Guia
comercial

associació de comerciants
i empresaris de sils

Presentació

L’Associació de comerciants i empresaris de Sils va iniciar la seva
activitat l’any 2004. Actualment, l’entitat compta amb un total
de 31 associats que s’engloben dins els sectors de la Moda i
complements, Llar, Alimentació, Regals, Artesania i Oci, Serveis,
Salut i Bellesa, Restauració i Hostaleria.
Un dels seus principals objectius és reforçar la imatge col·lectiva
creant una marca que sigui senyal d’oferta de qualitat i d’establiments especialitzats. Es pretén incentivar el consum de proximitat, a través d’accions de promoció i comunicació.
Principals accions de dinamització comercial:
- Campanyes de Dinamització :
- Dia del Pare
- Dia de la Mare
- Sant Joan
- Festa Major
- Nadal
- Festa de les Flors segona quinzena de maig
- Ruta + dolça tot l’any
- Ruta de la Botifarra tot l’any

La vessant solidària

Compromesos amb la nostra societat, l’associació promou la
sensibilització solidària a través de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa.
Com a part essencial de la seva activitat, l’associació col·labora i
fomenta iniciatives que lluiten per garantir els drets de la família,
la igualtat entre les persones, la defensa i protecció de la infància i la salut digna. Assolint el compromís solidari com a eix dels
valors que la representen.
Iniciatives en què participa:
- Donem un cop de mà a la gent gran
- Banc d’aliments
- Cap nen sense joguina

associació
i empresa

Alimentació
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Carnisseria Ginesta

Ctra. Sta. Coloma, 6
17410 Sils
T 972 85 37 80 | 972 85 00 64
www.ginesta.org
ginesta@ginesta.org

Horari:
Dilluns de 16.30 a 20h.
De dimarts a dissabte
de 8 a 13h
i de 16.30 a 20h.

Carns i Embotits
Chus

Ctra. Santa Coloma, 4
17410 Sils
T 626 05 96 17
rapeseg@gmail.com

Horari:
De dilluns a dissabte
8.30 a 13.30h
i de 17 a 20.30h
Diumenge tancat

ginesta1923
Can Ginesta
La Carnisseria Ginesta és un establiment on ho podreu trobar
productes de xarcuteria i carnisseria especialitzada. Disposen de
tot tipus de productes carnis, plats cuinats i embotits d’elaboració pròpia. Les seves carns són fresques i de la millor qualitat, de
criança pròpia. En podreu trobar de xai, vedella, porc, pollastre,
cabrit i conill. Entre els seus productes estrelles hi podreu trobar
fuet, llonganissa, canelons i llom curat.

A Carns i Embotits Chus hi podreu trobar carn de qualitat de
poltre, xai, cabrit, pollastre, xai, vedella, porc... La millor qualitat
al millor preu! Carns fresques de Girona i poltre del Pirineu català.
Disposen també d’embotit de tota classe i una gran selecció de
productes elaborats com botifarres, salsitxes de porc i de pollastre i marinats italians d’elaboració pròpia. Destaquen la seva
gamma de productes arrebossats per a planxa, forn o barbacoa.
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Alimentació

Celler Can Roberto

Juli Garreta, 16
17410 Sils
T 972 85 36 06
engracia.bosch@hotmail.es

Horari:
De dimarts a dissabte
de 9 a 13.30h
i de 17 a 20.30h.
Diumenge de 9 a 13.30h.

Fleca Mallorquines

Mallorquines, 21
17410 Sils
T 972 85 32 64
svinyes@hotmail.com

Horari:
De dimarts a dissabte
de 8 a 13.30h i de 16.30 a
20h. Diumenge de 8 a 13h
Dilluns tancat

Fleca Mallorquines

Al Celler Can Roberto us hi poden oferir venda al major i al detall
de vins, licors i refrescos. Disposen de diversos vins a granel:
blanc, rosat, negre, vins dolços i vermut. També realitzen lots
per encàrrec amb productes de la tenda, perquè feu un regal ben
original.

A la Fleca Mallorquines hi podreu trobar pa cuit al forn de llenya,
tot tipus de productes de brioixeria i coques. Cada dia elaboren de
forma artesanal tots els seus productes. Entre les seves especialitats hi trobareu les coques de pa de mallorquines, croissants
de mantega i productes de temporada com bunyols i torrons.

Alimentació
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Forn de pa i pastisseria

Companyó

Ctra. Costa Brava, 28-30
17410 Sils
T 972 85 35 28
forndepacompanyo@gmail.com

Horari:
De dilluns a divendres
de 7.45 a 13.15h.
Dissabte i diumenge
de 7.45 a 13.30h.

Fleca i pastisseria on podreu trobar una gran varietat de productes, tots elaborats de forma artesanal. Pa fet amb forn de llenya,
rebosteria, pastissos Sacher, mousse, coques de verdures, de
pera i poma i tota classe de brioixeria. Destaca d’entre els seus
productes estrella el pastís de xocolata amb taronja i tots els
productes típics de les diades: coca de sant Jordi, tortell de reis...
Realitzen pastissos personalitzats i lots de regal per als més
llaminers.

Pastisseria Brun

Girona, 32
17410 Sils
T 972 85 32 01
pastisseriabrun@gmail.com

Horari:
De dimarts a divendres
de 8.30 a 13h i de 17 a
20h. Dissabte de 8.30
a 13.30 i de 17 a 20h.
Diumenge de 8 a 14h.
Dilluns tancat

Pastisseria artesana des del 1979, on s’hi pot trobar des de la
típica coca de sant Joan, pasta seca, galetes, rebosteria, lioneses,
fins a tot tipus de pastissos. Cada dia disposen de croissants i
pastes de full per a fer un bon esmorzar. Es tracta d’una pastisseria completament artesana, que no utilitza cap producte
preparat: tot s’elabora a l’obrador amb els productes de la millor
qualitat. Entre les seves especialitats destaca el fang dels
estanys (galeta de pinyons i ametlla).
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Serveis

Autoescola Farners

Travessia de la Rambla, 4 local 9
17410 Sils
T 972 16 89 87

Horari:
De dilluns a divendres
de 11 a 13h
i de 16 a 20.30h

www.autoescola-farners.com
www.kingscorner.es/sils
info@autoescolafarners.com

Electromecànica i
Recanvis M.A.

Pol. Industrial Can Cuca Nau 3
17410 Sils
T 972 16 51 06

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 13h i 15 a 20h

electromecanica-ma@hotmail.com

AutoescuelaFarners
@Autoescola Farners
Des del 1991 a l’Autoescola Farners hi ofereixen classes teòriques i pràctiques per a l’obtenció de tots els permisos de conduir
a la província de la selva. Sigui quin sigui el carnet que vulguis
obtenir, aquí és possible. Fins i tot disposen del Curs CAP Formació contínua – Formació inicial, ADR (Bàsic, Cisternes, Explosius) i
Títol de transportista (Capacitació de mercaderies - viatgers).
A més, també hi ofereixen formació d’anglès des de la seva acadèmia The Kings Corner. Formen part d’una xarxa d’acadèmies
d’anglès especialitzades i que incorporen les últimes tecnologies
en l’aprenentatge. Classes de conversa, teòriques, preparació
d’exàmens oficials... tot això en horari regular al llarg de l’any o en
format intensiu.

A Electromecànica i Recanvis M.A. us hi ofereixen un complet
servei de reparacions de mecànica i electricitat de tot tipus de
vehicles. A més, son una casa de recanvis nous.

Serveis
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Espai Gos

Pg. Sant Cosme i Damià, 7
17410 Sils
T 972 16 89 53

Informatica Sils

Horari:
De dilluns a divendres
de 10 a 13.30 i de 17 a 20h
Dissabtes de 10 a 13.30h

www.espaigos.com
espaigossils@gmail.com
espai.gos.1

@espaigos

A Espai Gos hi trobareu alimentació i complements per a la vostra
mascota, un servei de perruqueria canina i felina, i un servei
de veterinària amb quiròfan. Especialistes en educació canina.
Destaquen la seva gran varietat de pinsos catalans i complements
específics per l’educació canina. Disposen d’un club de socialització canina on s’hi realitzen sessions d’educació grupal i a més
organitzen sortides per la comarca per anar-hi tots junts.
Disposen de menjar 100% natural per a gossos (dieta Yum), pinsos
sense gluten i de dietes veterinàries. Productes antiparasitaris
interns i externs de les millors marques, i una gran varietat de jocs
interactius per a gossos i gats.
Promoció
Targeta fidelització pròpia als clients on s’hi acumulen descomptes per compres.

Juli Garreta, 14 baixos
17410 Sils
T 972 85 36 87 | 626 12 22 83
infosils@gmail.com

Horari:
Hivern de dilluns a divendres
de 9 a 13.30h i de 16.30 a 20h.
Estiu de 9 a 13.30h
i de 17 a 20h.

Informàtica Sils

A Informàtica Sils hi trobareu tot tipus de productes d’informàtica
a la venda, així com accessoris, consumibles originals i compatibles. Disposen de servei tècnic propi per a oferir el millor servei
de reparació i assessorament. Us poden oferir ordinadors fets a
mida i també servei de fotocòpies i fax. Destaquen en confiança
i proximitat.
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Serveis

Lampisteria Serra, SL

Major, 23
17410 Sils
T 972 85 30 33

Horari:
De dilluns a divendres de
9 a 13h i de 16.30 a 20h.
Dissabte de 9 a 13h.

carme@lampisteriaserra.com

Sumsel S.L.

Pol. Ind. Can Cuca parcela 1 xamfrà C
17410 Sils
T 972 16 86 44
www.sumselva.com
administracio@sumselva.com

Horari:
De dilluns a divendres
de 8 a 13h i de 15 a 19h.
Dissabte i diumenge
de 9.30 a 13h.

suministreslaselva
A Lampisteria Serra us ofereixen un complet servei d’instal·lació i
reparació d’aigua, llum i gas. Tot això des d’una empresa familiar
que ja fa més de 70 anys que ofereix un servei ràpid, eficaç i
proper. A més, també ofereixen una gamma d’electrodomèstics,
material de parament divers, d’il·luminació i de ferreteria. Us
oferiran un tractament completament
personalitzat, encàrrecs especials, i sempre treballen amb materials de qualitat i totes les marques de referència.
Promoció
Ofertes i descomptes de forma puntual

En aquest establiment disposen de tot tipus de material elèctric,
de fontaneria i sanitaris. Tota la seva gamma de productes l’ofereixen a preus competitius i acompanyats d’un impecable servei
al client.
Promoció
Ofertes especials per a instal·ladors

Equipament de la llar

Canvi de Xip

Major, 42-44
17410 Sils
T 620 63 55 55
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Centre de Jardineria
Sils

Horari:
De dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30h
i de 17 a 20h.

jmanellopez@hotmail.com
Canvi de Xip

En aquest establiment ofereixen compra i venda d’una gran varietat d’articles de segona mà. També realitzen transports i mudances. Destaquen dins la seva gamma de productes els articles
de l’àrea del descans a preus de fàbrica, per a poder descansar a
un bon preu. Ofereixen un molt bon tracte familiar i flexible amb
preus ajustats.

Can Barra. Cruïlla N-II amb Ctra. de
Vidreres s/n (C-63, km 14)
17410 Sils
T 972 87 52 52

Horari:
De dilluns a divendres
de 8 a 13h i de 15 a 19 h.
Dissabtes de febrer
a maig de 9 a 13h

www.jardineriasils.com
info@jardineriasils.com

Al Centre de Jardineria Sils us hi poden oferir una àmplia selecció
de plantes per al jardí: extensa gamma d’arbustos, coníferes,
arbres i grans exemplars en contenidor, així com un ampli assortit
d’arbres a cepelló o a arrel nua. Disposen de productes de la
millor qualitat gràcies a la bona terra de cultiu, un clima favorable
i la seva passió pel treball.
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Equipament de la llar

Ferreteria Sils

Mossèn Cinto Verdaguer, 68 local
17410 Sils
T 972 16 89 86 | 667 77 37 61
ferreteriasils@gmail.com

Marcs la Selva

Horari:
Dilluns de 9 a 13h i de
17 a 19h. De dimarts a
divendres de 9 a 13h
i de 17 a 20h.
Dissabte de 9 a 13h.

Vescomtes de Cabrera, 4
17410 Sils
T 972 85 32 94

Horari:
De 10 a 20h i a convenir

www.etsy.com/es/shop/MarcsLaSelva
marcslaselva@gmail.com
marcslaselva

En aquest establiment hi podreu trobar tot tipus de productes de
ferreteria, de pintura, tornilleria, material elèctric, d’il·luminació,
de fontaneria i jardineria. També ofereixen servei de còpia de
claus i una selecció de petits electrodomèstics i material per a la
cuina. En destaca la seva atenció al client i el servei de còpies de
claus de seguretat. Disposen de catàleg amb més productes, no
dubteu en preguntar o en encarregar el que us faci falta.
Promoció
Ofertes en pintura plàstica d’una capa de colors i blanca tant per
interior i exterior. També promocions en petits electrodomèstics.

marsclaselva
En aquest establiment us hi ofereixen tot tipus de marcs, miralls,
bastidors, foam i teles. Hi trobareu marcs per a tit tipus de fotos,
pintures, diplomes, dibuixos, suro, punt de creu, labors, puzles,
objectes, records... porta el que vulguis i ells t’ho emmarquen.
Adaptació completa al client: segons les teves necessitats, tant
en horaris i mides com en el treball, necessitats especials i tot el
que pugueu desitjar. Marcs pintats i decorats a mida, completament personalitzats per a tots els gustos.
Promoció
Descomptes en motllures o marcs concrets segons disponibilitat

Regals, artesania i oci

Estanc de Sils

Jesús Costa, 17
17410 Sils
T 972 85 30 34
quintanaestancdesils@gmail.com

Salut i bellesa
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Farmàcia
Teresa Auladell

Horari:
De dilluns a divendres
de 8 a 13h i de 17 a 20h.
Dissabte i diumenge
de 8 a 13h.

A l’Estanc de Sils hi podreu trobar una varietat d’objectes de
regal, articles de llibreria, una àmplia gamma de premsa, articles
de bijuteria i marroquineria, llaminadures, material escolar i
material d’oficina i de papereria. Hi gaudireu d’un molt bon servei
i atenció personalitzada. Disposen de les últimes novetats en
tots els productes que ofereixen. A més, és molt fàcil accedir-hi
en cotxe, ja que en situar-se en una zona tranquil·la hi ha molt lloc
per aparcar.
Promocions
Rebaixes i descomptes importants a final de temporada.

Major, 9
17410 Sils
T 972 16 83 26

Horari:
De dilluns a dissabte
de 9 a 13.30h
i de 16.45 a 20.30h.

teresaauladell@cofgi.org

A la farmàcia Teresa Auladell hi podeu acudir per a obtenir atenció
farmacèutica i molt més: disposen de servei de dosificació de
medicaments, control de la pressió arterial, mesurament de la
glucosa i el colesterol, servei de dietètica, homeopatia, plantes
medicinals, fórmules magistrals, nutrició i complements infantils,
ortopèdia i veterinària.
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Salut i bellesa

Nou Centre

Major, 42-44 local 3
17410 Sils
T 972 85 40 28
https://web.bewe.co/noucentre
9centre@gmail.com
Nou Centre Sils
@noucentresils

Pepe Perruquer

Horari:
De setembre a maig
de dimarts a dijous
de 9.30 a 13.30h i de
15.30 a 19.30h.
Dissabtes de 9 a 13.30h.
De juny a agost
de dimarts a dijous
de 9 a 13h i de 16 a 20h.
Dissabtes de 9 a 13.30h.

En aquest establiment us hi poden oferir tots els serveis usuals
de perruqueria i estètica. A més, disposen de tractaments capil·lars i productes vegans, 100% naturals.
Ofereixen tints orgànics, tractament de benestar complet,
un compost suau a base de iogurt amb ingredients certificats
procedents d’agricultura biològica. El color es converteix en un
veritable tractament.

Plaça Canigó, 4
17410 Sils
T 972 16 85 59

Horari:

pepeper.19@hotmail.com

En aquest establiment us hi ofereixen tots els serveis usuals de
perruqueria.

Salut i bellesa
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Salusils

Major, 28
17410 Sils
T 972 85 42 24

Sonia Perruquera

Horari:
De dilluns a divendres de
10 a 13h i de 17 a 20h.

www.salusils.com
info@salusils.com

J.V. Foix, 3,
17410 Vallcanera-Sils
T 606 66 58 44
sgenoher@hotmail.com

Horari:
De dimarts a divendres
de 9 a 13h
i de 15 a 18.30h.
Dissabtes de 8.30 a 15h

Salusils
A Salusils us ofereixen els millors tractaments de rehabilitació
adulta i pediàtrica. A més, també ofereixen un servei d’intervenció en el desenvolupament i aprenentatge d’infants i adolescents.
Amb aquest servei es vetlla per l’adequat desenvolupament
psicomotriu, intel·lectual i afectiu dels infants. Abordatge terapèutic en nens, teràpia ocupacional pediàtrica i neurorehabilitació
infantil (trastorn de l’espectre autista, Trastorn generalitzat
del desenvolupament, TDAH, dany cerebral...). A més, s’ofereix
assessorament i orientació en situació de dependència i ajudes
tècniques i/o adaptacions de domicilis. Disposen de tractament
d’andulació.
Promoció
Preus especials per a jubilats i gent amb discapacitats.

Perruqueria unisex on us hi poden oferir tot tipus de serveis i
tractaments: queratines, colors, coloració sense amoníac, talls,
recollits, permanents, depilacions facials, colors semi permanents de fantasia... En aquest establiment estan constantment
en formació a través de cursets, fires i esdeveniments relacionats amb el sector. D’aquesta forma disposen de les tècniques
més innovadores. Treballen amb productes de la casa Salerm,
Kadus i totes les últimes novetats en productes.
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Restauració i hostaleria

Bàr-Bar

Pg. Sant Cosme i Damià 3 local 1B
17410 Sils
T 972 16 84 00
storremilans@hotmail.com

Bar Centre Cívic Sils

Horari:
De dilluns a dimecres de
7 a 22h. Divendres de 7 a
23h. Dissabte de 9 a 23h.
Diumenge de 9 a 14h.

Vidreres, 1
17410 Sils
T 676 16 75 80

Horari:
De dilluns a dissabte
de 8 a 22h. Diumenge
de 8 a 13h.

mrosaexposito@gmail.com

barbar17410
@silsbarbarsils
Al Bàr-Bar us podem oferir entrepans planxats i tapes a més
d’esmorzars, berenars, sopars, copes i vermuts. Treballem amb
productes de proximitat i de la millor qualitat. Lloc acollidor,
molt bon ambient, terrassa i amplis horaris. Us hi esperem. Wifi
gratuït.

En aquest bar situat dins el centre cívic de Sils hi podreu trobar
cafès, entrepans i refrescos.

Restauració i hostaleria

Bar Plaça Estació

Plaça Estació, 4
17410 Sils
T 972 16 81 03

Horari:
De dilluns a dissabte
de 7 a 22h.
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Granja Cafeteria
Canigó

Argimont, 8
17410 Sils
T 972 16 82 97
cafeteriacanigo@hotmail.com

Trobareu aquest establiment just davant de l’estació de trens,
perfecta per a fer una parada abans de marxar o en arribar a
Sils. Disposen de menú diari per 10 € i mig menú. També fan
esmorzars, i plats a la brasa. Destaca l’atenció al client i la seva
especialitat en tripa.

Horari:
Dimarts, dimecres, dijous
i diumenge de 8 a 21h.
Divendres i dissabte
de 8 a 24h.

A la Granja Cafeteria Canigó hi podeu acudir sempre que vulgueu
per a gaudir d’entrepans, plats combinats i pastes. La seva
especialitat és l’entrepà especial Canigó: de llom adobat amb
formatge manxego. No us el podeu perdre!
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Restauració i hostaleria

La Vegavana

Tallers, 6-8
17410 Sils
T 672 37 93 16 | 615 22 73 74

Restaurant
l’Era de Sils

Horari:
De dilluns a divendres
de 7 a 16h. Divendres i
dissabtes de 20 a 1.30h.

Ctra. de Sils-Santa Coloma km 8´164
17410 Sils
T 972 85 31 24

www.lavegavana.com
lavegavana@gmail.com

www.restaurantleradesils.com
irmarc2004@yahoo.es

lavegavana

L’era de Sils Restaurant

En aquest establiment hi podreu trobar una àmplia selecció de
cuina vegana i menjar per a emportar. També hi ofereixen cursos
de cuina i rebosteria per encàrrec. Tot això amb cuina 100% vegetal i saludable, encaminant-se cada vegada més cap a l’orgànic.
Sopars d’empresa entre setmana.
Us poden oferir servei de càtering per encàrrec i fins i tot hi ha
la possibilitat de llogar el seu espai per a esdeveniments privats
(fora d’horaris d’obertura). No us podeu perdre la fira vegana: el
primer diumenge dels mesos parells.
Promoció
Organització d’esdeveniments benèfics cada cert temps.

Horari:
De dimarts a diumenge
de 11 fins 16h. Dissabte
obert també al vespre de
21 a 23h. Dilluns tancat.

Al Restaurant l’Era de Sils ofereixen cuina casolana de la millor
qualitat. Ofereixen menú diari i de cap de setmana. A més, diversos menús per a grups amb reserva prèvia. Disposen de pàrquing.
Entre els seus plats estrella hi trobem els guisats com el civet de
senglar i cua de bou durant els mesos d’hivern i les amanides com
la de formatge de cabra i bolets.

Moda i complements

Detalles de Lujo

Major, 19
17410 Sils
T 972 85 32 70
www.detallesdelujo.com
detallesdelujo@detallesdelujo.com

Horari:
Dilluns tancat.
De dimarts a divendres
de 10 a 13h i de 17 a 20h.
Dissabte de 10 a 13h.
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Merceria Rissech

Av. Costa Brava, 17
17410 Sils
T 972 16 84 52

Horari:
De dimarts a dissabte
de 9.30 a 13h
i de 17.30 a 20h

laurarissech@hotmail.com

Relojes mini Detalles de lujo
@detallesdelujo
Selecció dels millors complements, articles de regal, joieria
personalitzada, roba per a dona i adolescents i bosses de mà.
Destaca la seva renovació d’estoc cada 15 dies, sempre hi podreu
trobar alguna cosa nova. Us poden oferir servei d’assessorament
de roba i de fons d’armari. Encarreguen qualsevol producte sense
cap problema i es realitzen lots de regal. Tracte proper amb els
clients. Realitzen enviaments de comandes a tot Espanya per
missatgeria en 24 hores.
Promoció
Promocions especials a les rebaixes d’agost i de gener.
Complements i articles de regal per a dates especials: Nadal,
Sant Valentí, Sant Jordi, Dia de la mare, Dia del pare, final de curs
i comunions

En aquest establiment que treballa al vostre servei des del
1999 hi trobareu tot tipus de roba interior per a totes les edats
i ocasions, pijames, banyadors, roba de senyora, complements,
articles de merceria.
Productes personalitzats i merchandising. Disposen d’un taller
de serigrafia, sublimació i vinil tèxtil propi, així que us poden oferir
la millor solució per a cada tipus de roba i material. Tu els portes
una imatge (logotip, text, fotografia…) i el posen on vulguis: una
tassa, una samarreta, un puzle… Realitzen pressupostos a mida.
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Informatica Sils

7

Lampisteria Serra, SL

8

5
15

Canvi de Xip

9

Carnisseria Ginesta

3

La Vegavana

16

Carns i Embotits Chus

3

Marcs la Selva

10

Celler Can Roberto

4

Merceria Rissech

17

Centre de Jardineria Sils

9

Nou Centre

12

17

Pastisseria Brun

5

Electromecànica i Recanvis M.A.

6

Pepe Perruquer

12

Espai Gos

7

Restaurant l’Era de Sils

16

11

Salusils

13

Farmàcia Teresa Auladell

11

Sonia Perruquera

13

Ferreteria Sils

10

Sumsel S.L.

Detalles de Lujo

Estanc de Sils

8

associació
i empresa

Telèfons d’interès
Ajuntament de Sils
T 972 16 80 00

Policia Local
T 972 16 83 03

Emergències
T 112

Oficina de Turisme
T 972 16 82 85
Dissabtes i diumenges pel matí
T 972 85 39 13 Centre Cívic de Sils
de dilluns a divendres matí i tarda

Mossos d’Esquadra
T 112

Centre d’Atenció Primària
T 972 16 84 92

Bombers
T 112

associació de comerciants
i empresaris de sils
Associació de Comerciants
i Empresaris de Sils
Carrer de Vidreres, 1
17410 Sils
T 670 702 634
www.fcs.cat/eix-comercial/sils
aces.sils@gmail.com

Amb la col·laboració de

Associació De Comerciants I Empresaris De Sils

