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Tretze persones que assisteixen a
un taller de creació literària van
llegir un bon dia una informació
publicada al diari La Vanguardia,
una notícia sobre les mesures que
el març del 2015 estava ultimant
l’Ajuntament a fi de protegir d’al-
guna manera els comerços amb
méssoleradeBarcelona.
Devegadesmoltsciutadanscor-

rentsno troben lapauexistencial i
vital ni en les excursions als grans
centrescomercialsnienlescanyes
acompanyades de tapes d’autor
dels diumenges ni en cap altra de
les propostes que aquesta ciutat
posa sobre la taula perquè hi in-
verteixinel tempsqueelsqueda.
I aleshores aquests autors afici-

onatsqueesreuneixencadadime-

per explicar que quan algun
d’aquests comerços tanca nor-
malment en donem la culpa a la
globalització, a la massificació tu-
rística o a l’encariment dels preus
del lloguer, però, de fet, aquestes
botigues desapareixen perquè ja
nohicomprem,perquè janoprac-
tiquem la compra de proximitat,
perquè ja no eduquem els nostres
fills perquè valorin el que tenen a
prop i que, a més a més, és únic.
No es tracta que l’Ajuntament
converteixi aquests comerços
en una espècie de museu, sinó
que tots nosaltres hi continuem
comprant”.
Últimament, a mesura que

avança la globalització, es parla
molt de l’ànima de les ciutats. I hi
ha qui pensa que aquest esperit es
rebel·ladavantelseutèrbol futur, i

Escriptors en família.Aquests companys d’un taller de creació literària a la cereria Subirà, la botigamés antiga de Barcelona encara oberta
LLIBERT TEIXIDÓ

LaBarcelonaque inspira contes
! Sobreuns autors que llegint ‘LaVanguardia’ vandecidir escriureun llibredebotigues antigues
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cres a la tarda per escoltar-se van
decidir fer entre tots un llibre de
contes, una compilació de relats
entorn de les botigues més anti-
gues de la capital de Catalunya.
Les que tantes vegades havien vi-
sitatagafatsdelamàdelseuavi–o,
anys després, d’una persona que
pretenien seduir–, embadalits
entre capgrossos mastodòntics
d’ulls foscos ametllats, rotllos de
tela estampadagegantins, ventalls
misteriosos... D’aquesta manera
es va gestar TRAStiendas. Entre
la ficción y la memoria, editat fa
unes quantes setmanes per Ston-
berg Editorial i reimprès fa uns
quantsdies.
“En el fons aquest llibre conté

una crítica social –explica Bruno
Civettini, arquitecte en les seves
estones molt ocupades–. Una de
les raons principals per les quals
molts d’aquests comerços tenen

Per tenir casa
cal guanyar laguerra
JoanMargarit
“Els recordsde l’arquitecte i
poetaens colpegen i disparen
els propis. EnunaCatalunya
ferida i perdedora, unviatgeal
passat per entendreel present”.

Assumpció Puig
Degana del Col·legi

d’Arquitectes

EL LL IBRE

Està compost
per 13 relats de ficció
inspirats en botigues
antigues de Barcelona

LOCALS

Aquestsnegocis
formenpartdela
personalitatdelaciutat
icreencohesiósocial

L’origen de la
col·lecció de contes
TRAStiendas està en
aquesta informació

de Silvia Angulo sobre
un plamunicipal per
protegir els comerços
ambmés solera

problemes per tirar endavant és
que la majoria dels ciutadans ens
estimem més comprar als grans
centres comercials. El pròleg del
nostre llibre el firma l’arquitecte i
paisatgista de la Universitat Po-
litècnicadeCatalunyaEnricBatlle

LA NOTÍCIA QUE INSPIRA EL LLIBRE
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Gèneres de punt La Torre és un dels 32 negocis que reben una protecció patrimonial màxima

Antiga Casa Cotchet-J. Xancó
(Rambla, 129)
Antiga Cereria Lluís Codina
(Bisbe, 2)
Barreteria Obach (Call, 2)
Cafè de l’Òpera (Rambla, 74)
Casa Almirall (Joaquín Costa,
33)
Casa Beethoven (Rambla, 97)
Casa Gispert (Sombrerers, 23)
La Argentina (baixada Llibre-
teria, 7)
El Indio (Carme, 24)
El Ingenio (Rauric, 6-8)
Els Quatre Gats (Montsió, 3)
Farmàcia Joaquim Cases (pl.
de la Plana, 119)
Farmàcia Comabella (Carme,
23)
Farmàcia Diví (Carders, 3)
Ganiveteria Roca (pl. del Pi,
3)
Guanteria Perfumeria Maños
Herboristeria del Rei (Vidre,
1)
London Bar (Nou de la Ram-
bla, 34)
Castelló Llobet i Cia (Rambla,
129)
Numismàtica Calicó (pl. de
l’Àngel, 2)
Pastisseria Escribà (Rambla,
83)
Pastisseria Pujol-La Estrella
(Nou de la Rambla, 32)
Editorial Boileau (Provença,
237)
Farmàcia Robert (Roger de
Llúria, 74)
Farmàcia Galup (Pau Claris,
87)
Farmàcia Dr. Sabatés Borrell,
133)
Gèneres de Punt La Torre (ron-
da Sant Antoni, 63)
La Confiteria (Sant Pau, 128)
Herboristeria Llobet (Traves-
sera de Gràcia, 159)
Farmàcia Guinart (Gran de
Sant Andreu, 306)
Farmàcia Almirall (Marià
Aguiló, 125)
Unión Suiza de Rellotgeria
(Diagonal, 482)

Portes obligatòries en comerços i restaurants

SILVIA ANGULO
Barcelona

Un any després d’anunciar un
pla especial per protegir els co-
merços singulars de la ciutat,
l’Ajuntament de Barcelona va
presentar ahir les estratègies que
es desplegaran per provar de pre-
servar aquests negocis. Final-
ment seran 228 les botigues que
passaran a constituir el nou catà-
leg d’establiments emblemàtics
–inicialment eren 398– i 32 que-
daran completament blindades
patrimonialment, mentre que 161
sortiran de la llista. Però més en-
llà d’aquesta preservació s’ha pre-

vist una bateria demesures urba-
nístiques per posar ordre al pai-
satge urbà. La intenció és evitar
que els carrers de la ciutat perdin
identitat i quedin engolits pel co-
merç de la globalització i de les
grans franquícies.
El pla especial no actuarà en

l’activitat dels comerços, segons
els tècnics municipals i tal com ja
va anunciar dimarts passat La
Vanguardia, a causa de proble-
mes legals, una de les qüestions
que l’Associació d’Emblemàtics
considerava imprescindible per
garantir la supervivència d’aques-
tes botigues. Segons va referir
ahir el regidor de Comerç,
Raimond Blasi, des que va entrar
en vigor la llei d’Arrendaments
Urbans (LAU) “només” n’han
tancat cinc.
El nou Catàleg de Protecció

del Patrimoni Arquitectònic,His-
toricoartístic i Paisatgístic dels es-
tabliments emblemàtics esta-
bleix tres categories de protec-
ció. La primera obliga a la conser-

vació integral i afecta 32 comer-
ços. La preservació afectarà no-
més el seu caràcter patrimonial,
per la qual cosa no es pot garantir
que s’hi puguin ubicar un altre ti-
pus de negocis. Això sí, sempre
respectant tant l’interior com
l’exterior. Cal recordar que l’In-
dio i Casa Beethoven –ha venut
els mobles– estan inclosos a la

llista i ja han tancat portes.
Un altre tipus de protecció se-

rà parcial per als comerços que te-
nen elements patrimonials d’inte-
rès singular, però que, en inter-
vencions posteriors, han perdut
coherència unitària. En aquesta

categoria s’inclouen 152 boti-
gues. I, finalment, hi ha un tercer
tipus de negocis protegits que
són els que formen part d’un de-
terminat ambient i paisatge urbà
i que inclouen elements patrimo-
nials desvinculats al mateix esta-
bliment original. De la llista inici-
al han sortit 161 establiments.
Molts ja van mostrar el rebuig de
ser considerats emblemàtics i
d’haver d’ajustar-se a unanorma-
tiva. Per contra, s’han incorporat
a la llista dos comerços que abans
no hi eren, com són la llibreria
Sant Jordi i la Casa de les Sabati-
lles.
El pla especial estarà dos me-

sos en exposició pública i no veu-
rà la llum fins al mandat següent.
Serà llavors quan el pròxim
equip de govern hagi d’arribar a
un acord –en previsió d’un ajun-
tament molt atomitzat– amb al-
guns grups de l’oposició per po-
der-lo tirar endavant. Ara per
ara, la suspensió de llicències
d’obres a què estaven subjectes
les botigues afectades quedarà
prorrogada, mentre que s’aixeca-
ran els permisos d’activitats
d’aquests negocis.
Al marge d’aquesta protecció

patrimonial, el tinent d’alcalde
d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, va
presentar una bateria de mesures
dirigides a salvaguardar el paisat-
ge urbà. Són qüestions que van
més enllà de la protecció del co-
merç i que s’han inclòs dins
d’aquest pla especial que, final-
ment, ofereix una barreja d’inicia-
tives urbanístiques. El temps i la
capacitat inspectora municipal
determinaran l’èxit de l’aplicació.
Així, es preveu una ampliació de
l’ordenança del paisatge urbà,
una norma que és antiquada, se-
gons van referir ahir els tècnics.

La intenció, segons Vives, és evi-
tar la tematització dels carrers i
la privatització del paisatge.
També s’han delimitat unes ei-

nes urbanístiques que afectaran
Ciutat Vella, l’eix central de l’Ei-
xample i Sagrada Família, el nu-
cli antic de Sant Andreu, l’eix de
la rambla del Poblenou i el nucli
antic d’aquest barri i el Poble
Sec. La norma no tindrà caràcter
retroactiu, però s’espera garantir
la diversitat d’usos i, per això, no
es permetrà la unió de parcel·les
per crear comerços diàfans en
planta baixa que trenquin la tra-
ma urbana i distorsionin la mor-
fologia original dels edificis. Una
altra de les qüestions serà la de
fixar un màxim d’un 60% d’usos
residencials en plantes baixes
per illa per no expulsar els veïns.
A l’Eixample, on es concentra
gran part d’activitat econòmica,
serà del 50%.c

ÀLEX GARCIA / ARXIU

Normes específiques
per preservar el
comerç tradicional
en centres històrics
d’alguns barris

]El pla especial inclou un
desplegament de l’actual orde-
nança del Paisatge Urbà que
afectarà la retolació, il·lumina-
ció, tancament dels establi-
ments, instal·lació de panta-
lles led i els aparadors. La
norma és antiga i les noves
tecnologies aplicades als nego-
cis han avançat més ràpid que
l’ordenança. Per això s’hi in-
clouran ara noves qüestions,
com el fet de limitar l’ús de
pantalles o que el nom dels
comerços sigui variable. Tam-

bé s’obligarà que la il·lumina-
ció sigui indirecta i a ins-
tal·lar portes físiques. Hi ha
botigues, restaurants i bars
que no en tenen, i es pretén
garantir l’aïllament. També es
limitarà l’ús de pantalles per
no generar estridència i no es
permetran cartells i rètols en
les primeres plantes. Es trac-
ta de qüestions que afectaran
tota la ciutat. El pla de protec-
ció dels establiments emble-
màtics va ser durament criti-
cat per l’oposició. L’alcaldable

pel PSC, Jaume Collboni, va
reclamar una protecció de
l’activitat i exigir més ambi-
ció en els plantejaments.
Creu que l’alcalde Xavier
Trias no protegeix el patri-
moni de la ciutat. Per la seva
banda, el president del grup
municipal del PP, Alberto
Fernández, va assegurar que
el pla arriba tard. Mentre
que el líder d’ERC, Jordi
Portabella, va dir que “fa
curt” i va reclamar canvis
en la legislació catalana.

La protecció
no actua en l’activitat
i sí en el patrimoni
de 228 negocis que
estaran classificats
en tres categories

Elblindatgede les botigues singulars
endureix la normadel paisatgeurbà

COMERÇOS
INTOCABLES
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“Aquest llibre reivindica
l’esperit de la ciutat”
es reivindica, i lluita per sobreviu-
re. I que una de les seves armes és
la literatura. No ho oblideu tal dia
com avui. Comprar també és un
actedemilitància.Unaaltrapossi-
bilitat, tampoc no la descarteu (o
val més que sí), és que els esperits
no existeixen, la gent corrent
s’avorreix molt, els diaris surten
cadadiaambarticlesquel’endemà
embolicaran entrepans, tot això
que esteu llegiu està passant sim-
plementperpura casualitat.Tam-
bé hi ha la possibilitat que tot això
que esteu llegint no siguimés que
una desesperada recerca de sentit
(o no). Els records sempre són tan
juganers i capritxosos...
“Vamveureaquell articlepubli-

cat a La Vanguardia i vam pensar
quetotstenimalgunrecordrelaci-
onat amb alguna d’aquestes boti-
gues–intervéGemmaSolsona,en-
tre altres coses, coordinadora del
taller de creació literària Lletrafe-
rits i tambéautorad’undelscontes
deTRAStiendas–. Vamveure que,
de fet, aquests comerços en via de
desaparició formen part de les
nostresvides,que inventar-nosun
muntdecontessobreells tambéés
una manera de reivindicar-los,
una manera de prendre partit per
laciutatquevolem,quevolemque
noesperdi”.
EnBruno, l’arquitecte en les se-

ves estones ocupades, va escriure
un conte sobre la guanteria Alon-
so, on, amés amés, va aprendre el
llenguatge ocult dels ventalls. I
AnnaCasamitjana iCosta, sobre la
cereriaSubirà, labotigaen funcio-
nament en aquests moments més
antiga de Barcelona. Pel que sem-
bla, datadel 1711.
“El llibre és un homenatge a les

botigues que han desaparegut i a
lesquelluitenpermantenir laseva
personalitat –diu l’Anna–. Escri-
vint aquest conte he viatjat per la
memòria de la ciutat on vaig néi-
xer i he vist com n’és, de fràgil, el
seu llegat, que crida desesperada-
mentque l’ajudemasobreviure”.
I IsabelVergara va fer elmateix

ambLaConfiteria...
“Cal reivindicar la contribució

del comerç de proximitat a la co-
hesió social –explica la Isabel–. A

llistadebest-sellers?Elreconeixe-
ment no ho és tot, no sempre. No
tots els que tinguin una cosa a dir
acabaran amb els dits entumits de
tant firmaravui.Ushoasseguro.
I a l’altra banda dels taulells

d’aquests comerços molts conti-
nuendemanantalesadministraci-
onsqueelsdoninuncopdemà.La
globalització és un enemic massa
poderós per fer-li front des d’una
cereria. Les mesures anunciades
per l’Ajuntament elmarç del 2015
encara semblen insuficients. Des-
prés del tancament delmagatzem
ElIndio,elrestaurantPitarraesva
convertir en un pub irlandès, les
germanes de la cistelleria Germa-
nesGarciaesvanjubilar,unscore-
ansvancomprar la fincadelaboti-
ga de confeccions Coses de Casa,

ElReide laMàgiavapenjar el car-
tell d’“Es traspassa”...
Però també és veritat que sigui

on sigui Eli Bertrán, la històrica
propietària del London Bar, pot
veure que s’està complint la seva
últimavoluntat: el circenseCarlos
Raluy va reobrir el seu local del
carrer Nou de la Rambla, i ningú
no s’havia emportat el trapezi del
sostre. I El Ingenio continua atre-
sorant segones oportunitats, i el
comerç en línia va regalar una se-
gona joventut a la ganiveteria Ro-
ca...Fins i totLaPalomaprepara la
reobertura!
El destí no està escrit. Com di-

uenelsescriptorsdel taller literari
de Lletraferits, tot està a les nos-
tres mans. Només hem de decidir
oncomprem.!

LLIBERT TEIXIDÓ

La Victòria explica a Bruno Civettini el llenguatge dels ventalls a la guanteria Alonso

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

El ferrocarril subterrani
ColsonWhitehead
“Unahistòria desconegu-
daqueens torna la confi-
ançaen l’ésser humà.
Encaraqueestigui am-
bientadaen fa160anys,
parla de temes vigents:
el racisme, la lluita pels
drets i la solidaritat”.

Rita Grané
Directora de

Punt de Referència

Trilogia de
Nova Zelanda
Sarah Lark
“La trilogia Al país del
núvol blanc, La cançó
dels maoris i El crit de la
Terra ens transporta al
descobriment de Nova
Zelanda i als seus
orígens”.

Mayte Castillo
Directora de
Rodalies de
Catalunya

COMERÇOS QUE TANQUEN

Uns es converteixen
en pubs irlandesos i
d’altres col·leccionen
segones oportunitats

INCRUSTATS EN LA MEMÒRIA

Aquests contes
arrelen en un
munt de records
que tots acumulem

L. BENVENUTY Barcelona

Ramon Buj, l’últim poeta (del Ra-
val), almamaterde les sessionsde
micro obert del desaparegut club
cultural Cronopios, on qualsevol
podia recitar els seus versos,
anuncia que el 2 demaig els com-
bats literaris tornaran a Barcelo-
na, a La Rubia. “Duels de poetes
–detalla–: a cada un li assignarem
un paper perquè improvisi. Sí,
com les baralles de galls entre ra-
pers... però sense insultar, i cadas-
cú es podrà emportar el seu propi
escudermusical. Després, el jurat
decidirà. Serà comuna lliga...”.

És reblar el clau de l’afició a la
poesia en viu, que encara creix a
Barcelona. Aparelladors, advo-
cats, jubilats... portena col·lació el
seu talent en sessions obertes. Úl-
timament fins i tot els organitzen
restaurants que volen oferir un
xou diferent. Un munt de rapso-
desrepeteixencadacapdesetma-
na, un local desprésd’unaltre. “El
microobert va ser el nostre esten-
dard a Cronopios –explica Buj–, i
lesnitsambméspúblicaLaRubia.
Els combats literaris són un pas
més.Cronopiosvaobrirel2013ifa
un any que és tancat. Molta gent
que pujava a l’escenari tremolant

vaaprendrearecitarallà.Vampo-
sar les basesper anarmésenllà”.
Sí, el poeta Xavier Sastre, alies

Xawy, va organitzar fa més de 20
anys a La Granja de Gavà una de
les primeres d’aquestes cites. Allò
vadurarmésdequinzeanys. “Ara
hihamicrosobertssota lespedres
i la majoria no deixen de ser circs
deversoscronometratsmigrepri-
mits i esperpèntics –afirma–. Ja
nosorprenenningú.Iésque,quan
desapareix el misteri, desapareix
la poesia”. Els poetes sempre han
de cridar l’atenció. Potser està ar-
ribant el moment de reinventar-
se (unaaltra vegada).!

Els combats literaris tornen gràcies
a l’auge de la poesia en viu

les botigues de tota la vida la gent
hi comparteix, es coneix, s’hi ex-
plica les seves alegries i les seves
preocupacions... I és la farmacèu-
tica del barri la que està pendent
de les persones grans, la que dona
laavisa si falta algú.Aquestaxarxa
ciutadana no la trobarem en ciu-
tats plenes de franquícies de boti-
guesmultinacionals impersonals i
fredes”.
Són racons, diuen tots aquests

escriptors, María Blanco, Begoña

Buil, José Luis Costas, Eva Denia,
Benjamín Morgan, Núria Olmo,
Montse Pérez, Montse Polidura i
Jordi Romeu, que no pots trobar
en cap altra ciutat, només aquí...
Elsqued’algunamaneraformenel
feliç esperitd’aquestaurbs.
Perquè l’ego sempre famolt so-

roll, i no es cansad’obrir-se camí a
cops de colze. Però no sempre ho
enterra tot. Us penseu que el que
realment és important a l’hora
d’escriure un llibre és entrar a la

YASMINA PEREA

Unmoment d’un recital al desaparegut club Cronopios
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L’elegància de l’eriçó
Muriel Barbery
“És meravellós com
Barbery relata l’amistat
entre dues dones bri-
llants, com es detallen
els espais, com es cola
l’art i es teixeix una
fascinant manera de
veure la vida”.

Begoña Rodrigo
Xef del restaurant
La Salita (València)

Pàtria
Fernando Aramburu
“Ningú no havia explicat
mai com ho ha fet ara
Fernando Aramburu la
solitud i la humiliació de
les víctimes, que es van
convertir en els malvats
que havien de ser
enterrats d’amagat”.

Vanesa Ariet
Inspectora en cap
de la Policia
Nacional

Als Bombers de Barcelona li
van ensenyar a ser valent; ara
renuncia a la plaça per començar
una nova vida aMadrid

Intercanvi
demànegues
per amor
MAYKA NAVARRO
Barcelona

El personatge d’aquesta
història és de conte
d’amor amb un comen-
çament feliç.

Diumenge el bomber Leo Rico,
de 40 anys, va treballar en la seva
última guàrdia de 24 hores en el
torn C del parc de Montjuïc de
Barcelona. Als bombers els toca
gairebé sempre protagonitzar re-
lats de superhomes i superdones
quesalvencatedralsdelesflameso
rescatenvidesd’unincendi.Perai-
xò se’ls admira, se’ls idolatra i, tot i
estarfetsdecarniossos,se’lsvene-
racomaautènticsherois.
En els temps que corren, con-

flictius, convulsos i emocional-
ment complexos, deixar-se portar
per l’amor jaés totaunaheroïcitat.
Aixòésbenbéelqueacabende fer
dos bombers, enLeodeBarcelona
i l’Arturo, funcionaridelsbombers
de l’Ajuntament de Madrid.
Tots dos es van enamorar, el pri-
mer d’una lleonesa resident aMa-
drid i el segon d’una catalana de
Barcelona.
En tots dos casos vandecidir es-

curçardistàncies i apostarpelpro-
jecte personal. En contra del que
passa gairebé sempre, van ser ells
elsquevanferelpas ivanrenunci-
ar a laplaça, sense forçar el trasllat
laboralde lesnoies.
Enel casdeLeoRico, la sevapa-

rella, Eva Fernández, és una reco-
negudaestilistaqueniesvaplante-
jar deixar el lloc de treball actual.
“Jo hi perdia molt menys, fent el
pas”, reconeixRico.
Famés omenys un any en Leo i

l’Arturovanconèixerlesseveshis-
tòries paral·leles i es van plantejar
permutar.Ésadir, intercanviar les
places amb el vistiplau de les res-
pectivesadministracions.Totsdos
van haver de superar uns controls
d’accés. Les sol·licituds van ser ac-
ceptades, i l’intercanvi, aprovat.
D’aquesta manera, Leo Rico re-

nuncia a la plaça de bomber de
Barcelona per la qual va lluitar el
2006, després de tres temporades
de bomber forestal, i l’Arturo, a la
seva a Madrid. La decisió de tots
dosés irreversible.Nohihamarxa
enrere.Tots dos renuncien al con-
fortdelparc,delaciutatidelscom-
panys per una aventura al desco-
negut.
DiumengeRicovatreballarenla

sevaúltimaguàrdiaeneltornCdel
parc deMontjuïc. La seva jornada
va ser molt semblant al comiat
d’un jubilat. I això, enelsbombers,
vol dir un dia passat per aigua, en
remull, o el que és el mateix i en
terminologia exclusivament de
bombers:dezambulloenzambullo.
A les vuit del vespre ja s’havia can-
viatcincvegadesd’uniforme,tenia

al davant dotze hores de guàrdia
més i ja no li quedava calçat eixut
de recanvi. Li van ploure galledes
plenesiraigsdemàneguesenqual-
sevol cantonada. Elmés sofisticat,
desdedalt d’una finestradelmen-
jador, mentre es menjava un tros
delseupastíspreferitdepastanaga
que,desdeMadrid,haviaencarre-
gat i havia fet portar al parc la seva
nòvia, l’Eva.

El 2006 Rico va optar per Bom-
bers de Barcelona perquè ja tenia
lamerescudafamadetenirundels
millors grups de rescatadors ur-
bans.Quèensapdelsque seranels
seus nous companys de Madrid?
“Poca cosa. Que són igual de bons
que nosaltres”. L’Ajuntament de
Barcelona li deixa emportar-se el
cascde record i totes les pecesque
nosónreutilitzablesdel’uniforme.
A les vuit del matí de dilluns,

amb el canvi de guàrdia, Rico va
travessar la porta del parc plorant
sota un terrabastall de sirenes que
l’acomiadaven.
Sant Jordi és un bon moment

per tornar a creure en els contes
d’amor. A aquest li falta un bon fi-
nal que només podran escriure els
seusprotagonistes.!

MAYKA NAVARRO

Leo Rico en una de les seves últimes sortides com a bomber de Barcelona diumenge a la tarda

LeoRico va treballar
diumenge en la seva
última guàrdia al
tornCdel parc de
Montjuïc deBarcelona

Elsdosbombersque
permutenels llocsde
treball renuncienaplaça
fixaalsajuntaments
desprésd’enamorar-se

Feliç Sant JordiC/ Lola Anglada, 2 - 08870 Sitges - Barcelona
info@residenciasitgespark.com

La Residència Sitges Park és més que una residència, és una llar per als

residents. Un lloc agradable i còmode que fa sentir les persones com a

casa seva. Ens preocupem de la salut, però també del benestar integral.

Atencions professionals perquè les persones són el primer, tracte càlid,

familiar i personal, sempre respectant la privadesa i intimitat.

Residència Sitges Park és més que una residència és una llar per

Una llr cm a casa
Pr a gent ran

Truqui�ns sense compromís

93 81144 57

Places des de 1.900 �/mes tot inclòs.

Visiti'ns en www.residenciasitgespark.com
Centre públic col·laborador amb places
i prestacions vinculades.


