FLORS-PLANTES
FLOR I VERD

05
NOVEMBRE
2016

937 722 851

HERBORISTERIA I DIETÈTICA
EL REBOST DE LA NATURA

937 723 183

INFORMÀTICA-PAPERERIA-LLIBRERIA-COPISTERIA
CAP I CUA
INFORSOFT-IB, S.L.
LA BARRETINA
MARGES IMPRESSIÓ DIGITAL

AGÈNCIA DE VIATGES
TECNITRAVEL VIATGES

937 722 424

ALIMENTACIÓ

937 722 574
937 722 014
937 721 385
937 720 086

JOGUINES
JUGUETTOS

BON ÀREA
CARNISSERIA-XARCUTERIA ROVIRA
CARNS DE QUALITAT CASTELLBISBAL
CAPRITXET
COOPERATIVA CASTELLBISBAL
FLECA CA LA MARIONA
MASIA CAN COSTA	
PICA I PA DEGUSTACIÓ
QUEVIURES35
ROSTISSERIA TASTA’M
L’OROPÀ

937 71 1792
937 720 056
937 722 956
935 191 483
937 720 306
610 963 460
605 923 167
937 759 033
937 739 173
937 721 417
678 803 812

AUTOMOCIÓ-MECÀNICA
AUTOBIKE J. AIXALÀ
CENTRO TÉCNICO CASTELLBISBAL
MOTO AUTO JUNI

937 722 575
937 720 178
937 711 860

BARS-RESTAURANTS
CAFETERIA LEIVA
DICKY
BAR ECLIPSE
BAR LA BRASETA
LA LLUNA
LA JIJONENCA
RISTRETTO

937 723 223
931 738 498
937 720 605
937 721 504
687 745 331
931 805 944
937 722 066

CONSTRUCCIÓ-REFORMES-MATERIAL
INSTAL.LACIONS BLANCPER 3000, S.L.
MORENO PINTOR
STIL INTERIOR
R. SANAHUJES, S.L.

931 121 201
626 662 252
937 721 293
937 720 892

EDUCACIÓ
AULA19, S.L.
CASTELLBISBAL SCHOOL
CENTRE D’ANGLÈS CASTELLBISBAL
EDUCA’T CASTELLBISBAL
KIDS & US CASTELLBISBAL
LLAR BLAUCEL

937 720 977
937 721 427
937 720 450
937 721 401
931 439 214
937 722 148

FERRETERIA-DROGUERIA-PERFUMERIA
FERRETERIA DROGUERIA ROURE JUNI
R. SANAHUJES, S.L.
ZONA OUTLET

937 720 722
937 720 892
937 720 118

FARMÀCIA
FARMÀCIA ESCUDERO
FARMÀCIA M. CASTELLANA

937 720 134
937 723 140

bisca.castellbisbal@gmail.com
Buscan’s a facebook

937 724 187

JOIERIA
JOIERIA PUIG ALSINA

937 722 644

MERCERIA-MANUALITATS-ARTESANIA
CALAIX DE L’ÀVIA
CERÀMICA PILAR
MERCERIA MARIA

937 721 090
699 790 706
937 720 756

- Dietética i nutrició
- Cosmética natural i
ecològica, aromateràpia,
espelmes, encens, minerals,
i llibreria especialitzada
- Serveis per a millorar el
benestar i al salut

Segella les lletres de |B|I|S|C|A| de
la teva butlleta i participa al sorteig
on es repatiran 3.000 € en premis!

MOBLES-ELECTRODOMÈSTICS
MAGATZEM DELS ELECTRODOMÈSTICS
EMILIO MARTIN S.C.P.

937 721 324
937 721 467

PERRUQUERIES-ESTÈTICA
ALQUIMIA CENTRE D’ESTETICA
DIVINE’S		
JOEL BEAUTY SALON
MAKEUP
PERRUQUERIA MERCÈ
PERRUQUERIA STILEVA
RODELAS

937 722 288
937 427 017
931 276 488
605 056 997
937 723 229
937 720 976
937 680 827

Del 7 de novembre al 24 de desembre de 2016

BARBUDITOS
CATIP

937 7599 26
937 721 107

ROBA I COMPLEMENTS
BASAR DE LA LLAR
CALÇATS BAMBÚ
CALÇATS NUUK
LA GATA I EL BELITRE
MARTIN’S
SABATERIA L’ARTESÀ

Hi haurà cinc sortejos pel valor de:
1.000 €, 800 €, 600 €, 400 € i 200 €.

937 724 004
931 738 379
937 722 224
637 222 400
937 711 141
937 722 199

Com més lletres tinguis segellades
a la teva butlleta, més oportunitats tindràs de ser premiat!

SALUT
ART-DENTAL
DENTAL GAUDÍ
CLÍNICA DENTAL CASTELLBISBAL
FARMA SALUT CASTELLBISBAL
GIMNÀS CASTELLBISBAL
PENTADENT
ÒPTICA CASTELLBISBAL
ÒPTICA NOVAVISIÓ

937 722 141
937 739 055
937 720 353
630 89 46 08/935 122 782
630 469 914
937 723 367
937 721 554
937 711 671

Es començarà el sorteig amb les butlletes que tinguin segellades les 5 lletres
optant al premi de 1.000 €. Una vegada
hi hagi un guanyador, les butlletes no
premiades s’afegiran a l’urna del sorteig
de 800 € on hi hauran les butlletes amb
4 lletres segellades i així successivament
fins a l’últim sorteig de 200 €.

ALTRES
ADMO. Nº 1 CASTELLBISBAL
ESTUDIO 33 FOTOGRAFIA
GESTORIA FRANCH BCN
GUIABIKE
RA ADVOCATS

937 722 094
937 721 329
602 433 019
931 174 485
937 722 399

FARM
S
Quiromassatge
Tractament de varius
Massatge esportiu
Hipopressius
Fotodepilació
Fotorejoveniment facial
Mesoteràpia facial

Vine al nostre espai al Casal de la Gent
Gran (Plaça de l’Església) a segellar la
teva butlleta.
Per aconseguir segellar les lletres, guarda els tiquests de compra. Cada 200 €
acumulats en tiquets aconseguiràs
que et segellem una lletra.

PERRUQUERIA CANINA-VETERINARI

Amb el
suport de:

- Alimentació saludable i per
situacions especials com
diabetis, celiaquía i al·lèrgies

BUTLLETÍ DELS BOTIGUERS I SERVEIS DE CASTELLBISBAL

Compra als nostres establiments,
repartim 3.000 € en premis!

El sorteig serà el 29 de desembre i l’entrega de premis es farà a la Plaça de
l’Església el 30 de desembre al migdia.
Durant de l’entrega de premis hi haurà
xocolatada i diverses actuacions.

A LUT

Castellbisbal

Assessorament nutricional
Embenats neuromusculars
Reflexologia podal
Flors de Bach
Quiropràxia
Entrenaments personals
Cursos de massatge infantil

Roba, regals i
complements
C. Major, 17-19

C/ Major, 28 - Telfs. 935 122 782 - 630 894 608 - farmasalutcastellbisbal@gmail.com
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Un any més, el
nostre concurs
d’aparadors de la
mà dels alumnes
del PFI

Arriba Nadal i els nostres comerços
vesteixen els aparadors; com ja sabeu,
cada any els alumnes del PFI (Institut
de Castellbisbal) hi col·laboren creant
espectaculars, nadalencs i exitosos aparadors perquè tots els clients i els botiguers en gaudeixin. Aquest any, com a
novetat, hem creat la “RUTA D’APARADORS”. Aquesta idea surt de BiSCA amb

Com concilies el treball amb la família?

ENTREVISTEM
EL NOSTRE
COMERÇ:
EL COMERÇ A
LA PERIFÈRIA

la intenció que els nostres clients puguin
contemplar aquests fantàstics aparadors i, entre tots, puguin escollir el millor
aparador del nostre comerç local.
La ruta començarà el 10 de desembre a les 17.00 h a la Plaça de l’Església,
on hi haurà tallers per als més petits;
els més grans, amb la companyia i la
col·laboració dels alumnes del PFI i la

EL CAPRITXET
Tenim pa de farines
ecològiques i també
sense gluten!
Visita’ns a facebook!

MATRÍCULA OBERTA
CURS 2016/2017
Informa-te’n al 937 721 427
c. Països Catalans 20, local A · Castellbisbal
info@castellbisbalschool.cat
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Tel. 93 519 14 83 · C/ Pi i Margall, 36
08755 CASTELLBISBAL

nostra dinamitzadora, podran visitar
els comerços col·laboradors.
Com cada any, hi haurà butlletes
per escollir l’aparador que més us agradi: entre tots els participants, farem els
sorteigs amb un “plugim de regals”.
PARTICIPA-HI I ENTRARÀS
AL SORTEIG DE REGALS!

MOTO AUTO JUNI
VENDES, MECÀNICA, PLANXA i
PINTURA DE L’AUTOMÒBIL
c/. Trepadella, 1 · 08755 CASTELLBISBAL
Tel. 93 771 18 60
www.motoautojuni.cat
motoautojuni@motoautojuni.cat

Entrevistem en Daniel Juni Comas,
fill de Castellbisbal, 43 anys, pare de
dues filles i gerent, juntament amb
el seu germà, de l’empresa familiar
Moto Auto Juni.
Quan, qui i per què vau muntar el
negoci?
El pare, de petit, treballava de pagès com la majoria de la gent del poble.
Però li va començar a agradar tot el que
feia olor de gasolina i va anar a fer pràctiques a la Renault del Vicenç Parera.
(Abans només hi havia dos mecànics al
poble, el Vicenç Parera i el Joan Roig.)
Als anys 80, amb la meva mare van decidir muntar un negoci al carrer Ponent
per arreglar motos i bicis. Després, cap
a l’any 1983, es van traslladar al carrer
Sant Miquel, que és quan van començar a arreglar cotxes. Per això es diu
Motoauto Juni, perquè s’encarregaven
d’arreglar una miqueta de tot. El negoci va anar creixent i el 2000 ens vam
traslladar al polígon industrial, al carrer
Trepadella. Va ser per afició i amor a la
gasolina... L’hem mamat des del néixer..- diu amb un somriure melancòlic.
Com és treballar amb la família?

PINTURA DECORATIVA
Jacint Verdaguer, 1 · Castellbisbal
626662252 · 937722533
www.morenopintor.es

Buf! Treballar amb la família està
molt bé i molt malament, amb el meu
germà fa 42 anys que ens veiem cada
dia, ens barallem cada dia i ens expliquem les coses cada dia. I la monotonia
sempre acaba cansant. Però al dia a dia
li pots dir les coses directes. La veritat
que ho trobo molt maco.

El nostre horari és allò de “Obrim
quan obrim i tanquem quan tanquem”.
Això és el més fotut: obrim a les 8 del
matí i, fins a les 8 de la nit, són 12 hores
fora de casa, la canalla, la veus quan la
veus... Abans obríem també dissabtes
al matí. Però quan vam començar a tenir canalla vam entendre que potser un
dia arribaríem a casa i les nenes dirien:
“I aquest home... Qui és?”
És de les pitjors coses que té un negoci propi, (tothom que és autònom o
té un negoci sap de què parlo).
Quin paper desenvolupes a l’empresa, quanta gent tens a càrrec teu?
Jo sóc gerent, tot i que faig una mica
de tot però sobretot gerent juntament
amb el meu germà. Som vuit treballadors en total: nosaltres dos, cinc mecànics i l’Eulàlia, que és la secretària.
Quin tipus de servei és el més utilitzat per la gent de Castellbisbal? Tens
demanda d’altres pobles?
Sobretot manteniments, canvis
d’olis, canvi de frens, pneumàtics...
També hi ha l’apartat de reparacions,
que sembla mentida, però cada cop
s’espatllen més. Per sort tenim molta
clientela de gent de fora: com que som
al polígon industrial, ens vénen molts
treballadors que aprofiten per fer-se
reparar el vehicle mentre són a la feina.
El món de l’automòbil és un marcador de l’economia. Com a professional de l’automobilística, com el veus
en un futur?
Jo el veig força bé! De cotxes sempre
n’hi haurà d’una manera o altra... Dièsel
o gasolina, elèctrics... És un negoci que
no desapareixerà mai però també s’està especialitzant moltíssim. Les avaries
cada cop són més complexes, estem
deixant de ser mecànics per passar a
ser electrònics: Ara, t’has de creure
un ordinador que et diu que al cotxe li
passa alguna cosa, sense veure res- diu
amb incredulitat.

Daniel Juni Comas

Quan els cotxes siguin elèctrics... Ja
veurem, però ens haurem de reinventar. Nosaltres ja fem cursets des de fa
temps pensant en el futur.
De totes les innovacions d’avui en
dia aplicades a l’automòbil, quina et
crida més l’atenció i per què?
Sobretot realitat virtual, cotxes
sense conductors, els cotxes comencen
a ser telèfons mòbils amb rodes, tenen
de tot, connexions wifi, pantalles tàctils i, a sobre, si ja no has de conduir... Jo
estic una mica “flipat”, penso que, si el
satèl·lit que controla tot això s’apaga,
què passa? Totes les novetats acostumen a espantar al principi, tot això és
al·lucinant però... el temps dirà!
Per últim, a què et dedicaries si no
haguessis estat mecànic?
Jo de petit volia ser astronauta o
aviador- contesta, molt simpàtic- però
amb el vertigen que tinc! -esclata a riure! -No sé en què pensava.... No ho sé,
potser conductor professional de motos, m’encanta la gasolina des de petit, així que alguna cosa orientada cap
aquest sector.
Moltes gràcies al Daniel per obrirnos les portes del seu negoci i dels
seus records. Un home a qui encanta
la vida tranquil·la, l’ambient de poble
i de pagès, les carreres, la font de la
Botzegada (que és el seu refugi ) i la
família.
Miriam Núñez Ortega

