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

triomfa als Premis Grammy   

Febrer - Del 15 de febrer al 15 de març 2020 

Especial  
Escoles

5 maneres efectives 
d’expressar l’amor 

Likes 
enverinats



(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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BARCELONA

Més del 50% de la població 
de Barcelona viu enmig 
d’un soroll permanent per 
sobre dels límits permesos 
per l’Organització Mundial 
de la Salut, segons l’Anuari 
de Contaminació de Barce-
lona. Es tracta d’un proble-
ma de salut pública. 

Segons els llindars de 
l’OMS, se superen el 55% 
durant les hores diürnes, 
però a la nit s’agreuja fins 
al 57%. En canvi, segons 
els barems locals, durant 
el dia és del 34% mentre 
que per la nit és del 33%. 
Així doncs, l’oci nocturn, el 
turisme o el trànsit són els 
principals responsables de 
l’excés de soroll. 

La contaminació acústica 
provoca greus conseqüèn-
cies sobre la salut de les 
persones i en malalties que 
poden arribar a ser cròni-
ques. Els principals efectes 
són: la pèrdua d’audició, 

estrès, que en els pitjors 
casos pot desencadenar 
afectacions al sistema 
immunològic i diabetis 
de tipus 2, i pertorbaci-
ons del son com, insomni, 
fatiga o somnolència. 

Mapa de sorolls 
El grup d’investigadors 
independent, amb el su-
port de la Fundació ENT, 
denuncia que l’últim mapa 
de soroll va ser aprovat el 
2012. Per tant, exigeix a 
les ciutats a fer públiques 
les dades de soroll cada 
cinc anys. Tot i que l’ajun-
tament els va facilitar les 
dades sense problemes, 
existeix una directiva 
europea que obliga a les 
capitals a proporcionar les 
xifres. Per tant, el consorci 
estaria incomplint a Euro-
pa, ja que no són de lliure 
accés ni públiques.

  Sílvia Muñoz

Europa ha cridat l’atenció a 
Catalunya pels resultats en 
sinistralitat viària en l’estudi 
EuroRAP Catalunya 2019. 
Catalunya tan sols ha reduït 
els accidents greus i mortals 
en un 28%, i queda lluny de 
l’objectiu de la Unió Euro-
pea que se situa en un 50% 
respecte les dades del 2010. 

Al 2019 hi van haver 171 
morts a les carreteres catala-
nes, dels quals 47 van ser de 
motoristes. Tot i apreciar-se 
un descens d’un 30,5% en 
el nombre de morts respecte 
el 2010, ha pujat el nombre 
de motoristes que perden 
la vida a la carretera en un 
9,3%, segons el Servei Català 
de Trànsit. 

En el 67% d’accidents amb 
morts i ferits greus hi ha 
hagut una moto involucrada, 
com a mínim. A més, les mo-
tocicletes estan involucrades 
en el 43% dels accidents amb 
víctimes greus i mortals. 

La majoria dels accidents 
amb motoristes es concen-
tren a l’entorn metropolità 
de Barcelona. De fet, són 
uns pocs trams els que con-
centren fins al 90% del total 
d’accidents greus i mortals.

El tram més perillós
A Catalunya, hi ha 1.910 
kilòmetres de carretera amb 
un risc alt o molt alt d’acci-
dent greu o mortal, el qual 
suposa el 30% del total de la 
xarxa viària. La C-37 entre 
Alcover i Valls és el tram 
amb més risc d’accident. 
Tanmateix, per quart any 
consecutiu, la C-58 entre 
Barcelona i Cerdanyola és el 
tram de carretera amb més 
accidents greus i mortals de 
Catalunya. Lleida és la de-
marcació amb més quilòme-
tres de carreteres amb un risc 
“alt” o “molt alt” d’accident 
greu o mortal, amb un 44%. 

  La Torre De Barcelona

Soroll excessiu  
a mitja ciutat

Les motos causen el 
45% dels accidents

(FORMACIÓ) 
Fundació Pere Tarres

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

El sector del transport és 
responsable del 40% dels 
gasos amb efecte hivernacle 
a Barcelona. Ara bé, el global 
de l’activitat aèria i portuària 
genera 12,9 milions de tones 
anuals de CO2, mentre que 
trànsit rodat dins la ciutat en 
genera prop de 3,5 milions, 
quatre vegades més que la 
capital catalana. 

El model actual encara depèn 
dels combustibles fòssils, 
sobretot els vehicles privats 
motoritzats, el transport 
marítim i aeri. Respecte als 
contaminants de l’aire, el port 
és responsable del 7,6% dels 
òxids de nitrogen (NOx) i 
d’entre el 9 i el 12% de les 
partícules en suspensió (PM) 
que respira la ciutat. 

Tanmateix, el consistori no 
té les competències suficients 
per regular les accions, per 
això, busca la cooperació i im-
plicació del Port de Barcelona 
i l’Aeroport del Prat.

Així doncs, dins del marc de 
l’Agenda 2030, l’Ajuntament 
de Barcelona va declarar 
l’emergència climàtica a la 
ciutat per començar a tre-
ballar per combatre l’efecte 
hivernacle i la contaminació 
de l’aire. 

Vols llargs, prohibits 
Pel que fa a l’Aeroport, 
l’Ajuntament proposa eli-
minar els vols de menys de 
1.000 quilòmetres que dispo-
sin d’alternatives ferroviàries 
inferiors a set hores. Aquests 
desplaçaments suposen prop 
de 6,5 milions de passatgers 
habituals i, en cas d’elimi-
nar-los, una reducció de 
523.394 tones anuals de les 
emissions de CO2. 

El consistori també vol propo-
sar eliminar les exempcions 
sobre el querosè a la Unió 
Europea. Considera que el 
preu del transport hauria de 
reflectir l’impacte sobre el 
medi ambient i la salut, una 
pràctica activa ja al Japó o els 
Estats Units. 

El govern de Colau vol seguir 
treballant amb l’aeroport per-
què continuï amb la progres-
siva electrificació de flotes de 
terra o unitats auxiliars. Així 
com, impulsar les energies 
renovables al 2030 per assolir 
els 40MWp de l’energia i el 
compliment dels acords de 
París del Pla Director sobre 
l’emergència climàtica.

Multes als vaixells 
En el cas del Port de Barcelo-
na, el consorci vol fiscalitzar 
per penalitzar els vaixells més 
contaminants i promoure 
la sostenibilitat marítima. 
També, endegar un procés 
d’electrificació del port i dels 
diferents molls per reduir al 
màxim les emissions locals. 
Es vol treballar per assolir els 
42MWp d’energia procedent 
de fonts renovables al 2030. 

Barcelona és el port del Me-
diterrani que rep més creuers 
amb 900 entrades al llarg de 
l’any. Per això, l’ajuntament 
vol limitar el seu accés i la 
reducció de terminals. L’ar-
ribada del tren al port també 
és una de les prioritats del 
govern per reduir el trànsit de 
camions un cop funcioni el 
corredor mediterrani.

  Sílvia Muñoz

El port i l’aeroport contaminen  
4 vegades més en CO2 que el trànsit

L’Ajuntament veu factible prohibir els vols a 
destins que disposin d’alternatives ferroviàries 
raonables, inferiors a set hores.

Les opcions passen per limitar els vols i regular l’accés al port,  
però són coses que no depenen de l’Ajuntament. 

(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



(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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(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
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BARCELONA

El 47,4% dels turistes de 
Barcelona ja havien estat 
alguna vegada a la capital 
catalana i, a mesura que 
tornen a la ciutat, inverteixen 
més diners en gastronomia i 
menys en oci i entreteniment. 
Són conclusions de l’Informe 
de Repetitibilitat publicat per 
l’Observatori del Turisme de 
Barcelona.

Motius de feina
Segons l’informe, dels turistes 
que repeteixen Barcelona, una 
tercera part venen per raons 
professionals, com per exem-
ple fires i congressos. Per a 
Destinació Barcelona, que 
engloba la ciutat i la regió, 
la xifra de repetidors puja al 
47,4% dels quals, el 29,4% ve 
per motius laborals. El 2018 
es manté similar el 2017, però 
cau respecte el 2016 (52,8%) 
sis punts.

El regidor de Turisme, Xavier 
Marcé, ha explicat que el 
primer cop els turistes se 
senten atrets per icones de la 

ciutat, com la Sagrada Família 
o la Pedrera, mentre que, en 
segones visites, busquen altres 
coses, com la gastronomia. 

De fet, segons l’informe, bona 
part de la despesa és en gas-
tronomia, que creix a mesura 
que repeteixen. L’Observatori 
registra que una persona gasta 
33,35 euros per àpat en una 
primera visita, mentre que en 
la cinquena es dispara als 43. 
També, la despesa mitjana per 
dia i persona augmenta en el 
turista que repeteix. En una 
primera visita,el visitant gasta 
77,89 euros de mitjana per 
dia, mentre que, en la cinque-
na arriba vora els 90 euros.

El turista espanyol és el més 
repeteix. Un de cada tres visi-
tants de l’Estat, torna en més 
d’una ocasió. Els britànics i 
els francesos són els que més 
repeteixen en més d’un 12% 
seguit dels alemanys que se 
situen en un 10%.

 La Torre De Barcelona

Un de cada tres visitants de l’Estat torna en 
més d’una ocasió a la ciutat, i els britànics i els 
francesos són els que més repeteixen. 

Gairebé la meitat dels visitants  
tornen a la Destinació Barcelona



(IMMOBILIÀRIA) 
Mas i Fill

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



10 · www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona10 · www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona

BARCELONA

(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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L’Hermitage segueix sense 
convèncer. Ara, la motxilla del 
projecte de la pinacoteca de 
Sant Petersburg a Barcelona 
arrossega encara més pedres, 
després que s’hagin suspès 
els quatre informes sobre 
l’impacte econòmic, mediam-
biental, urbanístic i cultural de 
la proposta a la Nova Bocana, 
al costat de l’Hotel Vela.   

Dubtes inicials
L’arribada de la franquícia 
desperta desconfiança des del 
govern de Trias, al 2012. Va 
ser Ferran Mascarell, alesho-
res conseller de Cultura, qui 
va firmar el conveni inicial, de 
30 anys, amb el museu rus. 
En virtut de l’acord la ciutat 
acolliria un gran fons artístic 
valorat en quasi 3 milions de 
peces, procedents del Palau 
d’Hivern de Sant Petersburg a 
Barcelona. 

Tot i això, les propostes dels 
diversos enclavaments es van 
anar desestimant l’una rere 
l’altra pels diversos consisto-
ris: la Facultat de Nàutica del 
Pla de Palau, les Tres Xeme-
neies de Sant Adrià o l’edifici 
de la Aduana. L’última opció, 
la Nova Bocana, tampoc. 
Segons l’Ajuntament és un 
emplaçament massa aïllat, 
amb dificultats d’accessibili-
tat i fràgil davant situacions 
climàtiques adverses. A més, 
saturaria i congestionaria 
encara més el passeig Joan de 
Borbó, que seria l’única via 
d’arribada a causa de la forta 
pressió turística. 

154 milions
A banda d’un emplaçament 
idoni, l’altre gran dubte és el 
finançament poc transparent 
del projecte. Les autoritats 
tenen dubtes raonables sobre 
si els promotors realment 
no tenen ànim de lucre. El 
projecte exigeix una inversió 
de 154 milions d’euros que es 
finançarien amb capital privat 
provinent de dos inversors 
privats: la societat Museu 
Hermitage Barcelona, el 
80%, i Cultural Development 
Barcelona, el 20%. Tant el 
consistori com la Generalitat 
van advertir des del principi 
que no farien cap aportació. 

El projecte ha posat en peu de 
guerra els veïns dividint-los 
en dos fronts. D’una banda, 
la Plataforma per un Port 
Ciutadà no està d’acord pels 
possibles problemes de mas-
sificació i sobre ocupació. En 
canvi, l’Associació de Veïns 
de la Barceloneta defensa que 
el Museu canviaria el model 
turístic de la zona i guanyarí-
em un equipament. 

Tot i les dificultats, els promo-
tors de l’Hermitage no tiren la 
tovallola amb Barcelona i res-
ten a l’espera de la resolució 
formal de les administracions 
per analitzar amb detall les 
implicacions de la proposta de 
la Nova Bocana. Serà ales-
hores quan el projecte, per fi, 
pugui veure la llum a la Nova 
Bocana o en un altre lloc.

  La Torre De Barcelona

El Museu Hermitage a Barcelona,  
un projecte sucós amb molts dubtes

El projecte d’una franquícia del museu rus  
s’arrossega des de 2012 sense que cap alcalde 
s’hagi decidit a impulsar-lo. Per què?
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Quasi tots els ciutadans es 
mostren preocupats per 
l’emergència climàtica, el 89% 
segons el Baròmetre muni-
cipal, i per això la ciutat ha 
encetat l’any amb dues grans 
reformes climàtiques: l’acti-
vació de les zones de baixes 
emissions i l’aplicació de la 
taxa de residus. No són mesu-
res gaire populars, però.  

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. 

Cada any, la contaminació 
provoca 350 morts prematu-
res, segons dades públiques, 
i gràcies aquesta mesura, 
s’espera reduir l’emissió de 
contaminació a l’aire un 15%.

A partir d’enguany també 
se’ns demana un extra als ciu-
tadans pel que fa a la gestió 
de residus. Actualment, no-
més un 38% dels barcelonins 
i barcelonines reciclen. Una 
xifra que Barcelona vol re-
vertir i fer arribar fins al 60%. 
Per aconseguir-ho s’implanta-
rà una nova taxa de recollida 

selectiva de 2,25 a 4,25 euros 
al mes que entrarà en vigor al 
maig. El tractament de residus 
generats a Barcelona provoca 
un 10,4% del total de l’emis-
sió de gasos d’efecte hiverna-
cle. Així doncs, la nova taxa 
és un dels eixos principals de 
l’estratègia per combatre la 
crisi climàtica. 

El problema és que la lluita 
és global i mentre els barce-
lonins assumim, i paguem, la 
necessitat de canvis els països 
es permeten fracassos vergo-
nyants com el de la Cumbre 
del Clima de Madrid del 
passat mes de desembre. 

  La Torre de Barcelona

Restriccions als vehicles i una nova  
taxa per lluitar contra el canvi climàtic 

La gran majoria de 
ciutadans de Barcelona 
es mostra inquiet pels 

efectes del canvi climàtic, 
però quants estan 

disposats a pagar el preu 
real de canviar els nostres 

hàbits més còmodes?
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Barcelona Confidencial
Toni Vall revela els 
secrets del Bocaccio  

Bocaccio. On passava tot. és 
una història informal de la 
mítica boîte del carrer Munta-
ner, 505 que del 1967 al 1985 
es va convertir en el temple de 
la Gauche Divine de Barcelona. 
Arquitectes, cantants, actors, 
cineastes, editors, dissenyadors 
models i escriptors i acudi-
en per ballar, beure, crear i 
fornicar, segons expliquen els 
mateixos protagonistes. 

Bocaccio va ser, en definitiva, 
una via d’escapament de la llet-
jor de la Barcelona de finals del 
franquisme i la transició. Toni 
Vall ens trasllada a unes quantes 
d’aquelles nits de gresca amb 
el testimoni d’alguns habitu-
als com Oriol Bohigas, Teresa 
Gimpera, Joan de Sagarra, Rosa 
Regàs o Oscar Tusquets.         

Una barcelonina que 
impressiona Harvard 
Paula Leyes té 18 anys i és 
una de les quatre alumnes de 
l’Estat matriculades a l’Uni-
versitat de Harvard. Tot un 
rècord històric per al país, ja 
que mai s’havien inscrit en la 
prestigiosa universitat. La jove 
barcelonina va obtenir un 10 
en batxillerat i la tercera millor 
nota de selectivitat de Cata-
lunya. Fins a 14 universitats 
estadounidenques van oferir-li 
una plaça, entre elles Columbia, 
Stanford o Princeton. 

Finalment, Leyes ha optat per 
estudiar un doble grau de 
Matemàtiques i Informàtica 
a Harvard. Això sí, ha hagut de 
fer unes proves específiques per 
accedir-hi, per a les quals va ha-
ver de preparar-se matèries de 
matemàtiques, física o francès 
que encara no havia donat en 
anteriors cursos. L’esforç, en 
qualsevol cas, ha valgut la pena.   

De l’escola dels jesuïtes 
a Operación Triunfo  
Cesc Escolà és professor del 
Grau Superior de Condicio-
nament Físic en l’escola Sant 
Ignasi dels Jesuïtes de Sarrià. 
Ara, però, ha fet el salt a la 
pantalla en un dels concursos 
televisius més mediàtics de 
tots els que es fan i es desfan, 
Operación Triunfo. Escolà és 
el nou entrenador físic dels 16 
concursants que van encetar el 
seu somni a principis de gener, 
en substitució de Magalí Dalix i 
Gotzon Mantuliz. 

El jove professor va clicar en 
l’oferta després que els seus 
amics l’animessin a postu-
lar-s’hi. El van trucar al cap de 
pocs dies per fer l’entrevista i va 
superar la prova, tanmateix, no li 
van fer saber per a quin progra-
ma de televisió es tractava. Ara, 
la seva feina serà més o menys la 
mateixa, amb la diferència que 
ho farà davant de centenars de 
milers de persones.     

Ombres de sospita 
sobre les joies de Tous 

 

La joieria Tous no ha acabat 
d’espolsar-se totes les sospites 
sobre el valor real de les seves 
joies. Tot i que un jutge de 
Córdoba ha arxivat la denún-
cia de Consujoya, una asso-
ciació de joiers i consumidors 
que acusava la companyia 
d’estafar en la composició del 
metall preciós que contenen, 
la causa continuarà endavant, 
de moment. Consujoya ha 
recorregut la decisió davant 
del jutge Santiago Pedraz, de 
l’Audiencia Nacional. 

Tous ha explicat públicament 
que la raó per la qual Consujoya 
va trobar material no metàl-
lic en algunes joies és per 
l’aplicació d’una nova tècnica 
que encara no recull la Llei de 
Metalls, aprobada l’any 1995.

Una parada de metro  
en plena Zona Franca

Des d’aquest mes Barcelona 
està més ben connectada amb el 
polígon industrial més impor-
tant de Catalunya. La línia L10 
Sud de metro continua el seu 
creixement i acaba d’inaugurar 
una nova estació de metro a la 
Zona Franca, ubicada al carrer 
A. És la primera d’unes quantes 
més, perquè la idea és millorar 
les comunicacions de la ciutat 
amb el polígon, un assumpte 
pendent des de fa prou anys. És 
la vuitena estació de la línia i la 
primera elevada.

La Generalitat ha invertit 
40 milions d’euros per fer 
possible aquesta nova ampliació 
de la línia. I ha anunciat que el 
primer trimestre de l’any que 
ve s’inaugurarà una altra de les 
tres previstes: Port Comercial, 
Ecoparc i ZAL/Riu Vell.     

 

Iqoxe encarrega la  
investigació a Sarrià 
Les conseqüències del temporal 
Glòria i la paranoia del coro-
navirus han desviat els titulars 
dels mitjans, que fins fa no gaire 
estaven centrats en l’accident 
químic més greu succeït a 
Catalunya en els últims anys. 
Sembla que faci molts d’anys de 
l’incendi a Iqoxe, a la petroquí-
mica de Tarragona, però va ser 
fa molt poc. I, de fet, encara 
no s’ha publicat cap explicació 
clara de les raons de l’accident. 
Tot i que l’empresa s’ha apressat 
a desviar l’atenció sobre les 
inspeccions que havia fet la 
Generalitat per raons laborals i 
de seguretat.

Iqoxe ha encarregat un informe 
sobre l’accident a uns vells cone-
guts del barri, a l’Institut Quí-
mic de Sarrià. Els seus experts 
seran els encarregats de trobar 
les causes de l’accdent. Vejam si 
no triguen gaire a trobar-les.

El Japó ja importa carn 
espanyola i catalana
La indústria càrnica espanyola 
ha aconseguit un dels reptes 
més difícils: entrar al Japó, un 
mercat molt exigent i amb 
inspeccions sanitàries molt 
rigoroses. Els ministeris res-
pectius han signat un acord que 
permetrà exportar carn d’oví, 
caprí i boví al mercat nipó. 

Ara com ara, la llista d’empre-
ses del sector oví i caprí, que 
ja poden exportar és de 12, de 
les quals el 60% són associades 
a Anafric, entre elles Farras, 
Coviher, Murgaca i Moralejo.  
Pel que fa al boví, 17 són les 
empreses que ja poden comer-
ciar amb el país asiàtic, de les 
quals sis (Colomer, Carpisa, 
Celevant, Central de Carnes 
Madrid, Fribin i Viñas) formen 
part d’Anafric. Les empreses 
catalanes Murgaca (Lleida); 
Ramaderia Farras (Barcelona); 
Colomer (Girona); FRICA-
FOR (Girona) i J. Viñas (Vic 
- Barcelona), també figuren al 
llistat de les empreses que po-
den comercialitzar amb el Japó.       

Robert Moreno se’n va 
per la porta gran

Robert Moreno va classificar 
Espanya per a l’Eurocopa amb 
prou brillantor. Tot i així va 
acabar sortint per la porta del 
darrere, després de la tornada 
de Luis Enrique i del seu 
enfrontament amb el que va 
ser, durant nou anys, el seu cap. 
Moreno va acceptar marxar 
sense ni tan sols llençar merda 
sobre Luis Enrique. Ara, el de 
l’Hospitalet, pioner de l’anàlisi 
mitjançant vídeo, comença una 
nova vida en un dels equips de 
moda de França, el AS Mona-
co, on li deixaran llibertat per 
fer un equip a mida. Ara ja sense 
l’ombra de Luis Enrique. 
 

  La Torre De Barcelona



(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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La Plataforma Construïm La 
Sarrianenca va aprofitar la 
cercavila de les festes de sant Vi-
cenç, per reivindicar la situació 
de precarietat en què viuen les 
entitats de Sarrià. 

Construïm La Sarrianenca és 
una iniciativa que fa més de mig 
any que es troba en marxa i neix 
de la necessitat de trobar un 
espai al barri per a les entitats 
de cultura popular i del món 
de lleure. La finalitat és fer una 
crida al veïnat del barri, convi-
dant-lo a sentir-se sarrianenc. 

Per recaptar fons la plataforma 
ha dissenyat unes samarretes on 
es defineix què és ser sarrianenc. 
Es poden aconseguir en qual-
sevol de les quinze entitats que 
conformen la plataforma, per 
xarxes socials, contactant amb 

@construimla. També es podrà 
adquirir en les diverses accions 
populars que es portaran a ter-
me en els propers mesos. 

Una vella  
reivindicació 
Ja fa temps que els joves de 
Sarrià reivindiquen espais 
propis. Al 2015 ja ens vam fer 
ressò de les seves reivindica-
cions. des de llavors, moltes 
promeses, molt bones intenci-
ons però cap solució. 

En un moment com l’actual, 
en què hi ha tantes queixes 
sobre joves poc motivats i 
sobre els seus suposats vicis 
resulta estrany que no puguem 
proporcionar-los un espai per 
promocionar un oci saludable, 
divertit i educatiu. 

La comunitat de La Nati-
vidad de Nuestra Señora 
demana voluntaris que 
acudeixin als seus centres 
per fer companyia a les 
persones grans allotjades. 
Calen persones comprome-
ses i motivades que siguin 
respectuoses amb una actitud 
empàtica, amables i amb 
capacitat de comunicar-se 
de forma assertiva , que 
tinguin gust per la coope-
ració i el treball en equip. 

Un cirurgià català
Els centres residencials de 
gent gran de les germanes 
tenen les seves arrels en la 
Causa Pia que va fundar 
Francisco Darder- cirurgià 
català-, que varen atendre 

a les pacients de l’hospital 
General de la Santa Creu. 
Des de 1731, han viscut la 
pràctica del servei als més ne-
cessitats, des de l’atenció hu-
mana centrada a la persona.

Actualment compten amb  
quatre centres residencials , 
dels quals tres son a Barce-
lona ciutat (Sarrià i Gràcia) 
i l’altre a Terrassa ciutat.

Si esteu interessats a partici-
par voluntàriament en podeu  
trobar-los al carrer Buïgas, 
23 o telefonar al 932 03 28 
00. També podeu sol·licitar 
informació al correu elec-
trònic centro.lanatividad@
franciscanasnatividad.org.  

La colla castellera de Sarrià 
ha creat els primers filtres 
d’Instagram de temàtica 
castellera. Els ha estrenat 
aprofitant la passada diada  
de Santa Eulàlia.

Després de la bona acollida 
dels primers GIFs caste-
llers, la colla ha apostat per 
l’eina dels filtres per seguir 
actualitzant i expandint el fet 
casteller a nous formats digi-
tals; i d’altra banda, utilitzar 
el català en un entorn digital 
on no hi ha massa contingut 
en aquesta llengua.

L’eina està oberta a l’ús de 
tothom des de la funció “His-
tòries” d’Instagram. Podeu 
trobar la galeria de filtres al 

compte de la colla sarrianen-
ca (@castellersdesarria). En 
obrir-lo apareix una targeta 
sobre la cara de l’usuari tot 
fent ús de la realitat augmen-
tada. De quina colla castellera 
ets? I en començar a gravar 
el vídeo fa una passada per 
totes les colles castelleres de 
la ciutat de Barcelona fins a 
arribar a una. 

Paral·lelament, estan pen-
dents d’aprovació per part 
d’Instagram una sèrie de 
filtres on apareixeran totes 
les colles del món casteller, 
un altre amb totes les colles 
universitàries i, finalment, 
un amb totes les entitats que 
forment part de la plataforma 
Construïm La Sarrianenca. 

Construïm la Sarrianenca
Voluntaris per ajudar als grans

Els castellers, a Instagram

L’humorista Òscar Dalmau, del programa La Competència, 
de Rac1, s’ha fet ressò d’una pèrdua irreparable. Un mural 
de l’escultor Josep Maria Subirachs que decorava el vestíbul 
de l’edifici Mercuri (Via Augusta/Marià Cubí). Com que no 
estava protegit se l’han emportat per fer pisos de luxe. 

La foto del mes

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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(OR) 
Comprem Or i Plata

(JOIES) 
Comprem Or i Plata

La Viquipèdia, l’enciclopèdia 
catalana digital, ha sigut una 
de les finalistes del premi 
Martí Gassull i Roig, que es 
concedeix a les persones o 
entitats que més han fet per 
la llengua catalana al llarg de 
l’any. El jurat ha considerat 
que “l’èxit de la Viquipèdia 
és l’èxit col·lectiu i voluntari 
fruit de la dinàmica pròpia 
d’una societat que vol posar 
la llengua catalana al màxim 
nivell internacional“. La 
Viquipèdia en català ja té 
més de 635.000 articles i més 
de 1500 viquipedistes actius 
i rep més de 16 milions de 
visites cada mes. 

Si voleu conèixer de prop, 
o fins i tot col·laborar en 
el manteniment de l’invent 
podeu acostar-vos a l’espai 
de formació que acull la Casa 
Orlandai (Jaume Piquet, 23). 

L’associació Amical Wikime-
dia gestiona la Viquipèdia i 
col·labora amb Casa Orlandai 
posant a disposició editors 

experts que mostren les 
eines a l ‘abast dels usaris per 
trobar articles i continguts tot 
millorant i ampliant aquesta 

enciclopèdia. L’objectiu és fer 
accessible per tothom tot el 
coneixement humà, gratuïta-
ment. Voluntaris experts de 
l’Amical Wikimedia cada dos 
dimarts, de 17 a 20h, són a 
Casa Orlandai per donar a 
conèixer les eines d’edició i 
ajudar nous viquipedistes en 
les seves edicions.

Amical Wikimedia és una 
organització independent 
sense ànim de lucre sostingu-
da per voluntaris promovent 
el coneixement lliure en català 
per mitjà de la Viquipèdia i 
els seus projectes germans en 
l’àmbit de la llengua catalana. 
L’entitat ofereix activitats 
totalment gratuïtes: presenta-
cions informatives, Viquima-
ratons i tallers. Podeu infor-
mar-vos a www.wikimedia.cat 

 La Torre De Barcelona

La Casa Orlandai i Amical Wikimedia 
col·laboren en un espai de formació al centre on 
podeu aprendre com funciona la Viquipèdia. 

La Viquipèdia, una de les entitats  
que més ha fet per la llengua catalana  
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Veïns  
de Barri

SARRIÀ 
El Centre Excursionista  
celebra 100 anys
La nova dècada del 2020 ha 
començat amb una efemè-
ride important a Sarrià: el 
centenari del Centre d’Ex-
cursionista Els Blaus. I ho 
celebren amb un programa 
d’activitats que s’estendrà al 
llarg de tot l’any. 

L’agrupació va néixer com 
una escissió de l’Orfeó 
Sarrianenc, ja que el grup 
de joves volia fer coses 
noves i més liberals. Anaven 
vestits amb la indumentària 
pròpia dels paletes, fusters 
o picapedrers de l’època, i 
és per aquesta raó que se’ls 
coneixia com ‘Els Blaus’.

 

TRES TORRES 
Nou punt verd  
ubicat als jardins
El nou punt verd de barri 
situat als Jardins de les 
Tres Torres, al districte de 
Sarrià – Sant Gervasi, ha 
entrat en funcionament per 
donar servei de recollida de 
residus domèstics que no es 
poden llençar als conteni-
dors als veïns i veïnes dels 
barris de les Tres Torres, 
Sant Gervasi – Galvany i 
Sant Gervasi – la Bonanova. 

Els punts verds de barri 
estan oberts a la ciutadania 
de dilluns a dissabte, en 
horari de  8.30 a 14 hores 
al matí i de 16 a 19.30 
hores a la tarda. El servei 
és gratuït i d’ús exclusiu 
per les veïnes i veïns par-
ticulars. El seu ús permet 
obtenir una bonificació en 
la Taxa Metropolitana de 
Tractament de Residus 
(TMTR) que es paga en la 
factura de l’aigua.

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

COLLSEROLA 
Demanen la legalització 
de la ramaderia  
Diverses entitats agroeco-
lògiques del Parc Natural 
de la Serra de Collserola 
demanen la legalització 
de la ramaderia a la ciutat 
de Barcelona. La pràctica 
està prohibida per orde-
nança municipal des del 
2001 i volen la modificació 
perquè consideren que 
seria beneficiosa per a la 
biodiversitat i ajudaria a 
prevenir incendis forestals. 
Actualment, hi pasturen 
quatre ramats d’ovelles i 
l’Ajuntament de Barcelona 
està estudiant incorpo-
rar un ramat de cabres 

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

LES CORTS 
Un grup promou 
turisme i comerç  
El regidor de Turisme i 
Indústries creatives i regidor 
del districte de les Corts, 
Xavier Marcé, ha presidit 
aquest matí la constitució 
del grup motor “Turisme i 
comerç socialment respon-
sable i inclusiu de les Corts”. 
L’objectiu és crear una visió 
compartida entre els prin-
cipals operadors turístics i 
comercials i el Districte

Properament es definirà un 
primer Pla d’Acció pel Dis-
tricte de les Corts com a Ter-
ritori Socialment Responsa-
ble pel període 2020-2023. 
Algunes de les propostes 
passen per millorar l’acces-
sibilitat dels establiments tu-
rístics i comercials, millorar  
l’estalvi energètic i fomentar 
la compra responsable i la 
reducció del malbaratament.

MATERNITAT 
Una parella es casa  
just abans de parir 
La Liza i el Benson, una 
parella filipina que viu a 
Barcelona estaven acabant 
d’arreglar-se per acudir 
a la cerimònia de la seva 
boda. Però va sortir un lleuger 
contratemps: ella va trencar 
aigües. Ràpidament, es van 
traslladar a l’Hospital de la 
Maternitat. Però, llavors, 
calia solucionar un problema 
important: ella no volia tenir 
el fill sense estar casada. Cap 
problema. Amb el suport del 
personal mèdic la parella va 
poder oficiar el casament en 
temps rècord.

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

PEDRALBES 
Quiscos reaprofitats
L’Ajuntament ha posat 
en marxa un projecte per 
recuperar els quioscos de 
bari tancats. Per mitjà de la 
cooperativa Diverscoop, de-
dicada a promoure la feina 
de persones discapacitades, 
es reobriran set quioscos. A 
banda de premsa i llami-
nadures, també vendran 
productes de proximitat 
i solidaris, elaborats per 
entitats socials i de perso-
nes amb discapacitat. De 
moment ja han obert un al 
barri del Congrés i al paral-
lel, i n’hi ha un de previst 
per a d’aquí a uns mesos a 
la plaça Pius XII. 

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



(LLAR) 
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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
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ACTUALITAT

Els germans Márquez i Ona Carbonell,  
els millors esportistes de l’any

Com cada any la Unió de 
Federacions Esportives 
de Catalunya ha triat els 
millors esportistes de 2019, 
en una gala celebrada a 
al caixaFòrum. Els grans 
triomfadors han sigut els 
germans Márquez, Marc 
i Àlex, pel seus èxits en 
motociclisme, i l’Ona Car-

bonell, que va acon-
seguir tres medalles en el 
Campionat del món  de 
Gwangiu, i s’ha convertit en 
la dona que té més medalles 
en campionats mundials.  

Quant als artistes amb 
més projecció, el premi 
se l’han endut el patina-

dor de velocitat Nil Llop 
i la judoka Ai Tsunoda. 

El millor equip 
L’equip femení de waterpolo 
del Club Natació Sabadell es 
va endur el premi al millor 
equip d’esport català i l’exte-
nista Sergi Bruguera al millor 

entrenador. El premi d’esperit 
esportiu el van lliurar a Marc 
Fuentes, entrenador de futbol 
de la Federació Esportiva Ca-
talana de Paralítics Cerebrals, 
i el de gestió federativa, a la 
Federació Catalana d’Hípica. 

Els clubs que han com-
plert 100 anys el 2019 
també van ser obsequiats 
amb un reconeixement. 

Carles Puyol 
Els premis sempre reconei-
xen també a algun esportista 
consagrat i que s’ha convertit 
en exemple per als joves.
Enguany la UFEC ha premi-
at el futbolista Carles Puyol, 
ex-jugador blaugrana, que va 
rebre el guardó a l’esportista 
llegendari pel seu gran paper 
en el Futbol Club Barcelona.

  La Torre de Barcelona

El millor equip d’esport 
català del 2019 ha sigut 

el femení del Club 
Natació Sabadell, campió 
de lliga durant nou anys 

consecutius. 

(IMMOBILIÀRIA) 
Century 21 Xarxa

Et valorem la casa al millor preu

Carrer Còrsega, nº 411 baixos
08037 Barcelona 

93.458.1700
mail: xarxa@century21.es

web: xarxa.century.es 

 

Consultan's les condicions

i te la venem a preu garantit en tres mesos

Els nostres assessors a Sant Gervasi

 O TE LA COMPREM

Josep Armillas
+34 651 06 68 19

josep.armillas@century21.es

Isabel Piqueras
+34 629 88 88 57

ipiqueras@century21.esAICAT 2050



(LLAR) 
Schmidt

> www.homedesign.schmidt

Aquest mes, a Schmidt, gaudeix d’ofertes de primavera en els nostres 
millors models de cuines i vestidors. Tant se val si vius en una casa, un 
apartament sota teulada o al vessant d’una muntanya; que col•leccionis 
sabates o vinils. Schmidt dissenya cuines, vestidors i mobles per a la llar ultra 
personalitzats, al mil•límetre. Perquè tu no ets com els altres i ho celebrem. 

DEMANA CITA ONLINE O DIRECTAMENT A LA TEVA BOTIGA:

SCHMIDT BARCELONA
Ronda del General Mitre, 184
08006 Barcelona

+34 932 42 77 50
Info@schmidt-belcuines.com

* A
m

b 
el

ec
tro

do
m

ès
tic

s i
nc

lo
so

s. 
N

o 
in

clo
u 

tr
an

sp
or

t n
i m

un
ta

tg
e, 

ve
ur

e 
co

nd
ici

on
s e

n 
bo

tig
a. 

SC
H

M
ID

T 
G

RO
U

PE
 S

PA
IN

 Y
 P

O
RT

U
G

AL
, S

.L.
 - 

C
IF 

B8
66

24
66

5 
- 

Del 2 al 31 /03

OOFF EERRTTEESS
DD EE   PP RR II MM AA VV EE RR AA

Des de 6.400 €*

Annonce Presse A4 - Mars 2020 - Vertical.indd   1Annonce Presse A4 - Mars 2020 - Vertical.indd   1 30/01/2020   10:0730/01/2020   10:07

SCHMIDT BARCELONA
Avda. Diagonal, 355

08037 Barcelona

+34 93 737 65 87
Info@schmidt-diagonal.com  



(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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(IMMOBILIÀRIA) 
Barnes

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 05
TRUCA’NS!

Uneix-te a la nostra família

Xarxa de comunicació global
Atenció personalitzada
Experts en el sector
Més de 90 agències al món
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(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

La Boqueria està d’aniversari. 
Enguany celebra 180 anys i 
ho fa amb un ampli programa 
d’activitats pensades, sobre-
tot per als seus clients, que 
giraran al voltant de tres grans 
eixos: l’alimentació, la gastro-
nomia i el producte. 

Per començar, xefs com Isma 
Prados, Marc Ribas, Albert 
Raurich, Rafa Zafra, Germán 
Espinosa o Romain Fornell 
participaran activament en 
activitats temàtiques per des-
cobrir productes i receptes. 
 
Un altre activitat destacada és 
el cicle de xerrades ‘180 anys 
alimentant Barcelona’, en el 
qual parelles de persones de 
dins i fora del mercat repas-
saran què menjàvem quan es 
va inaugurar el mercat i què 
mengem en l’actualitat. Veu-
rem si hi ha coincidències. 

També al voltant de la cuina 
girarà La blogueria, una sèrie 
de converses trimestrals entre 
bloguers gastronòmics que, 

amb el mercat com a marc, 
revisaran la gastronomia, la 
cuina de casa i el mercat com 
a institució, amb presència de 

Luisa Ramos, Sílvia Soto o 
Òscar Gómez, entre d’altres. 
I al voltant del producte ho 
farà el cicle Boqueliciosa, que 
vol convertir la Boqueria en 
l’aparador a Barcelona del 
producte del territori català i 
la seva cuina. 

Festa d’aniversari
Quant a les activitats pun-
tuals, destaquen una festa 
d’aniversari de caràcter po-
pular, una taula rodona amb 
periodistes o una nova edició, 
de GastroBoqueria, la fira 
gastronòmica a preus popu-
lars en el marc de les festes 
de la Mercè. També s’està 
treballant per fer realitat Ben 
Acompanyats, un programa 
d’accions conjuntes amb enti-
tats i organismes de la ciutat. 

 La Torre De Barcelona
Foto: Barcelona Film Commission.

Isma Prados o Marc Ribas participaran 
activament en la celebració del 180è aniversari 
del mercat més popular de la ciutat.  

La Boqueria: 180 anys alimentant  
els gourmets de la ciutat

RESTAURANTS



(RESIDÈNCIES) 
Emera Sant Genís

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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SALUT

Per sisè any consecutiu Ca-
talunya ha superat tots els re-
gistres de donació i trasplan-
tament d’òrgans. Es manté, 
doncs, com un dels referents 
mundials en aquest àmbit.

Segons ha fet públic l’Orga-
nització Catalana de Tras-
plantaments, 2019 ha marcat 
un nou rècord històric a 
Catalunya amb 1.296 tras-
plantaments d’òrgans, un 
12,6% més que el 2018 i un 
53% més si es compara amb 
el 2013 (847). A més, els 169 
trasplantaments per milió de 
població representa, possible-
ment, la taxa de trasplanta-
ment més elevada del món.

El 2019 han augmentat tots 
els trasplantaments excepte 
els cardíacs, que s’han quedat 
a 1 del màxim històric assolit 
el 2018 (71). Els renals han 
augmentat un 14,1%, els he-
pàtics un 8,2%, els pulmonars 
un 15,4% i els pancreàtics 
ho han fet en un 28,6%. Un 
total de 49 infants han rebut  
un trasplantament durant el 
2019. 

Per centres, un any més 
l’Hospital Vall d’Hebron lide-
ra, amb 333 intervencions, el 
rànquing de centres amb més 
trasplantaments realitzats, 
seguit per l’Hospital Clínic 
(312) i l’Hospital de Bellvitge 
(279).

49 donants per milió
El nombre de donants 
cadàver vàlids també s’ha 
situat en màxims històrics 
amb 376 donants, cosa que 
suposa un increment del 
14,6% respecte a l’any ante-
rior i un 81,6% més que fa 
sis anys. Amb aquesta xifra, 
la taxa de donació a Catalu-
nya ha estat de 49 donants 
per milió, 5 punts superior a 
la de l’any 2018 i a un punt 
de superar el repte dels 50 
donants pmp.

El 2019, el percentatge de 
negatives familiars s’ha reduït 
fins al 17,3% o, el que és el ma-
teix, el 83% de les famílies de 
potencials donants han donat el 
consentiment a la donació dels 
òrgans del seu familiar.

Pel que fa a la donació de 
viu, després de cinc anys a la 
baixa, s’ha aconseguit trencar 
la tendència negativa i superar 
en 4 els donants de l’any an-
terior: en total, 134. D’aquests 
donants, 132 han estat per-
sones que en vida han donat 
un ronyó i 2 donants, d’una 
part del seu fetge. En total, 
510 donants, vius i cadàver, 
gestionats als 23 centres auto-
ritzats de Catalunya, que han 
generat 1.415 òrgans disponi-
bles per a trasplantament.
Per hospitals, l’Hospital Clí-
nic, amb 64 donants cadàver 
vàlids i 40 donants vius ha es-
tat el centre amb més donants.

25.000 intervencions 
El 2019, 35 anys després de 
l’inici de la coordinació de 
l’intercanvi d’òrgans a l’Estat 
amb la posada en marxa a 
Barcelona l’any 1984 de la 
primera oficina d’intercanvi, 
els centres catalans han supe-
rat els 25.000 trasplantaments 
d’òrgans realitzats. Igualment 
destacable és la superació de 
la barrera dels 1.000 trasplan-
taments a pacients pediàtrics. 

  La Torre de Barcelona 
Font: Generalitat de Catalunya  
Foto: Trasplantament de fet-
ge a l’Hospital Infantil de la Vall 
d’Hebron. Generalitat de Catalunya.

Catalunya torna a batre el rècord  
de transplantaments d’òrgans

El 2019 van augmentar tots els trasplantaments 
excepte els cardíacs, que van quedar-se a un del 
màxim històric, assolit el 2018.

El trasplantaments d’òrgans han crescut un 12,6% respecte al 2018, 
la donació de cadàver també assoleix xifres de rècord.

(QUIROPRÀCTICA) 
D’Ocon

(FARMÀCIES) 
Farmàcia Serra

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



(ESTÈTICA) 
ServiEstétic

¿CÓMO PODEMOS COMBATIR 
LOS EFECTOS DE LA PÉRDIDA 
DE COLÁGENO EN LA PIEL? Infórmate en serviestetic.com 

o llama al 625 334 334

Balmes, 334
08006 Barcelona

by Clínica ServiDigest

MEDICINA I CIRURGIA 
ESTÈTICA, PLÀSTICA 
I REPARADORA
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Els homes són més suscep-
tibles a desenvolupar càncer 
que les dones. Un equip de 
l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal) ha 
descobert que la raó és la 
pèrdua de funció de certs 
gens del cromosoma sexual 
Y, present únicament en els 
homes. La descoberta s’ha 
publicat en el Journal of the 
National Cancer Institute. 

El càncer discrimina 
L’estudi en qüestió afirma que 
els homes estan més exposats 
a cancerígens i existeixen 
factors biològics, un dels 
quals està en la mera essència 
de ser home: el cromosoma Y. 
Els investigadors han estudiat 
prop de 9.000 individus sobre 
la funció de tots els gens del 
cromosoma Y en diversos 
tipus de càncers. La proba-

bilitat de desenvolupar-ne 
augmenta quan es perd la 
funció de sis gens clau del 
cromosoma en diverses cèl-
lules. Aquests sis gens regulen 
el cicle cel·lular, un procés 
que, quan falla, dóna lloc al 
desenvolupament de tumors. 

La supressió del cromoso-
ma Y es pot donar com a 
conseqüència de la pèrdua 
de funció del mateix o per 
altres mecanismes mediats 
per la inactivació química. 
Certes exposicions ambi-
entals, com el tabac i altres 
tòxics podrien afectar. 

Tractaments  
personalitzats
Aquest punt esdevé una 
línia de recerca priorità-
ria per comprendre les 
diferències biològiques 
entre homes i dones en 
càncer. Així doncs, es 
poden desenvolupar línies 
de tractament i prevenció 
personalitzades per afrontar 
aquestes circumstàncies. 

Val a dir que els homes, 
a més, solen presentar un 
pronòstic pitjor que les 
dones. D’aquesta manera 
s’explica la menor esperan-
ça de vida respecte a les do-
nes en els casos de càncer. 

31% més de casos 
El 2018, Catalunya va detec-
tar 42.919 casos de càncer 
(18.267 dones i 24.652 
homes), segons les últimes 
dades de l’Observatori l’As-
sociació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC). Si segueix 
creixent a aquest ritme el di-
agnòstic de nous càncers la 
perspectiva és que s’arribarà 
a 44.037 nous casos el 2020 
i fins a 57.884 nous casos el 
2040, amb un increment del 
31% en vint anys.

Segons l’AECCE, les es-
timacions de cara al futur 
preveuen un augment de 
defuncions de malalts amb 
càncer: el 2020 moriran per 
càncer 18.543 persones, el 
2030 arribaran a les 22.120 
morts, mentre que el 2040 se 
superaran els 26.314.

En total, l’Observatori 
AECC recull que actual-
ment hi ha 122.769 per-
sones amb càncer a Ca-
talunya, mentre que l’any 
2012 hi havia 113.100. Per 
tant, avenços com els de 
l’ISGlobal poden esdevenir 
crucials per a l’aplicació 
de mecanismes i línies de 
tractament personalitzades.

  Sílvia Muñoz

Un estudi revela perquè  
el càncer afecta més als homes

Certes exposicions ambientals, com ara el tabac 
i altres tòxics, podria contribuir al mal funciona-
ment del cromosoma Y. 

L’esperança de vida dels homes és menor per culpa  
d’un mal funcionament del cromosoma Y.

SALUT

(PSICOLOGIA) 
Núria G.FolgueraPsicòloga General Sanitària

Núria G. Folguera 

+34 620 974 066       
nuriag.folguera@henkobyscano.com

Glòria Vilalta i Grau
Enginyera Industrial

Terapeuta i professional de 
medicina de l’Hàbitat i Feng Shui.

Aribau 326, 6è 2a, 08006 Barcelona · 607 801 350  
gloria@gloriavilalta.cat · www.gloriavilalta.cat

 Tinc cura de tu i del teu espai. 
“Espais Saludables, Persones en Equilibri”
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El sobrepès i la forma de caminar afecten  
al desenvolupament del sistema motor 

Un equip del Departament de 
Podologia de la Universitat de 
Màlaga ha comprovat que la 
forma de caminar dels esco-
lars amb sobrepès presenta un 
canvi pel que fa als nens que 
no tenen aquest problema. 

Per arribar a aquesta conclu-
sió, han utilitzat un sistema 

d’anàlisi biomecànic 
que estudia el patró de marxa 
i han conclòs que hi ha una 
manera diferent de balanceig 
del cos a l’hora de caminar. 

Aquesta situació implica un 
major ús de la força i, per 
tant, més despesa energèti-
ca per controlar l’equilibri, 

factors que podrien incidir en 
la posterior evolució corporal 
dels més joves. A part d’ai-
xò, l’anàlisi posa de manifest 
les diferències  entre els dos 
grups de l’estudi. Principal-
ment, es va observar que 
en els casos de nens obesos 
augmentava el temps en què 
els dos peus estan recolzats 

al mateix temps sobre el sòl, 
concretament en el moment 
en què el pes del cos passa 
a carregar-se d’una cama a 
contra lateral. Segons estudis 
anteriors, aquesta reacció es 
pot deure a un intent instintiu 
de control de l’equilibri.

No obstant això, l’obesitat 
infantil és actualment una de 
les majors preocupacions per 
a la salut mundial. Segons 
dades de l’Organització 
Mundial de la Salut, aquest 
problema ha incrementat un 
10 per cent en les últimes 
dècades a tot el món, i, si 
es mantenen les tendències 
actuals, podria incrementar-se 
encara més i augmentar així 
el risc de patir malalties en 
l’edat adulta com la diabetis 
i patologies cardiovasculars.

  La Torre de Barcelona

El sobrepès exigeix al 
cos una major despesa 

energètica per controlar 
l’equilibri, cosa que 
podria incidir en la 
posterior evolució 
corporal dels joves.

(CLÍNIQUES) 
Cínica HeplerboneLos 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”
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L’oncòleg català Joan Mas-
sagué ha descobert l’origen 
de les metàstasis, que són la 
causa de prop del 90% de les 
morts per càncer, un avenç 
que obre una via per millo-
rar els tractaments. Gràcies 
al descobriment s’ha desxi-
frat la incògnita sobre com 
les cèl·lules són capaces de 
produir metàstasi.

Texit equivocat
L’equip de científics de 
l’Institut Sloan Kettering de 
Nova York, liderat pel català, 
ha descobert que les cèl-
lules que inicien la metàstasi 
coopten les vies naturals de 
reparació natural del cos i 
l’usen per estendre el càncer 
a altres òrgans. Per tant, 
Massagué ha demostrat que 
la metàstasi és la regenera-
ció del teixit equivocat en el 
lloc equivocat.

Quan es genera un tumor, 
aquest crea els seus pro-
pis vasos sanguinis per tal 
d’alimentar-se i continuar 

creixent. El procés facilita 
que les cèl·lules cancero-
ses viatgin a través de la 
sang cap a la resta. I així es 

reprodueix i crear un nou 
tumor i provoca la propa-
gació del càncer cap altres 
regions del cos, conegut 
com a metàstasi.

No són mutacions
Fins ara es pensava que les 
metàstasis eren causades 
per una mutació genètica 
que permetia a les cèl·lules 
canceroses establir-se en 
altres teixits, però l’estudi 
demostra que es produeixen 
per una reprogramació de 
les mateixes cèl·lules.

L’estudi és la culminació 
d’una línia de treball de 
Massagué d’ara fa gairebé 20 
anys, just quan va començar 
a investigar la metàstasi. 

 Sílvia Muñoz

L’equip de científics de Nova York liderat per 
Joan Massagué català, ha descobert que les 
metàstasi no s’originen en cap mutació genètica.

Un descobriment revolucionari  
per al tractament del càncer

(ASSEGURANCES) 
Sanitas Madrazo

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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(AUDICIÓ) 
Onacústica

OFERTA ESPECIAL
FINS AL 7 de MARÇ 2020

* Fins a 5 anys de Garantia

* Fins a 5 anys piles gratis

* Finançament a mida

* Servei de manteniment 
   per vida dels Audiòfons
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ONAcústica - Mataró
     Rda. Prim, 67 - 69

      93 799 98 92

ONAcústica - Barcelona
     Carrer Balmes 412

      93 211 50 85

Au
diòfons des de390€

Volem Celebrar amb tu el dia 
Mundial de l’Audició !!!

Exclusivament a ONAcústica provi i compari 
els audiòfons de les millors marques del Mercat.

El pròxim dia 3 de Març se 
celebra el dia Mundial de 
l’Audició 2020.
Impulsada des de l’any 2007 
per l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) amb l’objec-
tiu d’informar i sensibilitzar 
a la població sobre la impor-
tància de la salut auditiva i 
prevenir la pèrdua d’audició.
L’OMS va prendre la inicia-
tiva perquè, a més de la poca 
informació que existeix del 
funcionament del sistema 
òtic (de l’oïda), més del 60% 
dels casos amb pèrdua audi-
tiva es podrien evitar o tenir 
repercussions no tan greus 
amb prevenció.

A Espanya, a prop 
d’1.064.000 persones viuen 
amb discapacitat auditiva i 
cada any neixen aproximada-
ment 2.000 nens amb algun 
trastorn auditiu, per això és 

un problema que afecta direc-
tament al nostre futur.
Si no es prenen mesures l’any 
2030 hi haurà gairebé 630 
milions de persones amb 
pèrdua d’audició amb disca-
pacitat; l’any 2050 la xifra 
podria ser de 900 milions.

L’oïda, tot i ser un dels 
nostres sentits i oferir-nos al-
gunes de les experiències més 
boniques de la vida, és una de 
les coses que més descurem. 
La majoria de les persones 
que comencen a veure borrós 
van de seguida a l’oftalmòleg, 
però no sol passar el mateix  
amb l’oïda.

Des d’ONACÚSTICA Cen-
tres Auditius, volem recordar 
la importància de realitzar 
revisions periòdiques d’audició 
per a reduir l’impacte de la 
pèrdua auditiva, així com la 

detecció precoç i la preven-
ció: 6 de cada 10 casos de 
pèrdua auditiva podrien ha-
ver-se evitat si s’hagués aplicat 
la prevenció adequada.

En els nostres centres dis-
posem de la tecnologia més 
avançada per la detecció i 
tractament de les seves neces-
sitats auditives.

El nostre equip d’audioprote-
sistes titulats i amb una àm-
plia experiència li realitzaran 
un estudi audiològic complet 
per recomanar-li l’audiòfon 
que millor s’adapti a la seva 
pèrdua auditiva.

Tots els gabinets auditius 
d’ONACÚSTICA com-
pleixen amb les normati-
ves i les exigències sobre 
els plans normalitzats de 
treball i tot l’equipament 

electromèdic que el CAT-
SALUT exigeix als cen-
tres oficials autoritzats.
La pèrdua auditiva pot 
augmentar el risc de patir 
un deteriorament cog-
nitiu, aïllament social i 
fins i tot depressió.

Les persones d’edat avan-
çada són més propenses a 
patir aquesta situació, ja que 
a causa de l’envelliment de 
les cèl·lules de l’oïda interna, 
perden capacitat per escoltar 
o entendre la parla.

La utilització d’audiòfons aju-
da precisament al control de 
la disfunció cognitiva, perquè 
millora la comprensió dels 
estímuls externs de la parla, 
garantint que el cervell rebi la 
informació adequada.

Lucas Xirinachs – Audioprotesista 
Onacústica

Dia Internacional de l’Audició:  
Prevenir la pèrdua auditiva és fonamental
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L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya va registrar durant 
el 2018 613 nous casos de 
Sida, un 4,9% menys respecte 
el 2017 i un 26,7% menys de 
les xifres del 2013. A Cata-
lunya, s’estima que 32.429 
persones viuen amb el VIH. 
Actualment, la taxa d’incidèn-
cia és de 8,1 casos per cada 
100.000 habitants. Els homes 
representen el 87% del total 
de casos, amb una taxa de 
14,2 casos per 100.000 ha-
bitants mentre que les dones 
presenten una taxa de 2,1 
casos per 100.000 habitants.

Quant a la mitjana d’edat de 
les persones que viuen amb el 
VIH és de 36 anys. No obs-
tant, un 11% de les persones 
infectades a Catalunya encara 
ho desconeix i el 44% dels 
nous diagnòstics complien 
criteris de diagnòstic tardà.

Nou tractament
Una de les últimes actuacions 
del departament de Salut és 
la implementació del nou 
tractament per a la preven-
ció del VIH -l’anomenada 
profilaxi preexposició (PrEP). 
Aquest tractament suposa 
una estratègia de salut pública 

molt efectiva per a prevenir el 
VIH en persones amb elevat 
risc d’infecció.

El Pla per a l’accessibilitat 
al preservatiu, la provisió de 
material divulgatiu adaptat 
a les noves tecnologies, els 
programes d’intercanvi de 
xeringues, el suport tècnic i 

econòmic a projectes de pre-
venció desplegats per entitats 
comunitàries, la diversificació 
de l’oferta per a la realització 
de la prova de detecció del 
VIH o la formació continuada 
dels professionals són altres 
accions portades a terme.

  La Torre de Barcelona

Els casos diagnosticats de VIH  
cauen més d’un 25% en 5 anys

Els homes representen 
el 87% del total de 

casos, amb una taxa de 
14,2 casos per 100.000 
habitants mentre que les 
dones presenten una taxa 

de 2,1 casos.

SALUT

La Fundació Vicki Bernadet 
i Ita, especialistes en salud 
mental, han posat en marxa 
un nou servei d’atenció a les 
víctimes d’abús sexual infan-
til. Sobretot, està enfocat a 
aquelles persones afectades de 
manera directa o indirecta. 
L’objectiu és donar resposta a 
les persones afectades de ma-
nera especialitzada i persona-
litzada, a través d’un equip de 
psicòlegs i treballadors socials.

Els infants que pateixen 
aquestes agressions, sovint, 
els costa molt expressar-ho 
públicament algun adult i, 
segons els experts, algunes 
no ho faran mai. El 60% 
dels casos mai rebrà l’ajut 
que necessitaria per supe-
rar les seqüeles i el 90% no 
ho farà fins l’edat adulta, 
segons dades de la Fundació 
Vicki Bernadet. 

A Catalunya, 1 de cada 5 per-
sones ha patit abús sexual i, 
en la meitat dels casos, prové 
d’un familiar. En el 30% dels 
casos, alguna persona de l’en-
torn proper a la víctima.

Segons dades de l’ONG 
Save The Children, al 2018 
es van posar 766 denúncies 

per abusos sexuals a nens i 
nenes, tenint en compte que, 
els casos d’abús sexual només 
són denunciats en un 15%. 
El 90% d’aquests delictes són 
comesos per homes.

L’abús sexual és un important 
factor de risc per desenvo-
lupar un trastorn mental. És 

possible que la víctima de 
l’abús no desenvolupi pro-
blemes aparents durant la 
infantesa i que aquests apare-
guin durant l’edat adulta. Per 
això, és important donar tot 
el suport i acompanyar a la 
víctima en tot els processos.

  La Torre de Barcelona

Nou servei d’atenció  
a víctimes d’abús sexual infantil

La Fundació Vicki 
Bernadet i Ita salud 

mental col·laboren en un 
servei de salut específic 
per a infants que han 

patit agressions sexuals.  



(FISIOTERÀPIA) 
Fisio BCN
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(ORTOPÈDIA) 
Ortopèdia Moré

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       
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Rècord de participació per lluitar  
contra l’esclerosi múltiple

Més de 2.000 persones 
han participat al  Mou-te 
per l’Esclerosi Múltiple, 
al Circuit de Barcelona-
Catalunya, una jornada 
esportiva organitzada per la 
Fundació Esclerosi Múltiple 
que té l’objectiu d’aturar 
aquesta malaltia neuro-
degenerativa que afecta 

al voltant de 9.000 
persones a Catalunya.

Els fons recaptats enguany 
es destinaran íntegrament a 
serveis per a persones recent 
diagnosticades i el seu en-
torn. “Després d’una notícia 
com aquesta, és freqüent que 
sorgeixin moltes preguntes i 

aflorin sentiments. Per això 
és imprescindible facilitar 
serveis que orientin i assesso-
rin per aprendre a conviure 
amb la malaltia”, explica 
Rosa Masriera, directora 
executiva de la Fundació.
La jornada va començar a les 
amb una cursa de bicicletes de 
20 km i 5 km popular, seguida 

d’una de patins 10 km, la de 
bicicletes infantil, la milla infantil 
i d’adults de patins i les dos 
curses atlètiques. Tot seguit, ha 
tingut lloc la cursa elèctrica, en 
la que els participants han pogut 
escollir entre la bici o el patinet 
elèctric per completar els 5 km 
de recorregut pel Circuit.  
Per finalitzar, el Mou-te ha 
acabat amb la Milla Fundació 
Esclerosi Múltiple, la cursa més 
emotiva en la qual participen 
moltes persones amb EM cami-
nant o corrent els 1.609 metres.

La cursa solidària Mou-te 
per l’Esclerosi Múltiple està 
organitzada per la Fundació, i 
compta amb el suport tècnic 
del Club d’Atletisme Montor-
nès, el Circuit de Barcelona-
Catalunya, i diverses federaci-
ons esportives.

  La Torre de Barcelona

La cursa solidària més 
antiga de Catalunya, 
organitzada per la 
Fundació Esclerosi 
Múltiple, arriba a la 

vintena edició per donar 
veu a aquesta malaltia 

neurodegenerativa, que 
afecta 9.000 persones al 

territori Català.

(ODONTOLOGIA) 
Clínica Dental Smile

PROMOCIÓ ESPECIAL
SANT VALENTIN

2x1 

Emblanquiment en una sessió 
per a dues persones,

 només 299€

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

clinicadentalsmilebcn
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BELLESA

(ODONTOLOGIA) 
J.Clemente Clínica Dental

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

Al febrer les condicions cli-
matològiques són extremes i 
això fa que la nostra pell i els 
cabells necessitin cures extres 
per a poder defensar-se. 
Per tant, el gran objectiu és 
nodrir-los adequadament per 
aguantar fins a la primavera.

Ara bé, hidratar i nodrir és el 
mateix? La resposta és senzi-
lla: no, en absolut. Hidratar és 
aportar (o mantenir mitjan-
çant cosmètics) els nivells 
d’aigua de la pell. En canvi, 
nodrir és afegir lípids.  

Habitualment només les pells 
seques necessiten aquesta 
aportació de lípids, però a 
l’hivern tothom hauria de pas-
sar per l’adreçador. Si la pell 
del teu rostre és habitualment 
seca, caldrà un tractament 
nutritiu per a aportar-li como-
ditat, lluminositat i equilibri.   

El fred, el vent i l’ús de gorres 
de llana fan que els cabells 
també quedin més ressecs 
a l’hivern. Si això succeeix, 

s’afebliran i augmentarà 
el número de possibili-
tats que es trenquin,  o de 
que s’obrin les puntes.  

Els laboratoris cosmètics cada 
vegada tenen més en compte 
que les textures dels pro-
ductes siguin confortables i 
ofereixin els resultats esperats 
sense «sentir-los» sobre la pell. 
El millor moment per apli-
car-los és després d’una 
dutxa, al vespre. En aquest 
ambient d’spa es fa molt 
més agradable l’aplicació de 
la llet o la crema nutritiva.  

Per als cabells podeu fer 
servir  xampús i/o condicio-
nadors nutritius dues o tres 
vegades a la setmana, alter-
nant-los amb uns altres que 
tinguin com a objectiu, per 
exemple mantenir el color. 
Una vegada a la setmana hau-
ries d’utilitzar una màscara 
i deixar-la actuar durant el 
temps que indiqui la marca.  

 Belleza Activa / Amic

Hidratar no és el mateix que nodrir. Una cosa 
és aportar aigua i l’altra incorporar els lípids 
necessaris per passar l’hivern. 

Objectiu per al febrer: nodrir la pell  
i el cabell per fer front al fred
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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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(INTERIORISME I RE-
FORMES) 
In Studio

NOVA APERTURA 

REFORMES INTEGRALS

dEScOMPTE EN 
MObiLiARi

15% 

C/calvet 36, 08021 Barcelona
Telf. 93 626 88 99
ebano@instudio.es

Després d’una sessió d’en-
trenament físic al gimnàs o a 
l’aire lliure el nostre cos perd 
potassi com a conseqüència 
de la transpiració. El potassi 
juga un important paper tant 
en la funció nerviosa com en 
el control muscular del cos i 
en cas de no reemplaçar-ho, 
els nostres músculs poden 
afeblir-se. 

Per aquesta raó els experts 
adverteixen que l’activi-
tat física sempre ha d’anar 
acompanyada d’una bona 
alimentació, una dieta sana 
i equilibrada que ajudi a la 
preparació, manteniment i 
recuperació física després de 
practicar esport. 

Aquí van, doncs, unes quantes 
recomanacions que us ajuda-
ran a recuperar-vos perfecta-
ment després de l’exercici. 

1. És important mantenir 
una dieta equilibrada i selec-
cionar els aliments de forma 
acurada; alguns d’ells per 

tenir unes propietats superi-
ors a altres. Cal triar els que 
resulten més beneficiosos 
per a l’organisme.

2. Incloure aigua a la dieta 
ajuda a reemplaçar la pèrdua 
de potassi.

3. Consumir aliments que 
siguin una font natural de 
potassi sempre després de 
l’exercici físic, mai abans.

4. Els antioxidants són un 
dels elements clau per a la 
recuperació muscular, igual 
que el consum de proteïna, 
que és beneficiós sobretot 
després d’una intensa jornada 
d’esport.

5. Els fruits secs són un ali-
ment perfecte. Un grapat de 
festucs, concretament 49, des-
prés de l’exercici físic ajuda a 
reposar el potassi.  
És una font natural d’anti-
oxidants i conté 6 grams de 
proteïna per porció. 

 La Torre De Barcelona

La pràctica de l’exercici físic exigeix una 
dieta adequada a l’esforç realitzat. Cal triar els 
aliments més beneficiosos per recuperar el cos. 

5 claus per recuperar-te fàcilment  
després de practicar esport 



(ODONTOLOGIA) 
Clínica Dental Rob



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

 Els fantàstics invents 
del Dr. Andreu

A banda de les famoses pastilles, del seu laboratori  
van sortir molts més invents revolucionaris.  

N’hem parlat molt del Dr. 
Andreu. Del seu paper en la 
urbanització de Sant Gervasi 
i el Tibidabo i sobretot de les 
seves famoses, i rendibles, 
pastilles per a la tos, però Sal-
vador Andreu va inventar 
molt més medicaments. De 
fet, en un moment en què la 
recerca farmacèutica estava a 
les beceroles, ell es va conver-
tir en el gran inventor de me-
dicaments de finals del segle 
XIX i primers del XX. Alguns 
encara funcionen i tot. 

Pasta pectoral 
El primer producte propi que 
Andreu va començar a vendre 
a la seva farmàcia, cap al 
1868, era una pasta contra 
l’asma. Diuen que la seva 
motivació principal va ser 
descobrir algun medicament 
que alleugés l’asma que patia 
el seu pare. Tot investigant, va 
descobrir aquesta pasta que es 
prenia i calmava la tos. 

Aquest mateix principi va 
evolucionar posteriorment 
i es va convertir en el secret 
de les famoses pastilles del 
Dr. Andreu, que encara es 

comercialitzen, tot i que amb 
una fórmula molt diferent. 

Cigarretes  
balsàmiques 
El Dr. Andreu va seguir pre-
ocupat pels efectes de la tos. 
Així van néixer els papers 
azotats antiasmàtics i, 
posteriorment, les cigarre-
tes balsàmiques. Els papers 
es preparaven amb plantes 
silvestres de la família de les 
solanàcies (com l’estramoni). 
Es cremaven a l’habitació del 
malalt i estaven indicats per 
als ofegaments i l’asma. Les 
cigarretes balsàmiques es 
venien en caixes de trenta i 
estaven fetes de fulles de datu-
ra stramonium seleccionades. 
Ambdós productes van tenir 
molt d’èxit i els papers es van 
comercialitzar fins a 1950. 

Sals de Iode
Als anys 20 es va generalitzar 
a Europa l’ús de sals de iode, 
contra el raquitisme, molt 
freqüent aleshores, l’artri-
tis i l’asma i altres malalties 
debilitants. Es consumien 
associades a peptona, perquè 

el públic les tolerés millor. Els 
laboratoris van comercialitzar 
una forma en gotes denomi-
nada Yodogeno Calleja.      

Laboratori Andreu
Andreu no es dedicava només  
a elaborar els seus propis 
productes. El seu laboratori 
va ser pioner en la fabricació 
de càpsules, píndoles, drage-
es. Un fet que va permetre-li 
crear un servei de drogueria, a 
banda de farmàcia. 

Un altre producte terapèutic 
molt famós va ser l’estimu-
lant nasal Rape Nasalina, 
un medicament  per a la 
descongestió nasal. També va 
fabricar als seus laboratoris els 
Cachets de azufre Sala, en 
forma de segells envasat en pa 
d’òstia, i la Crema de Bis-
muto, en un bonic flascó de 
vidre amb i un tap esmerilat.    

Cap al 1936 els Laboratoris 
Andreu van tenir un paper 
molt important en la in-
troducció a Espanya de les 
sulfamides, com la sulfani-
lamida, coneguda comerci-
alment amb el nom d’Azol, 

un producte molt emprat en 
medicina per les seves propie-
tats antimicrobianes. 

El Dr. Andreu va ser un dels 
grans farmacèutics europeus 
de l’epoca, i només el seu 
tarannà més comercial que 
científic, va impedir que el seu 
laboratori fos internacional.  

  Joan Maria Serra 
Farmàcia Serra Mandri 
www.farmaciaserra.com
 
Fotos: Col.lecció de medicaments  
antics de la Farmàcia Serra Mandri.

Salvador Andreu va 
ser un gran espe-
cialista en la tos i 

l’asma, però també 
va crear i comer-

cialitzar productes 
amb sals iodades, 
estimulants nasals, 
cremes o sulfami-
des. I cigarretes 

balsàmiques! 

SALUT
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SALUT

(ESPORTS) 
Golden Kyu

La pràctica d’exercici físic és 
recomanable per conservar 
la bona salut, també ajuda al 
benestar emocional i a reduir 
l’estrès. Tanmateix, ara, un 
estudi liderat pel Consell 
Superior d’Investigacions 
Científiques ha demostrat en 
ratolins de laboratori que els 
beneficis cognitius de l’exer-
cici físic moderat són heretats 
per la cries, encara que siguin 
sedentàries. La progènie 
dels pares corredors aprèn i 
memoritza millor que la dels 
pares sedentaris, i s’han ana-
litzat els mecanismes cerebrals 
que ho expliquen.

Molta influència
Segons els investigadors de 
l’estudi, la transmissió directa 
dels efectes induïts per l’exer-
cici des del cervell dels pares 
fins al cervell de les ventrades 
demostraria que l’activitat 

física paterna influeix en la 
fisiologia cerebral i la cog-
nició de les seves cries. Per 
altra banda, s’ha demostrat 

que l’expressió de tots els 
gens canvia en el cervell com 
a conseqüència de l’exercici 
físic, tant en pares exercits 

com a les seves cries seden-
tàries, i les mitocòndries de 
l’hipocamp estan més actives, 
i  la neurogènica hipocampal 
adulta s’incrementada. 

Aquesta millora cognitiva 
s’ha replicat en 3 models 
experimentals diferents: 
comparant cries sedentàries 
de pares sedentaris amb les 
cries de pares exercits, però 
també comparant les ventra-
des de pares sedentaris amb 
les ventrades dels mateixos 
pares després d’un programa 
d’exercici físic de diverses set-
manes , i finalment, compa-
rant les ventrades de seden-
taris i corredors concebudes 
mitjançant la fertilització in 
vitro i la transferència d’em-
brions. En els 3 casos s’ha 
obtingut el mateix resultat.

 La Torre De Barcelona

Un treball amb ratolins demostra que la 
progènie dels pares corredors aprèn i  
memoritza millor que la dels pares sedentaris. 

Un estudi revela que els beneficis cognitius  
de l’exercici físic són hereditaris
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Què hi ha realment  
darrere dels likes?

Per què Instagram ha decidit restringir la visibilitat  
dels likes que ens fan els nostres seguidors?

La majoria de nosaltres sap 
què són les xarxes socials 
i segur que som capaços 
d’anomenar-ne una, si ens 
ho demanen. Van sorgir més 
o menys a la vegada que In-
ternet, i l’any 2019, Facebook 
(llançada el 2004) encapçala-
va el rànquing de popularitat 
d’usuaris seguida de Youtube 
(2005) i Instagram (el 2010). 

Com a xarxes socials que són, 
permeten mostrar informació 
i comunicar-se mitjançant 
comentaris o fent likes. Han 
passat ja uns quants anys des 
que va sorgir la primera, però 
no ha sigut fins a finals del 
2019 quan, Adam Mosseri, 
cap d’Instagram, va escriure 
el següent missatge: “No vo-
lem que Instagram sigui una 
competició. Volem treure-li 
pressió”. La companyia dona-
va a conèixer que s’eliminari-
en els likes per tal de “millorar 
el benestar emocional dels 
usuaris, especialment els més 
joves”. I així ha estat. De mica 
en mica, hem vist desaparèi-
xer (a Instagram) el compta-
dor de likes, tot i que seguim 
veient els qui han clicat el 
petit cor. 

Quin mal fan  
els likes?
Deixant de banda els influen-
cers i gent que s’hi pot dedicar 
com a negoci, les xarxes soci-
als són avui en dia el mirall o 
la finestra de la societat. Sense 
especificar rang d’edat o 
gènere. N’hi ha que diuen que 
és un aparador on es mostra 
el que un vol i on observem 
tot allò que els altres ens dei-
xen veure. 

Fins aquí potser no ens hauria 
de cridar l’atenció. Però estem 
en un punt on penjar un post 
o una fotografia pot anar 
molt més enllà de compartir 
experiències i donar-ho a 
conèixer als altres. Estem en 
un punt en què rebre un like 
o un comentari va més enllà 
d’entendre o interpretar que 
aquell contingut simplement 
ha agradat a l’altra persona. I 
aquí està el quid de la qüestió.

S’ha descobert que per a una 
part dels usuaris, l’objectiu 
a l’hora de penjar un post és  
buscar l’aprovació i accepta-
ció dels altres o pujar l’auto-
estima d’un mateix mitjançant 

el número de clics rebuts. És 
a dir, que mesurem aquestes 
qüestions amb la quantitat de 
likes, sense ni tan sols valorar 
el contingut de l’entrada. 

També s’ha vist que rebre’n 
es pot interpretar com un 
favor, compromís o interès. 
Fins i tot es fa servir per fer 
sentir gelosia a una terce-
ra persona. Per no parlar 
del que passa als qui no en 
reben! Quina repercussió té 
a la vida d’una persona que 
està buscant tot el que s’ha 
mencionat? Baixa autoestima, 
afectacions en l’estat d’ànim, 
sentir-se comparat i conver-
tir-se en una competició. 

Efectes perjudicials
I tot això sense entrar a valo-
rar els famosos “reptes virals” 
com el Ice bucket challenge, el 
10 years challenge o el In my 
feelings challenge, que animen 
als usuaris a banyar-se en llacs 
contaminats, pujar a gratacels 
o fer balconing. Atraure likes 
mitjançant aquests reptes 
comporta, sovint, conseqüèn-
cies altament perilloses per a 
la integritat física. 

Els terapeutes fa anys que 
hem après a no negar aquesta 
realitat. No ho compartim 
ni ho validem, però sí que 
integrem les interpretacions 
d’aquests comentaris o likes 
per arribar a les emocions 
que hi ha amagades darrera. 
Aquells maleïts estats que no 
s’eviten i donen poc lloc a la 
interpretació i un gran espai a 
l’autoconeixement.

  Núria G. Folguera
Psicòloga General Sanitària 

Estem en un  
moment en què 

rebre un like a les 
xarxes socials va 
molt més enllà  

de ser una mostra  
d’agradament, i 
pot ser una cosa 

ben diferent.



(IMMOBILIÀRIA) 
Heritatge Real Estate

PASSIÓ
DEDICACIÓ

ESFORÇ
EN CADA UNA DE LES 

NOSTRES OPERACIONS 
IMMOBILIÀRIES

www.heritagebcn.com

Barcelona
C/ Madrazo, 50-52

08006 / +34 93 452 32 77
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Com ens afectaran els 
incendis a Austràlia?

Els incendis a Austràlia són una mostra del que pot passar 
en els països desenvolupats si avança el canvi climàtic.

Més de 10 milions d’hectà-
rees cremades, tres vegades 
l’espai que ocupa Catalunya, 
un miler d’animals morts, 
5.900 edificis destruïts i prop 
d’una trentena de morts. 
L’incendi d’Austràlia, que ha 
cremat amb gran virulència, 
és una evidència científica 
dels efectes del canvi climàtic. 

El primer gran avís
La sequera, que havia assolat 
en 2017 i 2018, es va esten-
dre i es va intensificar en 
2019. El període de gener a 
octubre va ser el més sec des 
de 1902. A més, l’estiu va 
registrar la temperatura mitja-
na més elevada, i el gener va 
ser el més càlid arribant a 
màxims històric de 46,6ºC. 

Els incendis d’Austràlia 
són els primers, del primer 
món, que mostren les greus 
conseqüències per a la salut 
de les persones, la seguretat 
alimentària, les migracions, 
els danys, els ecosistemes i la 
vida marina.

L’efecte del canvi climàtic es 
tradueix en la regularitat en 

què es manifesten els fenò-
mens meteorològics extrems i 
anòmals. Les onades de calor 
i les inundacions se solien 
donar cada 100 anys i ara, són 
cada vegada més freqüents. 

També, els incendis i els 
ciclons tropicals van colpejar 
durant i van superar les seves 
mitjanes en intensitat i en 
freqüència dels seus fenò-
mens en indrets com Sibèria, 
Alaska, Bolívia i Veneçuela en 
el cas dels incendis o el Carib 
o Tòquio dels ciclons.

El 28 de juny del 2019, Fran-
ça va batre el rècord nacional 
de temperatura màxima de 
46,0 °C (1,9 °C per sobre 
del màxim anterior), com va 
passar a Alemanya (42,6 °C), 
els Països Baixos (40,7 °C), 
Bèlgica (41,8 °C) i Luxem-
burg (40,8 °C).

La temperatura  
va augmentant
Recentment, Catalunya ha 
patit dos episodis d’inundaci-
ons, ventades i baixes tempe-
ratures, el Glòria i el DANA. 
També als EUA, el 2019, 

l’acumulació de precipitació 
va ser la més alta mai regis-
trada (962 mm).

L’Organització Mundial de 
Meteorologia xifra el 2019 
entre el segon i el tercer any 
més càlid des que es tenen 
dades. L’any passat la tem-
peratura mitjana mundial va 
pujar 1,1ºC per sobre dels 
nivells preindustrials, i tot 
apunta que a finals del segle 
XXI la temperatura augmen-
tarà més de 3ºC.

Els efectes  
a casa nostra
A Catalunya, la temperatura 
mitjana anual ha augment 
gairebé 1,2ºC en els últims 
65 anys, I es projecta un 
augment de les màximes de 
fins a +3,5ºC cap al 2050. 
Segons el Servei Meteorolò-
gic de Catalunya, la precipi-
tació d’aigua i neu disminu-
iran mentre que les sequeres 
s’intensificaran. No obstant 
això, els episodis virulents 
dels fenòmens extrems crei-
xeran en intensitat i regula-
ritat en els propers anys. 
Per tant, estem al davant 

d’una possible revelació dels 
quatre elements clàssics de la 
Terra (aire, aigua, terra i foc) 
per declarar l’estat d’alerta 
sobre la falta d’aire de la 
Terra. A falta d’una resposta 
efectiva i consistent, les con-
seqüències seran pitjors i qui 
sap si irreversibles. 

  Sílvia Muñoz

Els incendis d’Aus-
tràlia són els pri-
mers, del primer 

món, que mostren 
les greus conse-

qüències en la salut 
de les persones, la 
seguretat alimen-
tària, les migra-
cions, els danys, 
els ecosistemes i 
la vida marina.



Especial   
Escoles
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Aprender idiomas es 
más fácil cuando uno es 
niño. Por ello, el colegio 
privado Highlands 
School Barcelona 
imparte su currículum en 
inglés y castellano desde 
P1, momento en que sus 
alumnos ingresan en el 
colegio. La maleabilidad de 
su cerebro y sus ganas de 
aprendizaje activo favorecen 
la rápida adaptación de 
una segunda lengua. 

Los niños que comienzan 
a asimilar varias lenguas 
cuando son pequeños 
lo tienen más fácil 
que los adolescentes o 
adultos, debido a que sus 
redes neuronales están 
desarrollándose. Diversos 
informes demuestran que 
en edades tempranas son 
más propensos a explorar 
y querer aprender cosas 
nuevas. Además, tienen 
más interiorizada la rutina 
de imitar sonidos o frases 
memorizadas, realizándolo 
como algo natural. 

Exponer a un niño a una 
segunda o tercera lengua, 
además de la materna, le 
aporta diversos beneficios. 
El primero que podemos 
observar a simple vista 
es que cuanto antes lo 
aprenden más fluidez 
tienen en un futuro. Pero es 
importante ir más allá. Hay 
estudios que prueban que 
el aprendizaje de idiomas 
es más cognitivo que 
lingüístico. Es decir, favorece 
las habilidades de los niños 
para resolver problemas y 
tener pensamiento crítico. 
También les aporta más 
creatividad y potencia su 
capacidad memorística. El 
conjunto de todos estos 
beneficios conlleva un mayor 
rendimiento académico. 

Como Cambridge 
International School, 
Highlands School Barcelona 
quiere asegurarse de dar 
la mejor educación a cada 
uno de sus alumnos. Los 
niños que han estado 

desde P1 o P2 en contacto 
con la lengua inglesa, al 
entrar en el programa de 
Cambridge que empieza en 
P5, pueden notar cómo les 
beneficia haber introducido 
esta lengua a una edad tan 
temprana. El haber podido 
vivir sus primeras etapas 
educativas en inglés potencia 
la progresión del curriculum 
de Cambridge que luego 
seguirá en las etapas de 
Primaria y Secundaria. 

La coordinadora de su 
departamento de inglés, 
Miss Helen Stevens, nos 
explica: “Que los niños estén 
expuestos a escuchar y usar 
una lengua no-materna les 
ayuda no solo a desarrollar su 
reconocimiento cultural sino 
también habilidades esenciales, 
como la pronunciación 
y la gramática”. 

Estudios han demostrado 
que cuánto más mayores 
sean los estudiantes, más 
desafiante será empezar a 
aprender y tener confianza 
en un nuevo idioma. “Cada 
día, vemos los beneficios de 
nuestros estudiantes más 
jóvenes que aprenden inglés en 
un entorno bilingüe natural 

y coherente. Utilizan estas 
habilidades lingüísticas, 
sin ser aparentemente 
conscientes del fantástico 
aprendizaje que están 
logrando” afirma Stevens.

Highlands School Barcelona, 
no solo forma parte de la red 
de Cambridge International 
School, sino que es también 
centro preparador de los 
exámenes de inglés de 
Cambridge y Oxford. 
Esta escuela prepara a sus 
alumnos desde pequeños, 
para que en Secundaria 
obtengan el First Certificate 
o el B2 y en Bachillerato 
salgan con el título del 
Advanced o Proficiency. 

Highlands School Barcelona, 
colegio con educación 
nacional y británica, tiene 
como objetivo formar 
grandes líderes. Por eso 
cuenta con personas 
altamente capacitadas. 
Destaca por ser el único 
centro de Europa acreditado 
por Cambridge International 
Examinations con el estatus 
de Cambridge Professional 
Development Centre, que 
lo capacita para formar 
a profesores y líderes en 

el sistema Cambridge; en 
concreto, a prepararlos 
para obtener uno de sus 
certificados internacionales, 
conocido como Teaching 
and Learning. 

El colegio no solo destaca 
por el alto nivel de inglés 
y académico que alcanzan 
sus alumnos, sino también 
por su humanismo 
cristiano. Pretende formar 
personas con valores que se 
convertirán en adultos justos. 

Highlands School Barcelona, 
que está situado en 
Esplugues de Llobregat, 
adopta la lengua inglesa 
desde un ángulo de 360º, 
para asegurarse que sus 
alumnos reciban la mejor 
preparación para el futuro. 

Aprender en inglés desde pequeños.
¿Cómo beneficia a los niños?

HIGHLANDS SCHOOL 
BARCELONA
C/ Manuel Florentín Pérez 26 
08950 Esplugues de  
Llobregat. Barcelona

T. 93 418 09 00  
www.highlandsbarcelona.es
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(DISSENY) 
LCI

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

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

3. Focalitzar-se  
en l’estudi. 

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

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

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

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

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

8. Condicionar  
amb l’estudi.

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

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

10. No respectar la 
línia escolar.

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

  La Torre De Barcelona

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





52 · 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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“El sistema educatiu no podia suportar un nou curs 
amb els pressupostos prorrogats, sense poder aplicar 
el decret de la inclusiva ni consolidar el professorat. 
Sense pressupost, estaríem a la porta del col·lapse”.

Habemus pressupostos. I 
un dels departaments que 
més ho agraeix, tant com el 
de salut, és el d’educació. 
La Conselleria de Josep 
Bargalló comptarà el 2019 
amb el pressupost més 
alt de la història, amb un 
total de 5.671.855.817,65 
euros.  Aquest fet suposa un 
augment significatiu de 850 
milions d’euros respecte el 
darrer pressupost aprovat i 
vigent fins ara (+17,65%), 
que data de 2017. 

És un alleujament per al 
sector perquè tal com ha 
expressat el mateix Barga-
lló “el sistema educatiu no 
podia suportar un nou curs 
amb els pressupostos pror-
rogats, sense poder aplicar 
el decret de la inclusiva ni 
consolidar el professorat. 
Sense pressupost, estaríem 
a la porta del col·lapse”. Ara 
falta que escoles, mestres i 
alumnes i famílies puguin 
tocar aquests diners. I ràpi-
dament, si és possible.  

Revertir les retallades 
Aquesta dotació perme-
trà revertir les retallades 
viscudes els darrers anys en 
l’àmbit educatiu i suposa 
una aposta per les mesures 
d’equitat i de lluita contra la 
segregació escolar. Per pri-
mera vegada, es superen els 
nivells d’inversió d’abans de 
la crisi en matèria educativa. 

De 0 a 3 anys 
Els nous comptes permetran 
recuperar la inversió del 
Departament en l’educa-
ció infantil de 0 a 3 anys, 
passant de 0 a 70 milions 
d’euros, una etapa educativa 
clau en el desenvolupament 
dels infants i en la igualtat 
d’oportunitats. D’aquesta 
manera, augmentarà la par-
ticipació en el finançament 
d’aquesta etapa educativa.

Més escola inclusiva 
Els nous pressupostos 
permetran per avançar en el 
desplegament de l’escola in-
clusiva, s’augmenta la dotació 
de personal amb 445 nous 
professionals: 261 places no-
ves de personal docent i 184 
places de personal d’atenció 
educativa, que es distribu-
iran segons les necessitats 
del territori. Per a fer front 
a l’increment de personal es 
destinarà una partida de 17,2 
milions d’euros. Alhora, es 
contemplen també d’altres 
polítiques d’escola inclusiva 
com monitors, transport i 
serveis específics, per 36,8 
milions d’euros. 

Més beques menjador 
El Departament aposta en 
els nous comptes del 2020 
per ampliar els barems de 
distribució de les beques 
menjador i així arribar a un 
sector més ampli d’alumnat. 
És per això que s’incre-
mentarà l’import dels ajuts 
parcials, passant de cobrir 
del 50% al 70% del cost de 
menjador. Igualment, es 
manté l’ajut del 100% del 
preu del servei del menjador 
per als alumnes amb neces-
sitats socials i econòmiques 
més severes. Amb aquesta 
mesura, es millora la situació 
dels alumnes que actualment 
no poden fer ús del menja-
dor escolar. 

Estabilitat laboral 
Educació destinarà el 2020 
una partida de 3.417 milions 
d’euros al personal docent, 
fet que implica un increment 
de 544 milions respecte el 
pressupost de 2017 –un 
19%. Es dona resposta a 
l’escolarització de l’alumnat, 
a les millores en atenció a 
l’escola inclusiva i a les con-
dicions laborals dels docents. 
Aquest curs, es convoquen 
5.000 places d’oposicions. 

Formació professional 
El Govern continuarà tre-
ballant en la integració dels 
dos sistemes de formació 
professional, tant el de l’àmbit 
d’Educació com de Treball. 
Cal recordar que per impul-
sar la nova FP, entre els anys 
2018 i 2021 es destinen 27 
milions d’euros per a noves 
inversions –amb fons euro-
peus, d’Educació i del SOC- 
per a diferents programes: FP 
dual, nous cicles, formació 
del professorat, acreditació de 
competències i oferta de certi-
ficats de professionalitat.

Família i menjadors 
El conseller també ha exposat 
avui dues de les novetats que 
incorpora el Projecte de Llei 
de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector 
públic, i de creació de l’im-

post sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi 
ambient, la coneguda també 
com a llei d’acompanyament 
dels pressupostos.

En l’àmbit educatiu, incre-
mentarà la participació de 
les famílies en la gestió del 
menjador escolar, facilitant 
la gestió dels menjadors a 
les associacions de famílies 
mitjançant convenis.Una 
altra mesura va orientada en 
la lluita contra la segregació 
escolar: les proves d’avaluació 
de 6è de primària i de 4art 
d’ESO, que es fan anualment 
als centres per saber el nivell 
d’assoliment de les competèn-
cies bàsiques, passaran a ser 
informació d’ús reservat.

  La Torre De Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya 

El nou pressupost aposta per mesures d’equitat i per revertir  
les retallades dels pitjors anys de la crisi econòmica

Educació disposarà del  
pressupost més alt de la història
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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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Per què et defineixes com 
un professor rebel?
El que faig es situar l’alumne 
al centre del seu aprenentat-
ge, destriar allò que han de 
saber amb el que no apareix i 
que també és important. I és 
rebel perquè, moltes vegades, 
ens basem en programacions 
establertes, tancades, rígides, 
avorrides i allunyades de l’in-
terès de l’alumne.

I tot per aconseguir  
joves lectors, oi?
Sí, la meva gran obsessió 
sempre és generar ganes de 
llegir i despertar aquest plaer 
per la lectura. Els proposo 
una activitat més vivenci-
al, experimentar el llibre 
des de dins, com un procés 
emocional. Per exemple, 
vam convertir el personatge 
principal d’una novel·la en un 
instagramer I cada alumne 
anava explicant la trama 
mitjançant les publicacions.

Qui ho diria que Instagram 
podria ser educatiu, oi?
Ningú. Ni ells, que són els 
principals sorpresos. I, agraïts 
de veure com un element de 
la seva realitat, i que és la cosa 

prohibida, de cop, es trans-
forma en una eina educativa. 
A més, ho viuen amb molta 
emoció i ganes de més. És 
molt additiu.

Si no t’agraden els exà-
mens, com avalues els 
coneixements? 
Els exàmens els he de fer, 
però soc molt crític perquè 
només tenen en compte el re-
sultat final i per a mi importa 
més el procés. Els alumnes 
són diferents, per tant, és un 
error demanar el mateix a 
tothom i/o el mateix resultat 
al final.

Si un alumne suspèn la 
majoria d’assignatures,  
què hem de fer?
Sobretot motivar-lo. Demos-
trar-li que allò que estem 
explicant té una aplicació a 
la realitat. És el més honest. 
Hem de fer-li descobrir una 
emoció, però primer cal ense-
nyar-li a emocionar-se. 

La família, quin paper té?
Són uns còmplices i han d’es-
tar molt presents en el procés 
educatiu. Els alumnes han 
de veure que anem de la mà, 

que caminem alhora. Si hi ha 
confrontacions, el més afectat 
és l’alumne.

“ Els continguts 
ja hi són tots, 
hem d’ensenyar 
a destriar-la, 
això és educar, no 
només aportar els 
continguts ”
El llibre és un manual per  
a profes o per a famílies?
La idea és que sigui obert a 
tothom perquè l’educació és 
una cosa de societat. Els pro-
fessors tenim una responsabi-
litat l’aula però la societat i les 
famílies estan vinculats.

En el llibre defenses l’ús  
del mòbil, per què?
Sí, és una extensió del nostre 
cos, com els ciborgs, no? 
Molts dels problemes que 
com adults ens trobem a 
classe, han sorgit en el món 
digital. Fer com que no hi 
és és un error perquè l’edu-
cació del segle XXI mereix 
respostes del segle XXI. 
Per això, s’ha de treba-
llar el llenguatge digital. 

Com ensenyar la diferència 
entre les notícies reals o les 
fake news, no?
Això ha de ser present. Els 
hem d’ensenyar a destriar la 

informació. Els continguts 
ja hi son, hem d’ensenyar a 
destriar-los i saber usar-los. 

Què podem aprofitar del 
model pedagògic clàssic? 
Sóc molt partidari de barrejar 
metodologies sempre i quan 
tinguin sentit, com les classes 
magistrals. També et demanen 
classes més tradicionals, plaer 
per aprendre.

Aleshores, creus que és 
millor anar a poc a poc, 
adaptant el canvi entre els 
professors del claustre?
Vaig començar que no feia 
les classes així. És un canvi 
progressiu en funció dels 
resultats i la comoditat de qui 
les aplica.

Què diuen els col·legues?
Es curiós perquè la comuni-
tat educativa debem generar 
una imatge que ens matem 
entre nosaltres i està bé que 
es percebi així. Afortuna-
dament, ens comuniquem, 
convivim molt entre metodo-
logies diferents sense que la 
sang arribi al riu. 

Aquest mètode serveix per 
ensenyar ciències?
L’important és dominar la 
matèria. Quan la domines al 
100%, li pots donar la volta. 
Ser profe és aprendre, per 
després reaprendre perquè 
quan ho expliquis que la per-
sona ho entengui. 

  Sílvia Muñoz

Cristian Olivé, el professor rebel:
“L’educació del segle XXI mereix respostes del segle XXI”

Rosalia, Netflix o Instagram són algunes de les noves 
metodologies que empra Cristian Olivé, professor de 
l’Institut Joan Pelegrí del barri de Sants, i que recull en 
el seu nou llibre ‘Profes Rebels’. Pera Olivé, cal que els 
professors emocionin els alumnes i per aconseguir-ho 
cal baixar al seu terreny. 
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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.
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Fugar-se: una opció de vida
316.599 catalans es van em-
padronar a l’estranger durant 
el 2019, segons l’Idescat. 
Una xifra que es manté a 
l’alça des de l’inici de la crisi. 
França (42.952) s’emporta 
el palmarès, seguida d’Ale-
manya (25.263), Regne Unit 
(21.834), Suïssa (15.566) o 
Andorra (15.393). I prop de 
3.000 persones es van regis-
trar a Austràlia. Hem parlat 
amb alguns d’ells per desco-
brir els motius de la fuga.

Feina digna a Suïssa
Cristina Pueyo és graduada 
en Arquitectura per la Univer-
sitat Politècnica de Barcelo-
na i treballa en un despatx 
d’arquitectura i urbanisme 
a Suïssa. L’oportunitat li va 
sorgir una setmana després 
de graduar-se. Ella “volia tre-
ballar del que havia estudiat 
a la universitat en condicions 
dignes i equivalents als anys 

que havia dedicat en estudiar, 
i no volia perdre la il·lusió ni 
les ganes”. I per aquesta raó  
porta prop de cinc mesos a 
Brugg, a vint minuts de Zuric. 

La Cristina destaca la falta 
d’oportunitats a Barcelona 
i afirma que li hauria costat 
trobar una feina digna, a més 
“d’estar mal valorada, mal 
pagada i fent massa hores”. A 
Suïssa, destaca la flexibilitat 
horària, un salari mínim digne 
o un bon ambient de treball.

El país de la química 
Luis Montiel és químic i té 
un màster en Síntesi, Catálisi 
i Disseny Molecular. Actual-
ment està fent un doctorat a 
Munic. El motiu rau en què 
“Alemanya, històricament, ha 
sigut un dels països referents 
en investigació química. Per 
aquest motiu, fer un doctorat 
en química en aquest país 

té un valor afegit per a les 
empreses i centres d’investiga-
ció”, destaca. Quan acabi vol 
tornar i treballar en el depar-
tament de I+D+i d’alguna 
gran empresa. 

Hivernacles
L’Arnau Ribera és graduat 
en Biotecnologia i estudis in-
acabats de màster en Biotec-
nologia vegetal. Actualment 
treballa per una organització 
relacionada amb l’horticultu-
ra, la conversació de plantes i 
la recerca. Però ja fa anys que 
volta pel món.  

Fa mig any que va rebre una 
oferta del Regne Unit i va 
marxar. Les condicions són 
bones i no es planteja tornar, 
de moment. “A Catalunya, 
la biotecnologia vegetal no 
és massa coneguda, així que, 
hauria sigut complicat trobar 
feina”, afirma Ribera. 

Aventura a Austràlia
Lalo Cavalcanti, Lídia Gar-
rido, Cristina Tirado i Carles 
Costa, són quatre catalans que 
van anar el 2019 a Austràlia a 
cercar feina i gaudir de l’ex-
periència. Tirado és l’única 
que té visat Working Holidays. 
La resta han anat al continent 
com a estudiants. Tot un repte 
de supervivència, ja que “llui-
tes per aconseguir una feina 
del teu gust, per més hores i 
tenir diners”, defineix Costa.

Tots coincideixen en la forta 
presència d’espanyols, sobre-
tot catalans. Fet que complica 
l’aprenentatge de l’anglès, tal 
i com afirma Costa. Garrido 
considera que ve donat per 
l’estil i el nivell de vida amb 
una experiència on pots gua-
nyar 4.000 dòlars mensuals.

  Sílvia Muñoz

Cristina Tirado i Car-
les Costa són aven-
turers a Austràlia. 
Luis Montiel estudia 
a Munic. Cristina 
Pueyo fa d’arquitec-
ta a Suïssa. I Arnau 
Ribera no vol marxar 
del Regne Unit. 
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Salesianes



(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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L’ús de les noves tecnolo-
gies ha suposat un canvi de 
paradigma i de mentalitat 
entre els més joves. Per això 
és de màxima importàn-
cia educar els nostres fills i 
filles de  manera que puguin 
aprofitar el món digital de la 
forma més adequada possi-
ble. Les noves tecnologies no 
són pas l’enemic, tot i que 
massa sovint no ajuden gaire 
el professorat. És qüestió de 
trobar un equilibri perquè els 
mateixos alumnes aprenguin 
a mantenir-les sota control.  

Soft Skills
Per això, CEL Working, la 
xarxa d’experts que aposta 
per la integració de la tec-
nologia a l’educació apunta 
la gran utilitat de les apps 
que potencien les anomena-
des soft skills, les habilitats 
i competències socials, de 

col·laboració, comunicació, 
pensament crític, resolució de 
problemes i creativitat, que 
afavoreixen que les persones 

es moguin amb èxit en el 
seu entorn. Per exemple, per 
aprendre d’una forma amena 
i totalment integrada a les 

experiències viscudes durant 
les vacances, és recomana-
ble utilitzar aplicacions com 
editors de vídeos i imatges, 
programes de realitat aug-
mentada que s’integren en un 
viatge familiar o xarxes socials 
que permet gravar vídeos i 
enviar comentaris audiovisu-
als a altres usuaris.

Sobre exposició
A banda d’això, les tecnolo-
gies digitals són un perfecte 
catalitzador i un suport per 
fomentar i accelerar l’apre-
nentatge. No obstant, s’ha de 
fer un ús amb sentit comú per 
evitar la sobreexposició dels 
alumnes a les pantalles. Per 
això és important que escola, 
família, institucions i entorn 
s’uneixin per educar en la 
utilització d’aquests elements. 

 La Torre De Barcelona

Les apps potencien les anomenades soft skills, 
que són les habilitats i competències socials de 
col·laboració i resolució de problemes.  

L’ús d’apps educatives potencia  
l’aprenentatge permanent

(ESCOLES) 
Mary Ward Barcelona
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L’objectiu de l’escola és 
educar els infants. I educar 
és molt més que transmetre 
coneixements. D’aquí que la 
innovació pedagògica vagi 
molt més enllà de l’ús de no-
ves tecnologies a les aules. Per 
això destaquem avui algunes 
de les innovacions incloses 
al programa educatiu d’una 
escola històrica de Les Corts 
el CEIP Pau Romeva. 

Tutories transversals
No cal parlar de la importàn-
cia de les tutories en l’edu-
cació infantil. I tanmateix, 
per què no ampliar-les? Amb 
aquesta idea aquest any han 
instaurat les tutories trans-
versals, que reuneixen nens 
de tots els cursos en grups de 
diferents edats per fer activi-
tats plegats entorn de temes 
com la sostenibilitat o l’em-
patia. Treballant amb com-

panys més grans i més petits 
es reforça el grup i s’aprèn a 
treballar en equip. 
  
Projectes cooperatius 
Una altra tendència en 
l’educació és treballar per 
projectes. Al Pau Romeva 
l’assignatura de Medi es fa 
per projectes, una forma 
molt motivadora d’aprendre, 
perquè els joves alumnes 
aprenen per mitjà de projectes 
cooperatius com el Fòrum de 
Recerca de les Corts, el Con-
grés de Ciència o a la First 
Lego League. 

Racons inclusius
A l’espera que arribin refor-
ços de la Generalitat, les es-
coles sobreviuen amb la seva 
imaginació. Els espais de relax 
i simulació són petits espais 
on els nens poden aïllar-se 

una mica de l’entorn i superar 
una crisi puntual que els afec-
ta. Són petits detalls que els 
fan sentir millor i que fan que 

els alumnes s’estimin l’escola 
on aprenen a fer-se grans. 

 La Torre De Barcelona

Els espais de relax i simulació permeten als 
alumnes aïllar-se per un moment i fer sentir els 
alumnes que són a casa seva. 

Noves tendències educatives  
per enfortir els projectes escolars

Els professors tenen tants 
alumnes i tantes feines per fer 
que sovint no poden donar als 
alumnes el tracte personalitzat 
que necessiten. Aquesta res-
ponsabilitat recau en centres 
de reforç on el personal edu-
catiu pot dedicar-li més temps 
a cadascun dels alumnes. 

Mireia Picazo, directora de 
L’Estel dels Talents, un centre 
especialitzat, ens explica que 
el primer que fan és descobrir 
quines són les necessitats de 
l’infant: “La millor manera 
d’explicar les coses és de la 
manera que els nen l’enten-
gui”. Precisament per això 
el responsable compta amb 
tot de recursos al seu abast, 
uns molt moderns i altres que 
vénen de molt lluny, perquè 
els nens que necessiten reforç 
puguin adaptar-se al ritme 
dels seus companys.   

Baixa autoestima 
Treballant amb grups de 
cinc o sis anys és més fàcil 
aconseguir resultats. Sobretot 
si tenim en compte que, per 
a la Mireia, la majoria dels 
nois i noies tenen una baixa 
autoestima i no compten alb 
l’ajuda que necessiten de les 

seves famílies. No per manca 
d’implicació de ganes, sinó 
per la situació laboral de pares 
i mares, que han de fer tantes 
hores de feina que els impe-
deixen dedicar el temps que 
caldria als seus fills. 

Per això al centre defen-
sen l’acompanyament 

com el punt essencial per 
abordar els problemes de 
rendiment a l’escola. 

D’altra banda la cooperació 
entre el centre, la família i la 
pròpia escola, és clau perquè 
el reforç funcioni.   

  La Torre de Barcelona

Acompanyar els infants és  
l’única manera de personalitzar l’educació

La majoria dels nens 
que acudeixen a 

classes de reforç tenen 
problemes d’autoestima 

i no compten amb 
l’ajuda de la seva 

família, no per falta 
de ganes sinó per la 

quantitat d’hores que 
han de treballar.  
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Jesús Maria Sant Ger-

vasi

Truca’ns i demana informació al 934 171 200

Visites personalitzades

L’escola de tothom,
un espai per créixer.

Vine a coneixe’ns!

Infantil · Primària · ESO
Centre concertat

Batxillerat

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

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

12 de març (15-17h)

Portes obertes - 29 de febrer

Vine i descobreix el col·legi en funcionament!

10 h Infantil / Primària - 12 h ESO / Batxillerat
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Els serveis municipals d’infor-
mació, assessorament i acom-
panyament van fer 293.589 
atencions a adolescents i joves 
durant l’any 2018. 

Els indicadors mostren en 
general un avenç molt positiu 
i una ampliació especialment 
destacada en alguns serveis 
especialment rellevants per als 
joves com els ‘Aquí t’escol-
tem’ d’atenció emocional a 
adolescents entre12 i 20 anys, 
que contribueixen a resoldre 
problemàtiques quotidianes 
dels joves.

Entre els serveis que més es 
van utilitzar i les activitats 
en què més es va participar 
destaquen els Punts InfoJove, 
amb més de 72.000 usos, les 
més  de 45.000 participaci-
ons en programes educatius, 
sobretot d’orientació per a 

futurs estudis o les 44.000 
atencions en salut sexual i 
reproductiva que es van oferir 
des dels diferents serveis.

A banda, més de 33.000 
adolescents han estat benefi-
ciaris de programes d’esport, 
més de 18.000 de des-
comptes en cultura, i prop 

d’11.000 han fet ús dels 
diferents programes d’ocu-
pació desenvolupats des dels 
diferents serveis municipals.

El Pla d’Adolescència i Joven-
tut 2017-2021 es va aprovar 
al juny de 2017 després d’un 
llarg procés de participació 
amb centenars de joves i 

experts, i compta amb quatre 
eixos principals: facilitar 
l’emancipació, contribuir 
al benestar dels i les joves, 
fomentar la seva participació 
en la transformació social i 
treballar des de la proximitat 
dels barris.

  La Torre de Barcelona

Els serveis juvenils d’informació  
atenen prop de 300.000 adolescents i joves

Entre els serveis públics 
més emprats hi ha els 
Punts InfoJove, que 

organitzen programes 
d’orientació educativa 

o de salut sexual i 
reproductiva. 

Un total de 2.610 d’espanyols 
van ser admesos el curs pas-
sat pel servei britànic d’ad-
missió universitària, un 10% 
més que anys anteriors. Així 
doncs, Espanya se situa en el 
rànquing dels països emissors 
d’estudiants al Regne Unit, 
segons dades de UCAS. 
Es posiciona com a segon 
després de França en la Unió 
Europea i el cinquè tenint 
per davant la Xina, Hong 
Kong, Malàsia i França. 

Les xifres confirmen que 
Espanya aposta pel sistema 
universitari britànic, conside-
rat el més internacionalitzat 
d’Europa i el segon del món, 
rere el nord-americà. Se-
gons el QS World University 
Ranquings 2019, quatre de les 
seves universitats estan entre 
les deu millors del món i tren-
ta d’entre les 200 primeres. 

A causa de l’actualitat sobre 
el Brèxit i la retirada del Reg-
ne Unit de la UE, tot alumne 
de la UE que es matriculi 

abans del 31 de desembre del 
2020 a un grau o postgrau al 
Regne Unit tindrà el mateix 
dret de taxes i finançament 

públic que els britànics, fins 
a finalitzar els estudis. Es 
mantenen els programes de 
mobilitat Erasmus+ per a 
estudiants i professors fins al 
final del curs 2020-2021. 

Els espanyols ja residents al 
Regne Unit o els que arribin 
abans del 31 de desembre de 
2020 no necessiten visat per 
a entrar. En canvi, si han de 
romandre més enllà de l’1 de 
gener de 2021, cal que sol-
licitin l’estatus d’assentat per a 
tramitar un visat preferent.

Pel que fa al reconeixement 
de títols universitaris ofici-
als, es mantindran com fins 
ara recollit en els acords de 
l’Espai Europeu d’Educació 
Superior, tot i que, es preve-
uen canvis. 

 Sílvia Muñoz

Qualsevol estudiant que es matriculi al Regne 
Unit, fins al desembre de 2020, podrà mantenir 
les mateixes taxes que els alumnes britànics.  

Espanya, entre els 5 països  
amb més universitaris al Regne Unit



(ESCOLES) 
Escola Sil

Colegio
Col·legi
School

Educació trilingüe, integral i molt propera 
a Infantil, Primària, ESO i Batxillerat

Educant 
cap al futur
Educant 
cap al futur

Per visites personalitzades, contacteu-nos:
93 212 67 54 — sil@colegiosil.com
www.colegiosil.com
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La Salle Bonanova entén 
les activitats extraescolars i 
de lleure com una peça clau 
valorant la gran ajuda que 
aquestes transmeten i poten-
cien en el desenvolupament 
integral dels infants.

Per aquest motiu, aquestes 
activitats estan alineades i en 
consonància amb el projecte 
pedagògic del centre. 

Per poder desenvolupar 
els diferents àmbits de la 
persona i donar resposta a 
les motivacions i inquietuds 
pròpies dels nens i les nenes 
i les seves famílies, l’escola 
ofereix una àmplia oferta 
des de  P3 fins a 4t d’ESO, 
seqüenciada segons l’edat i 
els interessos.
Amb la visió de desenvo-
lupar les diferents compe-
tències necessàries per la 
vida adulta l’oferta s’obre a 
diferents àmbits.

L’àmbit científic tecnològic 
amb activitats com la robò-
tica, el club de la ciència, la 
creació de pel·lícules amb 
l’aplicació del imovie, la me-
canografia o el taller d’an-
glès fent ús d’aplicacions 
amb els ipads.

L’àmbit  artístic amb el cant 
coral, el llenguatge musical, la 
pràctica d’instruments, el tea-
tre, l’elaboració de manualitats 
en anglès “arts and crafts”, els 
tallers de creació, la dansa...

L’àmbit esportiu iniciat 
des de la psicomotricitat, 
les habilitats motrius bàsi-
ques i els jocs pre-esportius 
en els primers cursos per 
arribar als esports federats 
de futbol, hoquei, bàsquet, 
handbol, vòlei, patinatge 
artístic, gimnàstica rítmica,... 
Ampliant l’àmbit esportiu, 
l’escola compta també amb 

l’activitat d’escacs la qual 
aporta innombrables habi-
litats cognitives als infants 
com el pensament crític, 
l’empatia o l’autocontrol.

L’àmbit lingüístic ofereix 
gran varietat per a l’adqui-
sició d’idiomes com l’an-
glès, el francès, l’alemany 
o el xinès. Paral·lelament a 
l’aprenentatge de les llen-
gües, hi ha la possibilitat de 
realitzar estades a l’estran-
ger de curta i llarga durada 
per a posar el pràctica els 
coneixements apresos.

Complementant el ventall 
lingüístic, l’escola ofereix 
també una extraescolar 
anomenada “oratòria i 
debat” per a poder desenvo-
lupar les tècniques de parlar 
amb públic i els diferents 
recursos per a aprendre a 
transmetre correctament la 
informació a l’interlocutor.

L’àmbit del lleure amb 
sortides a la neu de cap de 

setmana, casals d’estiu en els 
mesos de juny, juliol i setem-
bre i també colònies d’estiu.

Tota aquesta oferta tras-
pua els valors del centre i 
fomenta la  socialització. 
Aquestes activitats fan que 
els nois i noies tinguin un 
temps i un espai per rela-
cionar-se, respectant unes 
normes i pautes socials 
envers els valors de la bona 
convivència; i a la vegada 
els dona l’oportunitat de fer 
noves amistats, despertant 
nous interessos i habilitats 
que milloren la seva autoes-
tima i benestar emocional.

Esports, arts, idiomes, tecnologia i molt més  
a l’oferta extraescolar de La Salle Bonanova

LA SALLE BONANOVA
Pg. Bonanova, 8 
Barcelona 080222

T. 93 254 09 50

www.lasallebonanova.cat
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La Salle Bonanova
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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 capaços 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



(ESCOLES) 
Escola Frederic Mistral

Confirmeu l’assistència a través del formulari que trobareu al  
nostre web portesobertes.fundaciocollserola.cat, trucant  
al 93 211 89 54 o enviant un correu a info@fundaciocollserola.cat.

També podeu demanar una entrevista personalitzada.

Portes Obertes 
d’Educació Infantil
Dissabtes 15 de febrer i 7 de març de 2020 a partir de 
les 10h i fins a les 13h als edificis de Tibidabo i Sarrià

#CreantEscola fundaciocollserola.cat  |   #EduquemAmbTu

PO20_Anunci_La_Torre_A4_febrer.indd   1 7/2/20   10:30
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Barcelona compta amb dos 
centres en aquesta prestigiosa 
llista, la UB i la UAB, que 
estan acompanyats per les 
facultats de Granada, València 
i la Complutense de Madrid
Les universitats espanyoles 
són garantia de bona educació 
i alt prestigi. Així ho afirma 
el Ranking Acadèmic 2019 
d’Universitats Mundials de 
Shanghai, on les universitats 
espanyoles de Barcelona,   
Granada i València, a més de 
l’Autònoma de Barcelona i la 
Complutense de Madrid han 
aconseguit situar-se entre les 
300 millors del món. 

Segons la classificació de 
2019, que s’ha fet pública 
aquest dijous, la Universitat 
de Barcelona és l’única de 
les espanyoles que ha acon-
seguit “colar-se” entre les 
200 millors, una franja a la 

qual va accedir fa un any i 
en la qual no hi va haver cap 
centre espanyol fins a 2018. A 
més, altres quatre universitats 

figuren entre les 300 millors 
del Rànquing: l’Autònoma de 
Barcelona,   la Complutense 
de Madrid, la Universitat de 

Granada i la de València. En-
guany han accedit per primer 
cop la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la de València, 
mentre que ha perdut el seu 
lloc la Pompeu Fabra.

També col·loca a la Politècni-
ca de Madrid, a la Jaume I de 
Castelló, a la de Santiago de 
Compostel·la, i a la catalana 
de Rovira i Virgili en els 600 
primers llocs. La classificació 
té en compte paràmetres de 
qualitat com nombre de pu-
blicacions en revistes interna-
cionals de prestigi reconegut 
i el nombre de cites dels tre-
balls dels seus investigadors.
La universitat nord-americana 
de Harvard torna a ocupar 
el primer lloc mundial en la 
classificació de 2019, com 
porta fent-ho des de 2003. 

 Sílvia Muñoz

La Universitat de Barcelona és l’única que  
s’ha colat entre els 200 millors centres del  
món, segons un rànquing internacional. 

Les universitats catalanes,  
entre les millors del món

Intel.ligència Artificial  
per afavorir l’èxit educatiu

La Generalitat ha posat en 
marxa un projecte d’innova-
ció avançada per incorporar 
la Intel·ligència Artificial per 
afavorir l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat i la cohesió social en 
els centres educatius de Ca-
talunya. Es tracta del projecte 
IA_Watsom, Intel·ligència 
artificial per a la millora de 

l’èxit educatiu, que s’engega 
aquest curs com a prova pilot 
amb la participació d’uns 490 
alumnes i més de 12 docents 
de 6 centres educatius. 

Un cop finalitzada la prova, 
es farà una avaluació per tal 
de detectar estratègies que 
puguin estendre’s a la resta de 

centres educatius. La inicia-
tiva també té com a objectius 
acompanyar els centres en 
l’anàlisi avançada de patrons 
de comportament per pro-
moure canvis organitzatius i la 
millora de la convivència, i el 
fet de posar en valor el paper 
inclusiu de la tecnologia per 
assolir l’èxit educatiu.

Aquest projecte es porta a 
terme a través d’un joc d’or-
dinador on l’alumnat respon 
una sèrie de preguntes sobre 
la seva relació amb el grup 
classe. L’aplicació realitza un 
sociograma del grup per a la 
presa de decisions i estratègies 
educatives de l’equip docent. 
I, per confirmar els resultats 
obtinguts hi ha un robot que 
conversa amb l’alumnat. 

Aquests projectes exploren 
tendències que integren 
tecnologies digitals enfo-
cades a l’ensenyament. Els 
avenços tecnològics son una 
oportunitat per la millora de 
l’educació, la personalització 
de l’aprenentatge, les dinà-
miques, l’aprenentatge i la 
docència i la gestió de centre, 

  La Torre de Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya 

490 alumnes, més de 
12 docents i 6 centres 
educatius participaran 
en un projecte educatiu 
per aconseguir que la 
intel·ligència artificial 

sigui útil per aprendre.
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Teresianes de Ganduxer

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...



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

ESCOLES

Arriba una nova edició del 
festival de cinema de Barcelo-
na, el BCN Film Fest, i, com 
ja és habitual, reserva una 
part de la seva programació 
per reivindicar el cinema com 
a eina educativa. La Setma-
na de l’Escola del Festival 
Internacional de Cinema de 
Barcelona-Sant Jordi tindrà 
lloc en els Cinemes Verdi de 
Barcelona del 30 de març al 
3 d’abril, fora de les dates 
oficials de celebració del cer-
tamen, que a l’edició del 2020 
serà entre el 17 i el 24 d’abril. 
 

Una setmana especial
Es tracta d’una setmana de 
programació especial pensa-
da per a centres escolars on 
s’ofereixen diverses pel·lícules 
que destaquen pel seu caràc-
ter educatiu al preu súper re-
duït de 2,90€/entrada, en una 

iniciativa que l’any passat van 
gaudir més de 1.500 alumnes 
de col·legis de tota Barcelona. 
 

Dins de la programació 
d’aquesta edició trobem 
noves pel·lícules que abor-
den la vida en l’escola, com 

la francesa La vida escolar o 
l’espanyola Uno para todos, a 
més d’una de les pel·lícules 
de temàtica social més im-
portant de totes les que s’han 
estrenat el 2020, Especiales. 

També es podran redesco-
brir grans èxits del 2019 que 
destaquen pels seus valors, 
com la gran guanyadora de 
l’última edició dels Oscar Gre-
en Book, el reeixit drama his-
tòric d’Alejandro Amenábar 
Mientras dure la guerra o l’èxit 
de taquilla familiar Mia y el 
león blanco. 

Finalment, també s’ha inclòs 
en la proposta l’original 
cinta d’animació nominada a 
l’Oscar La vida de calabacín i 
el documental d’art Pintores y 
reyes del Prado. 

 La Torre De Barcelona

EL BCN Film Fest ofereix vuit títols de caràcter 
educatiu per a professors i alumnes al preu 
reduït de 2,90 euros.

Setmana de l’Escola al Festival  
de Cinema de Barcelona

Sovint discutim sobre la capa-
citat dels joves per formar-se 
i gestionar les seves vides en 
el nous temps, però estan re-
alment preparats per prendre 
decisions? Segons un nou 
informe sobre competències 
financeres de Pisa, prop del 
25% dels estudiants de l’estat 
espanyol no supera el nivell 
bàsic de coneixements en 
l’àmbit de les despeses quoti-
dianes. O sigui, que no saben 
res d’economia domèstica.

En el vagó de cua 
Un 6% dels enquestats per 
l’estudi no son capaços de 
detectar estafes financeres.
A més, amb prou feines un  
6% dels enquestats poden 
detectar estafes financeres per 
correu electrònic, i que fins a 
tres quartes parts dels alum-
nes no poden comprendre 
una nòmina. 

Tanmateix, Espanya se situa 
en el desè lloc del total de 
quinze països on s’ha portat 
a terme l’estudi. La Xina 
(on s’analitzen les regions 
de Pequín, Xangai, Jiangsu i 
Guangdong), Bèlgica i Ca-
nadà encapçalen la classifi-
cació, mentre que únicament 
Lituània, Eslovàquia, Xile, 

Perú i Brasil se situen per 
sota d’Espanya.

En el mateix informe Pisa 
detecta una correlació entre 
l’estatus socio-econòmic dels 
participants i els resultats, i, 
això sí, apunta que les noies 
acostumen a obtenir millors 
notes que els nois. 

L’informe destaca que, des de 
2014, l’educació secundària 
espanyola ha incorporat en el 
seu currículum lliçons sobre 
educació financera malgrat 
que, de moment, no està ofe-
rint els resultats esperats tal i 
com aquest estudi revela.

  La Torre de Barcelona

1 de cada 4 estudiants no sap prendre  
decisions sobre economia domèstica

Un 6% dels enquestats en 
el context de l’Informe 

Pisa no és capaç de 
detectar una estafa 

financera, d’aquelles 
que  són més o menys 

evidents per a la majoria.  



(ESCOLES) 
Sagrat Cor de Sarrià

“ESTIMEM ALS NOSTRES ALUMNES, 
BUSQUEM EL SEU TALENT 

I EL POTENCIEM AL MÀXIM”

Vine al Sagrat Cor Sarrià

Inscriu-te als nostres OPEN DAYS

EDUCACIÓ INFANTIL (de 0 a 6 anys) - PRIMÀRIA
7 de febrer · 28 de febrer · 5 de març

ESO
11 de febrer · 14 de febrer

BATXILLERAT

20 de febrer · 16 d’abril

CICLES FORMATIUS

26 de març · 7 de maig

NADÍS - Ed. ESPECIAL

20 de febrer

• ESCOLA CRISTIANA
• EDUCACIÓ EN VALORS

• INTERNATIONAL PROJECTS
 • ROBOTICS & STEAM

• ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES
• EMPRENEDORIA

• ART
• FP DUAL

• BATXILLERAT CONCERTAT

C/ Sagrat Cor, 25 BARCELONA • T. 93 203 02 00

CENTRE CONCERTAT A TOTES LES ETAPES



(ESCOLES) 
Graus 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 empolsa-
des que ornamentaven els caps 
cortesans.

Anys marcats per les continues 
lluites entre un imperi espa-
nyol en decadència i l’auge de 
l’ambiciós projecte expansiu 
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.

Amb un real de vuit es po-
dia pagar tant a un comer-
ciant 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, formen 
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, apreciem com sota una 
única corona i situats entre 
les dues columnes d’Hèrcu-
les, coronades a la vegada per 
dues corones, ambdues reials 
o en ocasions reial i imperial, 
(columnes per les que reben 
el seu sobrenom) adornades 
amb sengles cintes amb el 
lema “PLUS VLTRA” (lema 
nacional d’Espanya que en llatí 
significa “més enllà”), apareixi-
en dos globus terraqüis que re-
presenten els hemisferis oriental 

i occidental superposats sobre 
onades marines (representant 
així l’oceà que separa Europa 
d’Amèrica). Aquesta simbolo-
gia 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) completen la informa-
ció 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 longitudinalment 
per dos segments a desgrat que 
, en l’actualitat, sovint simple-
ment apareix un d’aquests dos 
segments: $
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.
En el cantell, per evitar falsifica-
cions i escurçaments, la moneda 
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 reemplaça-
des per les de “bust” del monar-
ca. El canvi de disseny va servir 
com a maniobra secreta 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”).
El real de a 8 “columnari”, 
una bella i col·leccionable mo-
neda amb molta història.

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

Viatjar en el temps amb la numismàtica

(FILATÈLIA) 
Filatèlia-Numismàtica-Alcaraz En Sex Academy  te ofrecemos una 

amplia variedad de actividades, 
cursos y talleres relacionados con la 
sexualidad. Apostamos por una 
educación sexual de calidad, 
profesional y divertida. Todos los 
talleres están impartidos por 
profesionales cualificados y se 
pueden realizar de manera individual, 
en pareja o en grupo. Para más 
información, visita nuestra página web: 
www.sexacademybarcelona.com

+34 93 415 02 81 
info@sexacademybarcelona.com

La primera academia de sexualidad de España

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

www.sellosonline.com 
www.materialdecole 
ccionismo.com
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Fins ara només ens havien arribat píndoles del nou tre-
ball de la cantant Núria Graham, però quines píndoles: 
Connemara i Toilet Chronicles. Ara, per fi, arriba el disc 
complet, que es presentarà el proper dia 27 de febrer a 
la Sala Apolo de Barcelona.

Graham portava dos anys de descans girant pels festi-
vals i les slaes més rellevants del nostre territori i també 
l’estranger, visitant Portugal, Berlin, França i Londres, a 
més d’entrar a formar part de la banda d’Amaia. I enca-
ra així ha trobat temps per a la Marjorie. 

Clara Segura i Bruno Oro tornen a treballar plegats 
en una obra feta a mida i dirigida per la pròpia actriu. 
Cobertura és una història d’amor i desamor d’una 
parella artística on la fama canvia sobtadament de cantó,  
gràcies en bona part a les xarxes socials, cosa que pro-
voca un daltabaix sentimental. La podeu veure fins al 15 
de març al Teatre Romea. 

És una comèdia que barreja moltes maneres de fer co-
mèdia, molt exigent amb els intèrprets. Una obra prefec-
ta per a dos bons amics, Clara i Bruno, que es coneixen 
perfectament, i que destaquen per la seva habilitat per 
multiplicar-se a l’escenari i representar tots els papers de 
l’auca. Una garantia per als espectadors.    

Marjorie Cobertura

T’estimo si he begut és un espectacle amb cançons a 
partir dels relats d’Empar Moliner, adaptats al teatre 
per ella mateixa. Històries esbojarrades i contradictòries 
que fascinen per la seva singularitat, protagonitzades 
per personatges que us costarà d’oblidar. Podeu veure al 
Teatre Poliorama a partir del 21 de març.  

És primer espectacle escrit per Moliner i l’ocasió 
mereixia una bona posada en escena. El produeixen 
Dagoll Dagom i La Brutal, el dirigeix David Selvas 
i el protagonitzen es actrius de T de Teatre: Mamen 
Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca, acompa-
nyades aquest cop per David Bagès, Mercè Martínez i 
Ernest Villegas. 

Si trobeu a faltar dibuixos animats dels d’abans, històries 
boniques, amb valors, divertides però amb fonament, us 
recomanem que aneu a veure Les vides de Marona, la de-
liciosa història d’una gosseta molt especial. Busqueu-la 
als cinemes, a partir del 13 de març.

Per mitjà de la història d’aquesta gosseta que va passant 
de mà en mà omplint d’innocència i de llum totes les llars 
on ha viscut, la directora, Anca Damian, explora nous 
mitjans d’expressió cinematogràfica que donen com a 
resultat una experiència visualment única i formalment 
desbordant on es barregen les arts plàstiques amb l’arte-
sania del cinema i el concepte d’espai. Damian ha guanyat 
més de 20 premis amb els seus sis llargmetratges.   

T’estimo si he begutLes vides de Marona

  Carla Pagespetit @carlapagespetit

LIKES



(IMMOBILIÀRIES) 
Premium Homes

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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Oratori Àngel de Tobies
Dins el XI Cicle de Música Religiosa que 
ofereix el Centre Cívic Pere Pruna arriba l’Oratori 
Àngel de Tobies, de Carlota Baldrís, un cant a la 
vida i a la conservació de la terra, interpretat per 
Tanit Bono i un quartet vocal, dirigit per Montser-
rat Meneses. Divendres 20 de març, a les 20 hores.

Un viatge al mite dels 
encantaments màgics. Rea-
litat o fantasia? El petit circ 
dels encantaments és un 
espectacle que fa probable 
allò que és improbable, i el 
que és probable, bonic. 

Combinant elements de 
màgia, clown, música i 
absurd el Mestre Pablo Al-
Kalinas encantarà taules, 
ampolles, serps i molt més. 

Tot és possible en l’im-
possible món del mestre 
Al-Kalinas. Un espectacle 
dirigit a infants a partir de 
4 anys acompanyats per 
alguna persona adulta. 

• Data: Divendres, 28 de 
febrer, a les 17.30 h.  

• Lloc: Centre Cívic   
Vil·la Urània. Saragossa, 29. 
www.vilaurania.net   

Què entenem avui en dia 
per comunitat? En aquest 
cicle del centre Cívic Casa 
Orlandai, s’analitzen  les 
conseqüències del canvi 
de concepte a través del 
cinema, del teatre i de la 
filosofia. En la propera 
cita, Juan Evaristo Valls 
Boix, professor de Filosofia 
Contemporània i Teoria de 
l’Art a la UB, reflexiona so-
bre les contradiccions de la 
vida en comú, i es pregunta 
si encara és possible viure 
en comunitat. I, sobretot, si 
és quelcom desitjable.

La vida en comú, i amb 
ella la idea de «comunitat», 
ha estat clàssicament la 

preocupació central de la 
filosofia política. Les expe-
riències contemporànies de 
colonialisme, racisme i se-
xisme ens han mostrat que 
qualsevol valor implica una 
exclusió i una marginació. 
La filosofia del s. XX i 
XXI, afronta el repte polí-
tic de pensar una comuni-
tat constituïda per aquells 
que no tenen res en comú: 
una forma de comunitat 
radicalment oberta a l’altre.

• Data: Dijous 12 de març, 
a les 19 hores. 

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

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.

Matinal familiar a la Casa 
Orlandai amb l’espec-
tacle Rumba per a la 
canalla. Aneu-hi disfres-
sats i podreu ballar amb 
tots els nens i nenes del 
barri a ritme de rumba. 
El ventilador de la gui-
tarra acompanyarà un 
gran repertori de cançons 
populars. Espectacle 
dirigit a totes les edats.   

• Data: Dissabte 22 de 
febrer, a les 12 hores. 

• Lloc: Casa Orlandai. 
Jaume Piquet, 23.  

Un cineclub pensat per als 
més petits de la casa on 
podreu veure WolfChildren, 
de Mamoru Hosoda. Una 
pel·lícula on la Hana cria 
sola als seus fills amb el 
dilema de protegir-los com 
una lloba davant dels perills   
i alhora obrir-los els ulls a 
la bellesa de la natura i als 
misteris de la vida, fins que 
siguin prou grans.     

• Data: Divendres 13 de 
març, a les 17.30 hores.  

• Lloc: Vil·la Urània. Sara-
gossa, 29. vilaurania.net 

El petit circ dels encantaments

Rumba Petit CineClub

FESTIVAL

EXPOSICIÓ

INFANTS

Càpsules vespertines 

Miralls, dins i fora 

AGENDA - SARRIÀ SANT GERVASI
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XERRADA

MÚSICA

CONCERT TEATRE COMERÇ

Malalties rares
Les malalties rares afecten 
entre un 6% i un 8% de la 
població i es calcula que al 
món n’hi ha més de 7.000. 
Què se’n sap actualment so-
bre aquestes malalties tan poc 
usuals i tan greus? Una xerra-
da a càrrec de Marissa Girós, 
investigadora del Centro de 
Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras. 
Durant aquests dies hi haurà 
més xerrades sobre el tema.

• Data: Dijous 24 de fe-
brer, a les 18 h.
• Lloc: Centre Cívic Vil·la 
Urània. Saragossa, 29.   

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.

L’hivern és una mica més càlid 
amb Veus, un cicle musical 
de caire intimista. Deixeu-vos 
seduir pels sons més propers i 
les veus més delicades, que us 
acompanyaran per delectar-vos 
amb estils musicals molt dife-

rents. Hi trobareu formacions 
de músics, artistes emergents i 
d’altres amb una llarga trajec-
tòria a dalt dels escenaris. 
Reserveu taula per no perdre-
us cap actuació trucant al 93 
254 62 65, o enviant un correu 
a ccvilaflorida@qsl.cat

Birds
La banda formada per Alex 
Dee, Shapie Wells i Adri 
González pren influències del 
pop, el soul, el jazz i R&B i ens 
interpreten, amb molta compli-
citat versions d’Al Green, Co-
rinne Bailey Rae, Prince, Bob 
Marley. La cita és el dijous 20 
de febrer, a les 19 30 hores. 

Cascales & Gimeno
Marta Cascales és una pianista 
i compositora barcelonina que 
amb només 27 anys ha aconse-
guit fer-se un nom en el sector 
musical, tant en l’àmbit nacio-
nal com en l’internacional. 
Per a aquesta ocasió, uneix for-
ces amb la veu única i captiva-
dora de la Carla Gimeno, can-
tant del grup The Crab Apples, 
que compartirà en primícia les 
seves cançons més intimistes. 
La cita musical és el dijous 27 
de febrer, a les 19.30 h. 

• Lloc: Centre Cívic Vil·la 
Urània. Saragossa, 29. 

Canta Ella
El cor de dones Actea 
homenatja la figura d’Ella 
Fitzgerald, considerada com 
la cantant més important i 
influent de la història del jazz. 

Actea aprofundeix en el 
repertori popular nord-
americà de la mà de Lady 
Ella amb els temes més 
coneguts i amb una posada 
en escena i coreografies 
riques i desinhibides. 

• Data: Divendres 6 de 
març, a les 20 h. 

• Lloc: Centre Cívic Pere 
Pruna. Ganduxer, 130.

Bambolina negra 
Dins el cicle de teatre la 
Bambolina Negra el teatre 
Sarrià presenta Joseph i 
l’increïble abric en Technicolor 
és un musical sobre Joseph, 
un personatge bíblic fill de 
Jacob els onze germans del 
qual, portats per l’enveja, el 
van vendre com a esclau a 
uns mercaders. Un musical 
apte per tots els públics amb 
molt sentit de l’humor.  

• Data: 7  i 14 de març  
a les 22 h. 8 i 15 de març  
a les 18h. 

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

Grans veus en petits formats

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 música clàssica és una 
bona manera d’introduir les 
arts als més petits de la casa. 
I Antonio Vivaldi és una 
garantia. Amb la seva música 
com a base argumental i una 
història petita i senzilla d’un 
animalet, la gent de Mima 
Teatre us farà passar per les 
quatre estacions de l’any. 

En cadascuna d’elles apreci-
areu els colors, les textures 
i els sons utilitzant diversos 

instruments. Una història 
sensorial per a nadons de 0 a 
3 anys. 

Al final, els infants podran 
experimentar amb les textu-
res utilitzades a l’espectacle. 
   

• Data: Diumenge 23 de 
febrer, a les 11-30 hores. 

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

Commicerto és un recital 
amb un repertori de peces 
imprescindibles del món líric 
i el piano en clau d’humor. 
Joel Díaz i Adrià Mas us 
acosten, a través de la comi-
citat i d’un seguit d’obres, 
acuradament seleccionades, 
a l’apassionant món de la 
música clàssica. 

Música per  
als més joves
Amb un propòsit clar 
d’apropar la música als 
espectadors més joves i des-
mitificar el concepte del re-
cital, aquest concert ofereix 
qualitat musical i una bona 
dosi d’humor. Un concert 
diferent, que pot atraure tant 

els experts com els neòfits en 
una barreja perfecta de ta-
lent, creativitat i bon humor. 
Commicerto és un espectacle  
musical integrat al XXI Cicle 
de Clàssica a les Corts, que 
acull el Centre Cívic Trias 
i Peitx. Maria Voronkova 
dirigeix al pianista Joel Díaz i 
al tenor Adrià Mas. 

L’entrada costa 4,50 euros 
i és gratis per als menors de 
dotze anys. 

• Data: Divendres 20 de 
març, a les 18 hores.  

• Lloc: Centre Cívic Trias i 
Peitx (Riera Blanca). Riera 
Blanca, 1-3.  

MÚSICA

Commicerto 

Les quatre estacions del petitó

Un dia especial El perquè de les coses
La Pandereta és un follet 
que viu al Planeta Piruleta, 
on totes les persones habi-
tants celebren l’aniversari el 
mateix dia. Aquest any ha 
estat escollida per repartir 
els desitjos d’aniversari a 
tot el planeta! Està molt 
il·lusionada, però també 
molt nerviosa. És una mica 
despistada i les coses no li 
surten com a ella li agrada-
ria. Li passen mil imprevis-
tos i situacions curioses. 

• Data: Diumenge, 15 de 
març, a les 11.30 hores. 

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

L’Ares és una rodamón que 
viatja per tot el món. Sem-
pre va acompanyada del seu 
carro, un carro que a simple 
vista sembla un munt d’an-
dròmines, però que si obres 
bé els ulls i escoltes amb 
atenció, tots aquells objectes 
es poden convertir en una 
història fantàstica: una sabata 
vella en un gos, un mitjó en 
un gat o uns llums de Nadal 
en la Via Làctia....    

• Data: Dimecres 11 de 
març, a les 18 hores.  

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

Jo toco clàssica
Concert a càrrec dels alumnes més veterans de  
l’Escola de Música Joana Pons. Aquesta vegada, els 
intèrprets surten de l’escola per oferir la seva música 
en un nou ambient. Ens interpretaran obres de Haydn, 
Beethoven i Prokófiev, entre d’altres. La cita és dijous 
12 de març, a les 19.30 al Centre Cívic Can Deu.  

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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En el marc de la XXI Cicle 
de Música Clàssica a Les 
Corts la soprano Milica 
Jovicic i el guitarrista Gian 
Carlo Scevola us conviden 
a caminar per aires catalans, 
espanyols i llatinoamericans 
amb belles melodies i ritmes 
d’Ernesto Cordero, Villalo-
bos, Manuel de Falla, Enric 
Granados i Frederic Mom-
pou, entre d’altres. 

Un espectacle que és 
una autèntica trobada de 
música espanyola, cata-
lana i llatinoamericana. 
Una bona ocasió, doncs, 
per comprovar com de bé 
funciona això de fusionar 
cultures en principi alienes.

Un viatge  
per tot el món
Jovicic i Scevola us transpor-
taran a tots aquests països, al 
seu entorn i a la seva cultura, 
que convida a imaginar els 
personatges i horitzons de 
cada lloc. Podreu sentir des 
d’un tendre cant de bressol 
fins a un alegre i desenfadat 
cant del camp porto-riqueny. 

Amb aquest variat repertori 
que va des de la península 
Ibèrica fins a l’Amèrica Lla-
tina, el públic podrà gaudir 
de cada cançó com si fos un 
petit tresor que es podrà em-
portar a casa seva en forma 
de veu i guitarra.

L’entrada costa 4,50 euros, 
menors de 12 anys gratis. 

• Data: Diumenge 8 de 
març, a les 18 hores. 

• Lloc: Centre Cívic Trias i 
peitx (Riera Blanca). Riera 
Blanca, 1-3.  

MÚSICA

Trobades musicals COMERÇ

Mercats i fires 
al districte

La Dama d’Or
Fira de menjar  
artesanal.
Data: Primers dissab-
tes de mes excepte 
juliol i agost. 
De 10 a 20 h.
Lloc: Pl. Comas.

----------------------------
Espai d’Art
L’objectiu d’aquest 
nou espai és donar 
a conèixer el món 
dels artesans, joiers, 
restauradors, ceramis-
tes, pintors, fusters, 
vidriers...
Data: Primers dissab-
tes de mes excepte 
juliol i agost. 
De 10 a 20 h.
Lloc: Pl. Comas.

----------------------------
Art directe
Joves dissenyadors i 
artesans exposen les 
seves obres.
Data: Segons dissabtes 
de mes, d’11 a 21 h.
Lloc: Jardins Clara 
Campoamor.
Av.Diagonal, 615.

----------------------------
Brocanters
Els brocanters del Put-
get es troben un cop a 
la semana.
Data: Dijous,  
d’11 a 20 h.
Lloc: Av. Josep Tarra-
dellas, 101. 

TEATRE TEATRE POESIA

Lysístrata
La Societat Coral L’Espiga 
de Les Corts recupera un 
dels clàssics, de la literatura 
i del feminisme: Lysístra-
ta, d’Aristòfanes. Manuel 
Balasch ha adpatat el clàssic 
grec al teatre i Marta V. Kos-
ters dirigeix un bon elenc 
d’actors i actrius decidits a 
canviar, una mica, el món. 
Entrada no recomanada a 
menors de 14 anys.   

• Data: 21 i 22 de febrer, i 6, 
7, 20 i 21 de març, a les 21.15 
hores. 

• Lloc: Societat Cultural 
l’Espiga de Les Corts. Joan 
Gamper, 30.    

Bombai Barcelona
“Bollywood, Bombay, Barce-
lona“, una triple B, que no és 
una B al cub però sí un trian-
gle de costats molt desiguals: 
un vèrtex a Barcelona, ciutat 
d’acollida, un altre a Bombai, 
ciutat de partida, i un tercer 
a Bollywod, una terra feta de 
llum, de colors, de músiques, 
de balls i, sobretot, de somnis. 
Duo Fácil i Líquido teatro po-
sen en escena aquest triangle 
tan interessant.  

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

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

White Jaguar
Arriba un altre recital obert 
a la participació, i mari-
dat amb vi, que mai no ve 
malament. White Jaguar 
és el segon projecte de 
Knight, que encapsula ràbia 
i melancolia a través d’un so 
ellectrònic propi dels anys 
90 tot fent un gest de com-
plicitat als mixtapes d’aques-
ta època, com ara Pet Shop 
Boys o David Bowie. 

• Data: Dilluns 2 de març,  
a les 19.30 hores. 

• Lloc: Centre Cívic Can 
Deu. Pl. Concòrdia, 13.   

GOURMET 
CATALÀ

EL

Subscriu-te ara a

www.elgourmetcatala.cat

facebook.com/elgourmetcatala

El racó dels productes de qualitat fets a Catalunya

Trobeu els productes de qualitat i els millors productors catalans
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PROPOSTES

(BODES) 
Mas de Sant Lleí

• 

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

•

Aquest 2020 torna el pres-
tigiós cicle que mostra el 
talent de la dona en el món 
de la composició al llarg de 
la història de la música. Un 
talent silenciat i desconegut,  
però de molta qualitat. 

Organitzat pel Centre i 
Teatre de Sarrià amb la col-
laboració de la musicòloga 
i professora del conserva-
tori de Vila-seca, Mª Teresa 
Garrigosa, aquest cicle, que 
celebra la sisena edició, pre-
tén descobrir un gran llegat 
musical femení i conèixer 
l’aportació de compositores 
en la història de la música. 

Passarel·les
El proper concert tindrà 
lloc el divendres 6 de març 
al Teatre de Sarrià, amb la 
presentació de Passarel·les, 
un espectacle que neix de la 

sinergia artística generada 
entre Rosa Maria Arrazola i 
Clàudia Cabero. 

Ambdues artistes presentaran 
aquesta obra en comú, que és 
un viatge articulat a través de 
la paraula de la Rosa Maria 
Arrazola, amb una selecció de 
poemes pertanyents als seus lli-

bres Xiscles, Rai, Constel·lada, 
Nero Nero Nas i Buit de Març, 
i de la música de la Clàudia Ca-
bero, amb algunes cançons del 
seus discos Melic (autoeditat, 
2018) i Aorta (U98, 2019), i 
una selecció de cançons d’altres 
compositores i cantautores.

Un concert que enguany 

vindrà seguit per sis espec-
tacles més molt variats i que 
inclouran aspectes nous com 
la introducció d’obres per a 
guitarra i veu i la incorporació 
de les noves tecnologies i els 
mitjans audiovisuals.

  La Torre de Barcelona
Foto: Juan Miguel Morales

Un cicle per donar a conèixer  
el gran llegat que ens han deixat les compositores

Claudia Cabero i 
Rosa Maria Arrazola 

presenten Passarel·les al 
Teatre de Sarrià, dins 

del VI Cicle de Dones i 
Compositores.



(RESIDÈNCIES) 
Augusta  

& Bellesguard Park
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AMOR

Una de les principals àrees 
per treballar que ens trobem 
els psicòlegs a les teràpia de 
parella és la comunicació: 
entre allò que vull dir, el que 
dic, el que crec que he dit i el 
que entén l’altra persona pot 
haver-hi un món de distància. 

Les 5 categories 
Les persones ens expressem 
de forma molt variada, i a 
l’hora d’expressar el nostre 
amor i els nostres afectes no 
fem cap excepció. De vega-
des les parelles no estan en 
sintonia i el missatge es perd... 
Què podem fer per enten-
dre’ns? Gary Chapman ens 
proposa una eina que pot ser 
interessant. És tracta d’una 
classificació que proposa 5 
categories per organitzar les 
diferents formes que tenim 
les persones d’expressar amor 
dins del marc dels vincles 
romàntics o de parella. 

En Chapman ho denomi-
na com “els llenguatges de 
l’amor”. Et convido a buscar 
exemples de cada categoria a 
mesura que vagis llegint!

1. Paraules d’afirmació i 
d’amor. Aquesta categoria 
inclouria totes les declaracions 
verbals d’amor i d’afecte, els 
reforçaments positius, els afa-
lagaments... Des d’un senzill 
“t’estimo” fins a coses molt 
més elaborades.

2. Compartint temps de 
qualitat. Aquí inclouríem 
totes les iniciatives i activi-
tats on es destini temps a 
conviure amb l’altra per-
sona i nodrir la rel·lació.

3. Regals. Els detalles i 
obsequis, tan comprats 

com fets a mà, com a for-
ma d’expressar amor.

4. Contacte físic. Els 
petons, les abraçades i les 
carícies, la intimitat física...

5. Gestos d’amor. Aquí 
s’inclourien detalls més aviat 
servicials. Demostrar l’afecte 
“posant fil a l’agulla”.

No som estàtics 
És important recordar que 
tot i que habitualment tenim 
un llenguatge principal, no és 
l’únic: les persones típicament 
fluïm entre les diferents ca-
tegories al llarg de les nostres 
relacions i la nostra vida. No 
som estàtics! Avancem, can-
viem. Per determinar el teu 
llenguatge de l’amor només 
has de reflexionar i fixar-te 
en quina categoria cauen la 
majoria de les teves mostres 
d’afecte. Aquest seria el teu 
llenguatge principal.

Entendre’s millor 
I conèixer aquesta classifi-
cació com ens pot ajudar? 
Primerament ens ajudarà a 
avaluar si dins de la parella 
compartim o no de forma 
natural el nostre llenguat-
ge principal de l’amor, i 
en segon lloc, en cas que 
no sigui així ens ajudarà a 
entrar en sintonia a poder 
posar el focus allà on cal; 
tenint en compte els nostres 
estils comunicatius podrem 
entendre’ns millor.

Et proposo una sèrie de pre-
guntes per reflexionar: quin 
és el meu llenguatge (prin-
cipal) de l’amor? I el de la 
meva parella? Això en què es 
tradueix de forma més con-
creta, quines coses fem/diem 
cadascú per expressar-nos el 
nostre afecte?.

 Eugenia Cames
Psicòloga i Sexòloga

Els 5 llenguatges  
de l’amor

Hi ha una gran diferència entre el que sentim, el que expressem i el que interpreta la nostra 
parella. Aquest és un dels espais on cal treballar en les teràpies de parella. La psicòloga i sexòloga  
Eugenia Cames ens explica de quina manera hem de comunicar l’amor que sentim.

Tot i que habitualment 
tenim un llenguatge 
principal, no és l’únic: 
les persones típicament 
fluïm entre les diferents 
categories al llarg de 
les nostres relacions. 
Per determinar el 
teu llenguatge de 
l’amor només has de 
reflexionar i fixar-te en 
quina categoria cauen 
la majoria de les teves 
mostres d’afecte. 
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TENDÈNCIES

Quan provis aquest gloss de Lola bcn no voldràs des-
prendre’t d’ell. Té una textura lleugera i li dóna als teus 
llavis un efecte visual de volum 3D. 

També contribueix a cuidar-te perquè conté actius re-
generadors i hidratants com ara la Rosa de Mosqueta o 
l’àloe vera, coneguts per la seva capacitat de regenració 
de la pell, i la vitamina E, per descomptat. A més a més, 
té un sabor riquíssim. 

En la meva bossa mai no pot faltar, Diví, elixir instanta-
ni d’Alexandre Cosmetics, un bàsic d’ús diari per als 
meus cabells. 

Combina la presència d’olis naturals idelas per als 
cabells amb una textura molt agradable.  Hidrata, en-
forteix,  i aconsegueix recuperar la brillantor natural. 

L’Oli de Lli facilita l’acció reparadora i antioxidant, per 
obtenir cabells sans i vigorosos.  

Per a les més atrevides el complement estrella és el 
Peanuts Special Edition by Panapop. De color viu i 
dinàmic, li donarà al vostre look l’alegria que necessiten 
els nostres conjunts de diari. 

Si sou de bàsics podeu potenciar el vostre estil amb 
un petit detall complementari. A més els estampats de 
dibuixos estan molt de moda.

Em sento molt identificada amb aquesta marca. 
Té uns jerseis gustosos i molt bonics, amb un estil 
casual i femení. 

A més d’uns preus increïbles ara podem trobar moltes 
de les seves peces en oferta, ja sigui a la seva pàgina 
web o en la seva pop store de Barcelona.

Volupté gloss

Diví, elixir instantani

Panapop Rocking

Polin et moi

 Gema Ruíz Utiel  
@ladonnainrosso_
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MODA

L’hivern és la millor època 
per visitar Andorra: relax, 
menjar bé, fer esport, un bon 
tou de neu...  Si tens ganes de 
fer una escapada aquests dies 
d’hivern, Andorra és una molt 
bona opció. Perquè hi troba-
ras una gran oferta d’activitats 
per deconnectar durant uns 
dies dels problemes.

Per això avui us proposo un 
cap de setmana perfecte per 
relaxar-se, gaudir del clima 
hivernal, en família, amb 
amics i sobretot en parella. És 
especialment important, per-
què febrer es el mes de l’amor 
i una escapada de cap de 
setmana és un bon regal. Us 
recomano, doncs que seguiu 
una miqueta amb mi.  

El paradís de l’spa
Comencem el cap de setmana 
a Andorra la Vella. Hi arribem 
dissabte, amb calma. Podem 
fer una passejada pel seu car-
rer principal, ple de botigues. 
Després tenim cita per gaudir 
d’una tarda relaxant a Caldea, 
Inúu. Les seves instal·lacions 
més exclusives ens permeten 
accedir a tots els circuits de 
spa i també relaxar-nos amb 
un meravellós massatge. A 
Inúu trobem una opció pri-
vada per parelles, en la qual 
podem reservar una sala que 
té jacuzzi.

Després de tanta aigua i tanta 
pau segur que us vingut gana. 
Per solucionar-ho us recoma-
no un restaurant al centre. El 
seu nom és Fouteen Restau-
rant, i hi podreu degustar una 
cuina innovadora i riquíssima. 
Els seus plats són una barreja 
de sabors i textures que et 
deixaran meravellat.

A l’hora dormir vam allot-
jar-nos a Canillo, Hotel Roc 
Meler, molt a prop de les pis-
tes d’esquí. És molt complet, 
compta amb spa, restaurant i 
fins i tot una taverna irlande-
sa. És perfecte per relaxar-se 
i prendre alguna cosa abans 
d’anar a dormir. Un ambient 
modern i acollidor amb unes 
vistes immillorables.

L’hora de l’esquí 
Diumenge de esquí a Grand-
valira. Fàcil accés i diferents 
pistes per visitar. A més, 
aquesta estació d’esquí dis-
posa de wifi per tota la seva 

àrea i immenses possibilitats a 
part de les pistes. A qui no li 
agrada prendre un cafè amb 
vistes a la neu? Això sí, pre-
pareu roba d’abric i estigueu 
disposats a gaudir d’un cap 
de setmana ple d’emocions. 
En la meva maleta no hi van 
faltar un parell de banyadors, 
pantalons i jaqueta de la neu, 
botes folrades de pèl i un look 
més especial per a un merave-
llos sopar.

Amb milers d’opcions, An-
dorra és el lloc perfecte per 
escapar uns dies a l’hivern. 
És a prop, compteu amb 
moltes altres opcions si no 
us agrada esquiar. I, bé,  no 
sempre cal viatjar per visitar 
coses. De vegades ve de gust 
tenir-ho tot en un mateix 
hotel. Així podem descon-
nectar sense sortir d’allà amb 
l’objectiu de tornar a casa 
amb les piles recarregades. 

  Gema Ruíz Utiel
@ladonnainrosso_

Amb milers 
d’opcions, Andorra 
és el lloc perfecte 

per escapar uns dies 
a l’hivern. És a prop, 
compteu amb mol-
tes altres opcions  
si no esquieu...  
I  no sempre  
cal viatjar per  
visitar coses.

Un cap de setmana de neu,  
però sobretot de relax, a Andorra 



Intensa,  
no disfressada
Les últimes tendències de make-up per aquest mes 
del Carnestoltes arriben inspirades pel glitter i l’efecte 
il·luminador.

  VERONICA MAYA  
Cool Hunter  
@veronicamaya



Marques: Mac Cosmetics i Nyx Cosmetics  
Models: Cristina P. by AQ&VM Models. 

Estilisme i creació: Aida Madueño @aidaa.stylist  
 Fotografias: Jennifer Mozos @jenmozos
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MODA

S’obre una nova era per a la 
nostra Fashion Week. Prop de 
1.000 mitjans de comunicació 
acreditats, el 20% interna-
cionals, i un creixement en 
xarxes socials d’un 2,8%. 
A més, s’ha fet públic un 
acord per a la participació de 
firmes catalanes a la Fashion 
Coterie, la fira de moda 

de Nova York. En total, 27 
marques han acudit al recinte 
modernista de Sant Pau, la 
seu actual del 080 Barcelona 
Fashion Week. Ha sigut la vin-
tena edició de l’esdeveniment 
i la millor presentació possible 
de la temporada tardor-hivern 
2020-2021. 

Diversitat i sostenibilitat 
han sigut dos dels valors més 
recurrents, remarcats amb 
detalls com ara la inclusió de 
dones d’edat avançada, les 
models Golden Age, en el 
càsting del grup Esma. També 
hem vist debuts com el de 
Lidia Torrent, la cambrera de 
First Dates, que ha desfilat al 
costat de Joana Sanz, Marina 
Pérez o Lucía Rivera.   

Lola Casademunt
Maite, la col·lecció de la dis-
senyadora Maite Gassó que 
dóna nom a la firma, ha pre-
sentat una línia d’estil france-
sa amb una picada d’ullet al 

discret encant de la burgesia 
que sedueix a la dona apor-
tant un look molt chic, femení, 
subtil i elegant, que desprèn 
lluminositat amb el seu toc de 
rosats i fúcsia fusionats amb 
els vermells i l’animal print, 
tot un must de la marca. 

Naulover
Una de les grans sorpreses, 
amb un front row format per 
les futobolistes del Barça 
femení. Aquesta tempo-
rada ens ha portat l’època 
daurada de Milà, entre la 
moda i el disseny indus-
trial de finals dels 70. 

Oscar León
El dissenyador català ha 
compartit els sentiments 
d’un pare i una mare emoci-
onant-se amb les seves peces 
de cotó pintades a mà amb 
símbols com ara cors, creus 
i dibuixos infantils. Sens dub-
te, les seves samarretes han 
enamorat la passarel·la. 

Juan Avellaneda
Ha celebrat el seu cinquè 
aniversari amb la gran festa 
de l’esmòquing, Tuxedo 
Party, on s’ha pogut veure 
el matrimoni format per Aldo 
Comas i Macarena Gómez, la 
model Judit Mascó, el com-
pany de Masterchef Celebrity 
Boris Izaguirre, la cantant 
Nina, l’actor Carles Francino 
o les actrius Cristina Brondo 
i Marta Torné, entre altres. 
Avellaneda també ens ha 
deleitat amb algunes novetats, 
com una propera col·leccó de 
núvies per a segones bodes. 

Chulaap
Entre les firmes internacio-
nals destaquem la sud-afri-
cana Chulaap, inspirada en 
els colors i dissenys d’Àfrica, 
complementada amb la col-
laboració de Hats Labs by 
Sol Pardo. 

 Verónica Maya
Cool Hunter a AQ & VM Models.

Una de les grans 
notícies de la 080 
fashion Week és la 

signatura d’un acord 
perquè les firmes de 
moda catalanes par-
ticipin en la Fashion 

Coterie, la fira de 
moda de Nova York.

080 Barcelona Fashion: tot el que  
cal saber de la temporada tardor-hivern 

Juan Avellaneda i la model Clara Mas Exposició Sardà

Óscar León i el model  
José Guzmán, by AQ & VMFutbolistes de l’equip femení del FC Barcelona

Maite Gassó, de Lola Casademunt, i les 
fundadores d’AQ & VM Models.



(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

(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

(DETECTIUS) 
Agencia de detec-

tives  
Privados Barcelo-

na MC

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.comDETECTIUS

(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

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

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

(ESTÈTICA) 
Benestar

Benestar
Higiene Facial  
e Hidratación  
con Velo de Colágeno
� Limpieza
� Hidratación
� Regeneración
49€ (Precio Tarifa 57,50€) 

Promoción válida  
hasta el 31.03.2020

B. Balmes - Valencia, 238
93 488 14 60 
B. Sarrià- Negrevernis, 4
93 280 31 17
B. Calvet - Trav. Gràcia, 3-5
93 202 32 63SALUTBELLESA



(NUTRICIÓ) 
Naturhouse

(TERÀPIES) 
Terapeuta Huma-

nista

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

(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

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

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

(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

(PSICOLOGIA) 
Núria G.Folguera

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.

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

(LLAR) 
Nanny’s Home

SALUTLLAR
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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

(ASSESSORIES) 
Manuel Dopazo

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



(BODES) 
Tot Boda

S a l o n  N u p c i a l´
w w w . t o t b o d a . c o m

7-8 
de marzo 2020



(CENTRES COMER-
CIALS) 

L’Illa Diagonal

LIU-JO UOMO NOON 
ARISTOCRAZY MANGO MAN 
INOKIM VANS

NOVES 
BOTIGUES


