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Rosalia com a forma de vida 
La nena que escoltava flamenc als parcs  

triomfa als Premis Grammy   

Especial  
Escoles

 L’aeroport del Prat 
bat rècords

Catalans que 
triomfen als Goya



(RESIDÈNCIES) 
Orpea Residencial

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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(RESIDÈNCIES) 
Les Saleses

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

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

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

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

• Cuina pròpia

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

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

PROPOSTES PSICOLOGIA

L’aeroport del Prat ha tancat 
el 2019 amb un augment 
del 5% respecte al 2018. 
En total, hi han passat 52,6 
milions de passatgers, una 
xifra rècord històric. El nom-
bre de passatgers de vols 
internacionals va augmentar 
un 5,4% amb 38,6 milions, 
mentre que el passatge in-
tern va pujar un 4,2%. 

Quant al nombre d’opera-
cions, l’any passat van tenir 
lloc 344.558 moviments 
d’aeronaus, és a dir, un 2,7% 
més. Els vols internacionals 
es van incrementar un 2,9%, 
amb 246.520 enlairaments 
i aterratges, mentre que els 
vols estatals, ho van fer en un 
2,1%, segons dades d’Aena.
Del total de passatgers 
comercials (3.656.791), 
2.622.446 van ser de vols 
internacionals, un 5,7% 
més, mentre que la resta, 
1.034.345, eren vols estatals, 
que van augmentar un 2,3% 
respecte el desembre del 

2018. Pel que fa els movi-
ments del mes passat, l’Aero-
port del Prat va registrar 
25.151 moviments, un 1% 
més que en el mateix mes 
del 2018.

Quant a les dades de càr-
rega, durant el 2019 es van 
transportar 177.271 tones 
de mercaderies, un 2,5% 
més que en l’any anterior. El 
passat mes de desembre es 
van transportar 15.308 tones 
de mercaderies, un 3,7% 
més que en el mateix mes 
del 2018.

La Cambra de Comerç de 
Barcelona, membre del Co-
mitè de Desenvolupament de 
Rutes Aèries, ja va preveure 
arribar aquestes xifres en un 
estudi on afirmava que en 
2030 es tocaria els 90 mili-
ons de viatgers, i, molt abans 
d’aquesta data, ja s’haurien 
superat els 70 milions.

  La Torre de Barcelona

El servei de bicicletes de 
lloguer incrementa la seva 
flota amb 97 noves estacions 
i arribarà a 11 barris que fins 
ara no disposaven del servei. 
També es sumaran 1000 bi-
cicletes elèctriques més arreu 
de la ciutat. Els districtes 
que més notaran la mesura 
són Horta - Guinardó, Nou 
Barris, Sants - Monjuïc, Sant 
Martí i Gràcia. 

Més usuaris
La principal mesura rau en 
la millora del servei que rep 
l’usuari amb més estaci-
ons i una major cobertura 
al territori per fer front 
l’alta demanda. El seu ús ha 
augmentat un 9% des de la 
implantació del nou servei, 
sobretot en el cas de l’elèctri-
ca que ja superen els usos de 
la bicicleta mecànica. 

El districte d’Horta Guinar-
dó s’invertirà el doble res-
pecte d’altres districtes amb 

23 noves estacions Bicing 
vers la resta de zones que 
no superen les 16. El motiu 
rau en la baixa presència que 
tenia, tan sols 12. 

Més promoció  
La posada en marxa del nou 
desplegament s’emmarca 
dins l’estratègia del consorci 
de continuar promovent l’ús 
de la mobilitat sostenible a la 
ciutat. Per tant, se sumaria a 
les diferents iniciatives que el 
govern de Colau va imple-
mentant entorn a l’emergèn-
cia climàtica que vivim. La 
principal intenció seria redu-
ir significativament l’emissió 
de diòxid de carboni amb el 
desistiment de l’ús del cotxe. 

La xifra total ascendeix a 
519 estacions repartides ar-
reu de la ciutat i comptaran 
amb 7.000 bicicletes, 2.000 
seran elèctriques.. 

 Sílvia Muñoz

Rècord de vols a 
l’aeroport del Prat

El Bicing s’amplia  
a més barris 
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Serveis de l’Eixample

(LLAR) 
Saunier Duval

Servei Tècnic Oficial
Ofisat Barcelona

www.mantenimiento.saunierduval.es

93 305 03 82
Carrer de Lepant nº350, Barcelona.

barcelona@ofisat.net

Tenir 15 anys de 
cobertura total i el 

Servei Tècnic Oficial 
sempre disponible
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BARCELONA

Barcelona Confidencial
Antonio Banderas porta 
A Chorus Line al Tívoli   

Després d’acollir West Side Story 
el teatre Tívoli estrena el 21 de 
febrer A Chorus Line, un altre 
dels musicals clàssics de Bro-
adway. Aquesta versió, a més, 
té un al·licient especial, perquè 
és la d’Antonio Banderas, 
que ha triomfat al seu teatre de 
Málaga, tot i que ha generat 
unes quantes crítiques entre els 
incondicionals del musical. 

L’argument explica com un 
grup de joves es presenta a les 
proves per aconseguir formar 
part d’una nova producció mu-
sical. Durant el procés, els aspi-
rants expliquen qui són i com 
han arribat fins aquí. i aquest és 
l’autèntic argument.             

Crítiques al nou Rasca 
Ràpid de la Generalitat  
L’associació Acencas, que pro-
tegeix les persones que pateixen 
ludopatia, no veu amb bons ulls 
la nova sèrie de Rasca Ràpid 
en format electrònic que ha 
posat en marxa l’Entitat Au-
tònoma de Jocs i Apostes la 
Generalitat. ‘Tanda de Penals’ 
simula aquest mètode d’alguns 
esports, com ara el futbol, de 
manera que, per cada bitllet 
adquirit (3 euros), el jugador 
disposa de cinc tandes de xut 
amb l’equip que ell esculli i con-
tra un rival aleatori. Guanya qui 
més gols faci i els premis varien 
en funció del resultat.

Per a Francesc Perendreu, presi-
dent d’Acencas: “es tracta d’un 
format altament addictiu perquè 
tens una resposta immediata 
i ho barreges amb l’esport”. 
Perendreu afegeix que és un 
model pensat, sobretot, per als 
més joves, un dels col·lectius 
més afectats actualment pels 
problemes amb el joc. 

Més problemes amb  
el museu Hermitage   
No acaba de girar rodó el pro-
jecte de l’Hermitage. Uns inver-
sors volen obrir una franquícia 
del mític museu de Sant Pe-
tersburg, però el que havia de 
ser un caramel per a qualsevol 
alcalde s’ha convertit en un dolç 
enverinat. La idea original era 
ubicar-lo a la Nova Bocana del 
Port de Barcelona, a tocar de la 
Barceloneta. Però l’Ajuntament 
ha descartat finalment aquesta 
opció per diverses qüestions 
tècniques, però, sobretot, per la 
falta de definició del projecte. 

L’ajuntament de Madrid ja s’ha 
llançat a la caça del projecte i 
els gestors es deixen estimar, 
però el seu objectiu no és altre 
que pressionar les autoritats 
de Barcelona. Potser seria tan 
senzill com garantir el finança-
ment 100% privat del projecte 
i detallar quins quadres podran 
exposar-se a Barcelona. Llavors, 
cap alcalde podria negar-s’hi a 
fer-li lloc a la ciutat.      

 

Sandro Rosell explica  
la seva versió   

 

Sandro Rosell ha volgut explicar 
les seves vivències en un llibre 
solidari: Una forta abraçada. 
Es podrà adquirir a les llibre-
ries a partir del 23 de març i 
els beneficis es destinaran a la 
Fundació del Padre Paulino, 
el sacerdot de la presó de Soto 
del Real que ajuda els el presos 
preventius sense recursos a tro-
bar un advocat que els defensi. 

El llibre, editat per Rosa dels 
Vents i per Plaza & Janés en 
la versió castellana explica en 
primera persona la seva expe-
riència de 22 mesos en presó 
preventiva, acusat d’una sèrie 
de delictes dels quals va ser 
absolt, finalment. Aquesta és la 
història íntima i personal d’una 
injustícia pública i manifesta. 

Cola Cao actualitza  
el seu mític anunci 

Els anuncis publicitaris tam-
bé s’han de renovar de tant. 
Fins i tot els mítics, com el de 
Cola Cao, que necessitava una 
revisió per adaptar-lo a les noves 
consciències. L’encarregat de 
fer-ho ha sigut el cantant, pia-
nista i director musical Manu 
Guix, que ha adaptat la lletra i 
la música de la famosa cançó i 
l’ha enregistrada amb l’ajut del 
cor infantil i juvenil de Xamfrà, 
un centre de la Fundació ARC 
Música situat al barri del Raval 
que vetlla per la integració social 
de petits i joves per mitjà de les 
arts escèniques i la música.          

 

Un narcoedifici a  
tocar del mercat   
Si ja és difícil lluitar contra un 
narcopis, imagineu-vos com en 
serà de dura la lluita contra un 
narcoedifici. Aquesta és la situa-
ció en què es troben els veïns del 
número 14 del carrer Príncep 
de Viana. Baralles nocturnes, 
manca de seguretat en les viven-
des i brutícia,  tot plegat a tocar 
del renovat Mercat de Sant 
Antoni i d’un centre escolar. 
Segons els veïns i l’associació 
Acció Raval l’edifici és propietat 
de Solvia Activos, ara Sabadell 
Real Estate Activos. 

Els veïns han penjat pancartes i 
han convocat manifestacions per 
exigir mesures a les administra-
cions i, en particular, al propie-
tari de l’edifici, sense el qual és 
molt difícil que prosperi la lluita 
contra els narcopisos. Segons 
Acció Raval, quan un banc 
fa una execució hipotecària i 
expulsa la gent que viu en un pis 
de la seva propietat, per ell s’han 
acabat els problemes. Malaura-
dament, els narcotraficants estan 
a l’aguait i saben que els bancs 
rarament denuncien si ocupen el 
pis ara buit. Llavors, comencen 
els problemes pel veinat.

Els beneficis catalans  
de la indústria militar

Les empreses bèl·liques i de 
seguretat de Catalunya facturen 
uns 20 milions d’euros anu-
als i algunes reben subvencions 
de la Generalitat de Catalu-
nya, segons una exclusiva de 
la Cadena Ser. El mitjà, que 
ha tingut accés un informe, 
l’únic, que analitza el volum de 
la indústria, afirma que això 
representa només el 0,8% del 
total estatal, però que podria  
créixer fins al 2% si se sumessin 
els beneficis de les companyies 
que treballen a Catalunya però 
amb seu a Madrid, com Indra.
 
Les companyies catalanes dedi-
cades a controlar les fronteres 
són les que guanyen més pes en 
aquest informe. Destaca GMV, 
que, en els darrers anys, ha anat 
creixent fins convertir-se en la 
segona contractista de Frontex, 
el cos europeu responsable de 
l’arribada de refugiats al Me-
diterrani. La Generalitat no ha 
volgut confirmar ni desmentir 
aquesta notícia.            

Neix la Fundació  
Montserrat Caballé

Si alguns creuen que no s’ha 
recordat prou el paper de 
Montserrat Caballé en la soci-
etat catalana, han de saber que 
acaba de néixer la Fundació 
Privada Montserrat Caballé, 
amb l’objectiu de mantenir viu 
el record de la vida i l’obra de la 
soprano i promoure la tasca do-
cent que va desenvolupar, des-
tinada a ajudar els joves talents 
de la lírica amb beques i estudis. 

La Fundació reprèn el Concurs 
Internacional de Cant Mon-
serrat Caballé, que celebrarà la 
XVI edició al Teatre del Liceu 
el 6 d’octubre de 2020, en el 
segon aniversari de la seva mort.  
 

  La Torre De Barcelona



(INTERIORISME) 
Kvik

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

Estalvia fins a 

2.000 € 
amb Siemens*

MANO

9.763 €**

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

MANO
––– disseny clàssic danès.

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

El govern municipal s’ha 
compromès a intervenir en 
l’amiant d’edificis propers a 
diverses escoles barcelonines, 
de cara al proper curs. El des-
cobriment d’amiant al metro 
i l’existència de treballadors 
afectats a tornar a posar a 
l’agenda un tema cabdal. Què  
fem amb l’amiant?

La iniciativa ve del prec de 
Junts per Catalunya i el con-
sistori l’ha acceptat. D’aquesta 
manera, es vol eliminar qual-
sevol risc per la proximitat 
d’amiant en centres escolars. 

Retirar o aïllar
L’Ajuntament de Barcelona 
aprofitarà el període estival, 
moment de suspensió de les 
classes regulars dels centres, 
per dur a terme les interven-

cions. Tanmateix, encara s’ha 
de concretar si l’acció final és 
retirar o aïllar l’amiant. 

Per les vacances de Nadal, 
el govern municipal volia 
començar les tasques d’aïlla-
ment. Però, es va veure ajornat 
a causa de la poca fiabilitat i 
confiança de les famílies cap 
aquest mètode i sobre al seva 
efectivitat. 

Prop d’uralita
Les escoles afectades van 
presentar diverses queixes i 
fa temps que reivindiquen la 
retirada del material tòxic. 
És el cas de les escoles Gaia 
i dels Encants o l’Escola 
Bressol Leonor Serrano, que 
estan a tocar de les teula-
des d’uralita provinents de 
propietats privades. 

Una cafeteria a peu de carrer 
del Passeig Sant Joan de 
Barcelona irromp i esdevé el 
primer quiosc-cafeteria de la 
ciutat. Arran de l’antic negoci 
de premsa, dos empresaris 
amb visió de futur i grans 
amants del cafè han volgut 
donar una segona vida al 
comerç dels quioscs, que es 
troba en recés. 

Revista i cafè 
La seva especialitat són els 
diaris i revistes de qualitat 
com The Guardian o The 
New York Times, així com 
revistes emblemàtiques. Però, 
amb el tret característic d’es-
tar ben acompanyats d’una 
tassa de cafè. I, precisament, 
no serà car, ja que l’espresso 

costa 1,50 euros, i si el vols 
amb llet, 1,80. 

Un bon negoci
El negoci de la premsa encara 
resisteix a Barcelona. Tan-
mateix, són moltes parades 
que han hagut d’abaixar la 
persiana com a conseqüència 
de la crisi del paper dins del 
món de la comunicació. Amb 
la irrupció d’internet, i la 
integració de les redaccions  
al digital, la compra d’aquest 
mitjà de comunicació va a la 
baixa des de fa anys. 

Tanmateix, iniciatives com 
News&Coffee són espurnes 
de llum esperançadores que 
ajuden a creure que la prem-
sa no morirà mai.  

La qualitat del granit 
madrileny és molt cone-
gut. El Museo del Prado, 
la Puerta de Alcalá o el 
monestir de El Escorial 
estan fets d’aquesta pedra 
procedent d’Alpedrete, 
Zarzalejo i Colmenar Viejo. 
Però potser no sabíeu que 
la Sagrada Família és un 
altre edifici que compta 
amb aquest material.

A banda de pedra de 
Montjuïc, el que serà 
l’edifici més alt de la ciutat, 
un cop enllestit, conté un 
seguit de pedres caracte-
rístiques molt concretes 
que donen resposta a 
certes necessitats estètiques 
estructurals o normatives. 

El granit ‘Blanco Cristal’ 
destaca per la seva llumi-
nositat amb excel·lents 
propietats petrofísiques.  
Una de les principals 
propietats és la puresa 
del color blanc dels seus 
fins vidres. Un fet inusual 
per la seva homogeneï-
tat cromàtica a causa del 
Baix contingut en biotita. 

A més, la seva alta re-
sistència ha fet que els 
constructors del temple 
expiatori l’hagin esco-
llit per formar part del 
nucli de la torre de Jesús, 
que culminarà el 2022 i 
esdevindrà la més alta del 
temple i de la ciutat, amb 
172,5 metres d’alçada.

Escoles afectades per l’amiant
Els quioscs es reinventen

Barcelona importa granit  

La renovació del Mercat de Sant Antoni ha sigut un 
èxit, fins que ha arribat la factura de la llum. L’exigència de 
preservar l’estructura ha dificultat les mesures habituals per 
estalviar energia, i ara als paradistes els tocar pagar la factura.      

La foto del mes

(COMPRA-VENDA) 
Darthy

 Compra - Venda - Col·leccionisme

Compra d´equips de música, rellotges, instruments, 
Scalextrics, trens, Geyperman, Madelman. I també 

restaurem i reparem.

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



(ASSEGURANCES) 
Clínicum Assegurances

Família de Sònia G.

Assegurada des de 1975

VAIG PATIR UN ICTUS EMBARASSADA DE 8 MESOS. 
GRÀCIES A LA MEVA ASSEGURANÇA MÈDICA,  
AVUI US PUC PRESENTAR EN GAEL. HOLA!

Sempre presumia de ser la millor embarassada de Clínicum. Sense marejos, sense molèsties... 

Fins que uns dies abans del part van aparèixer els mals de cap. Després d’una cesària 

d’urgència i de tres setmanes a l’hospital, vaig poder tornar a casa. Durant tot aquest temps, 

Clínicum sempre va estar amb mi, ocupant-se de tot fins a l’últim detall. El meu ginecòleg 

em va venir a veure cada dia! Per a nosaltres Clínicum no és només una mútua, és molt més.

Clients? Persones

93 237 11 22
www.clinicum.es
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ACTUALITAT

L’han acusada d’apropiació cultural, de poc flamen-
ca, de massa catalana, o de massa poc, fins i tot l’han 
volgut enfonsar per criticar la ultradreta, però a ella li 
rellisca tot el que no sigui la música.

Rosalia està fent història. 
L’àlbum El mal querer ha gua-
nyat el gramòfon de plata al 
millor disc llatí de rock, urbà 
o alternatiu i ella és la primera 
cantant femenina del país que 
l’alça. El seu talent traspassa 
fronteres, i ho fa amb tanta 
naturalitat que tothom està 
encantat. Ara bé, la pregunta 
és, d’on ha sortit? Rosalia és 
persona o personatge?

Tú sí que vales
Rosalia ja apuntava maneres 
des de ben petita, tot i que es 
va criar en un entorn allunyat 
del flamenc ortodox. Sant 
Esteve de Sesrovires és el seu 
poble natal des de fa 26 anys 
i va ser el primer testimoni 
del gran talent que estava per 
venir, sobretot a l’escenari 
d’El Casino. 

Els veïns la recorden passe-
jant pel parc amb els seus 
amics i escoltant La Niña 
de los Peines o Camarón 
de la Isla, els primers con-
tactes que va tenir amb el 
flamenc. Tothom l’elogiava 
quan cantava, així que va 
decidir presentar-se al Tú si 
que vales. Tot va anar com 
una seda fins a la segona 
fase, quan va creuar-se en 
el seu camí Àngel Llàcer. El 
showman, que aquí feia de 
jurat, va criticar l’afinació i 
ella, sense tallar-se ni un pèl, 
el va interrompre: “No es pot 
fer tot”, va dir. “No puc fer 
tot: he intentat interpretar, 
cantar i ballar. Xavier Sardà 
em va demanar força: perquè 
aquí té força. I he intentat fer 
el possible, t’ho dic de debò”. 
Rosalia es disputava passar a 
la final contra José Antonio, 
qui, finalment, va aconseguir 
classificar-se per optar al 
premi dels 30.000 euros.

Després d’aquesta experièn-
cia agredolça, als 16 anys es 
va apuntar al Taller de Músics 
de Barcelona, una escola de 

música alternativa sorgida al 
Raval d’on han sortit grans 
artistes com Alfred Garcia, 
Dani Alegret, Andrea Motis, 
Joan Chamorro o Silvia Pérez 
Cruz. La gran oportunitat li 
va arribar arran d’una actu-
ació al Mercat de les Flors, 
Rumba surreal, on va conèi-
xer a Raül Refree. Junts van 
produir el seu primer disc, 
Los Ángeles, un àlbum que va 
ser nominat per als Grammys 
Llatins 2017. La primera. 

La més flamenca
Per seguir perfeccionant els 
seus estudis de flamenc va 
cursar un grau universitari 
especialitzat en aquest cant a 
l’Escola Superior de Música 
de Catalunya. Allà va treballar 
amb Juan Gómez, conegut 
com ‘Chicuelo’. Aleshores, 
tenia una estètica més conser-
vadora, senzilla i sòbria. 

En el món de la música 
començava a parlar-se d’ella, 
però no va convertir-se 
en mainstream fins que va 
col·laborar en dos èxits 
de C. Tangana, un raper 
i traper madrileny d’èxit 
internacional. Llavors va 
aprofitar el moment per 
publicar El mal querer.

Aquí va arribar el gran salt i 
es va convertir en l’artista que 
coneixem avui. I va triar una 
estètica que és també una part 
del seu èxit. De la mateixa 
manera que fusiona gèneres 
musicals i fins i tot llengües, 
també barreja alegrement 
elements sofisticats i una 
estètica ‘choni’ com a marca 
pròpia. Una forma molt seva 
de demostrar que el xandall i 
les ungles grans de gel també 
són elegants. 

Tot li rellisca
Rosalia juga en els videoclips 
a combinar diferents simbo-
logies; la catalana, la gitana o 
la flamenca, per crear poemes 

visuals. Això ha portat polè-
mica , perquè algunes per-
sonalitats del flamenc gitano 
l’han acusada d’“apropiació 
cultural” per usar els seus 
símbols i treure’ls-hi el sig-
nificat. També l’entorn del 
flamenc se la mira de costat, 
per atrevir-se a fusionar-lo 
amb altres gèneres. 

A ella, però, li rellisca. Com li 
rellisquen els fatxes que la cri-
tiquen per tuitejar Fuck Vox a 
les xarxes socials o la polèmi-
ca esgotadora sobre si és una 
cantant catalana, espanyola 
o totes dues alhora i ninguna 
a la vegada. A ella només li 
preocupa el seu art. 

Una noia de casa
Rosalia té molt present les 
seva es arrels catalanes, per 
això, en el seu darrer àlbum 

Fucking Money Man ha 
posat la cirereta i projecta el 
català a nivell internacional.
 
A més de citar els seus 
pares amb molta estima i 
humilitat, i en català, anglès 
i castellà. La de Sant Es-
teve Sesrovires no s’obli-
da mai dels seus. La seva 
germana i ex-companys 
i companyes d’escola ara 
l’acompanyen de gira i 
formen part del seu equip. 

L’imperi Rosalia té cente-
nars de milers de seguidors 
que junt al seu estil propi 
i la fusió de gèneres musi-
cals conformen una filoso-
fia humil, identitària i de 
proximitat que només ha fet 
que començar i es consolida 
dins l’elit del pop espanyol.

  Sílvia Muñoz

L’artista que escoltava flamenc als parcs i que va ser rebutjada  
a Tú sí que vales és la gran esperança de la música llatina. 

Rosalia torna a triomfar  
als Premis Grammy llatins





(INTERIORISME I REFOR-
MES) 

Shido Habitat

instal·lació
gratuïta del
mobiliari *

realització del
projecte 3d i

presentació amb vr

treballs
d'electricitat

i pintura

finançament
personalitzat

col·locació de
parquet, cortines

i paper pintat

preu mínim
garantit

presa de
mesures
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ACTUALITAT

(AUDIOVISUAL) 
Videolab

Santaló, 133 · 93 200 54 00 · www.videolab.es · www.videosolucions.com

Laboratori especialitzat en vídeo, àudio i cinema des de 1983

TENS UN CALAIX DE SASTRE AMB
DIAPOSITIVES, SUPER8, VINILS, VHS?

DIGITALITZA-HO A VIDEOLAB I
GUARDA ELS RECORDS PER SEMPRE!
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ai158081232811_Anunci mitja plana FEBRER VIDEOLAB.pdf   1   04/02/2020   11:32:10

Uns quants catalans  
triomfen als Premis Goya

Dolor y Gloria, de Pedro 
Almodóvar, ha sigut el gran 
triomfador dels Premis Goya 
2020. Set estauetes s’ha em-
portat, entre elles la de millor 
pel·lícula i la de millor actor, 
Antonio Banderas, que va 
triomfar a casa seva, Málaga, 
que va acollir la cerimònia.
No hi havia gaire represen-

tació del cinema català 
entre els nominats, tot i això la 
gala va tenir prou accent bar-
celoní. Per començar, el premi 
a millor actor de repartiment 
va ser per Eduard Fernán-
dez per la seva interpretació 
a Mientras dure la guerra, 
d’Alejandro Amenábar. 
L’actriu Julieta Serrano va 

aixecar una gran expectació 
quan va sortir a recollir el seu 
premi, també per Dolor y glo-
ria. Als seus 87 anys ha acon-
seguir el seu primer Goya. 

Belén Funes, del Ripollet, va 
guanyar el guardó a la millor 
direcció novell per la seva 
òpera prima La hija de un 

ladrón, que també va guanyar 
el Gaudí a millor pel·lícula en 
llengua no catalana. 

El curtmetratge Suc de síndria 
va rebre la distinció com a mi-
llor curtmetratge i Buñuel en 
el laberinto de las tortugas, de 
Salvador Simó, va rebre el 
premi a la pel·lícula d’anima-
ció, un film que ja va rebre un 
guardó similar als Premis de 
Cinema Europeu. 

Tres premis més, encara. El 
Goya a la Millor Fotografia 
per O que arde va ser per 
Mauro Hace. Enric Auquer 
va rebre el premi en la catego-
ria d’actor revelació per Quien 
a hierro mata i Teresa Font va 
endur-se l’estatueta per millor 
muntatge de Dolor y Gloria.

  La Torre de Barcelona

Belén Funes ha guanyat 
el premi a la millor 

direcció novell, però  
la gran ovació va ser 
per a l’actriu Julieta 

Serrano, que als 87 anys 
ha guanyat el seu primer 

Goya.  



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

SALUT

El cafè és una beguda 
agradable. Pel sabor, l’olor, 
la tendresa que desperta 
beure’n un dia fred d’hivern... 
Però consumir-ne en excés 
augmenta les probabilitats de 
patir pressió alta en persones 
amb predisposició. Aquesta 
conclusió sorgeix d’un estudi 
realitzat a la Universitat de 
São Paulo.

Per a l’estudi es va seleccionar 
una mostra representativa de 
533 adults i gent gran. Entre 
els criteris d’inclusió hi havia 
la presència d’informacions 
sobre el consum diari de cafè 
i sobre la presència o absència 
de les variants genètiques de 
risc de patir pressió elevada. 
I es va creat una puntuació 
genètica de risc que variava 
de zero a vuit. A partir d’aquí 
es van analitzar els resultats 
a partir de tres factors: la 

puntuació genètica de risc, el 
consum de cafè i el valor de la 
pressió arterial. 

A partir de tres cafès
Segons els resultats a mesu-
ra que augmenta la puntu-
ació de risc i la quantitat 
de cafè consumida, creixen 

també les probabilitats 
que la persona tingui pres-
sió alta. En els voluntaris 
amb puntuació més elevada 
i un consum diari superior a 
tres tasses, les probabilitats 
de patir pressió alta van ser 
quatre vegades més grans 
que les de persones sense 
predisposició genètica.

No obstant, seguint les 
mateixes directrius, en per-
sones sanes, el consum mo-
derat de cafè no augmenta 
el risc de patir malalties 
cardíaques ni tampoc està 
associat amb perjudicis per 
a la salut a llarg termini.

  La Torre de Barcelona

El cafè en excés augmenta  
les probabilitats de patir pressió alta

Científics brasilers 
han observat aquesta 
associació només en 
individus que prenen 

més de tres tasses diàries 
de la infusió.

Les toxines s’acumulen  
en alguns espais domèstics

Els nens que viuen en llars 
amb terres de vinil o pro-
ductes químics retardants de 
flama al sofà tenen concentra-
cions significativament més 
altes de compostos orgànics 
semivolàtils, potencialment 
nocius en seva la sang o la 
orina, segons un estudi de la 
Universitat  de Duke.

La directora de la 
investigació, Heather Stapte-
lon, afirma que ” els SVOC 
són àmpliament utilitzats en 
electrònica, mobles i mate-
rials de construcció i poden 
detectar-se en gairebé tots 
els ambients interiors”. Tot i 
això, hi ha hagut poca recerca 
sobre la contribució relati-

va de productes i materials 
específics a l’exposició general 
dels nens als SVOC. No 
obstant, per abordar aquesta 
bretxa, el 2014 Stapleton i els 
altres col·laboradors de Duke, 
els Centres per al Control i 
Prevenció de Malalties i la 
Universitat de Boston van 
començar un estudi de tres 

anys sobre les exposicions a 
la llar a SVOC entre 203 nens 
de 190 famílies. 

Sobretot, als mobles
Amb aquesta finalitat, l’equip 
va analitzar mostres d’aire, 
pols en interiors i escuma 
recollida dels mobles a cada 
una de les llars dels nens, 
juntament amb una mostra 
de tovalloletes, orina i sang de 
cada nen. 

Els resultats obtinguts van ser 
els mateixos: els nens acu-
mulen considerables quan-
titats de toxines del terra i, 
sobretot, dels mobles de casa 
seva, la qual cosa és preo-
cupant atesos els problemes 
de salut que això comporta 
principalment a la sang i a 
la orina dels més petits.

  La Torre de Barcelona

Els terres de vinil o 
d’altres productes 

químics, però també 
els sofàs, per exemple, 

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

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

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

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

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

crecimiento con acción rege-
neradora y antiinflamatoria. 

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

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

en estructuras donde la RF 
convencional no puede usarse.

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

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

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

T. 93 218 14 58

www.clinicadolorpilar.com

(CLÍNIQUES) 
Clínica del Dolor

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

CLÍNICA DEL DOLOR

Bloqueos Centrales: Epidural e Intradural

Radiofrecuencia Columna Vertebral: 
Facetaria · Discal · Foraminal

Ozonoterapia: Periférica, Discal, Articular y General

Radiofrecuencia nervios periféricos y Articulaciones

Bloqueo sistema nervioso simpático - Terapia Manual y Física

Acupuntura y Electroacupuntura - Tratamientos farmacológicos

Infiltraciones articulares - Bloqueos nervios periféricos

Infiltraciones guiadas por ecografía - TNS - Iontoforesis

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

Grupo
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AMOR

(RESIDÈNCIES) 
Sanitas Residencial

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EnricGranados190x137_HR.pdf   1   26/6/19   16:12

A simple vista sembla difícil 
mantenir l’amor durant molt 
de temps, però uns inves-
tigadors de la Universitat 
Complutense de Madrid i de 
la Universitat Estatal de Nova 
York han entrevistat 2.988 
parelles heterosexuals de la 
Comunitat de Madrid amb 
edats compreses entre els 18 
i els 80 anys, i molts pocs no 
estan enamorats. 

En canvi, el 17% dels homes 
i el 18% de les dones afirmen 
sentir-se “molt intensament 
enamorats”, una propor-
ció que varia en funció de 
la durada de la relació. Les 
relacions inferiors a deu 
anys mostren nivells més alts 
d’intensitat que van minvant 
amb el pas del temps. En 
parelles de més de deu anys, 
les xifres se situen en el 17,1% 
les “molt enamorades”, i en el 

18,9% les “enamorades”.
No obstant això la intensitat 
de l’amor pot ser un reflex de 
la satisfacció amb la relació. 

També han trobat diferènci-
es quant al sexe, que és més 
important per a les dones que 
per als homes. Aquest fet i 

la preocupació en excés per 
la nostra parella té un clar 
paral·lelisme amb una men-
talitat romàntica o passional 
on es posa de relleu el rol de 
certs factors culturals com 
les creences sobre l’amor. A 
banda d’això, en altres estudis 
s’ha observat que les dones 
juguen un paper important en 
la passió romàntica i eròtica, 
la comunicació oberta o la 
gelosia emocional. 

L’estudi considera que la 
mentalitat romàntica que ens 
envolta des de petits determi-
na el nostre concepte d’amor 
i les relacions amoroses. A 
banda d’això, tot i que cada 
cop és més difícil mantenir la 
intensitat, amb els anys, tot 
depèn de la satisfacció que 
tenim en la nostra relació. 

 La Torre De Barcelona

A mesura que avança una relació sentimental 
l’enamorament passa a dependre de la 
satisfacció amb la parella.

La intensitat de l’amor no varia  
entre les parelles de llarga duració



Especial   
Escoles
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ESCOLES

Vivim en un món cada cop 
més dominat per la tecno-
logia, i saber programar 
començar a ser un avantatge 
important. Però, quins bene-
ficis concrets aporta ensenyar 
programació als més petits? 

Nova alfabetització
Per començar, la programa-
ció és el llenguatge del nostre 
món. Ensenyar a programar 
és oferir-los l’oportunitat 
de dir a un ordinador, app, 
telèfon o pàgina web, què vols 
que faci per a tu. Alguns edu-
cadors o experts ho anome-
nen la nova alfabetització.
Això no vol dir que formem  
les properes generacions 
perquè siguin enginyers de 
programació. Es tracta de 
promoure el pensament com-
putacional per resoldre pro-
blemes i ensenyar una nova 
manera de pensar, basada en 
el model informàtic que t’en-
senya com fer front a grans 
problemes descomponent-los 
en una seqüència de proble-
mes més petits i manejables.
És una habilitat que tothom 

hauria d’aprendre, i ajudaria 
als nens i nenes a dominar 
tecnologies de tot tipus, i a 
resoldre problemes en gairebé 
qualsevol disciplina. I es pot 
començar a ensenyar a partir 
del 4 anys.

4 grans beneficis
Bàsicament, podem identifi-
car quatre grans beneficis:

1. El codi informàtic és 
el llenguatge universal del 
planeta. Les persones que 
sàpiguen com codificar-lo, 
seran capaços de comuni-
car-se a través dels països i 
cultures,  sense barreres.

2. Coneixent com funcio-
na un ordinador, els nens 
i nenes podran aconse-
guir que aquest faci el que 
ells li diuen que faci.

3. Ensenyant programació 
estem ensenyant pensament 
computacional. Aquest pen-
sament és la capacitat de co-
municar els teus pensaments 
d’una manera estructurada 
i lògica. També és el procés 

de pensar i després resoldre 
problemes d’una manera 
metòdica que podrà ser 
replicat per una màquina. Els 
enginyers de programació, 
programadors i especialistes 
en logística, utilitzen aquest 
mètode de pensament per 
resoldre problemes. Combina 
les matemàtiques avançades, 
el desenvolupament d’algo-
ritmes i la lògica, i implica 
considerar un problema i 
descompondre’l en passos 
d’una sola acció. Cadascun 
d’aquests passos es gestiona 
de la manera més eficient 
possible. També hi ha un 

element d’abstracció en el 
pensament computacional, 
que permet als nens i nenes 
aprendre a passar d’una so-
lució específica a un proble-
ma específic i generalitzar a 
altres situacions. El resultat 
és un canvi de paradigma 
en el pensament sobre com 
funciona el món.

4. Els nens desenvolupen 
ments creatives. La infinitat 
de maneres de plantejar un 
problema de codificació i la 
seva resolució, poden inspirar 
als nens a créixer. 

  La Torre De Barcelona

Els beneficis d’ensenyar 
a programar els més petits

Ensenyar els infants a programar els introdueix 
en el pensament computacional i els ajuda a  
expressar-se d’una manera estructurada i lògica.

La programació és el nou llenguatge universal però també  
ajuda els petits a introduir-se en una nova forma de pensar.

(DISSENY) 
LCI
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Mares Concepcionistes
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barcelona.concepcionistas.es
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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.
Divendres 13 de març. 
A les 15.15 h. (per infantil i primària). 
Ja t'hi pots inscriure! 

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.



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

ESCOLES

L’Institut de Salut Global 
de Barcelona ha estudiat 
la relació existent entre el 
consum de diferents tipus 
de peix durant l’embaràs i la 
capacitat d’atenció dels nens 
i les nenes als vuit anys.

Els resultats  s’han publi-
cat a la revista Internatio-
nal Journal of Epidemiology, 
i mostren que una dieta 
rica en peix durant les 
etapes més primerenques 
de l’embaràs està relaci-
onada amb efectes bene-
ficiosos per a la capacitat 
d’atenció de nens i nenes.

Millor atenció
L’estudi contempla també 
les nombroses diferències 
entre els diferents tipus de 
peix i marisc: peix blau, 
peix blanc, tonyina de llau-
na i crustacis i mol·luscs. 

Tant els fills i les filles d’aque-
lles dones amb una dieta rica 
en diversos peixos com els 
de dones amb dietes riques 
només en peix blau o només 
en peix blanc, van mostrar 
uns resultats molt positius 
a les proves d’atenció. Tot 
i això, quan l’aportació de 
peix a la dieta de les mares 

es basava en la tonyina de 
llauna o el marisc, els re-
sultats van ser inferiors.

L’atenció és un comporta-
ment complex que tot infant 
necessita per aprendre, ja que 
precedeix a l’acompliment 
d’altres funcions primordials, 
com la memòria. “Ens vam 

centrar en la funció d’atenció 
perquè els trastorns de dèficit 
d’atenció i hiperactivitat 
(TDAH) són patologies co-
muns durant l’edat escolar”, 
comenta Jordi Sunyer, direc-
tor del programa d’Infància i 
medi ambient d’ISGlobal.

  La Torre de Barcelona

Consumir peix durant l’embaràs  
millora la capacitat d’aprenentatge

Si voleu invertir en 
l’educació dels vostres 
fills podeu començar 

per menjar peix durant 
l’embaràs.

El 18% dels pares creu que  
els seus fills són addictes al mòbil

Segons una enquesta de 
Panda Security, un de cada 
deu nens passa més de cinc 
hores al dia amb el mòbil. En 
concret, el 5% dels fills passa 
més de 5 hores diàries amb 
el mòbil i el 8% no té un límit 
establert. No obstant això, el 
18% considera que els seus 
fills tenen addicció al mòbil. 

En ser preguntats pel 
temps que passen els seus fills 
davant de la pantalla, un de 
cada deu pares considera que 
cinc hores al dia no suposa 
una addicció al mòbil, mentre 
que el 23% assenyala que 
estar més de 2 hores utilitzant 
el mòbil tampoc suposa un ús 
addictiu dels dispositius. 

“El fet de tenir una addicció a 
un dispositiu va més enllà de 
les hores que passem connec-
tats a ell. Té més a veure amb 
l’ús que els nens li donen i 
la dependència de tot el que 
ocorre en el mòbil. Comptant 
amb eines de control parental, 
com a Panda Family, es pot 
saber de manera quantitativa 

i qualitativa què fan els nens 
amb els seus mòbils”, adver-
teix Hervé Lambert, Global 
Consumer Operations Mana-
ger de Panda Security. 
 
Per això, “és molt impor-
tant tenir una relació fluida 
amb ells, per saber què els 
preocupa i què els fa feliços. 
Perquè l’ús que li donen al 
mòbil reflecteix el seu estat 
d’ànim. Encara que no ens ho 
expliquin, podem saber què 
els passa si fem un monitorat-
ge correcte de com utilitzen el 
seu mòbil”. 

En aquest sentit és destacable 
que al 31% dels progenitors 
els importa poc o res saber 
què fan els seus fills amb el 
mòbil, segons l’enquesta de 
Panda Security. 

  La Torre de Barcelona

Només el 33%  
dels pares i mares 

entrevistats afirma que 
sap amb certesa què 

estan fent els seus fills 
mentre utilitzen els seus 

dispositius mòbils.



(ESOLES) 
Escola Prat

científi c biosanitari
tecnològic enginyeria
ciències de la terra

social econòmic
social humanístic

Curs 2020-21
Anglès transversal - 5h/setmana
Ciències per projectes
Preparació intensiva de les PAU
Counselor personal
Coordinació permanent
Alumne-Escola-Famílies

Batxillerat Privat

OPEN DAY
Dijous 12 de març 19h

Vine i coneix
professors 

i exalumnes

Batxillerat

+90 ANYS

12
alumnes de mitjana
per grup en matèries
modalitat

100%
aprovats
Juny 2019

24
alumnes de mitjana
per grup en matèries
comunes

93%
presentats
PAU

100%
nous
alumnes

96%
graduats
batxillerat

@prateducacio prateducacio.com

FGC: Provença
Metro: Pg. de Gràcia / Diagonal / Verdaguer

Bus: V15, V17, H8, H10, 6, 7, 22, 24, 33, 34, 39, 47
Renfe: Pg. de Gràcia i Bicing

Roger de Llúria 97 Barcelona
T. 93 215 58 52

Truca i demana la
teva entrevista personal

la porta al
teu futur!

#somprat

661 509 597 Escriu-nos! 
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Lector o lectora, si estàs 
buscant escola, trenca-t’hi 
el cap. Trenca-t’hi el cap 
és el títol del darrer llibre 
del doctor en biologia de la 
UB David Bueno. En el seu 
assaig l’autor explica com 
l’ambient social, cultural 
i educatiu condiciona la 
construcció del cervell i 
al mateix temps com el 
cervell genera cultura. 
El cervell humà és un 
òrgan extremadament 
plàstic: canvia de forma 
constant a partir de 
l’experiència amb l’objectiu 
de garantir l’adaptació de 
les persones a un entorn 
també canviant, segons 
escriu el també catedràtic 
de psicobiologia de la 
UAB Ignacio Morgado.
  
Els primers anys de 
vida, el cervell brota 
espectacularment creant 
moltes connexions 
neuronals, més de les que 
el nostre cervell madur 
acabarà necessitant, raó per 
la qual s’inicia un procés 
de selecció conegut com 
a poda neuronal. Aquelles 
connexions que hagin estat 
potenciades i estimulades 
per l’entorn perduraran; 
les que no, es perdran 
amb l’objectiu de fer més 
eficient aquest òrgan.

És precisament la 
infantesa, juntament amb 
l’adolescència, un dels 
períodes més crítics. És un 
moment d’oportunitats però 
també de vulnerabilitats, 

d’aquí la importància 
de l’escola com espai 
educatiu, com lloc ideal 
per cultivar i estimular el 
nostre cervell, tenir cura 
d’ell perquè creixi, es 
desenvolupi i doni fruits. 
Cultura i cervell necessiten 
interactuar irremeiablement.

L’escola ha de ser 
un espai mentalment 
enriquidor i s’ha de trobar 
el punt d’equilibri entre 
l’estimulació estressant 
i la comoditat estèril. És 
important recordar que 
els nens necessiten jugar, 
necessiten relaxar-se i 
necessiten reposar per 
consolidar les experiències 
i els aprenentatges que 
van acumulant al llarg 
del dia. Tot plegat ha 
d’anar acompanyat d’una 
alimentació equilibrada i 

d’una activitat física que 
promogui el benestar 
fisiològic. El disseny d’una 
arquitectura adequada i les 
característiques ambientals 
del lloc d’aprenentatge 
també són importants, ja 
que influeixen directament 
en com el cervell processa 
els estímuls i regula el 
seu desenvolupament. 

Però el benestar també ha 
de ser emocional. Els éssers 
humans som primerament 
emocionals i, després, 
racionals; és per això que les 
emocions viscudes a l’escola 
determinaran com seran els 
processos d’ensenyament-
aprenentatge. Aprenem 
allò que estimem, allò que 
produeix una resposta 
positiva. Aquest circuit 
neuronal del plaer 
hauria de garantir que 
aquells individus que 
hagin experimentat el 
goig d’aprendre vulguin 
seguir-ho fent la resta 
de la seva vida. 

Mestres i professors tenim 
l’obligació d’oferir activitats 
educatives i culturals que 
incrementin el nombre de 
connexions cerebrals. Els 
humans som éssers socials i 
curiosos, estem predisposats 
a rebre històries, construir 
relats, aprendre’n del seu 
contingut i desenvolupar 
la creativitat establint 
relacions noves no 
vinculants. A les primeres 
edats, i ens atreviríem a 
dir al llarg de la vida, una 

magnífica forma de fer-
ho és a través del contes, 
el joc, la música i totes les 
altres arts. De nou una 
nova mostra d’interacció 
entre cervell i cultura. 

A l’Escola BetàniaPatmos 
l’any 1989 ja ens hi vam 
trencar el cap, intuint el 
que la neuroeducació està 
demostrant actualment. En 
aquell moment la direcció 
va prendre la lúcida decisió 
d’incorporar els infants 
de dos anys a l’Escola, 
conformant el recorregut 
dels dos als divuit anys 
al centre, idea que els 
pensadors actuals estan 
defensant per a la nova 
estructura del s. XXI. 

Estimada lectora o 
estimat lector, si després 
de llegir aquest article 
voleu conèixer-nos, sereu 
benvinguts a l’Escola 
BetàniaPatmos. I, aleshores 
potser, no caldrà que us 
hi trenqueu més el cap.

Si busques escola, trenca-t’hi el cap

(ESCOLES) 
BetàniaPatmos

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

14 DE MARÇ DE 2020
A LES 10 DEL MATÍ*

*Es prega confirmació via web
o via telefònica.

ESCOLA  
BETÀNIAPATMOS
C. Montevideo, 13 
08034 Barcelona

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





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

El debat sobre els rànquings 
de les escoles no és nou ni 
còmode. Com en tots els 
debats, hi ha els grans defen-
sors de publicar i compartir 
els resultats acadèmics de les 
proves externes i també hi ha 
els que s’hi oposen. D’ar-
guments a favor i en contra 
se’n poden trobar molts. Per 
una banda, la transparència, 
la informació que ajuda a les 
famílies a triar escola… Per 
l’altra, les desigualtats socials, 
les diferents oportunitats, 
les escoles inclusives… Sigui 
com sigui, les proves exter-
nes, les de Competències 
Bàsiques de 6è de primària 
i de 4t d’ESO, els resultats 
de les PAU, les proves PISA 
i totes les altres serveixen 
perquè les escoles analitzem 
i millorem la nostra feina.

El Programme for International 
Student Assessment, és a dir 
l’informe PISA elaborat per 
l’OCDE, acaba de publicar 
els resultats en competèn-
cia matemàtica i científica 
de l’avaluació que es va fer 
el curs 17-18, en una mos-
tra aleatòria d’alumnes de 
15 anys d’edat de diferents 
centres de tipologia diversa. 
Hi van participar 79 països. 
La mostra espanyola va ser 
de 35.000 alumnes de més de 
1.000 escoles. A Catalunya, 
la mostra catalana va ser de 
1.959 alumnes de 50 centres 
diferents. La selecció aleatòria 
de la mostra, l’aplicació de la 
prova, la correcció i la confec-
ció dels resultats les porten a 
terme diverses empreses con-
tractades per l’OCDE i per 
l’Institut Nacional d’Estadísti-

ca Espanyol, per tal de garan-
tir-ne l’objectivitat. Aquesta 
prova s’inicia l’any 2000 i es 
fa cada 3 anys. El seu objectiu 
és comparar sistemes edu-
catius i identificar elements i 
pràctiques que contribueixin 
a la seva qualitat.

Els resultats dels centres 
participants no es fan públics, 
només es lliuren al propi cen-
tre i tan sols es mostra el ràn-
quing dels països participants. 
Dels resultats d’enguany 
sabem, per exemple, que la 
mitjana de Catalunya està per 
sobre de la mitjana de l’estat 
espanyol en ambdues com-
petències, tot i que ambdós 
resultats estan lleugerament 
per sota de la mitjana de la 
Unió Europea. També cal des-
tacar que els resultats catalans 

de la competència científica 
d’enguany són els pitjors que 
ha tret Catalunya en cadascu-
na de les convocatòries. Per 
exemple, el curs passat es van 
obtenir 504 punts i enguany, 
489. En competència mate-
màtica els resultats també han 
baixat, de 500 a 490 punts.

L’Escola Pia Sarrià-Calassanç 
enguany ha estat convocada 
per primera vegada. En un 
principi, la notícia no ens va 
entusiasmar per les complica-
cions logístiques i organitza-
tives que havia de comportar 
i que s’afegirien a les pròpies 
del dia a dia de l’escola, però 
sí que ens va despertar una 
certa curiositat. Cal dir que, a 
nivell organitzatiu, tot estava 
calculat fins l’últim detall, i 
que els aplicadors de la prova 
van  suportar tot el pes de 
l’operatiu. I ara, quan ja quasi 
ni recordàvem la nostra par-
ticipació en aquestes proves, 
hem rebut els resultats que, 
per satisfacció nostra, han 
estat excel·lents, tant en la 
competència matemàtica com 
en la científica. La  mitjana de 
la nostra escola ha superat en 
21 punts la mitjana del Japó, 
que és el país que ha tret una 
puntuació més alta en compe-
tència matemàtica (527 punts 
Japó - 548 EPS); i en 7 punts 

a Estònia, que és el país que 
ha tret una puntuació més 
alta en competència científica 
(530 Estònia - 537 EPS). 

És molt gratificant veure que 
s’obtenen aquests resultats 
en una mostra totalment 
aleatòria d’una quarantena 
d’alumnes de la nostra escola. 
És un altre factor que ens 
confirma que les metodolo-
gies que utilitzem estan ben 
orientades. I encara és més 
gratificant veure que, com 
escola inclusiva que som, 
tots els alumnes, tinguin les 
dificultats que tinguin, pro-
gressen en els seus aprenen-
tatges gràcies a la implicació 
de tot el professorat que creu 
en el projecte i que estima 
cadascun dels seus alumnes.

Gemma Ferrer 
Directora pedagògica de l’Escola Pia 
Sarrià-Calassanç

L’Escola Pia Sarrià-Calassanç obté uns resultats  
excel.lents en les proves PISA

ESCOLA PIA  
SARRIÀ-CALASSANÇ

Immaculada, 25-35 
08017 Barcelona

T. 93 212 09 08

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

Calassanç

INFANTIL-PRIMÀRIA-ESO-BATXILLERAT

VISITES PERSONALITZADES DURANT TOT EL CURS

PORTES OBERTES

DISSABTE

15.02.2020

9.30 A 13.30



(ESCOLES) 
Escola Santa Anna

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

“A Saint Nicholas coneixem 
als nostres alumnes de veritat”

Catríona Ross, tutora de 1r Primària

s’acostumen a parlar diferents idio-
mes depenent del context i del seu 
interlocutor. Això va de la mà amb 
la immersió lingüística: aprenen la 
llengua utilitzant-la en un context 
real a través de les diferents àrees 
d’aprenentatge i assignatures, les 
activitats quotidianes o els esde-
veniments escolars. Per exemple, 
si estic amb un company que parla 
castellà amb ells i ens està explicant 
alguna cosa, van canviant d’idioma 
depenent a qui es dirigeixen. Entre 
ells passa el mateix, i això els hi 
dóna una fluïdesa extraordinària. 

- Als alumnes que arriben a 
Primària, els hi suposa això un hàn-
dicap en la seva formació?
Es clar que seria més fàcil per ells 
arribar a Primària havent tingut 
immersió lingüística a Infantil, però 
també és cert que els alumnes que 

venen a Primària poden adquirir 
l’idioma fins al mateix nivell que els 
altres. La manera d’aprendre llen-
gües a aquesta edat és encara molt 
visual i molt natural. Van adquirint 
l’idioma per repetició, i aprenen 
molt dels seus companys. Un 
nen que arriba sense una paraula 
d’angles es pot posar al mateix nivell 
que els altres en el transcurs d’un 
any. Aquesta capacitat disminueix a 
mesura que l’alumne es fa gran, pel 
que és preferible fer el canvi com 
més aviat millor.

- Com treballeu a l’aula per fer “de 
cadascun dels vostres alumnes la 
millor versió de si mateixos”?
Doncs per mi el que marca la 
diferència és que a Saint Nicholas 
School coneixem als nostres alum-
nes de veritat. Sabem quines són les 
seves qualitats i les seves àrees de 

Amb l’objectiu de treure el millor de cadascun dels seus alumnes, 
a Saint Nicholas School, Barcelona, aposten per una educació 
trilingüe (català, castellà i anglès), i per conèixer realment els seus 
alumnes per poder potenciar les qualitats individuals de cadascun. 
Catríona Ross, tutora de 1r de Primària i professora d’anglès, ens 
explica la seva experiència a l’escola.

- Un dels pilars de l’èxit és el seu 
projecte lingüístic...
El projecte lingüístic de Saint Ni-
cholas consisteix en l’aprenentatge 
de tres idiomes i en tres idiomes; 
català, castellà i anglès, amb 
l’objectiu que els alumnes dominin 
les tres llengües d’igual manera. 
Hi ha una mentalitat molt inter-
nacional i per aixó els alumnes 

www.saintnicholas.cat
Provença, 283 - Barcelona

millora, i fem servir aquest coneixe-
ment per entendre’ls i guiar-los al 
llarg del seu camí educatiu. El que 
cada un pot arribar a ser ve marcat 
per les seves pròpies habilitats, i 
mai en relació amb un estàndard 
comú o a expectatives despropor-
cionades. El nostre major objectiu 
és treure el millor de l’alumne, ja 
sigui el seu costat artístic, mate-
màtic, poètic, esportiu o qualsevol 
activitat en la qual destaqui, i fer-ho 
servir perquè tinguin confiança en 
si mateixos. 

- Caitríona, com descriuries Saint 
Nicholas School?
Saint Nicholas és, abans de res, un 
col·legi molt familiar en el qual cada 
professor coneix cada nen, inde-
pendentment de si estan a la seva 
classe o no. Això crea un ambient 
de proximitat i seguretat, i fa que 
cada dia vinguin contents, motivats 
i compromesos.

Quin és el millor moment per donar-li  
al menor el seu primer telèfon mòbil?

Cada vegada són més els nens 
que tenen accés a un telèfon 
mòbil. Tot i que l’edat reco-
manada se situa als 16 anys, 
segons dades publicades, a 
Espanya el 25% dels nens ja 
tenen mòbil propi als 10 anys, 
gairebé el 75% en té als 12 i 
més del 90% als 15 anys. 

Cada cas és diferent i s’han 
de tenir en compte diversos 
factors que donin resposta a 
l’eterna pregunta dels pares 
i mares sobre quan és el mo-
ment idoni per donar als fills i 
filles el primer telèfon mòbil. 
La decisió ha de ser meditada, 
consensuada entre ambdós 
titulars del menor, pare i 
mare, que han de valorar si 
el fill està prou preparat per 
tenir un mòbil. Després, cal 
observar i analitzar el com-
portament per verificar si se’n 
fa un ús adequat. 

Els primers passos  
La primera pregunta que cal 
fer-se és per a què vol el telè-
fon el menor d’edat, i haurem 
d’actuar en conseqüència. 
També és molt important que 
siguin els pares i no cap altre 
persona de l’entorn qui lliuri 
el dispositiu i en supervisi l’ús. 

Posseir un mòbil exigeix un 
grau de coneixement tecno-
lògic apropiat i una responsa-
bilitat. Els hàbits d’estudi, la 
seva independència en fer les 
tasques, el tracte amb el ma-
terial, la higiene, ser ordenat, 
són altres  factors que poden 
ajudar a determinar la decisió 
dels pares. 

Si el menor demostra 
prou responsabilitat, si té 
un nivell alt d’autonomia 
i  té altres aficions a banda 
dels dispositius electrò-
nics, probablement sigui el 
moment adequat de donar-li 
un telèfon mòbil propi.

  Sílvia Muñoz

Tot i que l’edat 
recomanada pels experts 
se situa en els 16 anys, 

segons dades publicades, 
a Espanya el 25% dels 

nens ja tenen mòbil propi 
als 10 anys, gairebé el 
75% en té als 12 i més 
del 90% als 15 anys.



(ESCOLES) 
Graus de Escola Pia de 

Sarrià - Calassanç
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Per la seva bellesa i rellevància 
històrica, de l’extens catàleg de 
la numismàtica espanyola, la 
de 8 reals “columnaris” és amb 
certesa, una de les peces més 
col·leccionades de tot el món.
Us proposem un viatge. Un 
viatge en el temps fins a Mit-
jans del segle XVIII, conegut 
com a “segle de les llums”. 
Un període històric que és 
reconeix estèticament per les 
ostentoses perruques empol-
sades que ornamentaven els 
caps cortesans.

Anys marcats per les continu-
es lluites entre un imperi es-
panyol en decadència i l’auge 
de l’ambiciós projecte expan-
siu de la corona Britànica.

Una època convulsa, amb 
grans rutes comercials d’ultra-
mar solcades per imponents, 
però lents, galions que no sem-
pre aconseguien esquivar els 
desapiadats atacs de corsaris 
i bucaners a l’aguait del botí. 
Amb colònies per defensar i 
nous territoris per descobrir.

El real de a 8 “colum-
nari”, una bella i col-
leccionable moneda amb 
molta història.

El món sencer estava inter-
connectat i la moneda que 
més i millor exemplificava 
aquesta connexió era, sense 
cap mena de dubte, la mone-
da de 8 reals.

Amb un real de vuit es podia 
pagar tant a un comerciant 
italià com a un xinés. 

Aquest caràcter internacional 
fa que aquesta moneda, amb 
un mòdul de 39,20 mm i un 
pes que varia entre els 27’059 
i 26’953 gr. sigui coneguda i 
apreciada per col·leccionistes 
d’arreu del món.

A Espanya es veu com a 
moneda pròpia perquè va ser 
encunyada en territori sota 
mandat espanyol. A països com 
Mèxic, Perú, Bolívia, Gua-
temala i Xile també la veuen 
com pròpia,  perquè durant el 
S. XVIII les monedes van ser 
encunyades en aquests països 
amb la seva plata. Així  mateix, 
els col·leccionistes canadencs 
i estatunidencs també senten 
atracció per aquesta moneda 
que durant l’època colonial, 
prèvia a l’aparició del dòlar, va 
exercir com a tal a tota Nord-
Amèrica, no en va, allà és cone-
guda com “Spanish dollar”.

És per aquest motiu que aques-
tes monedes espanyoles, for-
men part d’una extensa teoria 
que li atribueixen al seu herald 
l’origen del símbol del dòlar.

En el revers d’aquest real 
de vuit (Fig.2), apreciem 
com sota una única corona i 
situats entre les dues colum-
nes d’Hèrcules, coronades a 
la vegada per dues corones, 
ambdues reials o en ocasions 
reial i imperial, (columnes per 
les que reben el seu sobre-
nom) adornades amb...
Amb sengles cintes amb el 
lema “PLUS VLTRA” (lema 
nacional d’Espanya que en llatí 
significa “més enllà”), aparei-

xien dos globus terraqüis que 
representen els hemisferis ori-
ental i occidental superposats 
sobre onades marines (repre-
sentant així l’oceà que separa 
Europa d’Amèrica). Aquesta 
simbologia es mostra rodejada 
per una llegenda “VTRAQUE 
VNVM” (del llatí “Ambdós 
son un”) destacant així la idea 
d’unitat entre els territoris de 
l’imperi espanyol. La data i la 
marca de seca (lloc on va se 
encunyada la moneda) com-
pleten la informació d’aquesta 
cara de la moneda.

L’estilització de les columnes 
amb la cinta es el que, segons 
la teoria, dona lloc al símbol 
de la S travessada longitudi-
nalment per dos segments a 
desgrat que , en l’actualitat, 
sovint simplement apareix un 
d’aquests dos segments: $

Precisament aquest revers 
tan original i característic és 
el principal atractiu d’aquesta 
peça, cosa que atrau més el 
col·leccionista de “columnaris”

L’anvers de la peça, mostrava 
el nom del monarca en llatí 

seguit per la llegenda, també 
en llatí, “D G HISPAN ET 
INDREX” que significa “per 
la gràcia de Déu Rei de les 
Espanyes i de les Índies”. En 
el camp esquerre apareixien 
les inicials de l’assajador, en el 
camp dret el valor facial de la 
moneda (ja que també es van 
encunyar en mòduls de 4, 2, 1 
i ½ real) i en el centre, l’escut 
d’Espanya en gran dimensió 
amb una corona reial a sobre 
(veure Fig. 1).
En el cantell, per evitar falsifi-
cacions i escurçaments, la mo-
neda tenia gravades unes fulles 
de llorer amb gran detalls.

Els “columnaris” es van encu-
nyar des de 1732, reemplaçant 
les encunyacions a martell, fins 
1772, quan van ser reempla-
çades per les de “bust” del 
monarca. El canvi de disseny 
va servir com a maniobra se-
creta per facilitar la recollida i 
fundació de les peces antigues 
de les quals la llei de la seva 
plata era major (0,917 en els 
“columnaris” en front las 
0,902 en les de “bust”).

Podrà trobar aquests tipus 
de peces com altres molt 
significatives de la numis-
màtica mundial a Filatè-
lia-Numismàtica Alcaraz.

Viatjar en el temps amb la numismàtica

(FILATÈLIA) 
Filatèlia-Numismàtica-Alcaraz

FILATELIA ALCARAZ SL
C/ Nicaragua, 60-62. Local 3.

www.sellosonline.com 
www.materialdecole 
ccionismo.com

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



(ADDICCIONS) 
Sinapsi addiccions

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

(Quiropràctica) 
Quiropràctica Pura 

Vida

SALUT

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

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

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

(ADVOCATS) 
Consulting Fami-

liar




TE AYUDAMOS EN LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO FAMILIAR: JURÍDICA, 

ECONÓMICA Y EMOCIONALMENTE

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

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

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

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

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

Curiosidades, coleccionismo 
y antigüedades en general.

T. 653 532 375

(LLAR) 
Compro Antiguo

LLAR

(CALÇATS) 
Clínica del Calçat

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

Novetat: forrat de sabates 
Plantilles pel descans

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

(FORMACIÓ PROFES-
SIONAL) 

Escola Auxiliar  
d’Infermeria

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

FORMACIÓ  
PROFESSIONAL

SINAPSI  
Pep Cleries
Addicció, qualsevol cosa que 
redueix la vida mentre que 
la fa semblar millor.
“Necessito algú que m´ajudi 
a voler deixar les drogues”
La drogadicció és una 
malaltia i necessita ajuda 
especialitzada.
SINAPSI: informació, as-
sessorament i seguiment en 
addiccions.

Av. Josep Tarradellas, 50 
info@sinapsiadicciones.com
www.sinapsiadicciones.com
T. 622 06 59 59ADDICCIONS

(SALUT) 
Infermera per a tot-

hom

Infermera  
x Tothom
Infermera amb àmplia 
experiència ofereix serveis a 
domicili, Barcelona i rodalies 
a tothom que ho necessiti: 
administració injectables, 
vacunes, geriatría, nafres, 
cura de ferides de tot tipus; 
vasculars, peu diabètic, 
control tensió arterial, 
sintrom, glucosa; cura 
ostomies, recanvi bosses, 
cures infermeres malalt 
terminal i acompanyament.

T. 627 36 98 23SALUT



(CENTRES COMER-
CIALS) 

L’Illa Diagonal

LIU-JO UOMO NOON 
ARISTOCRAZY MANGO MAN 
INOKIM VANS

NOVES 
BOTIGUES


