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Benvolgudes i benvolguts,

Durant els més de cinc anys d’existència, 
a Dona i Empresa Sant Just Desvern  hem 
treballat per trobar la manera de donar 
a conèixer els negocis de les nostres 
associades.
 
Ens hem implicat en fires i mercats per tal 
d’afavorir la presència de les que tenen 
botiga, hem realitzat portes obertes per 
crear xarxa entre les emprenedores, i 
també hem organitzat activitats, tallers 
i sopars per crear sinergies i espais de 
coneixença i de lleure i diversió.

Aquesta primavera, però, és especial per 
a nosaltres perquè hem assolit el repte de 
fer la campanya promocional Descobreix el 
Talent de Dona i Empresa que visualitza els 
negocis i mostra el talent emprenedor de 
les associades.

Ens plau presentar-vos la Guia de Serveis 
de Dona i Empresa on trobareu tot allò que 
podeu necessitar. La podeu aconseguir a 
botigues i a espais públics, només cal que 
us fixeu en els cartells que la identifiquen.
  
Segur que us sorprendrà!

JUNTA DONA I EMPRESA
SANT JUST DESVERN

Maig 2020

L’associació Dona i Empresa Sant Just 
Desvern és una entitat nascuda amb l’objectiu 
de donar valor a la dona treballadora i 
acompanyar a les dones que es plantegen la 
possibilitat de crear un negoci, fer-se autònomes 
o activar-se professionalment des de molts 
àmbits possibles.

És ben sabut que la unió fa la força i que, 
el treball en xarxa i les sinergies que se’n 
desprenen, són eines útils i consistents que 
ajuden a materialitzar els projectes en els quals 
somiem i creiem.

Aquesta Guia de Serveis que tens a les mans, 
ha estat ideada dins la campanya promocional 
per una comissió de treball i, les sòcies 
Teresa Hdez Bellavista i Meritxell Camps l'han 
dissenyat donat-li un aire fresc i alegre a les 
seves pàgines. Dins hi podreu trobar els negocis 
de les nostres emprenedores recollits en els 
següents sectors:

ASSESSORAMENT LEGAL 4
 
CREATIVITAT I DISSENY 10

EDUCACIÓ  I LLEURE 20

MODA I BELLESA 26

RESTAURACIÓ 35

SALUT I EN FORMA 37

SERVEIS  48

Hi han col·laborat:

Ira Peire Camps 
Marta Malaret Julià
Clara Micolau Bel
Pilar Mas
Trinidad Sánchez Vallejo
Meritxell Camps Salat
Pilar Gimenez Torrecilla
Mercè Camps de Gispert
Désirée Slauka Triler
Teresa Hdez Bellavista
Odette Azemar
Sara Jacas 
Ana Valverde
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639 517 892
cmicolau@icab.cat

ctra. Reial, 106, baixos 29
08960 Sant Just Desvern

Clara Micolau Bel
ADVOCADA Col. ICAB 19.165

620 210 563
anna@einanegoci.com
www.einanegoci.com

Constitució, 2,  3r. 1a.
08960 Sant Just Desvern

Anna Torrella Reñé 
DIPLOMADA EN CIÈNCIES 
EMPRESARIALS I ECONOMISTA 

⋅ Dret del treball. Nòmines i S. social, 
contractes. Conciliacions i acomiadaments.  
Treball domèstic. Tramitació de pensions.
· Dret comptable i fiscal. Impostos. Comptes 
anuals i llibres.
· Dret mercantil i societari. Constitució i 
extinció, trasllat domicili, nomenament i 
cessament de càrrecs.
· Dret matrimonial. Separacions i divorcis, 
parelles de fet i aliments, incapacitacions 
judicials i herències.
· Dret immobiliari. Compravenda, lloguer, 
desnonament i reclamació judicial de rendes. 
· Reclamacions d’accidents de trànsit. 

Llicenciada en Ciències Econòmiques 
des de l’any 1994, la meva especialitat és 
l’assessorament a la PIME (Petita i Mitjana 
Empresa)  en totes les seves vessants: 
gestió, planificació, fiscalitat, comptabilitat, 
mercantil,... 
La meva funció és la de que tu et dediquis 
al teu negoci, i jo t’ajudaré a créixer 
econòmicament controlant els teus resultats, 
i portant al dia les teves obligacions formals.  
Confia en mi!

A partir dels conceptes que defineixen EINA ESTRATÈGIA i NEGOCI, hem trobat 
una estreta relació entre els serveis que oferim i la funció que té un FAR.

Un far guia i porta a bon port als navegants. EINA Estratègia i Negoci, vol fer de 
far de la vostra empresa: col·laborant, guiant, acompanyant i indicant els fulls de 

ruta a seguir per a arribar a la llum.
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Despatx jurídic, 
assessorament  empreses, 
autònoms i particulars
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Eva Palau Casellas
ADVOCADA

Advocada a Barcelona i El Vendrell i atenció 
telemàtica.
L'atenc personalment i l'acompanyo durant 
tot el procediment en assumptes judicials i 
extrajudicials.
Intervenció preventiva: elaboració del 
testament i planificació patrimonial.
Dret civil: immobiliari, arrendaments, 
compra-vendes, herències, testament vital, 
comunitat de propietaris, negociacions.
Dret penal: delictes contra la propietat: furts, 
estafes, robatoris, apropiacions indegudes, 
delictes contra la salut pública, alcoholèmies.

932 650 761 
618 761 409

eva.palau.cas@icab.cat

Bailèn, 68, 1r. 1a.
08009 Barcelona

La Rambla, 22, 4t. 2a.
43700 El Vendrell
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Désirée Slauka Triler 
ADVOCADA

Advocada. Puc acompanyar-te en els 
processos i tràmits legals de manera fluïda 
i entenedora. 
A part de ser especialista en violència 
masclista i dret penal, tinc molta experiència 
en divorcis, negociacions, reclamacions de 
tots tipus i protecció de dades.
La meva feina és defensar els drets de totes 
les persones i els seus interessos.

667 471 867
dstriler@icab.cat

08960 Sant Just Desvern
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Maria Cervantes
ADVOCADA

Som administradors de finques i advocats 
amb despatx a Sant Just Desvern i 
Castelldefels. 
Com administradors de finques, els oferim 
gestió professional i integral, portem la 
gestió de comunitats i béns immobles a 
més de la conservació i manteniment de la 
propietat immobiliària. 
Som advocats qualificats amb experiencia, 
assessorant sobre els problemes que li 
sorgeixin a qualsevol àmbit de la seva vida.

933 720 380 
despacho@bufetecervantes.es

936 646 111

Nord, 61, baixos
08960 Sant Just Desvern

Doctor Ferran, 45, baixos
08860 Castelldefels
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Pilar Gaspar
ADVOCADA

Abogada generalista con 32 años de 
ejercicio profesional con amplia experiencia 
en derecho civil y en derecho penal. 
Especialista en derecho de familia 
-separaciones, divorcios, parejas de hecho-, 
capacidad de la persona -incapacidades y 
tutelas-, derecho sucesorio -testamentos, 
herencias-, extinciones de condominio, 
accidentes de tráfico y derecho procesal 
-reclamaciones económicas-. 
Despacho en Barcelona y posibilidad de 
concertar entrevistas en Sant Just.

936 111 104
pilargaspar@icab.cat

www.mladvocats.com

av. Diagonal, 535, 1r. 1a.
08029 Barcelona
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Ana Valverde Torrent 
FOTÒGRAFA

Soc interiorista de professió i fotògrafa 
per passió.
Em dedico a la fotografia immobiliària, 
d’interiorisme i arquitectura.
Treballo també com a fotògrafa corporativa, 
capturant imatges pel teu web, xarxes 
socials i imatge personal. 
Només cal que m’expliquis les teves 
necessitats, què vols transmetre amb la teva 
imatge i jo començo a treballar!

699 295 866
ana@anavalverdefotografia.com 
www.anavalverdefotografia.com 

08960 Sant Just Desvern
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Caterina Cladera 
DIRECTORA DE PRODUCCIÓ

Productora audiovisual dedicada a la 
creació de continguts per a agències i 
empreses. 
Realització de tota mena de formats 
destinats als diferents mitjans de difusió 
i buscant l’equilibri entre el missatge, les 
eines comunicatives i les noves tendències. 

937 636 783  
info@munfilms.com 
www.munfilms.com  

Roquetes, 28, local 1 baixos 
08960 Sant Just Desvern
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Elena Barambio col. 49184/5 

Alejandra Sueta
ARQUITECTES

Som un equip de professionals amb 
una àmplia experiència i, des de la 
creació d’Espai Tangram, la nostra 
activitat professional s’ha centrat en el 
desenvolupament integral de projectes 
d’arquitectura i rehabilitació. 
Creem, renovem, transformem i construïm.
La nostra missió és entendre les necessitats 
del client i fer-les realitat, sempre pendents 
de tots els detalls en cadascuna de les fases, 
tant de creació com d’execució de les obres. 

Elena 655 891 296
Alejandra 600 415 240

espai.tangram@gmail.com

Rosa Luxemburg, 16, local 1
08960 Sant Just Desvern
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Jeanine Jurado
DISSENYADORA ARTESANA

Amb l’artesania tèxtil el temps no compta, 
i quan treballem amb les mans, la nostra 
ment es relaxa. 
Als nostres tallers fomentem la imaginació 
i compartim la passió per les formes, el color 
i les textures, mentre que confeccionem 
peces úniques i personalitzades.

680 751 955
jeaninepatchwork@gmail.com

IG/FB  @jeaninepatchwork
jeaninepatchwork.blogspot.com

Miquel Reverter, 6
08960 Sant Just Desvern

Tallers i botiga de 
patchwork, mitja i costura 
creativa.

Merceria.
Confecció i venda de 
peces tèxtils per encàrrec.
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Maria Àngels Rodríguez
ARTESANA

Fem capricis personalitzats i únics, fets a 
mà amb molta cura i des del cor. 
Cada comanda té una història al darrere, 
un nom, un detall del qual només tu saps 
el significat. Això és el que fa que tot sigui 
únic i és aquí on entreu vosaltres (molt 
important) per poder fusionar-ho tot i 
aconseguir el nostre objectiu.
També recuperem i transformem mobles 
antics o actuals. 
Posa’t en contacte amb nosaltres i 
t’atendrem encantades!

617 416 736
mariposasylibelulas.em@gmail.com

IG/FB  @mariposasylibelulasbcn 

08960 Sant Just Desvern
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Meritxell Camps Salat
DISSENYADORA GRÀFICA

Ens cal un nou model productiu orientat a 
la democratització, relocalització i transició 
eco social de l'activitat econòmica.
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 prefereixes, nosaltres.

933 720 421 
636 431 778

info@timit2003.net
www.timit2003.net

Roquetes, 9, taller
08960 Sant Just Desvern

Disseny gràfic 
Desenvolupament web 
SEO
Campanyes publicitàries

Disseny i producció de 
tot tipus d’elements de 
publicitat i promoció  
per a empreses
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Mireia Farràs Fisas 
ARTISTA FLORAL I INTERIORISTA 

A Floreto treballem en un entorn privilegiat, 
envoltats de naturalesa, de flors i de plantes. 
Apassionada, creativa, innovadora, efímera, 
així és la nostra feina. 
Proposa’ns el que vulguis que nosaltres 
acceptem el repte.  

934 700 066 / 933 723 103 
floreto@floreto.cat 

www.floreto.cat
IG  @floretofloreto

FB  @Floreto

Creu, 66
08960 Sant Just Desvern
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Dissenyem i decorem 
qualsevol esdeveniment.  
Servei de jardineria i poda 
d’alçada. 
Rams personalitzats amb 
flor natural.

Rams i corones amb 
flor seca i preservada. 
Tallers florals 
(pròximament).

16
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Pilar Mas
INTERIORISTA

Interiorisme de proximitat. Aquest terme 
defineix prou bé la meva feina. 
Sóc dissenyadora d’interiors, i amb un 
tracte proper, professionalitat i experiència
ofereixo solucions personalitzades a les 
necessitats de cada client. 
T’acompanyo i assessoro des de l’enderroc, 
el disseny i distribució de l’espai, la direcció 
d’obra, el disseny d’il·luminació, disseny de 
mobiliari i gestió de compres, fins a l’elecció 
del més petit detall, per aconseguir l’espai 
que somies.

615 250 693
pilar@pilarmas.net

IG  @pilarmasperuga

08960 Sant Just Desvern
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Sara Jacas

Sara’s Workshop és una botiga-taller 
on pots comprar tota mena de mobles i 
objectes vintage. 
A més, restaurem, personalitzem, reciclem 
i fem a mida qualsevol moble i/o objecte 
antic o nou. 
I si t’agrada i vols aprendre, t’ensenyem en 
els nostres Tallers de restauració.

606 176 834
sarajacas@gmail.com

IG  @sarasworkshop
FB  @Sara’s Workshop

Miquel Reverter, 18 bis
08960 Sant Just Desvern
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Teresa Hdez Bellavista
DISSENYADORA GRÀFICA

Et puc ajudar de forma propera, a explicar 
al món com ets i què ets, dissenyant i 
comunicant el teu projecte tan de forma 
impresa com digital:
Logotips, imatge corporativa, papereria, 
flyers, fulletons i catàlegs, cartelleria, 
anuncis, pàgina web, banners i newsletters 
digitals, comunicació per xarxes socials, i 
també campanyes o elements de promoció.
Donem-li forma a les teves idees!

635 554 302
3a.hernandez@gmail.com

www.tresdisseny.com
IG  @tresdisseny

08960 Sant Just Desvern

COMERÇ LOCAL
S U M E M  V A L O R S

#ComproaSantJust
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Alicia Flames 
PERIODISTA I DIRECTORA ACADÈMIA 

Dirigeixo l’acadèmia d’idiomes Bristol, 
fundada l’any 1985 pels meus pares amb el 
propòsit d’apropar les llengües a Sant Just 
Desvern. 
Impartim classes d’anglès, francès, 
alemany, xinès, rus, italià i espanyol tant 
per nens com adults. 
Oferim cursos a empreses i a escoles on 
fem activitats extraescolars en anglès: 
Storytelling, Drama, Yoga for kids… 
Mensualment organitzem Activities 
gratuïtes per a tots els nens que desitgin fer 
manualitats, cantar i jugar en anglès.

933 727 202
689 109 068

bristol@bristol.cat 
www.bristol.cat 

Creu, 79
08960 Sant Just Desvern
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Chus Isla

Fem recerca de jocs de tot el món i d'altres 
èpoques. Els adaptem i construïm en 
formats xxl. 
Lloguem els jocs a ajuntaments, escoles, 
centres esportius i d’esbarjo, casals d’avis, 
particulars… que ens contracten per tot 
tipus d'esdeveniments: festes populars, 
medievals, escolars, privades, jornades de 
portes obertes, dinamització de carrers, etc... 

607 833 190
chus@ludiespai.cat
www.ludiespai.cat

08960 Sant Just Desvern

LLoguer des d’1 fins a 
100 jocs.

Pressupostos a mida en 
funció de l’activitat.

Jocs Gegants Antics de Fusta



Marie Follet

La escuela de equitación Sol Solet es un 
centro hípico que tiene la determinación de 
hacer llegar este deporte a todos lo públicos, 
dejando al margen toda fama que precede a 
esta actividad como algo elitista.
Creemos en una enseñanza dinámica 
y divertida. Apostamos por los valores 
pedagógicos que la equitación aporta sin 
lugar a dudas, con un alto sentido del respeto 
y responsabilidad hacia estos animales.

649 426 107
mariecce@hotmail.com
www.hipicasolsolet.es

IG  @hipicasolsolet
FB  @Club Hípic SantJust Sol Solet

camí de Can Biosca, s/n
08960 Sant Just

23

Casales
Clases de equitación
Fiestas de cumpleaños

Equinoterapia
Pupilaje

22
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Joana Riba Renom
TUTUGURI

Cursos d’arts escèniques i salut i 
coneixement corporal. Al Tutuguri ens 
adrecem a totes les edats convidant a 
viure la dansa, el circ i d’altres expressions 
artístiques a través del moviment.  
Aquí també trobaràs un espai on relaxar-te, 
conèixer el teu cos i posar-te en forma.  

934 738 309  
espaitutuguri@gmail.com

www.tutuguri.cat 
IG/FB  @espaitutuguri

Bonavista, 106 
08960 Sant Just Desvern

Dansa contemporània 
Circ 
Dansa urbana 
Dansa oriental 
Impro teatral 
Pilates i Pilates-dansa 
Ioga i Meditació

Consciència corporal 
Shiatsu 
Lloguer de sala 
Festes d’aniversari 
Casals creatius amb 
l'Espai de Lliure Creació 
Carme Malaret



Montse Ibàñez
COACH I CONSULTORA 

Per a particulars. Sessions individuals:
· Gestió emocional.
· Autoestima.
· Dols-separacions.
· Canvi professional.
· Consecució d’objectius.
Per a empreses. Consultoria i formació en:
· Recursos humans i Desenvolupament de 
talent.
· Cultura organitzativa i Gestió del canvi. 
· Lideratge.
· Comunicació i Gestió del conflicte.
· Tipologies de personalitat i Treball en equip.

montseibanezcoach@gmail.com
linkedin.com/in/montseibanezcoach

08960 Sant Just Desvern
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Mercè Camps de Gispert 

L’Escrivà, la teva papereria a Sant Just 
Desvern, on t’oferim tot tipus de material 
escolar, llibres de text, llibres de lectura i 
contes infantils, joguines, puzles, i regals 
originals per grans i petits. 
Si no trobes el que busques t’ho demanem.   

934 738 227
hola@lescriva.com

IG/FB  @lescriva.papereria 

Salvador Espriu, 1B, local 4 
08960 Sant Just Desvern

Punt de recollida Punto 
Pack-Mondial Relay 
Fotocòpies 
Enquadernacions 

Segells 
Servei per a empreses 
Dte. amb la targeta client 
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Anna Gil Berenguer
ASSESSORA D’IMATGE 

En aquesta botiga trobaràs roba i 
complements, des de texans o samarretes 
fins a vestits de còctel o vestits llargs.
Apostem per productes de kilòmetre zero.
Treballem amb talles de la 36 a la 56 i més.
Portem peces per encàrrec i adaptem el que 
calgui.

645 971 127 
anagilberenguer3@msn.com

            IG  @anna_art_i_moda

Cervantes, 32 B
08960 Sant Just Desvern
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Claudia Pérez Polo 
DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Naguisa es una firma de calzado artesanal 
creada en 2012 en Sant Just Desvern. 
En nuestro estudio diseñamos y 
comercializamos cada una de nuestras 
colecciones. 
También impartimos talleres donde puedes 
personalizar tu par de espardenyas. 
Podéis visitarnos bajo cita previa.

931 737 686
620 272 633

claudia@naguisa.com 
www.naguisa.com 

Cadenes, 6, local 3
08960 Sant Just Desvern
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Isabel Temprado 
MAQUILLATJE I PERRUQUERIA
A DOMICILI 

Un maquillatge i pentinat fet per un 
professional et garanteix un bon resultat.
Serveis de maquillatge i perruqueria a 
domicili, per casaments i festes.
Dono servei a professionals de la fotografia, 
vídeo, publicitat, esdeveniments, cinema, 
catàlegs, teatre i desfilades.
Realitzo maquillatge social, caracterització, 
bodypaint i moda.
Si vols un maquillatge per Carnestoltes, 
Halloween o festes infantils també em pots 
contactar.

609 040 292
isatem@hotmail.com

www.litmind.com/isabeltemprado_makeup        
IG  @isabeltempradomaquilladora

08960 Sant Just Desvern

Katherin Schmucker

Les presento mi propia marca KS by 
Katherin Schmucker de bolsos y accesorios, 
donde encontré en cada diseño la manera 
de trasmitir mi esencia.
Mis colecciones son ediciones limitadas, 
están inspiradas en las mariposas, ya que 
para mí tienen un significado muy especial.
Es el símbolo de renacer, de la necesidad de 
cambio y a la vez de valentía al trascender 
sus limitaciones mediante su propia 
transformación. 

654 319 090
www.katherinschmucker.com

IG/FB  @katherinschmucker 

08960 Sant Just Desvern
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Lo sencillo puede 
ser espectacular



30

M
OD

A 
I B

EL
LE

SA

Marta Planas

Moda home i dona, juvenil i per totes les 
edats.
Merceria, roba interior, pijames i 
complements. Talles grans. 
Si no tenim el que necessites, t'ho portem. 
Servei a domicili a Sant Just Desvern i 
Esplugues de Llobregat.

933 717 418
Whatsapp-646011725

IG  botiga.margarita.2020
FB  Botiga Margarita

Major, 7, baixos
08960 Sant Just Desvern
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Odette Azemar 
ESTETICISTA

Pels alquimistes l’elixir era una combinació 
de substàncies vitals i màgiques i el resultat 
era una poció per garantir la vida eterna... 
Després de 30 anys treballant, he après que 
el més important és la persona. 
Estic especialitzada en tot tipus de tècniques 
manuals.
Tractaments facials, massatges, manicures 
i pedicures, tractaments de pestanyes, 
depilacions cera i làser, micropigmentació. 
Espai per a dona i home. 

657 575 258 · 931 305 558 
azdoria@hotmail.com 

www.elixirsantjust-es.webnode.es
IG  @Elixir_santjust

Miquel Reverter, 2
08960 Sant Just Desvern
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Ruth Carruitero  
FUNDADORA I CEO 

Gestiono una estètica, perruqueria i 
solàrium al Walden7. On els sentits es 
retroben amb força. 
L’ambient i el tracte proper de les noies 
creen sensacions especials i úniques. 
Un lloc on mimar-se. 
Oferim una carta de serveis de la millor 
qualitat: depilació làser de díode, 
estètica oncològica, despigmentació de 
la pell, aparatologia, manicura, pedicura, 
massatges, queratina, metxes, pentinats, 
allisats, tall unisex i nens, events…     

Centre estètica 936 397 288 · 682 191 024 
Perruqueria solàrium 934 318 416 · 646 508 510 

waldenessence@gmail.com
www.waldenessence.com 

crta. Reial, 106
08960 Sant Just
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Pepa Casanys 

Professional de la moda i amb una 
trajectòria de 35 anys en aquest sector.
A la meva botiga t'ofereixo asessorament en 
estilisme i la venda de prendes de roba 
i complements.
Sempre amb la meva filosofia de moda: 
el easywear (moda fàcil de portar)

933 712 348
658 776 900

pepak@hotmail.es

Creu, 81
08960 Sant Just Desvern
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Miracle Serra
I LA GASTRONOMÍA

Tota la meva vida he estat vinculada amb 
l´alimentació. Primer amb els pares a la 
botiga del c. Muntanya, més endavant 
creant l’empresa Cuina Miracle juntament 
amb el meu fill Joan i l’ajuda i suport del 
meu marit. 
Sempre m’ha fet il·lusió i plaer conèixer 
món, altres cuines i cultures. Jugar amb les 
textures, experimentar amb els colors 
i delectar-me amb nous sabors, i, sobretot, 
he gaudit compartint taula amb qui més 
estimo.

miracleserra@cuinamiracle.comavda. Indústria, 1-5 
08960 Sant Just Desvern
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Yolanda Monté
ESTETICISTA ESPECIALISTA EN 
APARATOLOGÍA ESTÉTICA

A YMC Estètic el nostre propòsit és
potenciar la teva bellesa. 
Som un centre d'estètica unisex referent a 
Sant Just on tenir cura de tu s'ha convertit 
en el nostre objectiu.
Som especialistes en aparells d'estètica: 
HIFU, pressoteràpia i radiofreqüència; a 
més de depilació làser, tractaments facials i 
corporals, manicures i pedicures, extensions 
de pestanyes i molt més.
Vine a provar la mesoteràpia facial per
rejovenir.

678 748 219
info@ymc-estetica.com
www.ymc-estetica.com

Bonavista, 85 
08960 Sant Just Desvern
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Alícia Navarro Ramos
PSICÒLOGA, MEDIADORA FAMILIAR
I INSTRUCTORA DE MINDFULNESS 

El meu objectiu és l’atenció integral a la 
salut des del punt de vista biopsicosocial. 
Al meu centre trobaràs suport, eines i 
acompanyament perquè reconeguis les 
teves fortaleses per a afrontar les dificultats 
del dia a dia. 
La teva resiliència es veurà reforçada i el teu 
benestar emocional en sortirà beneficiat. 
El meu desig és acompanyar-te en el camí 
de la recuperació, el benestar i la salut, 
perquè caminant junts, el camí és més amè.  

644 980 986 
alicia.navarro@copc.cat 

www.alicianavarro.es 

Sant Josep, 25
08980 Sant Feliu de Llobregat
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Sonia Serrano
RESTAURADORA

Fa més de vint-i-sis anys que sóc en el 
restaurant La Bonaigua. La seva cuina s'ha 
basat sempre en la tradició catalana amb 
producte directe de mercat i fresc.
Des dels inicis, vaig compartir fogons 
amb la meva mare i l'agost de 2015 s'hi 
va incorporar el meu fill Víctor amb qui 
comparteixo la mateixa passió i amor pel 
que fem. Liderem un bon equip de cuina 
perquè pugueu continuar gaudint de tots els 
plats que realitzem per a vosaltres.

933 711 397
serranosonia75@gmail.com

www.labonaigua.wixsite.com

crta. Reial, 54
08960 Sant Just Desvern
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Carme Rodrigo  
NATURÒPATA I DIETISTA 

Coses Bones és una botiga de salut, de 
productes de cultiu biològic controlat, 
vegans i de proximitat.  
Portem 23 anys amb l’ànim de donar a 
conèixer les pautes d’un estil de vida que 
ens benificiï en la nostra millora personal 
i del medi ambient. La nostra formació i 
experiència ens permeten assessorar oferint 
un ampli assortiment de suplements de 
reconeguda qualitat. 
També donem una sèrie de serveis de 
teràpia natural sempre duts a terme per 
especialistes del sector. 

931 435 115
625 679 348

www.cosesbones.com
IG  @cosesbones_herbodietetica

FB  @Herbodietètica Coses Bones 
 

Salvador Espriu, 3C, local 1
08960 Sant Just Desvern

Ana Molina Lacasa
METGE ESP. EN ENDOCRINOLOGIA I 
NUTRICIÓ, I MÀSTER EN MEDICINA I 
CIRURGIA COSMÈTICA

Esthetic BCN és un centre de medicina 
estètica i nutrició,  format per un equip 
de professionals que abasta els principals 
moments de la vida. 
Tenim cura de la nutrició i diferents 
patologies corporals com el greix localitzat 
o la cel·lulitis. 
A nivell facial tractem des de la cosmètica 
fins als tractaments mèdics com fillers, 
bótox o làser entre altres. 
Col.laboradors de ginecologia, vascular i 
cirurgia plàstica completen el quadre mèdic.

938 293 282 
dra.molina@estheticbcn.com 

www.estheticbcn.com 

avd. J.V. Foix, 62, local 8 
08034 Barcelona
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Marta Malaret Julià

Soc reflexòloga, especializada en reflexologia 
osteopàtica i reflexologia integral, formada 
en Aura-Soma, consultora de Feng Shui i de 
teràpia floral.
Oferixo un ventall de teràpies naturals que 
t’ajudaran a aconseguir el benestar del teu 
cos, la teva ment i el teu esperit. 

650 077 876
mmalaret@gmail.com

08960 Sant Just Desvern

Gina Pol Borras 
NATURÒPATA

El binomi nutrició-salut és essencial. 
El cos necessita nutrients perquè les cèl·lules 
puguin desenvolupar totes les funcions. Si 
són insuficients, es pateixen dèficits, i si 
s’excedeixen determinats límits, s’origina la 
toxicitat. 
A la consulta, aplicarem teràpies 
naturals com la fitoteràpia, l’oligoteràpia, 
l’aromateràpia, les flors de Bach o la 
iridologia. 
Vine a conèixer la teràpia indicada per 
millorar el teu estat de salut!

675 783 211 
contacto@naturopatiaginapolborras.es 

www.naturopatiaginapolborras.es  

crta. Reial, 106, bx. 35
08960 Sant Just 
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Pren un temps per 
cuidar  la teva salut

Reflexologia podal 
Massatges 
Reajustament energètic 

Consulta d’Aura-Soma 
Flors de Bach 
Feng-Shui 



Olga González
GERENT
LLDA. EDUCACIÓ FÍSICA col. 9381
POSTURÒLOGA I TERAPEUTA MANUAL

Formada en pedagogia corporal i teràpia 
manual. Més de vint anys d’experiència 
professional tractant disfuncions de 
naturalesa molt diversa i amb una finalitat 
molt clara: millorar la salut i la qualitat de 
vida de les persones.  
Les meves eines terapèutiques són suaus, 
precises i molt efectives: mètode columna 
vitae, posturoteràpia neurosensorial (PNS), 
quiromassatge, tècniques de relaxació i 
reeducació corporal. 

934 990 351
628 197 917 

info@integralsalut.com 
www.integralsalut.com 

ctra. Reial, 106, baixos 35
08960 Sant Just Desvern
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Montse Barrière
TERAPEUTA INTEGRATIVA I 
CONSTEL.LADORA FAMILIAR 
I SISTÈMICA

Ofereixo acompanyament i guiatge 
terapèutic en processos de revisió del passat 
familiar/personal i empoderament, ara i aquí. 
Podem descobrir i transformar creences 
profundes i fer de les emocions les nostres 
aliades.
Disposem dels recursos necessaris per a 
gestionar l’acompliment dels nostres desitjos 
i objectius.
Sessions individuals, tallers i cursos.
Venda de minerals i especialitat en les seves 
propietats energètiques.

686 122 008
22.montse@gmail.com

www.montsebarriere.cat

08960 Sant Just Desvern
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Sheila Kaur
DIRECCIÓ · PROFESSORA DE KUNDALINI 
IOGA I BALLARINA · ESPECIALITZADA EN 
IOGA FAMILIAR I MEDITACIÓ

Essència és un lloc on trobar direcció, 
acompanyament i eines per a una adequada 
gestió psicològica i una bona salut 
emocional.
Respectant els ritmes propis de cada 
persona i les seves necessitats del moment, 
oferim suport i guia per recórrer el camí cap 
a un benestar general.
A Essència trobaràs ioga, meditació, 
moviment integral, relaxació, orientació 
astrològica, acompayament familiar, 
psicologia, teràpies i creixement personal.

933 721 710
WhatsApp 626 708 444 

essencia@essenciaidivulgacio.com  
www.essenciaidivulgacio.com

crta. Reial, 51
08960 Sant Just Desvern
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Pilar Casellas

Feel Woman és un centre de manteniment 
femení. Amb horaris flexibles, ofereix 
un circuit de màquines que combinen 
l’entrenament de la força i els exercicis 
cardiovasculars. 
En tan sols 30 minuts podràs fer 
l’entrenament complet del teu cos per: 
· Augmentar la teva capacitar de moviment. 
· Estimular la circulació. 
· Millorar el rendiment esportiu. 
· Prevenir el risc de lesions. 
Vine a provar! 

671 643 658
victoriasantamaria@icloud.com

Creu, 114, local 1 
08960 Sant Just Desvern
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Teresa Montero 
PODÒLOGA Col. 1665 I MÁSTER EN 
CIRUGÍA DE MÍNIMA INCISIÓN DEL PIE

Nuestra misión es mejorar la salud y el 
bienestar de las personas, poniendo a su 
disposición un servicio de podología de 
máxima calidad, tecnologías innovadoras 
y personal cualificado, vocacional y 
comprometido. 
Desarrollamos nuestra actividad desde un 
enfoque de mejora continua y preventiva. 
Nuestro motor son las personas, ofreciendo 
un servicio integral adaptado a sus 
necesidades y nuestro compromiso la 
excelencia en la atención prestada. 

931 090 671
WhatsApp 622 844 814

info@podologiateresamontero.com 
www.podologiateresamontero.com 

pl. Joan Maragall, 2, local 2
08960 Sant Just Desvern
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Sònia Moreno Herraiz             
VETERINÀRIA Col. 2664

Al capdavant del Centre Veterinari Sant 
Just des de l'agost de 2003. 
Veterinària clínica de petits animals amb 
experiència i tracte professional i proper. 
Ofereixo medicina interna, vacunacions, 
microxips, passaports, certificats oficials, 
analítiques, cirurgies sota anestèsia general 
gasosa, visites a domicili, neteges de boca. 
Disposo de pinsos de prescripció veterinària 
i de manteniment, sempre de qualitat, i 
d'accessoris pel teu amic pelut. 

933 728 705 
www.centreveterinarisantjust.com 

Miquel Reverter, 4, baixos
08960 Sant Just Desvern
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Carmen Zurita

52 anys al teu servei! 
A la nostra botiga de la plaça Maragall 
trobaràs tota classe de petit electrodomèstic 
i línia blanca, electrònica i informàtica. A 
més, fem reparacions i també tenim un 
servei de reformes de cuines i banys. 
També trobaràs una exposició de cuines per 
agafar idees. Si vols reformar la teva cuina o 
bany t’oferim un servei personalitzat. 
Vine i et fem pressupost sense compromís.

933 711 692
mastermurciano@hotmail.com

pl. Joan Maragall, 3
08960 Sant Just Desvern
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Anna Rosa Jansà 

Tinc una papereria a la plaça Maragall 
on, a part de llibretes i bolis, també 
venc llaminadures, regals i la Loteria de 
Catalunya entre d’altres coses. 
Fa 6 anys i 4 mesos que la vaig obrir després 
que tanqués l’empresa on treballava des de 
feia 26 anys. 
La meva clientela va dels 0 anys als més de 90.

676 795 867 
annarosajl@gmail.com

pl. Joan Maragall, 3
08960 Sant Just Desvern
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PAPERERIA
NEKI ELECTRODOMÉSTICOS 

MURCIANO



Dolores Martin Orantes 
AGENT D’ASSEGURANCES

Nuestra actividad como mediadores de 
seguros comenzó en 1980. 
Contamos con más 40 años de experiencia 
en el sector asegurador. 
Nos ponemos a disposición de nuestros 
clientes, ofreciéndoles una atención y un 
trato personalizado, confeccionando seguros 
a su medida adaptados a sus necesidades 
tanto personales como de empresa. 

933 724 059
dolores@santjustorantes.es  

Mercat, 24, baixos
08960 Sant Just Desvern
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Cynthia González  
ARQUITECTA I HOME STAGER  

Te ayudo a vender tu piso, casa o negocio en 
tiempo récord con la menor inversión.
Home Staging es una técnica de marketing 
inmobiliario que utiliza la decoración como 
estrategia. 
Utilizo mobiliario y elementos decorativos 
actuales con los que creo esa conexión 
emocional positiva en el comprador que 
provoca la decisión de compra.
Mis servicios se aplican en viviendas vacías, 
habitadas, de alquiler turístico y locales 
comerciales.

679 132 986 
hola@mottma.es 

www.homestaging.mottma.es

08960 Sant Just Desvern
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Laia Flotats

Serveis de neteja, jardineria, plagues, 
auxiliars i facilities pel sector empresarial, 
industrial, comercial, sanitari i institucional. 
Des de 1995, oferint qualitat i excel·lència 
als nostres clients. 
La nostra filosofia es basa en: el respecte 
per les persones, la millora contínua en les 
metodologies de treball i la identificació 
amb el nostre client.
Som experts en trobar solucions a neteges 
complicades. Estem en constant adaptació i 
actualització dels nostres serveis.
Tenim la millor solució per al seu cas.

934 700 704
info@antfacilities.com
www.antfacilities.com

pl. Francesc Macià, 2
08021 Barcelona

Lydia Vargas González
DISSENYADORA WEB
ESPECIALISTA EN POSICIONAMIENT 
SEO I MARKETING DIGITAL

Si no apareixes a Google, no existeixes. 
Aquesta és la màxima que regeix el meu 
treball com a especialista de SEO 
i dissenyadora web. 
A partir de paraules clau i recerques 
relacionades el client arribarà a tu. 
“És màgia?” pregunten els meus clients, no, 
són anys d’experiència, d’especialització, 
d’investigació i de treball responsable.
El meu mètode: anàlisi de competència, 
disseny Web, posicionament SEO 
i estratègia de màrqueting digital, units per 
a l’èxit del teu projecte.

Whatshapp-615 692 550  640 641 873
 lydia@guia33.com

www.guia33.com
www.sinergia-empresarial.com

08960 Sant Just Desvern
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Maria Jose García 
ASSESORA INFORMÀTICA 

Venda de consumibles, Pc’s, Apple, tablets, 
accesoris, perifèrics.  
Servei tècnic a particulars i empreses, 
reparació en el nostre taller o servei a 
domicili, Pc’s, Apple, tablets, smartphones, 
impressores, xarxes.  
Fem ordinadors a mida, segons les teves 
necessitats.  
Pressupost i assessorament informàtic, 
sense compromís.

934 802 185
mjose@mysticinformatica.com  

www.mysticinformatica.com 

Creu, 65 
08960 Sant Just Desvern

Montserrat Ferrer

Decoració tèxtil de la llar. 
Dissenyem i confeccionem tots els articles a 
mida. Assessorament personalitzat. 
Àmplia selecció de teixits, catifes i papers 
pintats.
Cortines de tot tipus, convencionals, 
enrotllables, estores, venecianes...
Coixins i matalassos per bancs i bancades, 
també d’exterior, a mida i amb teixits 
adequats.
Tapisseria a mida, capçals, cadires, 
butaques i fundes.

930 104 168 
www.patchmon.com

Creu, 81
08960 Sant Just Desvern
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Núria Moré 
AGENT D’ASSEGURANCES

Som agents d’assegurances d’una 
companyia líder i solvent. 
Oferim qualsevol tipus d’assegurança tant 
privada com d’empresa. 
Donem molta importància a l’assessorament 
personalitzat, basat en les necessitats reals 
dels nostres clients, en l’acompanyament 
en el procés d’emissió i manteniment de 
les pòlisses, i sobretot, en la tramitació i 
resolució dels sinistres. 
Tot això amb grans cobertures i bons 
rendiments en productes financers. 
Informa’t. 

93 372 90 86   WhatsApp-603724199 
nuria@coletmore.com 

FB  @coletmore 
www.seguroscatalanaoccidente.com

pl. Camprecios, 2, local 
08960 Sant Just Desvern

Otilia Llorens

Qui m’havia de dir a mi que el món del tèxtil, 
les taques, la roba blanca, la
desinfecció, la pulcritud i la neteja formarien 
part del meu tarannà. 
Agraïda de pertànyer a aquest sector. 
Em sembla una feina d’arrels molt 
profundes, la vestimenta es renta d’ençà que 
l’ésser humà es vesteix.
“Cuida la teva roba”

934 7307 14
639 782 169

www.tintoreriavaporvapor.com

Salvador Espriu, 7, local 4
08960 Sant Just Desvern
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Rosa Palau Fontcuberta 
AGENT DE LA PROPIETAT 
IMMOBILIÀRIA

Volem ser la seva agència immobiliària 
de confiança, a qui truqui quan necessiti 
assessorament immobiliari. Per a nosaltres 
un immoble no és una casa, un pis o un local 
només... és una llar, un projecte de vida o la 
inversió més gran en tota una vida i sabem 
com és d’important. 
Som professionals experts i compromesos. 
Ens formem constantment per estar a 
l’avantguarda del sector i poder oferir-li el 
millor servei segons cada circumstància.
Perquè el més important és que qui confia 
amb nosaltres estigui satisfet i se senti 
recolzat sempre amb totes les garanties. 

934 802 751-637 958 288
rpalau@finquespalau.com

www.finquespalau.com
IG  finques_palau

FB  @FinquesPalau

Creu, 65 
08960 Sant Just Desvern
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Comparteix el teu talent
amb nosaltres !

Associa't a
www.donaiempresa.cat
Dona i Empresa Sant Just Desvern

info@donaiempresa.cat
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