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GRANS EN
QUALITAT

DE VIDA
En cura, en experiències

i en benestar.

L’objectiu de les residències, centres de dia i
 apartaments ORPEA és mantenir les capacitats
 físiques i cognitives dels nostres residents. Per

 això oferim programes d’animació sociocultural,
 rehabilitació i fisioteràpia, unitats especialitzades

 per a l’atenció de demències i tot tipus de
 serveis adaptats a cada necessitat.

APARTAMENTS AMB SERVEIS
Amb una o dues habitacions per a estades

 temporals, períodes de vacances, o com a
 residència permanent. Amb espais comuns, un

 exclusiu restaurant i un ampli catàleg de
 serveis sanitaris, hotelers, culturals ...

Amb excel·lents instal·lacions, entorns exclusius
 i les millors comunicacions. Comprovi-ho.

Truqui’ns per concertar una visita.

www.orpea.es

HI HA UN CENTRE ORPEA MOLT A PROP DE VOSTÈ: 

ALACANT BARCELONA CANTABRIA CIUTAT REAL CÒRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN LA CORUNYA LA RIOJA LLEÓ LUGO MADRID MÀLAGA MÚRCIA SEVILLA VALÈNCIA VALLADOLID SARAGOSSA

ORPEA SANT CUGAT DEL VALLÈS
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Passeig Sevilla,1 Mirasol
08195 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona - 935 877 200

ORPEA BARCELONA GUINARDÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Ronda de Guinardó, 48-50
08025 - Barcelona
934 463 908

ORPEA CIUTAT DIAGONAL
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Avinguda La Miranda 8 - 16

APARTAMENTS AMB SERVEIS
Carrer d’August Font i Carreras 13

08950 - Esplugues de Llobregat
Barcelona - 936 110 333
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BARCELONA

El sistema tarifari del 
transport públic incorpora 
la T-Familiar, que entrarà 
en vigor l’1 de març. El nou 
bitllet obtindrà vuit viatges 
multipersonals, costarà deu 
euros i serà vàlid durant 
trenta dies. 

La T-Familiar està pensada 
per a famílies o petits grups 
que busca donar resposta 
aquells col·lectius que viatgen 
de manera casual cap a la 
ciutat comtal. Està pensada 
per a persones que no viuen a 
la ciutat i van de manera oca-
sional o per aquelles que hi 
viuen però l’usen ocasional-
ment. Se’ns podran benefici-
ar amb un màxim de quatre 
membres per família, ja que a 
partir de cinc ja es considera 
família nombrosa.  

Un altre dels canvis rau en 
la T-16 que serà gratuïta la 
primera vegada que s’expe-
deixi. Fins ara, la tarifa per a 

menors de 16 anys tenia un 
cost d’emissió inicial de 35 
euros. Ara, s’ha eradicat amb 
aquesta mesura. 

Usuals i casuals
L’Autoritat del Transport 
Metropolità va afegir un 
canvi en les noves tarifes del 
transport públic després de 
les queixes que va crear la 
implantació de la T-Casual, 
anunciada a principis de 
desembre. El nou sistema 
tarifari de transport busca 
premiar a l’usuari habitual. 

La mesura està pensada 
per beneficiar als residents 
respecte dels turistes. La 
T-Habitual, la T-Jove o la 
T-Grup presenten una 
reducció del quasi el 25% 
respecte el 2018. En canvi, 
el B-senzill, la t-casual o la 
t-dia augmenten.

  Sílvia Muñoz

L’Ajuntament ha apro-
vat una nova taxa per a la 
recollida de residus que 
entrarà en vigor a partir 
del maig del 2020. Aques-
ta mesura variarà en cada 
domicili en funció de si es 
reciclarà més o menys. 

De ben antuvi, la taxa 
s’aplicarà de manera igual 
per a tota la ciutat, entre 27 
i 51 euros l’any per domici-
li, i s’afegirà en el rebut de 
l’aigua, mitjançant el qual ja 
paguem una taxa per al trac-
tament de residus. El preu 
de la taxa variarà en funció 
del consum d’aigua usat. 

El principal objectiu de la 
nova mesura és fomentar el 
reciclatge a la ciutat i la re-
ducció de residus. En l’actu-
alitat, el reciclatge a la ciutat 
està estancat per sota del 
40%. Els objectius de la Unió 
Europea fixa apujar percen-
tatge fins al 55% de reco-
llida selectiva per al 2025. 

Per als ajuntaments, surt 
molt més cara la recollida 
de rebuig, uns 206 euros 
per tona, que no pas la 
recollida i tractament de 
matèria orgànica, uns 124 
euros per tona, o de pa-
per i vidre, 45 per tona. 

Una de les finalitats de 
l’aplicació de la taxa és 
aconseguir una factura 
individualitzada per a cada 
habitatge perquè els que 
produeixen més residus 
reciclin menys. Fins arri-
bar aquest escenari, s’anirà 
mesurant el cost de la taxa 
per districtes i barris, segons 
les dades de reciclatge de 
cada racó de la ciutat. 

El govern implantarà també 
contenidors intel·ligents amb 
xips electrònics per identifi-
car els usuaris cada vegada 
que llencin la brossa i així sa-
ber qui recicla més o menys.

  Sílvia Muñoz

Revolució a les 
tarifes de metro

Qui més recicli 
pagarà menys

MÉS INFORMACIÓ: Tel. 93 415 25 51 - infofacultat@peretarres.org
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BARCELONA

Quasi tots els ciutadans de 
Barcelona consideren de gran 
importància l’emergència cli-
màtica i la ciutat enceta el nou 
any amb dues grans reformes 
climàtiques: l’activació de 
les zones de baixes emissi-
ons i l’aplicació de la taxa de 
residus. Per contra, la Cimera 
pel Clima de Madrid fracassa 
a ulls del món sense un acord 
ferm entre els països. 

La preocupació pel can-
vi climàtic ha esdevingut 
principal entre els ciutadans, 
concretament entre el 89% 
es declara inquiet, segons el 
Baròmetre municipal. 9 de 
cada 10 ciutadans i ciuta-
danes considera prioritari 
l’emergència climàtica, espe-
cialment, gestionar aspectes 
relacionats amb les emissions 
del transport terrestre. 

A més, la ciutat vol ser capital 
en lluita contra el canvi cli-
màtic. Per això, el govern de 
Colau ha activat aquest gener 
la zona de baixes emissions. 
És una àrea protegida de més 
de 95 quilòmetres quadrats 
arreu de la ciutat pel qual 
es restringeix la circulació 
d’aquells vehicles sense el dis-
tintiu ambiental de la DGT. A 
l’any, la contaminació provoca 
350 morts prematures i grà-
cies aquesta mesura, s’espera 
reduir l’emissió de contami-
nació a l’aire un 15%.

Més reciclatge
De la mateixa manera ho 
aplica amb la sobreproduc-
ció de residus. Actualment, 
només un 38% dels barcelo-
nins i barcelonines reciclen. 
Una xifra que Barcelona vol 
revertir i arribar al 60% amb 
la implantació de la nova taxa 
de recollida selectiva de 2,25 a 
4,25 euros al mes que entrarà 
en vigor aquest mes de maig. 
A l’any seran entre 27 i 51 
euros per unitat familiar.  
El consistori també vol 
penalitzar més a qui menys 
recicli, però, com ho farà? 
Entre les iniciatives, destaca 
la creació de contenidors 
intel·ligents amb sensors per 
detectar qui llença la brossa, 
quant i si és la correcte. 

El tractament de residus ge-
nerats a Barcelona provoca un 
10,4% del total de l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle. Així 
doncs, defensa que la nova 
taxa és un dels eixos princi-
pals de l’estratègia per com-
batre la crisi climàtica. Però, a 
la pràctica, i a l’hora d’aplicar 
mesures d’escala mundial, 
queda en paper mullat.

El fracàs de la Cimera del 
Clima de Madrid celebrada 
el passat desembre va ser 
una gran evidència. Més de 
25.000 representats de 200 
països diferents es van reunir 
a Madrid i amb prou feines 
van aconseguir un acord 
ambigu, in extremis i sense cap 
resultat concret. 

L’objectiu és augmentar 
l’ambició climàtica aquest 
2020 presentant compromisos 
per reduir l’emissió de gasos i 
complir amb l’Acord de París 
que compromet a evitar que 
la temperatura pugi superior a 
1,5 graus, però, sense regular 
els mercats de carboni, bàsic 
per eradicar l’emergència 
climàtica. Greenpeace, entre 
d’altres, va mostrar la seva 
decepció al resultat sense cap 
directriu i evocat al no-res.

 Sílvia Muñoz

Mesures polèmiques per lluitar  
contra el canvi climàtic 

L’any començarà amb el fracàs de la Cimera del 
Clima de Madrid i amb una sèrie de mesures tan 
necessàries com criticades. 

Els ciutadans refermen les mesures contra el canvi climàtic  
però l’opinió pública ataca la zona de baixes emissions 

Nuevo servicio de 
asesoramiento técnico
Usted mismo puede darle 
solución a su jardín o sus 
plantas, con las pautas 

que le dará nuestro 
profesional. Especializados en tratamientos 

naturales y ecológicos

Móvil 686 79 05 41 · cirajardineria@gmail.com 
www.cirajardineria.com
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COMERÇ

El teixit comercial dels 
mercats municipals té un 
arrelament a Catalunya molt 
important que data del segle 
XVIII. Els mercats són un 
punt clau dins del model co-
mercial català i això es mostra 
en les oportunitats laborals. 

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  
més moderns 
Catalunya disposa de 168 
mercats municipals, dels quals 
120 estan a l’àrea metropoli-
tana, 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 compte 
l’aparcament. Per tant, els 
mercats dediquen un metre 
quadrat als serveis per cada 
deu dedicats a la venda de 
productes. Les parades de 
venda són prop del 50%  
de la superfície. 

Tot i ser un sector més que 
consolidat, s’ha d’anar adap-
tant 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, 
per tant, encara queden per 
modernitzar-se.

3 de cada 4 mercats muni-
cipals tenen Facebook i la 
meitat disposa d’aparcaments 
i fa accions de dinamització. 
Només 1 de cada 3 té ge-
rència professionalitzada i el 
25% fa lliuraments a domicili. 
Ressalta la iniciativa de mer-
cats que ofereixen serveis com 
wifi (22,8%), aules de cuina 
(14,2%), aula de formació 

(14,2%), targeta de fidelit-
zació (11,85%), servei de 
guarderia i ludoteca (9,3%) o 
consignes (8,1%). 

Els reptes del sector
L’actual programa de Mercats 
Municipals s’articula sobre 4 
eixos: posicionament i visibi-
litat dels mercats municipals; 
la captació de diferents agents 
de l’àmbit dels mercats; la 
modernització, digitalització i 
adaptació de les seves estruc-
tures. Els objectius rauen en la 
consolidació i promoció de la 
marca elsmercats.cat; creació 
de notorietat i ser referent 

d’una tipologia de format 
comercial competitiu; donar 
visibilitat als mercats en tots 
els canals i analitzar els canvis 
en l’entorn i aconseguir un 
posicionament idoni com a 
espais de venda. 

De cara al 2020, la principal 
intenció és debatre els reptes 
del sector i establir unes línies 
de treball prioritàries con-
sensuades. Així mateix, es 
necessita donar continuïtat a 
les accions del programa i els 
seus eixos per tal de permetre 
la digitalització dels mercats. 

  Sílvia Muñoz

Els mercats catalans generen  
prop de 12.000 llocs de treball

A l’Àrea Metropolitana un de cada deu metres 
dedicat a la venda de productes està ocupat per 
un mercat municipal.

Prop del 60% dels mercats de l’Àrea Metropolitana  
s’han remodelat per afrontar els nous hàbits de consum.

 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



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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BARCELONA

Des finals de mes ja es poden 
adquirir els primers bitllets 
de l’AVLO, l’AVE ‘low cost’, 
que farà el seu primer viatge 
el 6 d’Abril de Madrid a 
Barcelona. Fa tot just un 
any, es va anunciar que els 
bitllets d’alta velocitat des 
de la ciutat comtal fins la 
capital de l’Estat costarien 
el 25% en un futur. Renfe 
parlava de liberalitzar  l’AVE 
per mirar d’abaratir cos-
tos, ser més competitius i 
amortitzar una instal·lació 
sobredimensionada. 

Retallada de luxes
El mes de desembre es va 
presentar de forma oficial el 
projecte i van destacar que es 
mantindrien les prestacions 
que té l’AVE. Puntualitat, 
velocitat i, sobretot, baixos 
costos són els valors que 
volen promoure amb aquest 

nou model de transport. La 
principal intenció seria fer 
més accessible i sostenible el 
transport d’alta velocitat. 

Les principals diferències 
entre els dos serveix rau en 
el preu dels bitllets, tal com 
passa amb Ryanair. En el cas 

d’AVLO, s’elimina la cafete-
ria, la classe preferent i una 
redistribució dels seients en 
un 3 a 1. Comptarà amb un 
total de 343 places. 

La gran novetat és els grups 
de whatsapp informatius. Els 
passatges s’hi podran sumar 
per conèixer l’estat de servei 
a temps real i compartir 
informació entre ells. L’accés 
al tren serà mitjançant l’em-
premta dactilar per obtenir un 
grau més elevat d’identificació 
dels viatgers mitjançant el 
sistema biomètric. 

El govern posarà en funcio-
nament a partir de l’abril i, 
en funció de les reaccions, se-
guirà estudiant per ampliar la 
xarxa viària i expandir d’altres 
corredors per altres ciutats.  

 La Torre De Barcelona

El servei de baix cost garanteix la velocitat i la 
puntualitat, però retalla serveis: no hi ha servei 
de cafeteria i augmenta la proporció de seients.

El mes d’abril comença  
a funcionar l’AVE low cost

Estem �pe�alitzats
en el que necessita 

la gent gran Siguis
o no de
Sanitas

c/ Enric Granados 83-85

900 494 792
sanitasmayores.es

Nova obertura
Centre de dia
Enric Granados
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EnricGranados190x137_HR.pdf   1   26/6/19   16:12
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La vampira de Barcelona  
tindrà la seva pròpia pel.lícula 

El director de cinema Lluís 
Danés està en plena fase de 
rodatge de la pel·lícula, que 
recrearà la Barcelona de 1912 
per explicar el cas d’Enrique-
ta Martí, a qui per sempre 
perseguirà la llegenda negra 
de segrestadora de nens, 
proxeneta i assassina, tot i que 
alguns la consideraven una 

facilitadora de tots aquests 
crims. La seva crueltat li va 
procurar el malnom de la 
Vampira del Raval. 

La producció de Brutal 
Media i Filmax, amb la col-
laboració de TV3, està pro-
tagonitzada per Nora Navas, 
que interpreta la protagonista, 

molt ben acompanyada per 
Roger Casamajor, Bruna 
Cusí, Sergi López, Francesc 
Orella, Pablo Derqui i Núria 
Prims. La guionista, Maria 
Jaén, i els responsables de 
vestuari, Mercè Paloma, i 
fotografia, Josep Maria Civit, 
han fet hores extres per recre-
ar la història i ambientar-la 

en la Barcelona dels anys 20. 
La pel·lícula s’estrenarà la 
propera tardor. 

Dos ciutats 
La història és la d’una ciutat 
desdoblada, d’una banda la 
Barcelona burgesa i moder-
nista, que acapara llibres 
d’història, i de l’altra, la ciutat 
sòrdida, que ningú no vol 
recordar. El punt de trobada 
és la desaparició de la pe-
tita Teresa Guitart, filla de 
bona família. El periodista 
Sebastià Comes s’endinsarà 
en el laberint del Raval per 
seguir la principal sospi-
tosa. Però, va ser ella? O li 
van penjar el mort? Va ser 
còmplice o potser només 
una baula d’un mecanisme 
que vivia de la misèria? 

  La Torre de Barcelona
Foto: Filmax/Lucía Faraig

Nora Navas interpreta 
Enriqueta Martí, la 

Vampira del Raval, en 
una pel·lícula dirigida per 
Lluís Danés que recrea la 
sordidesa de la Barcelona 

dels anys 20.

Sigues un assessor immobiliari d' èxit
Envia el teu C.V. a: xarxa@century21.es

Begoña Sánchez 
639 606 024

Toni Rubio
615 864 653

Isabel Piqueras
629 888 857
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BARCELONA

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



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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El Centre d’Acollida Assís ha 
engegat la campanya solidària 
‘Cap dona sense llar’. La inicia-
tiva busca finançament per tirar 
endavant la Llar Rosario Endri-
nal, una residència de pisos per 
a dones que viuen al carrer. 

Recollida de fons
La campanya vol recollir fons 
per tirar endavant la llar que 
donarà solució a les dones sense 
sostre que es troben en una 
situació de vulnerabilitat extre-
ma. Seran 10 pisos amb espais 
comuns i un espai multidiscipli-
nari que els ajudarà en el procés 
de recuperació.

Es tracta del primer espai a Ca-
talunya que oferirà aquest servei 
exclusivament per a dones que 
té previst obrir al setembre del 

2020. L’objectiu és donar respos-
ta més focalitzada a un problema 
social molt estés al territorio.

Més factors de risc
Segons Assís, les dones es veuen 
més afectades i tenen més factors 
de risc respecte als homes. Per 
tant, si es queden al carrer, estan 
exposades a més situacions de 
violència pel simple fet de ser 
dones. Són, en definitiva, més 
vulnerables 

El projecte de captació de fons 
va començar amb ‘El primer 
àpat’ protagonitzat per cinc 
dones ateses per Assís que són 
convidades per la cuinera Ada 
Parellada al seu restaurant. 
Allà hi van compartir les seves 
experiències i van explicar la 
seva situació. 

La marca que fabrica ulleres 
amb xarxes de pesca i caps 
reciclats de ports catalans 
ha obert un establiment a 
Sarrià. François van den 
Abeele, veí del barri però 
d’origen belga, comparteix 
la seva preocupació per la 
contaminació dels oceans i 
enceta un projecte pioner a 
l’estat, ulleres reciclades.
Van den Abeele ha col·locat 
150 contenidors en 27 ports 
de la costa catalana per reco-
llir els residus i convertir-los 
en plàstic granulat i així 
fabricar les ulleres. Una altra 
manera d’allargar la vida útil 
del plàstic. 

La principal intenció de 
François és donar una so-

lució a la greu crisi climà-
tica i potenciar la moda i el 
consum sostenible. Sea2see 
va fundar-la fa 4 anys amb 
la qual vol demostrar que un 
comerç responsable és possi-
ble. Des d’aquest any també 
comercialitza rellotges fets 
amb aquest material i piles 
amb una durada més llarga. 

L’empresa ja compta amb 
200 òptiques arreu d’Europa 
i ara obre la primera botiga 
a Major de Sarrià. Tanma-
teix, Barcelona aposta per 
la moda ètica i sostenible, 
com va fer a finals del 2019 
amb la Re-Barcelona, un 
aparador on es van mostrar 
marques respectuoses amb el 
medi ambient.  

La plataforma Retorn als 
nostres noms vol canviar la 
denominació d’alguns carrers 
del districte amb l’objectiu de 
recuperar els noms genuïns 
de la zona. La primera inici-
ativa de ‘Retorn als nostres 
noms’ busca el canvi de la 
Gran Via de Carles III per la 
Ronda de les Corts. 

La iniciativa està impulsa-
da per veïns, historiadors i 
experts en nomenclàtor, que 
asseguren que les Corts hi 
ha molts noms sense relació 
amb el districte. A més, 
volen renombrar prop d’una 
vintena que fan referèn-
cia a militars, l’exèrcit, la 
Hispanitat o la dictadura de 
Primo de Rivera.

Des de principis del segle 
XX, cada règim governa-
mental posava els noms als 
carrers dels seus afectes. Per 
exemple, la urbanització de 
Pedrables va coincidir amb 
la dictadura de Primo de 
Rivera, per això hi ha tants 
carrers amb noms de militars, 
màrtirs de la guerra de Cuba, 
Filipines o d’Àfrica. 

Amb la democràcia es van 
canviar bona part dels noms 
relacionats amb la dictadu-
ra. Tanmateix, encara n’hi 
han que es conserven com 
el d’Alfambra o Gandesa, 
que fan referència a batalles 
guanyades pels militars del 
bàndol nacional. 

Centre per a dones sense llar
Primera botiga física de Sea2see

Els noms genuïns de Les Corts

Els Castellers de Sarrià han participat en el Trencanous del 
Ballet de Barcelona, que s’ha presentat recentment al Centre 
Cultural de Terrassa. Una fusió de dansa, música, cultura 
i tradicions es barregen per uns instants en un espectacle 
trencador que va sorprendre els espectadors.          

La foto del mes

LOCAL

ÉS PODER DIR A UNS PARES
QUE EL SEU FILL S’HA CURAT.

ENVIA IMPARABLES
AL 28027.

Cost: 1,2 euros (donació íntegra per a la Fundació Josep Carreras). Servei d’SMS per a la recaptació de fons en campanya de tipus solidari. Número d’atenció al client: 900 32 33 34. Correu electrònic: 
info@fcarreras.es. Adreça postal: c/ Muntaner, 383, 2n, 08021 Barcelona. Hi col·laboren Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo i Euskaltel. Les dades personals facilitades es tractaran d’acord amb l’RGPD 
(2016/679). Per a més informació, entreu a http://www.fcarreras.org/ca/privacidad.
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Tot llest per la renovació dels 
carrers i les zones verdes de 
l’entorn a l’estadi del Futbol 
Club Barcelona. La Comissió 
del consistori aprova el pro-
jecte d’urbanització dels vials 
i espais públics que envolten 
l’estadi. Així doncs, dona 
continuïtat al projecte. 
En l’actualitat, la reparcel-
lació urbanística dels terrenys 
està en tràmit i, ara, s’ha do-
nat llum verda final al projecte 
d’urbanització que inclou les 
intervencions als carrers i 
espais lliures. 

Així doncs, es renovaran els 
carrers Arístides Maillol, Joan 
XXIII, Gregorio Marañón, 
Menéndez Pelayo, Cardenal 
Reig, Elisabeth Eldenbenz i 
Travessera de les Corts. 
El conjunt d’actuacions per-
metran un gran espai obert 
al voltant de l’estadi, eliminar 

la tanca exterior i els desni-
vells que hi han actualment, 
així com, renovar i ampliar 
els carrers del voltant per 
reordenar l’accés rodat i de 
vianants. També s’ampliaran 
les zones verdes i la xarxa de 
carrils bici.
El recinte final, doncs, 
s’integrarà en el barri de la 
Maternitat i de Sant Ramon i 
serà permeable entre la zona 
veïnal i el Camp Nou, el Palau 
Blaugrana i el Miniestadi. 

El Govern municipal va 
treballar per replantejar-se el 
nou projecte del Camp Nou 
en consens amb el club i el 
veïnat i entitats afectades per 
les obres. L’aprovació, al maig 
del 2018, s’ha anat progres-
sant amb els documents. 

El primer semestre del 2020 
està previst que comenci la 

urbanització que afectarà més 
d’un cent-mil metres quadrats 
d’espai públic. Tot plegat, 
tindrà una inversió de prop 

de 30 milions d’euros a càrrec 
del club. 

 La Torre De Barcelona

Tot i els dubtes sobre el futur del Camp Nou 
el fet és que continuen avançant les obres de 
transformació de l’entorn.

Comença la segona fase  
de construcció del nou Camp Nou



LATORRE
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Veïns  
de Barri

VALLVIDRERA 
Perilla el comerç  
de proximitat
L’Ajuntament de Barcelona 
eliminarà una quarantena 
d’aparcaments en la reforma 
del carrer de Mont d’Orsà. 
Això, segons els comerci-
ants, afectarà de manera 
greu i farà desaparèixer el 
comerç del barri. 

L’orografía muntanyosa de 
Vallvidrera obliga a molts 
veïns a desplaçar-se en cotxe 
per anar a comprar, a treba-
llar entre d’altres activitats. 
Per tant, aquesta decisió 
preocupa molt als comer-
ciants, ja que pot fer que 
molts clients optin per anar 
a les grans superfícies. 

 

TRES TORRES 
Els veïns demanen una 
plaça sense racons
L’Ajuntament de Barcelona 
ha arribat a un acord amb 
la comunitat de propietaris 
afectada per les obres a 
l’aqüeducte la plaça Joa-
quim Pena de Sarrià, al 
barri de les Tres Torres.

El consistori ha accedit a 
fer inspeccions i al mante-
niment durant tres dècades 
a les 11 finques per donar 
solució a la pudor que es 
produïa com a conseqüèn-
cia de l’obstrucció del clave-
gueram. A banda del soroll 
que feia el generador.

Les obres s’iniciaran a prin-
cipis de gener del 2020 i 
està previst que durin prop 
de quatre mesos.

El problema ha generat 
moltes protestes a les Tres 
Torres, un barri que es quei-
xa de la manca d’inversió de 
l’Ajuntament.   

..........................

SANT GERVASI 
Jornada sobre 
cooperativisme
Cívic Vil·la Florida. L’ONG 
de cooperació amb Haití, 
en col·laboració amb el 
Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi, oferirà una xerrada 
i un cinefòrum el dimarts 
21 de gener.

La xerrada ‘Cooperatives 
i empreses socials’ correrà 
a càrrec de Cesca Prats de 
Diyite, mentre que la pel-
lícula que es projectarà és 
l’obra de Giulio Manfredo-
nia ‘Si può fare’, i comp-
tarà amb el corresponent 
cinefòrum per extreure’n 
conclusions.

Diyite és una associació no 
lucrativa amb més de 15 anys 
d’història i el seu nom signifi-
ca ‘dignitat’ en crioll haitià, un 
dels idiomes oficials d’aquesta 
república del Carib. 

..........................

LES CORTS 
Homenatge a les 
presoneres de Les Corts  
Per a la presó de les Corts 
hi van passar prop de 5.000 
internes, algunes de políti-
ques, d’altres condemnades 
per delictes comuns. Per 
això, el barri fa un home-
natge amb un memorial en 
un espai per a la història 
d’aquestes recloses que hi 
van pasar per l’antiga masia 
de Can Duran.

La Plataforma Futur Mo-
nument de la presó de Do-
nes de les Corts va iniciar 
el procés per duu a terme 
el memorial, en una presó 
que representa un símbol 
de la repressió franquista 
de la ciutat. 

CAMP NOU 
El Barça trenca  
l’últim pont 
Després d’enderrocar el 
Miniestadi, el següent ha 
sigut el pot que unia l’estadi  
del Barça B amb el Palau 
Blaugrana, per sobre de 
l’Avinguda Arístides Maillol. 
Per retirar la passarel·la, de 63 
metres de longitud, han calgut 
dues grans grues capaces de 
moure infraestructures de 
grans dimensions.  

Continuen avançant, doncs, 
les obres de transformació 
del Camp Nou que han de 
fer grans progressos durant 
els primers mesos de 2020. 
Sobretot, perquè el projecte 
porta prou endarreriment 
respecte al pla inicial. 

 ..........................

SANT RAMON 
Salvats els arbres  
de Cardenal Reig 
Finalment els veïns de 
Cardenal Reig i rodalies, i 
les famílies de l’escola Pau 
Romeva han aconseguit 
salvar els arbres de la illeta 
de Cardenal Reig. Aquest 
espai estava destinat a ser 
una reixa de ventilació 
de la la futura estació de 
metro d’Ernest Lluch però 
les pressions han fet que la 
Generalitat canviï el pla i 
traslladi la sortida de venti-
lació a un espai alternatius 
que no afecti als veïns, ni 
als arbres. 

Des de 2004, seleccionem personal 
per la seva llar

• Nous serveis

• Cuineres

• Xofers

• Masovers, jardiners i manteniment

• Assistents de la llar

• Personal especialitzat en nounats i nens

• Cuidadores especialitzades 
  en tercera edat

Clos de Sant Francesc, 35 08034 Barcelona · T. 932055619 – 651901223 · www.nannyshome.com
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ACTUALITATACTUALITAT

Bones expectatives  
per al 2020

Catalunya comença l’any amb bones perspectives,  
o com a mínim millors que els últims anys 

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 
cinvertir-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 això incrementa l’atractiu 
comercial i atrau nous esde-
veniments.  L’èxit del Mobile 
World Congress, que té con-
firmada la seva continuïtat, 
marca el camí.  

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 gai-
rebé el 50% dels turistes no 
només venen a Barcelona sinó 
que hi tornen, cosa que enca-
ra és més important. Això ens 
permetrà començar a ser una 
mica més crític amb aquest 
turisme i començar a dema-
nar-li un retorn a la ciutat. A 

més, si tornen dos o més cops 
segur que voldran veure més 
poblacions, i això beneficiarà 
al conjunt del país. 

Líder en salut 
L’Hospital Clínic, la Vall 
d’Hebron, Bellvitge i l’Hos-
pital de Sant Pau es troben a 
l’elit dels centres hospitalaris 
d’arreu del món. A banda 
d’oferir una sanitat prou 
igualitària, amb totes les 
reserves possibles i malgrat les 
retallades, aquí es potencia la 
recerca mèdica i es fan des-
cobriments que es divulguen 
arreu del món. A més, som 
pioners en especialitats.

Bones universitats 
En aquest mateix número, a 
l’especial d’educació, ens fem 
ressò d’un rànquing mundial 
que situa diverses universitats 
catalanes entre les primeres 
del món. La Universitat de 
Barcelona, l’Autònoma o la 
Politècnica es troben entre els 
200 o 300 centres universita-
ris més reconeguts del món. 
Això, a banda del potencial 
dels centres privats.    

Qualitat de vida 
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. Ara, el 
que cal és fer-les arribar al 
màxim de gent possible, tant a 
la ciutat com al país.  

  La Torre De Barcelona

Catalunya progres-
sa adequadament 
en temes impor-
tants. Té alguns 

dels millor hospi-
tals i universitats 
del món, és pol 

d’atracció 
d’empreses del 
ram tecnològic i 

aspira a esdevenir 
líder en logística. 
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ACTUALITAT

646.000 persones de la diòcesi  
de Barcelona pateixen exclusió social

Un primer estudi FOESSA de 
Barcelona de Càritas exposa 
que 1 de cada 4 persones de 
la diòcesi de Barcelona es 
troben en situació d’exclusió 
social. Salvador Busquets, 
director de Càritas Diocesana, 
alerta que Barcelona se situa 
per sobre de la mitjana catala-
na i espanyola. 

Segons l’informe, Bar-
celona, Hospitalet, Cornellà i 
Santa Coloma són els muni-
cipis on més es concentren 
més situacions. A més, els 
principals motius de l’exclusió 
social rauen en les dificultats 
per accedir a l’habitatge, la 
precarietat laboral o l’acollida 
de persones migrants.

D’altra banda, prop d’un 
milió de persones tenen difi-
cultats per accedir o mantenir 
un habitatge digne, cosa que 
s’afegeix a la precarietat labo-
ral:1 de cada 3 contractes du-
ren 7 dies o menys. A més a 
més, un 4% de la població viu 
en llars sense una alimentació 
bàsica i el 13% de la població 

han deixat de comprar medi-
caments i seguir tractaments 
per problemes econòmics. 

El 27% dels infants
L’acumulació d’aquestes pro-
blemàtiques, juntament amb 
l’aïllament social i la manca 
d’una xarxa o comunitat fa 
que les persones acabin caient 
en l’espiral. 

L’exclusió social dels in-
fants se situa en el 27%, i 
que les dones, les famílies 
nombroses i les famíli-
es monoparentals són les 
que tenen un major risc de 
caure en l’exclusió social. 

Però, aquesta situació només 
es revertirà amb la coordina-
ció i acció conjunta de totes 
les administracions del país. .

  Sílvia Muñoz

La dificultat per 
accedir a un habitatge, 
la precarietat laboral 
o l’arribada d’un país 

estranger són raons que 
acaben excloent a molts 
ciutadans de Barcelona.

Sarrià- Rda. General Mitre 23 (100mts Cines Gran Sarrià)
Les Corts - C/Nicaragua 78 (esquina C/ Berlín)

T. 93 511 19 54 - goldenkyu.com



BARNES Barcelona
Carrer Mestre Nicolau, 2 
barcelona@barnes-international.com

ÉS L’HORA 
DE VENDRE EL TEU HABITATGE

WWW.BARNES-BARCELONA.COM

938 29 80 05TRUCA’NS!

BUSQUEM AGENTS IMMOBILIARIS!
PROPERA OBERTURA - NOVA AGÈNCIA*

> Uneix-te a la família BARNES com a agent immobiliari 
per la nostra nova seu a l’Eixample.
* Projecte d’obra finalitzat per a finals de 2020.

¡BUSCAMOS AGENTES INMOBILIARIOS!
PRÓXIMA APERTURA - NUEVA AGENCIA*

> Únete a la familia BARNES como agente inmobiliario 
para nuestra nueva sede en l’Eixample.
* Proyecto de obra finalizada para finales de 2020.

barcelona@barnes-international.comCV 
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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.

SERVEI TÈCNIC OFICIAL 
SAUNIER DUVAL
C/Lepant 350 
08025 Barcelona

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



24 · www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona24 · www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona

El Racc s’ha apressat a analit-
zar els efectes de la posada en 
marxa de la Zona de Baixes 
Emissions. L’estudi en qüestió 
és “Anàlisi de la capacitat del 
transport públic als accessos 
de Barcelona” i conclou que 
les cinc línies de Rodalies 
superen el 100% d’ocupació 
en hora punta del matí. 

Poques alternatives
Per tant, l’entrada en vigor 
de l’anomenada ZBE no 
preveu la demanda dels nous 
passatgers que han hagut de 
buscar un transport alternatiu, 
bàsicament transport públic, 
a la reforma, que ha entrar en 
vigor l’1 de gener del 2020.

Com a conseqüència de 
l’entrada en vigor de la norma 
134.000 conductors i acom-
panyants hauran d’adaptar 
la seva mobilitat diària. Cada 
dia, entren i surten de la ciutat 
en els dies feiners 540.000 
cotxe privats sense etiqueta 
i ho feien des del 2017. Ara 
hauran de buscar alternatives 
per accedir-hi. 

La majoria d’aquests usuaris 
faran el canvi al transport 

públic. Tanmateix, l’hora 
punta al matí són fins a 
18.000 persones. Per tant, a 
dia d’avui, Rodalies i Ferro-
carrils de la Generalitat de 
Catalunya tenen un 88% de 
places ocupades de mitjana 
en hora punta. 

Línies desbordades
En el cas de Rodalies, les 
línies R3 i R2 superen els 
100% d’ocupació cada dia en 

hora punta. Segons l’informe, 
les línies de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya que 
fan l’itinerari fins a Terrassa es 
poden desbordar, ja que po-
drien superar el límit (104%). 

Per tant, si no s’aplica una 
millora del sistema de trans-
port metropolità, i no s’incre-
menta el servei ni s’adapten 
les infraestructures i conne-
xions viàries, serà molt difícil 
satisfer l’alta demanda dels 
afectats per la mesura de la 
Zona de Baixes Emissions, 
que es preveu incrementarà el 
nombre d’usuaris del trans-
port públic. 

  Sílvia Muñoz

La Zona de Baixes Emissions  
podria desbordar el transport públic 

Segons l’estudi del club de conductors les cinc 
línies de Rodalies superen el 100% d’ocupació 
en hora punta del matí.

El Racc dubta que les actuals infraestructures puguin absorbir  
els afectats per la nova normativa contra els vehicles privats  

ACTUALITAT

AICAT 9723      
A12723 Segueix-nos!

COMPRA-VENDA · LLOGUER · GESTIÓ DE PATRIMONI · TRAMITACIÓ D’HERÈNCIES

DONACIONS I TRANSMISSIONS · VALORACIÓ GRATUÏTA · REFORMES · CÈDULA D’HABITABILITAT

ASSEGURANÇA D’IMPAGAMENTS DE LLOGUERS · CERTIFICAT ENERGÈTIC · ITE EDIFICIS

C/ Esteve Terradas, núm. 41, local 2 (al costat de la Clínica Quirón) 
08023 Barcelona - Tel. 93 131 55 25 / 662 337 282 - info@nouvallfinques.com

www.nouvallfinques.com - DISSABTES VISITES CONCERTADES

Anuncis.indd   3 24/12/19   16:39
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Ortodoncia des de 
70€ al mes 

PROMOCIÓ ESPECIAL

Plaça Cardona 11 · 1r 1a 

(entre Laforja i Aribau) 08006 Barcelona 

ACONSEGUEIX
EL SOMRIURE
QUE SEMPRE

HAS DESITJAT

CLÍNICA DENTAL

www.clinicadentalsmilebcn.com 

T. 93 200 66 66 / M 601 063 822

Comença aquest any 
nou amb el somriure 

que et mereixes

clinicadentalsmilebcn

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

L’anomenat ‘matching genètic’, 
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 estudi 
preventiu permet detectar 
8.000 mutacions genètiques 
que podrien causar fins a 300 
malalties comunes. 

Segons un dels experts de 
l’estudi, l’aparellament genètic 
té dos possibles resultats: risc 
alt o baix. El 5% de les parelles 
que s’han analitzat compartei-
xen mutacions i són d’alt risc 
genètic, un percentatge que 
coincideix amb les dades a ni-
vell internacionals. En aquests 
casos se’ls aconsella que sol-

licitin assessorament genètic 
per informar-se i planificar el 
seu futur embaràs. Les opcions  
van des d’un control mèdic 
més específic fins a la selecció 
embrionària en clíniques de 
reproducció assistida.

Per poder realitzar aques-
ta 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

Matching genètic per evitar  
malalties hereditàries

Els estudis 
d’aparellament genètic 

poden identificar 
patologies hereditàries  
i avançar-se a l’aparició  
de malalties o problemes 

en el fetus.
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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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No és cap garantia però 
és l’única cosa segura que 
podem fer per reduir les 
probabilitats. En realitat el 
sistema immunitari de cada 
persona és tan diferent com 
el seu aspecte. Sabem que el 
sistema immunitari es reforça 
amb l’edat, per això els adults 
pateixen menys malalties. 
Però també sabem que això 
s’acaba, perquè la gent gran 
torna a ser més vulnerable. 
SegonsThyssenkrupp Home-
solutions un 75% dels espa-
nyols pateix una d’aquestes 
patologies com a mínim un 
cop l’any, un 50% dos cops  i 
un 20% tres o més cops. Per 
evitar-ho podem seguir una 
espècie de mètode que no és 
una altra cosa que una guia 
per a una vida saludable.

Exercici diari
L’exercici és la base d’una 
vida saludable perquè millora 
el sistema cardiovascular, re-
dueix la tensió arterial i ajuda 
a mantenir el pes, és a dir, 
contribueix a que el sistema 
immunitari funcioni millor.

No fumis
I evita també el tabaquisme 
passiu. El fum del tabac i 
també el vapor perfumat dels 
cigarrets electrònics són causa 
de nombrosos problemes de 
salut, inclosos els refredats.

Dorm i menja bé
Una bona qualitat de somni és 
un factor de salut. D’altra ban-
da, una dieta equilibrada, amb 
fruites i verdures, riques en 
vitamines contribueix al normal 
funcionament de sistema im-
munitari. Beure líquids també 
ajuda al sistema immunitari.

Antibiòtics, els justos
Els antibiòtics només són útils 
contra les infeccions bacteria-
nes, però no han de prendre’s 
si no els recepta el metge.

Moderació
El mite que el vi és cardio-
saludable no està demostrat, 
no obstant això, els efectes 
adversos de l’alcohol en la 
salut i, per tant, en el sistema 
immunitari, sí.

Vacunes 
La vacuna prevé entre el 70 i 
el 90%  de les grips. 

Pren vitamina C
Hi ha estudis contradictoris 
però  sembla demostrat que 
aquesta vitamina té un efecte 
moderat en l’alleujament dels 
símptomes.

Abriga’t
Les grips i els refredats es 
produeixen per virus, no pas 
per culpa del fred. Tot i això 
quan la temperatura corporal 
baixa les nostres defenses 
s’afebleixen. 

Rebaixa l’estrès
Moltes malalties estan relaci-
onades amb els efectes de l’es-
très emocional continuat pel 
que no està de més tractar de 
baixar el nostre nivell d’estrès.

Més higiene
El millor per no tenir grips ni 
refredats és evitar el contagi, la 
seva transmissió es produeix 
per l’aire, i en menor mesura 
per contacte directe amb perso-
nes afectades. Els virus poden 
viure fins a 24 hores en superfí-
cies metàl·liques o plàstiques.

  La Torre De Barcelona

Es pot reforçar el sistema immunitari  
per evitar grips i refredats?

No hi ha un mètode científic per reforçar el 
sistema immunitari però la ciència avala unes 
quantes receptes que convé recordar.

Un 75% de les persones pateix una d’aquestes malalties  
com a mínim un cop l’any, i un 50% dos cops. 

farma@farmaciaserra.com | www.farmaciaserra.com
Av. Diagonal, 478 (Amb Via Augusta) 

Les millors marques 
i productes 
de cosmètica 
ecològica

Som especialistes 
en farmàcia i 
medicina natural

Obert de 9 a 22h. Tots els dies de l’any Tel. 93 416 12 70

SALUT
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No ha sigut fàcil però, final-
ment, Google Ireland Limited 
ha bloquejat l’accés  a 7 blogs 
d’Internet per apologia dels 
trastorns alimentaris, atenent 
al requeriment fet per l’Agèn-
cia Catalana del Consum. 
Es tracta dels primers resul-
tats de l’aplicació del Decret 
Llei 2/2019, convalidat pel 
Parlament el passat 6 de març, 
que modifica el Codi de Con-
sum  i que dota la Generalitat 
d’eines legals per perseguir 
pàgines webs, blogs i xarxes 
socials que fan apologia dels 
trastorns alimentaris, com 
l’anorèxia i la bulímia.

Un decret pioner
Segons la consellera d’Em-
presa i Coneixement, Àngels 
Chacón, “aquest Decret Llei 
de modificació del Codi de 
Consum, és el primer de tot 
Europa que permet sanci-

onar pàgines web i xarxes 
socials que amb continguts 
que promouen trastorns de 

la conducta alimentària, Per 
tant, el Govern de Catalunya 
és pioner”. 

Dels requeriments enviats, 
els adreçats a la seu central 
de Google han estat atesos 
positivament, i s’ha bloquejat 
l’accés als continguts. Resta 
pendent de retirar l’accés 
al un dels blogs (Automatic 
ABC Ireland Limited), i en el 
supòsit que no es faci efectiu 
el requeriment de retirada 
de l’accés, la inspecció de 
Consum proposarà la obertu-
ra del corresponent expedi-
ent sancionador, que podria 
derivar en una multa de fins 
a 100.000 euros.

La consellera ha anunciat 
“una nova  modificació del 
Codi de Consum per poder 
actuar, no només en relació a 
continguts que promouen els 
TCA sinó davant de qualsevol 
publicitat enganyosa”

  La Torre De Barcelona

El Decret Llei és el primer d’Europa que permet 
sancionar pàgines web amb continguts que 
promouen trastorns de la conducta alimentària.

Google retira d’Internet 7 blogs  
que feien apologia de l’anorèxia i la bulímia

Los implantes cigomáticos son 
un tipo de implantes dentales 
más largos de lo habitual, que 
se fijan al hueso cigomático 
(hueso del pómulo), y permiten 
colocar en apenas 24 horas, 
una prótesis dental fija anclada 
a los implantesa los implantes.

C/ Román Macaya 22-24
08022 Barcelona

www.heplerbone.clinic
Teléfono 93 445 65 65

WhatsApp 660 188 828

PORQUE YA VA SIENDO HORA,

de que inviertas en t i .
Implantes Cigomáticos. Implantes dentales 
para bocas “sin hueso”



Muntaner, 529 - 08022 Barcelona | T 934184720 | info@wundertraining.com | www.wundertraining.com

A LT R E S  S E R V E I S  P E R  CO M P L E TA R  E L  T E U  E N T R E N A M E N T:

TERÀPIA MÈDICA D’ESQUENA

Estudis científics indiquen que el 80% dels dolors 
crònics d’esquena són deguts a falta de força de la 
musculatura. El nostre tractament mèdic millora la 
força, l’equilibri i la mobilitat de la columna, eliminant  
el dolor o reduint-lo molt significativament.

FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA

Indicada per a la prevenció i tractament de lesions, 
eliminant el dolor i els símptomes d’una patologia 
concreta, amb els millors equips de suport en 
rehabilitació i enfortiment del sol pelvià.

L’EXERCICI PER A LA TEVA SALUT
L’ENTRENAMENT QUE S’ADAPTA A TU

Wunder Training és un gimnàs especialitzat a Barcelona.  
Els nostres instructors dissenyaran amb tu el teu pla  
d’entrenament, sigui quina sigui la teva edat i condició física,  
i realitzaran un seguiment continuat en el temps per adaptar-lo  
a les teves necessitats i objectius.

E L  T E U  P LA  D ’ E N T R E N A M E N T  P E R SO N A L I T Z AT  I N C LO U :

Mostra aquest anunci a 
recepció i aconsegueix:

1a sessió  
gratuïta + 
10% dte.

a la quota mensual 
Wunder

*Pots ensenyar una foto de l’anunci a recepció. 
Oferta vàlida fins al 15/02/2020

FO R Ç A
Enfortiment 
muscular a 
màquines 

especialitzades

R E S I ST È N C I A
Augment del 

rendiment 
cardiovascular

M O B I L I TAT
Millora de la 
flexibilitat i la 
mobilitat

2 sessions  
de 60 minuts  
a la setmana

E N T R E N A M E N T  
F U N C I O N A L
Exercicis que 
integren tots  
els aspectes del 
moviment del cos

Consulta preus  
i condicions 
al nostre web
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Tothom passa per etapes 
difícils a la vida. Els joves, a 
més són especialment vul-
nerables als canvis. La mort 
d’un familiar, la separació 
dels pares, o simplement 
l’accés a l’institut, pot afec-
tar-los traumàticament. La 
major part de vegades les fa-
mílies se’n surten soles, amb 
més o menys encert. Però, a 
voltes, les circumstàncies són 
el detonant d’una malaltia 
mental. I aquí sí que fa falta 
ajuda professional. 

No parlem aquí d’adolescents 
rebels o de joves promiscus, 
sinó de problemes greus de 
convivència: insults, amena-
ces, agressions, autolesions. 
Els joves que prenen aquesta 
deriva no poden trobar el 
camí sols. Els cal una ajuda, 
perquè probablement patei-
xen alguna malaltia mental. 

El problema és que els tracta-
ments són molts cars. Sobre-
tot si exigeixen estades tem-
porals lluny del conflicte. La 

Generalitat no compta amb 
prou recursos per prevenir, 
i només actua quan ja s’han 
destruït uns quants ponts.     

Una oportunitat
Així doncs, l’única opció és 
acudir a tractaments privats 
prohibitius per a moltes 
famílies. Ara bé, un recent 
acord entre MicroBank, del 
grup CaixaBank, i el centre 
especialitzat Ita Salud Mental, 
facilitarà l’accés a les famílies 
tant a ingressos temporals 
com a tractaments continuats. 

Els sol·licitants podran 
obtenir finançament a través 
de microcrèdits fins a un 
import de 25.000 euros. Per 
això, hauran d’aportar una 
resolució favorable per part 
d’Ita Salud Mental i, en el 
cas dels joves, acreditar que 
han iniciat el tràmit de la sol-
licitud de prestació econòmi-
ca a l’INSS corresponent a 
l’assegurança escolar. 

 La Torre De Barcelona

CaixaBank ofereix microcrèdits per finançar 
tractaments de salut mental dirigits a famílies 
que es troben en situació vulnerable.

Microcrèdits per finançar  
tractaments de salut mental 

Mataró
     Rda. Prim, 67 - 69

    93 799 98 92

Barcelona
     Carrer Balmes 412

    93 211 50 85

CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT
www.onacustica.net

i  c o n n e c t a ’ t  a  l a  v i d a !

AUDIÒFONS
DES  DE

 390 €

D E M A N I  V I S I TA
A L  N O S T R E  C E N T R E

               93 211 50 85

El nou audiòfon recarregable
amb bateria de ions de liti

SALUT
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En Beaeternal, entende-
mos el cuerpo humano, su 
equilibrio y bienestar a nivel 
global. Nuestro principal 
objetivo y misión es ayudar 
a las personas a vivir más y 
mejor, buscamos un estado 
óptimo de bienestar físico y 
mental, para cuyo fin hemos 
creado la unidad de body 
health & coach. En ella 
ponemos a su disposición 
un prestigioso equipo de 
profesionales especializados 
en Nutrición, Antiaging, 
Dermoestética, Psicología, 
Acupuntura y Terapias na-
turales entre otros. 

En Beaeternal le ayuda-
mos a cambiar los hábitos 
alimenticios y de vida de 
forma saludable con el 
único objetivo de mejorar 
su salud y bienestar. Me-
diante un estudio corporal 
previo y de estilo de vida 
planificamos conjunta-
mente un plan adaptado 
y personalizado que sea 
efectivo y fácil de incor-
porar a su estilo de vida.

En esta unidad estamos 
especializados en el trata-
miento del sobrepeso y la 
obesidad, así como de otras 
enfermedades asociadas.

Psicología
En el Departamento de 
Psicología de Beaeternal 
estamos preparados para 
escuchar, analizar y propo-
ner soluciones que ayuden 
al bienestar físico y mental.
Estamos especializados en 
los trastornos de la imagen 
corporal, tratando proble-
mas como dismorfofobia, 

trastornos alimentarios, an-
siedad, angustia y complejos 
derivados de la imagen. 

Nutrición y salud
En Beaeternal le ayuda-
mos a cambiar los hábitos 
alimenticios y de vida. 
En esta unidad estamos 
especializados en el trata-
miento del sobrepeso y la 
obesidad, así como de otras 
enfermedades asociadas.

Medicina anti-edad o 
antiaging (rejuvene-
cimiento facial  
y corporal)
En Beaeternal le ayuda-
mos a retrasar el proceso 
natural de envejecimiento 
aplicando las más nove-

dosas y avanzadas técni-
cas de antiaging. Con la 
ayuda de nuestro equipo 
de médicos estéticos le 
ayudaremos a conseguir 
unos resultados impen-
sables hasta ahora a nivel 
facial y corporal, y además 
mínimamente invasivos.
  
Tratamientos faciales: 
Método Rosenberg/ 
Tratamientos corporales: 
Método Niromathé

Terapias naturales
En Beaeternal ponemos a 
su disposición las terapias 
naturales actualmente más 
efectivas y contrastadas, 
con el fin de recuperar el 

equilibrio y la salud, re-
forzando el sistema inmu-
nológico y potenciando el 
poder curativo del cuerpo. 

La Acupuntura estética nos 
ayuda a combatir los signos 
visibles del envejecimien-
to cutáneo estimulando la 
formación de colágeno y 
elastina intrínseca.

Medicina y cirugía estética personalizada

CLÍNICA BEAETERNAL 
C/ CÍSTER, 2 
08022 BARCELONA

T. 935 952 975 
www.beaeternal.com

Centro médico de cirugía plástica y estética dirigido por el doctor Artur 
Carbonell Boria (cirujano plástico y estético), y el doctor Juan Muñoz 
Del Olmo (cirujano plástico, estético y especialista en estética facial)
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SANITAS PROFESIONALES

ENS ADAPTEM A LA 
TEVA FEINA I AL TEU
RITME DE VIDA

ARA NOMÉS 

30,24€
(1)

AMB COPAGAMENTS

OFICINA SANITAS SANT GERVASI
C/ Madrazo 72, 08006 Barcelona

(1) Promoció vàlida per a noves pòlisses del producte “Sanitas Profesionales” amb data 
d’efecte 1 d'abril del 2019 a 29 de febrer del 2020. Prima mensual vàlida durant la primera 
anualitat contractual, sobre la qual s’aplicarà el recàrrec del Consorci de Compensació 
d’Assegurances: 0,15 % de la prima neta. Oferta vàlida per a treballadors autònoms que 
contractin la pòlissa com a prenedors i assegurats així com els seus familiars (cònjuge i fills) 
que visquin amb ell. Edat màxima de contractació: 75 anys, i sense edat máxima de 
permanència. .
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Llegir finança  
la lluita contra el càncer

Llibreries, distribuïdores i 
també creadors s’han posat 
d’acord per promoure Girem 
Full! Llibres contra el càncer, 
un projecte en col·laboració 
amb l’Hospital Clínic de 
Barcelona, compromès a 
impulsar els primers assajos 
clínics d’immunoteràpia per 
al tractament del càncer a 

Catalunya. Una recerca 
mèdica que actualment porta 
a terme l’equip d’investigació 
de l’ITC Clínic.

L’objectiu és col·laborar en el 
finançament i divulgació de 
la construcció de les instal-
lacions d’una nova unitat 
d’immunoteràpia i dotar-la 

de l’equipament necessari. 
També realitzar dos assaigs 
clínics en mieloma múltiple i 
càncer de mama. Tot plegat té 
un cost de 3 milions d’euros.
Per contribuir a la causa es 
pot adquirir material solidari 
a les llibreries de Catalu-
nya: punts de llibre, per 3€, 
cartells, per 9€, o bosses per 

12€. També es pot col·laborar 
a través del web www.
giremfull.cat , que enllaça 
directament a la plataforma 
de donacions de l’Hospital 
Clínic. Els que realitzin les 
donacions podran identificar 
en tot moment que els diners 
van destinats al projecte 
Girem Full! A més, al fer la 
donació s’obtindrà el certifi-
cat per poder desgravar l’im-
port en la seva declaració de 
Renda o Impost de Societats.
 
El gran dia de la campanya 
serà el 23 de març. Aquest 
dia es pretén fer una gran ac-
ció conjunta a tot Catalunya, 
implicant a totes les llibreries 
col·laboradores del projecte, 
amb la complicitat de les 
editorials, autors, traductors, 
il·lustradors... 

  La Torre De Barcelona

Editors, distribuïdors i 
autors col·laboren en la 
campanya Girem full! 
fer finançar la recerca 

de l’equip de recerca de 
l’ITC Clínic.

SALUT
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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

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

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)

CLÍNICA DEL DOLOR
Grupo



La mobilitat 
la tries tu

www.ortopediamore.com
info@ortopediamore.com · T. 933 301 186

T’HO PORTEM A CASA SENSE CAP COST*
(*)Provincia de Barcelona. Altres poblacions, consulteu-nos

Evarist Arnús, 45 · 08014 Barcelona

Muntatge inclòs.

Motor auxiliar 
per a cadira de rodes
Amb comandament auxiliar per acompanyant.

Scooter 
Eclipse Plus
Les tres rodes i petites dimen-
sions, permeten maniobrar 
fàcilment en espais reduïts alhora 
que proporcionen un òptim 
rendiment a l'exterior. 
Desmuntable en qüestió de 
segons. Fàcil de transportar.

Scooter Vista
Robusta i compacte, ofereix un gran 
espai per allotjar les cames. Fàcil de 
desmuntar. Bateria de 35 Ah

Scooter 
Plegable Yoga

Adaptada a les necessitats de 
l'usuari, ja que permet regular 

el manillar a l'alçada i angle 
d'inclinació que desitgi. 
Reposa braços i maleta 

opcionals.

         MIN                MAX       



Tenim cura de 
qui tu més estimes 
com tu més 
t’estimes.

SANT GENÍS

Carrer Natzaret 16, 08035 Barcelona

93 434 30 95 

www.emera-group.es 
tsocial@santgenis.emera-group.es

 

10 places de 
centre de dia

109 llits 

Servei sanitari 
continuat

Sala Snoezelen

Pàrquing Cuina interna Perruqueria

Sala d’estarRehabilitació

Jardins exteriors

ELS NOSTRES VALORS

 

 

 

 

 

 

CONFIANÇA

Creiem en els altres. 

Volem estar oberts i compartir 
de manera espontània.

MILLORA CONTÍNUA

Procurem constantment avançar, 

innovar i aprendre de l’experiència.

BENEVOLÈNCIA

Acompanyem els nostres residents, 
els escoltem i els donem suport 

en qualsevol circumstància. 

SATISFACCIÓ DELS RESIDENTS

El nostre objectiu sempre serà el benestar 
dels  nostres residents en el dia a dia.

ACTITUD POSITIVA
Valorem cada individu. 

Sabem relativitzar, somriure i 
prendre’ns la vida positivament.
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Telèfon
932111211

www.cldental.es - info@cldental.es
Ronda General Mitre, 190 - 08006 Barcelona

ODONTOLOGIA GENERAL
IMPLANTOLOGIA
ORTODÒNCIA
BLANQUEJAMENTS 
ESTÈTICA DENTAL
ODONTOPEDIATRIA
ENDODÒNCIAENDODÒNCIA
CIRURGIA BUCAL
PERIODÒNCIA
RONCOPATIA
APNEA DEL SON

SALUT

Espanya és un dels països 
europeus on es gaudeix de 
més hores de sol. No obstant 
això, estudis mèdics revelen 
que més del 40% dels espa-
nyols menors de 65 anys i 
més del 80% de la població 
sènior pateixen dèficit de vita-
mina D. Un percentatge que 
es veu agreujat en els mesos 
d’hivern. La llum solar és la 
principal font de vitamina D 
(90%), seguida per alguns 
aliments bàsics (10%). 

La vitamina D (calcifedi-
ol) és un nutrient bàsic. La 
seva funció és mantenir els 
nivells adequats de calci i 
fòsfor en sang, necessaris per 
a la normal mineralització 
òssia, la contracció muscular, 
la conducció nerviosa i el 
funcionament de nombrosos 
processos cel·lulars i metabò-
lics. Per això, tenir uns nivells 

insuficients es relaciona amb 
un augment del risc de sofrir 
osteoporosi, pneumònia, 
feblesa muscular, infeccions i 
fins i tot està associada amb la 
depressió i el càncer de còlon 
i de mama. Així explica la 
doctora Pilar Riobó, de l’Hos-
pital Universitari Fundació 
Jiménez Díaz. 

La millor recepta és expo-
sar-se de manera controlada 
a la llum solar, incloure a la 
nostra dieta més aliments rics 
en vitamina D, com salmó, 
tonyina, verat, sardina, crus-
tacis, bolets o rovells d’ou.  
La cafeïna pot interferir amb 
els receptors de vitamina D 
i inhibir la seva absorció. Es 

recomana, doncs,  no consu-
mir-ne en excés. 
Finalment, si no és possible 
obtenir suficient vitamina D 
per mitjans de la dieta, existei-
xen suplements farmacològics 
que es poden prendre setma-
nal, quinzenal o mensualment.

  La Torre de Barcelona

El 40% dels menors de 65 anys  
tenen dèficit de vitamina D

Tot i ser un país amb 
moltes hores de sol, cada 
cop patim més manca de 
vitamina D. La solució 
passa per introduir a la 

nostra dieta aliments que 
en continguin, i prendre 

el sol més i millor.



S l del enredo.
Hay lesiones que no se acaban nunca. 
Sal del enredo con la avanzada 

una vez por todas.

Guillem Tell, 51 (Barcelona)

Contractura: Physium
Lesión: Indiba
Tendinitis: Ondas de choque
Artrosis: Imoove
Dolor de cadera-rodilla: AlterG
Dolor de espalda (lumbalgia, dorsalgia, 
cervicalgia): Tergumed F I S I O T E C H N O L O G Y

58
48
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SALUT

3D

INNOVANDO CON  
TECNOLOGÍA 3D

115 AÑOS  
A TU SERVICIO

Odontología  
general

Odontología y 
Odontopediatría

 

Implantología 
3D en un día

 

Radiología 
Digital

 

Prevención  
e higiene

Tratamientos
de estética

Periodoncia

+34 93 103 08 50DÓNDE ESTAMOS / General Mitre, 90, 08021 Barcelona / clinicasverdi@clinicasverdi.com / www.clinicasverdi.com

APERTURA EN NUEVA DIRECCIÓN GENERAL MITRE, 90

Els complements alimen-
tosos porten a l’envàs un 
imperatiu legal: “aquest 
producte no substitueix una 
dieta equilibrada”. És una 
frase molt important perquè 
ens recorda que la base 
d’una bona nutrició és una 
dieta variada i equilibra-
da. A partir d’aquí, podem 
complementar-la.

Els complements són produc-
tes consistents en nutrients: 
vitamines, minerals, amino-
àcids,  àcids grassos, fibra, 
probiòtics, etc. També poden 
contenir altres substàncies 
presents a la natura que po-
tencien en els complements el 
seu efecte fisiològic.

6 regles 
Tots els experts coincideixen 
en la necessitat de restringir 
l’aportació calòrica. 

1. Cal reduir l’aportació glo-
bal de greixos. Especialment,  
els saturats, molt presents en 
aliments processats.

2. És recomanable restringir 
els hidrats de carboni, especi-
alment els refinats, els derivats 
directes del sucre, i les farines 
refinades o sucres ràpids.  
Aporten “calories buides”, 
sense micronutrients.

3. No hem de basar l’aporta-
ció proteica únicament en el 
consum de proteïnes animals 
o làcties. Cal prioritzar les 
vegetals i consumir peix.

4. Cal tenir en compte la 
necessària aportació diària de 
fibra i aigua.

5. Hem de prioritzar el con-
sum de productes de tempo-
rada i de cultiu biològic. 

6. Segueix una dieta variada. 
L’organisme és un labora-
tori complicat que precisa 
de multitud de nutrients, i 
una dieta variada propor-
ciona tots els necessaris. 

Complements  
Si la dieta ha de ser variada i 
alhora restingida, per alguna 
causa, llavors l’única forma 
d’assegurar l’aportació d’una 
àmplia gamma de nutrients 
beneficiosos és mitjançant els 
complements alimentosos. 
Suposem que una persona 
necessita incorporar de forma 
regular un nutrient específic. 
Segons la teoria tradicional 
hauria de menjar els aliments 
que el contenen. Però llavors, 
la dieta d’aquesta persona no 
trigaria a descompensar-se. 
Aquesta és la veritable raó 
d’existir dels complements 
alimentosos: aportar els nutri-
ents específics que necessitem 
i que no són presents en la 
nostra dieta equilibrada. 

Així doncs, una “nutrició òp-
tima” s’aconseguiria associant 
una dieta equilibrada amb una 
complementació intel·ligent. 
Les raons per fer-ho són 
diverses:

1. Si percebem un cert empo-
briment de la qualitat real dels 
nutrients que consumim.  

2. Si tenim mals hàbits ad-
quirits, com el menjar ràpid, 
manca de fruites i verdures, 
o ingesta habitual de calories 
buides, etc. 

3. Si viviu circumstàn-
cies excepcionals. Com 
situacions de creixement, 
envelliment, embaràs, sobre-
esforç, estrès o pràctiques 
esportives intenses. També si 
seguiu dietes específiques. 

4. Si consumim regularment 
antinutrients, substàncies 
que no ens aporten res i a la 
vegada es mengen els nostres 
nutrients. Parlem òbviament 
d’alcohol, tabac o alguns trac-
taments crònics.   

5. En casos personals en 
què ens afecten factors 
genètics i necessitats me-
tabòliques individuals.

Dieta mediterrània 
Els experts coincideixen que 
la nostra dieta és de les mi-
llors. Però, no ens enganyem, 
en la pràctica molt poca 
gent la segueix. Cadascú la 
interpreta una mica a la seva 
manera. Per això hi ha marge 
per millorar-la mitjançant una 
complementació intel·ligent. 
Per exemple, les persones que 
mengen poc peix milloren la 
dieta amb l’aportació d’àcids 
grassos Omega3.

Els complements a Espanya 
Tot i que les instàncies 
europees recolzen els com-
plements alimentosos i és un 
tema de recerca recurrent 
en les universitats hi ha una 
certa reticència a Espanya, 
com a conseqüència d’algu-
nes escoles de nutrició, molt 
influents, que defensen el 

criteri simplista que “menjant 
bé n’hi ha prou”. 

Alguns tècnics i molts mem-
bres de comitès científics 
posseeixen una formació molt 
lligada al camp del medica-
ment, amb un predomini de 
la visió farmacològica en de-
triment de la visió fisiològica 
pròpia del complement, així 
que no són massa receptius al 
paper dels complements i dels 
aliments funcionals. 

Aquestes reticències han 
perjudicat molt el desenvo-
lupament de la indústria dels 
complements, a Espanya, i la 
majoria de molècules es de-
senvolupen en altres països

  Joan Maria Serra 
Farmàcia Serra Mandri.  
Av. Diagonal, 478.  
www.farmaciaserra.com

La veritable raó d’existir dels complements 
alimentosos és aportar els nutrients específics  
que necessitem i que no són presents en la nostra 
dieta equilibrada.

Sentim molt a parlar de complements que milloren la nostra dieta. Però, 
què ens aporten exactament aquests suplements? 

Són realment necessaris  
els complements alimentosos?
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3D

INNOVANDO CON  
TECNOLOGÍA 3D

115 AÑOS  
A TU SERVICIO

Odontología  
general

Odontología y 
Odontopediatría

 

Implantología 
3D en un día

 

Radiología 
Digital

 

Prevención  
e higiene

Tratamientos
de estética

Periodoncia

+34 93 103 08 50DÓNDE ESTAMOS / General Mitre, 90, 08021 Barcelona / clinicasverdi@clinicasverdi.com / www.clinicasverdi.com

APERTURA EN NUEVA DIRECCIÓN GENERAL MITRE, 90
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Quina situació actual 
tenim a Catalunya? 
La població catalana a l’ac-
tualitat està envellida. Segons 
l’Idescat, agafant dades dels 
últims 20 anys, la població 
d’edat compresa entre els 80 
anys i endavant ha augmentat 
un 56%, passant de ser un 
3,84% de la població total a 
Catalunya, a un 6%.

Què és la fragilitat? 
La fragilitat és una síndro-
me geriàtric que pateixen 
les persones en un estat de 
vulnerabilitat i amb una de-
bilitat i disminució de reserva 
fisiològic

Què és  
la sarcopènia? 
La sarcopènia la podem defi-
nir com la pèrdua progressiva 
de la massa muscular durant 
el període de l’envelliment. 
Cap a la segona o tercera 
dècada de la vida és quan 
parlem de que un múscul 
arriba a un nivell màxim de 
potència muscular. Aquest 
llindar màxim arriba cap els 
45-50 anys. A partir d’aquesta 
edat comencem a parlar d’una 
pèrdua progressiva i molt 

significativa fins a la vuitena 
dècada. La pèrdua de massa 
muscular, ens donarà una 
disminució de força, que ens 
conduirà a la fragilitat.

Quins beneficis po-
dem tenir a nivell de 
l’activitat física i a 
nivell de treball de 
força muscular? 
Els efectes beneficiosos de 
l’activitat física es divideixen 
principalment en dos nivells, 
físic i psicològic. A nivell físic 
són els següents: els beneficis 
del treball de força muscular i 
el treball aeròbic. 

A nivell de força muscular 
en un pacient ancià, l’entre-
nament de la força fa que 
existeixi un augment de la 
massa muscular, així com la 
força i la potència muscular. 
A nivell psicologic hi ha una 
millora de l’autoestima que 
provoca l’aparició d’estats 
emocionals positius que aug-
menten el benestar psicològic 
de l’individu. 
I una reducció important de 
l’estrès o l’ansietat que condi-
ciona una millora el funciona-
ment cognitiu.

Quin estudi vàrem 
desenvolupar  
al Residencial  
Augusta Park?
Es van avaluar vint residents. 
L’estudi de grup control 
(aeròbic) està format per 
nou dones i un home i el 
grup mostra (força mus-
cular) està format per sis 
dones i quatre homes. 

L’estudi es va realitzar 
durant un període de 6 
mesos que comprèn de l’1 
de febrer i al 31 d’agost del 
2019. El material emprat 
principalment pel grup 
aeròbic és el tapís de mar-
xa i un ciclorgòmetre. 

Pel grup de força muscular 
es trx i tires de theraband i 
una mancuerna de 2 kg.

A quines conclusions 
vam arribar?
Com a professionals podem 
influir en l’adherència a 
l’exercici per part del paci-
ent. La millora de les instal-
lacions del servei de fisio-
teràpia, l’ambient dinàmic 
i motivacional del gimnàs 
i principalment seguir el 

model d’Atenció Centrada 
en la Persona (ACP) per 
part de tot l’equip multidis-
ciplinar, promouen l’em-
poderament de la persona. 
Es planteja una atenció des 
del coneixement tècnic però 
posant al mateix temps en el 
centre de la planificació les 
necessitats de la persona. 

Respectant les seves prefe-
rències i desitjos en la seva 
atenció i en la vida quoti-
diana. A partir del nostre 
estudi es conclou que la 
realització d’activitat física 
terapèutica té uns efectes 
beneficiosos en el pacient 
geriàtric institucionalitzat. 

Hi ha una millora significa-
tiva a nivell cardiovascular 
i en el trofisme muscu-
lar i a nivell psicològic.

Els beneficis de l’activitat física terapèutica  
en el pacient geriàtric institucionalitzat

AUGUSTA PARK 
BELLESGUARD PARK
www.residencial 
augustapark.com  
www.bellesguardpark.com





NO NOMÉS L’AJUDEM A COMPRAR 
O VENDRE LA SEVA LLAR, TAMBÉ GESTIONEM 
EL SEU PATRIMONI.

ELS NOSTRES SERVEIS IMMOBILIARIS:

COMPRA VENDA
DE PISOS

GRANS
OPERACIONS

ADMINISTRACIÓ
FINQUES I LLOGUERS

CONSULTORIA
I GESTIÓ
PATRIMONIAL

CONTACTE:

934 124 848 / 649 122 218

Oportunitats d'inversió

Premium Homes 
by MASIFILL

MARTI I ALSINA 
(HORTA-GUINARDÓ) 

Entresol reformat de 81m2 a pocs 
minuts de la plaça Eivissa. Consta 
d'un ampli saló menjador amb 
finestrals que dona a carrer poc 
transitat. Disposa d'una bonica 
cuina totalment equipada, tres 
dormitoris, cambra de bany i lavabo. 
Té una petita galeria que dona a 
pati interior. Es tracta d'un pis en 
bon estat, amb totes les instal·la-
cions renovades, calefacció, altells i 
porta de seguretat. Bonica finca 
rehabilitada sense ascensor i amb 
l’ITE passada. Bona ubicació, situat 
a zona tranquil·la a pocs metres de 
zona comercial i transports públics.

>  227.000.-€

PADILLA (HORTA-GUINARDÓ) 

Alt, lluminós,  orientat al sud-oest. 
Alçada d'un setè real. Pis de 75 m2, 
amb 3 habitacions, bany, cuina i 
safareig. El saló amb accés directe 
al balcó. Ideal per reformar i entrar a 
viure. La finca compta amb ascensor 
i terrassa comunitària. Possibilitat 
de compra de dos pisos a les 
mateixa planta (perfecte per a 
inversors). Finca amb ciment 
aluminós, sense desenvolupar 
patologia i estructura reforçada.

> 265.000-€

SERBIA (HORTA-GUINARDÓ)

Bonic pis de 60m2 sobre l'Hospital 
de Sant Pau. Zona Horta-Guinardó. 
Disposa de tres habitacions (una 
doble gran i dues individuals de 
bones mesures), cuina amb galeria, 
bany i saló amb sortida a petita 
terrasseta interior i tranquil·la. 
Orientació sud. Es tracta d'un 
immoble en bon estat de conserva-
ció, pràcticament per entrar a viure, 
que disposa de terres de ceràmica i 
fusteria d'alumini. Edifici d'obra vista 
de l'any 1968 i sense ascensor.

> 240.000.-€

Residencial i retail

Edificis, oficines,
retail, solars.

Gestió horitzontal
i vertical

Balmes, 7 Baixos. 08328 Alella

 

ALELLA

Via Augusta, 118 Baixos. 08006 Barcelona 
Fontanella, 17 Pral. 08010 Barcelona
 

BARCELONA

www.premiumhomesbymasifill.com
www.masifillpatrimonia.com



Especial   
Educació
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1. Exerceix una 
llibertat de forma 
responsable. 

Sempre que siguis a Internet 
exerceix la teva llibertat d’ex-
pressió de manera responsa-
ble i reflexiona sobre com les 
teves accions i paraules poden 
afectar a altres persones i els 
seus drets. La barrera entre 
llibertat i agressió verbal o fins 
i tot física és més prima del 
que podria semblar. 

2. Insultar els altres 
no és llibertat 
d’expressió. 

Per exemple. Recorda que 
insultar, difamar, calumniar o 
injuriar algú altre no és fer un 
bon ús de la llibertat d’ex-
pressió i que fins i tot poden 
haver conseqüències legals. 
Molts dels casos més famosos 
d’insults mediàtics han acabat 
en denúncies i sentències. 
Aneu alerta.  

3. Pensa les coses 
dues vegades 
abans de fer-les.

Atura’t a pensar abans de rea-
litzar una crítica, especialment 
si no és constructiva. Asse-
gura’t que la informació de 
la qual disposes és suficient i, 
sobretot, que és veraç.  

4. Sigues educat, 
com t’agrada que 
siguin amb tu. 

Utilitza sempre un to i llen-
guatge respectuós, les expres-
sions agressives l’única cosa 
que fan és restar credibilitat a 
l’argument i provocar reacci-
ons violentes.

5. Hi ha també  
una violència  
mediàtica. 

Internet és plena de violència 
verbal o virtual. El linxaments 
digitals, quan molts usuaris 
decideixen assetjar un altre 
per algun motiu també és, 
d’alguna manera, una forma 
de violència. Sobretot si es 
cau en l’insult. Evita contribu-
ir a agressions col·lectives.

6. Respecta sempre 
les opinions dels 
altres usuaris. 

Respecta les opinions que no 
són com les teves. Encara que 
et facin ràbia. La diversitat 
és riquesa i una oportunitat 
per aprendre. En tot cas, si 
ho veus necessari, il·lustra els 
ignorants i/o analfabèsties.

7. No contribueixis 
als linxaments 
dels altres.

En general talla les cadenes i 
memes que ridiculitzen idees 
o col·lectius discriminats. Re-
ligió, ètnia, raça, nacionalitat, 
llengua, ideologia, orientació 
sexual o identitat de gène-
re no són motiu d’exclusió. 
Sigues valent i talla tu mateix 
aquests atacs. 

8. Planta cara als 
intolerants.

Mostra la teva contrarietat 
a comentaris que siguin una 
amenaça o incitin a la vio-
lència contra un grup social. 
Oposar-se és la millor manera 
de frenar-los. Et quedaràs pa-
rat de la reacció que causaràs 
quan plantis cara.  

9. Mostra el teu su-
port als afectats.

Intenta mostrar el teu suport 
a qui consideris que està sent 
víctima d’un tracte injust, 
cada gest compta i pot ser de 
gran ajuda. A Internet, com 
al carrer, cal intervenir quan 
algú abusa dels altres amb la 
complicitat de la majoria.  

10. No caiguis en  
provocacions 

Internet és com un bar de nit, 
sempre hi ha algú que, per la 
raó que sigui, busca gresca. 
Ignorar-lo, amb contundència 
i educació, és la millor respos-
ta possible per evitar una ba-
ralla i no deixar-se intimidar. 
En tot cas a Internet sempre 
hi ha l’opció de blocar l’usuari 
i fer-lo desaparèixer. 

11. No et creguis tot 
el que t’expliquin.

Les xarxes socials són un cald 
ideal per a les mentides. No 
tothom és qui realment apa-
renta ser. Ni té les intencions 
reals que aparenta. En realitat, 
hi ha molt poca veritat en 
mols usuaris. Alguns ni tan 
sols són persones sinó robots 
creats per provocar reaccions 
en els usuaris.   
 
12. Contribueix  

als beneficis  
d’Internet.

En general, posa en valor el to 
positiu i tolerant per fer d’In-
ternet un lloc millor, encorat-
jant i creant un bon ambient 
de convivència. 

  La Torre de Barcelona

Passos per no  
ser una víctima  
a Internet 
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Els alumnes catalans 
parlen millor l’anglès
Barcelona és l’única ciutat espanyola amb un nivell  

alt d’anglès, segons un estudi internacional 

Catalunya ocupa la part mit-
jana alta del rànquing autonò-
mic inclòs en l’EF EPI 2019, 
l’índex de nivell d’anglès d’EF 
Education First, que avalua el 
domini de l’idioma en adults 
i classifica els països i regions 
no angloparlants. L’informe 
és un document de referència 
per a la majoria de governs i 
s’elabora amb les dades de la 
prova d’anglès EF SET, realit-
zada a 2,3 milions d’adults de 
100 països i regions. 
 
Franja intermèdia 
Amb una puntuació de 56,64, 
Catalunya se situa en la franja 
intermèdia, per sobre de la 
mitjana nacional, que és de 
55,46 punts. En el rànquing 
d’aquest any, Catalunya ha 
ascendit dues posicions fins al 
cinquè lloc per darrera el País 
Basc (58), Madrid (57,35), 
Navarra (57) i Galícia (57). 

El País Basc és la comunitat 
que ha obtingut millor nota 
amb un 58,06, el que la situa 
al nivell alt de coneixement 
d’anglès. Extremadura, per la 
seva part, és la comunitat que 
obté una nota més baixa. 

Barcelona, líder
Pel que fa a les ciutats, Barce-
lona torna a ocupar el primer 
lloc al rànquing amb 57,97 
punts, un punt més que a 
l’informe del 2018, i se situa 
com l’única ciutat espanyola 
amb un alt nivell d’anglès. 
Li segueixen Madrid, Bil-
bao, Saragossa i Màlaga, que 
superen la mitjana espanyola, 
mentre que València, Sevilla i 
Alacant es posicionen per sota 
la mitjana.
 
En qualsevol cas, les dades 
revelen que el nivell d’anglès 
d’Espanya, en general, con-
tinua empitjorant per cin-
què any consecutiu i el país 
segueix a la cua d’Europa. 

Espanya ocupa la 35ena 
posició al rànquing mundial, 
amb 55,46 punts. El resultat 
suposa una caiguda de nivell 
de 0,39 punts respecte l’any 
anterior (on va obtenir un 
55,85), i de tres posicions 
(ocupava la posició 32).
Aquesta nota posiciona Es-
panya al rang mig de domini 
d’anglès, amb països com 
Hong Kong, la Xina o l’Índia. 

A la Unió Europea es pot 
observar un fenomen de po-
larització. Els països europeus 
amb més nivell d’anglès es 
concentren a Escandinàvia, 
mentre que de les quatre 
majors economies de la zona 
euro, només Alemanya obté 
una bona puntuació. França, 
Espanya i Italià van a la cua, 
una dada també constatada en 
edicions prèvies de l’EF EPI. 
Només França ha experimen-
tat una discreta millora. 
 
Les dones parlen més
Segons les últimes enquestes 
del CIS el 60% dels adults 
espanyols afirma no parlar 
anglès en absolut, cosa que 
demostra que el projecte de 
convertir les escoles de primà-
ria i secundària en bilingües 
no ha tingut cap incidència en 
els adults. 

Això sí, l’estudi mostra que 
, les dones encara dominen 
millor l’idioma que els homes 
a tot el món. Les dones van 
superar els homes per menys 
d’un punt a Àfrica, Àsia i 
Europa. A Amèrica Llatina, 
la puntuació dels homes va 

superar per primera vegada la 
de les dones, tot i que per un 
petit marge. 

En relació amb l’edat, per pri-
mera vegada s’ha evidenciat 
que els adults d’entre 26 i 30 
anys són els que millor domi-
nen l’anglès. Aquesta troballa 
posa en evidència el creixent 
protagonisme de l’ensenya-
ment a l’educació università-
ria a escala mundial.

  La Torre De Barcelona

Amb un 55,46  
de nota mitjana,  
Espanya està a la 

cua d’Europa i ocu-
pa la 35ena posició 
d’aquest rànquing 

mundial, que  
classifica els països  

i regions no an-
gloparlants pel seu 

nivell d’anglès.
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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.
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«¿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

Educació Infantil C/ Montevideo, 13 08034 Barcelona
Tel. 932 039 995 / 932 521 900 - a/e: info@betania-patmos.org   www.betania-patmos.org
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Estudiar a Catalunya és 
sinònim de prestigi. Com a 
mínim això es reflecteix en 
el rànquing de Xangai, la 
classificació de les millors 
universitats del món per ordre 
de qualitat. Segons l’última 
edició de l’Academic Ranking 
of World Universities, la Uni-
versitat de Barcelona es manté 
com l’única de l’Estat d’entre 
les 200 millors del món. 

En el cas de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona se situa 
entre la 200 i 300 posició i la 
Universitat Pompeu Fabra es 
troba entre la 300 i 400. Har-
vard, Stanford i Cambridge 
lideren el rànquing global.

Estudis de salut
El sector sanitari lidera els 
estudis amb més sortides la-
borals presenta, segons dades 
del 2019. Infermeria presenta 

millor rendiment en nombre 
d’aprovats al primer curs i 
Medicina aconsegueix con-
solidar-se com la carrera amb 

la taxa més elevada d’inserció 
laboral, a més de presentar els 
millors salaris que superen els 
2000€. 

Per aquests motius la carrera 
de medicina és la que compta 
amb més demanda com a 
primera preferència, sobretot 
a la UAB. En el cas d’Òptica 
i Optometria de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya 
també esdevé la carrera més 
rendible de cara a obtenir 
feina més ràpidament.. 

Pel que fa a la qualitat del 
Sistema Universitari de Ca-
talunya, les notes de tall més 
altes del 2019 són, novament, 
Física i Matemàtiques, de la 
UAB i la UB i el triple grau 
de la Pompeu Fabra sobre 
Filosofia, Política i Economia. 

Totes aquestes dades confir-
men el gran nivell universi-
tari que resideix als centres 
educatius catalans.

  Sílvia Muñoz

L’Universitat de Barcelona és una de les millor 
valorades. També aconsegueixen una bona 
posició l’Autònoma i la Politècnica.  

Les catalanes, entre les millors  
universitats del món 

El conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, ha anunciat 
que de cara al proper curs 
2020-2021, “es desplegaran 
26 nous instituts escola que 
s’afegeixen als 53 en funci-
onament, per tant, el curs 
vinent n’hi haurà 79, una xifra 
important per un model de 
transformació educativa per 
la millora”. Bargalló també 
manifestat que aquesta xifra 
no és definitiva i encara es 
pot ampliar. Amb l’aposta 
per aquest tipus de centres, el 
Departament vol donar conti-
nuïtat a la línia iniciada el curs 
2004-2005, amb la creació 
dels primers instituts escola.

Els instituts escola són un 
nou paradigma organitzatiu 
en l’escola pública a través 
del qual es vol impulsar la 
transformació educativa a 
Catalunya. El model dóna 

resposta a un dels punts re-
llevants del sistema educatiu: 
la necessitat de continuïtat i 
coherència educativa entre 
l’educació infantil i primà-
ria i l’educació secundària 
obligatòria amb l’objectiu 
d’assolir l’èxit educatiu de 
tot l’alumnat i combatre la 
segregació escolar.

Aquest model permet gra-
duar l’estructura dels equips 
docents en funció del nivell 
d’autonomia de l’alumnat, 
atès que el canvi de pri-
mària a secundària podria 
implicar una dispersió dels 
seus referents educatius, fet 
que dificultaria l’orientació 
i l’educació personalitzada. 

Facilita treballar per àmbits i 
superar així el model per ma-
tèries. Afavoreix una atenció 
personalitzada i integral, tot 
reduint el nombre de profes-
sors referents dels alumnes. 
I finalment, permet comptar 
amb un únic claustre.

  La Torre De Barcelona

La Generalitat amplia  
el número d’Instituts Escola 

Els Instituts Escola 
integren els estudis de 

primària i secundària per 
reduir l’impacte del canvi  
i mantenir una educació 
tan personalitzada com 

sigui possible.  
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A l’Escola Projecte oferim 
una educació personalitzada 
amb l’objectiu de desenvolu-
par al màxim les capacitats de 
cada nen i de cada nena des 
d’una dinàmica participativa. 
Per aquest motiu es desenvo-
lupen diferents metodologies 
de treball que inclouen grups 
reduïts, activitats de suport 
a l’aprenentatge, treball per 
racons i per projectes... en 
funció de les edats al llarg de 
les diferents etapes.

La comunicació contínua amb 
la família garanteix un millor 
seguiment de cada alumne/a 
des del punt de vista personal, 
emocional i d’aprenentatge. 
Afavorim l’autonomia de 
cada nen i nena i la capacitat 
d’aprendre a aprendre.

Projecte és una escola laica on 
desenvolupem un programa 

participatiu d’educació en va-
lors implicant de forma global 
a l’alumnat dels diferents ni-
vells en el dia a dia del centre 
i en la seva formació cultural i 
participació ciutadana.
L’ús de la llengua catala-
na, castellana i anglesa des 
d’educació infantil possibilita 

l’adquisició de les competèn-
cies comunicatives en les tres 
llengües. També oferim llen-
gua francesa optativa a partir 
de 1r d’ESO.

La natació, psicomotricitat 
i educació física s’inicien 
des d’educació infantil per 

aconseguir un bon desenvolu-
pament corporal alhora que, 
més endavant, s’incorpora la 
pràctica d’altres esports.

Projecte ofereix continuïtat al 
Batxillerat i als Cicles For-
matius en diferents centres 
públics i privats, en funció de 
les característiques de cada 
alumne/a i la tipologia dels 
estudis que vulgui realitzar, a 
través del servei d’orientació 
psicopedagògica.

L’Escola Projecte: acompanyant cap   
al desenvolupament i creixement personal

ESCOLA PROJECTE
Avinguda Tibidabo, 16. 
08022 Barcelona

T. 93 417 03 21 
projecte@escolaprojecte.cat 

www.escolaprojecte.cat

Avinguda Tibidabo, 16. 08022 Barcelona
T. 93 417 03 21· projecte@escolaprojecte.cat
www.escolaprojecte.cat

Visites personalitzades
 amb l’escola en funcionament.

Educació Infantil, Primària i ESO

Escola d’una línia i familiar

Educació personalitzada

Valors, autonomia i participació



LYCÉE 
FRANÇAIS DE
BARCELONE
Nova escola infantil 

INSCRIPCIONS OBERTES
Munner, 5 · 08022 Barcelona · T. 93 417 34 74 · materne@lfb.es

www.lfb.es
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Una nota expressa una rea-
litat? Aquesta és la pregunta 
que sovint es fa el sector edu-
catiu una vegada publicats els 
resultats del famós Informe 
PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment). 
Aquesta prova avalua els co-
neixements dels estudiants de 
països membres de l’OCDE 
i altres països avançats en 
matèria de ciències, matemàti-
ques i lectura 

Xina, al capdavant 
Els estudiants espanyols pun-
tuen per sota de la mitjana 
de la OCDE(489) tant en 
matemàtiques (481) com 
en ciències (483), i mante-
nen uns resultats similars als 
d’Hongria i Lituània. També 
se situen per sota dels resul-
tats de la Unió Europea en 
matemàtiques (494) i ciències 
(490). La Xina és el país amb 
millors puntuacions del món: 
590 en ciències, 591 en mate-
màtiques i 555 en lectura.
Japó i Estònia són els que 
destaquen dels països de la 
OCDE pel seu lideratge en 
el rànquing en matemàtiques 
i ciències. En matemàtiques 
lidera Japó (527) i en ciències 
Estònia (530). 

Estabilitat
Tot i que hi ha una certa 
tendència al decreixement no 
s’observa una gran varia-
bilitat en els resultats dels 
alumnes espanyols. Una alta 
variabilitat indicaria una gran 
dispersió entre els resultats 
dels estudiants de major i 
menor rendiment i, com 
a conseqüència, apuntaria 
grans diferències entre els 
dos grups, però, no és el cas. 
Així, Espanya presenta una 
variabilitat relativament baixa 
en matemàtiques (290)  en 
comparació amb la mitjana 
de la OCDE (297) i el total 
de la UE (309) i es manté en 
la majoria de les comunitats 
autònomes del país. 

Els estudiants catalans (489) 
se situen per sobre de la 
mitjana espanyola en mate-
màtiques i en ciències (490). 
La comunitat autònoma amb 
més puntuació és Navarra en 
matemàtiques (503) i Galícia 
en ciències (510). Castella i 
Lleó destaca per sobre de la 
mitjana de la OCDE (489).

Manipulacions
En matèria de lectura, el país 
capdavanter és novament la 
Xina (555) amb unes puntu-
acions significatives superiors. 
Estònia (523) seria el primer 
del rànquing dels països de la 
OCDE que quedaria molt per 
sobre de la seva mitjana (487) 
junt amb el Canadà (520) i 
Finlàndia (520). 

De manera excepcional, 
l’OCDE va ajornar la publi-
cació dels resultats de lectura 
PISA 2018 d’Espanya, el 
nacional i el subregional. Se-
gons l’organització, les dades 
d’Espanya van complir els 
estàndards tècnics PISA sense 
cap error tècnic aparent o 
manipulacions identificades. 

Davallada en ciències
Espanya es manté tot i patir 
un descens puntual en el 
2018. Hi ha una estabilitat en 
el rendiment en matemàti-
ques, amb lleugeres diferèn-
cies al llarg dels quatre cicles 
de declivi – des del 2009 –, fet 
que no succeeix en la mitjana 
dels països de la OCDE, on es 
troba un lleuger però conti-
nuu descens. 

Per contra, hi ha un descens 
significatiu en ciències que 
situa 5 punts per sota de la 
mitjana aconseguida en el 
cicle del 2009. El fenomen 
s’encomana als països de la 
OCDE, que des de el cicle 
2012 mostra un descens con-
tinu i pronunciat. Així doncs, 
destaca el cicle del 2018 que 

la mitjana de la OCDE està 
12 punts per sota de la mitja-
na estimada en 2009. Per tant, 
la diferència es redueix en la 
darrera dècada. 

Poca excel·lència
La poca participació d’alum-
nes d’alt rendiment a Espanya 
es manté com en els anteriors 
cicles. En matemàtiques, al 
voltant d’un 7% d’alumnes 
van puntuar un nivell 5 o 
superior, mentre que a la 
OCDE se situa en un 11%. 
En ciències, tan sols el 4% 
dels alumnes espanyols van 
puntuar sobre el nivell 5 o 
superior, mentre que a la 
OCDE la mitjana era de 7%. 
Menys del 10% dels països 
millora els resultats del 2015
Dels 79 països que han parti-
cipat en els resultats del 2018, 
tan sols 7 presenten millores 

significatives respecte l’in-
forme del 2015 i només un, 
Portugal, pertany a la OCDE. 
La Xina s’emporta tota 
l’atenció tant en resultats 
com en evolució. Se situa a la 
‘pole position’ en creixement 
respecte el 2015.  

Sector antiPISA
Els mals resultats han al-
çat novament les alarmes 
i les contrarietats que es 
mantenen davant aquest 
informe, dels quals s’acusa 
de no mostrar la realitat. 
Són molts els col·lectius de 
professors i sindicats que 
afirmen que les xifres poden 
descontextualitzar i tergiver-
sar la realitat, ja que no es 
coneixen les circumstàncies 
de la comunitat avaluada.

  Sílvia Muñoz

Els estudiants catalans se situen per sobre de la mitjana espanyola  
en matemàtiques i ciències, però tampoc no estan per llançar coets 

Espanya per sota de la mitjana  
en matemàtiques i ciències

La Xina és el país amb millors puntuacions del 
món, tant en ciències i matemàtiques com en lectu-
ra. Entre els països de l’OCDE, els líders són Japó i 
Estònia. Espanya es troba per sota de la mitjana.   
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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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El sector del llibre exigeix més inversió  
si realment volem fomentar la lectura

El Gremi d’Editors de Cata-
lunya reclama estabilitat polí-
tica i urgeix a l’administració 
més inversió per fomentar el 
llibre i la lectura. Després de 
tres anys de paràlisi política, 
la Generalitat i l’Ajuntament 
encara estan pendents d’en-
gegar màquines per dinamit-
zar el sector.

El balanç del 2019 és 
positiu, ja que, per sisè any 
consecutiu, el creixement es 
manté entorn el 2%. Un im-
puls que segueix pel llibre en 
paper que suposa el 95% dels 
llibres que es venen. 

La representativitat de Cata-
lunya és més que significativa 

en tot el conjunt del país. El 
50,8% dels segells editorials 
són catalans, més de 370. I, 
sobretot, s’accentua en lite-
ratura, llibre infantil i juvenil 
o diccionaris, enciclopèdies 
i còmics. Tot un símbol de 
vitalitat i fortalesa. 

Tot i això, el Gremi avança 

gràcies a la força del sector i 
dels professionals que es pre-
ocupen en impulsar-lo però 
se sent desplaçat i sense el 
suport de les administracions. 
Fa tres anys que anunciaven 
importants estratègies per 
donar suport al llibre i s’han 
quedat en el no-res. El pla 
integral de foment del llibre 
i la lectura és una necessitat i 
per aconseguir-lo, és obliga-
tori tenir un govern estable 
amb inversions públiques per 
poder fer canvis estructurals. 

La inversió pública en cul-
tura presenta un dèficit molt 
important que se situa entorn 
al 0,65% del pressupost. 
L’escenari ideal seria situar-se 
entorn a l’1,5 i 2% per estar a 
l’alçada de països capdavan-
ters com França.

  La Torre de Barcelona

Fa tres anys que les 
institucions anunciaven 
importants estratègies 

per donar suport al llibre 
i la lectura i s’han quedat 

en no res.

La preinscripció dels ensenyaments obligatoris  
serà del 23 de març a l’1 d’abril

Les famílies d’alumnes del 
segon cicle d’educació in-
fantil, primària i secundària 
obligatòria podran fer la pre-
inscripció entre el 23 de març 
i l’1 d’abril de 2020. Aques-
tes són les dates del procés 
de preinscripció per aquests 
ensenyaments que estableix 
el Departament d’Educació 
de la Generalitat per al curs 
escolar 2020-2021. 

També es determina el perío-
de de matriculació del segon 
cicle d’educació infantil i dels 
ensenyaments obligatoris. 

Així, fins a 1r ESO, la ma-
trícula es podrà fer del 16 al 
22 de juny de 2020; i a partir 
de 2n d’ESO, entre el 29 de 
juny al 3 de juliol ( tenint 
en compte que l’avaluació 
extraordinària serà del 18 al 
23 de juny).

Avançament 
Alhora, s’avancen les dates 
aproximades de preinscripció 
per als diversos ensenyaments 
postobligatoris de batxillerat i 
cicles formatius de formació 
professional.

El calendari és el següent:

• Batxillerat i cicles formatius 
de grau mitjà: primera quin-
zena de maig

• Cicles formatius de grau su-
perior: segona quinzena de maig

Amb aquest avançament in-
formatiu de les dates, els cen-
tres educatius ja podran tenir 
una aproximació per preparar 
la propera preinscripció. 

La resta de dates de la preins-
cripció i matrícula d’aquests 
ensenyaments, així com els 

calendaris de la resta d’en-
senyaments, es concretaran 
quan es faci pública la resolu-
ció que regula tot el procés, a 

través del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

  La Torre de Barcelona

Aquest any s’avancen les dates per als 
diversos ensenyaments postobligatoris de 
batxillerat i cicles formatius. 
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Tenir una estanteria ple-
na de llibres a casa o una 
biblioteca és un luxe per a 
molts, ja que li dona a la llar 
harmonia i bellesa. Sovint, 
però, associem els espais 
de lectura amb la pau i el 
benestar emocional, però ens 
aporta alguna cosa més que 
tranquil·litat tenir la casa 
plena de llibres? Segons la 
revista Pacific Standar,  les 
noves investigacions confir-
men que les persones que 
creixen amb llibres a casa 
solen tenir una comprensió 
lectora més elevada i millors 
habilitats matemàtiques i de 
comunicació digital.

El número mínim 
Però, quants llibres és sufi-
cient per marcar la diferèn-
cia? El nombre màgic sem-
bla estar per sobre dels 80, 
segons un equip d’investiga-

dors liderat per la professora 
sènior de sociologia Joanna 
Sikora de la Universitat Na-
cional d’Austràlia. Els que 

tenen al voltant de 80 llibres 
a casa tendeixen a obtenir 
puntuacions mitjanes d’alfa-
betització, i al mateix temps, 

tenir menys de 80 llibres 
s’associa amb una alfabetit-
zació inferior a la mitjana.

Els enquestats tenen entre 
25 i 65 anys i procedeixen de 
31 països diferents, inclosos 
els Estats Units i el Cana-
dà. Primer se’ls ha demanat 
pel nombre de llibres que 
tenien a casa quan tenien 16 
anys. Després, se’ls ha com-
provat la comprensió lectora, 
la comprensió dels conceptes 
matemàtics habituals i la seva 
capacitat d’utilitzar la tecno-
logia digital com a eina de 
comunicació. Els resultats han 
una correlació positiva entre 
aquests conjunts d’habilitats i 
tenir llibres a casa, per la qual 
cosa estar envoltats de llibres 
els ha permès millorar les 
seves capacitats..

  La Torre de Barcelona 

Les noves investigacions confirmen que les 
persones que creixen amb llibres a casa solen 
tenir una comprensió lectora més elevada.  

Créixer envoltat de llibres millora  
les capacitats lectores, matemàtiques i digitals

L’entrenament musical produ-
eix millores en un mecanisme 
cognitiu que ajuda a les perso-
nes a estar més atentes i a dis-
treure’s menys amb estímuls 
irrellevants mentre realitzen 
tasques exigents. Ho demostra 
un estudi publicat per Heliyon. 
Com més anys d’entrenament 
tenen els músics, més bé con-
trolen la seva atenció.

Això s’explica perquè el sis-
tema d’atenció té tres subsis-
temes intervinguts per xarxes 
neuronals anatòmicament 
diferents: l’alerta, l’orientació 
i les xarxes de control exe-
cutiu. La funció d’alerta està 
associada amb el manteniment 
dels estats de preparació per a 
l’acció, la funció d’orientació 
es troba vinculada a la selec-
ció d’informació sensorial i la 
funció de control executiu està 
involucrada en la supressió 

d’estímuls irrellevants. L’estudi 
també demostra la correlació 
entre les xarxes. 

Per dur a terme l’estudi, els 
investigadors van registrar el 
comportament de 18 pianis-
tes professionals i un grup 
que combinava 18 adults no 
músics en una prova de xarxes 

d’atenció. El grup de músics 
estava format per estudiants 
amb més de 12 anys de pràcti-
ca a conservatoris i l’altre grup 
per estudiants universitaris o 
graduats sense coneixements 
musicals.

En investigacions anteri-
ors ja s’havia demostrat 

que l’entrenament musical 
sistemàtic produeix canvis 
en el cervell, però ara s’ha 
demostrar que no només es 
millora la percepció auditiva 
musical, sinó que també el 
processament de les habilitats 
cognitives extramusicals.

  La Torre de Barcelona 

Els músics tenen més capacitat d’atenció  
i filtren estímuls irrellevants

Segons un estudi publicat 
a la revista Heliyon, els 
músics demostren un 
control executiu de 
l’atenció més alt que 
els que no reben cap 
entrenament musical. 



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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Ja des d’una edat molt prime-
renca les persones comencen 
a realitzar primitius gargots 
com a forma d’expressió, 
abans fins i tot de l’aparició 
del llenguatge. Més endavant, 
en les diferents etapes del 
creixement, es produeix un 
desenvolupament progressiu 
de les habilitats psicomotrius 
que permeten la creació de 
línies rectes, cercles, quadrats, 
rombes i, finalment, dibuixos 
complexos i escenes.
 

Una eina  
inconscient
El dibuix és un mitjà a través 
del qual expressem els nostres 
sentiments, una eina que 
utilitzem en molts casos de 
manera inconscient perquè 
aflori el nostre món més 
personal, emocional i afectiu. 
Per descomptat, ha de ser 
un especialista l’encarregat 
d’anailizar i interpretar el 
dibuix i treure les conclusions 
pertinents en funció de la 
seva professionalitat i conei-
xements. En el cas dels més 
petits, la psicòloga Claudia 
López de Huhn assegura que 
els nens “projecten en el di-
buix emocions a les quals no 
poden posar paraules”.

Per la seva banda l’infermer i 
psicòleg infantil Daniel Toro 
afegeix que “no és tan impor-
tant el contingut dels dibuixos 
com la manera de realitzar-los 
(tipus de traç, colors escollits, 
línies rectes o corbes, pressió 
aplicada sobre el paper...), ja 
que això ajuda enormement a 
observar els diferents trets de 
la personalitat i els diferents 
estats d’ànim del nen”.

En una línia similar s’expressa 
la també psicòloga Cristina 
Gómez García quan diu 
que “l’important no és què 
expressen els nens a través 
dels seus dibuixos. És en el 
fet de plasmar els seus estats 
interns on radica la importàn-

cia dels dibuixos”, i afegeix 
que a través del dibuix “el nen 
aprèn a conèixer ia gestionar 
els seus gestos, l’espai, les 
formes i els colors, agudit-
za el sentit de l’observació i 
l’aptitud per esquematitzar”.

Com a exemple, López de 
Huhn parla de possibles 
alertes “si sempre escull el 
color vermell o el negre per 
dibuixar o pintar, ja que el 
primer està relacionat amb 
l’agressivitat i el segon amb 
la tristesa”. De la mateixa 
manera, la mida dels dibui-
xos que fa al foli també pot 
arribar a ser un indicador de 
timidesa o inhibició en el cas 
de ser extremadament petits, 
o de manca de límits si són 
enormes i desmesurats. 

El dibuix de la figura huma-
na també ens aporta dades 
importants sobre el concepte 
que la persona té de si matei-
xa. Així, algú que ràpidament 
esborra el seu autoretrat pot 
denotar baixa autoestima, o 
qui no acaba mai de col·locar 
detalls un cop finalitzada 
l’obra manifesta un cert grau 
d’obsessió. De la mateixa 
manera, aquells que se senten 
acomplexats per determi-
nats aspectes del seu físic 
tendeixen a minimitzar-los o 
ombrejar-los en el dibuix (nas 
o orelles grans, baixa estatura, 
excés de pes...).

Dibuixos per  
millorar la salut
Però a més, el dibuix és utilit-
zat per diferents professionals 
sanitaris com a mitjà d’edu-
cació i promoció de la salut. 
És el cas de Daniel Gonzalo 
Eslava Albarracín, infermer 
colombià especialitzat en 
desenvolupament rural, que 
assegura en el seu article  El 
dibujo como herramienta para 
la educación en salud que en 
molts casos la forma mitjan-
çant la qual s’intenta arribar 

a les poblacions rurals del seu 
país amb l’objectiu de pro-
mocionar la salut són del tot 
errònies. El gran problema, 
segons aquest infermer, es 
troba en què habitualment el 
professional de la salut intenta 
comunicar-se amb el campe-
rol mitjançant un llenguatge 
excessivament tècnic allunyat 
de la realitat rural i producte 
d’una actitud paternalista i 
poc empàtica.

Per això, Eslava Albarracín 
assegura que “el dibuix com a 
eventual font de coneixement 
i informació pot evidenciar 
els sabers i la consciència que 
tenen els individus sobre la 
realitat social. Mitjançant la 
seva interpretació, els que 
encara pensen en l’educació 
en salut com una ‘missió 
salvadora’ no veuran mai la 
importància que poden tenir 
per al futur d’una població 
els simples traços fets per un 
pagès intentant explicar el que 
per a ell significa estar sa o 
tenir salut”.

En aquest abisme social i cul-
tural que existeix entre l’urba-
nita professional de la salut i 

el camperol colombià, Eslava 
Albarracín diu que “el dibuix 
és per a nosaltres una excel-
lent eina per a la comunicació, 
un espai d’iguals, un lloc on 
la creativitat i la imaginació 
sorgeixen com a veritables 
estratègies per al canvi i la 
millora de realitats diverses i 
semblants en la població “.

Per tot això, i amb l’important 
afegit que dibuixar a l’aire 
lliure augmenta els seus bene-
ficis saludables, Ester Corra-
les Baz, infermera i directora 
deRural Salut, aposta per la 
promoció de la salut a través 
d’una de les seves activitats 
lúdiques i creatives: l’taller de 
còmic en plena natura. 

Rural Salut és un projecte en 
el qual s’imparteixen tallers 
dirigits al públic familiar 
amb l’objectiu de divulgar 
hàbits saludables en contac-
te amb la natura. Es porta a 
terme a la Masia Cal Pe-
guera a Castell de l’Areny, 
prop de Berga i a una hora 
en cotxe des de Barcelona. 

  La Torre De Barcelona
Dibuix: Martí Asensio

Dibuixar és una activitat que afavoreix la comunicació interpersonal,  
ajuda a l’exteriorització d’emocions i fomenta la creativitat

El dibuix com a mitjà d’expressió  
i font de salut
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Escola Cristiana
Projecte Educatiu sòlid
El seu futur comença amb: 
Educació Infantil 1 any - 6 anys 

Educació Infantil, Primària i ESO 
amb Concert Educatiu de la 
Generalitat de Catalunya

Batxillerats: 
Bio-Sanitari / Científic-Tecnològic / Humanístic-Social
Batxillerat Dual (doble titulació amb EUA)
BatxiBac (doble titulació en francès: Baccalauréat)

Col·legi 
SANTA TERESA Ganduxer

Tutories personalitzades 
Escola esportiva 
Departament d’orientació

Jornada 
Portes 
Obertes

Visites Guiades 

#creatius

#solidaris
#reflexius

APUNTA’T 
A LA WEB

ganduxer.escolateresiana.com
C/ Ganduxer, 85 - 08022 Barcelona

11 i 12 de març

7 de març de 10h-14h

#entusiastes

El seu futur comença amb...
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Quina va ser la motivació 
d’aquest projecte? 
Som una Fundació que va 
néixer fa 23 anys amb una 
mirada curiosa i oberta al 
món de l’educació emocio-
nal, del creixement personal 
i del treball amb valors. Des 
de l’Institut de Recerca de la 
Fundació Ecologia Emocio-
nal, liderat pel Jaume Soler, 
vàrem voler conèixer com se 
sentien els nostres adolescents 
en termes de salut i benestar 
emocional. Així, vam decidir 
que havíem de començar el 
projecte elaborant un qüesti-
onari propi, que hem anome-
nat B-SEA (Benestar i Salut 
Emocional dels Adolescents). 
 
Quins han estat els resul-
tats més positius? 
Si hem de remarcar aspec-
tes positius, principalment 
es desprenen dos: per una 
banda, els nostres adolescents 
tenen una relació molt ben 
equilibrada pel que fa a la 
seva identitat. Ells mateixos 
ens han respost que sí que 
s’agraden, que estan satisfets 
de la seva personalitat, de 
com es relacionen amb els 
altres, de forma general i en 

totes les edats i gèneres. Per 
altra banda, i això també és 
una bona notícia en aquest 
món en què vivim, mostren 
una elevada apreciació de la 
diversitat. Accepten i els hi 
agrada que hi hagi diferents 
formes de ser i de pensar, 
i tenen especial sensibilitat 
per aspectes ecològics, per la 
natura i per la cura d’animals 
i plantes. 
 
També se’n desprenen as-
pectes negatius. 
Sí, la gestió de la ira, de la por, 
de la vergonya són aspectes 
molt millorables. Ens han 
reconegut que es bloquegen 
quan tenen por, que deixen de 
fer coses que els hi agrada per 
vergonya, o que més vegades 
de les que voldrien perden el 
control quan s’enfaden. Tam-
bé observem que a mesura 
que avança l’edat augmenta 
el sentiment de solitud i baixa 
el d’alegria. Per altra banda 
valors com la immediatesa, 
la pressa, el consumisme i 
la manca d’acompliment 
d’obligacions han quedat de 
manifest en aquest estudi. 
I un tercer tema destacable 
és la millorable comunicació 

emocional a les famílies. Ens 
diuen que se senten estimats, 
valorats i respectats dintre 
del grup familiar, que hi ha 
comunicació sobre ‘fets’ però 
no hi ha expressió emocional 
sobre ‘com em sento’. Sense 
dubte tenim molts reptes com 
a societat per aquests joves. 

Per què creieu que les TIC 
provoquen sentiments 
d’angoixa i impaciència? 
El mòbil i les “noves” tecno-
logies (que per a ells no són 
noves), formen part de la seva 
vida diària com un element 
més. Senten que, si no tenen 
el mòbil, els hi falta alguna 
cosa, es mostren impacients 
quan no tenen resposta dels 
missatges enviats, angoixa si 
no estan connectats, tot i que 
ells mateixos diuen conèixer i 
ser conscients dels perills que 
internet pot tenir, i reconeixen 
tenir, malgrat tota la invasió 
tecnològica, més amics reals 
que virtuals. Cal estar alerta, 
sobretot en les franges d’edat 
dels més petits, a aquests 
sentiments d’angoixa, d’impa-
ciència, etc., donat que tenen 
un impacte a la seva vida 
relacional. 

I el bullying continua sent 
un aspecte preocupant. 
Sense dubte un dels aspec-
tes que més ens ha sobtat de 
l’estudi negativament és la 
constatació de la presència del 
bullying entre els adolescents. 
Un 15% de manera similar en 
totes les edats reconeixen ha-
ver-lo patit per part dels com-

panys, i el que encara és més 
preocupant és que un 34% 
ha reconegut haver participat 
de manera activa o passiva 
en activitats d’assetjament a 
companys. I aquí no estem 
valorant si determinada acció 
és considerada com a bullying 
o no, sinó que la lectura és 
molt més dura i preocupant 
perquè vol dir que el 34% 
han fet alguna acció que són 
conscients que ha fet mal a 
algun company, insisteixo de 
manera activa o passiva. 

Com caldria actuar per 
reduir els efectes negatius i 
potenciar els positius? 
Cal fer molta educació 
emocional preventiva a tots 
els nivells: en la formació 
del professorat i l’alumnat i 
en l’àmbit familiar. Perquè 
aquesta situació no arribi a 
produir-se, cal anticipar-nos 
orientant aquesta generació 
cap a la bondat i la sensibilitat 
per tot ésser viu, des de ben 
petits. Cal oferir models adults 
orientats a la pau i a la reso-
lució pacífica dels conflictes. 
En definitiva, aprenen del que 
nosaltres som, i no tant del 
que nosaltres diem. També és 
important donar-los eines per 
a gestionar les seves emocions 
desequilibrants i saber-les 
reconduir: por, ira, enveja, 
frustració... Hem de ser capa-
ços de crear espais protegits 
escolars i familiars, entorns on 
cada persona pugui créixer. 
 

  Ramon Teixidó/AMIC 

Fotos: DComunicació / AMIC

Mercè Conangla:
“Cal fer molta educació emocional preventiva a tots els nivells”

La Fundació Ecologia Emocional ha realitzat un 
estudi amb un total de 2.450 joves de 14 instituts de la 
demarcació de Barcelona, en el qual els nostres adoles-
cents s’han sincerat sobre els seus nivells de benestar i 
salut emocional. Avui entrevistem la psicòloga Mercè 
Conangla perquè ens parli sobre els objectius i resultats 
d’aquest interessant estudi.
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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’efemèride, 
l’escola ha explicat alguns 
dels projectes de present 
i futur més immediat que 
en aquests moments són 
realitat. Un d’ells és el 
projecte institucional 15/97, 
que consisteix en la creació 
d’una xarxa d’exalumnes de 
l’Escola Pia de Catalunya 
–hi ha 20 centres escolars al 
país– per tal de compartir 
experiències
o senzillament per generar 
oportunitats laborals i pro-
fessionals 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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El fet cultural ens acompanya 
com a espècie des del moment 
precís en què naixem. Som 
cultura, ens construïm de 
tradicions, records i moments 
culturals. La nostra biografia 
és una biografia cultural que 
s’alimenta de multitud d’ele-
ments: dels llibres llegits, de 
les pel·lícules vistes i de les 
relacions que hem tingut, o els 
esports practicats. Més enllà 
d’aquest fet, indissociable de la 
condició humana, el fet cultural 
té la capacitat d’empoderar 
i transformar a qui el viu.

Participar d’un esdeveniment 
cultural, contemplar una obra 
d’art, crear-la, escoltar una 
cançó que ens agrada, aturar 
el temps davant d’un llibre… 
no només ens identifica com a 
humans, sinó que ens connecta 
amb una identitat i ens trans-
forma. Si pensem en les accions 
i manifestacions culturals més 
conegudes però també en les 
més alternatives, totes respo-
nen a la necessitat que tenim 
els humans de comunicar i 
transmetre, emprant cadascuna 
un llenguatge propi. Una obra 
cultural ens interpel·la, i en el 
moment precís en què això pas-
sa, independentment del sentit 
en què succeeix, ens transforma.

Cultura i educació, 
binomi indissociable
Hi ha determinats espais de la 
nostra societat que són univer-
sos que amplifiquen la cultura i 
que són escenari per a la creació 
permanent. Un d’ells és l’escola 
i cal reivindicar-la com a insti-
tució de llibertat, com un espai 
viu, creatiu, curiós i eminent-
ment cultural.

La celebració de la Diada de 
les Arts Plàstiques, les visites a 
exposicions, les conferències, les 
sortides culturals i les propostes 
d e teatre i concerts a l’escola, 
els viatges culturals a Madrid i a 
París, el cicle de Reflexions a l’es-
cola, el grup d’Amics del Teatre.

Tot són activitats per desenvo-
lupar la curiositat per conèixer, 
per experimentar, per pensar i 
repensar allò que aprenem, per 
explicar allò que vivim, anant in-

tegrant nou coneixement a partir 
dels coneixements ja apresos i 
dedicar temps a les experiències 
culturals perquè sense elles, les 
noves generacions no podrien 
participar del plaer de la cultura. 
No es pot estimar allò que no 
s’ha conegut.

Cultura dins i fora  
de l’escola
Si volem que l’alumnat assoleixi 
criteri propi, que siguin capa-
ços de pensar per ells mateixos 
i tinguin a més la capacitat de 
construir un univers cultural 
propi, els hem d’educar per 
aconseguir-ho.

Apropar-los a l’art antic però 
també a l’art contemporani, 
educar-los des de la normalitza-
ció i la proximitat a la cultura. A 
l’escola Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia apostem per fer, de les 
nostres instal·lacions, un espai 
per a l’art. Comptem amb obres 
d’artistes contemporanis (Tom 
Carr, Ignasi Aballí, Salvador 
Juanpere, Tatiana Blanqué, Jordi 
Dalmau. Lídia Górriz, Ramon 
Moscardó, Josep M. Subirac-
hs…) que afavoreixen i potenci-
en la convivència, l’acostament 
i la comprensió de diferents 
manifestacions i formes d’art.

Mirèio, la revista  
cultural de l’escola 
La creació artística i cultural del 
nostre alumnat també es veu 
representada amb la publicació 

de les seves obres literàries, 
artístiques i de pensament a 
la revista anual Mirèio, de la 
qual enguany hem publicat el 
número 35 i també en espais 
permanents dedicats a l’ex-
posició d’obres. En aquest 
sentit, a l’escola Frederic 
Mistral-Tècnic Eulàlia, tenim 
“una finestra d’art” perma-
nentment oberta per a Batxi-
llerat a més d’altres espais.

“El silenci
M’agrada el silenci,
quan em deixa pensar,
escriure i crear.
M’agrada el silenci,
que em permet sentir,
qualsevol cosa,
prop de mi.
(...)”
fragment d’un dels poemes 
guanyadors publicat a la revista 
Mirèio del 2019

Convenis amb  
institucions culturals
Una altra manera de participar 
de la cultura és a través dels 
convenis amb diferents institu-
cions com la Fundació FotoCo-
lectania, la Fundació Joan Miró, 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
la Fundació Museu Picasso, 
el Centre d’Art Maristany o el 
Col·legi de Llicenciats, entitats 
amb les quals compartim el 
mateix esperit de promoció i 
difusió de la cultura i el propòsit 
de fomentar-ne el coneixement.
L’àmbit de l’educació abasta 
de forma compartida entre la 

societat, les famílies, els profes-
sionals, amb altres institucions 
i la mateixa Administració, 
però és responsabilitat directa 
de cada escola construir una 
experiència cultural al voltant 
del temps que els estudiants 
comparteixen. I no és senzill. 
Més que mai, entendre com a 
fet cultural l’etapa de l’ensenya-
ment obligatori, ens ajudarà a 
comprendre’ns des de la dife-
rència i ens connectarà amb un 
paradigma cultural que, lluny 
d’homogeneïtzar, el que ha de 
fer és donar eines per compren-
dre i construir realitats en què 
no val només un punt de vista.

Potenciant  
l’esperit crític
L’educació, i l’escola com a ins-
titució, han de ser espais on es 
faci valer l’esperit crític i creatiu 
que ens allunya del pensament 
únic, incompatible amb la cul-
tura. L’escola ha de ser també 
l’espai on el fet vulnerable de la 
condició humana no sigui mai 
entès com a debilitat, sinó com 
a oportunitat de saber-nos inter-
dependents, element clau per a 
la creació i difusió cultural.

Aquest és l’objectiu principal 
de l’educació i l’escola: fer de 
la cultura, la vida; de l’educa-
ció, cultura; de la vida, un acte 
permanent d’alteritat.

L’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia,  
un espai de cultura viva

ESCOLA FREDERIC  
MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA 

(TIBIDABO)
Lluís Muntadas, 3-5-7  

08035 Barcelona

T. 93 211 89 54

fmistralt@fundaciocollserola.cat

ESCOLA FREDERIC  
MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA 

(SARRIÀ)
Pere II de Montcada, 8 

08034 Barcelona

T. 93 203 12 80

fmistrals@fundaciocollserola.cat

Obra de Laura Martín Guillamón, alumna d’escola



#EduquemAmbTu
fundaciocollserola.cat

Confirmeu l’assistència a través del formulari que trobareu  
al nostre web www.fundaciocollserola.cat/portesobertes,  
trucant al 93 211 89 54 o enviant un correu a  
fundacio@fundaciocollserola.cat.
També podeu demanar una entrevista personalitzada.

Dissabtes 15 de febrer i 7 de març de 10h a 13h 
als edificis de Tibidabo i Sarrià

Portes Obertes d’Educació Infantil

#CreantEscola

PO20_Anunci_La_Torre_A4_ok.indd   1 9/1/20   9:30



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

www.sagratcorsarria.com

POTENCIEM EL MILLOR DE CADA ALUMNE

OPEN DAYS 2020

Visita’ns
Carrer del Sagrat Cor, 25        

08034 Barcelona

Truca’ns
 Tel. 93 203 02 00

¿Ens vols conèixer?
Demana la teva 

entrevista

Educació Infantil (0 a 6 anys) - Primària: 31 de gener, 7 de febrer, 28 de febrer i 5 de març

ESO:11 de febrer i 14 de febrer Batxillerat: 20 de febrer i 16 d’abril

Nadís (Educació Especial): 20 de febrer Cicles Formatius: 26 de març i 7 de maig

INSCRIU-TE A LA NOSTRA WEB!
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PROPOSTES

Arròs del Delta 
L’arròs de les Terres de 
l’Ebre és un dels plats de 
referència i té denominació 
d’origen protegida pròpia. 
El Delta de l’Ebre és una 
de les àrees productores més 
importants d’Europa. Fins i 
tot, hi ha la coneguda Festa 
de l’Arròs que té lloc a dife-
rents comarques de la regió 
on es fan jocs, degustacions, 
activitats d’oci i cultura per 
promoure la gastronomia. 

Fruita dolça
El clima de la Ribera d’Ebre 
permet afavorir en una ex-
quisida producció de fruita 
dolça selecta i de maduració 
precoç, amb altes propie-
tats i vitamines. Per tot el 
territori s’hi poden trobar 
cireres, préssecs, peres... 
I clementines, és clar,  un 
híbrid entre la mandarina i la 
taronja amarga més saborós 
i dolç. A més, la qualitat de 
les taronges és un dels trets 
característics de la regió. 

El millor oli
Dues empreses productores 
d’oli del Baix Ebre se situen 
entre les 100 millors d’oli 
d’oliva extra verges del món, 
segons la guia Flos Olie 2020. 
Soldebre, de Tortosa se situa 
en el lloc 82 i Oli Coll, de 
Camarles, en el 84. També 
hi ha fires dedicades exclusi-
vament a aquest producte on 
s’ofereixen àpats populars, 
exposicions i degustacions. 

Enoturisme
A les Terres de l’Ebre també 
es pot gaudir de l’enoturisme 
gràcies a la bona producció 
del sector vitivinícola de la 
Terra Alta. La regió es ca-
racteritza per la seva riquesa i 
gran varietat de cellers, entre 
de les més modernes i més 
tradicionals, construïdes a 
principis del segle XIX. 

Mel
Si es pensa en mel, imagines 
el Perelló. El clima i les 
variades flors que creixen a 
la Terra Alta, especialment 
el romaní, el timó, l’espígol i 
la flor d’ametller, converteix 
en la zona idònia per recollir 
mel de primera qualitat i 
excel·lent sabor. 

Sal
La sal amb escames i flor 
de sal és una d’origen marí i 
esdevé de qualitat gourmet, ja 
que s’usa en l’alta cuina per 
la seva subtilesa en el sabor. 
Sense patir cap procés indus-
trial, la seva obtenció és lenta i 
de manual. I les bones condi-
cions marítimes permeten una 
extracció pura i de qualitat.

Productes del mar 
L’espai marí de les Terres de 
l’Ebre reuneix les condicions 
òptimes per a la criança de 

llagostins, mol·luscs i peixos 
com l’anguila, l’angula, el 
llobarro o el lliçal. 

Si us agraden els musclos, 
podeu pujar sobre una mus-
clera a la badia d’Alfacs i tas-
tar-ne de ben frescos. I si sou 
d’ostres, també en trobareu 
d’extraordinàries.  

També, els canyuts són típics 
de la zona gràcies a les propi-
etats marítimes de l’aigua que 
permeten una producció de 
gran qualitat. 

Sense sortir de la badia, es 
poden degustar cloïsses. El 
seu cultiu es planteja com un 
dels principals i més coneguts 
del Delta de l’Ebre i acaba de 
completar l’àmplia qualitat en 
marisc de la regió. . 

La tellerina és un altre 
mol·lusc molt apreciat entre 
la gent del Baix d’Ebre i el 
Montsià. La pesca és un art 

artesanal que consisteix en ar-
rossegar i enfonsar una gàbia 
rectangular sota sorra marina. 

La tonyina és un altre em-
blema de la zona. Com ho 
són les anguiles i angules, el 
llobarro, el lliçal, l’orada o 
els llagostins

Un itinerari per les 
Terres de l’Ebre 
Si no teniu ocasió de dei-
xar-vos perdre per la zona i 
descobrir racons desconeguts 
i pobles encantadors, us fem 
un llistat dels principlas po-
bles on podreu viure les Ter-
res de l’Ebre i tastar alguns 
dels seus productes alimenta-
ris més preuats. Us proposem 
doncs escapades a Camarles, 
Ampolla, l’Aldea, el Pe-
relló, Amposta, Miravet, 
Sant Carles de la Ràpita, 
l’Ametlla de Mar i Alcanar. 
Això, per començar.  

  La Torre De Barcelona

Una ruta gastronòmica  
per les Terres de l’Ebre 
Una bona manera de descobrir les Terres de l’Ebre és resseguint  
la gran varietat de productes gastronòmics que hi podem degustar.

Camarles, Ampolla, l’Aldea, el Perelló, Amposta, Mira-
vet, Sant Carles de la Ràpita, l’Ametlla de Mar o Alcanar 
són cites obligades per descobrir les Terres de l’Ebre.



BALMES (Sarrià - Sant Gervasi)
Meravellós àtic de 277m² amb dues terrasses en finca règia, al costat de plaça Molina. 
5 dormitoris (3 dobles) i 4 banys. Finca de l’any 1939 totalment rehabilitada amb ascensor.
 
Preu: 1.900.000€
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ENTREVITA

Tu eres al carrer fa uns 
anys i ara protagonitzes 
una estrena de cinema. 
Com ha passat, tot això? 
Vivint al carrer em van dir 
que hi havia una fundació, 
Arrels, que ajuda a la gent 
sense sostre. Hi vaig comen-
çar a anar, per dutxar-me 
i canviar-me. Volia sortir 
del carrer i Arrels em va 
facilitar una habitació de 
lloguer. Després, un dia, 
vaig veure un cartell en una 
paret que deia: ¿Quieres 
ser actor? Era una convo-
catòria de càsting per a 
L’últim crit, d’Ivana Miño.  

Em sembla que no et ve de 
nou això de fer d’actor, oi?
Bueno, jo vaig començar a 
estudiar als 18 anys, en una 
escola de teatre. Treballava 
en una empresa, fent de mis-
satger, i els vaig dir que em 
paguessin l’escola. Perquè 
des que veia pel·lícules, de 
petit, volia ser actor.

I com acabes fent cinema? 
En una representació de 
L’últim crit ens vam conèixer 
el Pep, el Cesc i jo. Em van 
oferir un paper petit en la pel-
licula. Em van fer un càsting 
i jo vaig donar-ho tot. Es veu 
que em vaig excedir... I van 
pensar: Aquest tio té carisma. 
Llavors em van oferir prota-
gonitzar-la, i clar, jo hagués 
pagat per fer-ho o sigui que...

S’ha d’anar motivat als 
càstings. 
La gent m’ho deia. Fot-li 
canya. Perquè serveixes. No 
et dones compte? I jo pensa-
va, bueno, perquè no serveixo 
per res més. Em botaven de 
tots els col·legis perquè no 
m’agradava cap assignatura.
 
I com t’has trobat fent de 
sense sostre?
La pel·lícula ha sigut com 
rebobinar la meva vida una 
mica. A vegades em pregun-
ten: la vida al carrer és tan 

dura? I jo dic: la pel·lícula és 
pel·lícula, la vida al carrer és 
molt més dura. Perquè acabes 
d’actuar i te’n vas cap a casa. 
Quan vius al carrer la gent et 
ninguneja. Es pensa que tots 
els sense sostre són alcohò-
lics, que demanen diners 
per droga, i mil coses així.

Alcohol, droga... Tots els 
tòpics i prejudicis. 
Sí, i jo crec que això de 
l’alcohol és una manera 
d’evadir-se de la vida tan 
perra que porten. Quan ets al 
carrer agafes camins que no 
van enlloc. Jo ho he viscut, 
desgraciadament. Ens hem de 
donar compte que de la nit al 
dia pot caure tot. 

“ Me n’anava a 
dormir i pensava: 
avui és l’últim dia 
que passo aquí. ” 

D’aquests casos en veiem 
uns quants cada setmana. 
Hi ha pensionistes que amb 
prou feines poden llogar una 
habitació, i mengen en men-
jadors socials. Gent que viu al 
carrer per poder menjar, per-
què no té diners per a totes les 
necessitats. O caixa o faixa. 

Quin va ser el detonant per 
sortir del carrer?
Jo me n’anava a dormir i 
pensava: avui és l’últim dia 
que passo aquí. Em deia a 
mi mateix: Quique, posa’t les 
piles. Volia ser normal, i tenir 
la meva casa i les meves coses. 
Llavors vaig conèixer la Fun-

dació Arrels i em van ajudar 
moltíssim. Mai els hi estaré 
prou agraït.
  
Com es pot transmetre la 
duresa de viure al carrer? 
L’altre dia em deien que la 
meva respiració a la pel·lícula, 
molt profunda i molt contí-
nua, s’encomanava. Que la 
gent es quedava sense alè. 
M’agrada, perquè és una 
manera de visualitzar la gent 
sense sostre. Normalment 
apartem la mirada, els criti-
quem o no els fem ni cas.  

Sovint no sabem què fer. 
Jo sempre que puc, per poc 
que tingui, els ofereixo una 
moneda, o una paraula d’alè,  
un cafè amb llet o una manta. 
Si tots poséssim alguna cosa, 
potser podríem tenir uns 
albergs decents. Pensa que al 
cap de pocs dies que comen-
ci l’Operació fred ja estan 
totes les places dels albergs 
cobertes...  A mi em sembla 
increïble que al segle XXI 
hi ha hagi una persona que 
es mori de fred  sense una 
persona que li doni un caldo 
calent o que la deixi dormir al 
seu pàrquing.  

La empatia es cara. 
Poseu-vos, per un instant, en 
el cos d’aquesta persona que 
està demanant per menjar. 
Hi ha gent que senzillament 
té una malaltia, per exemple. 
Com jo, que tinc esquizofrè-
nia, i m’han fet fora d’una 
feina per aquest motiu. Però 
jo no m’he buscat patir aques-
ta malaltia.  

  Andreu Asensio

Enric Molina, protagonista de Sense Sostre:
“La pel.lícula és una pel.lícula, la realitat és molt més dura”

Si no voleu anar al cinema i no sabeu què anar a veure 
us recomanem Sense Sostre, una pel·lícula de Xesc 
Cabot i Pep Garrido que retrata com és la vida de la 
gent que no té sostre a Barcelona. En la producció 
destaca el protagonista, Enric Molina. Ho fa per la 
seva gran interpretació del Joan, però també perquè ell 
també va ser un sense sostre. Però se’n va sortir. Una 
història de superació que també mereix una pel·lícula. 
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GASTRONOMIA

Si la cuina catalana és molt 
més que receptes mediter-
rànies, per què pensem que 
la cuina xinesa és la mateixa 
arreu del país? Cal comen-
çar a reivindicar les diferents 
cuines xineses. 

Cuina molt picant
La cuina de Sichuan es ca-
racteritza per les espècies. És 
molt saborosa i compta amb 
nombrosos plats picants. 
Allà un àpat sol fer-se en 
taules rodones amb una part 
central giratòria on es van 
amuntegant enormes plats de 
carns, verdures, bolets, arròs, 
pasta, marisc, peix,  fins a 
completar 16 o 20 varietats. 

Els ingredients més impor-
tants són els xilis, el sèsam, 
els frijols negres fermentats, 
les cebes tendres, el gingebre, 
l’all, el vi, la soia fermentada 
i una varietat de condiments 
que s’utilitzen en gairebé 
40 mètodes de cocció 

diferents. A més, és clar, de 
l’arròs, el pollastre, el peix, 
l’ànec, verdures, bolets, pasta, 
fruita seca...

Entre els plats més famosos 
hi ha el pollastre Kung Pao, 
pollastre picat i marinat, 
saltat sense la pell, al qual 
s’afegeixen cacauets, pebrots 
verds, sherry o vi d’arròs, sal-
sa hoisin, salsa d’ostres, xilis i 
l’inevitable pebre de Sichuan. 
També el porc cuit dues ve-
gades, que primer s’introdu-
eix en aigua amb sal, es deixa 
assecar en petites llesques, i 
es torna a passar pel wok per 
fregir-lo en oli calent. 

Pebre màgic
En gairebé tots els plats hi 
té un paper protagonista el 
pebre de Sichuan, o Pi-
xian Doubanjiang. Prové 
d’una planta indígena que 
produeix uns fruits amb una 
fragància molt cítrica. La seva 
popularitat resideix en què 

proporciona a qualsevol plat 
els cinc sabors tradicionals 
xinesos: dolç, salat, amarg, 
àcid i umami. És molt habitu-
al als plats de carn però també 
se sol utilitzar per amanir pos-
tres, sopes, estofats i fins i tot 
macedònies. Això sí, pot tenir 
efectes anestèsics en llengües 
poc acostumades.

Curiosament, el petit fruit 
d’aquesta planta, de color ver-
mell i rosat, se sol utilitzar per 
a tractar refredats comuns, 
congestions de l’aparell respi-
ratori i els símptomes propis 
de la grip a causa de les seves 
propietats expectorants. A 
més, afavoreix la sudoració i 
millora el procés de digestió. 

Hot pot
Però sens dubte el plat estrella 
de la província, que s’ha 
exportat a tot el país i fora 
de la Xina, és el conegut com 
huoguo o hot-pot, olla ca-
lenta, una espècie de fondue 
que enlloc d’oli fa bullir un 
brou lleuger i una mescla molt 
picant de diversos ingredients. 
Aquí es van dipositant dife-
rents tipus de carns, peixos, 
verdures, bolets, pastes... Fins 
a donar-los el punt desitjat a 
cadascuna. Tot es pot combi-
nar amb diferents altres salses.

  La Torre De Barcelona

La gastronomia de Sichuan,  
molt més que cuina xinesa

El pollastre Kung 
Pao, el port cuinat 

dos cops o el popu-
lar hot-pot són les 
receptes més cone-
gudes, i el gran se-
cret de gairebé tota 
la cuina d’aquesta 
província xinesa és 

el pebre de Sichuan.



78 · www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona

La històrica producció d’Aida amb escenografia del 
Mestre Cabanes retorna al Liceu en el seu 75è aniver-
sari. Per a molts especialistes és el punt culminant de 
la carrera de l’escenògraf manresà, una joia que es va 
salvar del fatídic incendi de 1994. 

Aquesta òpera de Verdi és una de les més estimades pel 
públic liceista i l’únic títol en superar les 400 represen-
tacions en tota la història del Gran Teatre del Liceu. 
A més, quatre de les veus més destacades del moment 
debuten al Liceu en els rols principals: les sopranos 
nord-americanes Angela Meade i Jennifer Rowley com 
a Aida i els tenors Yonghoon Lee i Luciano Ganci en el 
paper de Radamès. La podeu veure fins al 2 de febrer.  

Núria Espert torna al teatre on va debutar amb tretze 
anys en un espectacle creat especialment per a ella 
per Lluís Pasqual, una obra basada en poemes i obres 
dramàtiques de Federico García Lorca combinades els 
records de l’actriu d’aquell debut, ja fa uns quants anys. 

Josep Maria Pou, director artístic del Teatre Romea, 
s’ha mostrat entusiasmat amb l’estrena: “Núria Espert 
ha tornat a casa seva, aquestes tres setmanes són  molt 
més que un espectacle dins la temporada, é sun moment 
molt especial per al teatre català”.

Espert s’ha mostrat emocionada tornar al lloc on segons 
ella mateixa “vaig descobrir que volia ser actriu”. 

Aida Romancero Gitano

David Selvas dirigeix aquesta comèdia romàntica 
de David Greig. “Una comèdia fresca i gamberra” en 
paraules de la directora artística de La Villarroel, Tania 
Brenlle que “recorda a pel·lícules com Cuatro bodas i un 
funeral, Trainspotting i Love Actually, i et fa pensar una 
mica en la teva pròpia vida”. 

Ivan Massagué i Marta Bayarri interpreten en Bob i 
l’Helena, dues persones que després de conèixer-se una 
nit a un bar es trobaran plantejant-se la vida, què volen 
i què tenen, on han arribat i la possibilitat de canviar-ho 
tot. Un espectacle ple d’ironia, reflexions vitals i cançons 
que podeu veure a la La Villarroel fins al 8 de març 

Raphaëlle és una obra de La Conquesta del Pol Sud amb 
creació de Raphaëlle Pérez, Carles Fernández Giua i 
Eugenio Szwarcer, i interpretació de la mateixa Rap-
haëlle Pérez. Es tracta de l’última peça d’una trilogia i es 
podrà veure a la Sala Tallers del TNC fins al 2 de febrer 
de 2020. 

En aquesta última peça de la trilogia sobre dona, identi-
tat i història, La Conquesta del Pol Sud se centra en 
el recorregut vital d’una jove dona transsexual: la Rap-
haëlle Pérez. El muntatge es basa en la seva experiència 
real de canvi de gènere, un camí marcat per la lluita, per 
la recerca de la identitat, per l’autoafirmació, pel trenca-
ment de motlles, pels somnis. 

Aquella nitRaphaëlle

  Carla Pagespetit @carlapagespetit

LIKES
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PROPOSTES

El festival de cançó d’autor 
segueix en peu de guerra i ce-
lebra la  25ena edició amb una 
àmplia xarxa d’artistes d’arreu 
dels Països Catalans. 

Més de 125 concerts teixiran 
el recorregut del festival amb 
grans noms de la cançó, de 
totes les generacions amb 
propostes molt especials i 
grans homenatges. 

Ovidi 25 serà un dels plats 
forts del festival. El col·lectiu 
d’artistes que obrirà l’esde-
veniment amb “Mai no se’n 
va sempre és qui torna”, a 
les Cotxeres de Sants, on van 
començar, el proper 24 de ge-
ner. El concert viatjarà, però, 
fins a Castelldefels, Girona i 
Manacor, a Mallorca.

Abans, però, serà el torn de 
Quico Pi de la Serra, dels 

més habituals al festival, 
i dels quals dóna sentit al 
projecte artístic. També a 
Cotxeres, farà un especial 

homenatge amb “la cançó ve 
d’un lloc on ningú mana” a 
un projecte que promou la 
llibertat d’expressió. 

El festival esdevé un genera-
dor de propostes com Jabier 
Muguruza & Bernardo Atxaga 
amb “Estacions cap a les 
estels” on revisitarà peces em-
blemàtiques de la cançó basca. 
Joan Isaac, Guillermina Motta 
o Maria del Mar Bonet també 
participaran.

En record de Guillem Agulló 
es farà un concert molt espe-
cial en homenatge al jove ac-
tivista valencià assassinat per 
militants de l’extrema dreta. 
De Catalunya a l’Alguer, Bar-
naSants transportarà un any 
més el català al poble català 
de l’illa de Sardenya en col-
laboració amb la Plataforma 
per la Llengua. Andreu Valor 
o Montse Castellà portaran la 
música catalana per presentar 
els seus treballs, entre d’altres. 

  Sílvia Muñoz

Quico Pi de la Serra, Jabier Muguruza, Joan 
issac o Maria del Mar Bonet són alguns dels 
protagonistes del BarnaSants.  

El Festival Barnasants compleix  
25 anys en plena forma

Comença la temporada de folk  
amb el Festival Tradicionàrius

Tradicionàrius, el Festival 
Folk Internacional, torna a 
marcar el ritme amb la sono-
ritat del Trad Trad. Més de 
70 propostes musicals d’arrel, 
d’espectacles sense etique-
tes, íntims, de nova creació i 
d’herència, multidisciplinaris 
i innovadors conformen un 
programa amb novetats. 

La programació inclou 
noves cares, estrenes absolutes 
i espectacles familiars. Hi hau-
rà la presentació de discos I 
nous espectacles de 49 grups 
I artistes programats, un total 
de 14 treballs discogràfics I 
11 espectacles amenitzaran 
les nits dels dijous, divendres i 
dissabtes fins al 3 d’abril. 

Entre les novetats, destaquen 
dues propostes de fusió i 
innovació de la música d’arrel 
amb d’altres disciplines: el 
concert Cornamusa i Orgue 
(gratuït), el 15 de febrer, i la 
segona proposta és Socarrel, 
el 28 de febrer, de fusió entre 
la dansa i la polifonia tradicio-
nal occitana. 

Aquesta edició acull tres 
estrenes absolutes que tras-
passen els marges i fusionen 
rumba i rock, arpes neogòti-
ques i folk al febrer i a l’abril. 
També un nou cicle de pro-
postes de proximitat entre 
músic i públic, amb concerts 
minimalistes. El 16 de gener 
Arnau Obiols puja a l’escenari 
amb Tost, un ritu sonor íntim 
primitiu i nou alhora, o l’he-
rència melòdica dels germans 
Egea el 13 de febrer.

La platea del Centre Artesà 
Tradicionàrius es conver-
teix en sala de ball amb sis 
propostes de ball folk amb 
danses catalanes, de la regió 
dels Dolomites al Nord d’Ità-
lia, danses occitanes, gregues, 
ball de bot i una nit dedicada 
a les gralles.

  Sílvia Muñoz

La millor manera de 
combatre el fred de 
l’hivern és deixar-se 

portar pels ritmes més 
animats d’un festival 

que barreja folk, rock i 
tradició, gairebé  
a parts iguals.
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Dos de Lis 
El cicle Aixopluc és ideal per refugiar-se qual-
sevol tarda d’hivern. Les lleidatanes Dos de Lis, 
Roser Farré i Laura Fontanals, presenten el seu 
darrer treball “Empremtes”, un espectacle que fu-
siona música i poesia. Podeu veure-les el dissabte 
18 de gener al Centre Cívic Vil·la Urània.    

És possible fer música amb 
una regadora, una escala, 
una crossa o, fins i tot, 
amb una tanca? En Xavi 
Lozano us proposa fer un 
viatge sonor inevitable-
ment còmic i didàctic, amb 
objectes quotidians que 
habitualment veiem, però 
que no sempre sentim, per 
demostrar-nos que hi ha 
música allà on vulguem 
trobar-la. 

Un concert sorprenent 
per a tots els públics, amb 
bon humor, temes propis i 
instruments gens conven-
cionals. Podeu comprar les 
entrades a https://vflorida.
inscripcionscc.com.  

• Data: Diumenge, 19 de 
gener, a les 12 hores.  

• Lloc: Centre Cívic Vil·la 
Florida. Muntaner, 544. T. 
93 254 62 65.  

Si teniu previst fer una vi-
sita al CosmoCaixa podeu  
aprofitar la festivitat de 
Santa Eulàlia, per fer-ho.  

Enguany podeu gaudir de 
les activitats especials que 
ha preparat el CosmoCaixa 
amb motiu de les Festes de 
Santa Eulàlia d’aquest any 
2020. 

Per celebrar el dia de la 
que és, juntament amb la 
Mercè, la copatrona de 
Barcelona, podreu gaudir 
d’una pila de propostes en 
què trobareu ciència per 
a tots els gustos i, el més 
important si teniu família, 
per a totes les edats.

Entre moltes altres co-
ses, tindreu l’oportunitat 
d’explorar els secrets d’un 
fenomen natural tan inte-
ressant com el magnetisme 
i experimentar amb la 
força dels imants. 

A més, us podreu sub-
mergir en el món de les 
matemàtiques fent cons-
truccions amb uns globus 
espectaculars. 

• Data: Diumenge 9 de 
febrer, entrada lliure al 
museu. 

• Lloc: Cosmocaixa.  
Isaac Newton, 26.  
T. 932 12 60 50. 

Cada dia ens mirem 
al mirall com si fos la 
cosa més normal del 
món. Ja fa temps que 
vam deixar de sorpren-
dre’ns. Oblidem que els 
miralls ens mostren la 
realitat des d’una òptica 
diferent i poden can-
viar la percepció que 
tenim de l’entorn. Hi 
ha quelcom de màgia 
en els miralls, o potser 
és només ciència?

Mostra 
interactiva
En aquesta mostra els 
“Miralls“ són l’objecte 
museogràfic a través 
del qual, de manera 

totalment interactiva es 
fa patent el paper tan 
important que tenen 
en diferents àmbits de 
la ciència, la cultura i 
de la vida en general.

Us posareu en el lloc 
d’Alícia en el país de 
les meravelles, quan la 
noia travessa el mirall i 
des de llavors comen-
ça a qüestionar-se tot 
el que ens envolta.
La realitat és el que 
ens reflecteix el mirall? 
On hi ha més realitat, 
a dins o a fora? És 
més real si ho podem 
veure reflectit? Tot 
això podreu desco-
brir al Cosmocaixa.

Espectacle de teatre, tite-
lles i ombres. Una família 
s’asseu a la taula. Cadas-
cú ocupa la seva cadira i 
el seu lloc, com s’ha fet 
sempre. I ningú es pregun-
ta qui li va assignar aquest 
lloc ni perquè, com passa 
sovint. Però què passaria si 
un dia algú s’asseu en un 
lloc diferent al que li toca?
Edat recomanada: per a 
infant de 5 a 12 anys. 

• Data: Dissabte 25 de 
gener, a les 12 hores.  

• Lloc: Centre Cívic Casa 
Orlandai. Jaume Piquet, 23.  

Espectacle familiar de 
titelles i teatre d’ombres. 
La Gala és un titella que 
representa una noia que ve 
d’un món gris i trist. Un 
dia té un somni revelador 
i decideix fer un viatge per 
l’espai per trobar l’alegria 
i dur-la al seu poble.
Espectacle per a infants 
d’1 a 4 anys a càrrec 
de Cia. Clardelluna. 

• Data: Dissabte 1 de 
febrer, a les 12 hores. 

• Lloc: Centre Cívic Can 
Castelló. Castelló, 1-7.

Bufa & Sons 

Joc de cadires Galàctica

CIÈNCIA

EXPOSICIÓ

INFANTS

La Festa de la Laia

Miralls, dins i fora 

AGENDA - SARRIÀ SANT GERVASI
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CINEMA

TEATRE

MÚSICA XERRADA COMERÇ

Alumbramiento
Continua el cicle de cinema 
Contrapicat, que mostra tre-
balls d’expressió creativa audi-
oviual entorn a temes de gran 
impacte social, com ara el dret 
a morir dignament. Aquest 
és el tema central d’Alumbra-
miento, d’Eduardo Chapero-
Jackson, un curtmetratge que 
ha recollit nombrosos premis 
internacionals. 15 minuts molt 
ben aprofitats.           

• Data: Dijous 23 de gener, 
a les 19 hores.  

• Lloc: Centre Cívic Vil·la 
Florida. Muntaner, 544. T. 
93 254 62 65. 

Mercats i fires 
al districte

Mostra d’Art
Els artistes de Sarrià 
mostren les seves obres 
al gran públic.
Data: Primers diumen-
ges de mes, de 9 a 15 
h. Des de l’1 de setem-
bre a l’1 de juliol.
Lloc: Pl. de Sarrià.

----------------------------
Llibres vells 
Fira del llibre de vell. 
Data: Tots els dimarts, 
de 9 a 18.
Lloc:Pl. de Sarrià.    

----------------------------
Petit artesà
Fira del petit artesà.
Data: Primer divendres 
de mes, de 10 a 20 h.
Lloc: Pl. Bonanova.

----------------------------
Brocanters a Sarrià
Els afeccionats als ob-
jectes antics tenen una 
cita fixada a Sarrià.
Data: Tots els dimarts, 
de 9 a 18 h.
Lloc: Pl. de Sarrià.

----------------------------
Brocanters a Sant 
Gervasi
Els brocanter també es 
troben regularment a 
Sant Gervasi.
Data: Dimecres,  
de 9 a 18 h.
D’octubre a juny.
Lloc: Pl. Frederic 
Soler, 1.

Una reflexió sobre l’amor i les 
diferents maneres que tenim 
d’estimar-nos. Un curs més, 
el col·lectiu de gent sense 
sostre de Sant Joan de Déu i 
els alumnes de secundària de 
l’Oak House presenten una 

nova obra de teatre realitzada 
conjuntament entre ambdós 
grups, amb les persones faci-
litadores del projecte Triangle 
Inclusiu.

Un espectacle  
participatiu
Love is in the air és un espec-
tacle participatiu que tindrà 
lloc al Teatre de Sarrià el 22 de 
gener a les 16 h. En un món 
d’individualitats on estimar-se 
es fa cada dia més difícil, 
l’amor s’ha convertit en l’as-
signatura oblidada. Com ens 
estimem? És vigent el concepte 
“l’amor per tota la vida“? Els 
models heteropatriarcals que 

han regit la nostra educació 
han esdevingut una cotilla a 
l’hora d’estimar-nos lliure-
ment. Amb Love is… in the air 
els artistes es qüestionen com 
podem estimar i ser estimats 
sense morir en l’intent.

L’iniciativa pretén que es refle-
xioni sobre els temes que ens 
inquieten i ens defineixen, però 
fer-ho des de punts de vista 
molt diversos. 

• Data: Dimecres 22 de ge-
ner, a les 16 h.  

• Lloc: Teatre de Sarrià.  
Pare Miquel de Sarrià, 8.  
www.centresdesarria.cat

Lexter
Lexter és un dels artistes 
més complets del Regne 
Unit i arriba a Barcelona, a 
Luz de Gas, per animar una 
d’aquestes matinades tan 
fredes que estem passant. Ha 
conquistat els llistats musical 
dels EUA i del Canadà i 
ara arriba amb ganes de 
mostrar el seu estil únic 
que ja segueixen milers de 
persones fora del nostre país.    

• Data: Dijous 23 de gener, 
a la 1 de la matinada. 

• Lloc: Luz de Gas. Munta-
ner, 246. www.luzdegas.com

Cooperativisme 
Diyite, l’ONG de coope-
ració amb Haití, ofereix 
una jornada sobre coo-
perativisme. La xerrada 
“Cooperatives i empreses 
socials“ correrà a càrrec de 
Cesca Prats. D’altra banda, 
fins al mateix 21 de gener , 
es podrà continuar visitant 
l’exposició relacionada, que 
es troba a la primera planta. 
Diyite és una associació no 
lucrativa amb més de 15 
anys d’història.  
Data: Dimarts 21 de gener, 
a les 18 h.  

• Lloc: Vil·la Urània. Via 
Augusta, 102. T. 93 706 12. 

Love is in the Air

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

Anuncia’t aquí. 93 418 19 19 - info@latorredebarcelona.com

40.000
exemplars

2.000
establiments auditats oficialment
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La Wendy és una bruixeta 
peculiar. No sap espantar, no 
sap fer encanteris i té molta 
por de les altres bruixes, 
especialment de les seves 
germanes. Aquestes li fan 
la vida impossible, fins i tot 
li roben l’escombra, la seva 
única amiga. Un dia coneix 
algú que confia tant, tant, 
tant en ella que li dona la 
força per descobrir tots els 
seus poders amagats i con-
vertir-se, així, en una bruixa 

autèntica. Tots tenim poders, 
només ens falta la confiança 
per utilitzar-los... 

Un espectacle de Mima 
Teatre recomanat per a tots 
els públics.    

• Data: Divendres 31 de 
gener, a les 18 h. 

• Lloc: Centre Cívic Joan 
Oliver Pere Quart. Coman-
dant Benítez, 6.   

Imagineu com és la vida de 
tres joves immigrants indis 
que comparteixen pis a 
Barcelona. De cara enfora 
tothom fa el cor fort i en un 
ambient de camaraderia, de 
mica en mica van aflorant les 
dificultats de trobar feina, la 
incomprensió del veïnat o la 
trobadaamb persones que, 
d’una manera o d’una altra 
se’n volen aprofitar.

Tot es desenvolupa entre 
bromes i somnis, els dos ele-
ments que faciliten evadir-se 
dels seus problemes. Serà 
justament aquest component 
dels somnis el que introdueix 
directament l’ambient de les 
pel·lícules de Bollywood. Per 
això el ball, com un missatge 

de felicitat, irromp directa-
ment en la trama, trenca el fil 
argumental i omple de cop 
l’escena de llum i música.
Aquesta tragicomèdia utilitza 
l’humor per posar en escena 
la decepció que comporta el 
despertar del somni
migratori, quan les il·lusions 
no es corresponen amb la 
realitat.. 

Un espectacle de Dúo fàcil i 
Líquido Teatro per a tots els 
públics.

• Data: Divendres 28 de 
febrer, a les 18 h. 

• Lloc: Centre Cívic Joan 
Oliver Pere Quart. Coman-
dant Benítez, 6.  

TEATRE

Bollywood, Bombay, Barcelona 

La bruixeta poruga

A la vora del mar Quatre estacions
A la voreta del mar és un 
espectacle visual poètic de 
colors que dansen al ritme 
de la música. Un especta-
cle ideal per iniciar els més 
petits en les arts i tot el seu 
potencial terapèutic. 

Està creat per la Companyia 
Patawa i està dirigit a infants 
des de sis mesos fins als tres 
anys. 
 

• Data: Divendres 11 de 
febrer, a les 17.30 h. 

• Lloc: Biblioteca Montserrat 
Abelló. Comtes de Bell-lloc, 
192-200.

Amb la música de Vivaldi 
com a base argumental i una 
història petita i senzilla d’un 
animalet, passaran “Les 
Quatre estacions del petitó“. 
En cadascuna d’elles apreci-
areu els colors, les textures 
i els sons utilitzant diversos 
instruments. Una història 
sensorial per a bebès de 0 a 
3 anys. Al final, els infants 
podran experimentar amb 
les textures utilitzades.       

• Data: Diumenge 23 de 
febrer, a les 11.30 h. 

• Lloc: Centre Cívic Joan 
Oliver Pere Quart. Coman-
dant Benítez, 6.   

Alba Reche
Alba Reche presenta en directe el seu àlbum Quimera,  
del que ja coneixíem Medusa i Caronte, dues cançons, 
que ja figuren en bona posició a les llistes digitals de 
descàrrega. Un show barrejat de mitologia, art i músi-
ca que podeu veure en primícia a la Sala Bikini el 31 de 
gener a les 20 h.     

La mostra Murals divins 
proporciona claus per 
mirar les pintures que 
decoren l’espai amb ulls 
nous a través de les dades 
recollides en el procés de 
restauració i conserva-
ció. «Murals divins» ens 
apropa al significat artístic 
i devocional de la capella 
i ens permet imaginar 
l’impacte que deuria cau-
sar en les persones que la 
contemplaven fa gairebé 
set-cents anys. 

El visitant que s’hi apropi 
al monestir poden gaudir 
d’aquesta joia pictórica 
del segle XIV encarregada 
al taller de Ferrer Bassa 

i gaudir-ne com mai fins 
ara. Les novetats més evi-
dents són la recuperació 
de pintura original que es-
tava amagada sota repin-
tades antigues, i el canvi 
general que han experi-
mentat els murals després 
de la neteja i eliminació de 
diversos productes nocius 
aplicats antigament.

A la sala capitular, molt a 
prop de la capella, una ex-
posició proporciona infor-
mació sobre les pintures i 
la seva significació.
  

• Lloc: Monestir de 
Pedralbes. Baixada del 
Monestir, 9.

EXPOSICIÓ

Murals divins al monestir

INFANTS

AGENDA - LES CORTS
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AMOR

Segons dades extretes del Ser-
vei d’Estadística del Consell 
General del Poder Judicial, 
l’any 2018 es van produir a 
Espanya un total de 106.674 
divorcis, 5.030 separacions i 
134 nul·litats. S’estima que el 
30% del total de les demandes 
de divorci s’inicia al setembre. 
En aquest article ens centra-
rem en aquesta última dada; 
en com, després d’un període 
vacacional, ens trobem amb 
un increment de ruptures sen-
timentals i de parella. 

Hi ha diversos motius pels 
quals es decideix posar fi a 
una relació, com per exemple 
la seva història, els esdeveni-
ments ocorreguts, aspectes 
socials, culturals, religiosos 
o conductes, pensaments o 
sentiments no compartits. 
Però, per què és més freqüent 
prendre la decisió en períodes 
postvacacionals? 

La rutina del dia a dia ens 
manté ocupats, tant a la feina 
com a casa. Per a qualsevol 
de les dues es requereix de 
molta organització i temps per 
tal que tot funcioni com una 
màquina d’engranatge per-
fecta. Aquesta màquina però, 
es pot sentir sobrecarregada 
de tasques o responsabilitats, 
i no sempre hi ha prou temps 
per comentar amb la parella 
els sentiments d’insatisfacció, 
frustració o desequilibri. 

Sembla que trobar estones per  
connectar amb la parella, per 
escoltar-se i expressar aquests 
sentiments és poc menys 
que una missió impossible 
o que no es valora com una 
prioritat. Conseqüentment, 
es queda sense resoldre i el 
conflicte no desapareix, sinó 
que només es posterga.

La culpa és  
de les vacances?
Les vacances ens proporcio-
nen aquest temps tan necessi-
tat. Per una banda, ens donen 
la possibilitat de destinar part 
d’aquest a trencar amb la 
rutina, estar a casa, descansar,  
fer excursions o viatjar. 
Però per una altra, durant 
les vacances, vulguem o no, 
aquest temps també es dedica 
a compartir amb la pare-
lla. I a vegades, compartir 
estones amb la parella, més 
enllà de la rutina, provoca tot 
allò que s’ha anat deixant al 
llarg de l’any. Llavors broten 
les enganxades, conflictes, 
retrets, desigualtats o dis-
conformitats, que no havien 
aparegut abans, no perquè no 
existissin, sinó per la manca 
d’aquest temps i espai per 
cuidar la relació interpersonal 
i per aquest vici, tan humà i 
a la vegada tan disfuncional, 
de posposar el conflicte.

I és llavors quan, a vegades, 
es decideix acabar la rela-
ció. És lícit posar fi a una 
relació disfuncional, però 
és recomanable reflexionar, 
perquè podria  tractar-se d’un 
impuls i no de quelcom que 
dura de fa temps. Així mateix, 
abans de decidir, cal prendre’s 
un temps per augmentar la 
comunicació entre la pare-
lla, transmetre sentiments, 
escoltar-se, i obrir-se a buscar 
solucions i alternatives. 

Abans de fer-ho valora si part 
de la responsabilitat d’haver 
arribat a aquest punt també 
és perquè has estat retardant 
el conflicte (això depenia de 
tu! :)) I, si és així, dóna’t i 
doneu-vos una oportunitat.  
Feu-ho millor, no deixeu de 
parlar i comunicar-vos el dia 
a dia. I un cop ho hem fet tot, 
llavors prendrem decisions. 

  Núria G. Folguera
Psicòloga General Sanitària

Per què hi ha més divorcis 
després de festes?

Siguin quines siguin les festes que han passat, Nadal o estiu, hi ha parelles que decideixen 
separar-se. Descobrim quina relació hi ha entre vacances i divorcis amb l’ajuda de  
la psicòloga Núria G. Folguera.  

Les vacances ens 
proporcionen un temps 
valuós. Trenquem amb 
la rutina, descansem 
i també compartim 
més temps amb la 
parella. És llavors 
quan sorgeixen els 
conflictes que hem anat 
acumulant al llarg de 
les jornades laborals i 
domèstiques. Per  
això algunes parelles  
diuen “prou”. 
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VIATGES

10 destins que mereixen una visita
–durant l’any 2020–

Rijeka 
Aquesta ciutat de Croàcia, 
a dues hores de Zagreb, 
és Capital europea de la 
Cultura durant l’any 2020. 
La inauguració serà l’1 de 
febrer i poc després comen-
çarà el popular Carnestoltes. 
Durant tot l’any, es presen-
taran set projectes artístics. 

Galway 
Aquesta bohèmia ciu-
tat de la costa d’Irlanda 
comparteix amb Rijeka la 
capitalitat cultural europea. 
Espectacles de carrer, art 
en directe, música, teatre i 
dansa s’afegeixen a l’anima-
ció habitual dels seus pubs. 
A més, hi haurà trobades 
literàries especials, com una 
cita amb l’escriptora Marga-
ret Atwood.  

Viena 
Sempre és un bon mo-
ment per visitar Viena, però 
enguany la capital d’Austria 
celebra el 250 aniversari de 
la mort de Beethoven. 

Marràqueix 
La ciutat marroquina és la pri-
mera capital de la cultura 
africana. Ofereix museus 
importants, una riquíssima 
arquitectura, incomptables 
connotacions literàries, múl-
tiples atractius gastronòmics 
i la possibilitat de fer una ex-
cursió pel desert del Sàhara. 

El Caire 
Per si no tingués prou 
atractius la capital d’Egipte 
inaugura el mes d’abril el 
Gran Museu Egipci, el mu-
seu d’arqueologia més gran 
del món. 45.000 obres d’art, 
més de la meitat inèdites, i 
5.000 procedents de la tom-
ba de Tutankamon.  

Àmsterdam
El mes d’abril  serà el Mes 
de la Llibertat als Països 
Baixos, i és que Àmsterdam i 
altres ciutats del país com-
memoren 75 anys de llibertat 
després del final de la Segona 
Guerra Mundial. 

Bordeus
El 17 d’abril es posa en mar-
xa Bassins de Lumières, 
el centre d’art digital més 
gran del món. Mestres de la 
Història de l’Art i creacions 
contemporànies protagonit-
zaran les exposicions d’art 
digital immersiu que comp-
tarà per a la seva inaugura-
ció amb la mostra Gustav 
Klimt, d’or i de colors. Ja 
que hi sou, podeu aprofitar 
per tastar uns quants vins. 

Tessalònica 
L’any 2020 marca una nova 
era nova per a l’Orgull ja 
que l’EuroPride 2020, del 
20 al 28 de juny serà el pri-
mer esdeveniment LGTBI 
internacional després dels 50 
anys de commemoració dels 
disturbis d’Stonewall el mes 
de juny passat. 

Gant 
La ciutat flamenca ret 
homenatge amb mestre Jan 
Van Eyck. Serà la major 

exposició mai vista sobre 
el pintor, ja que més de la 
meitat de les seves obres 
s’exposaran juntament amb 
algunes obres importants 
dels seus contemporanis. 
Obres que prendran vida 
gràcies a la tecnologia de la 
realitat augmentada. A més, 
a l’octubre, la catedral de 
Sant Bavó obrirà el nou 
centre de visitants.

Tòquio 
Els Jocs Olímpics de Tòquio 
2020 posaran en el mapa tu-
rístic diverses zones del Japó 
poc conegudes, com Toho-
ku, a poques hores amb tren 
bala des de la capital. Una 
oportunitat per endinsar-se 
al Japó més tradicional, entre 
boscos de faigs, cascades 
màgiques, volcans, llacs o 
banys termals naturals. I 
entremig d’esdeveniments 
esportius i visites campes-
tres, us recomanem una ruta 
per les millors destil·leries 
de sake. 

 La Torre De Barcelona

Una selecció de ciutats que tenen molt per celebrar  
aquest any i que esperen rebre molts visitants.  
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PSICOLOGIA

Els bons propòsits  
han de ser Smart 

Transforma els teus propòsits d’any nou d’intencions  
a projectes i fes-los realitat.

Son moltes les persones que, 
quan s’apropa cap d’any, 
confeccionen una llista de 
bons propòsits per l’any que 
està a punt de arribar. Sovint 
la majoria d’aquests objectius 
no arriben a bon port. De fet, 
a l’estudi sobre resolucions de 
cap d’any que va fer el psicò-
leg Richard Wiseman només 
un 12% dels participants van 
complir els objectius que es va 
marcar de cara al nou any.

Objectius Smart
Així doncs, què podem fer 
per fer-los realitat i evitar que 
quedin només en projectes i 
desitjos? Hi ha molta varietat 
de idees per posar fil a l’agulla 
i organitzar-se, jo avui et pro-
poso redissenyar la vostra llista 
de propòsits aplicant una eina 
de optimització a l’hora de fi-
xar objectius: es coneix com el 
“model S.M.A.R.T” i és una 
aportació de George T. Doran 
que data de l’any 1981. Agafa 
paper i llapis, que comencem!

A l’hora de confeccionar una 
la llista de bons propòsits 
de cara a l’any vinent sovint 
comentem l’error de escollir 

objectius molt atractius, però 
ambigus i massa genèrics. Per 
exemple: em posaré en bona 
forma. Molt bon propòsit, 
però... Què vol dir posar-se en 
bona forma? Com sabré, més 
enllà de la intuïció, si vaig per 
bon camí o fins i tot si ho he 
aconseguit al cap de l’any? 

Aquí és on entren en joc 
les dues primeres lletres de 
l’acrònim: la S i la M, que 
corresponen a specific i me-
surable (en català específic i 
mesurable, respectivament). 
Per decidir un pla d’acció 
el primer que necessitem és 
saber què volem aconseguir 
exactament i en quins indica-
dors ens fixarem per saber si 
ho hem aconseguit o no. 

Les següents dues lletres son 
la A de achievable (realitzable) 
i la R de realistic (realista). 
Per poder tenir èxit és molt 
important marcar-se objec-
tius que, si bé poden ser tot 
un repte i comportar un cer 
grau de dificultat, han d’esser 
realistes: posar-se fites inas-
solibles només ens frustrarà. 
El següent ingredient és una 
bona dosi de realitat. S’han 

de tenir en compte els propis 
recursos i l’entorn, tant per 
ajustar el nivell de dificultat 
com per avaluar de quins mit-
jans disposem per fer realitat 
els nostres objectius. Si vull 
posar-me en forma però estic 
a l’atur és poc realista pensar 
que m’apuntaré al gimnàs 
de moda, però sí que em puc 
apuntar al gimnàs municipal 
o sortir a córrer.

Necessites temps
L’última lletra, la T, correspon 
a time-bounded. O el que és el 
mateix: lligat al temps. Això 
vol dir que cal establir un 
termini, i també un calendari. 
Per poder desenvolupar un 
bon pla d’acció necessitem 
saber quant temps disposem 
per assolir el nostre objectiu, 
com distribuirem les tasques 
necessàries i quant de temps 
dedicarem a cadascuna. 

A l’hora de confeccionar 
aquesta mena de calendari  
serà molt important també 
– continuant amb l’esperit 
realista – no omplir el 100% 
del temps amb tasques. Els 
imprevistos son inevitables, 

i omplir de tasques fins a 
l’últim minut disponible és 
garantia d’un calendari im-
possible d’acomplir.

Ara és el moment de repas-
sar la teva llista de propòsits, 
revisar si compleixen carac-
terístiques, redissenyar-los si 
cal, traçar un pla d’acció... i 
posar-s’hi! Bon 2020!

  La Torre de Barcelona
Psicòloga i Sexòloga

Un estudi revela que 
només un 12% de 
les persones acon-
seguiran acomplir 
els bons propòsits 
per a l’Any Nou. 
Reviseu la vostra 

llista i comproveu si 
els vostres desitjos  
són prou Smart.
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TENDÈNCIES

El sud de França, tants poblets 
per veure i tants pocs dies per 
escapar-s’hi... Avui us porto 
una mini guia per gaudir de dos 
destins molt interessants i que es 
poden veure perfectament en un 
cap de setmana. 

El sud de França és un lloc ideal 
per a escapades hivernals.

Tolosa
Comencem per Tolosa, una 
ciutat amb encant, gastronomia 
i un ambient molt acollidor. I es 
pot veure perfectament en un 
dia. Comencem la ruta per la 
zona més llunyana, els jardins 
Japonesos, a uns 20 minuts de 
centre. És un parc amb un llac, 
vegetació i decoració i una petita 
caseta ambientada al Japó, on es 
pot entrar sense cap cost.

Seguim el nostre recorregut, 
en direcció al centre, passejant 
per carrers bohemis, i anem 
trobant catedrals i petites 
esglésies. Parada obligatòria 
a la Basílica de Sant Serni de 
Tolosa. Seguint el camí arribem 
al Capitoli de Tolosa, una plaça 
emblemàtica al centre, envol-
tada de botigues i cafeteries.

Per a aquest dia vaig escollir un 
conjunt molt d’acord amb el cel. 
Feia sol i estava clar, així que em 
vaig posar un jersei en to blau 
cel, una faldilla beix i les meves 

botes camperes marrons. La 
bossa combina amb el jersei i li 
dóna un toc molt meu. Com el 
fet d’afegir-hi una gorra de llana 
de coloraines.

Fem una aturada per menjar, 
França és molt coneguda per la 
seva gastronomia i la veritat a 
Tolosa es menja de meravella. 
M’agradaria recomanar-vos mol-
tíssims llocs però vull destacar 
un en concret on vam provar 
l’autèntica gastronomia local 
amb un gust impecable. Une 
Table à deux, situat en un carrer 
petit, un restaurant acollidor i 
amb uns plats exquisits. Un cop 
plens, vam visitar el convent dels 
Jacobins i el Pont Neuf, el lloc 
més romàntic de la ciutat, veure 
allà la posta de sol és increïble.

Carcassona
El següent dia ens vam posar en 
marxa i vam anar feia Carcasso-
na, una ciutat dins d’un castell, 
on podeu passejar i gaudir d’un 
meravellós crep, a més de passe-

jar, dins trobareu moltes botigues 
de records i dolços. Però sens 
dubte no podeu deixar d’anar a 
el centre on veureu el pont que 
connecta amb la zona del castell, 
un paisatge espectacular.

El meu conjunt per a aquest dia 
va ser una mica més còmode. Per 
passejar pels carrers d’un castell 
no m’animava a posar-me talons, 
per això vaig triar el meu jersei 
gustós de cors uns pantalons 
de cuir, que són la tendència de 
l’any i unes esportives, un look 
senzill i amb el toc d’un capell en 
color mostassa i la bossa blau cel.

Finalment volia parlar-vos d’una 
mini parada molt nadalenca, que 
va ser una gran sorpresa perquè 
era una parada que no estava 
planejada i em va fer moltíssima 
il·lusió: el El Barcarès, un poble 
costaner que per Nadal organitza 
un dels majors mercats nada-
lencs del sud de França. 

  Gema Ruíz Utiel
@ladonnainrosso_

Tolosa i Carcasso-
na són dos destins 
magnífics del sud  
de França on pas-
sar-hi un cap de 
setmana, sempre 
amb molt d’estil.  
Una miniguia per 
no perdre’s cap 
racó interessant.

El Sud de França, el lloc perfecte  
per desconnectar amb molt d’estil
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TENDÈNCIES

Barcelona torna a tenir 
cinema IMAX

Un nit de còctel  
espectacular 

Cinesa acaba d’inaugurar la 
nova sala IMAX del Cine-
sa Diagonal Mar, l’única 
actual de Barcelona i la 
quarta del país. La ciutat 
recupera, doncs, la mítica 
pantalla gegant de cinema, 
després que tanqués l’em-
blemàtica sala ubicada al 
Maremàgnum, al Port Vell. 

Risto Mejide, Manuel Fuen-
tes, Santi Millán i Jordi Cruz 
van ser de les cares més 
conegudes que van acudir 
a l’estrena. També hi van 
assistir cantants com Miki 
Núñez o Gisela, el grup 
musical La Pegatina, l’actor 
Jordi Sánchez o la influencer 
Laura Escanes.

Tecnologia IMAX 
La tecnologia IMAX láser es 
considera com una reimagi-
nació absoluta de l’experièn-
cia de cinema. Per mitjà de 
53 milions de micromiralls 
aconsegueix imatges ultra-
nítides, millora la resolució i 
obté una gamma cromàtica 
més àmplia. Star Wars Episo-
di IX: l’ascens de Skywalker 
va ser la pel·lícula escollida 
per a la inauguració.  

  La Torre de Barcelona 

Com tots els anys, al de-
sembre, l’estilista Antonio 
Garrido realitza un còctel 
i desfilada al seu salo del 
carrer Bori i Fontestà 19 de 
Barcelona. 
 
En aquesta ocasió, va fer-ho 
amb les tendències per al 
Nadal de Cabell, maquillatge 
i vestits de nit. 
 

Gran selecció de 
vestits de nit  
Les 6 models de l’agència Ai-
noa Quiroga, anaven vestides 
pel dissenyador Jordi Dal-
mau, presentant una càpsula 
de la seva nova col·lecció de 
vestits de nit. 
 
La primera part amb colors 
salmó, després,  els vestits 
joia en negre i, finalment,  
uns espectaculars vestits 
vermells.

Les models portaven uns 
recollits baixos amb aspecte 
natural i romàntic, subtils i 
afavoridors. El maquillatge 
en colors daurats i marrons, 
amb la sensació de pell fresca 
i natural.

  Ainhoa Martín  

• 

MAS DE 

SANT LLEÍ 
"Gracies a totes les parelles que inicien 
un nou cam(, a la recerca d'un lloc que 
inspiri el seu amor. Gracies a les que 
van decidir quedar-se, i celebrar el seu 
amor en un entorn magic." 

Camí de Casa Alta, s/n 
Ctra. Granollers a Masnou, Km 10,5 

Vilanova del Valles, Barcelona. 

T. 93 845 88 22

•



Empoderament  
barceloní

La senyoreta de Barcelona surt aquest 2020  
camuflada amb els colors de la ciutat  
i la lluentor de teixits complements  

com el cuir i les perles.

  VERONICA MAYA 
Cool Hunter  

@veronicamaya

Pantaló: Emmo Modas 
Clutch: Tous  
Jersei: Emmo Modas
Ulleres: Rayban
Rellotge: Parfois 
 



Diadema: Zara Woman  
Abric: Stradivarius

Rellotge: Lotus  

Model: Yaiza by AQ & VM Models  
www.ainhoaquiroga.com 

Estilista: Aida Madueño  
@aidaa.stylist 

Fotografia: Olga Olya @lisova_foto 

Maquilladora: Cristina Parras  
@crisca.muah



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



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

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

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

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

Agencia de 
Detectives Privados
Barcelona MC
Familiar- Empresa- Técnico

• Salga de dudas  
hoy mismo. 

• Desde 1986, más de 
30 años al servicio de 
nuestros clientes. 

• Consúltenos sin ningún 
compromiso.

T. 936 452 594 
M. 619 206 992
C/ Numancia, 185. Barcelona
www.mcdetectives.esDETECTIUS




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

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

Farmàcia Serra 
Mandri
Què en saps de la cosmètica 
casolana? Saps que és la millor 
cosmètica ecològica possible? 
Vine a un dels nostres 
tallers per aprendre’n més.  
Demana més informació 
al correu comunicacion@
farmaciaserra.com

Av. Diagonal, 478  
(amb Via Augusta)
T. 93 416 12 70
Obert tots els dies de l’any  
de 9 a 22 hores.
www.farmaciaserra.comFARMÀCIA



Nanny’s & Home
Des de 2004, seleccionem 
personal per la seva llar

• Assistents de la llar
• Personal especialitzat en 

nounats i nens
• Cuidadores especialitzades 

en tercera edat

Nous serveis
• Cuineres
• Xofers
• Masovers, jardiners i 

manteniment

Clos de Sant Francesc, 35 
08034 Barcelona
T. 932055619 – 651901223
www.nannyshome.com

Terapeuta  
Humanista
Mª Alba Arbiell

Terapia individual  
1ª visita gratuita

El estrés nos puede conducir 
a un estado de ansiedad 
(irritabilidad, falta de 
concentración, insomnio, 
depresión, etc.).

La vida es demasiado corta 
para vivir angustiado.

www.arbiellgestalt.com
marialba@arbiell.com
T. 628 500 614 (tardes)

SALUT

Naturhouse

Mètode NATURHOUSE:
1. Pla dietètic personalitzat
2. Seguiment setmanal 

gratuït pel teu assessor 
3. Complements 

Alimentaris a base 
d’Extracte de Plantes 
Naturals

C / Major de Sarria 152
T. 932 52 08 41
nhsarria@gmail.com

SALUT

naturhouse sarria barcelona

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

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

Maria Martínez
Comença a gaudir de la 
teva sexualitat. Dóna’t una 
oportunitat per ser feliç. 
Si alguna cosa no acaba de 
funciona en l’àmbit sexual 
no deixis que t’amargui 
l’existència. Parla’n amb 
professionals que t’ajudaran 
a trobar una solució. Sempre 
n’hi ha alguna. El més 
important és afrontar el 
problema i obrir-se una 
mica per poder ajudar-te.

T. 691 623 835
www.mmartinezpsicologa.comPSICÒLOGA  

I SEXÒLOGA

Núria G. Folguera 
Psicòloga General  
Sanitària

Quelcom dins teu no està 
en sintonia i no et deixa 
viure en plenitud? No et 
sents preparat o amb forces 
per a afrontar-ho sol? Et 
proposo solucionar-ho 
junts. T’acompanyaré per a 
que puguis tornar a ser tu. 
Dona’t una nova oportunitat 
per a ser feliç. 

nuria.scnetworking@
gmail.com
T.+34 620 974 066PSICOLOGIA

50% de descompte en la 
teva primera visita.

SALUTLLAR

Benestar
Tratamiento con Botox 
Para las arrugas de 
la frente, entrecejo y 
contorno orbicular.

Precio Tarifa 1 vial: 
400€
 
Promoción presentando 
este anuncio: 290€
 
Válida hasta: 30.11.19

Benestar Balmes 
Valencia, 238
T. 93 488 14 60
Whatsapp 620774153SALUTSALUT



94 · www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona

Una herencia sin planifica-
ción civil y fiscal, en la gran 
mayoría de los casos, acaba 
consumida en costosos pleitos 
hereditarios o en manos de 
hacienda, por la desmesurada 
tributación que supone el pago 
del impuesto sobre sucesiones. 

Toda sucesión debe planifi-
carse para evitar conflictos 
hereditarios y para aliviar, 
cuanto menos, la tremenda 
carga fiscal que implica.A 
continuación paso a enumerar 
algunas alguna de las princi-
pales reducciones fiscales y 
medidas a adoptar:

1. Otorgar testamento 
notarial, ello reducirá futuros 
costes y trámites a sus herede-
ros, ya que en caso contrario 
se deberá tramitar una decla-
ración de herederos abintesta-
to, la cual se otorga delante de 
Notario aportando diversos 
documentos y testigos, siendo 
su coste superior al otorgami-
ento del testamento. 

2. Procurar adjudicar en el 
testamento a los herederos bie-
nes o lotes individuales, al objeto 
de evitar los indivisos o co-
munidades de bienes para 
que cada uno de ellos pueda 
disponer individualmente de los 
mismos tras su fallecimiento, sin 
tener que contar con los otros, y 
satisfacer el impuesto exclusiva-
mente por aquello que  se recibe 
en plena disposición. En caso 
de no existir bienes suficientes 
para adjudicar a los herederos, o 

de mala relación entre los mis-
mos, se deben arbitrar medidas 
para que un tercero proceda a 
su venta y reparto.

3. Resulta bastante usual de-
signar en el testamento como 
herederos a los familiares más 
cercanos y en este sentido 
debe recordar que existen 
reducciones en función del 
grado de parentesco, siendo 
beneficiarios de las mismas, el 
cónyuge y los hijos (100.000 
euros), los nietos (50.000 eu-
ros), los ascendientes (30.000 
euros), los hermanos y los 
sobrinos (8.000 euros).

4. Recuerde que en el caso 
de heredar los ascendientes, 
el cónyuge, o los hijos, si éstos 
tienen setenta y cinco años 
de edad o más, se aplica 
una reducción adicional de 
275.000 euros dada su condi-
ción de “persones grans”. 

5. Por otra parte, si contrata 
seguros de vida designando 
como beneficiarios un ascen-
diente, cónyuge o descendi-
ente, éstos disfrutarán de una 

reducción adicional de 25.000 
euros cada uno de ellos.

6. En el supuesto de heredar 
el cónyuge, a la reducción 
por parentesco de 100.000 
euros citada, se permite apli-
car una bonificación adicional 
del 99%, lo que supone que 
éste se encuentra práctica-
mente exento del impuesto.

7. En caso de que resulten 
ser beneficiarios hijos me-
nores de veintiún años a la 
reducción de 100.000 euros 
de parentesco se le adicionan 
12.000 euros por cada año 
menos de veintiuno con el 
límite de 196.000 euros.

8. Además, los ascendientes 
y descendientes del difunto, 
tienen derecho a una bonifi-
cación adicional que oscila 
entre el 20% y el 99% en fun-
ción del caudal hereditario. 

9. Otra de las reducciones más 
importantes del ISD es la re-
ducción por minusvalía (que 
no, incapacidad) consistente en 
acreditar ante el ICASS la exis-

tencia de una serie de patologías 
o deficiencias iguales o superi-
ores al 33%, lo que supone una 
reducción de 275.000€ en el 
impuesto; La citada reducción 
se puede obtener por la concur-
rencia de patologías bastante 
usuales a partir de cierta edad, 
tales como problemas de visión, 
movilidad, de corazón, lesiones,  
uso de prótesis y muchos otros 
tipos de deficiencias, por lo 
que su solicitud  y tramitación 
es  recomendable para obtener 
ventajas en éste y otros impues-
tos que pueden alcanzar hasta 
los 650.000 €.

10. Existen otras reducci-
ones tales como las referidas 
a las situaciones conviven-
ciales de ayuda mutua, la 
reducción por adquisición de 
vivienda habitual o la relativa 
a la transmisión del negocio 
empresarial o profesional. 

Descubra cómo ahorrar impuestos   
y gastos en las Herencias

MANUEL DOPAZO 
ZORELLE
Abogado. Doctor en Derecho

Rambla Catalunya  
nº: 91-93. 6º, 2ª. 
(08008) Barcelona

T. 93 247 17 67  
mdopazo@icab.cat

TESTAMENTOS

Testamentos

Planificación fiscal  

Desheredaciones hijos       

Legítimas y Donaciones   

Menores / Incapacitados                                                   

HERENCIAS

Tramitación y gestión       

Aceptación y Reparto        

Tasación Bienes                   

Sucesiones  / Plusvalías     

R. Propiedad / Catastro     

TESTAMENTARIAS

Juicios Testamentarios

Usufructos / Indivisos

Conflictos hereditarios 

Reclamaciones Hacienda

Impugnación Testamento

NO PAGUE SUCESIONES SIN CONSULTARNOS

MAS DE 25 AÑOS TRAMITANDO HERENCIAS CON EXITO

Rambla Cataluña 91 6º 2ª     
Barcelona (08008)
T. 932 471 767
mdopazo@icab.cat

Visitas 
concertadas

  EXPERTOS EN  DERECHO SUCESORIO Y FISCALIDAD HEREDITARIAM.DOPAZO
ABOGADO



CON TU COMPRA Y
LA PRESENTACIÓN

DE ESTE FLYER
LLEVATE UN

REGALO SORPRESA 

 

Tel (+34) 937.975.839 / 636.83.16.94
Ronda de  General Mitre  104 bjs

08021 Barcelona
2 rue Isard - Parc d'activité du Sègre 

66800 Saillagouse - France

TE OFRECEMOS MÁS DE

100 MODELOS

DIFERENTES

ADEMÁS PUEDES DISEÑAR
TU SOFÁ A MEDIDA 

MOBILIARIO - DECORACIÓN - ILUMINACIÓN - DORMITORIO - EXTERIOR
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