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El comerç identifica al llarg del temps una ciutat i els seus habitants. 
Constitueix un dels seus principals senyals d’identitat, allò que diferencia 
unes urbs de les altres. Els establiments característics, els productes únics, 
les artesanies singulars, l’apel·lació al record individual, és tot plegat un valor 
afegit davant la uniformitat que es va estenent arreu.

El comerç es una activitat econòmica que a través de les generacions i de 
la constant adaptació als temps i als hàbits de consum, conserva el caràcter 
original de les ciutats. Està format per molt establiments que aporten el tret 
diferencial, la personalitat i la proximitat amb l’entorn i, per damunt de tot, la 
humanitat a través de les persones que els gestionen o hi treballen. El comerç 
no només enriqueix Girona en el sentit econòmic, contribuint a la creació 
de llocs de treball, sinó que també afavoreix la cohesió i la integració social, 
oferint espais de relació i intercanvi  a peu de carrer. 

En el cas de la ciutat de Girona, el comerç esdevé una peça angular en 
l’estratègia de dinamitzar i posar en valor el seu ampli patrimoni històric 
i urbanístic. En els darrers anys, les dinàmiques de mercat han incidit i 
incideixen en una continua transformació del comerç tradicional i emblemàtic 
cap a l’ocupació generalitzada de grans marques o franquícies. Sovint, aquesta 
transformació es produeix en els espais patrimonialment més sensibles, amb 
un llegat comercial de segles. El comerç històric, emblemàtic o singular és la 
màxima expressió viva d’aquest tret d’identitat de la ciutat, es tracta del testimoni 
físic que construeix la veritable memòria històrica comercial de la ciutat. 
Es tracta, doncs, de posar en valor el paper del comerç en la identitat de la 
ciutat i de maximitzar les oportunitats del valor cultural, històric, social i turístic 
que presenta el conjunt d’actius que conforma el comerç emblemàtic gironí.

Amb la creació de la Taula de Comerç emblemàtic i singular, constituïda 
per agents dels sectors de la cultura, el comerç i el turisme i associacions 
de comerciants, s’han definit els criteris i consideracions necessaris per a 
l’elaboració d’aquest catàleg. Aquesta taula serà també l’encarregada de fer 
el seguiment i l’execució del pla d’accions per al seu suport i impuls. Aquesta 
guia constitueix una peça de reconeixement del comerç emblemàtic i singular 
derivada del treball de la taula, que ha de tenir continuïtat en futures accions 
de dinamització. Tot plegat, per aconseguir allò que entre tots ens hem 
proposat: que aquest comerç no només sigui passat i present, sinó que sigui 
sobretot futur.

Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona



Comerços 
emblemàtics 
i singulars

Aquesta guia recull els comerços 
de la ciutat que des de la 
Taula de Treball del Comerç 
Emblemàtic i Singular de Girona 
s’han catalogat com 
a emblemàtics o singulars.

El criteri per la seva classificació 
ha estat el següent:

Es considera comerç 
emblemàtic aquell que, per 
la seva antiguitat (de més de 
100 anys d’antiguitat o de més 
de 50 anys d’antiguitat) té 
aquesta rellevància, posant en 
valor la seva activitat comercial 
(independentment de la data 
d’obertura de l’establiment).

Per altra banda, es consideren 
comerços singulars els que 
ofereixen un producte únic o 
d’especial rellevància, així com 
els comerços que destaquen per 
la seva significació singular.

Establiments 
emblemàtics de 
+ de 50 anys
------------
Amb activitat comercial 
des de fa més de mig segle.

+50

Establiments 
emblemàtics de 
+ de 100 anys
------------
Amb una activitat 
comercial centenària.

+100

Establiments 
singulars
------------
Per la seva rellevància 
o caràcter únic.
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7 Els seus productes busquen un retorn als 
sabors i elaboracions tradicionals del pa

Pere Bellsolà Bertran va obrir la primera fleca 
Bellsolà l'any 1892 a la Plaça del Gra de Girona (ara 
Av. St. Francesc). El 1940, el seu fill Robert Bellsolà, 
juntament amb la seva dona Pilar Fonalleras, 
amplia el negoci amb un obrador a Montilivi i es 
converteix ja en un establiment de referència. Més 
endavant, Pere Bellsolà i Mercè Saborido funden 
Bellsolà SA i amplien el negoci amb l'elaboració 
de pa i brioixeria exportant a Espanya, Europa, 
Amèrica i el Carib, amb una plantilla de gairebé 
800 treballadors. L'any 2003, el fill de Pere Bellsolà, 
Robert Bellsolà, i la seva dona Mireia Oliveras 
funden l'Antiga Casa Bellsolà, amb l'objectiu d'un 
retorn als sabors i elaboracions tradicionals del pa.

Antiga Casa Bellsolà

Obertura: 1892
Generacions: 5 
Nº d'establiments: 7

+100

Av. de Sant Francesc, 3

1   I-7

972 20 25 99

Dl. - Ds. | 7 - 21 h.
Dg. | 7 - 14.30 h.

www.antigacasabellsola.com



8 La quarta generació de carnissers ha actualitzat
completament Can Juandó

La Sílvia, la Patrícia i en Marc Aliu ronden la trentena 
i representen la quarta generació de carnissers 
al capdavant de Can Juandó. La seva filosofia és 
anar més enllà de la carnisseria, oferint bon menjar 
basat en la qualitat i la varietat. Destaca l'elaboració 
artesanal que fan de croquetes o hamburgueses, 
enfilats o plats preparats, entre altres elements 
indispensables com són els vins, els formatges o els 
olis. També agafen encàrrecs de plats tradicionals 
com canelons, espatlles de xai o vedella amb 
bolets. Els seus 4 establiments a Girona demostren 
la gran vitalitat d'aquesta carnisseria històrica, al dia 
de les últimes tendències però també conservant el 
valor dels plats més tradicionals. 

Can Juandó

Obertura: 1927
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 4

+50

Nou, 23

2   H-6

972 20 27 42

Dl. - Dv. | 9 - 20:30 h.
Ds. | 9 - 14.30 h. /
17 - 20:30 h.

www.sites.google.com/view/
canjuando/
canjuando@gmail.com



9 Es va convertir en una carnisseria de 
barri de referència a Sant Narcís

Els pares d'en Joan Coll vivien a pagès i eren 
masovers. Amb el que havien estalviat van muntar 
una carnisseria a Girona, perquè dominaven l'art 
de tallar la carn i els va semblar que seria un bon 
negoci. Efectivament, van arribar a Sant Narcís 
quan era un barri en expansió i es van convertir 
en una carnisseria de barri de referència. Amb 
el temps les coses van anar canviant, però en 
Josep Coll explica, per exemple,  que encara té 
el mateix proveïdor de xai que tenien els seus 
pares. Actualment ell elabora gran part del que 
ofereix i explica que té clientela fixa del barri que el 
coneixen de tota la vida i això els genera confiança.

Carnisseria Coll

Obertura: 1964
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Sant Narcís, 79

3   Sant Narcís

972 23 52 78

Dl. - Ds. | 8 -14 h.
Dv. | 8 -14 h. /
17 - 20 h.



10 Destaca la selecció de vins de DO catalanes, 
vi ecològic i biodinàmic

Obertura: 1952
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1 

El Celler de
Sant Narcís
Quan El Celler de Sant Narcís va obrir, la Plaça de 
l'Assumpció estava plena de comerços. Negoci i 
habitatge estaven junts, darrere la botiga hi havia la 
cuina i el menjador de la casa. A més de vi a granel, 
també servien petroli per a estufes econòmiques 
i carbó. Actualment, la Teresa Rebenaque Pol 
regenta el Celler, on encara s'hi ven vi a granel amb 
les botes originals de roure a la vista de tothom que 
entra. Destaca la selecció de vins de DO catalanes, 
vi ecològic i biodinàmic i també una àmplia secció 
de ratafia i licors. El servei de botiga de proximitat i 
tracte personalitzat fidelitzen la seva clientela. 

+50

Pl. Assumpció, 31

4   Sant Narcís

972 23 07 74

Dl. - Dv. | 9:30 -13:30 / 
17 - 20 h.
Ds. | 9:30 -13:30

www.elceller.cat
info@elceller.com
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Chocolataria Equador

Un cop el cacau ha estat processat, l'elaboració 
de la xocolata es fa des de l'obrador de Porto

Obertura: 2009
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 3

Tot i que el nom sembla indicar que aquesta 
xocolateria prové de l'altra punta del món, en 
realitat és d'origen portuguès. Amb la idea de 
revalorar el patrimoni cacauer de l'illa de São Tomé 
i Príncipe, l'empresa hi va establir la seva pròpia 
plantació de cacau, de manera que controlen 
des del cultiu, l'assecament i la fermentació 
d'aquest fruit. Un cop el cacau ha estat processat, 
l'elaboració de la xocolata es fa des de l'obrador 
de Porto seguint els processos tradicionals per 
oferir, tant en les seves formes més tradicionals 
com en les més modernes, un plaer per als nostres 
paladars.

Santa Clara, 44

5   G-5

972 90 98 86

Dl. - Ds. | 10 - 20:30h.

www.chocoequador.business.site
sales@cacaoequador.pt



12 Una cooperativa sense ànim de lucre que té per 
finalitat proveir d'aliments els seus socis

Obertura: 1988
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Cooperativa
El Rebost
El Rebost és una cooperativa sense ànim de lucre 
que té per finalitat proveir d'aliments els seus socis. 
També els serveixen productes d'higiene personal i 
neteja de la llar provinents de producció ecològica.
L'origen de la cooperativa el trobem a Girona l'any 
1988, quan un grup de consumidors sensibilitzats 
amb la importància de preservar el medi ambient 
i promocionar l'agricultura i ramaderia ecològica, 
de temporada i de proximitat,  van organitzar-se i 
van crear El Rebost. Actualment disposen d'un local 
obert al públic.

Esport, s/n

6   Sant Ponç

972 20 20 70

Dl. | 9:30 -14h.
Dt. - Dv. | 9:30 - 19h.
Dl. | 9:30 -14h.

www.elrebostcooperativa.coop
elrebostcooperativa@gmail.com



13 Destaca la façana de ferro forjat, les típiques 
rajoles de la Bisbal i els àngels de Rafael Masó

Durant la guerra civil els soldats republicans que 
fugien cap a l'exili van cremar la fleca sencera, 
deixant-la totalment destruïda. A finals de l'any 
1939, els propietaris van encarregar als germans 
Busquets la reconstrucció de la fleca. Des de llavors, 
la botiga es manté pràcticament intacta. Com a 
trets característics del local, destaca la façana de 
ferro forjat, les típiques rajoles de la Bisbal, els 
àngels de Rafael Masó a banda i banda de la porta 
de l'obrador, una reproducció d'un relleu del Bon 
Pastor i la còpia d'un dels sarcòfags que es troben al 
presbiteri de l'església de Sant Feliu de Girona. L'any 
2018 la Maria i en Xevi acullen el negoci recuperant 
el nom antic i respectant la decoració de la fleca.

Fleca Oriell

Obertura: 1939
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

+50

Santa Clara, 10

7   H-5

717 77 10 02

Dl. - Dv. | 7:30 -20 h. 
Ds - Dg. | 9 -20 h. 

www.flecaoriell.com
info@flecaoriell.com



14 El Forn Montserrat està regentat per la quarta 
generació familiar i té dues pastisseries

Obertura: 1932
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 2

L'avi de Pere Pujolràs va obrir una pastisseria al 
que llavors era el carrer Montserrat, i d'aquí ve el 
nom de l'actual establiment. El Forn Montserrat 
està regentat per la quarta generació familiar i té 
dues pastisseries obertes al públic. Especialitzats 
en postres tradicionals de Girona (Xuixos, Mosques, 
Pets de Girona...), també tenen una recepta pròpia 
que es diu Estel del Call i que és una estrella de 
David feta amb mantega, avellana i sucre. La va 
crear Joan Pujolràs (segona generació) quan va 
restaurar-se el Call de la ciutat.

Forn Montserrat

+50

Calderers, 13

8   D-4

972 20 24 34

Dt. - Dg. | 9 - 20:30 h.



15 El negoci té un caire social i compromès. 
Creuen en el comerç just i de proximitat

El Forn Roca es va fundar l'any 1962 i ja són tres 
les generacions i més de 50 anys que avalen la 
seva dedicació.  Elaboren el seu propi pa artesà 
de la forma més tradicional que recorden. Valoren 
molt el fet de treballar amb productes de qualitat. 
Actualment, el negoci ha evolucionat amb un caire 
social i el 70% dels seus treballadors presenten 
alguna discapacitat. Creuen en un comerç just, de 
proximitat i de confiança. L'any 2018, l'Ajuntament 
de Girona els va atorgar el "Premi Trajectòria".

Forn Roca

Obertura: 1962
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Joaquim Ruyra i Oms, 11

9   Montilivi

972 40 21 65

Dl. - Dv. | 7:30 - 14 h. /
16:30 - 20 h.
Ds. - Dg. | 8 - 14 h.

www.fornroca.com
gruproca.girona@gmail.com



16 Un mercat de referència per l’alta qualitat 
dels seus productes

Obertura: 1944
Nº d'establiments: 1

El que es va inaugurar com a Mercat Municipal 
l’any 1944 és avui un mercat modern i vital, on els 
visitants poden triar i remenar productes frescos i 
de proximitat a la seva seixantena de parades. És 
hereu del mercat medieval de Girona, que es feia 
fora muralla amb productes del camp i intercanvis 
de mercaderies. Més endavant el mercat diari es 
feia a la Rambla de la Llibertat. Avui, el Mercat del 
Lleó és un mercat de referència per l’alta qualitat 
dels seus productes, que delecten els més gurmets 
i exigents i satisfan la clientela de tota la vida.

Mercat del Lleó

+50

Pl. Calvet i Rubalcaba, 15

10   K-5

972 20 11 63

Dl. - Dv. | 7 - 14 h.
Dv. | 17 - 20:30 h.
Ds. - i vigílies de festius 
7 - 14:30 h.

www.mercatlleo.cat 
info@mercatlleo.cat
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Montse l'Artesana

Elaboren diàriament el producte, basat en
ingredients de qualitat i receptes tradicionals

Obertura: 1979
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Quan la Montse era petita, els seus pares tenien 
una xurreria ambulant, des d'on ella va aprendre 
les elaboracions tradicionals dels dolços. Quan era 
ella qui els venia per pobles i fires, va detectar una 
demanda dels seus clients per una xurreria i va 
obrir Montse l'Artesana, una xurreria i bunyoleria 
oberta al públic des de l'any 2013. Elaboren 
diàriament el producte, basat en ingredients de 
qualitat i receptes tradicionals. Els xuixos farcits 
de crema són un dels productes més sol·licitats 
juntament amb bunyols i xurros de tot tipus. També 
tenen xocolata calenta i xips de xurreria.

Cort Reial, 9 

11   G-4

972 39 62 57

Dt. - Ds. | 11 - 13h. /
17 - 19h.
Dg. | 11 - 14 h

www.montse-lartesana.
blogspot.com/
alexmontse2017@icloud.com



18 L'especialitat són els bunyols, els tortells 
de reis, els brioixos i els pastissos

Obertura: 1952
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Pastisseria  
Bomboneria J. Marqués
A l'edat de 14 anys, Josep Marquès Capdevila va 
començar a aprendre l'ofici de pastisser. Era fill de 
la fonda Can Marquès i, quan va tenir més edat, va 
dedicar-se plenament al sector pastisser. Marqués 
va treballar per a diverses pastisseries de Barcelona, 
Lloret i Girona. Al llarg d'aquesta trajectòria, va 
decidir fundar la seva pròpia pastisseria l'any 1952, 
juntament amb la seva dona Carme Torras Darder. 
Actualment és el fill de Josep Marqués qui està 
al capdavant de la pastisseria. L'especialitat són 
els bunyols, els tortells de reis, els brioixos i els 
pastissos, entre altres productes tradicionals i que 
tenen el valuós gust dels de tota la vida.

+50

Trav. Canaders, 16

12   K-6

972 20 38 79

Dt. - Dv. | 9:30 - 14 h. /
16:30 - 20 h.
Ds. | 9 - 14:30 h. /
16:30 - 20 h.
Dg. | 9 - 15 h.



19 Ha evolucionat fins a convertir-se 
en una pastisseria de barri de referència

Obertura: 1972
Generacions: 2
Nº d'establiments: 1

Pastisseria 
Bomboneria Reverter
L'any 1972, Miquel Reverter va fundar la Pastisseria 
Reverter al carrer Sant Antoni Maria Claret de 
Girona després d'una llarga carrera com a pastisser. 
Miquel va aprendre l'ofici treballant a la reconeguda 
pastisseria Can Margenat i com a encarregat de la 
Pastisseria Bellsolà, on va aprendre la rebosteria 
tradicional i artesana. Al llarg dels anys, la pastisseria 
Reverter ha evolucionat fins a convertir-se en una 
pastisseria de barri de referència on es fan molts 
productes personalitzats, com pastissos d'aniversari 
i per a esdeveniments de tota mena. Actualment, 
Ruth Reverter, la filla de Miquel Reverter, és la 
propietària del negoci des dels 18 anys.

Sant Antoni Maria 
Claret, 15

13   K-7

972 21 60 01

Dt. - Ds. | 9 - 14 h. /
16:30 - 20:30 h.
Dg. | 9 - 14 h.



20 Combinen tradició i avantguarda 
sempre regits pel procediment artesanal

En Joan Tornés, juntament amb la seva dona, 
l'Enriqueta Dalmau, van obrir la primera Tornés a 
Travessia de la Creu. Actualment tenen un ampli 
local al carrer Migdia, on els seus fills, Josep Maria 
Tornés (pastisser) i Maria Elena Tornés combinen 
tradició i avantguarda sempre regits per la 
qualitat i el procediment artesanal. Disposen de la 
pastisseria, una cafeteria i degustació. Serveixen 
menú al migdia i ofereixen servei de càtering. 
Explica l'Elena Tornés que la gent encara demana 
el que feia el pare, com els xuixos i les postres més 
tradicionals. Les mousses i la xocolata són altres de 
les seves especialitats, i també tenen una àmplia 
oferta de salat. 

Pastisseria Tornés

Obertura: 1965
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Migdia, 51

14   Eixample

972 20 74 33

Dt. - Ds. | 7:30 - 20:30 h.
Dg. | 8 - 15 h

www.tornes.cat
tornes@tornes.cat
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Rocambolesc

S'ofereixen sis sabors de gelat inspirats en
postres d'en Jordi Roca amb toppings per escollir

Obertura: 2012
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 4

Amb la intenció de recuperar el que havia estat el 
tradicional carro de postres d'El Celler de Can Roca, 
en Jordi Roca juntament amb la resta de germans 
van idear un carro per recórrer els carrers de Girona 
de manera ambulant. Finalment van optar per 
crear el Rocambolesc, un local petit i colorista on 
s'ofereixen sis sabors de gelat inspirats en postres 
d'en Jordi Roca, juntament amb una selecció de 30 
toppings per a tots els gustos. La seva especialitat 
és el Panet, un brioix farcit de gelat que s'escalfa a 
la temperatura i temps exactes perquè quedi calent 
per fora i fred per dins. 

Santa Clara, 50

15   G-5

972 41 66 67

Dl. - Dj.  | 12 -21h.
Dv. - Ds.  | 11 -21h.
Dg.  | 12 -21h.

www.rocambolesc.com



22 A la botiga s'hi pot trobar una destacada 
selecció de vins, licors i caves

Obertura: 1949
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 2

Salart Vinoteca és un celler fundat l'any 1949 per 
Josep Salart Barris al carrer de la Rutlla de Girona. 
El negoci està centrat en la venda i distribució de 
vins, licors i caves a la província de Girona des de 
fa tres generacions. Actualment a la botiga s'hi pot 
trobar una destacada selecció de vins, licors i caves. 
També realitzen tastos de vins oberts a tothom un 
cop al mes. A Facebook i Instagram actualitzen el 
calendari de tastos i les seves novetats.

Salart Vinoteca

+50

Rutlla, 164

16   Eixample

972 204 227

Dl. | 17 - 20 h.
Dt. - Ds. | 9:30 - 13.30 h./
17 - 20:30 h.

www. vinoteques.com
girona@salartvinoteques.com



23 Als anys 70, el negoci es va convertir en gelateria 
i orxateria els estius i botiga de torrons a l'hivern

Obertura: 1960
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 2

L'any 1960 el senyor Amadeu Miquel va fundar el 
seu propi negoci a Girona dedicat a la fabricació i la 
venda de torrons. Anys més tard, la filla del senyor 
Amadeu va incorporar-se al negoci juntament amb 
el seu marit, en Victoriano Candela. Va ser als anys 
70, quan el negoci es va convertir en una gelateria 
i orxateria els estius i una botiga de torrons a 
l'hivern. Actualment, la Marta Candela, filla del 
matrimoni, i la seva filla Sandra dirigeixen el negoci 
familiar conservant les mateixes fórmules que ja 
van funcionar a l'avi.

Torrons i Gelats
Candela

+50

Argenteria, 8

17   G-4

972 22 09 38

Dl. - Ds. | 10 - 13:30 h. /
16 - 20 h.
Dg. | 10 - 13:30 h.

www.turronescandela.com
info@turronescandela.com



24 Ofereixen un servei integral de magatzem, 
venda i selecció de vins

Pere Lluís Pagès i Reverter explica que a l'època 
dels seus besavis el negoci era de compra i venda 
de vi, sempre a doll. Els avis i besavis tenien clients 
d'arreu, i anaven a buscar els vins a l'estació de 
càrrega, a tocar de l'estació d'Olot; Quan arribaven 
anaven amb els carros a buscar bocois de 600 litres 
de capacitat. Actualment explica que es basen en la 
distribució, sense tenir moltes marques i apostant 
per bodegues concretes. Representen els cellers 
de Girona i centren la seva activitat en l'hostaleria. 
Ofereixen un servei integral de magatzem, venda, 
selecció de vins i venda i entrega. També disposen 
d'un vi propi. 

Vins i Caves Pagès

Obertura: 1897
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

+100

Santa Eugènia, 109

18   St. Eugènia

972 23 01 46

Dl. - Dv. | 9:30 - 13:30 h. /
15 - 19 h.



25 La seva especialitat és la xocolata desfeta i els 
suïssos, que s'acompanyen de melindros

Obertura: 1916 
Generacions: 2
Nº d'establiments: 1

La Xocolateria Antiga és un bar/ cafeteria dels 
més antics de Girona. La seva especialitat és la 
xocolata desfeta i els suïssos, que normalment 
s’acompanyen de melindros i de coca casolana. 
L’establiment té un aforament d’unes 50 persones a 
l’interior i de 15 persones a la terrassa que es troba 
ubicada davant de l’Ajuntament de Girona.

Xocolateria Antiga

Plaça del Vi, 8 (baixos)

19  H-4

972 21 66 81

Dl. - Ds. | 8 - 21 h.

xocolateriaantiga@gmail.com

+100



26 

Xocopunt

Un gran ventall d'opcions elaborades amb 
xocolata per a tots els gustos

L'arquitecta Mariona Bernis es va anar 
especialitzant tant amb la xocolata que va acabar 
deixant l'arquitectura. Primer va obrir una botiga 
de xocolata a Molins de Rei i, posteriorment, a 
Girona. Elaboren productes propis amb xocolata, 
com per exemple els "xocowhats", per fer 
missatges personalitzats amb bombons. També 
tenen piruletes de xocolata, torrons, mones, 
espelmes d'aniversari de xocolata, bombons o 
personalització de fotos amb xocolata. Un gran 
ventall d'opcions elaborades amb cacau per a tots 
els gustos.

Obertura: 2016
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 2

Pl. Catalunya, 6 

20   I-5

872 218 442

Dl. - Ds. | 10 - 14 h. /
16:30 - 20:30 h.
Dg | 11- 14 h.

www.xocopunt.com
xocopunt@gmail.com
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Hotels
27



28 De caràcter familiar i situat al cor de Girona 
ofereix servei des de l'any 1965

Obertura: 1965
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Hotel Condal
L'Hotel Condal, de caràcter familiar i situat al cor 
de Girona, ofereix qualitat i confort als seus clients 
des de l'any 1965. Els fundadors de l’hotel, Isidre 
Fontana i Alfons Salleras, van veure l’oportunitat 
d’obrir un hotel a Girona i van inaugurar l'hotel 
Condal amb un objectiu principal: acollir al seu 
hotel tots aquells representants, treballadors i 
comercials que venien a la ciutat. Actualment 
Maria Dolors Fontana, filla d'Isidre Fontana, amb 
Glòria Salleras, filla d'Alfons Salleras, dirigeixen 
conjuntament el negoci familiar.

+50

Joan Maragall, 10

21   K-6

972 20 44 62

24 h.

www. hotelcondalgirona.com
info@hotelcondalgirona.com



29 La tercera generació vol mantenir l'esperit 
original, acollidor i proper

Obertura: 1967
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

Josep Costabella i Palmira Pardàs van fundar l'Hotel 
Costabella com un negoci familiar. Van ser dels 
pioners del turisme de la Costa Brava quan l'any 52 
van transformar una casa de poble de Llafranc en 
un Hostal anomenat Bellacosta. Amb l'experiència 
posterior com a director dels hotels Montsacopa 
d'Olot, van construir l'Hotel Costabella. L'Hotel era 
conegut als seus inicis pel seu restaurant, on s'hi 
feien molts casaments i celebracions. Actualment 
és administrat pels germans Anna, Xavier i Marc, 
sempre intentant mantenir l'esperit original, 
acollidor i proper que van marcar els seus avis. 
L’Hotel destaca per tenir una àmplia gamma de 
serveis: jardí amb piscina exterior, sauna, jacuzzi 
privat, gimnàs i una àmplia zona d’aparcament 
gratuït.

Hotel Costabella

+50

Av. França, 61

22   St. Ponç

972 20 25 24

24 h.

www.hotelcostabella.com
reservas@hotelcostabella.com



30 Disposa actualment de 25 habitacions 
i està situat al centre de la ciutat

Obertura: 1963
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Hotel Europa
Inaugurat l'any 1963 per Josep Carreras i Carme 
Espígol, l'Hotel Europa disposa actualment de 25 
habitacions i està situat al centre de la ciutat de 
Girona, en plena zona comercial i de negocis. Josep 
Carreras Feixas, fill de carnissers, va decidir fer un gir 
a la seva vida deixant l'ofici familiar per dedicar-se 
plenament al sector hoteler. Juntament amb la seva 
esposa Carme funden l'hotel Europa aprofitant 
l'estructura de l'edifici d'un familiar. Va ser l'any 
1969 quan definitivament van poder acomodar 
els cinc pisos que té l'edifici. Actualment Josep 
Carreras Espígol, fill del fundador, i la seva esposa 
Laura Merino Gonzalez dirigeixen l'hotel Europa.

+50

Juli Garreta, 23 

23   L-8

972 20 27 50

24 h.

www. hoteleuropagirona.com
info@hoteleuropagirona.com



31 Tracte familiar i enfocat sobretot a
parelles i famílies

Obertura: 1948
Generacions: 2
Nº d'establiments: 1

Inicialment, l'Hotel Margarit era una pensió on 
la gent feia estades molt llargues o per hores. 
Actualment és un modern hotel de 20 habitacions i 
dues estrelles, amb tracte familiar i enfocat sobretot 
a parelles i famílies. El fet d'ubicar-se tan a prop del 
Mercat del Lleó fa que els turistes que s'hi allotgen 
s'interessin pel mercat i els comerços de proximitat. 
El fundador del negoci va ser Jaume Margarit i la 
seva filla, Marta Margarit, va ser qui el va convertir 
en hotel anys més tard. En aquests moments estan 
treballant per adaptar-se al sector del cicloturisme 
i també enfocant el negoci a les necessitats de les 
empreses.

Hotel Margarit

Ultònia, 1

24  L-5        

972 20 10 66

24 h.

info@hotelmargarit.com

+50



32 Les reformes han respectat les parets de pedra i 
alguns dels arcs amb punta i rodons

Pietro Nicolazzi era italià i l'any 1853 va venir a 
Girona per obrir la Fonda San Antonio. Al mateix 
indret, Xavier Nicolazzi, cinquena generació 
d'aquesta nissaga familiar, actualment regenta el 
modern Hotel Peninsular. Expliquen que l'Hotel 
Peninsular va ser el primer hotel amb ascensor de 
Girona i que durant la guerra civil va ser confiscat 
i col·lectivitzat. L'any 1937 va ser una caserna 
d'aviació que va acollir fins a un centenar de 
militars. Actualment és un hotel modern de 45 
habitacions a tocar del Pont de Pedra; Les reformes 
que s'hi han fet han respectat i conservat alguns 
dels elements del que en el seu moment va ser el 
Convent de Sant Francesc (s.XIII), com les parets de 
pedra i alguns dels arcs amb punta i rodons.

Hotel Peninsular

Obertura: 1853
Generacions: 6 
Nº d'establiments: 1

+100

Av. de Sant Francesc, 6

25   I-6

972 20 38 00

24 h.

www.hotelpeninsulargirona.com
peninsular@novarahotels.com



33 Quan el cinema va tancar es va obrir 
l'Hotel Gran Ultonia, de 4 estrelles

Obertura: 1945
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 2

Edificat sobre el que havia estat part de l'antiga 
muralla de la ciutat, l'edifici de l'hotel Ultonia fou 
construït pel besavi Agustí per allotjar-hi un cinema 
i un bloc de pisos. Finalment, però, només es va 
ocupar la planta baixa i les golfes, on anys després 
i paral·lelament al cinema, s'hi va ubicar la granja 
Ultonia, on s'oferien balls i música en directe. 
Per contra, la part destinada als habitatges es va 
convertir, ja en mans de la tercera generació, en 
el que seria l'Hotel Ultonia l'any 62. L'any 2000 el 
cinema va tancar les seves portes per donar lloc a 
l'Hotel Gran Ultonia de 4 estrelles, que s'inaugurà el 
2009, ampliant així l'establiment a 71 habitacions i 
nous equipaments.

Hotels Ultonia

+50

Gran Via Jaume I, 22

26   F-7

972 20 38 50

24 h.

www. hotelsultoniagirona.com
info@hotelsultoniagirona.com



34 L'hostal té 7 habitacions, totes diferents 
i amb una decoració única

Gisela Vicens i Anna Pérez han posat al dia 
l'establiment que els pares de la primera, l'Anna i 
l'Isidre, van obrir l'any 1961 en una casa originària 
del segle XIV. L'any 2001 l'Anna es va jubilar i 
l'establiment va passar a règim de lloguer. Dotze 
anys després, la Gisela i l'economista i empresària 
Anna Pérez, van crear la societat limitada Bellmirall 
i Mora per recuperar la pensió familiar. Actualment 
l'hostal té 7 habitacions, totes diferents amb una 
decoració única: parets de pedra vista, detalls 
decoratius amb valor artístic i patrimonial, pintures 
d'Isidre Vicens -el pare de la Gisela i reconegut 
artista- i coixins brodats per la seva mare.

Pensió B&B Bellmirall

Obertura: 1961
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Bellmirall, 3 

27   E-3

972 20 40 09

Dl. - Dg.  | 8 - 21 h.

www.bellmirall.eu
bellreserves@gmail.com.
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36 S'han adaptat als nous temps passant 
de la fabricació al muntatge

L'estiu de 1968 es va obrir la botiga especialitzada 
en electrodomèstics al carrer de la Barca. Amb 
el temps es van anar centrant en la fabricació de 
llums domèstics i amb l'últim canvi generacional la 
van batejar com "La Botiga de Llums". Actualment, 
la segona generació està al capdavant del negoci i 
s'adapta als nous temps passant de la fabricació al 
muntatge de llums personalitzats a gust del client. 
Trobareu assessorament per comprar llums, un bon 
assortiment de bombetes i LEDs, a més d'una gran 
varietat de components on destaquen els cablejats 
decoratius.

La Botiga de Llums

Obertura: 1967
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Barca,7

28   C-4

972 20 53 80

Dl. | 17 - 20:30 h.
Dt. - Ds. | 10 - 13 h /
17 - 20.30 h.

www.labotigadellums.cat
info@labotigadellums.cat



37 Abans de convertir-se en brocanteria 
havia estat una cotilleria

Obertura: 1911
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

Quan s'entra a Broc-Art, el que cal fer primer és 
mirar cap a dalt. Al sostre hi ha unes pintures 
originals de l'any 1911, realitzades pel pintor 
banyolí Pigem, on hi trobem uns bonics motius 
de núvols i rosers. L'aparador també és original i 
se'n conserva la fusta. i uns miralls antics. Abans 
que Isabel Prat ho convertís en una brocanteria fa 
23 anys, havia estat una cotilleria regentada per la 
seva besàvia. Ara hi trobarem peces de brocanter 
i material amb aire noucentista, així com algunes 
joies pròpies (penjolls) i quadres que pinta la Isabel, 
que és pintora.

Broc -Art

+100

Pl. del Vi, 12

29   H-4

972 42 76 63

Dl. - Ds. | 10 - 13 h.



38 

Cal Rei

Un comerç de referència pel que fa a producte 
de disseny relacionat amb la llar

L'any 1929, aquest local del carrer Nou era un 
negoci de roba a metres per a modistes, regentat 
per Josep Batallé Amat. Als anys 60, el fill Manel 
Batallé Puig va afegir el tèxtil per a la llar. L'any 
1992, les modistes i la costura ja anaven a la baixa i 
els fills de Manel Batallé Puig, Manel i  Jordi Batallé 
Tremoleda, van incorporar mobles i articles per 
a la llar. Des de llavors, Cal Rei ha esdevingut un 
comerç de referència pel que fa a producte de 
disseny relacionat amb la llar. La botiga prioritza 
el producte català i hi podem trobar més de 20 
col·leccions de mobles, llums i objectes, alguns 
d'edició pròpia. Els productes i col·leccions de 
la botiga les selecciona Laia Batallé Extremera, 
juntament amb Manel Batallé Tremoleda.

Obertura: 1929
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 3

Nou, 25

30   H-6

972 20 01 78

Dl. - Ds. | 10 - 13:30 h./
16 - 20 h.

www.calrei.com
calrei.web@calrei.com

+50



39 Complements de regal i productes 
d'un sol ús d'hostaleria

L'any 1959, Josep Estrach i Joan Rabasseda van 
decidir obrir un magatzem. El negoci es dedicava 
a l'elaboració i venda de paperines amb paper 
d'estrassa. Anys després, Josep Estrach i la 
seva dona, la Teresa Ferrer Pijoan, van dirigir la 
totalitat del negoci. L'any 1995 el local va patir 
una remodelació i va passar a mans de la segona 
generació, en Narcís Estrach Ferrer, fill d'en 
Josep, i la seva dona Cayetana. Amb el pas dels 
anys, la botiga ha anat evolucionant i adaptant-
se a les noves necessitats, oferint tota mena de 
material relacionat amb els complements de 
regal i productes d'un sol ús d'hostaleria, sempre 
guardant l'essència dels inicis. 

Ca l'Estrach

Obertura: 1959
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Ginesta, 21

31   I-6

972 20 23 46

Dl. - Dv. | 9 -19:30 h.
Ds. | 9 -13 h.

www.estrachcomercial.
wordpress.com
estrachcomercial@gmail.com



40 Tenen molta part de floristeria 
i també venen bulbs i flors d'importació

Obertura: 1931
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Les llavors sempre han estat l'especialització de 
Can Cornellà, tot i que abans se'n venien moltes 
més que no pas ara. No obstant els canvis socials 
evidents, el negoci tampoc ha canviat gaire amb 
el pas dels anys, senzillament han anat ampliant 
amb els productes que ara tenen més demanda. 
Eliseu Boix va ser el fundador del negoci i la seva 
filla Maria Dolors Boix la que el va seguir. Ara tenen 
molta part de floristeria i també venen bulbs i flors 
d'importació. Segueixen venent subministraments 
agrícoles diversos i tenen clientela de Girona i de 
tota la província.

Can Cornellà

+50

Bernat Bacià, s/n

32   J-7

972 20 06 25

Dl. - Ds. | 9 - 13:30 h. /
16:30 - 20 h.
Ds. | 9 - 14 h. /
17 - 20 h.

cancornellahortijardi@gmail.com



41 

Can Pinyonaire

S'hi fan treballs de conservació 
i restauració de vitralls

Obertura: 2014
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

El taller de vitralls Can Pinyonaire va ser 
fundat per l'artesana-vitrallera i conservadora-
restauradora Anna Santolaria. En aquest espai 
es desenvolupen majoritàriament treballs de 
conservació i restauració de vitralls, però també 
s'hi realitzen nous vitralls amb la tècnica tradicional 
de l'emplomat i la pintura sobre vidre.  Formada 
en conservació de vitralls a la Universitat de 
York, Santolaria ha col·laborat en projectes de 
restauració de vitrall de gran envergadura arreu 
d'Europa, especialment a Anglaterra, Suècia i 
Alemanya. Malgrat seguir col·laborant amb tallers 
internacionals, el seu taller de vitralls a Girona obre 
les portes sovint per mostrar els seus mètodes i 
treballs.

Trav. Auriga, 5

33   I-4

620 53 33 43

Dl. - Dv. | 9 -18:30h. 

www.canpinyonaire.com
annasantolaria@gmail.com



42 La quarta generació continua especialitzada 
en ganivets, paraigües i estris de cuina

Jean Boué venia de França i va començar a esmolar 
i vendre ganivets a Girona l'any 1890. Al negoci 
s'hi va afegir el fill, Pere Boué, juntament amb la 
seva dona van oferir també el servei de reparació 
i venda de paraigües i bicicletes, convertint-se en 
un dels primers negocis de venda de bicicletes a la 
ciutat. Quan la seva filla Maria Boué va agafar Casa 
Boué, fins i tot venia laca a granel i perfums de La 
Maja. L'actual propietari, en Lluís Roca Boué, és fill 
de la Maria Boué i continua el negoci especialitzat 
en ganivets, paraigües i estris de cuina.

Casa Boué

Obertura: 1890
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

+100

Pont de Pedra s/n

34   H-5

972 20 57 81

Dl.  | 10 - 13:25 h. /
Dt. - Ds. | 9:30 - 13:15 h. /
16:30 - 20:15 h.

www.casaboue.com
boue@casaboue.com



43 Actualment a Can Coll estan especialitzats 
en articles de cuina i ferreteria domèstica

Esteve Coll i Figueras va obrir Can Coll l'any 1945 
amb el nom de Casa Coll. Havia adquirit un solar al 
carrer Dr. Robert amb la intenció d'establir-hi la llar 
familiar i un negoci vinculat a la ferreteria i la cuina. 
Lluís Coll i Frou, fill d’ Esteve Coll, va ser qui es va fer 
càrrec de l'empresa amb l'ajut de la seva muller, la 
Lolita Rovira. Treballaven entre cargols, claus, peces 
de ferreteria a granel, olles, plats, porrons o raspalls 
per als cavalls que voltaven el mercat. Al llarg dels 
anys, a Can Coll s’hi ha pogut trobar de tot: des del 
gran i petit electrodomèstic, fins a tocadiscs, ràdios 
i música, o els primers televisors que van arribar a 
la ciutat. Actualment estan especialitzats en articles 
de cuina i ferreteria domèstica. 

Casa Coll

Obertura: 1945
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Sant Antoni Maria Claret, 51

35   L-6

972 20 09 31

Dl. | 16:15 - 20:15 h.
Dt. - Dv. | 9 - 13:30 h. /
16:15 - 20:15 h.
Ds. | 9 - 13:30 h. /
16:30 - 20:30 h.



44 És una de les botigues més antigues de Girona 
i encara hi venen matalassos

Casa Llapart
Quan Casa Llapart va obrir, el carrer Ciutadans era 
el més elegant i amb millor potencial comercial de 
Girona. Així que, a la que va poder, Ramon Llapart 
Busquets va traslladar-hi la botiga de matalassos 
que tenia al carrer Ballesteries. Llavors es dormia 
en matalassos de palla, però es van començar a 
posar de moda els de llana; "Va ser com quan van 
sortir els mòbils, tothom en volia un", explica Maria 
Carme Marenya, quarta generació del negoci. 
Actualment casa Llapart és una de les botigues més 
antigues de Girona i encara hi venen matalassos (és 
clar que de llana ja no), però la seva especialitat són 
els coixins: en tenen de tot tipus i també els fan a 
mida i personalitzats al gust de cada client. 

Obertura: 1847
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

+100

Ciutadans, 17

36   G-3

972 20 09 77

Dl. | 17 - 20 h. /
Dt. - Dv. | 10 - 13 h. /
17 - 20 h.
Ds. | 10  -13 h. 



45 Especialistes en instal·lació i personalització 
de cortines d'interior i d'exterior

El negoci va començar amb Narcís Esteba, que va 
obrir un petit local al carrer Juli Garreta, on feia 
treballs de tapisseria diversos. Com a curiositat, 
durant els anys 60 van tenir un alt volum de feina 
fent fundes per a tapisseries de cotxe: tothom que 
es comprava un cotxe se'n feia una per protegir els 
seients. La cortina es va incorporar després i, poc 
a poc, la roba de la casa. Actualment Cortinatges 
Esteba té 4 botigues (Girona, Olot, Blanes i Palamós) 
i són especialistes en la instal·lació i personalització 
de tota mena de cortines, tant d'interior com 
d'exterior. També tenen una àmplia oferta en tèxtils 
de la casa i estores a mida.

Cortinatges Esteba

Obertura: 1961
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 4

+50

Rutlla, 11 local 1

37   L-5

972 20 34 23

Dl. - Dv. | 9.30 -13.30 / 
16:30 - 20:30 h.
Ds. | 10 -13.30 / 
17 - 20:30 h.

www.cortinatgesesteba.com
info@cortinatgesesteba.com



46 El rebesavi de l'actual propietari ja forjava 
ferro en aquest local de carrer Nou

Obertura: 1850
Generacions: 5 
Nº d'establiments: 1

El rebesavi de l'actual propietari de Ferros D'Art 
Cadenas ja forjava ferro en aquest local del carrer 
Nou. Va fer les portes reixades de l'Ajuntament i va 
ser col·laborador de l'arquitecte Masó, amb qui va 
realitzar diversos encàrrecs de forja a la mateixa 
Casa Masó o La Punxa. El fet de treballar amb un 
arquitecte de renom va fer populars els treballs 
de la família Cadenas, que venien de Sant Cebrià 
dels Alls, a la zona de Calonge. Com a curiositat, el 
negoci ha estat regentat per dones dues vegades, 
fet extraordinari a principis de segle. Sergi Cadenas 
explica que s'han anat adaptant a les tendències de 
cada època. Actualment es treballa forja moderna 
per a portals, reixes i altres, sempre per encàrrec.

Ferros d'Art Cadenas

+100

Nou, 5

38   H-6

972 20 26 72

Dl. - Dv.  | 9 -13 h / 
16 - 19 h.
Ds. | 11 - 13:30 h /
17 - 20 h

www.ferrosdart.cat
info@ferrosdart.cat



47 Actualment són el principal venedor de màquines 
de cosir de Girona

Obertura: 1876
Generacions: 3
Nº d'establiments:  1

Màquines de cosir 
Duch
Màquines de cosir Duch va iniciar el seu recorregut 
l'any 1876 a mans de l'avi de qui avui n'és el 
propietari, en Gabriel. Són tres generacions de 
músics i mecànics de màquines de cosir. Se'ls 
coneix com 'La Singer', per la seva representació 
de la reconeguda marca, tot i que amb el pas 
dels anys han anat adquirint la representació 
d'altres marques. Actualment són el principal 
venedor de màquines de cosir de Girona i també 
es dediquen a la reparació i  venda d'accessoris i 
recanvis. Ofereixen assessorament professional 
per adquirir la màquina de cosir que més s'ajusti 
a les necessitats del client. El tracte és proper i de 
confiança.

Santa Eugènia, 23

39  Santa Eugènia

972 20 05 42

Dl. - Dv.  | 9:15 -13 h / 
16:15 - 20 h.
Ds. | 9:15 - 13 h

info@maquinesdecosirduch.com

+100



48 La caixa de l'orgue de la Catedral 
es va encarregar al seu taller de Santa Eugènia

Tot i que Mobles Brugué va obrir com a botiga de 
mobles l'any 1950, anteriorment havia estat un 
taller de fusteria regentat per Pere Brugué Sureda. 
Especialista en talla de fusta, explica la família que 
la caixa de l'orgue de la Catedral de Girona es va 
encarregar al seu taller de Santa Eugènia. El negoci 
de la venda de mobles va començar a finals dels 60 
i durant aquella època i fins als 80 recorden un gran 
volum de vendes. Després ja va canviar el sector, i 
l'actual propietària Maria Brugué, tercera generació 
i filla de Martí Brugué Vila, ofereix mobles i també 
objectes de decoració.

Mobles Brugué

Obertura: 1950
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Santa Eugènia, 240

40   Santa Eugènia

972 23 27 22

Dl. - Ds. | 9:30 - 13 h. /
16:30 - 20 h.



49 Una gran varietat de productes artesanals, 
atemporals i fets amb cura

Obertura: 1962
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Mobles Nierga neix a Girona l'any 1962 al carrer 
Albereda, amb la finalitat d'oferir als seus clients 
locals productes fets a mà i de qualitat. Els residents 
de Girona i visitants de la ciutat es dirigeixen a 
Mobles Nierga quan volen un producte  concret i 
de llarga durabilitat. Hi trobem productes de fusta 
i vímet, com per exemple: una cadira alta per al 
primer net, un calaix indestructible, unes robustes 
cadires de cuina, una cistella per anar a caçar bolets 
silvestres, etc. Una gran varietat de productes 
artesanals, atemporals i fets amb cura perquè 
aguantin unes quantes generacions familiars.

Mobles J. Nierga

+50

Albereda, 1

41   H-4

972 20 54 22

Dl. - Ds. | 10 - 13 h. / 
16:30 - 20 h.

moblesjnierga@gmail.com



50 Amb llautó van fer equips per 
als manaies de Girona

Ramon Boix Costa, nascut a Banyoles, va fundar 
l'any 1882 un taller de llauneria al carrer Ballesteries 
de Girona. Els seus fills Josep i Francisco van 
continuar el taller introduint treballs fets amb 
llautó i aram. Amb llautó van fer equips per als 
manaies de Girona: cascs, cuirasses i escuts. L'any 
1954, en Francisco Boix, fruit del seu talent com a 
llauner, va fabricar amb llauna l'Àliga de la ciutat de 
Girona. Actualment el fill d'en Francisco, en Ramon 
Boix Vila, continua fabricant equips de manaies, 
d'armats i d'estaferms, així com corones i fermalls 
per a gegants. 

Ramon Boix

Obertura: 1882
Generacions: 2
Nº d'establiments: 1

+100

Ballesteries, 17

42   F-4

972 20 67 97

Dl. - Dv.  | 9 - 13 h. / 
16 - 19 h.
Ds.  | 10 - 13 h.



51 En un inici era una botiga que 
es dedicava a la venda d'espelmes i ciris

La botiga Roura es va inaugurar l'any 1960 amb 
en Gabriel Roura Papell al capdavant, com una 
sucursal de la botiga i fàbrica d'espelmes que 
tenien a Figueres. En un inici era una botiga que 
es dedicava a la venda d'espelmes, ciris i altres 
productes relacionats amb la litúrgia. També 
tenien figures de Sants i Verges. L'any 1972 se'n va 
fer càrrec l'Anna Mª Fàbrega Caritg, la nora d'en 
Gabriel Roura, que va anar renovant la botiga i els 
productes segons evolucionaven les tendències 
amb el temps. Als anys 80 s'hi va incorporar la seva 
filla Catalina Roura que és qui encara dirigeix el 
negoci.

Regals Roura

Obertura: 1960
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Ciutadans, 22 

43   G-3

972 20 33 19

Dl. | 16.30 - 20 h.
Dm. - Dv. | 10 - 14 h. /
16.30 - 20 h.
Ds. | 11 - 14 h. /
16 - 20 h.

www.ceragi.com
rcata09@gmail.com



52 

Restauracions Batlle

Un taller de recuperació de mobles i objectes 
situat al cor de Girona

Obertura: 1971
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

Encara queden històries que ens parlen de traspàs 
de coneixements, de la passió per la feina manual i 
l'artesania. Un d'aquests exemples és Restauracions 
Batlle, un taller de recuperació de mobles i objectes 
situat al cor de Girona. L'actual propietari, en Narcís, 
es va criar en una família d'ebenistes i fusters on, 
de manera natural, va anar aprenent l'ofici. L'any 
1971, el seu pare va obrir les portes del negoci 
per primera vegada, després de treballar anys 
de fuster en un petit taller seguint les tècniques 
de l'avi Batlle. 20 anys després, i ja en mans de la 
tercera generació, es va ampliar amb una botiga 
d'antiquari als baixos del mateix edifici.

D'en Jaume Pons
Martí, 22 Baixos

44   C-4

972 21 54 86

Dl. - Dv. | 8 - 13 h. /
15 - 20 h.
Ds. | 8 -14 h.

www.restauracionsbatlle.com
narcisbatlle@restauracionsbatlle.com



53 Són especialistes en materials diversos, 
com el metacrilat, suro, vidre o espumes

Obertura: 1924
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 3

El que va començar com una gasolinera al carrer 
Jaume I, a poc a poc va començar a ampliar-se el 
negoci amb una botiga al costat relacionada amb 
l'automoció i els plàstics. Actualment, el Servei 
Estació són uns magatzems de quatre plantes 
especialitzats en bricolatge, on s'hi pot trobar una 
mica de tot. Són especialistes en materials diversos, 
com el metacrilat, suro, vidre o espumes, pensats 
per al bricolatge i les manualitats. A banda del de 
Girona, tenen un centre a Barcelona i un altre a Sant 
Adrià de Besòs, i n'havien tingut també a Lleida i a 
Palma de Mallorca.

Servei Estació

+50

Sèquia, 20

45   H-8

972 20 40 62

Dl. - Ds. | 9 - 21 h.

www.serveiestacio.com
info@serveiestacio.com



54 Ofereixen subministraments per a hostaleria 
i parament de la llar per a particulars

Obertura: 1948
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

Suministros Gerona va començar l'any 1948 amb 
Jordi Rosa Oliveras al capdavant, juntament amb 
el seu pare. Inicialment era una botiga petita, però 
Suministres Girona s'ha convertit en una gran 
superfície de diversos nivells on trobar gairebé de 
tot. Ofereixen subministraments per a hostaleria 
i parament de la llar per a particulars. Disposen 
d'una àmplia varietat d'electrodomèstics, cuines, 
equips de so, il·luminació i decoració. Posen en 
valor l'atenció personalitzada del client i els seus 
més de 60 anys d'experiència que representen els 
actuals propietaris, la tercera generació del negoci 
familiar.

Suministres 
Girona

+50

Gran Via de Jaume I, 26

46   G-7

972 20 21 00

Dt. - Ds. | 9:45 -13.15 h. /
16:30 - 20:15 h.
Dl. | 16:30 - 20:15 h.

www.suministresgirona.com
info@suministresgirona.com



55 

La Volta

Els locals dels artistes residents són a la 
vegada botigues, tallers i galeries

Obertura: 2014
Nº d'establiments: 4

Les quatre botigues de La Volta formen part del 
projecte cultural nascut l’any 2014 i que té un 
doble objectiu: posar espais de treball a disposició 
de projectes culturals, artesans i artístics alhora que 
es dinamitza comercialment i culturalment el barri 
de Sant Narcís. Els locals es posen a disposició dels 
artistes residents i són a la vegada botigues, tallers 
i galeria. Trimestralment La Volta organitza un 
mercat temàtic a la Plaça de l’Assumpció. 

Pl. de l'Assumpció, 29-31

47   Sant Narcís

610 03 38 33 

Dl. - Dv. | 10 - 13 h. /
17 - 20 h.

www. femlavolta.cat
info@femlavolta.cat



56 

Zurilla

Articles d'artesans que van des de ceràmica fins a 
roba, complements o decoració

Obertura: 2015
Generacions: 2
Nº d'establiments: 1

Mare i filla es van decidir a obrir una botiga després 
d'haver estat molts anys venent ceràmica a tercers 
i exportant-la arreu d' Europa. A Zurilla fan una 
acurada selecció d'articles d'artesans; tenen des 
de la marca Marcelinus d'Olot fins a bosses de 
pell, mantes d'Ezcaray o petits mobles.  Busquen 
productes de qualitat amb una història al darrere 
i que siguin de proximitat. De fabricació pròpia  
(ceràmica) tenen unes figures d'uns personatges 
asseguts, talles, teteres, escultures o penjadors, 
entre altres. També ofereixen un servei a mida per 
a empreses o particulars i personalitzen tot el que 
faci falta.

Ballesteries, 10

48   F-4

639 65 31 76

Dl. - Ds. | 10:30 - 14:30h. / 
16:30 - 20:30h.

www.zurilla.net
montse@zurilla.net



Lleure i
cultura

57



58 

Art en Brut Gallery

Obertura: 2014 
Generacions: 1
Nº d'establiments: 1 

Des d’Art en Brut Gallery s’exploren les arts 
plàstiques des de diferents perspectives de l’art. Se 
centren en les exposicions, la venda d'obra gràfica 
i original dels grans artistes catalans, a més d'obres 
de col·leccions concretes i especialitzades. A 
banda dels serveis de catalogació i taxació d'obres 
d'art, la galeria ofereix també la possibilitat de 
llogar el seu local per exposar i/o organitzar petits 
esdeveniments. Un espai sens dubte singular i amb 
encant que l’artista Lluís Güell va decorar amb guix 
i que es coneix popularment com La Botigueta de 
la Cort Reial, el nom original de la botiga de roba en 
la seva fundació.

Es coneix popularment com La Botigueta de 
la Cort Reial, el nom fundacional de la botiga 

Cort Reial, 3

49   G-4

606 887 933

Dt. - Ds. | 11 - 14 h. / 
17- 20 h.

www.artenbrut.info
artbrut68@gmail.com



59 Pare i fill Masferrer es documenten, realitzen els 
motlles i fan la producció pròpia de les figures

Obertura: 1976
Generacions: 2
Nº d'establiments: 1

El que va començar com una filatèlia i numismàtica 
s'ha convertit en un negoci gairebé únic al món 
de figures de metall. La relació amb un client que 
col·leccionava soldats va inspirar Pere Masferrer a 
fer recerca de personatges històrics i reproduir-los 
en miniatura. Va començar amb la reproducció 
dels manaies de Girona i després va treballar amb 
altres models de soldats relacionats amb la ciutat. A 
partir d'aquí va anar ampliant el ventall de figures 
històriques fins a haver-ne creat unes 400 d'arreu 
del món. La majoria de 'soldadets' (que abans eren de 
plom però ara es fabriquen amb productes d'estany i 
sense tòxics), es venen a l'estranger i per internet. Pare 
i fill regenten el negoci i expliquen que de fabricants 
com ells n'hi deu haver uns vint a tot el món. 

Art Girona

Pl. del Vi, 8

50   H-4

972 20 41 34

Dl. - Ds. | 10 - 13h / 16 -20h.

www.art-girona.com



60 La Galeria d'Art l'Artística ofereix 
exposicions i organitza subhastes

Obertura: 1947
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

L'Artística
A l'Artística fa més de 72 anys que es dona 
assessorament en el món de l’art, tant a professionals 
com a aficionats o compradors i venedors d’obres 
d’art. A més de la venda de materials de belles arts, 
manualitats, escultura, pintura, dibuix i papereria, 
també disposen de serveis de peritatges i taxacions, 
taller propi d'emmarcació i restauració i acadèmia 
de dibuix i pintura. La Galeria d'Art l'Artística ofereix 
exposicions i organitza subhastes. Tota aquesta 
activitat ha convertit l'Artística en un centre de 
referència del sector artístic a Girona. L'atenció 
propera i personalitzada als clients, avalada per la seva 
experiència, és un dels seus principals valors.  

+50

Barcelona, 31

51   L-9

608 37 09 66

Dl. - Ds. | 9:30 -13:30 / 
16:30 - 20 h.

www.lartistica.cat
info@lartistica.cat



61 Assessorament personalitzat amb més de 30 anys 
d'experiència en el món de la bicicleta

Jordi Fortià Martí té una llarga experiència com 
a ciclista professional. Al llarg de la seva vida ha 
realitzat diverses Voltes a Espanya i Tours de França. 
Fruit d'aquesta afició pel ciclisme, l'any 1982 va 
decidir obrir la seva pròpia botiga de reparació i 
venda de bicicletes. S'hi poden trobar bicicletes 
de tota mena (urbanes, de muntanya, de ciutat o 
elèctriques) i accessoris. Bicicletes Fortià ofereix un 
assessorament totalment personalitzat amb més de 
30 anys d'experiència en el món de la bicicleta.

Bicicletes Fortià

Obertura: 1982
Generacions: 1
Nº d'establiments: 1

Miquel Blay, 2

52   G-7

972 20 39 67

Dl. - Dv. | 9 - 13h / 15 -20h.
Ds. | 9 - 13h / 16 -20h.

www.bicicletesfortia.cat
info@bicicletesfortia.cat



62 Especialitats en disfresses, perruques, maquillatge, 
barrets, complements i articles de festa

Busquets Festa
El 1907, Teresa Norat Turbau obria una adrogueria 
a la Plaça Marquès de Camps que gestionaria el seu 
fill, Emili Busquets Norat, juntament amb la seva 
dona Maria Bosch Masferrer. El net Benet Busquets 
i la seva dona Emília Portulas són qui farien 
evolucionar el negoci, convertint-se l'any 1969 en 
autoservei i el 1975 en el Supermercat Busquets, 
establiment de referència a la ciutat. L'octubre de 
2015 el supermercat tancava. Emili Busquets, fill de 
Benet i Emília, regenta ara una botiga d'articles de 
festa que la família tenia al carrer Santa Eugènia, 
traslladada al local on abans hi havia la històrica 
Joguines Mili. Actualment estan especialitzats 
en disfresses, perruques, maquillatge, barrets, 
complements i articles de festa i de carnaval.

Obertura: 1907
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

+100

Pl. Marqués de Camps, 5

53   I-8

972 20 30 80

Dl. - Ds. | 10 - 13:30 h. /
16:30 - 20:30h.

www.patam.com
patam@patam.com



63 La Lídia Araus regenta el negoci, que defineix 
com 'una botiga de regals per a nens petits'

Obertura: 1949
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

L'any 1949, un dels dependents de Can Pujadas 
i una de les dependentes de Can Falcó es van 
conèixer escombrant el carrer i es van casar.  Junts 
van obrir una botiga, Araus Plástico y Caucho, on 
tenien tota mena de productes relacionats amb 
el plàstic i, quan s'apropava Nadal, venien també 
alguna joguina. El seu fill Jordi Araus els ajudava, 
i amb la seva incorporació al negoci la venda de 
joguines es va anar ampliant fins a convertir-lo en 
botiga de joguines.. Va arribar a tenir 4 botigues de 
joguines obertes simultàniament. Ara, la Lídia Araus 
regenta el negoci, que defineix com 'una botiga 
de regals per a nens petits'. No ofereix joguines 
comercials i de moda, sinó una selecció feta per 
ella i sobre la qual ofereix un assessorament 
personalitzat.

Joguines Araus

+50

Migdia, 20

54   Eixample

972 21 46 89

Dl. | 16 - 20 h.
Dt. - Ds. | 9:30 - 13 h. /
16:30 - 20 h.

www.araus.cat
info@araus.cat



64 Un espai curull de joguines de sempre, des de 
titelles i baldufes, jocs de cartes o trencaclosques

Obertura: 1985
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

La Carpa va obrir l'any 1985 i el seu nom és un 
homenatge als peixos del riu Onyar. És una petita 
i històrica botiga del carrer Ballesteries que juga 
amb els més petits de la casa i fa jugar els més 
grans amb les seves joguines de sempre, des de 
titelles i baldufes, jocs de cartes i trencaclosques de 
tres dimensions, fins a jocs clàssics amb dissenys 
renovats. Totes les edats i tots els idiomes somriuen 
en aquest espai.

La Carpa

Ballesteries, 37

55   E-4

972 21 20 02

Dl. - Ds. | 10:30 - 13:30h. / 
16:30 - 20h.

www.lacarpa.cat
botiga@lacarpa.cat



65 

Llibreria 22

La Llibreria 22 s'ha convertit sens dubte en
tota una institució cultural de la ciutat 

Guillem Terribas, juntament amb un grup de 
socis va fundar-la el 1978 amb el primer local 
del carrer Hortes. A poc a poc va anar ampliant 
el negoci, amb una botiga de còmics que ara 
també està especialitzada en llibres de butxaca 
i amb la llibreria-quiosc que hi ha al carrer Emili 
Grahit. Recentment ha obert també l'Espai 22, on 
es fan exposicions i presentacions. La 22 ha estat 
guardonada pel govern espanyol per la Millor 
Labor de la Difusió de la Cultura (1986) i per la 
Generalitat de Catalunya com a Millor Llibreria 
(1990 i 1997). També ha rebut, entre altres, el Premi 
Liberpress a l'apartat de Literatura l'any 2014. 
Destaquen les seves seccions d'humanitats, poesia, 
narrativa, còmic i cinema. 

Obertura: 1978
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 3

Hortes, 22

56   G-6

972 21 23 95

Dl. - Ds. | 9 - 13:30h. /
16:30 -20h.

www.llibreria22.net
llibreria22@llibreria22.net



66 Destaca la seva secció infantil i també 
una secció de llibres d'espiritualitat

Des d'un inici, l'objectiu de la llibreria Empúries 
va ser treballar com a prescriptors de llibres i de 
la lectura en general. Montse Guardiola va estar al 
capdavant del projecte fins als anys 90, quan una 
altra dona, Maria Carme Ferrer, va encarregar-se de 
la gestió. Expliquen que al principi també venien 
discos i sempre va ser una llibreria molt moderna 
on ja als anys 60 s'organitzaven contacontes i un 
club de lectura. Destaca la seva secció infantil molt 
cuidada i diversa i també una secció de llibres 
d'espiritualitat. Actualment hi treballen 6 persones, 
que expliquen que són molt amics dels seus clients 
i que estan molt orgullosos i contents de la seva 
feina de llibreters. 

Llibreria Empúries

Obertura: 1956
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Mariano Àlvarez de Castro, 6

57   J-8

972 20 34 29

Dl. a Dv. | 9:30 - 13:30 h. /
16:30 - 20 h.
Ds. | 10 - 14 h. /
17 - 20 h.

www.troa.es/librerias/
empuries_13
empuries@troa.es



67 És una de les llibreries 
més antigues de Catalunya

La fundació de la Llibreria Geli data del març 
de 1879,  quan Francesc Geli Geli va inaugurar 
la llavors anomenada Librería San José amb la 
intenció de cobrir les necessitats culturals tant dels 
ciutadans de Girona i comarca com de l’estament 
eclesiàstic (bàsicament es venien llibres de temàtica 
religiosa i filosofia). Més endavant, l'any 1988, el 
negoci es va traspassar a Pere Rodeja i Ponsatí, pare 
de l'actual gestor de la llibreria. Actualment té un 
ampli fons permanentment actualitzat i disposa de 
seccions especialitzades en psicologia-autoajuda, 
dret, art, filosofia, assaig... És una de les llibreries 
més antigues de Catalunya.

Llibreria Geli

Obertura: 1879
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+100

Argenteria, 18

58   F-4

972 20 17 90

Dl. a Ds.  | 9:30 - 13:30 h. /
16:30 - 20:30 h.

www.llibreriageli.com
info@geli.cat



68 Des de la seva fundació, el seu fons de llibres i 
revistes sempre ha estat íntegrament en català

La defensa de la llengua, la cultura i la nació 
catalana van ser els valors fundacionals de la 
Llibreria Les Voltes, que es va crear per iniciativa de 
43 ciutadans gironins. L'any 2014 va passar a ser 
fundació, de la mà del seu responsable actual, Joan 
Matamala, fill d’un dels fundadors, Feliu Matamala. 
Durant el franquisme i el tardofranquisme, va ser 
l'epicentre d'accions diverses d’activisme cultural i 
ha estat impulsora d'iniciatives com l'expedició del 
carnet català des de l'any 1982. L'esperit fundacional 
no s'ha deixat mai de banda, i el seu fons de llibres i 
revistes sempre ha estat íntegrament en català.

Llibreria Les Voltes

Obertura: 1963
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Pl. del Vi, 2

59   H-4

972 22 43 13

Dl. a Ds. | 9 - 14 h. /
16 - 20 h.
Ds. | 10 - 14 h.

llibreria@lesvoltes.cat



69 

Llibreria  Linguae

Llibres en anglès, francès i italià, tant de 
metodologia com novel·les i llibres infantils

Després d'estudiar Llengües i Literatures Modernes, 
Mar Ferrer va viure uns anys a Bèlgica. Quan va 
tornar, es va adonar que a Girona no hi havia cap 
llibreria estrangera i havia d'anar a Barcelona per 
comprar llibres en francès o anglès. Va decidir 
obrir una llibreria especialitzada en idiomes, 
on destaca la secció de llengua anglesa. També 
organitza classes de conversa per a adults en tots 
els nivells i idiomes, així com classes de cuina per 
a nens i nenes o contacontes. La seva selecció de 
llibres infantils també té una gran reputació. Hi 
trobarem llibres en anglès, francès i italià, tant de 
metodologia com novel·les i literatura catalana i 
castellana traduïda. 

Obertura: 2015
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Migdia, 77 

60   Eixample

972 48 36 40

Dl. - Dv. | 10 - 14h. / 
17 - 20.30h.
Ds. | 10:30 - 14h.

www.linguae.cat
info@linguae.cat



70 

Llibreria Ulyssus

Organitzen presentacions i trobades de viatges 
per compartir experiències 

Obertura: 1997
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Devia rondar l'any 1995 quan un dels germans 
Iglésias va voler comprar una guia de viatges i 
no la va trobar en tot Girona. D'aquí va tenir la 
idea d'obrir una llibreria especialitzada en llibres i 
guies de viatges, que va començar amb un local a 
la Casa Masó del carrer Ballesteries i que regenta 
encara ara juntament amb el seu germà. A banda 
de literatura i guies de viatge, estan especialitzats 
en excursionisme, muntanya, llibres sobre Girona 
i mapes de muntanya. Organitzen presentacions 
i trobades de viatges per compartir experiències 
i informacions pràctiques. També tenen una 
secció destacada de boles del món. Actualment 
comparteixen local amb l'agència de viatges 
Vinyolas. 

Cort Reial, 3 

61   G-4 

972 21 17 73

Dl. - Ds. | 10 - 14h. /
16:30 - 20:30h.

ulyssus@ulyssus.com



71 

Moby Disk Records

Moby Disk ha estat també un segell discogràfic 
i promotor de concerts 

La història de Moby Disk comença de la mà de Pemi 
Planas amb una botiga al Pont del Dimoni. Com 
no podia ser d'una altra manera, en Pemi és un 
gran apassionat de la música, i Moby Disk ha estat 
també un segell discogràfic i promotor de concerts. 
En el seu moment va organitzar concerts de Los 
Planetas, Australian Blonde o Jamiroquai, entre 
altres. Ara explica que està tornant la moda dels 
vinils, i a la botiga en té una destacada oferta. També 
venen amplificadors, tocadiscos, tenen una secció 
de segona mà i marxandatge de música, cinema i 
llibres. Sovint organitzen activitats relacionades amb 
la música com xerrades, presentacions de discos 
o concerts de format acústic.

Obertura: 1993
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Rbla. de la Llibertat, 46 

62   G-4 

972 20 09 88

Dl. - Dv. | 10 - 14h. / 
17 - 20.30h.
Ds. | 10:30 - 14h.

www.mobydiskrecords.es
consulta@mobydiskrecords.es



72 

Nou Platea

Sala de nit de referència, cada dijous organitzen 
festes universitàries.

Platea és un espai de festa nocturna de referència 
des del seu naixement l'any 1993. Actualment el 
local es diu Nou Platea, però manté l'essència del 
Platea original: aposta per música diversa i festa 
adaptada a diferents edats i estils. Espai molt 
plural que disposa de dos espais diferenciats i 
que, generalment, els dimecres i dijous se centra 
en el públic més jove i els divendres i dissabtes 
en el públic adult. Cada dijous organitzen festes 
universitàries i alguns divendres posen música 
swing. També organitzen festes temàtiques i 
activitats diverses com col·loquis, presentacions de 
discos i concerts en directe. Per Platea hi han passat 
grups diversos com Jarabe de Palo, Sergio Dalma, 
Pau Riba, Albert Pla, Dover o Sopa de Cabra.

Obertura: 1993
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Jeroni Real de Fontclara, 4 

63   E-5 

972 22 72 88

Dc. - Dj. | 24 - 5h.
Dv. - Ds. | 24 - 6h.

www.facebook.com/
nouplateagirona
nouplateagirona@gmail.com



73 

Papers

Els conjunts de sobre i paper de carta, 
les plumes i els bolígrafs centraven el negoci 

Obertura: 1985
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Quan Isabel Martínez va obrir aquesta botiga 
al carrer Ballesteries, els correus electrònics no 
existien. Els conjunts de sobre i paper de carta, 
les plomes i els bolígrafs eren molt populars i 
centraven el negoci. Amb el temps el tema de 
l'escriptura va anar a menys, però va ampliar 
l'oferta amb objectes de regal, ninos de paper 
maixé i productes més actuals. Actualment la 
botiga la regenta el seu nebot, i destaca per la 
seva col·lecció d'objectes relacionats amb els 
còmics (Tintín, Mafalda, Astèrix i Obèlix), així com 
mapes i boles del món. També ofereixen un servei 
d'enquadernació artesanal.

Ballesteries, 31

64   E-4 

972 22 33 75

Dt. - Ds. | 10:15 - 13:30h. /
17 - 20:30h.

www.papersgirona.com
papersgirona@gmail.com



74 

Recorda -te'n

Des dels inicis, Recorda-te'n ha volgut promocionar 
artistes gironins a la gent que visita la ciutat

Recorda-te'n va obrir de la mà d'Abelard Ventura i 
Maria Recasens l'any 1982. Van veure que hi havia 
moltes opcions de treballar un record de Girona 
singular i de qualitat, destinat als visitants, però 
també per a gironins i gironines. Van començar 
amb un producte propi centrat en Girona, la seva 
història i les seves llegendes. Els records estrella han 
estat les llegendes com la Mosca, el Tarlà i la Lleona, 
dels quals s'han fet samarretes, llibretes o imants, 
entre altres. Des dels inicis, Recorda-te'n ha volgut 
promocionar artistes gironins a la gent que visita 
la ciutat. L'aparador, sempre amb molts detalls i 
ben cuidat, s'encarrega de captar la clientela que 
passeja pel carrer Calderers. Tenen una segona 
botiga al carrer de La Força.

Obertura: 1982
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 2

Calderers, 12

65   D-4

972 22 78 90

Dl. - Dg. | 10 - 14 h. /
16:30 - 20 h.

www.recordaten.cat
info@recordaten.cat



75 

Sunset Jazz Club

Aquest local del Barri Vell és tot un club de 
referència a Girona per als amants del jazz

Amb 20 anys a les seves espatlles, aquest local 
del Barri Vell és tot un club de referència a Girona 
per als amants del jazz. Ofereixen una àmplia 
programació de concerts d'artistes nacionals i 
internacionals del més alt nivell. Paral·lelament, 
i com a complement a la música, compten amb 
una variada selecció de còctels, tant tradicionals 
com propis, així com una extensa carta de whiskys 
irlandesos i escocesos, de ginebres i vodkes.

Obertura: 2001
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Fotografia: Jordi Renart

D'en Jaume Pons Martí, 12 

66   C-4

872 08 01 45

www.sunsetjazz-club.com
sunsetgirona@gmail.com



76 Un espai de descobriment, aprenentatge i 
entreteniment lúdic  per a petits i grans

Zeppelin
Zeppelin, un món de jocs, neix el 1984, quan  la 
Fina Manich i els seus fills, la Maria i en Jordi Llapart, 
creen la botiga com a cadena familiar arrelada a 
la ciutat i que proposava un viatge al voltant del 
món dels jocs i les joguines. La Fina va rebre el 
Premi Especial Sóc Girona per la seva trajectòria 
i implicació amb la ciutat. La botiga es defineix 
com un espai de descobriment, aprenentatge i 
entreteniment lúdic  per a petits i grans.

Obertura: 1984
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Pl. Santa Susana, 7 

67   G-6

972 20 82 65

Dl. | 16:30 - 20h.
Dt. - Ds.  | 10 -13.30h. / 
16:30 - 20h.

zeppelindreams.com
info@zeppelindreams.com



Moda i joies
77



78 Un gran espai de dues plantes que actualment 
ja regenta la tercera generació

Maria Casellas va fundar els Magatzems Mari a 
l'antiga plaça del Gra de Girona l'any 1945. Era una 
dona emprenedora que es va dedicar a la moda 
per a home i dona. L'any 1960, amb una botiga 
consolidada, en va obrir una segona a l'antiga Casa 
Gispert Saüc de Rafael Masó, un gran espai de 
dues plantes que actualment ja regenta la tercera 
generació, amb Esteve Bosch al capdavant. En 
l'actualitat és una botiga multimarca que prioritza 
la fabricació i dissenys catalans i de proximitat. 
L'assessorament personalitzat i la selecció de 
marques i models, sumats a una llarga història, són 
els principals valors de l'actual Aire de Girona.

Aire de Girona

Obertura: 1945
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Gran Via de Jaume I, 66

68   I-8

972 20 16 70

Dl. - Ds. | 9:30 - 13 h. /
16:30 - 20 h.

www.airedegirona.cat
info@airedegirona.cat



79 Actualment a Argence hi trobem texans, 
sastreria d'home i talles grans

Obertura: 1962
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Joan Argence era sastre i venia d'Olot. Va obrir 
una botiga a Girona l'any 1962. En aquella època, 
explica el seu fill Josep Argence, no hi havia gaire 
competència i es fabricava segons els gustos dels 
nombrosos turistes que visitaven la botiga. Molts 
buscaven peces de pell, que aconseguien a Vic, 
per fabricar americanes, abrics o caçadores, entre 
altres. Els pantalons de tergal, les talles grans o les 
peces de festa també van ser alguns dels reclams 
de la botiga. Més endavant van deixar el negoci 
de la sastreria i van començar a comprar el gènere. 
Actualment a Argence hi trobem texans, sastreria 
d'home i talles grans. La fusteria interior del local és 
l'original de quan es va obrir la botiga, feta pel mateix 
Joan Argence.

Argence

+50

Nou, 37

69   H-7

972 20 42 22

Dl - Dv. | 9:45- 13:15 h. /
16:45 - 20:15 h.
Ds. | 10 - 14 h. /
16:30 - 20:30 h.

www.confeccionsargence.com
josepargence@gmail.com



80 A més del material de caça, destaca la secció 
d'esport de la botiga

Obertura: 1975
Generacions: 1
Nº d'establiments: 1

Josep Maria Nogué va començar com a aprenent 
de l'z Girona. En aquella època hi havia molta afició 
per la caça i es venien molts cartutxos, escopetes 
i productes relacionats. Recorda que durant uns 
anys, els dissabtes venia gent de tota la comarca 
a comprar perquè no hi havia gaire competència 
en el sector de l'armeria. Ara les coses han canviat 
i destaca més la secció d'esport de la botiga, on es 
pot trobar calçat, complements, samarretes i roba 
esportiva. També continuen tenint una secció de 
caça on trobar roba, com armilles i calçat especial, i 
també escopetes d'aire comprimit, entre altres.

Armeria Girona

Santa Clara, 46

70   G-5

972 20 29 42

Dl. | 10 - 13:30 h.
Dt. - Ds. | 10 - 13:30 h. /
16:45 - 20:30 h.



81 El producte estrella 
són els barrets i els capells

Arxer és l'única botiga especialitzada en barrets 
i capells de Girona. Enric Graells Aparicio, el 
propietari actual d'Arxer, reprèn l'any 2003 el 
negoci que ja havien iniciat els antics propietaris 
conjuntament amb la seva companya Encarnació 
Pérez Muelas. Inicialment la botiga estava 
especialitzada en camises, jerseis, gorres, capells i 
complements per a home. Actualment, el senyor 
Graells ven exclusivament el producte estrella, que 
són els barrets i els capells, juntament amb alguns 
bastons, tirants i complements per a home i dona.

Arxer

Obertura: 1934
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

+50

Nou, 15

71   H-6

972 20 49 96

Dt a Ds. | 16:30 - 20 h.
Dl. | 9:30 - 13:30 h. /
16:30 - 20:30 h.

www.arxer.eu



82 

Babot Confeccions
Franciscu Babot, de Vidreres, va arribar a Girona per 
fer de sastre l'any 1880. El seu fill, Narcís Babot, va 
regentar el negoci a partir del 1939 amb botiga a 
Plaça Catalunya. El nét del fundador, Josep Maria 
Babot, va agafar el negoci el 1967. Havia après 
l'ofici de sastre al taller del seu pare, però diu que 
ell veia que la sastreria quedava estancada, i va 
pensar que s'havia de vendre confecció (vestits, 
pantalons, camises...), roba d'home seleccionada 
que va ser un gran reclam per gironins i també per 
estrangers que visitaven la Costa Brava en la seva 
època daurada. L'edifici on es troba Confeccions 
Babot és noucentista i el va fer construir el 
fundador del negoci, Franciscu Babot. La quarta 
generació Babot la representa l'actual propietari, 
Josep Babot.

Obertura: 1880
Generacions: 4
Nº d'establiments: 1

La roba d'home seleccionada va ser un gran 
reclam per gironins i també pels estrangers

 Pl. Catalunya, 3

72  H-5

972 20 16 86

Dl.- Dg. | 9 - 13h./ 16 - 20h.

pepbabot@hotmail.com

+100



83 

Baobab Joieria
Després d'haver estudiat joieria a l'Escola Massana, 
l'Anna Casals es va dedicar a fer joies de disseny 
portable, centrades en línies minimalistes i 
amb interès per les textures. Treballa amb or i 
plata i sempre de manera artesanal. A la seva 
joieria també hi trobareu col·leccions d'altres 
dissenyadors, com Joan Datzira, que treballa la 
plata combinada amb or i pedra, o també té peces 
de la basca Aine Fernández, que, segons explica 
l'Anna Casals,  són joies amb molt de caràcter. 
L'Anna també treballa molt per encàrrec i a la seva 
pàgina web es pot veure el detall de les seves 
creacions i les joies que exposa a la botiga.

Obertura: 1993
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Joies de disseny portable, centrades en línies 
minimalistes, i interès per les textures

Hortes, 18 

73   G-6

972 410 227

Dl. | 17 - 20h.
Dm. - Ds. | 10 - 13:30h /
17 - 20h.

http://baobabjoieriagirona.
blogspot.com/
baobab.joieria@gmail.com



84 Gran varietat de sabates per 
a home i dona des de l'any 1968

Calçats Avellí és un antiga sabateria de Girona que 
ven una gran varietat de sabates per a home i dona 
des de l'any 1968. Els actuals propietaris continuen 
el negoci des de fa més de 20 anys, incorporant 
nous models i oferint assessorament.

Calçats Avellí

Obertura: 1968
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

+50

Pl. Catalunya, 5

74   I-5

972 20 22 75

Dl. - Ds. | 10 - 14 h. /
16:30 - 20:30 h.



85 L'any 1876 va arribar a Girona Josep Bes Marqués, 
que amb només 12 anys buscava aprendre un ofici

Obertura: 1889
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Calçats Bes
L'any 1876 va arribar a Girona Josep Bes Marqués, 
que amb només 12 anys buscava aprendre un 
ofici que li permetés treballar assegut, ja que tenia 
dificultats per caminar. El sabater Pedro Rigan 
Silvestre, que tenia un taller sota les voltes de Plaça 
Catalunya, li va ensenyar l'ofici i l'any 1862 a més 
del taller va obrir una sabateria a la planta baixa. 
Quan es va jubilar, el responsable del local de Plaça 
Catalunya va traspassar el negoci a qui havia estat 
el seu aprenent, que el mes de maig del 1889 va 
fundar Calçats Bes. El seu fill Lluís Bes va seguir 
l'ofici i és la segona generació de sabaters.

+100

Pl. Catalunya, 27

75   I-5

972 20 61 29

Dl. - Ds. | 10 - 14 h. / 
16:30 - 20:30 h.



86 Despatxen la clientela amb una atenció 
clàssica, professional i personalitzada

Per la cantonada del carrer Abeuradors amb La 
Rambla ja han passat cinc generacions de botiguers 
relacionats amb el tèxtil i la confecció. L'any 1860, 
Maria Murtra hi va obrir una botiga de vetesifils, i va 
ser el seu gendre, Manel Pujadas Bonet, qui després 
hi començaria a vendre roba i hi obriria també 
una òptica. En les seves millors èpoques, diuen 
que havien arribat a tenir 24 persones treballant. 
Actualment, els germans Ramon, Jordi i Xavier 
Pujadas, nets de Ramon Pujadas i fills de Manel 
Pujadas, gestionen aquest establiment dedicat a 
la moda masculina. Ells fan la selecció de marques 
i models i despatxen la clientela amb una atenció 
clàssica, professional i personalitzada. 

Can Pujadas

Obertura: 1860
Generacions: 5 
Nº d'establiments: 1

+100

Rbla. de la Llibertat, 24 

76   H-4

972 20 26 80

Dt. - Dv. | 10 - 13.15 h. / 
16:30 - 20:15 h.
Ds. | 10 - 13.30 h. / 
16:30 - 20:30 h.

www.pujadas1860.cat
pujadas@pujadas1860sc.cat



87 Setmanalment sortien dos enviaments de gorres 
amb trens cap a Europa i la resta d'Espanya

Carles Falcó
L'any 1911, Carles Falcó i la seva dona van obrir una 
botiga i fàbrica de gorres a la Rambla, on també 
venien barrets. Explica el besnet i representant de 
la quarta generació del negoci, que cada setmana 
sortien dos enviaments de gorres Falcó amb trens que 
anaven cap a Europa i la resta d'Espanya. El que es 
busca des de Carles Falcó és interpretar el fet de vestir 
i les tendències, tant per a les ocasions més especials 
com per al dia a dia. Diuen que poden vestir des dels 
més joves fins als més grans i "tant per anar a la platja 
com de casament". Les seves col·leccions i marques 
estan seleccionades amb cura i s'adapten a les últimes 
tendències en roba d'home i amb una àmplia varietat 
de peces. L'experiència els avala i el tracte personalitzat 
amb el client és un dels seus valors més importants.

Obertura: 1911
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

+100

Josep Maluquer i 
Salvador, 13

77   Eixample

972 48 43 04

Dl. | 17 - 20:30 h. 
Dt. - Ds. | 10 - 13:30 h. / 
17 - 20:30 h.

www.carlesfalco.com
info@carlesfalco.com



88 La seva especialitat eren les espardenyes de sola 
de cànem, en un sol dia en podien vendre centenars

Quan Vicens Pijaume Soler va obrir Casa Pijaume 
l'any 1875, hi venien esclops, cordes i cordills. 
Explica la família que la seva especialitat eren 
les espardenyes de sola de cànem, i que en un 
sol dia en podien vendre centenars a pagesos i 
treballadors del camp. El seu fill, Ramon Pijaume 
Vives, va ampliar el negoci amb material de pesca, 
mentre veia com la moda i els nous materials 
desbancaven les espardenyes. Però els que més 
van modernitzar el negoci, amb les noves soles de 
goma i esportives, van ser les dues generacions 
que vindrien, amb Vicens Pijaume Juanola i Vicens 
Pijaume Sureda. Avui encara s’hi poden trobar 
espardenyes clàssiques de veta, però també tota 
mena de calçat adaptat als nous temps.

Casa Pijaume

Obertura: 1875
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

+100

Rbla. de la Llibertat, 9

78   G-4

972 20 82 01

Dl. - Ds | 10 - 20 h.



89 

Delicada Greta
Delicada Greta és una petita botiga de roba 
fundada l'any 2015 per la dissenyadora Montse 
Pou. La botiga està centrada en la venda de roba i 
complements per a dona, amb peces dissenyades 
per la Montse i per alguns dissenyadors amb qui 
comparteix taller, així com  algunes col·leccions 
basades en moda sostenible. Sobre la marca 
Delicada Greta, destaca el fet que són peces 
confeccionades a Mataró i amb estil casual, delicat 
i femení. Els teixits que selecciona per confeccionar-les 
són prioritàriament de proximitat, ja que la filosofia 
de moda sostenible és un dels valors de la botiga, 
juntament amb un destacat bon gust per les 
seleccions de peces. 

Obertura: 2015
Generacions: 1
Nº d'establiments: 1

La moda sostenible és un dels valors de la botiga, 
juntament amb el bon gust per les seves peces

Cort Reial, 18

79   F-4

667 60 66 55

Dl, Dc, Dv i Ds | 10:30 - 
20:30h.
Dt i Dj | 10:30 - 14.30h. /
16 - 20:30h.

www.delicadagreta.com
delicadagreta@gmail.com



90 Als anys 70 l'Ajuntament li va encarregar 
la confecció dels uniformes de la policia municipal

Desfilart
L'any 1952, Eloi Prat va muntar una sastreria 
i negoci de venda de teles i material divers 
relacionat amb els teixits. Explica Jordi Prat, segona 
generació del negoci, que als anys 70 l'Ajuntament 
li va encarregar la confecció dels uniformes de la 
policia municipal del moment. Llavors es venia 
molt material per a sastres i modistes: entreteles, 
folres, llanes... Teixits Eloi també era sastreria. 
L'actual propietari, Jordi Martí Prat, va convertir la 
botiga en Desfilart, amb nous materials i estampats 
més actuals. Per encàrrec, encara ofereixen servei 
de costura i confecció. 

Obertura: 1952
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Bacià, 1

80   K-7

972 20 32 26

Dl. - Dv. | 9 - 13:30 h. /
16:30 - 20:15 h. 
Ds. | 10 - 13:30 h.

www.desfilart.cat
info@desfilart.com



91 

Eva Lozano

Obertura: 2015
Generacions: 1
Nº d'establiments: 1

L'Eva Lozano treballa les seves joies de manera 
artesanal i local. Després d'haver compartit espai 
amb els interioristes de Trementinalab, va obrir 
aquesta botiga taller de la plaça del Vi, on se la pot 
veure elaborant amb detall cadascuna de les seves 
joies. A la joieria Eva Lozano hi trobarem polseres, 
anells, arracades i petites obres d'art inspirades en 
elements de la natura. La simplicitat, elegància i 
inspiració mediterrània podrien ser alguns bons 
adjectius per identificar les seves joies, que són d'or 
i plata banyada en or. També ofereix un servei de 
reciclatge de joies antigues, que adapta a models 
actuals. Des de la seva botiga en línea ja es poden 
comprar les seves peces de manera senzilla i pràctica.

Joies simples, elegants 
i d'inspiració mediterrània

Pl. del Vi, 9 

81   H-4

675 605 092

Dc. - Ds. | 12 - 14:30 h. /
16 - 20h.

www.evalozanojewelry.com



92 Durant la postguerra es dedicaven 
a aconseguir material tècnic

Obertura: 1926
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

L'any 1926 la família... Bes va començar un negoci 
de confecció de sabates a mida al carrer Mercaders. 
Més tard es van traslladar al carrer Ciutadans i 
Narcís Bes es va especialitzar en calçat d'home 
cosit a mà. El seu fill, aficionat a la muntanya 
i l'esquí, durant la postguerra es dedicava a 
aconseguir material tècnic que aquí no es podia 
trobar: grampons, botes de muntanya i esquís que 
anava a buscar a Andorra i passava per la frontera. 
Actualment, Nabas Esports  està regentada per 
Jordi Bes, tercera generació del negoci, i la botiga 
està especialitzada en roba i calçat d'esquí i de 
muntanya. 

Esports Nabes

+50

Ciutadans, 3

82   H-4

972 20 21 46

Dl. - Dv. | 9:30 - 20:30 h.

esportsnabes@gmail.com



93 Es van dedicar a la venda i confecció per a dona 
i home, juntament amb roba per a la llar

Obertura: 1952
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

En Josep Casellas i la Pepita Guanter varen 
iniciar l'activitat al barri del Mercadal de Girona, 
concretament al carrer Hortes, on van obrir la 
primera botiga: Magatzems Mercadal. Al cap de 
poc temps es van traslladar a la cèntrica Rambla 
de la Llibertat, al número 12, per obrir una nova 
biotiga dedicada també a la roba per a la llar i 
modisteria. En aquella època molta gent comprava 
la roba a metres i es feia confeccionar els vestits 
per la modista. Al cap d'un any van obrir un altre 
establiment a la Rambla Verdaguer, 12 (actualment 
Plaça Catalunya), on es van dedicar a la venda 
de confecció per a dona i home, juntament amb 
roba per a la llar (típica botiga de l'època). Ara es 
dediquen a la venda de roba per a senyora, amb 
talles fins a la 52.

Guanter

+50

Pl. Catalunya, 12

83   I-5

972 20 23 84

Dt - Ds. | 10 - 13:30 h. /
16:30 - 20:15 h.
Dl. | 16:30 - 20:15 h.

www.guantermoda.com
info@guantermoda.com



94 Ja són tres les generacions que han passat per 
Guillamet, especialitzat en marroquineria

Inicialment, Guillamet era una merceria 
d'àmbit local, però amb el pas del temps ha 
anat evolucionant fins a convertir-se en una 
marroquineria. Actualment s'hi poden trobar 
bosses per a homes i dona, maletes de viatge, 
paraigües, motxilles i molts altres productes de 
qualitat. Manel Guillamet va iniciar el negoci 
al carrer Ciutadans de Girona l'any 1955, però 
després va traslladar el negoci a La Rambla, on es 
troba actualment. Des de llavors hi han passat tres 
generacions i des de fa ja uns anys el propietari 
va adquirir el local del costat per tal d'ampliar la 
botiga, conservant la seva arquitectura modernista 
i el seu encant original.

Guillamet

Obertura: 1955
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Rbla. de la Llibertat, 7 

84   G-5

972 20 18 29

Dl. - Ds. | 10 - 13 h. /
16:45 - 20 h.

www.guillamet.net
info@guillamet.net



95 

Gonzalez Rellotgers

Dedicats a la venda i reparació de rellotges, 
també disposen de taller propi

La tradició rellotgera familiar ve de quatre 
generacions enrere, però la família González va 
obrir la rellotgeria a Girona l'any 1974. Dedicats a 
la venda i reparació de rellotges, disposen de taller 
propi i a la seva botiga hi podem trobar rellotges 
de tota mena: de paret, polsera, sobretaula o de 
peu. Venen i reparen tant models nous com antics. 
L'actual propietari del negoci, en Carles, està 
molt especialitzat en el sector i col·labora amb el 
Museu d'Història de Girona i la Catedral de Girona 
explicant la història del campanar de la Catedral i 
fent una  activitat per a escoles sobre el temps i els 
rellotges.

Obertura: 1974
Generacions: 4
Nº d'establiments: 1

Joan Maragall, 5

85   J-6

972 203 993

Dt. - Ds. | 10 -13:30h. / 16:30 - 20h.

www.gonzalezrellotgers.com
info@gonzalezrellotgers.com



96 Destaca un producte per a nadó principalment 
català, peces amb cotó orgànic i de qualitat

Obertura: 1950
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Actualment és l'Imma Fornells qui selecciona les 
peces de roba per a nens i nenes de 0 a 16 anys 
que hi ha a la seva botiga... Però va ser una altra 
Imma, la seva padrina, qui va començar amb el 
negoci l'any 1950. Els inicis van ser al carrer Ultònia, 
on hi havia una botiga de vetesifils i perfumeria. 
A poc a poc va anar portant alguna peça de roba 
i també feia bates a mida quan li encarregaven. 
Actualment, al carrer Migdia, destaca un producte 
per a nadó principalment català, on es cuida la 
selecció de peces amb cotó orgànic i de qualitat. 
Per als més grans hi trobarem peces acolorides i 
alegres, escollides a fires europees i amb marques 
poc habituals de trobar.

Imma

+50

Migdia, 5

86   Eixample

972 21 21 10

Dl. - Ds. | 16:30 - 20 h. 
Dt. - Ds. | 10 - 13:30 h. /
16:30 - 20 h.

www.immanens.cat
info@immanens.cat



97 Joies fabricades al taller, encàrrecs personalitzats 
i servei de reparacions

A la dècada dels 50, els germans Josep i Antoni 
Ayuso van obrir un taller de joieria al carrer Minali. 
Més tard inauguraven una botiga a la pujada del 
Pont de Pedra, i després a Rambla Verdaguer. Els 
fills d'un dels germans es van establir al carrer Santa 
Clara fins al 2006. Actualment, un d'ells està ubicat al 
carrer Rutlla 23, on trobem joies fabricades al taller, 
encàrrecs personalitzats i servei de reparacions.

Joieria Ayuso

Obertura: 1947
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Rutlla, 23

87  L-5

972 60 50 44

Dl. - Dv. | 10 - 13:30 h. / 
16:30 - 20 h. 

www.ayuso.eu
joanayuso@hotmail.com



98 Disposen d'un taller, on amb les idees que aporten els 
clients, personalitzen les joies

Obertura: 1964
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1 

Joieria Coma
En Joan Coma i la Rosa Ensesa van fundar l'any 
1964 la Joieria Coma, ubicada des del 1979 al carrer 
Nou. Actualment, la petita empresa familiar està 
gestionada per la segona generació (Narcís Coma 
i la Marta Rubirola).  A la joieria s'hi poden trobar 
tota mena de joies, rellotges i objectes regal. També 
disposen d'un taller, on amb les idees que aporten 
els clients, personalitzen les joies.

Nou, 27

88  H-7

972 21 68 21

Dm. a Ds. | 9:30 - 13:15 h. 
/ 17 - 20:15 h. 

www.joieriacoma.com
coma@joieriacoma.com

+50



99 Actualment regenten el negoci la cinquena i
sisena generació de la família Quera

Obertura: 1887
Generacions: 6 
Nº d'establiments: 2 i 1 online

Joieria Pere Quera
L'any 1887, Pere Quera i Oliveras, un veí de Terrades, 
va comprar l'edifici del carrer Argenteria número 
22. El mateix any va obrir-hi una petita botiga on 
feia reparacions d'or i de plata. Primer el seu fill 
i, posteriorment,  el seu net, van agafar el relleu 
d'un negoci que va anar creixent. De mica en mica, 
i empesos per l'esclat turístic de la Costa Brava, 
la joieria es va convertir en un referent i va anar 
adquirint les millors marques de rellotgeria suïssa 
com Rolex, Omega o Patek Phillippe. L'alta qualitat 
dels seus productes es complementa amb un servei 
tècnic propi de rellotgeria i un taller de joieria que 
combina tècniques artesanals i contemporànies. 
Actualment regenten el negoci la cinquena i sisena 
generació de la família Quera que continuen 
construint una història de més de 130 anys.

+100

Argenteria, 22

89   F-4

972 20 46 90

Dl. a Ds. | 10 - 20:15 h. 

www.perequera.com
girona@perequera.com



100 

Joieria Roosik&Co

Joies úniques, perdurables en el temps, 
de disseny minimalista  

Jordi Rosich, joier, gemmòleg titulat i especialista 
en diamants, crea un univers ric i creatiu: el de 
les joies Roosik&Co, dissenyades no només per 
oferir peces de bellesa i tendència a l’abast de 
tothom, sinó per expressar l’emoció dels moments 
únics de la vida: el naixement d’un fill, un èxit 
professional, aquell aniversari tan especial, i tants 
d’altres. Totes les joies que trobareu estan fetes 
a mà, artesanalment, i es tracta de joies úniques, 
perdurables en el temps, de disseny minimalista, 
portables i especials.

Obertura: 2013
Generacions: 1
Nº d'establiments: 1

Rbla. de la Llibertat, 4 

90   H-4

972 20 47 85

Dl. - Ds. | 10 - 13:30h. /
16:30 - 20:15h.

www.roosik.com
joieria@roosik.cat



101 El seu punt fort sempre ha estat 
el vestit d'home de qualitat

Obertura: 1968
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Abans d'obrir la seva primera botiga l'any 1968, 
Antoni Magaldi ja tenia una sastreria a sobre de La 
Moda, a la Plaça del Vi. Quan es va voler començar 
a dedicar a la confecció va obrir el local de Santa 
Clara, des dels seus orígens especialitzat en roba 
d'home i de vestir. Actualment ha incorporat una 
secció més d'esport, però el seu punt fort sempre 
ha estat el vestit d'home de qualitat. Totes les peces 
que tenen són producte nacional i treballen amb 
marques com Eduardo Boss o Ramón Sanjurjo 
(gallec). També tenen una marca pròpia de Magaldi. 

Magaldi

+50

Santa Clara, 6 

91   I-5

972 20 12 48

Dl. | 17 - 20:30 h.
Dm - Ds | 10 - 13:30 h. /
17 - 20:30 h.

www.magaldihome.com
info@magaldihome.com



102 Ofereixen un producte de molta qualitat a preus 
assequibles

Obertura: 1953
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

Magatzems La Palma
Magatzems la Palma és un negoci familiar, 
multimarca, ubicat al carrer Migdia. Especialitzats 
en moda tèxtil, sobretot en moda íntima, pijameria, 
batins, roba interior, corseteria, llenceria i bany a 
l'estiu; tant per a dona com per a home i mainada. 
A Magatzems la Palma procuren oferir un producte 
de molta qualitat a preus assequibles.  Els 
fundadors de l'empresa van ser els avis de l'actual 
propietari, Lluís Suquet. A Isidre Fontana i Rosa 
Colls els van seguir Maria Mercè Fontana i Joaquim 
Suquet.

Migdia, 1

92  L-6

972 22 04 55

Dl. | 16:30 - 20:15 h.
Dt. - Ds. | 9:30 - 13:15 h. /
16:30 - 20:15 h.

magatzemslapalma@gmail.com

+50



103 Tot fet a mà i fet a Girona

Obertura: 1957
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1 

M. Bosch Joiers
Aquest negoci familiar ja té més de 60 anys de vida. 
L'Antonio va començar l'aprenentatge en una petita 
joieria de Girona de la pujada del Pont de Pedra, 
l'any 1957. Emprenedor i amant d'aquest ofici, 
també va aprendre a fer de rellotger; més endavant 
es va independitzar i va treballar al seu taller per 
més d'una vintena de botigues. Juntament amb 
els seus fills fan funcionar aquest negoci familiar i 
proper. La joieria és el seu punt fort, fent dissenys 
amb la tecnologia 3D, reciclant i transformant joies. 
Tot fet a mà i fet a Girona.

Santa Clara, 48

93  G-5

972 21 88 29

Dl. - Ds. | 10 - 14 h. /
16:45 - 20:30 h.

www.mbosch.com
info@mbosch.com

+50



104 La Moda s'ha convertit en una merceria 
emblemàtica i part del teixit social de Girona

Obertura: 1935
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

En Miquel Sureda i Costa va fundar La Moda l'any 
1935 com a merceria i botiga de novetats. A dia 
d'avui, la Sílvia Sureda i Maurici, juntament amb 
les seves dues filles, l'Anaïs i la Noemí, són qui 
dirigeixen el negoci familiar. Tot i el pas del temps, 
La Moda resisteix de forma immutable als nous 
canvis i tendències del mercat, adaptant-se a 
les noves modes i disposant de gran varietat de 
productes. La Moda s'ha convertit en una merceria 
emblemàtica i part del teixit social de Girona, tant 
per als més grans com per als més joves, on la 
imaginació per cosir, teixir i dissenyar no té límits.

La Moda

+50

 Pl. del Vi, 13

94   H-4

972 20 20 95

Dl. | 16:45 - 20 h.
Dt. - Ds | 9:30 - 13:15 h. /
16:45 - 20 h.



105 

Montserrat Lacomba

En les seves peces trobem petites obres d'art 
treballades amb plata i coure 

Obertura: 2014
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Montserrat Lacomba va estudiar Belles Arts i 
estava dedicada al món de la pintura fins que va 
canviar de sector i es va centrar en la joieria. Gràcies 
a la seva trajectòria, en les seves peces trobem 
petites obres d'art. Treballa amb plata i coure i té 
molt d'interès pel tractament dels esmalts. Una 
peça molt característica seva són les col·leccions 
de peixos. Pel que fa a les seves peces úniques i 
seriades, totes estan estretament vinculades amb el 
paisatge i el mar, el riu i les aigües en general. 

Pl. Sant Pere, 2 

95   C-4

972 22 46 35

Dj - Dv | 11 -13h. /
17 - 20h.
Ds. | 11 - 13 h.

www.montserratlacomba.com
montlacomba@gmail.com



106 Confecció per a senyora: vestits, bruses, 
jaquetes, anoracs, entre d'altres

Ernest Cofis Solà va ser el fundador de Can Cofi 
l'any 1958, juntament amb la seva dona Paquita 
Frigola Tulsà. Can Cofi, actualment conegut com 
Novetats Paquita, és una merceria especialitzada 
en confecció. Hi trobarem confecció per a senyora: 
vestits, bruses, jaquetes, anoracs, entre d'altres 
productes seleccionats. Agustí Cofi Frigola, fill 
del matrimoni, va acollir el negoci dels pares i en 
l'actualitat la Paquita i la Dolors Rigall dirigeixen el 
negoci familiar.

Novetats Paquita

Obertura: 1958
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Ballesteries, 48

96   E-4

972 20 12 20

Dt. - Ds. | 9:30 - 13:30 h. /
16.30 - 20 h.
Dl. | 16:30 - 20 h.



107 La família Gubau té relació amb el calçat 
des del segle XVIII, quan ja eren esclopers

Obertura: 1970
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 10

La família Gubau té relació amb el calçat des 
del segle XVIII, quan ja eren esclopers. A Girona, 
aquesta saga familiar de sabaters va arribar de la 
mà del matrimoni entre Joaquim Gubau i Rosa 
Comas, que el 1970 van obrir el primer Peacock 
a la Plaça del Vi. Actualment tres dels seus fills 
continuen el negoci, que ha evolucionat fins a tenir 
deu botigues a Girona, a més de les de Palamós, 
Platja d'Aro i Olot. La botiga principal a Girona es 
troba ubicada a la Casa dels Mussols de l'arquitecte 
Rafael Masó, al carrer Nou. 

Peacock

Pl. del Vi, 4

97   H-4

972 22 28 58

Dl. | 17 - 20 h.
Dt. - Dv. | 9:30 - 13:30 h. /
17 - 20 h.
Ds. | 9:30 - 13:30 h. /
17 - 20:30 h.

www.peacock-online.com
plaçadelvi@peacock.cat

+50



108 

Plastic Store

Discos Erato era un punt de trobada de joves que 
buscaven descobrir la música del moment 

L'any 1969 Discos Erato era un punt de trobada 
de joves que buscaven descobrir la música del 
moment i també un dels pocs llocs on trobar 
encens, arròs integral o preservatius que arribaven 
de fora. Durant els anys 80, el negoci deixa de 
banda els vinils i s'especialitza més en regals i 
complements que selecciona o dissenya l'Olga, la 
filla de la Teresa Reitg i en Santi Roca. Actualment, 
la botiga manté el seu esperit original amb una 
selecció d'articles diversos que faran contents a 
rockers, ètnics, glamurosos o hippies.

Obertura: 1969
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Pl. del Vi, 11 

98   H-4

972 202 561

Dl. | 16:30 - 20:15h.
Dt. - Ds. | 10 -13h. / 16:30 - 20:15h.

www.plasticstoregirona.net
plasticstoregirona@yahoo.es

+50



109 

La Puça

A La Puça podem trobar roba i complements 
de moda urbana i alternativa

Obertura: 1993
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 2

La mare de la Bet ja tenia una botiga a L'Estartit, 
però es va decidir a obrir La Puça a Girona l'any 
1993. Durant una època, mare i filla tenien 
una botiga cadascuna: la Bet La Puça al carrer 
Mercaders i la seva mare l'Insòlit a la Cort Reial. 
Actualment, a la Puça podem trobar roba i 
complements de moda urbana i alternativa. 
La seva clientela també valora la proximitat i 
qualitat artesana d'alguns dels seus productes, les 
col·leccions de cotó orgànic i les que tenen una 
filosofia relacionada amb la consciència ecològica 
i sostenible. La Bet escull el que ven amb la idea 
que no es pugui trobar a altres llocs a Girona, fugint 
de les modes més comercials i buscant peces amb 
caràcter i singularitat.

Mercaders, 17 

99   G-4

972 21 16 42

Dl. | 16:30 - 20h. 
Dt. - Ds. | 10 - 13:30h. /
16:30 - 20h.

www.lapusagirona.com
info@lapusagirona.com



110 Per fer-se conèixer, va tenir la idea d'oferir 
reparacions gratuïtes als socis de Ràdio Girona

Francesc Ramírez de Cartagena Nonell va fundar la 
joieria el 1960 a la Plaça Independència, en un petit 
local de tan sols 5 m². En un inici, únicament es 
feien reparacions de rellotges i, per fer-se conèixer, 
va tenir la idea d'oferir reparacions gratuïtes als 
socis de Ràdio Girona. Aviat l'acció va donar els seus 
resultats i el negoci va prosperar de tal manera que 
en l'actualitat s’ha convertit en un establiment on 
encara avui tenen les últimes tendències en joies i 
rellotges. Les filles d'en Francesc, la Mercè i l‘Anna, 
fa 25 anys que dirigeixen el negoci adaptant-
se a les noves tecnologies. Francesc Ramírez va 
obtenir el Premi Especial Sóc de Girona per la seva 
trajectòria i implicació amb la ciutat el novembre 
del 2018. 

Ramírez de Cartagena

Obertura: 1960
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Pl. Independència, 15 

100   F-5

972 20 83 72

Dl. | 17 - 20:30 h.
Dt. - Ds. | 10 - 13.30 h. /
17 - 20.30 h.

www.ramirezdecartagena.com
mail@ramirezdecartagena.com



111 Queden molt pocs negocis dedicats a la 
rellotgeria més clàssica, de reparació de rellotges

Obertura: 1850
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

La Rellotgeria
Rosa Comas és la propietària d'aquest emblemàtic 
local del carrer Ballesteries especialitzat en rellotges 
antics, de polsera, de butxaca i de paret. La seva 
família fa 150 anys que es dedica a la rellotgeria. La 
Rosa és la besneta del fundador de l'establiment, 
Josep Comas, que va néixer a Salitja i va aprendre 
a fer de rellotger de la mà del mossèn d'Estanyol. 
Dels sis fills que va tenir el pare de la Rosa, tres són 
rellotgers, a Girona, Vidreres i Cassà. Queden molt 
pocs negocis dedicats a la rellotgeria més clàssica, 
de reparació de rellotges, i a la Rosa Comas li arriba 
clientela de tota la província i també de l'estranger.

+100

Ballesteries, 45

101   E-4

972 21 69 19

Dt. - Dv. | 9:30 - 13 h. / 
17- 20 h.
Ds. | 10 - 13 h.

www.larellotgeria.com
info@larellotgeria.com



112 Hi trobarem des de roba més casual 
i texans fins a roba de vestir

En un inici, Les Oportunitats estava dedicada als 
gèneres de punt i a la roba d'home, dona i nen. 
Maria Agell i Torres regentava el negoci i vivia just 
al darrere de la botiga amb el seu fill Santi, que 
va estudiar comerç i es va formar en sastreria i 
patronatge. Durant una època es van dedicar a la 
sastreria industrial, que volia dir que tallaven les 
peces a mida. Actualment, Santi Garcia Agell s'ha 
especialitzat en confecció per a home i a la botiga 
hi trobarem des de roba més casual i texans fins a 
roba de vestir.

Santi Les Oportunitats

Obertura: 1962
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Rutlla, 7 

102   L-5

972 20 37 96

Dl. - Ds. | 10 - 13 h. /
17 - 20 h.



113 

Taller 925

Un espai dedicat a la venda i formació en joieria
i on es poden comprar peces de joves dissenyadors

Obertura: 2011
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Al carrer de la Barca trobem el Taller 925, un 
espai dedicat a la venda i formació en joieria. 
Aquí es poden adquirir des dels coneixements 
més bàsics fins a les tècniques més avançades 
i avantguardistes. També s'hi poden comprar 
algunes peces creades per joves dissenyadors i de 
la mateixa Gemma Martín, propietària del local. 
La seva especialitat són les joies personalitzades i, 
sobretot, les aliances. Actualment treballen sobre 
una nova línia de joies anomenada  BLUland, 
inspirades en la natura, moltes de les quals porten 
pedres sense tractar.

Barca, 9 

103   C-4

679 53 37 85

Dt. - Dv.  | 10 -13.30h. / 
17 - 20:30h.

www.taller925.com
taller@taller925.com



Restauració
114



115 Conegut per les seves carns cuinades en viu en 
brases de llenya i per la seva decoració rústica

L'Argadà
L'Argadà és un restaurant fundat l'any 1893, 
conegut per la qualitat de les seves carns cuinades 
en viu en brases de llenya i per la seva decoració 
rústica i acollidora. L'Argadà ofereix plats de 
temporada com els cargols a la llauna, calçots, 
bolets, amanides, carpaccios..., així com cuina 
tradicional catalana i postres casolanes. L'Argadà 
és ideal per a famílies, amics, negocis, seguidors 
del futbol o tothom que vulgui gaudir d'un menjar 
generós i de qualitat en un ambient informal i relaxat. 
El restaurant disposa de 4 menjadors i una terrassa.

Obertura: 1893
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1  

+100

Ramón Folch, 7

104   E-6

972 21 84 05

Dl. - Dg | 13 - 16 h. /
20 - 23 h.

www.argada.com
restaurant@argada.com



116 Des del fundacional Bar Gubau, el Boira s'ha 
convertit en un gran grup de restauració

Un matrimoni de Jafre (Martí Hugues i Maria 
Viñas) va comprar el que era el bar Gubau de 
Plaça Independència l'any 1957. Servien menús, 
vi i algunes tapes que, a més de la clientela 
fidel, atreien artistes, polítics i personalitats. La 
cèntrica ubicació del Boira, a tocar de l'estació 
dels autobusos i del mercat, feia que fos un lloc 
de pas freqüent per a qualsevol que arribava 
a Girona. Quim Hugues regenta actualment el 
negoci i ha convertit el Boira en un destacat grup 
de restauració a Girona. Pel que fa al local originari, 
manté una proposta actual i reconeguda de 
restaurant i cafeteria, amb el valor afegit d'unes 
fantàstiques vistes a l'Onyar.

El Boira

Obertura: 1957
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Pl. Independència, 17 

105   F-5

972 21 96 05

Dl. - Dv. | 7 - 24 h.
Ds. - Dg. | 7 - 1 h.

www.elboira.com
info@grupboira.com



117 La tercera generació que porta el restaurant 
proposa cuina catalana de mercat i de qualitat

'Comidas casa Pilar' va obrir el 1953 com a botiga 
de queviures, embotits i grana, tot i que també 
hi servien menjars. Pilar i Ramon regentaven el 
negoci fins que els va agafar el relleu el seu fill i la 
dona d'aquest. Van deixar els queviures a banda 
per treballar un concepte de cuina més actualitzat. 
Actualment ja és la tercera generació que porta el 
restaurant, amb una proposta de cuina catalana de 
mercat i de qualitat. Serveixen a la carta en els tres 
elegants menjadors de què disposa l'establiment.

Ca la Pilar

Obertura: 1953
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Pont Major, 124 

106   Pedret

972 21 28 61

Dl.- Dv | 13 -15:30 / 
20:30  - 22:30 h.
Ds. | 13 - 15:30 h.

www.restaurantcalapilar.com
calapilar@restaurantcalapilar.com



118 Ha estat un local d'ambient bohemi 
i un punt de trobada de personalitats diverses

Obertura: 1957
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Deia en Lluís Bonaventura Canada que el seu bar 
tenia "una catedral al pati". I és que sense cap 
dubte la ubicació privilegiada del Cafè l'Arc, a peu 
de l'escalinata de la Catedral de Girona, és un dels 
grans atractius de l'establiment. Tot i que en aquell 
moment li recomanaven d'obrir un negoci de ciris 
i estampes, Bonaventura tenia clar que volia obrir 
un bar, i les seves inquietuds culturals es van veure 
plasmades en un Cafè l'Arc d'ambient bohemi i 
lloc de trobada d'artistes, polítics i personalitats 
diverses. Fins el 1957 no va obtenir la llicència 
de bar, però abans ja estava en funcionament. 
Actualment, la seva filla Glòria i els altres germans 
gestionen el bar i la seva fantàstica terrassa. 

Cafè l'Arc

+50

Pl. Catedral, 9

107   D-4

972 20 30 87

Dl. - Dt. | 9 - 18 h.
Dc. - Dv. | 9 - 20 h.
Ds. - Dg. | 10 - 20 h.

cafeterialarc@icloud.com



119 La proximitat amb el mercat marca clarament la 
seva carta, basada en cuina de temporada

Els besavis de l'actual propietari del restaurant Can 
Marquès, Eugeni Sánchez Marqués, regentaven 
una fonda amb habitacions davant del que 
posteriorment seria el Mercat del Lleó. Ara, la 
proximitat amb el mercat marca clarament la 
seva carta, basada en cuina de temporada amb 
ingredients aconseguits a quatre passes del 
restaurant. Disposen de menú diari de dilluns a 
divendres, combinat amb una carta on no hi falten 
alguns plats tradicionals que ja costen de veure, 
com la Pota i tripa de vedella o la Llengua de 
vedella estofada amb bolets.

Can Marquès

Obertura: 1920
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

Francesc Calvet i Rubalcaba, 3

108   J-5

972 20 10 01

Dl. | 9 -16 h. / 
20:30  - 22:30 h.
Dt. - Dm. | 9 -16 h.
Dj. - Dv. | 9 -16 h. /
20:30  - 22:30 h.
Ds. | 9 -16 h.

www.canmarques.com
restaurant@canmarques.com

+100



120 Els tres germans Roca han crescut entre les 
cassoles d'aquesta cuina, regentada pels seus pares

Obertura: 1967
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

Joan Roca i la seva esposa Angeleta, regentaven 
una fonda a Sant Martí de Llémena. Es deia Can 
Reixach i allà va néixer Josep Roca, qui, juntament 
amb la seva esposa Montserrat Fontané, va 
posar en marxa una casa de menjars que van 
anomenar Can Roca, l'any 1967, al barri de Taialà. 
Actualment encara s'hi serveix un menú diari de 
cuina tradicional catalana, amb quatre primers i 
quatre segons per escollir. Els tres germans Roca, 
del reconegut El Celler de Can Roca, han crescut i 
après entre les cassoles d'aquesta cuina, regentada 
pels seus pares i on la seva mare encara està sovint 
al capdavant dels fogons.

Can Roca

+50

Ct. Taialà, 42

109   Taialà

972 20 51 19

Dl. - Dv. | 6 - 21 h.

www.cellercanroca.com



121 Ha anat ampliant la seva oferta, però continua 
amb l'esperit de cuina catalana i de mercat

Maria Vinyoles va portar la gestió des de finals del 
segle XIX. Inicialment el nº 5 era casa de menjars i 
el nº 6  les quadres pels carruatges i bestiar els dies 
del mercat. L’any 1992 es va celebrar el centenari de 
l'establiment. Amb la 5ª generació, es vol mantenir 
el millor del passat, proposant una recerca constant 
per donar continuïtat en el temps. Les obres del 
1999 van obrir l’espai als ciutadans mantenint 
l’essència de la història en les diferents zones que 
es poden visitar avui dia. En l'actualitat es continua 
oferint una cuina catalana i de mercat, destacant 
plats típics com l'Ànec amb Peres, l'Espatlla de Xai, 
el Filet al Foie o el Suquet de Peix, entre d’altres 
clàssics. S’ofereix un servei atent i proper, adaptat 
també per a grups.  

Casa Marieta

Obertura: 1892
Generacions: 5 
Nº d'establiments: 1

+100

Pl. Independència, 5-6-7 

110   F-5

972 20 10 16

Dt. - Dg. | 13 - 15.30 h. / 
20 - 22:30 h.

www.casamarieta.com
info@casamarieta.com



122 

El Celler de Can Roca

Els tres germans Roca es volien centrar 
en la innovació a la cuina

Obertura: 1986
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

La relació amb la cuina dels germans Roca va 
començar a Can Roca, l'establiment que els seus 
pares regenten a Taialà. Allà van créixer, enmig de 
l'enrenou de plats, olles i clients. L'any 1986, els 
germans Roca van obrir El Celler de Can Roca, un 
lloc on van voler centrar-se en la innovació a la 
cuina. L'any 1995 els van atorgar la primera estrella 
Michelin. L'any 2002 va arribar la segona estrella 
Michelin i, set anys més tard, la tercera. Actualment 
Joan Roca és el xef, en Josep el sommelier i en Jordi 
el pastisser. El Celler de Can Roca es manté entre els 
cinc millors restaurants del món.

De Can Sunyer, 48

111   A-7

972 22 21 57

Dt- Ds  | 13 - 0h.

www.cellercanroca.com 
restaurant@cellercanroca.com



123 

Espresso Mafia

Exporten cafè a Jakarta,
Portland i Viena

El ciclista professional Christian Meier va venir a 
Girona fa 10 anys i va competir a les principals 
curses ciclistes del món. Amb els viatges que feia 
anava descobrint una gran passió pel cafè i l'any 
2015 obria una cafeteria a Girona per on passen 
ciclistes, però també locals i estrangers a la recerca 
d'un cafè excel·lent i singular. Juntament amb la 
seva dona també regenten la cafeteria La Fàbrica,  
al carrer de la Llebre. Ambdós locals destaquen per 
la seva interessant carta de cafès i també per una 
decoració elegant i minimalista. Exporten cafè a 
Jakarta, Portland i Viena.

Obertura: 2015
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Cort Reial, 5 

112   F-4

Dl. - Dj. | 9 - 19h.
Dv. - Ds. | 9 - 20h.
Dm. | 10 - 16h.

www.espressomafiagirona.com
espressomafiagirona@
gmail.com



124 

La Penyora

Cuina de base catalana i de proximitat però amb 
influències franceses i del sud-est asiàtic

El restaurant La Penyora va néixer l'any 1979 de la 
mà d'en Lluís Llamas i la Consol Ribas, dos bohemis 
amants de la cultura i de la cuina mediterrània. 
Aquesta fusió entre ambdues arts es pot palpar 
només observant les parets del local, plenes 
de muntatges i quadres. Als fogons hi trobem 
el mateix Lluís, que surt a comprar cada dia al 
mercat per oferir una cuina de base catalana i de 
proximitat però amb influències franceses i del sud-
est asiàtic.

Obertura: 1979
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Nou del Teatre, 3

113   I-4

 972 21 89 48

Dl. | 13 -16h. / 20 - 23:30h.
Dc. - Ds. | 13 -16h. / 20 - 23:30h.
Dg. | 13 -16h. 

www.restaurantlapenyora.com
reserves@restaurantlapenyora.com



125 S'ofereix servei de cafeteria, però també 
berenars i combinats a mitja tarda

Obertura: 1939
Generacions: 2
Nº d'establiments: 1

Savoy

+50

Fundat durant els anys 30 del segle passat, entre 
els seus murs han passat centenars de personalitats 
importants de l'època. Era el punt de trobada de la 
burgesia i, de fet, al seu interior encara hi ha vestigis 
d'aquell Savoy que va veure l'actor "Cantinflas" o en 
Josep Maria Gironella. Savoy és avui un dels cafès 
més emblemàtics de Girona. Actualment s'hi pot 
trobar una cafeteria on gaudir del primer cafè del 
dia, d'una tarda de lectura o d'una reunió amb amics. 
Ofereixen tant esmorzars com dinars i sopars per a 
esdeveniments d’empresa.

Nou, 3

114   H-6

972 20 38 00

Dl. - Ds. | 7 - 22 h.

www.savoy.com
cafesavoy@novarahotels.com



Salut i bellesa
126



127 Banys termals i massatges dins un espai 
històric de gairebé 2000 anys

AQVA és un balneari urbà que neix l'any 2016, 
amb la finalitat d'oferir un servei de sensacions i 
experiències úniques basades en banys termals i 
massatges dins d'un espai històric. En el transcurs 
de les excavacions arqueològiques d'aquest edifici 
monumental, es van trobar estructures i objectes 
de gairebé 2.000 anys d'història de la ciutat: una 
vil·la romana amb un forn del segle I dC, una llàntia  
amb el rostre d'un déu menor i murs de l'època de 
l'Alt Imperi Romà, segle II dC. L'edifici on es troba 
AQVA també va acollir el primer hospital de la ciutat 
de Girona del segle XII, els elements hidràulics del 
qual encara es mantenen, com el pou o la cisterna 
original.

AQVA Gerunda

Obertura: 2016
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Del Riu Galligants, 5 

115   C-3

972 66 48 24

Dl. | 10h - 21 h.
Dt. | 16h - 21 h.
Dc. - Dg | 10h - 21 h.

www.aqvabanysvells.com
info@aqvagerunda.com



128 Especialitzats en ortopèdia tècnica, esportiva, 
podologia i suport a la mobilitat

Bosch Ortopèdics és una empresa familiar iniciada 
l'any 1962 pel matrimoni Josep Maria Bosch 
Domènech i Mª del Tura Casas Costa. Actualment, 
els seus fills Xavier i Eni continuen juntament amb 
un equip de professionals entre els quals hi ha dos 
membres de la tercera generació familiar. Junts 
formen un ampli grup de treball especialitzat en 
ortopèdia tècnica, esportiva, podologia i suport 
a la mobilitat. Disposen de taller propi, sales 
d'adaptació per a ortesis i pròtesis, servei integral 
de podologia i una àmplia exposició d'ajudes 
tècniques. A més del de Girona, disposen d'un 
centre d'atenció al públic a Blanes i una central de 
disseny i fabricació assistit per ordinador a Fornells 
de la Selva.

Bosch Ortopèdics

Obertura: 1962
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Barcelona, 9 

116   J-8

972 20 39 86

Dl. - Dv. | 9:30 - 13:30 h.
16 - 20 h.
Ds. | 9:30 - 13:30 h.

www.ortopediabosch.com
girona@ortopediabosch.com



129 Destacable treball de l'interior del local, amb 
lleixes, mostrador i treballs de relleu

Obertura: 1900
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 1

Farmàcia Altarriba
La farmàcia Murtra es va inaugurar a la Rambla de 
la Llibertat l'any 1900. L'Antiga fusteria Balmanya 
es va encarregar del destacable treball de l'interior 
del local, amb lleixes, mostrador i treballs de relleu i 
motllures que avui encara es conserven i es poden 
apreciar, igual que els pots de farmàcia clàssics 
que hi ha exposats actualment. La façana es va 
modificar l'any 1954. Actualment, l'Olga Altarriba 
està al càrrec del negoci, que li va ser traspassat 
l'any 2007.

+100

Rbla. de la Llibertat, 18

117  H-4

972 20 01 91

Dl. - Dv. | 9:00 - 20:30 h.
Ds. | 9:15 - 14:00 h. / 
16:30 - 20h.

olgaaltarriba@cofgi.org



130 La família Ciurana conserva el vitrall amb 
una copa de farmàcia i un escut familiar

Obertura: 1939
Generacions: 3
Nº d'establiments: 1

Quan Joan Roca Ciurana va comprar la farmàcia 
Ciurana, l'any 1939, a la Ronda Sant Antoni tot 
eren camps. A tocar hi havia la Casa Omedes de 
Rafael Masó, enderrocada l'any 1970. El 1978, la 
seva filla Concepció de Ciurana Ribas, es va posar 
al capdavant del negoci i fa només tres anys que 
s'ha jubilat. La farmàcia ha passat a mans dels seus 
dos fills farmacèutics i tercera generació al negoci: 
en Xavier i la Neus Agustí de Ciurana. El projecte 
del local l'havia fet Rafael Masó i la família Ciurana 
conserva el vitrall amb una copa de farmàcia i un 
escut familiar.

Farmàcia Ciurana

+50

Ronda Sant Antoni M. Claret, 16

118   K-7

972 20 19 49

Dl. - Dv. | 9:15 - 13 h. /
16:30 - 20 h.
Ds. | 9:15 - 13 h.



131 Compta amb 65 anys d'experiència i 3 
generacions de farmacèutics

Obertura: 1953
Generacions:  
Nº d'establiments: 

Farmàcia Ciurana CB
La Farmàcia Ciurana C.B. compta amb 65 anys 
d'experiència i 3 generacions de farmacèutics. 
Actualment les titulars són la Mercè de Ciurana i 
la seva filla, Alba Casellas de Ciurana. A la farmàcia 
treballen la professionalitat, confiança i proximitat, 
així com el més ampli assortiment de productes de 
farmàcia, de parafarmàcia i de serveis. A més, s'han 
especialitzat en dermofarmàcia, per tal d'oferir el 
millor consell acompanyat d'una gran varietat de 
cosmètics segons el tipus de pell de cada client.

Migdia, 54

119   Eixample

972 20 02 80

Dl. - Dv. | 9 - 20 h. /
Ds. | 9 - 13:30 h.

www.farmaciaciurana.cat
farmaciaciurana@gmail.com

+50



132 És una farmàcia de referència pels seus amplis 
horaris de 13 hores sense interrupcions

Antonio Conejero va obrir la seva farmàcia a 
l'Avinguda Sant Narcís quan el barri encara estava 
construint-se i tot eren camps. Ara, la farmàcia 
Conejero és una referència del barri (i la ciutat) pels 
seus amplis horaris de 13 hores sense interrupcions 
els 7 dies de la setmana. A més, es tracta d'una 
farmàcia dinàmica que ofereix diversos serveis 
com el d'ortopèdia, d'estètica o dermofarmàcia, 
de deshabituació del tabac o de personalització 
de medicaments per a la gent gran. Paret amb 
paret, l'Òptica Conejero està regentada per la filla 
del fundador, que també és farmacèutica. Ja són 
tres les generacions Conejero que han adaptat la 
farmàcia als nous temps i necessitats dels clients.

Farmàcia Conejero

Obertura: 1962
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Av. Sant Narcís, 69 

120   Sant Narcís

972 23 23 92

Dl. - Dg. | 9 - 22 h.

www.fciaconejero.com
info@fciaconejero.com



133 Conserva la façana modernista, 
amb fusta i vidre, així com els mobles originals

Farmàcia Creu Blanca - 
Mariona Simón

La que actualment coneixem com La Farmàcia 
Creu Blanca ha estat regentada per les famílies 
Montsalvatge i Malagelada, Pere Alzina, Anna 
Simón i Mariona Simón. Conserva la façana 
modernista, amb fusta i vidre, així com els mobles 
originals i una balança romana que tenen a la vista. 
El taulell estava malmès i és l'única cosa que no 
van poder restaurar. Recorda l'actual farmacèutica 
que quan hi havia Pere Alzina, 'el senyor Pere',era 
com si fos el metge del barri, perquè tothom li 
tenia molta confiança. D'ell encara en conserven els 
llibres de formulacions, junt amb llibres antics com 
vademècums d'antics propietaris de la farmàcia. 

Obertura: 1918
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

+100

Pujada de Sant Feliu, 5

121   E-4

972 20 56 14

Dl. - Dv. | 8:45 - 13:45 h. /
15:45 - 20:15 h.
Ds. | 9 - 14 h.



134 L'edifici on es troba està catalogat, 
igual que l'antic taulell de farmàcia

Obertura: 1940
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

Farmàcia E. Riera
Cardelús
La farmacèutica Elisabet Riera Cardelús va agafar 
la farmàcia l'any 2005, anteriorment regentada 
per la família Caldelas. L'edifici on es troba està 
catalogat i l'antic taulell de farmàcia, de fusta, 
marbre i columnes d'acer, també ho està com a 
obra de l'arquitecte Ignasi Bosch i Reig. La farmàcia 
actualment està especialitzada en homeopatia, 
dietètica i dermofarmàcia.

+50

Pl. Marqués de Camps, 19

122   I-8

972 20 09 93

Dl. - Dv. | 8:45 - 20:45 h. / 
Ds. | 9 - 14 h.

www.farmaciarieracardelus.com
farmacia.rieracardelus@gmail.com



135 Tres generacions vinculades a la farmàcia, 
especialitzada en productes naturals

Obertura: 1947
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

Farmàcia Folch
Camps
Qui va començar el negoci farmacèutic va ser 
l'avi de l'actual propietari, Francesc Folch, químic 
i farmacèutic que inicialment va obrir la farmàcia 
a La Rambla. També va obrir un centre d'anàlisis 
clínics al mateix local. El seu fill va agafar el negoci 
i actualment el regenta el seu net, Francesc Folch 
Rubau. Estan especialitzats sobretot en producte 
natural i presenten els serveis habituals de 
farmàcia. 

+50

Gran Via de Jaume I, 61

123   K-6

972 20 59 05

Dl. - Dv. | 9 -21 h. / 
Ds. | 9 - 14 h.



136 L'homeopatia és l'especialitat principal 
de la farmàcia Josep Xirgu

Josep Maria Xirgu recorda que durant la postguerra 
no existien els medicaments prefabricats i que 
tot s'elaborava amb fórmules. Quan va arribar 
la penicil·lina, explica, aquesta es guardava dins 
de neveres de fusta molt precàries que tenien 
un calaixet per guardar el gel i poca cosa més. 
Actualment, una de les singularitats de les 
farmàcies és que són, tal com explica Josep Maria 
Xirgu, 'formulistes per a tercers'; això significa que 
poden elaborar formulacions que els demanen 
altres farmàcies. Com a especialitat també destaca 
la que té el seu propietari en homeopatia, ja que el 
1985 es va formar en aquesta matèria a la Facultat 
de Farmàcia de Barcelona.

Farmàcia Josep Xirgu

Obertura: 1940
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

+50

Santa Clara, 58

124   F-5

972 20 46 87

Dl. - Ds. | 9.15 -13.00 h. /
16:30 - 20 h. 
Ds. | 9:15 - 14 / 
16:30 - 20 h.

info@farmacia-xirgu.com



137 A l'exterior hi trobem uns mosaics amb àngels 
pintats i a dins es conserva la fusteria original

Obertura: 1860
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Originàriament havia estat la farmàcia Ribas. 
Ubicada en un edifici d'un deixeble de Rafael 
Masó, a l'exterior hi trobem uns mosaics amb 
àngels pintats i a dins es conserva la fusteria 
original modernista. Vitralls, fusta, mobiliari i 
rajoles pintades que conserven encara l'atmosfera 
de l'antiga zona comercial i gremial de Girona i 
que fins i tot han servit d'escenari per a alguna 
pel·lícula. Actualment també hi treballa la segona 
generació familiar, representada per Marta Vaello, 
i la farmàcia està especialitzada sobretot en 
productes naturals.

Farmàcia Plana

+100

Pl. Castanyes, 9

125   G-4

972 20 32 46

Dl. - Ds. | 9.15 -20 h.

www.farmaciaplana.cat
planaroger@gmail.com



138 L'edifici forma part de l'Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

Rafael Masó va projectar la reforma d'aquest local 
del carrer Argenteria l'any 1907 per encàrrec del 
seu germà Joan. Tot i que la façana es va reformar 
el 1935 i va perdre els elements originals, a l'interior 
de l'antiga farmàcia Saguer encara s'hi conserven 
tots els detalls modernistes originals: prestatges 
de ferro forjat, ceràmica blanca que revesteix els 
murs, flascons de medicaments originals dissenyats 
per Masó, materials com la fusta i el marbre o 
una làmpada feta amb trencadís.  L'edifici forma 
part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya. Fa dues generacions que la família 
Saguer regenta el negoci.

Farmàcia Saguer

Obertura: 1908
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+100

Argenteria, 29

126   F-4

972 20 02 27

Dl. - Dv | 9:15 - 13:15 h. /
16:30 - 20:00 h.
Ds. | 9:15 - 13:15 h.

f.saguer@telefonica.net



139 La farmàcia està especialitzada en 
dermofarmàcia i productes naturals

Obertura:  1921
Generacions: 1 
Nº d'establiments: 1

L'actual Farmàcia Susana Palau, a la plaça Marqués 
de Camps, era només un local on es guardava 
el bestiar abans que es transformés en Farmàcia 
Simón l'any 1921. El nou propietari va ser Narcís 
Simón, farmacèutic i fill de la Casa Pastors. 
Expliquen que Salvador Sunyer i Aimeric, diputat 
al parlament, senador i alcalde de Salt del 1983 
al 1991, hi va treballar més de quaranta anys. El 
1981, Susana Palau va agafar el negoci del qual 
és l'actual propietària. Actualment la farmàcia 
està especialitzada en dermofarmàcia i productes 
naturals i dietètics. 

Farmàcia 
Susana Palau

+100

Pl. Marqués de Camps, 7

127   I-8

972 20 09 97

Dl. - Dv. | 8:45 - 20:30 h.
Ds. | 8:45 - 14 h.

www.farmaciasusanapalau.com
farmaciasusana@
susanapalau.com



140 Fortià perruquers disposa d'unes instal·lacions 
modernes i confortables al cor de Girona

Obertura: 1965
Generacions: 6 
Nº d'establiments: 2

Des de fa 54 anys, Fortià Perruquers s'ha dedicat 
al món de la moda, les tendències, la perruqueria 
i l'estètica. Des dels seus inicis, l'empresa ha 
gaudit d'un mercat de caràcter innovador i 
tecnològic, sempre fidel amb les bases de la 
perruqueria tradicional, transmeses al llarg dels 
anys i de generació en generació.  Actualment 
Fortià Perruquers compta amb un gran equip de 
professionals liderat per la Neus Andreu i l'Albert 
Fortià com a directors creatius d'estil, d'imatge 
i de tècnica. Fortià Perruquers disposa d'unes 
instal·lacions modernes i confortables ubicades 
estratègicament al cor de Girona. Els trobareu al 
carrer Bisbe Sivilla, a prop de l'estació i també al 
carrer Joan Maragall, prop de la Clínica Girona.

Fortià Perruquers

+50

Joan Maragall, 24B

128   K-7

972 20 73 72

Dt. - Dv. | 9 - 20 h.
Ds. | 9 - 19 h.

www.fortiaperruquers.cat
fortia@fortiaperruquers.cat



141 Treballen conjuntament amb oftalmòlegs 
gràcies a un avançat sistema de telemedicina

Obertura: 1950
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

El senyor Amadeu Agustí va obrir una òptica 
sota les voltes de la Rambla, i actualment el seu 
nebot regenta el negoci ubicat a Plaça Catalunya. 
En aquesta òptica familiar es valora la qualitat i 
l'atenció personalitzada al client. Amb un local 
recentment reformat, disposen de l'última 
tecnologia del sector, a través de la qual es poden 
fabricar productes personalitzats i adaptats a les 
necessitats de cada persona. Gràcies a un avançat 
sitema de telemedicina, també treballen amb 
oftalmòlegs de diferents especialitats per poder 
prestar un servei més integral, per exemple estudis 
de retina i de fons d'ull. Són especialistes en 
progressius d'última generació. 

Òptica Agustí

+50

Pl. Catalunya, 8

129   I-5

972 20 42 28

Dl. - Ds. | 9:30 - 13:30 h. /
16:30 - 20 h.

www.opticaagusti.com
catalunya@opticaagusti.com



142 L'Òptica Dalmau està especialitzada en material 
de laboratori, meteorologia i baixa visió

L’Òptica Dalmau es va inaugurar el 1950 a la Gran 
Via de Jaume I amb l'òptic-optometrista Ricard 
Dalmau Ximinis al capdavant de l'empresa. El 
1970 s'hi va incorporar el seu fill Andreu Dalmau 
Fernàndez de Bobadilla, també òptic-optometrista. 
Actualment Andrea Dalmau Fité, tercera generació 
d’òptics-optometristes, segueix donant la màxima 
qualitat i confiança al client a Òptica Dalmau.
L'Òptica Dalmau està especialitzada en material 
de laboratori, meteorologia i baixa visió, a banda 
d'oferir les últimes tendències en vidres, ulleres de 
sol i graduades, lents de contacte i tot tipus de 
material òptic.

Òptica Dalmau

Obertura: 1950
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Gran Via de Jaume I, 20 

130   F-6

972 20 16 77

Dl. - Dv. | 9 - 13 h.
16.30 - 20 h.
Ds. | 9 - 13 h.

www.opticadalmau.com
info@opticadalmau.com



143 Un treball constant i punter en el seu sector que 
els va portar a ser la primera òptica de la província

L'any 1882, Francisco d'Assís Solà i la seva dona 
Dolors Barborés van fundar a la Rambla de Girona 
el negoci que actualment regenten els seus 
besnets, l'Òptica Solà. Expliquen que per aquesta 
empresa familiar han passat a revisar-se la vista 
personalitats com Salvador Dalí, Josep Pla, Emili 
Grahit, Dàrius Rahola o Rafael Masó, entre altres. 
Aquest reconeixement i consolidació del negoci 
l'han aconseguit gràcies a un treball constant i 
punter en el seu sector, que els va portar a ser la 
primera òptica de la província de Girona. L'històric 
local de la Rambla es va traslladar  el 2010 al carrer 
Santa Clara. Actualment l'Òptica Solà forma part del 
grup Multiópticas Solà, format per tres òptiques.

Òptica Solà

Obertura: 1882
Generacions: 5 
Nº d'establiments: 3

+100

Santa Clara, 36

131   G-5

972 20 23 88

Dl. - Ds. | 9.30 -13.15 / 
16:30 - 20 h.

www.multiopticassola.com
solasantaclara@multiopticas.com



144 La tercera nissaga de perruquers 
regenta la Perruqueria Vila

Felip Vila Planes va fundar la Perruqueria Vila l'any 
1932 al carrer de la Cort Reial. A causa de repetides 
inundacions que hi va haver, va decidir traslladar-se  
al carrer del Nord, on compartia habitatge i negoci. 
El seu fill Josep va començar a fer d’aprenent als 
14 anys i és qui va continuar el negoci familiar. 
Actualment la Perruqueria Vila és regentada per 
en Daniel Vila Soler, la tercera generació d’aquesta 
nissaga de perruquers.

Perruqueria Vila

Obertura: 1932
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Nord, 8

132   F-5

972 21 25 09

Dt. - Dv. | 9 - 13h. /
16 - 20 h.
Ds. | 8 - 14 h. 

evalofer1527@gmail.com
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146 Arts i metalls Carmaniu va ser un dels primers 
negocis especialitzats en trofeus d’Europa

Arts i metalls Carmaniu va ser un dels primers 
negocis especialitzats en trofeus d’Europa. L’artista 
i artesà del metall Narcís Carmaniu va tenir un 
gran reconeixement per les seves obres on va ser 
guardonat amb diversos premis i distincions d’art. 
El seu fill Josep Ma. Carmaniu està al capdavant 
de l’empresa i continua ampliant el negoci. 
Posteriorment, el net del fundador regenta el 
negoci amb la tecnologia més avançada del 
moment. Paral·lelament, ha fundat també Trofeus 
Girona, on fabriquen trofeus, copes, plaques, 
medalles, clauers, pins, reclams publicitaris, 
objectes de regal, condecoracions, banderes i 
realitzen restauracions, gravacions de tot tipus i 
impressions digitals a tot color.

Arts i Metalls Carmaniu

Obertura: 1930
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

La Salle, 27 - 29

133   L-9

972 21 85 03

Dl. - Dv | 9 - 13 h. /
16 - 20 h.

www.carmaniu.com
carmaniu@carmaniu.com



147 A banda de tabac també hi trobem revistes, 
diaris i articles de fumador

La família Agustí va agafar l'Estanc el 1967, després 
que anteriorment hagués estat La Casa del 
Fumador, establiment el qual ja pel nom quedava 
clar que el que més s'hi venia era el tabac. En 
aquella època, explica l'actual propietari, Marlboro 
feia tres tipus diferents de cigars i ara en fan trenta. 
En resum, es podria dir que s'han multiplicat els 
productes amb molta més oferta, però es ven 
menys quantitat. Ara, assegura, tothom compra 
picadura i el tabac i els puros han anat molt a la 
baixa. A l'Estanc, a banda de tabac també hi trobem 
revistes, diaris i articles 
de fumador.

Estanc Agustí

Obertura: 1967
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

+50

Barcelona, 22

134   K-9

972 20 64 74

Dl. - Dv. | 7:30 -20 h.
Ds. | 8 - 14 h.

estancciutadans@gmail.com



148 Un ampli ventall de productes i articles per a  
fumador, regals, fotografia, premsa o papereria

A finals dels anys 40 obre les seves portes a 
Girona l'Estanc Ciutadans, a mans de la família 
Martí. Primer a la Plaça del Vi i, pocs anys després 
al Carrer Ciutadans. A l'actual local hi trobarem 
un ampli ventall de productes, articles per a  
fumadors, regals, fotografia, premsa, revistes o 
papereria. L'Àngel és l'actual propietari de l'estanc 
i qui s'encarrega del negoci familiar des de fa més 
de 30 anys.

Estanc Ciutadans

Obertura: 1940
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

+50

Ciutadans, 16 

135   G-3

972 48 67 30

Dl. - Ds | 8:30 - 13:15 h. /
16:30 - 20 h.

estancciutadans@gmail.com



149 Especialistes en puros, disposen d'una cambra 
climatitzada amb totes les novetats

Obertura: 1963
Generacions: 3 
Nº d'establiments: 1

Quan va obrir, L'Estanc era un lloc on podies 
trobar de tot. Venia gent de tot arreu a buscar 
coses diverses, fins i tot s'hi podia comprar butà, 
explica la propietària actual. Es van traslladar a la 
rambla Xavier Cugat quan aquesta es va construir, 
convertint-se en la zona més comercial del barri 
de Domeny. El fill dels fundadors, Lluís Gelada, va 
agafar el negoci i va modernitzar-lo i especialitzar-
lo. Actualment  destaca la seva especialització en 
puros: disposen d'una cambra climatitzada amb 
totes les novetats tant del país com internacionals, 
amb totes les edicions limitades que surten a la 
venda i que molts clients ja saben que només podran 
trobar aquí. També estan especialitzats en premsa i 
llibreria. 

Estanc Fontajau

+50

Rbla. Xavier Cugat, 42

136   Fontajau

972 20 80 52

Dl. - Dv. | 7:30 - 13:30 h. /
16:30 - 20 h.
Ds | 7:30 - 14 h.

www.estanc-fontajau-tabacs-
i-cigars.negocio.site
estancfontajau@gmail.com



150 En Joaquim gaudeix de l'ofici que li va ensenyar el 
seu pare i no descarta que la seva filla el segueixi

Obertura: 1941
Generacions: 4
Nº d'establiments: 1

Amb només tretze anys i amb l'ajuda de la seva 
mare, Maria Saló, Jaume Busquet va obrir les portes 
del més popular dels estancs gironins: L'Estanc de 
la Rambla. Mig segle després de la inauguració, 
el senyor Busquet es va jubilar, deixant a càrrec 
del negoci familiar al seu fill Joaquim. Amb el pas 
dels anys ha viscut diverses reformes, i l'última 
el va convertir en un dels estancs, segons diuen, 
més moderns de tot el país, amb la peculiaritat de 
tenir una cava per a puros. Actualment en Joaquim 
gaudeix de l'ofici que li va ensenyar el seu pare i 
no descarta que la seva filla Aida formi part de la 
quarta generació de l'estanc.

Estanc la Rambla

+50

Rbla. de la Llibertat, 15

137   G-5

972 20 33 93

Dl. - Ds. | 8:30 - 13:30 h. /
16 - 20 h.

estanc.girona@gmail.com



151 Ofereixen servei d'impressió òfset, reimpressió i 
disseny gràfic, entre altres

Obertura: 1940
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Impremta Girona
Tot i que encara utilitzen eines i maquinària de 
composició tipogràfica manual, la Impremta Girona 
està equipada de l'òfset més modern. Martí Bota i 
Pons va aprendre l'ofici a l'escola Sant Narcís quan 
tenia 14 anys. Es va convertir en un veritable artesà 
i va portar la seva tècnica a un concurs nacional del 
qual va endur-se el primer premi. En Martí regala 
diàriament simpatia, honradesa i una voluntat 
molt sincera de servir el client. Ofereixen servei 
d'impressió òfset, reimpressió i disseny gràfic, 
entre altres. 

+50

Gran Via de Jaume I, 82

138   K-6

972 20 27 96

Dl. - Ds. | 9 - 13 h. /
15 - 19 h.

impremtagirona@telefonica.net



152 Massegur estava centrat en la venda de paperines 
i es coneixia com a 'Can paperines'

Obertura: 1943
Generacions: 4 
Nº d'establiments: 3

L'any 1943, Massegur estava centrat en la venda 
de paperines, d'aquí que tradicionalment se'l 
conegués com a 'Can paperines'. Amb els anys, va 
anar creixent i incorporant nous productes com 
papereria o parament, entre altres. També es va 
incrementar la notorietat en punts de venda com 
Girona, Puigcerdà i la gran botiga i magatzem que 
tenen a Llambilles, on es pot veure exposat tot el 
producte que ofereixen. Actualment Massegur és 
un distribuïdor de proximitat, orientat al sector 
professional d’horeca (hotels, bars i restaurants), 
comerç alimentari i no alimentari. Destaca també el 
seu servei de personalització 
de producte. 

Massegur

+50

Pl. Francesc Calvet i Rubalcaba, 
8

139   K-6

972 20 27 49

Dl. - Dv.  | 9:30 -13.30 h. /
16:30 - 20 h.
Ds. | 7 - 13 h.

www.massegur.com
urbangirona@massegur.cat



153 Realitzen sortides des de Girona 
amb el format 'tot inclòs'

Obertura: 1957
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Viatges Canigó
L'any 1957, Joan Marenya Muntada, juntament 
amb el seu soci Joan Brugués Prat, van comprar 
Viatges Canigó. Abans de l'adquisició del negoci, 
Viatges Canigó ja feia 10 anys que funcionava i 
era coneguda pels gironins i gironines. L'any 1982, 
Joan Marenya Llapart, fill d'en Joan Marenya, es va 
fer càrrec del negoci i des de llavors ha assessorat 
i planificat viatges arreu del món (viatge de noces, 
creuers, escapades en parella, sortides d'un dia...). 
Una peculiaritat de Viatges Canigó és que cada mes 
realitzen sortides des de Girona amb el format 'tot 
inclòs' on el client només s'ha de preocupar de fer 
bé la maleta i gaudir del viatge.

+50

Barcelona, 25

140   K-9

972 20 25 53

Dl. - Dv. | 9 -13 h. / 
16 - 19:30 h.

www.canigo.grupoeuropa.com
canigo@grupoeuropa.com



154 Una de les primeres agències fundades a Catalunya

Obertura: 1965 
Generacions: 2 
Nº d'establiments: 1

Viatges Ter
Agència de viatges nascuda l'any 1965, 
especialitzada en viatge de vacances, tant a mida 
com sortides en grup, viatges en família, creuers, 
convencions, incentius i viatges per negoci. És 
considerada una de les primeres agències fundades 
a Catalunya. Se'ls atorga l'any 2005 el Diploma 
Turístic de Catalunya en reconeixement a la seva 
tasca en el sector del turisme. Actualment, Viatges 
Ter està formada per un equip de professionals 
amb molts anys d'experiència que ofereixen 
assessorament i una atenció personalitzada.

Barcelona, 3

141   J-8

972 22 36 76

Dl. - Ds.  | 9 -14 h. /
15 - 19 h.

www.viatgester.com/
girona@viatgester.com

+50
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11
12
17
19

21
26
41
52
55
56
58
59
61
64
65
69
70
71
72
73
74
75
76
80
83
89
91
95
100
105
109
113
122
123
124
127

8
9
10
13
14
15

             Establiments
             singulars

5  Chocolataria Equador > G-5
6  Cooperativa El Rebost > St. Ponç

11  Montse l'Artesana > G-4
13  Pastisseria Bomboneria 

      Reverter> K-7
15  Rocambolesc > G-5
20  Xocopunt > I-5
33  Can Pinyonaire > I-4
44  Restauracions Batlle > C-4
47  La Volta > St. Narcís
48  Zurilla > F-4
49  Art en Brut Gallery > G-4
50  Art Girona > H-4
52  Bicicletes Fortià > G-7
55  La Carpa > E-4 
56  Llibreria 22 > G-6
60  Llibreria Linguae > Eixample
61  Llibreria Ulyssus > G-4
62  Moby Disk Records > G-4
63  Nou Platea > E-5
64  Papers > E-4
65  Recorda-te'n > D-4
66  Sunset Jazz Club > C-4
67  Zeppelin > G-6
70   Armeria Girona > G-5
73  Baobab Joieria > G-6
79  Delicada Greta > F-4
81  Eva Lozano > H-4
85  Gonzalez Rellotgers > J-6
90  Joieria Rossik&Co > H-4
95  Montserrat Lacomba > C-4
99  La Puça > G-4

103  Taller 925 > C-4
111  El celler de Can Roca > Taialà
112  Espresso Mafia > F-4
113  La Penyora > I-4
115  AQVA Gerunda > C-3 

             Establiments                             
             emblemàtics de
             + de 50 anys

2  Can Juandó > H-6
3  Carnisseria Coll > St. Narcís
4  El celler de Sant Narcís > St. Narcís
7  Fleca Oriell > H-5
8  Forn Montserrat > D-4
9  Forn Roca > Montilivi

16
18

20
22
23
28
29
30
31
33
34
36
38
39
40
43
45
48
49
51
53
54
60
63
66
68
78
79
81
84
90
92
93
94
96
97
98
101
102
103
104
106
107
108
110
112
116
117
118
120

10  Mercat del Lleó > K-5
12  Pastisseria Bomboneria 

       J. Marqués > K-6
14  Pastisseria Tornés > Eixample
16  Salart Vinoteca > Eixample
17  Torrons i Gelats Candela > G-4
21  Hotel Condal > K-6
22  Hotel Costabella > St. Ponç
23  Hotel Europa > L-8
24  Hotel Margarit > L-5
26  Hotel Ultonia > F-7
27  Pensió B&B Bellmirall > E-3
28  La Botiga de Llums > C-4
30  Cal Rei > H-6
31  Ca l'Estrach > I-6
32  Can Cornellà  > J-7
35  Casa Coll > L-6
37  Cortinatges Esteba > L-5
40  Mobles Brugué > St. Eugènia
41  Mobles J. Nierga > H-4
43  Regals Roura > G-3
45  Servei Estació > H-8
46  Sumistres Girona > G-7
51  L'Artística > L-9
54  Joguines Araus > Eixample
57  Llibreria Empúries > J-8
59  Llibreria Les Voltes > H-4
68  Aire de Girona > I-8
69  Argence > H-7
71  Arxer > H-6
74  Calçats Avellí > I-5
80  Desfilart > K-7
82  Esports Nabes > H-4
83  Guanter > I-5
84  Guillamet > G-5
86  Imma > Eixample
87  Joieria Ayuso > L-5
88  Joieria Coma > H-7
91  Magaldi > I-5
92  Magatzems La Palma > L-6
93  M.Bosch Joiers > G-5
94  La Moda > H-4
96  Novetats Paquita > E-4
97  Peacock > H-4
98  Plastic Store > H-4

100  Ramírez de Cartagena > F-5
102  Santi Les Oportunitats > L-5
105  El Boira > F-5
106  Ca la Pilar > Pedret
107  Cafè l'Arc > D-4
109  Can Roca > Taialà

125
128
130
131

132
134
135
136
140
141
142
144
146
147
148
149
150
151
152
153
154

7
24
25
32
37
42
44
46
47

50
62
67
82
85
86
87
88
99
111
115
119
121
129
133
137
138
139
143

114  Savoy > H-6
116  Bosch Ortopèdics > J-8
118  Farmàcia Ciurana > K-7
119  Farmàcia Ciurana CB >
        Eixample 
120  Farmàcia Conejero > St. Narcís
122  Farmàcia E.Riera Cardelús > I-8
123  Farmàcia Folch Camps > K-6
124  Farmàcia Josep Xirgu > K-6
128  Fortià Perruquers > K-7
129  Òptica Agustí > I-5
130  Òptica Dalmau > F-6
132  Perruqueria Vila > F-5
133  Arts i Metalls Carmaniu > L-9
134  Estanc Agustí > K-9
135  Estanc Ciutadans > G-3
136  Estanc Fontajau > Fontajau
137  Estanc la Rambla > G-5
138  Impremta Girona > K-6
139  Massegur > K-6
140  Viatges Canigó > K-9
141  Viatges Ter > J-8

  
             Establiments
             emblemàtics                             
             de + de 100 anys

1  Antiga casa Bellsolà > I-7
18  Vins i Caves Pagès > St. Eugènia
19  Xocolateria Antiga >H-4
25  Hotel Peninsular > I-6
29  Broc-Art > H-4
34  Casa Boué > H-5
36  Casa Llapart > G-3
38  Ferros d'Art Cadenas > H-6
39  Màquines de cosir

       Duch > St. Eugènia
42  Ramon Boix > F-4
53  Busquets Festa > I-8
58  Llibreria Geli > F-4
72  Babot Confeccions > H-5
75  Calçats Bes > I-5
76  Can Pujadas > H-4
77  Carles Falcó > Eixample
78  Casa Pijaume > G-4
89  Joieria Pere Quera > F-4

101  La Rellotgeria > E-4
104  L'Argadà > E-6
108  Can Marquès > J-5
110  Casa Marieta > F-5
117  Farmàcia Altarriba > H-4
121  Farmàcia Creu Blanca > E-4
125  Farmàcia Plana > G-4
126  Farmàcia Saguer > F-4
127  Farmàcia Susana Palau > I-8
131  Òptica Solà > G-5

+100

+50

Índex de 
reconeixements
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Alimentació
1  Antiga casa Bellsolà > I-7
2  Can Juandó > H-6
3  Carnisseria Coll > St. Narcís
4  El celler de Sant Narcís > St. Narcís
5  Chocolataria Equador > G-5
6  Cooperativa El Rebost > St. Ponç
7  Fleca Oriell > H-5
8  Forn Montserrat > D-4
9  Forn Roca > Montilivi

10  Mercat del Lleó > K-5
11  Montse l'Artesana > G-4
12  Pastisseria Bomboneria 

       J. Marqués > K-6
13  Pastisseria Bomboneria 

      Reverter> K-7
14  Pastisseria Tornés > Eixample
15  Rocambolesc > G-5
16  Salart Vinoteca > Eixample
17  Torrons i Gelats Candela > G-4
18  Vins i Caves Pagès > St. Eugènia
19  Xocolateria Antiga > H-4
20  Xocopunt > I-5

Hotels
21  Hotel Condal > K-6 
22  Hotel Costabella > St. Ponç
23  Hotel Europa > L-8
24  Hotel Margarit > L-5
25  Hotel Peninsular > I-6
26  Hotel Ultonia > F-7
27  Pensió B&B Bellmirall > E-3

Llar i artesania
28  La Botiga de Llums > C-4
29  Broc-Art > H-4
30  Cal Rei > H-6 
31  Ca l'Estrach > I-6
32  Can Cornellà  > J-7
33  Can Pinyonaire > I-4
34  Casa Boué > H-5
35  Casa Coll > L-6
36  Casa Llapart > G-3
37  Cortinatges Esteba > L-5
38  Ferros d'Art Cadenas > H-6
39  Màquines cosir Duch > St. Eugènia  
40  Mobles Brugué > St. Eugènia
41  Mobles J. Nierga > H-4
42  Ramon Boix > F-4
43  Regals Roura > G-3 
44  Restauracions Batlle > C-4
45  Servei Estació > H-8  
46  Sumistres Girona > G-7

47  La Volta > St. Narcís
48  Zurilla > F-4 

 
Lleure i cultura

49  Art en Brut Gallery > G-4
50  Art Girona > H-4
51  L'Artística > L-9
52  Bicicletes Fortià > G-7
53  Busquets Festa > I-8
54  Joguines Araus > Eixample
55  La Carpa >  E-4
56  Llibreria 22 > G-6
57  Llibreria Les Voltes > H-4
58  Llibreria Geli > F-4
59  Llibreria Geli > F-4
60  Llibreria Linguae > Eixample
61  Llibreria Ulyssus > G-4
62  Moby Disk Records > G-4 
63  Nou Platea > E-5     
64  Papers > E-4
65  Recorda-te'n > D-4
66  Sunset Jazz Club > C-4
67  Zeppelin > G-6

Moda i joies
68  Aire de Girona > I-8
69  Argence > H-7
70  Armeria Girona > G-5
71  Arxer > H-6
72  Babot confeccions > H-5
73  Baobab Joieria > G-6
74  Calçats Avellí > I-5
75  Calçats Bes > I-5
76  Can Pujadas > H-4
77  Carles Falcó > Eixample
78  Casa Pijaume > G-4
79  Delicada Greta > F-4
80  Desfilart > K-7
81  Eva Lozano > H-4
82  Esports Nabes > H-4  
83  Guanter > I-5
84  Guillamet > G-5
85  Gonzalez Rellotgers > J-6
86  Imma > Eixample
87  Joieria Ayuso > L-5
88  Joieria Coma > H-7
89  Joieria Pere Quera > F-4
90  Joieria Rossik&Co > H-4
91  Magaldi > I-5
92  Magatzems La Palma > L-6
93  M.Bosch Joiers > G-5
94  La Moda > H-4
95  Montserrat Lacomba > C-4

96  Novetats Paquita > E-4
97  Peacock > H-4
98  Plastic Store > H-4
99  La Puça > G-4

100  Ramírez de Cartagena > F-5
101  La Rellotgeria > E-4
102  Santi Les Oportunitats > L-5
103  Taller 925 > C-4

Restauració
104  L'Argadà > E-6
105  El Boira > F-5
106  Ca la Pilar > Pedret
107  Cafè l'Arc > D-4
108  Can Marquès > J-5
109  Can Roca > Taialà
110  Casa Marieta > F-5
111  El celler de Can Roca > Taialà
112  Espresso Mafia > F-4
113  La Penyora > I-4
114  Savoy > H-6

Salut i bellesa
115  AQVA Gerunda > C-3
116  Bosch Ortopèdics > J-8
117  Farmàcia Altarriba > H-4
118  Farmàcia Ciurana > K-7
119  Farmàcia Ciurana CB > Eixample
120  Farmàcia Conejero > St. Narcís
121  Farmàcia Creu Blanca > E-4
122  Farmàcia E.Riera Cardelús > I-8
123  Farmàcia Folch Camps > K-6
124  Farmàcia Josep Xirgu > F-5
125  Farmàcia Plana > G-4
126  Farmàcia Saguer > F-4
127  Farmàcia Susana Palau > I-8
128  Fortià Perruquers > K-7
129  Òptica Agustí > I-5
130  Òptica Dalmau > F-6
131  Òptica Solà > G-5
132  Perruqueria Vila > F-5

Serveis i altres
133  Arts i Metalls Carmaniu > L-9
134  Estanc Agustí > K-9
135  Estanc Ciutadans > G-3
136  Estanc Fontajau > Fontajau
137  Estanc la Rambla > G-5
138  Impremta Girona > K-6
139  Massegur > K-6
140  Viatges Canigó > K-9
141  Viatges Ter > J-8
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