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Els veïns de la zona reclamen 
que es posi una solució per 
acabar amb l’ús del carrer 
com a epicentre de les 50 
línies que hi transiten diàri-
ament. També critiquen la 
falta d’implicació per part de 
l’ajuntament de Barcelona i 
la Generalitat. 

La ronda Universitat esdevé 
el punt de partida de desenes 
d’autobusos. I les cues que 
s’hi formen, els estaciona-
ments en doble filera o sobre 
el pas de zebra són el pa de 
cada dia. 

Barcelona Regional, que 
forma part del consistori, ha 
publicat dades recents i posa 
veu a les queixes de la plata-
forma SOS Ronda Univer-
sitat. Més de 400 operacions 
diàries en un tram excessi-
vament curt, de poc més de 
350 metres. 
Hem d’entendre que si la 
ronda fos una estació de 
manera oficial, seria de les 

més transitades de la ciutat 
pel que respecta al nombre 
d’usuaris amb més de 8.000 
viatgers diaris. 

Espatlles cobertes
El consistori es vol cobrir les 
espatlles amb la publicació 
d’aquest informe per afirmar 
que hi ha un pla per reorde-
nar els autobusos. Tot i això, 
aquestes afirmacions per als 
veïns sona a paper mullat, ja 
que encara manquen soluci-
ons a curt termini. 

Tanmateix, el 2020 podria 
ser l’any en què es posi 
fil a l’agulla al projecte de 
reubicació dels punts de par-
tida dels autobusos amb la 
publicació d’aquest informe. 
La proposta de Barcelona 
Regional contempla gran 
part de les reclamacions. Ara 
només falta que es posi en 
marxa.

  La Torre de Barcelona

Actualment, els mercats 
generen 11.800 treballadors 
directes, que representa el 
6,73% del comerç al detall 
alimentari de tot Catalunya, 
i indirectament altres 27.000.
Són dades del Departament 
d’Empresa i Coneixement 
que posen de manifest el 
gran pes del mercats en 
l’economia del país. 

Mercats moderns 
Catalunya disposa de 168 
mercats municipals, dels 
quals 120 estan a l’àrea me-
tropolitana, el que representa 
el 71% del conjunt de la 
xarxa. Les ciutats amb més 
mercats són Barcelona amb 
9, l’Hospitalet de Llobregat 
amb 8, Badalona amb 6 i 
Sabadell amb 5. 

La superfície de venda dels 
mercats municipals és de 
1.378 metres quadrats de 
mitjana sense tenir en comp-
te l’aparcament. Per tant, els 

mercats dediquen un metre 
quadrat als serveis per cada 
deu dedicats a la venda de 
productes.  

Tot i ser un sector més 
que consolidat, s’ha d’anar 
adaptant als nous temps i 
fer camí cap a la innovació, 
l’adaptació als nous hàbits de 
consum i a la indústria 4.0. 
Prop del 60% dels mercats 
estan remodelats.

3 de cada 4 mercats munici-
pals tenen Facebook i la mei-
tat disposa d’aparcaments 
i fa accions de dinamitza-
ció. Només 1 de cada 3 té 
gerència professionalitzada 
i el 25% fa lliuraments a 
domicili. Ressalta la iniciati-
va de mercats que ofereixen 
serveis com wifi (22,8%), 
aules de cuina (14,2%), aula 
de formació (14,2%), targeta 
de fidelització (11,85%). 

  La Torre de Barcelona

La Ronda, una 
estació d’autobusos

Els mercats també 
generen feina

(VIATGES) 
Solid Viatges

VIATGESGestió de viatges d’empresa, 
escapades romàntiques, 
familiars i tot el que necessitis

Som l’agència del barri, som la teva agència.
Carrer Nicaragua, 11-13 baixos 
08029 Barcelona. Tel 93 355 49 24

www.solidviatges.com
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Barcelona Confidencial
Emili Rousaud, el proper 
president del Barça?   

S’acosta les eleccions a Can 
Barça i Josep Bertomeu no 
pot tornar a ser candidat. Però 
sí que hi haurà una candidatura 
continuista. Molts creien que 
l’encapçalaria Jordi Cardoner, 
però, al final, sembla que serà 
un altre, un desconegut, pràcti-
cament. A Emili Rousaud, fins 
ara vocal de la Junta Directiva, 
l’han promogut a vicepresident 
institucional, i aquest ascens 
sobtat fa pensar que és la perso-
na triada per encapçalar la llista 
de Bertomeu.

Rousaud és el fundador de Fac-
tor Energia i també té càrrecs 
a Pimec. A nivell esportiu és un 
desconegut, i tampoc no se li 
poden atribuir èxits, ni fracas-
sos, en la directiva del Barça. És 
un desconegut i això el conver-
teix en un element neutral que 
podria fer convergir les diverses 
faccions de la directiva. Ara bé, 
tindrà prou temps per donar-se 
a conèixer entre els socis? 
Victor Font i Joan Laporta 
porten prou avantatge.            

El català sí que  
funciona a Andorra  
Mentre a Catalunya ens quei-
xem de la immersió lingüística, 
per insuficient o per excessiva, 
depèn del barri, a Andorra el 
Català funciona. Allà és la llen-
gua més emprada, lleugerament 
per sobre del castellà. Així es 
desprèn de l’estudi Coneixe-
ments i Usos Lingüístics de 
la Població d’Andorra, publicat 
fa poques setmanes. 

Això sí, la llengua més coneguda 
és el castellà, amb un 9,3 sobre 
10. El francès és la tercera. Hi 
ha una dada molt rellevant, a 
més. El coneixement del català 
és més alt entre les persones 
d’entre 15 i 24 anys.  

Arrels atén un 60% més 
persones que fa 5 anys   
Són dues notícies: una de bona 
i una de dolenta. Podem pensar 
que la Fundació Arrels ara és 
capaç d’arribar a més persones 
sense llar, i per això ha pogut 
atendre 2.564 persones durant 
l’any 2019, un 9% més que l’any 
anterior. Però també significa 
un augment de persones sense 
llar, concretament el nombre ha 
crescut en un 60% en els últims 
cinc anys.

La Fundació Arrels calcula que 
hi ha unes 1.200 persones vivint 
al ras, com a mínim. La xifra 
de persones sense llar ateses no 
para de créixer i els reptes cada 
vegada són més grans perquè el 
nombre de persones que viuen 
a Barcelona augmenta i és molt 
difícil accedir a l’habitatge a 
preu assequible.     

 

Manuel Castells, de  
la UOC al Gobierno  

 

El flament nou Ministre 
d’Universitats, Manuel Castells, 
independent vinculat a Pode-
mos, en sap una mica del seu 
tema. Castells és una eminència 
en el món de la comunicació , 
que va deixar la Universitat de 
Berkeley per liderar la recerca 
en societat de la informació a la 
Universitat Oberta de Catalu-
nya, la UOC, amb seu a l’Avin-
guda Tibidabo.

Castells va ser el gran fitxatge 
de la UOC l’any 2000, quan va 
portar a Barcelona un dels grans 
teòrics de la comunicació global 
per integrar-se al nou Internet 
Interdisciplinary Institute. 
Venia d’exercir de professor a la 
universitat californiana, on s’hi 
va passar prop de 21 anys. Cas-
tells, per cert, manté una molt 
bona relació amb una companya 
de la UOC, Laura Borràs. 

Els taxistes amenacen el 
Mobile World Congress

Acusen els independentistes de 
posar en perill esdeveniments 
com el Mobile World Con-
gress, que tindrà lloc del 24 al 
27 de febrer. Però, de moment, 
els qui l’amenacen, un altre cop, 
són els taxistes. La plataforma 
Élite Taxi , per boca del seu fa-
mós portaveu, Tito Álvarez, ja 
ha advertit sobre mobilitzacions 
de taxistes durant el congrés, 
per denunciar que les promeses 
fetes als professionals del sector 
no s’han acomplert.

Els taxistes demanen una reunió 
amb les administracions per po-
der arribar a acords immediats 
que evitin les protestes. Con-
cretament, amenacen que tenen 
capacitat per organitzar “el 
que els doni la gana” en 48 
hores.  Ara farà un any que van 
protagonitzar fa justament un 
any una vaga indefinida que es 
va allargar sis dies. La pregunta 
és si se’ls aplicarà la llei antiter-
rorista, com passa en el cas dels 
independentistes.         

 

Multa per exigir que el 
llogater sigui espanyol   
L’Ajuntament de Barcelona 
ha posat una sanció de 90.000 
euros a la immobiliària The 
New House Barcelona i al portal 
Idealista per posar un anunci 
que establia com a requisit per 
accedir a un lloguer ser espa-
nyol. Tot i que els propietaris 
compten amb recursos prou 
més discrets per triar el llogater. 
Tot i això, la immobiliària i el 
portal van decidir especificar-ho 
per escrit. La Constitució 
Espanyola reconeix el dret de 
les persones a no ser discrimina-
des per raó del seu origen. Per 
aquesta raó l’Oficina per a la 
No Discriminació, un servei 
municipal de l’Ajuntament.

Els afectats per la ZBE 
presenten un recurs
Estava cantat. La Zona de 
Baixes Emissions ha començat 
a funcionar a Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana i, tot seguit, di-
versos col·lectius professionals 
han presentat un recurs con-
tenciós al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya 
per impugnar l’ordenança de la 
zona de baixes emissions.

Per fer-ho s’han unit en la Pla-
taforma d’Afectats per les 
Restriccions Circulatòries, 
que agrupa col·lectius professi-
onals que es veuen perjudicats 
per la normativa, com el Gremi 
de Tallers. Altres col·lectius 
com el Fecavem o el remi del 
Motor han anunciat que també 
podrien adherir-se si el tribunal 
accepta   la demanda. Els afec-
tats demanen, per començar, 
mesures cautelars fins que hi 
hagi una resolució judicial.            

Premi i final de gira  
per al Tricicle

L’Academia de las Artes 
Escénicas ha atorgat una me-
dalla al Tricicle, per la seva bri-
llant trajectòria professional en 
la disciplina del teatre gestual, 
on han destacat pel seu enginyós 
ús de l’humor.

Pel que fa a la gira de l’últim 
espectacle de Tricicle només 
queden les actuacions al Teatre 
Coliseum de Barcelona, només. 
Serà a partir del dijous 23 de 
gener i fins el diumenge 29 de 
març. En total, deu setmanes. 
Joan Gràcia, Paco Mir i Car-
les Sans deixaran d’estar tots 
tres junts a dalt d’un escenari a 
casa seva, a Barcelona. 

Fins ara “Hits” ha estat 
vista per 370.000 especta-
dors en 524 funcions. 
 

  La Torre De Barcelona



(INTERIORISME I REFOR-
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L’accessibilitat de l’intercan-
viador de la plaça d’Espanya, 
on tenen parada les líni-
es L1 i L3 de metro i diver-
ses línies d’FGC, es començarà 
a millorar durant la propera 
primavera amb un pressupost 
de 10,5 milions d’euros. 

Línia 1 
A l’estació de la línia 1 està 
prevista la instal·lació d’un as-
censor d’accés carrer-vestíbul, 
al carrer de Tarragona. També 
l’ampliació del vestíbul situat 
al costat del centre comercial, 
juntament amb la implantació 
d’un ascensor directe a l’anda-
na sentit Hospital de Bellvitge.

I la substitució de l’actual pas-
sera per una de nova i instal-
lació de dos nous ascensors a 
l’extrem de les andanes. Així 

com el recrescut parcial d’an-
danes per adaptar-les a perso-
nes amb mobilitat reduïda.

Línia 3
A la l’estació de la línia 3 
està prevista l’ampliació del 
vestíbul i la instal·lació de dos 
nous ascensors: un de carrer (a 
l’avinguda del Paral·lel costat 
Besòs) a vestíbul i un del ves-
tíbul al passadís de connexió 
amb l’L1. També es col·locaran 
dos ascensors per connectar 
el vestíbul intermedi amb les 
andanes.

Quant al passadís de connexió 
entre l’una i l’altra s’adaptarà 
se suprimiran suprimint-ne els 
esglaons d’ambdós extrems i 
substituint-los per un sistema 
de rampes. 

Els veïns de l’Eixample 
denuncien que la irrupció 
dels patinets elèctrics i de les 
bicicletes cada cop dificulta 
més la circulació dels carrers 
dels barris i demanen més 
presència i acció per part 
de la Guàrdia Urbana. Més 
encara tenint en compte 
l’incivisme d’alguns usuaris 
que envaeixen contínuament 
l’espai dedicat als vianants. 

Sancions  
insuficients
Ara farà un any l’Ajuntament 
de Barcelona prohibir l’accés 
d’aquests vehicles a les vore-
res les bicicletes, però, ara els 
veïns creuen que les mesures 
aprovades són insuficients i 
reclamen exigeixen una nor-

mativa més restrictiva perquè 
els usuaris no se les puguin 
saltar impunement.

L’Eixample és la zona amb 
més presència de bicicletes i 
patinets elèctrics que segons 
els veïns va en augment i té 
menys carrils adaptats..

Un problema  
de convivència
En el rerefons hi ha un pro-
blema molt difícil de resoldre. 
Si els patinets i les bicicletes 
són vehicles haurien de com-
partir l’espai dels cotxes, però 
fer-ho podria causar més 
accidents. El que no és viable 
és caminar per les voreres 
amb l’amenaça constant d’un 
atropellament.  

L’Ajuntament ha pre-
cintat  8 establiments de 
l’Eixample per incomplir 
la nova normativa d’establi-
ments comercials desti-
nats a la venda d’articles 
de record o souvenirs. 
Són actuacions derivades 
de la campanya informa-
tiva i sancionadora a les 
botigues de souvenirs de 
Ciutat Vella, l’Eixample, 
Gràcia i Horta-Guinardó 
que s’ha portat a terme 
en els últims mesos.

D’altra banda s’han posat 
en marxa 32 procediments 
sancionadors i de restitució 
de la legalitat, i s’hi fan ins-
peccions de comprovació 
per verificar si s’ajusten a 

la legalitat. En 8 establi-
ments ja s’ha verificat que 
segueixen incomplint i, per 
tant, s’ha dictat el precinte 
de l’activitat. Pel que fa a 
la resta, els procediments 
continuaran per compro-
var si els comerços han 
esmenat els incompliments 
detectats dins de termini.

La majoria dels incom-
pliments ho són per tenir 
els souvenirs visibles des 
de la via pública, però 
també per no disposar del 
producte agrupat i dife-
renciat a dins de la botiga 
o per ocupar més del 20% 
de l’espai comercial total 
destinat als productes en 
venda a l’establiment. 

Renovació a l’estació Espanya
Mesures contra les bicis

Precintades 8 botigues 

La popular papereria Raima ha guanyat el Premi Nacional 
de Comerç gràcies al seu projecte d’ampliació, que l’ha 
convertida en una de les papereries més grans d’Europa. El 
guardó també valora la seva faceta innovadora. 

La foto del mes

(FILATÈLIA) 
Filatèlia-Numismàtica-Alcaraz

REVISTA DE SARRIÀ, SANT GERVASI, 
LES CORTS I L’EIXAMPLE

Anuncia’t aquí. 93 418 19 19

40.000
exemplars

2.000
establiments auditats oficialment



(ASSEGURANCES) 
Clínicum Assegurances

Família d’Aurora N.  

Assegurada des de 1977

UNA ASSEGURANÇA MÈDICA DISPOSADA A 
PASSAR TOTA LA VIDA AMB TU ES DISTINGEIX  
PER ALGUNA COSA: UN GRAN COR.

El meu besnét, la meva néta i la meva filla tenen la mateixa assegurança que jo: Clínicum. 

Saber que a Clínicum són sensibles a les particularitats de cadascú, inspira confiança. A més, 

et garanteixen des del primer dia i per escrit que mai no et donaran de baixa, ni per edat 

ni per despesa sanitària. Tranquil·litat per sempre, passi el que passi. Quantes assegurances 

mèdiques prenen aquest compromís? 

Clients? Persones

93 237 11 22
www.clinicum.es
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Bones expectatives  
per al 2020 a Catalunya 

Torna Ferran Adrià

Catalunya progressa adequa-
dament, tot i la situació polí-
tica. Si una cosa ha demostrat 
la societat catalana és que més 
enllà de la polèmica sobre si 
som una república, una nació, 
una comunitat autònoma o 
una regió, el país no ha deixat 
de funcionar en cap moment. 
Ara només cal esperar que 
amb el nou govern a Madrid 
alguns deixin de torpedinar la 
nostra economia. 

Hub logístic 
Catalunya s’ha posicionat en 
els últims anys com un líder 
del sector logístic. Prop de 
600.000 m2 del país estan 
ocupats per superfícies desti-
nades a aquests usos. Tenint 
en compte la importància que 
pren el comerç electrònic, per 
exemple, Catalunya aspira a 
convertir-se en punt de distri-
bució clau a Europa. 

Poder comercial 
Catalunya acollirà el 2020 un 
total de 462 fires, que s’han 
incrementat gairebé un 12% 
des de 2008. Catalunya és, 
doncs, un referent interna-
cional, i no només en fires, 
sinó també en congressos i 
esveniments.    

Referent tecnològic 
Barcelona continua atraient 
empreses d’àmbit tecnològic. 
Amazon, Facebook, empreses 
líders del sector de videojocs... 
L’últim fitxatge és la multi-
nacional nord-americana In-
gram Micro. El 22@ és un pol 
d’atracció per a empreses que 
volen situar Barcelona com la 
seva seu europea. Ara només 
fa falta que creem altres 22@ 
arreu del país.  

Els turistes tornen
Les xifres mostren que 
gairebé el 50% dels turistes 
no només venen a Barcelona 
sinó que hi tornen, cosa que 
encara és més important. A 
més, si tornen dos o més cops 
segur que voldran veure més 
poblacions, i això beneficiarà 
al conjunt del país. 

Tot i la precarietat i la deli-
cada situació de tantes llars 
Barcelona es manté encara 
com la vuitena ciutat del món 
amb millor equilibri entre el 
treball i la vida personal. I ens 
ens atreviríem a dir que Cata-
lunya manté o millora algunes 
d’aquests condicions.   

  La Torre De Barcelona

L’aclamat Bulli, el restaurant 
del magnat culinari de l’Hos-
pitalet, Ferran Adrià, torna a 
obrir les portes per donar pas 
a un nou i ambiciós projec-
te del cuiner. Des del 10 de 
gener ha començat a rutllar  
en un nou centre d’innovació 
dedicat al Bull, que un dia es 
va considerar el millor espai 
gastronòmic del món. El 
patrimoni de Ferran Adrià, 
considerat un dels millors 
professionals de la cuina i que 
ha sabut reconvertir-se sense 
perdre ni una gota del seu 
prestigi. 

Sota el nom El Bulli 1846, 
l’antic restaurant es reinventa 
i esdevé un laboratori exposi-
tiu a la mateixa Cala Montjoi 
on va nèixer el projecte.

Un espai  
sense normes 
Segons el xef, serà un espai 
“sense normes” amb el llen-
guatge de la cuina com a fil 
conductor. L’espai recull les 
grans fites creatives i culinàri-
es de la història del restaurant 
per exaltar la seva gran tasca 
dins al món gastronòmic.
Per accedir al nou univers 
d’Adrià caldrà reservar amb 

antelació. El podrán visitar 
al voltant de 500 persones 
diàries per poder gaudir d’una 
nova i diferent experiència 
gastronòmica. 

Sense ser tan exclusiu, el nou 
espai gaudirà d’un entorn 
íntim i respectat. Això sí, cal 
destacar que no s’hi podrà 
menjar, ja que perd el concep-
te de restaurant. El projecte 
manté la cuina i el menjador 
antics tal com estaven.

Un autèntic  
museu personal
La segona part del projecte 
inclou un museu d’arxius 
històrics a l’Hospitalet de Llo-
bregat, lloc on va néixer
Ferran Adrià. Aquesta segona 
fase de més de 8.000 metres 
quadrats obrirà les portes al 
2023. 

La iniciativa incorpora 15.000 
pàgines digitalitzades de les 
llibretes de creativitat del 
Bulli, amb l’objectiu de deixar 
provada la petjada històri-
ca que ha deixat provada el 
restaurant 

  Sílvia Muñoz

–ACTUALITAT–

–GASTRONOMIA–



(INTERIORISME) 
Kvik

Kvik Barcelona 
Balmes: 
c/ Balmes 371, 08022 Barcelona 
tel. 93 417 96 93
kvik.es/balmes

Estalvia fins a 

2.000 € 
amb Siemens*

MANO

9.763 €**

Viure és créixer. Solucionar problemes, somiar en gran i desenvolupar la 
creativitat. Ampliar la família, la llista de convidats i els horitzons. La sèrie 
de cuina Mano, amb molta sensació d’espai i possibilitats infinites, està 
construïda per a una vida que mai no s’atura, tant si tens una casa gran 
com petita. Mano representa tot el que representa Kvik. Pur benestar a 
preus sorprenentment baixos.

MANO
––– disseny clàssic danès.

* L’oferta s’aplica amb la compra d’una cuina completa amb 5 electrodomèstics Siemens per un valor mínim 
de 6.000 € amb IVA inclòs. Oferta vàlida fins al 29 de febrer de 2020, o fins a esgotar existències. No es pot 
combinar amb altres ofertes. ** El P.V.P. recomanat inclou els armaris, el sòcol i el taulell. No inclou l’aigüera, 
l’aixeta, els electrodomèstics, la illuminació, el muntatge, el transport ni la instal.lacióa
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Com estalviar en sistema de calefacció,  
aigua calenta i aire condicionat

Revisar periòdicament totes 
les instal·lacions i equips, 
especialment aquells que més 
consumeixen és fonamental 
per optimitzar el seu funcio-
nament i estalviar en despeses 
de la llar.

Hem de tenir en compte que 
quan apareix una avaria, el 
consum d’aquests equips 
augmenta descontroladament, 
disparant la despesa energè-
tica i, per tant, l’import de les 
nostres factures. Les reparaci-
ons per una avaria també són 
una despesa imprevista que 
podem evitar si realitzem un 
correcte manteniment.
A més, amb un bon manteni-
ment s’incrementa la vida útil 
dels nostres equips.

En el cas de les calderes, la 
majoria de les avaries ocorren 
durant els mesos freds, quan 
aquests aparells que han estat 
pràcticament inactius durant 
un llarg període de temps, 
tornen a la vida per mantenir 
calenta la llar durant el fred hi-
vern. Si tens una caldera i vols 
saber com estalviar en cale-
facció, aquests consells poden 
ser-te útils a l’hora de planifi-
car el teu consum energètic.

Manual de bons  
costums 

• Realitza un bon man-
teniment: Verifica que les 
diferents preses (aigua, gas 
i electricitat) de la caldera 

estan en perfectes condici-
ons. Aquest manteniment 
també implica la revisió 
periòdica per part d’un 
professional autoritzat.

• Revisa la pressió: Com-
prova la pressió de la teva 
caldera quan estigui parada, 
la pressió correcta ha d’estar 
entre 1 i 1,5 bar.

• Regula la temperatura: 
És clau establir una tem-
peratura de treball per a la 
caldera que s’ajusti a les teves 
demandes de calor, i si la 
caldera també produeix aigua 
calenta sanitària, convé regu-
lar la temperatura per la qual 
aquesta sortirà de les aixetes.

• Manté un ambient 
agradable: No permetre que 
l’habitatge es calenta o refredi 
massa t’ajudarà a estalviar en 
calefacció en el teu dia a dia. 

• Tenint en compte això, una 
temperatura que pots prendre 
com a referència són 21-22ºC 
pel dia i 18-19ºC a la nit.

• Utilitza termòstats 
programables: Utilitzar 
aquests aparells fa que la 
caldera s’apagui o s’encengui 
segons els teus hàbits i les 
teves necessitats. L’estalvi 
amb aquests dispositius pot 
superar el 10%.

• Controla la difusió de 
l’aire calent: Si la cale-
facció és per radiadors, 
has d’evitar posar roba o 
altres objectes enganxats 
als radiadors o sobre d’ells. 
També es recomana no 
posar mobles o butaques 
davant dels radiadors, ja que 
això entorpiria la distribu-
ció equilibrada de la calor.

Per a qualsevol sistema de 
calefacció, aigua calenta i 
aire condicionat, les seves 
revisions periòdiques 
permeten controlar la 
seva eficiència i mesurar 
les seves emissions con-
taminants. En el primer 
cas, ens ajuda a estalviar 
en despeses de la llar; en el 

segon, garanteix la nostra 
seguretat i la de la nostra 
família, i repercuteix en com 
funciona el nostre equip.

El millor per portar un cor-
recte manteniment d’un equip 
és comptar amb la garantia i 
experiència de fabricant. En 
el cas d’una marca líder al 
mercat com Saunier Duval, 
disposem d’un servei tèc-
nic Oficial amb els millors 
professionals formats per la 
marca per solucionar qual-
sevol avaria, consulta i dur a 
terme qualsevol manteniment. 
En el cas d’estar interessat 
a informar-te per a qualse-
vol consulta o per realitzar 
un manteniment acord a les 
teves necessitats ia les del 
teu habitatge pots contactar 
trucant-nos al 930185800 o 
venir a visitar-nos a la Dele-
gació de carrer Lepant 350 de 
Barcelona on estarem encan-
tats de poder ajudar-te.

(LLAR) 
Saunier Duval

SERVEI TÈCNIC OFICIAL 
SAUNIER DUVAL
C/Lepant 350 
08025 Barcelona

T. 930 185 800 
barcelona@saunierduval.es   
www.barcelona.saunierduval.es



(LLAR) 
Saunier Duval
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SALUT RECERCA

El mes de gener és un bon 
moment per plantejar-se si 
estem o no en forma. N’hi 
ha prou de seguir uns 
quants consells per po-
sar-se al dia.

Fes net  
Després dels excessos propis 
de les festes nadalenques el 
cos ens demana, a crits, una 
mena de desintoxicació. No 
cal res especial, n’hi  ha prou 
de seguir una dieta saludable 
des d’avui mateix. 

Revisió mèdica
Una bona manera de comen-
çar a cuidar-se és descobrir 
què hem de cuidar exacta-
ment. Demana una analítica. 

Canvia el xip
Aprofita el bon rotllo del 
canvi d’any per prendre’t 
la vida d’una altra mane-
ra. L’estrès no és causa de 
cap malaltia però sí que és 
l’origen de mals hàbits que 

provoquen més tard o més 
d’hora malalties reals. 

Practica esports
Seguint amb la línia dels 
bons propòsitsits, no deixis 
de fer esport regularment. 
No n’hi ha prou amb passe-
jos eventuals. 

Beu aigua 
El cos necessita hidratació i, a 
més, beure aigua és una bona 
manera de contrarestar l’ansi-
etat de menjar, per exemple. 

Dorm sis o set hores
Dormir és una de les activi-
tats més importants per
rehabilitar el nostre cos.

Fora excessos
El dejú no compensa l’excés. 
Cal que aprenguem a mesu-
rar el consum de l’alcohol o 
la mida de les racions sempre, 
també els caps de setmana. 

  La Torre De Barcelona

La planificació de l’embaràs 
ha anat evolucionat els darrers 
anys fins al punt de sorgir 
estudis d’aparellament genètic, 
una prova cada cop més 
sol·licitada per prevenir així 
malalties hereditàries als fills. 

L’anomenat ‘matching genè-
tic’, és en un estudi genètic de 
la parella capaç de preveure 
la transmissió de malalties a 
la descendència. Per aconse-
guir-ho es realitza una anàlisi 
d’ADN a partir d’una mostra 
de sang dels progenitors i 
es creuen els seus resultats, 
detectant possibles mutacions 
comuns que donarien lloc a 
patologies hereditàries que, 
en la majoria de les ocasions, 
romanen ocultes. Aquest estu-
di preventiu permet detectar 
8.000 mutacions genètiques 
que podrien causar fins a 300 
malalties comunes.

Segons un dels experts de l’es-
tudi, l’aparellament genètic té 
dos possibles resultats: risc alt 

o baix. El 5% de les parelles 
que s’han analitzat compar-
teixen mutacions i són d’alt 
risc genètic, un percentatge 
que coincideix amb les dades 
a nivell internacionals. En 
aquests casos se’ls aconsella 
que sol·licitin assessorament 
genètic per informar-se i plani-
ficar el seu futur embaràs. Les 
opcions  van des d’un control 
mèdic més específic fins a la 
selecció embrionària en clíni-
ques de reproducció assistida.

Fonts de fibra
Per poder realitzar aquesta 
prova només es necessita una 
mostra de sang, que s’envia 
als laboratoris de la signatura 
biomèdica per ser processats 
mitjançant un programari de 
disseny propi. Posteriorment, 
es remet al facultatiu un 
informe amb la interpretació 
de resultats.

  La Torre de Barcelona

7 maneres de 
posar-se en forma 

Matching genètic 
per evitar malalties 

(COMPRA I VENDA) 
Darthy

 Compra - Venda - Col·leccionisme

Compra d´equips de música, rellotges, 
instruments, Scalextrics, trens, Geyperman, 

Madelman. I també restaurem i reparem.

C/ Floridablanca 114 · 08015 Barcelona
www.darthy.com · T. 934245529



(ESTÈTICA) 
ServiEstétic

ELS TRACTAMENTS DE 
MEDICINA ESTÈTICA QUE 
LA TEVA PELL NECESSITA

Balmes, 334
625 334 334
www.serviestetic.com

Servi 
Estetic

MEDICINA I CIRURGIA ESTÈTICA,  
PLÀSTICA I REPARADORA 
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(RESIDÈNCIES) 
Les Saleses

Al Centre de Dia les Saleses, 
t'acompanyem en el teu projecte de vida

Per passar el teu dia d’una manera activa 
o, simplement, acompanyada.

• Vine a conèixer-nos i informa-te'n
• Ens adaptem a les teves necessitats

• Centre col·laborador de la Generalitat
• Entitat sense afany de lucre 

• Cuina pròpia

C/Aragó 344, ppal · T.932 651 718 / 692 958 438 
www.residencialessaleses.org · avernet@residencialessaleses.org 

Horari: de dilluns a 
diumenge des de 
les 7:00 h fins a 
les 21:00 h.

Es preveu que enguany les 
llars gastaran una mitjana de 
322,74 euros mensuals per 
escalfar-se durant l’hivern, 
segons un estudi de Certica-
lia. L’informe adverteix que, 
en les regions més fredes, es 
poden pagar fins a 500 euros 
al mes per mantenir la llar en 
una bona temperatura. 

Són  xifres que arriben a uns 
llindars excessius i molts no 
podran assumir. Per això, 
s’han d’emprar una sèrie de 
mecanismes per salvar les 
factures de l’excés del con-
sum d’energia al llarg dels 
mesos de més fred. 

Aïllament, persia-
nes, canonades
L’aïllament és clau, un aïlla-
ment insuficient provoca la 
pèrdua d’entre el 25 i el 30% 
de la calefacció, segons el 
Grup Almansa. És per això 
que cal revisar les juntes de 
les finestres i portes.

Les persianes són l’escut 
perfecte per estalviar en 
calefacció i és important 
baixar-les quan s’acabin 
les hores de sol; de manera 
que el fred quedarà fora. 

Cuidar els sistemes de cale-
facció i purgar els radiadors 
abans que arribi el fred 
també és molt necessari, 
així com vigilar la pressió 
per evitar possibles pèrdues. 
També fer un cop d’ull a les 
canonades, ja que corren 
el perill de congelar-se.   

Aprofitar la calor del sol 
és una gran font gratuïta 
d’energia. Per tant, obre 
les cortines per aprofitar al 
màxim les hores amb sol.  

Aquests consells contri-
buiran de manera positiva 
per abaixar la factura de 
la llum i tenir una ma-
jor despesa energètica. 

  La Torre De Barcelona

Falta poc per celebrar 
SantValentí. Una jornada 
on l’amor es converteix en 
l’autèntic protagonista, i on 
molts aprofiten per celebrar 
i declarar tot el que senten 
per les seves parelles. Però, 
qui és aquest tal Valentí? Per 
què el 14 de febrer és el dia 
especial dels enamorats?

Hi ha debat sobre la identitat 
de Sant Valentí però la versió 
més reconeguda és que es 
tractava d’un famós sacerdot 
que va viure a Roma i que 
va ser executat per ordres de 
l’emperador Claudi II el 14 
de febrer de l’any 270.

En aquella època l’imperi 
romà es trobava en deca-
dència i l’objectiu principal 
era incrementar les forces 
armades. És per això que 
l’emperador va crear una llei 
que prohibia el matrimoni 
per als soldats joves, ja que 
es considerava que la vida en 
parella disminuïa les seves 

habilitats en el combat
i el seu valor. Sant Valentí 
va ignorar la prohibició i es 
dedicava a efectuar matri-
monis cristians de manera 
clandestina, fins que va ser 
descobert i capturat. No es 
va retractar de les seves cre-
ences i va ser decapitat.

Lupercalia
Dos segles després, les coses 
eren molt diferents. La fe 
cristiana s’havia convertit 
en la doctrina religiosa més 
important i el Papa Gelasi I 
va reviure la figura del sant 
convertint-lo en el patró dels 
enamorats. Això va ser una 
mesura per fer desaparèi-
xer la popular festa roma-
na dedicada a la fertilitat 
anomenada Lupercalia, que 
se celebrava el 15 de febrer 
i on els joves escollien una 
parella amb qui farien l’amor 
lliurement durant un any.

  La Torre De Barcelona

6 consells per 
estalviar energia

Qui era en realitat 
Sant Valentí? 

LLAR AMOR
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El sistema musculoesque-
lético puede lesionarse como 
consecuencia de la descom-
pensación entre el trabajo 
realizado y una reducida 
capacidad regenerative del 
organismo. Así aparecen 
áreas con dolor persisten-
te como:  la tendinitis del 
manguito rotador, la capsulitis 
o la bursitis del hombro.

¿Conoces los nuevos trata-
mientos para aliviar tu dolor 
musculoesquelético? En 

Clínica del Dolor El Pilar 
realizamos los mejores trata-
miento del dolor de mínima 
invasión utilizando control 
de imagen con ecografía 
o escopia  y sin necesidad 
de ingreso hospitalario.

Tratamiento con Me-
dicina Regenerativa
Efectuamos el diagnóstico 
ecográfico con aparatos de 
alta resolución que permiten 
valorar el grado de la tendi-
nopatía y infiltrar soluciones 
de medicina regenerativa. 

Utilizamos principalmente 
Plasma Rico en Plaquetas 
(PRP) o ácido hialurónico. 
EL PRP obtenido centrifu-
gando la sangre del propio 
paciente se infiltra en la 
articulación o tendón afectado 
para que libere los factores de 

crecimiento con acción rege-
neradora y antiinflamatoria. 

Tratamiento con 
Neuromodulación 
mediante Radiofre-
cuencia Pulsada
La neuromodulación del do-
lor con radiofrecuencia es una 
técnica bien conocida para 
aliviar el dolor. Ahora también 
es posible aplicarla en otras 
localizaciones dolorosas como 
en los nervios del hombro.  

Concretamente utilizamos la 
denominada Radiofrecuencia 
Pulsada (PRF) en la que se 
genera un campo electro-
magnético y una temperatura 
máxima de 40-42ºC. Como 
ventajas de la PRF hay que 
destacar que no es destructi-
va, y por ello está indicada en 
casos de dolor neuropático o 

en estructuras donde la RF 
convencional no puede usarse.

Los modernos equipos de 
neuromodulación son guiados 
con la precisión de la  escopia 
RX y la ecografía de alta reso-
lución hasta la diana terapéu-
tica para conseguir la máxima 
eficacia y la mínima molestia 
en el paciente. El complemen-
to de la sedación endovenosa 
permite al paciente permane-
cer colaborador y confortable.  

Nuestra propuesta en el dolor del hombro  
cuando la cirugía no es la solución

CLÍNICA DEL DOLOR 
HOSPITAL EL PILAR
C/Balmes, 271, 1ª Planta 
Despacho 106

T. 93 218 14 58

www.clinicadolorpilar.com

(CLÍNIQUES) 
Clínica del Dolor

Dr. C. de Barutell - Dr. F. Domingo - Dr. R. Rodriguez

CLÍNICA DEL DOLOR

Bloqueos Centrales: Epidural e Intradural

Radiofrecuencia Columna Vertebral: 
Facetaria · Discal · Foraminal

Ozonoterapia: Periférica, Discal, Articular y General

Radiofrecuencia nervios periféricos y Articulaciones

Bloqueo sistema nervioso simpático - Terapia Manual y Física

Acupuntura y Electroacupuntura - Tratamientos farmacológicos

Infiltraciones articulares - Bloqueos nervios periféricos

Infiltraciones guiadas por ecografía - TNS - Iontoforesis

C/Balmes, 271, 1ª Planta Despacho 106, · T.93 218 14 58 · 
www.clinicadolorpilar.com · Visitas: De lunes a jueves (mañana y tarde)

Grupo



(ESCOLES) 
Mares Concepcionistes
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932187971 | 932376704
barcelona.concepcionistas.es

Reunions personalitzades 
amb cita prèvia.
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Plaça de la Torre, 1
Rda. General Mitre, 234
Districte de Sarrià 

St. Gervasi, Barcelona

Portes Obertes
Dissabte 15 de febrer.
A les 10:30 h. i a les 11:30 h.

Novetat: Escola de música integrada
Tracte proper i familiar. 

2 línies des de P3 a Batxillerat.
Concertat excepte Batxillerat.

Idiomes (anglès i francés): Story telling,
Arts and Craft, Robotics i Science.

Auxiliar de conversa nadiu i viatges 
d'immersió lingüística.

Batxillerat DUAL.
Cuina pròpia.

Piscina des de P3 fins a 4t 
de Primària en horari escolar.

Casal d'estiu portat pels 
professors obert al barri.



Especial   
Educació
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EDUCACIÓ

1. Estudiar amb ells.
Ser pare i mestre alhora crea 
conflictes i dependència. La 
tasca i l’estudi és dels nens, 
no de tota la família. Els 
pares han de vetllar perquè 
el petit pugui organitzar el 
seu temps i tingui un lloc 
adequat per estudiar, però no 
els correspon  fer les tasques. 
Poden donar pistes o eines 
per resoldre els dubtes però si 
s’impliquen més del compte 
acabaran creant crea depen-
dència.

2. Resoldre-ho tot
Solucionar els descuits difi-
culta la maduració. Els nens 
han d’aprendre a organit-
zar-se i a solucionar els seus 
problemes, a qualsevol edat. 
Portar corrents a l’escola 
l’esmorzar que s’han deixat 
a casa, o baixar corrents a 
imprimir el treball que s’ha 
d’entregar l’endemà no és 
un bon mètode. Resoldre els 
problemes dels fills, amb l’ex-
cusa que han d’estudiar molt, 
els impedeix madurar. Així 
no maduraran, ni assumiran 
les seves responsabilitats, ni 
aprendran a ser autònoms.

3. Focalitzar-se  
en l’estudi. 

Fer de la formació l’eix de la 
vida familiar danya la relació. 
Si et concentres per complet 
en l’estudi dels fills deixes de 
donar-li importància a altres 
factors igual d’importants. 
Has de demostrar-li que t’in-
teressa la persona i no només 
la seva educació. Els fills han 
d’estudiar, però també han de 
saber organitzar-se, realitzar 
tasques domèstiques i relacio-
nar-se amb els altres. 

4. Ambicionar genis.
Sobreestimular sovint provoca 
l’efecte contrari. Tots els pares 
volen un fill geni i s’afanyen 
perquè aprenguin com més 
aviat millor. Però la sobreesti-
mulació no només no influeix 
en una evolució cognitiva 
més ràpida, sinó que sovint 
té efectes contraproduents en 
forma de problemes d’atenció 
o de falta de concentració. 

5. Premiar les notes.
L’estímul material desvirtua i 
pot augmentar la frustració. No 
hem de castigar ni premiar. La 
veritable recompensa és l’apre-
nentatge mateix, descobrir coses 
noves; si cal un estímul material, 
com una joguina o un regal, 
perquè el nen estudiï, és senyal 
que alguna cosa no va bé.   

6. Excusar la mandra. 
Cercar trastorns darrere dels 
fracassos retarda la madure-
sa. Hi ha molts nens que són 
incapaços d’esforçar-se a fer els 
deures o en estudiar senzilla-
ment perquè són ganduls, i 
això és un signe d’immaduresa, 
no de trastorn mental. La supo-
sada intolerància a la frustració 
o a l’estrès, sovint és signe de 
manca d’autonomia.

7. Fer de detectius.
El control absolut suscita 
desconfiança. Investigar les 
tasques pendents, dates dels 
exàmens, agenda escolar i 
altres activitats que li cor-
responen a l’estudiant crea 
desconfiança i no resol res. 
Cal aprendre a confiar en les 
capacitats dels fills i deixar 
que siguin responsables.  

8. Condicionar  
amb l’estudi.

 “Si no acabes la tasca, no 
pots sortir a jugar”. Fer 
servir aquest tipus de frases 
només reforça la idea que el 
coneixement i l’estudi són 
un càstig necessari per poder 
realitzar altres activitats di-
vertides. L’ideal és ajudar que 
els nens descobreixin el plaer 
de la lectura o de l’aprenen-
tatge en si mateix; no com 
un mal necessari del qual no 
poden escapar. 

9. Projectar-se.
És natural esperar que els 
fills aconsegueixin allò que 
nosaltres no vam poder però 
no és gens bo tenir expec-
tatives contràries als seus 
gustos i desitjos. Molts joves 
acaben estudiant una carrera 
que no els agrada ni els fa 
feliços només perquè el pare 
o la mare es projecten en ells. 
Hem d’aprendre a adequar 
les nostres expectatives a les 
capacitats dels nostres fills.

10. No respectar la 
línia escolar.

El model dels pares no 
garanteix l’èxit. L’escola i els 
mètodes d’ensenyament han 
evolucionat. Allò que et va 
servir fa trenta anys potser no 
és el més adequat ara mateix. 
Els pares han de triar una 
escola amb qui comparteixin 
un ideari, i acompanyar el 
petit, però sempre respectant 
els mètodes pedagògics de 
l’escola. La majoria de vega-
des la intenció dels pares és 
bona però....  

  La Torre De Barcelona

Errors que cometem 
els pares a l’hora 
d’educar els fills

(DISSENY) 
LCI



(ESCOLES) 
Highlands School
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(ESCOLES) 
Escola Santa Anna

Escola Santa Anna
C/ Bailèn, 53-59 - 08009 Barcelona
Tel. 93 265 42 37  
www.santaanna.cat   
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Escola Santa Anna
C/ Bailèn, 53-59 - 08009 Barcelona
Tel. 93 265 42 37  
www.santaanna.cat   

Propera. Som una escola 
d’una sola línia perquè cre-
iem que la proximitat entre 
l’alumne, l’equip docent i la 
família és fonamental. Volem 
una escola on tothom es cone-
gui, on sigui possible la inte-
racció entre diferents grups.

Laica. Defensem una educa-
ció humanista. La Laïcitat de 
l’escola és l’acceptació crítica 
de totes les religions sense que 
cap d’elles pugui ser imposa-
da a ningú. 

Activa. Partim de la realitat 
del món de l’infant a partir 
de la qual s’estructura el 
coneixement. L’alumne 
construeix l’aprenentatge 
i actua. Els docents han 
de fomentar la curiositat, 
procurar que els alumnes es 
facin preguntes i acompa-
nyar-los a trobar les respos-
tes. L’escola forma part de 
la vida dels alumnes.

Metodologies múltiples. A 
l’escola observem amb atenció 
les innovacions pedagògiques 
i els nous sistemes que es 
van implementant a diferents 
indrets. Les metodologies de 
treball són diverses. 

Lectura com a eix ver-
tebrador. Tots els apre-
nentatges parteixen de la 
lectura com a base. Llegir per 
conèixer, per comprendre 
el nostre entorn, per créixer 
com a persones, per entendre 
la realitat i imaginar-ne de 
noves, per ser lliures i crítics. 
La lectura ha de ser un acte 
de gaudi. Tenim diversos pro-
jectes que reforcen aquest eix: 
apadrinament lector, lectura 
en veu alta, biblioteques, clubs 
de lectura...

La música, un tret essen-
cial. El pes de la música és 
important al nostre centre. 
Pensem que l’educació 

musical és fonamental per al 
desenvolupament dels nostres 
alumnes. Des d’Infantil fins 
a Secundària les cançons, les 
danses, els instruments musi-
cals, les corals són presents a 
la vida escolar. Oferim la pos-
sibilitat d’inscriure’s a l’escola 
de música extraescolar.

Oberts al món. Estem in-
teressats i implicats en el que 
passa al barri, a la ciutat, al 
país i al món. En aquesta línia 
tenim un pla d’aprenentatge 
i servei mitjançant el qual 
col·laborem amb institucions 
humanitàries, ONGs, funda-
cions socials...

Educació lenta. Immersos en 
un món competitiu on la im-
mediatesa s’ha convertit en un 
factor determinant de la nostra 
societat, creiem que l’escola ha 
de ser un espai tranquil, refle-
xiu, que tingui en compte els 
diferents ritmes dels alumnes.

Implicats en l’educació 
mediambiental. Des de 
ben petits fomentem que els 
alumnes tinguin cura del medi 
ambient començant per l’en-
torn més immediat. Formem 
part de l’Agenda 21, tenim 
hort escolar...

Eduquem. Eduquem en 
el desvetllament de l’esperit 
científic, en la cura del cos, 
en la creativitat plàstica, en el 
domini de les llengües estran-
geres, en l’esperit crític, en la 
responsabilitat vers l’entorn, 
tant afectiu com social. 

ESCOLA SANTA ANNA
Propera i oberta al món

ESCOLA SANTA ANNA
C/ Bailèn, 53-59 
08009 Barcelona

T. 93 265 42 37 
www.santaanna.cat
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L’Escola Pia de Sarrià-
Calassanç celebra aquest 
curs escolar 2019-2020 els 
seus 125 anys d’activitat 
educativa. El director gerent 
de l’Escola Pia de Sarrià, 
José Martín, ha explicat 
a La Torre de Barcelona 
algunes de les iniciatives 
commemoratives que s’han 
dut a terme i ens ha avançat 
les activitats previstes fins a 
final de curs. 

“El llançament i presentació 
dels actes es va fer el dia 
2 d’octubre. Vàrem  fer-
nos una fotografia aèria, 
amb alumnes, professors 
i treballadors de l’escola 
(2.100 persones)”, ha ex-
plicat Martín. La posada en 
escena dels actes dels 125 
anys té un component molt 
especial: l’estrena d’una 
peça musical creada per a 
l’ocasió que en la seva lletra 
remarca la tasca de l’escola 
Pia i a la seva tornada conté 
el lema del curs present: 
125 anys creant futurs.

Després,de les festes de 
Nadal, tindrà lloc l’acte 
central dels 125 anys, en 
un esdeveniment instituci-
onal que comptarà amb els 
responsables de l’Escola Pia 
de Catalunya, autoritats i 
la comunitat educativa.“I 
clourem els actes progra-
mats el Dia de
la Família, que serà enguany 
el 9 de maig. En aquest acte 
hi participa sempre l’AFA 
de l’escola que hi està molt 
implicada. Aprofitarem 
aquest dia per fer la cloen-
da dels actes de celebració 
d’aquest aniversari i del que 
esperem que sigui un curs 
molt emotiu”, ha dit Martín.

També està previst fer altres 
iniciatives emmarcades en 
la celebració dels 125 anys 
però centrades en donar a 
conèixer i posar en valor el 
projecte educatiu, tot apro-
fitant la dinàmica pròpia de 
l’escola. Així, per exemple, 
s’organitzaran actes especi-
als relacionats amb el treball 

cooperatiu, internacionali-
tat, la ciència i tecnología 
i la música, per posar uns 
exemples. “I tenim clar com 
ho volem fer. D’una banda, 
voldríem portar aquestes 
trobades temàtiques al 
districte o a altres indrets de 
la ciutat, fora del recinte de 
l’escola. I voldrem comptar, 
també, amb exalumnes que 
han reeixit professionalment 
i s’han creat el seu futur en 
aquests àmbits. Per exem-
ple, en l’àmbit científic i 
tecnològic tenim diferents 
exalumnes que són referents 
i volem que vinguin per 
explicar als alumnes i a les 
famílies com van fer el seu 
itinerari personal i com van 
fer del seu somni de futur, 
un present i una realitat”, 
ha manifestat Martín.

Coincidint amb l’efemè-
ride, l’escola ha explicat 
alguns dels projectes de 
present i futur més immedi-
at que en aquests moments 
són realitat. Un d’ells és 
el projecte institucional 
15/97, que consisteix en la 
creació d’una xarxa d’exa-
lumnes de l’Escola Pia de 
Catalunya –hi ha 20 centres 
escolars al país– per tal 
de compartir experiències 
o senzillament per gene-
rar oportunitats laborals i 
professionals entre ells.

Un altre de les iniciatives, 
aquest molt més ambici-
ós, i que de fet arrancava 
el curs 2015-2016 i que 
ara és a les portes de la 
seva implementació final, 
és el projecte pedagògic 
SUMMEM – aprenentatge 
interdisciplinari, cooperatiu 
i per competències–. “Hem 
configurat el nostre projecte 
educatiu i ho hem fet con-
juntament tots els centres 
Pia de Catalunya.

L’aprenentatge coopera-
tiu s’ha d’aprendre i els 
reptes que l’alumnat ha 
de resoldre els hi permet 
treballar de forma coopera-
tiva, buscant solucions, on 
han de resoldre en pràctica 
coneixements lingüístics, 
matemàtics i tecnològics”, 
afirma. Martín destaca que 
la Generalitat de Catalunya 
els atorgà, amb el projecte 
SUMMEM, el certificat 
d’escola innovadora.

L’Escola Pia de Sarrià celebra 125 anys d’història

25  NOVEMBRE

Sant Josep de Calassanç
Presentació del vídeo de promoció i cançó del 125è

Inauguració del collage gegant i photocall 

 

28  NOVEMBRE

Trobada ALUMNI 125è. Sant Josep de Calassanç
Adreçat a tots els/les exalumnes de l’Escola

6  FEBRER

Acte central del 125è
Esdeveniment institucional de celebració de l’aniversari

15  FEBRER

Jornada de Portes Obertes
Tallers del projecte educatiu marca Sarrià i visita a les instal·lacions

5  MARÇ

Jornada d’innovació SUMM EM
Presentació de l’experiència de 4 anys de treball cooperatiu i

itineraris d’aprenentatge

26  MARÇ

Jornada científico-tecnològica
Presentació de metodologies experimentals a totes les etapes  i

de treball en robòtica, programació, ciència i dels Treball de

Recerca en equip al batxillerat

23  ABRIL

Sant Jordi
Premis dels Jocs Florals i Festival artístic-musical

9  MAIG

Dia de la Família 
Activitats solidàries i cros urbà al districte

2019

2020

17  I  18  ABRIL

Jornada internacional “el benestar dels infants”
Congrés organitzat per primer cop a Catalunya pel CEMIN

(Confederación por el Mejor Interés por la Infancia) i l'Escola Pia

Sarrià dedicat a la protecció de l’infant

Estigueu informats de tots els actes de celebració:

Immaculada, 25-35 . 08017 Barcelona · Tel. 932 120 908 · 125@sarria.epiaedu.cat · http://sarria.escolapia.cat

125 ANYS CREANT FUTURS

2  OCTUBRE Acte inaugural del 125è 

26  ABRIL

Jornada esportiva
Torneig de pàdel, bàsquet i futbol adreçat a exalumnes, mares i

pares 

ESCOLA PIA  
SARRIÀ-CALASSANÇ

Immaculada, 25-35 
08017 Barcelona

T. 93 212 09 08

http://sarria.escolapia.cat
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(ESCOLES) 
Escola Pia de Sarrià - 

Calassanç

INFANTIL-PRIMÀRIA-ESO-BATXILLERAT

VISITES PERSONALITZADES DURANT TOT EL CURS

PORTES OBERTES

DISSABTE

15.02.2020

9.30 A 13.30
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EDUCACIÓ

(ESCOLES) 
BetàniaPatmos

Educació Infantil C/ Montevideo, 13 08034 Barcelona
Tel. 932 039 995 / 932 521 900 - a/e: info@betania-patmos.org   www.betania-patmos.org

25 DE GENER I 
14 DE MARÇ DE 2020
A LES 10 DEL MATÍ*

*Es prega confirmació via web
o via telefònica.

«¿Us imagineu una vida 
sense llibres? Ara mateix, 
si desapareguessin tots els 
llibres de la Terra, seria com 
si el món hagués perdut la 
memòria. ¿Us imagineu a 
vosaltres sense memòria, 
sense records, sense passat, 
sense coneixements..., amb 
el cervell en blanc, ben buit?» 
Així és com comença un 
llibre deliciós d’Emili Teixidor 
publicat l’any 2007, La 
lectura i la vida, un títol que 
fusiona consubstancialment 
vida i lectura.

Teixidor va ser el primer 
director de Patmos, escola 
germana de Betània que, 
amb el temps, esdevindrien 
l’actual BetàniaPatmos. Però 
avui, més que de l’Escola, 
del que volem parlar és de la 

importància radical del llegir. 
Llegir: «la missió bàsica del 
mestre, ensenyar de lletra, 
ensenyar de llegir, que vol 
dir, ensenyar de llegir de 
tal manera que el neolector 
esdevingui lector corrent 
per a tota vida», tal com 
va dir i escriure l’amic de 
Teixidor, Ricard Torrents.

Que ningú no en tingui cap 
dubte. Avui dia, llegir és 
la manera més consistent 
d’aprendre. Ara per ara, 
ara per ahir i ara per demà. 
Tots els estudis i tots els 
informes publicats així ho 
demostren. La lectura és 
l’activitat més potent per 
guanyar vocabulari,  per 
estructurar coneixement, 
per generar pensament, per 
conformar sentit crític, per 
desvetllar imaginació i per 
fer-nos capaços de viure la 
vida dels altres, de tants altres 
com vulguem, persones reals 
o personatges imaginats. 

Llegir un llibre no és mirar 
una pantalla. Les pantalles 
generen receptors passius que 
no cal que inventin massa 
perquè les imatges ja venen 
donades; qui diu imatges, 
diu sons o músiques. Els 
llibres construeixen individus 
amb capacitat de percepció, 
de diàleg, de rèplica o de 
representació, a partir d’uns 
signes que demanen, sí o sí, la 
participació intel·lectualment 
activa del lector.

Els informes PISA ho han 
explicitat diverses vegades. 
La gran diferència en totes les 
àrees avaluades entre els bons 
i els mals resultats acadèmics 
depenen, especialment, de 
les biblioteques que hi ha 
–o que no hi ha– a les llars 
dels estudiants. Aquelles 
famílies que a casa conserven, 
usen i amplien biblioteques 
d’uns pocs centenars 
d’exemplars tenen força 
més assegurada la trajectòria 
escolar dels seus fills i filles.

Són incomptables les 
persones que han escrit sobre 
aquest fet per ara incontestat 
–o només contestat amb el foc 
de cremar llibres, com veiem 
tot al llarg de la història. 
Hem parlat d’Emili Teixidor 
i de Ricard Torrents, però 
hi podem afegir Ricard de 
Bury, Edith Wharton, Nuccio 
Ordine, Luís García Montero, 
Anne Fadiman,  T. S. Eliot, 
Virginia Woolf,  Harold 
Bloom, Maria de la Pau Janer, 
Umberto Eco, Jaume Cabré, 
Marcel Proust, José Antonio 
Millán, Natàlia Ginzburg, 
Michael de Montaigne, 

Gregorio Luri, C. S. Lewis, 
Jordi Nadal, Franco Ferrarotti, 
Doris Lessing, Juan Cruz 
o, molt recentment, Ferran 
Ruiz, per dir-ne, posem per 
cas, vint-i-quatre, com les 
veus d’un tresor mesurat.

Ara bé, aturem-nos un 
moment. Que ningú no es 
pensi que això comença a 
l’escola, ni a les biblioteques, 
ni a les editorials, ni a les 
llibreries. Tot això comença, 
exactament, aquell dia que 
el pare o la mare al bressol 
o al llit de l’infant que tot 
just comença a obrir els 
ulls i a percebre les formes 
i els colors, sent la veu més 
bonica del món que li diu: 
«Hi havia una vegada...». 
Aquell vespre i tots els 
vespres successius de tots 
els anys que sigui possible 
conformen els grans lectors, 
persones curioses i lliures, 
que viuran intensament 
la seva vida i entendran 
generosament l’atzarosa 
existència dels altres.

«Llegir és viure molt més i molt millor!»,  
va escriure Emili Teixidor

ESCOLA  
BETÀNIAPATMOS
C. Montevideo, 13 
08034 Barcelona

T. 932 521 900 
info@betania-patmos.org
www.betania-patmos.org





(ESCOLES) 
Expoeduca

www.expoeduca.cat

Nom:
---------------------------------------
Mail
---------------------------------------
En qué estàs interessat/da?
     Escola     Idiomes     Extra-escolar

     Psicologia infantil     Tècniques educatives

    Casals d’estiu    Esports

EL FUTUR 
ÉS L’EDUCACIÓ
Expoeduca és un espai per pares i mares de 
nens de 0 a 18 anys amb l’objectiu 
d´orientar-los sobre el sector educatiu i les 
possibilitats escolars per als seus fills.

ENTRADA GRATUÏTA 
 El preu de l´accés a la fira és de 5€. Presentant 

aquesta entrada tindreu l’accès gratuït.
 Vàlida per a dues persones.

Menors entrada lliure.

1-2 de febrer de 2020
Hotel Catalonia Plaza

Assisteix amb la família a Expoeduca!
93 418 19 19 - info@expoeduca.cat

Retalla aquesta entrada 
gratuïta per poder assistir 
a la fira de l’educació de 

Barcelona

Educació de 0 a 16 anys



(ESCOLES) 
Jesús Maria Sant Ger-

vasi

Truca’ns i demana informació al 934 171 200

Visites personalitzades

L’escola de tothom,
un espai per créixer.

Vine a coneixe’ns!

Infantil · Primària · ESO
Centre concertat

Batxillerat

Pg. de Sant Gervasi, 15 | 08022 Barcelona | secretaria@jmsanger.com | www.jmsanger.com

Aules obertes - 28 de gener (10-13h)

12 de març (15-17h)

Portes obertes - 29 de febrer

Vine i descobreix el col·legi en funcionament!

10 h Infantil / Primària - 12 h ESO / Batxillerat
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GUIA DE
SERVEIS
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ 
TRUCAR AL 93 418 19 19

O ENVIEU UN MAIL A  
INFO@LATORREDEBARCELONA.COM

www.latorredebarcelona.com

(COACHING) 
Mª Fernanda Costa

Mª Fernanda 
Costa

Acompaño a las personas 
en su autoconocimiento y 
desarrollo personal para 
que logren mejorar los 
aspectos más importantes 
de su vida: familia, pareja, 
trabajo, salud...

T. 629 029 604
mfernanda@costacoach.es
www.costacoach.es

COACHING

Coach Personal y Coach  
de Adolescentes y Familia.
Certificada por ICF

(Quiropràctica) 
Quiropràctica Pura 

Vida

SALUT

Quiropractica 
Pura Vida
Boyce Kinnison, D.C.
La vida fluye desde nuestro 
interior a través del sistema 
nervioso. Por eso la columna 
vertebral tiene un papel 
fundamental para la salud.

¿Cuándo fue la última vez 
que hiciste un chequeo de tu 
columna vertebral?
Tel. 934 960 893

C/ Muntaner 87-89, local 2 
08036 Barcelona
www.quiropracticapuravida.com

(ADVOCATS) 
Consulting Fami-

liar




TE AYUDAMOS EN LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO FAMILIAR: JURÍDICA, 

ECONÓMICA Y EMOCIONALMENTE

Consulting  
Familiar
Elvira Rodríguez Sáenz
Abogada, Derecho Civil y 
Familia, Mediadora
y Coordinadora Parental.
T. 619 711 741

Carlos Ramón Perona
Antropólogo, Coach 
Emocional y Terapeuta
Individual y de Pareja.
T. 609 108 211

C/ Muntaner, 391, 1º1ª
08021 BARCELONA
www.abogadamediadora.esADVOCATS I TERAPEUTES

(ADVOCATS) 
Bufete Marín 

Fonseca

Bufete Marín  
Fonseca
-Divorcios y separaciones
-Testamentos y Donaciones
-Aceptaciones de Herencia
-Gestión de Patrimonios
-Negligencias médicas
-Reclamaciones judiciales
-Alquileres y Desahucios
-Redacción de Contratos
-Reclamaciones Laborales
-Asesoría empresas-fiscal

Pl.Fcesc.Macià,8-9, 3º 5ª
08029 BARCELONA
T. 934108754 -676444850
bufete@marinfonseca.comADVOCATS

Sus abogados de  
confianza desde 1985

Compro Antiguo
Bisutería, relojes, plumas, 
medallas, insignias, gafas. 
Ropa (anterior al 2.000).

 Discos (Clásica No). Libro 
temático. Cámaras fotos, 
juguetes, objetos religiosos, 
militares y publicitarios.

Curiosidades, coleccionismo 
y antigüedades en general.

T. 653 532 375

(LLAR) 
Compro Antiguo

LLAR

(CALÇATS) 
Clínica del Calçat

Clínica del Calçat
MESTRE ARTESÀ
Isidre Castellà 
1er Premi Concurs Nacional 
de Destresa Professional
• Reparació ràpida de 
sabates i calçat esportiu 
• Còpies de claus
• Gran assortit de plantilles i 
cordons i productes de neteja
• Canvi integral de soles

Novetat: forrat de sabates 
Plantilles pel descans

Calvet, 30, 08021  Barcelona
T. 932 006 663
www.clinicadelcalçat.comCALÇAT

(FORMACIÓ PROFES-
SIONAL) 

Escola Auxiliar  
d’Infermeria

Escuela Sanitaria 
Profesional  
ENFERMERÍA BCN
Título Oficial
Grado Medio de curas 
auxiliares de enfermería
Cursos Sanitarios
Auxiliar de enfermería
Auxiliar de odontología
Horarios
Mañanas, tardes, noches, 
sábados y online
Bolsa de trabajo y prácticas
c/Sants,63. Barcelona
T. 932 386 274
info@auxiliarenfermeriabcn.net
www.auxiliarenfermeriabcn.net

FORMACIÓ  
PROFESSIONAL
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(CENTRES COMERCIALS) 
L’Illa Diagonal

R E B A I X E S


