COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Espai Tangram

Koopla, growth marketing

Coworking, arquitectura i disseny
Rosa de Luxemburg, 16, Local 1 • Des de 2016
Responsable: Elena Barambio

Serveis de marketing digital i publicitat
Des de 2019
Responsable: Mariana Benavidez

“Equip amb àmplia experiència professional, que es centra en el desenvolupament integral de projectes d’arquitectura i rehabilitació. Creem,
renovem, transformem i construïm.”
www.espaitangram.com
@espaitangram

”Creem sinèrgies per potenciar el teu negoci. Coneixement, experiència i
creativitat per impulsar cada projecte en la direcció adequada i conseguir
el màxim rendiment amb resultats duradors.”
www.koopla.marketing •  Ofereix venda online

L’Escrivà

MAPFRE Delegació Sant Just

Papereria, llibres, regals, joguines, puzles,
fotocòpies i enquadernació.
C. Salvador Espriu, 1B Local 4 • Des de 2012
Responsable: Ignasi Busquets Fiedler

Serveis asseguradors i financers
per a particulars i empreses.
C. Salvador Espriu, 5C, Local 1 • Des de 1998
Responsable: Yolanda Álvarez Gómez

“L’Escrivà, la teva papereria a Sant Just Desvern, on t’oferim tota mena
de material de papereria, material escolar, llibres, puzles, joguines, i
regals originals per a grans i petits.”
@lescriva.papereria •

/lescriva.papereria

”Som un equip orientat al client.”
www.mapfre.es/oficines/1099 •  Ofereix venda online
@mapfresantjust

Pepa

TIMIT 2003

Roba i complements per a la dona. Assesorament
en l’ estilisme i personal shopper
C. Creu, 81 • Des de 1985
Responsable: Pepa Casanys Clavero

Disseny gràfic i desenvolupament web
C. Roquetes, 9 Taller • Des de 2003
Responsable: Meritxell Camps Salat

”Moda sense edat... Fàcil de portar.”

”Som l’estudi de disseny gràfic i desenvolupament web KM.0 de Sant
Just. Creem el teu aparador a internet perquè el gestionis tu, o si ho
prefereixes, nosaltres.”

www.pepatres.com •  Ofereix venda online
@pepamodadona / @pepatresonline • Pepa Moda Dona / Pepa Tres

@timit_2003 •

Timit Disseny Gràfic • @timit2003

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Tutuguri

Naturopatia Gina Pol Borràs

Danses, circ, impro, pilates, ioga, meditació,
consciència corporal i molt més.
C. Bonavista, 106 • Des de 2014
Responsable: Joana Riba Renom

Tractaments a mida per millorar el teu estat de salut
amb teràpies naturals.
Servei Integral de Salut. Ctra. Reial, 106, baixos 35
Des de 2019. Responsable: Gina Pol i Borràs

“És un espai en constant moviment obert a l’aprenentatge i a la creativitat, un punt de trobada on petits i grans poden descobrir la millor
manera d’expressar-se, gaudir i tenir cura d’un mateix.”
www.tutuguri.cat
@espaitutuguri •

/espaitutuguri • @espaitutuguri

”Analitzo la teva salut, i observo l’estat dels teus òrgans amb la iridologia.
Les pautes poden implicar canvis alimentaris, l’ús dels principis actius
de les plantes o bé dels olis essencials.”
www.naturopatiaginapolborras.es
@ginanaturopatia • /ginanaturopatia

Pamoli

Ferreteria Davó

Bar degustació de productes embotits i formatges.
C. Creu, 64 • Des de 2019
Responsable: Ismael Romero Eixau

Ferreteria, drogueria, electricitat, fontaneria,
parament de la llar i més.
C. Sant Antoni María Claret, 6 (entrada per C. Major)
Des de 2005
Responsable: Ramón Pérez Valdivia

“El nostre objectiu és proporcionar al client els millors
productes i qualitat amb una atenció al detall en el
nostre acollidor local.”

”15 anys assessorant i servint als nostres clients.”
www.cadena88.com

@pamoli_degustacio

Xavier Villar

Peixateria Gloria

Venda al detall de confecció. Home/dona/jove
C. Bonavista, 87 bis • Des de 1992

Peix fresc, marisc i derivats. Servei a domicili gratuit,
a hores convigudes

Responsable: Xavier Villar Arevalo

Mercat Municipal • Des de 1987

”Donant servei des de 1992. La millor selecció de roba per a home,
dona i jove.”

Responsable: Encar Revuelta Sierra

www.xaviervillar.cat
/XavierVillarModaHome •

@xaviervillarsantjust / @xvr_joves

”A Peixateria Gloria tenim el milor peix i marisc de
proximitat. Mimem els nostres productes i els nostres clients.”
 Ofereix venda online

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Restaurant La Bonaigua

Clínica Dra. Teresa Montero

Una experiència gastronòmica respectant
el producte i mantenint la tradició.
Ctra. Reial, 54 • Des de 1990
Responsable: Sonia Serrano Grau

Servei de podologia de màxima qualitat. Personal
qualificat i vocacional.
Pl. Maragall, 2 Local 2 • Des de 2019
Responsable: Teresa Montero Fernández

“El producte i els nostres clients són la nostra prioritat”
www.labonaigua.wixsite.com
@labonaigua • /BONAIGUA

”La nostra missió és millorar la salut i el benestar de les
persones des d’un enfocament de millora contínua i
preventiva.”
www.podologiateresamontero.com •

@podologiateresamontero

Fosalva

Sharo’s Cakes

Fruita seca, llegums, plats cuinats, cansaladeria
i formatges.
Mercat Municipal • Des de 1910
Responsable: Just Fosalva Torrent

Passtissos personalizats, postres, galetes decorades
i tallers d’aniversari.
C. Bonavista, 40 • Des de 2019
Responsable: Sharo Esquer Valenzuela

“Qualitat i servei”

”La qualitat és la nostra recepta.”

/fosalvamestreartesa

www.sharocakes.es
@sharo.cakes • /sharo.cakes

La Boutique de Costura

ESE by Events3

Retocs de roba, tintoreria, brodats, roba de llar i nadó,
mascaretes...
Ptge. Mercat, 18 • Des de 2011
Responsable: Raquel Peris Meriläinen

Decoració per la llar, lavanda, sabons, flors
i organització d’esdeveniments.
Raval de la Creu, 8 • Des de 2014
Responsable: Sylvia i Elisabeth Soler Weisel

”Som especialistes en salvar les vostres peces de roba preferides
i us fem a mida les que acabeu de comprar. També oferim servei
de tintoreria. A més, fabriquem mascaretes #madeinsantjust”
www.laboutiquedecostura.com
@laboutiquedecostura

”Som tres dones creatives Elisabeth, Sylvia, Esmeralda cada una amb
el seu estil i sensibilitat, creem i aportem bellesa i bon gust. Tenim
botiga Sant Just.”
@events3 •

/Esebyevents3

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Cal Sabater

Cafè Siena

Reparació de calçat. Duplicat de claus.

Esmorzars, berenars i gelats.

Venta de marroquineria i complements.

C. Miquel Reverter, 9 • Des de 2017

C. Mercat, 2, Local 2• Des de 1991

Responsable: Manel Quiroga Rius

Responsable: Francesc Rodríguez Portillo

“A Cal Sabater, el seu calçat en les millor mans”
www.calsabater.cat
@calsabater_ •

/calsabater •

@cal_sabater

Drogueria Perfumeria Entorn
Productes de neteja i higiene personal,
annexes i productes de la llar.
C. Bonavista, 73 • Des de 1946
Responsable: Marta Moreno Paredes

“Comerç de proximitat. assesorament personal i slow shopping”
@entornfermo

cafesiena.metro.bar
@cafesiena.santjust •

/cafesiena.santjust

Tres Disseny
Disseny gràfic i comunicació
Des de 2011
Responsable: Teresa Hernàndez Bellavista

”Et puc ajudar de forma propera, a donar impuls al teu projecte,
dissenyant i comunicant sempre respectant l’essència i els valors de
la vostra empresa i fent-lo el més atractiu i cuidat possible.”
www.tresdisseny.com •  Ofereix venda online
@tres_disseny

Fotografia Desvern

Can Peixos
Tot per a la seva mascota. Perruqueria canina,
asesorament i alimentació.
C. Creu, 54 • Des de 1995
Responsable: Daniel Llimós Gimeno

”Des de 1995 gaudint de les mascotes de Sant Just
Desvern. Un plaer, gràcies.”
@canpeixos

”A Cafè Siena t’ espera una gran oferta en cafès i refrigeris a la
nostra encantadora terrassa.”

Fotògraf professional. Sessions de familia,
embaràs, infantil, nadó...
C. Bonavista, 104 • Des de 1998
Responsable: Yolanda Monzo Herraiz

”Fotografia Desvern és la botiga de serveis fotogràfics ideal per a
tots els amants de la fotografia. Oferim sessions de familia, embaràs,
infantil, nadons,...”
www.fotografiadesvern.com
@fotografiadesvern • /fotografiadesvern

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Las Américas Market

Antiga Granja Carbonell

Alimentació internacional.
Pl. del Parador, 3 B • Des de 2020

Bar restaurant.

Responsable: Noelia Contardi Della Sala

C. Bonavista, 85 • Des de 2009

“Acostant sabors”

Responsable: Raül Tost Carbonell

 Ofereix venda online
www.lasamericasmrkt.com •  Ofereix venda online
@lasamericasmrkt •

/lasamericasmrkt

”Cuina de mercat. Bon servei i bon tracte amb els clients.”
@antigagranjacarbonell •

/antigagranjacarbonell

Lupinails

Centre Psicològic Totem

Manicures, pedicures, massatges, neteges de cutis

Centre psicològic i de salut mental.
C. Rosa Leveroni, 18, Oficina 1 • Des de 2019
Responsable: Miriam Sanabra

i tractaments facials.
Pl. Maragall, 3 • Des de 2018
Responsable: Irma Montferrer Fornes

“Per a nosaltres, el més important ets tu.”

www.centretotem.cat •  Ofereix venda online
@centrepsicologic_totem

@im.lupinails

Ferretería Sant Just

L’Herbolari
Alimentació ecològica, cosmètica natural, fitoteràpia
i flors de Bach.
C. Raval de la Creu, 7 • Des de 1997
Responsable: Elisabeth Isern Bofarull

”La natura ens ofereix tot allò necessari per a protegir i
mantenir la nostra salut. A l’HERBOLARI t’oferim els productes més
adients i saludables per a totes les edats.”
@herbolari.raval7

”A Centre Totem oferim el professional més adequat
per tractar les teves necessitats, combinant la
professionalitat i especialització amb un tracte proper
i un equip de confiança.”

Duplicat de claus, fontaneria, electricitat, PAE, etc.
C. Creu, 54 • Des de 2017
Responsable: Miguel Angel Llaveria Asta

”Som la farmacia de la llar.”
www.ferreteriasantjust.com •  Ofereix venda online
@ferreteria_santjust •

/FerreteriaSantJust

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Désirée Slauka Triler Trujillo
Advocada
Des de 2000
Responsable: Désirée Slauka Triler Trujillo

“Puc acompanyar-te en els processos i tràmits legals de manera
fluïda i entenedora. Soc especialista en violència
masclista, dret penal, divorcis, negociacions, reclamacions i protecció
de dades.”
@TrilerTrujillo •  Ofereix venda online

Tok y Stilo Centro de Belleza
Saló de bellesa amb estilistes, manicures
i massatgistes d’alta qualitat.
C. Miquel Reverter, 22 • Des de 2019
Responsable: Jarleane Cardoso da Silva

“Tok y Stilo és un saló de bellsa, però també un lloc on realitzar somnis.
Ho fem tot perquè els nostres clients se sentin bé.”
@tokystilobelleza

Bambuques

MC Cerrajería 24h
Serveis de serralleria 24h. Canvis i reparacions
de persianes, reixes i portes.
C. Montserrat, 9, Local • Des de 2015
Responsable: Mercedes Gómez Vadillo

“Empresa i serrallers de confiança amb anys de experiència en el seu
treball. Disponibilitat 24h al dia y 365 dies l’any!”
www.mccerrajeria24h.com •  Ofereix venda online
@mccerrajeria24h • /mccerrajeria24h • @MCCerrajeria24h

Calçat per nens i dona, sabates esportives.
Primeres marques. Talles fins el 40
C. Creu, 49-51 • Des de 2006
Responsable: Rosa Maria Manuel Piqué

”Tot els que neccessiteu per calçar als vostres petits ho trobareu a
Bambuques. Segueix-nos a les xarxes per veure totes les novetats,tendències i consells sobre calçat!
Oferim servei a domicili.”
@bambuques •

Sabateria Bambuques

Punapu

Glycon Assessors

Artesana que fa productes textils per a nens i adults,
amb teixits de qualitat.
Av. Doctor Ribalta, 7 • Des de 2016
Responsable: Lidia Galusinska

Servei d’assessoria fiscal, laboral i comptable,
tant a autònoms com a pimes.
Av. Indústria, Edifici Walden, Local 32 • Des de 2020
Responsable: Nàdia Jorba Fernandez

”Punapu, handmade in Barcelona by Lidia”
www.punapu.com
@punapu_handmade •

/mody.punapu

”Oferim un servei proper i personalitzat a petits emprenedors
que volen iniciar-se en el seu negoci fins a empreses consolidades.
Getsió d’impostos, comptabilitat, nòmines i personal, etc.”
www.glyconassessors.com •

@glycon_assessors

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Perruqueria Arrels

Lesayoga

Color, tall home/dona, metxes, mans, peus i pestanyes.
C. Salvador Espriu, local 1B • Des de 2013
Responsables: Angie i Lídia

Ioga a l’estil tradicional: Hatha, Vinyasa i Asthanga

“Professionalitat i un tracte molt proper amb la nostra clientela.”

”El primer centre de ioga a Sant Just Desvern.”

 Ofereix venda online
@arrelsperruqueriasantjust •

www.lesayoga.com •  Ofereix venda online
Perruqueria Arrels

Cal Llibreter

Av. Generalitat de Catalunya, 3 Local 2 • Des de 2019
Responsable: Lenka Lesayoga

@lesayoga •

Lesayoga

Asgalux S.L.

Aventures, emocions, saviesa... el millor antídot
per l’avorriment mai inventat.
C. Bonavista, 81 • Des de 2016
Responsables: Silvana Vogt i Arnau Cònsul

“Tenim els llibres que vols i els que no saps que vols.”
www.calllibreter.cat •  Ofereix venda online
@cal.llibreter • Cal Llibreter • @Cal_Llibreter

Instal.lacions d’electricitat, aigua, gas, climatització,
calefacció i telecomunicació.
C. Bonavista, 89 • Des de 1923
Responsable: Joan Asmarats Gallart

”Gairebé 100 anys al servei del poble.”

La Vie en Papier

Psicologia Maria Agustina Monti

Papereria, decoració i organització de festes.
Taller de manualitats i regals.
C. Creu, 104, Local • Des de 2016
Responsable: Irene Esquius Vives de la Cortada

Serveis de consultoria, avaluació i tractament
psicològic (CAST/EN/PT/FR)
Des de 2020
Responsable: Maria Agustina Monti

”M’agrada que tothom se senti com a casa, tant si vens a comprar com
si vens a realitzar un taller. Per mi La Vie en Papier es un espai on crear
i gaudir en familia.”
www.lavieenpapier.com •  Ofereix venda online
@lavieenpapier • /lavieenpapier.talleres

”Deixa’t ajudar...”
@mariaagustinamonti •

/lic.mariamonti

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Mª Antonia Claret Godó

Jia He. Escuela de Qi Gong
Classes de Tai Ji, Qi Gong, meditació

Ensinistrament caní.

i altres pràctiques energètiques.

C. Tramuntana, 16 • Des de 2017

C. Roquetes, 34 • Des de 2019

Responsable: María Antonia Claret Godó

Responsable: Alejandra Martínez Martínez

“El meu gos, el meu terapeuta personal.”
@tonya_claret •

@ClaretTonya

”Potencia la teva salut, desperta la teva consciència!”
 Ofereix venda online
@qigongjiahemeditacion

Pedres

Crumble & More

Serveis de teràpia individual, familiar i de parella.
C. Bonavista, 54 • Des de 2020
Responsable: Gemma Rodríguez Megias

Pastissos i quiche artesanals, entregats a domicili.
Des de 2020
Responsable: Beatriz Argilés Riedl

“Les pedres te les trobes en el camí de la vida i nosaltres t’ajudem a trobar solucions per poder passar per elles com tu triïs; de
la mà, per sobre, vorejant, saltant, acceptant la seva presència.”

”Oferim pastissos i quiche artesanals, elaborats amb els millors
ingredients, seguint les receptes de les nostres avies alemanes. ¡I els
entreguem a domicili!”

www.pedres.es
@pedresterapias • @pedresterapias

 Ofereix venda online
@crumbleandmore • /Crumble&more

Katherin Schmucker

Íntims Carbó
Roba interior, fils i llanes.

Bosses i accessoris.
Des de 2016
Responsable: Katherin Schmucker

”El que és senzill pot ser espectacular.”
www.katherinschmucker.com
@ katherinschmucker •

/KatherinSchmucker

C. Creu, 58 Local 1 • Des de 2020
Responsable: Maria del Carme Cabello Beltran

”Antiga casa Feña, al servei dels nostres clients des de 1975.”
@el_camio_dels_encants / @intimscarbo

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Copiflash

: ) Meritxell Morató

Fotocòpies b/n, fotocòpies color, pòsters gran format
i enquadernacions.
C. Miquel Reverter, 18 • Des de 1998
Responsable: Gema Rivera

Logopèdia i psicologia per a infants,

“Som una empresa amb més de 40 anys d’experiència en el sector
de les arts gráfiques i la reproducció digital.”
www.copiflash.com •  Ofereix venda online
@copiflashsantjust

adolescents i adults.
C. Carles Mercader, 14 entl. 2a. • Des de 2004
Responsable: Meritxell Morató

”Mai és tard ni massa aviat...T’esperem!”
www.meritxellmorato.com •  Ofereix venda online

Centre Òptic Ballart

Club Taekwondo Sant Just

Revisions visuals, optometria infantil,

Taekwondo infantil i adult, hapkido, defensa personal
i entrenaments personals
C. Major, 92 Baixos • Des de 1980
Responsables: Mireia Duran Bert i Jordi Soto Ayala

lents de contacte, entrenament visual...
C. Creu, 42 • Des de 1997
Responsables: Brauli Ballart i Xavier Ballart

“Vine i veuràs la diferència!”

”Gràcies per confiar-nos al llarg de 40 anys la vostra salut física,
psíquica i mental, i la dels vostres fills”

www.opticaballart.com

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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