAMAC SERVEIS INTEGRALS Plaça Nova, 9 bis 931 723 316
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
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
RESTAURANT RAMBLAQUARANTAU Rambla, 41 935 745 708
RIZANDO EL RIZO Passatge Andreu Nin, 2 637 143 845
SAMANIEGO Anselm Clavé, 3 637 351 410
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
THE NEW KIDS CLUB Plaça Nova, 4 933 809 943
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

I per acabar. Algun consell per-
què la gent compri en els comer-
ços de Santa Perpètua de Mogo-
da?
Que confiïn en la serietat, professio-
nalitat i el bon fer del petit comerç del 
poble, el tracte humà i directe de tota 
la vida.
On et podem trobar i en quin ho-
rari?
Estem oberts de dilluns a divendres als 
matins de 9,30 a 13 h, a les tardes de 
17 h a 20 h i els dissabtes de 9,30 a 
13,30 h i la nostra adreça és carrer Prat 
de la Riba número 24 de Santa Perpètua 
de Mogoda. Per a qualsevol consulta us 
podeu posar en contacte amb nosaltres 
a través del telèfon 93 544 68 74.
Moltes gràcies Pepa.

Chuches i  Objectes de regal 
LE PETIT ENFANT

626 546 146

935 601 556

935 606 199

935 601 539

Serveis integrals de manteniment

SERVEIS DE 
NETEJA

SERVEIS DE 
JARDINERIA

MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS

REALITZACIÓ 
I MANTENIMENT
DE PISCINES

931 723 316
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El millor Nadal
sense anar més lluny

Comerç de Santa Perpètua




