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El Barça fa moure Barcelona
El club aporta 1.200 milions a la ciutat i és un 

motor que va més enllà de l’esport

Març - Del 15 de març al 15 d’abril 2020 

Especial 
Immobiliària

Setmana del Comerç de 
proximitat a Catalunya

L’amor és més 
cec que mai



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

DISSENY 
LCI

28 de març de 2020
a les 10:30 h.

·El Port de Barcelona té in
tenció d’enderrocar l’antic 
cinema Imax Port Vell, que 
fa anys que està abandonat 
i sense activitat. Abans, 
però, ha de recuperar la 
seva gestió. Ara mateix, està 
gestionat per Teatro Imax 
Barcelona SA i els caduca 
la concessió el 24 de març 
del 2024. No obstant això, 
el port no vol esperar qua·
tre anys i preveu adquirir el 
complex abans. Així ho ha 
decidit l’entitat portuària en 
el consell d’administració.

Sense calendari
La falta d’activitat i l’aban·
donament de les instal·
lacions han fet que el Port 
consideri necessari recu·
perar la possessió de les 
superfícies per garantir ‘la 
seguretat del domini públic 
portuari’ i estudiar·ne nous 
usos per al futur. De fet, a 
mitjans de gener un incendi 
va cremar part de l’edifici. 

Avui dia no hi ha, però, 
un calendari clar perquè, 
segons fonts del port, tot 
plegat depèn del procés 
judicial i de les al·legacions 
que pugui fer l’empresa 
que en té la concessió.

Gairebé 20 anys
El cinema Imax Port Vell 
es va inaugurar el 1995 al 
recinte d’oci Maremag·
num. Va ser una de les deu 
sales més taquilleres del 
món quant al cinema de 
gran format. L’edifici va 
ser obra dels arquitectes 
Enric Sòria i Jordi Garcés.
El cinema va decidir tancar 
a finals del 2014 per la falta 
d’espectadors. Les últimes 
projeccions van ser el 31 de 
desembre d’aquell any, sen·
se poder celebrar el seu 20è 
aniversari per poc temps. 
Des de llavors l’espai ha 
quedat en desús..

  La Torre De Barcelona

Cada barceloní costa 1.504 
euros a l’Ajuntament de Bar·
celona, segons la memòria de 
costos del 2018. El docu·
ment revela que el consistori 
va gastar de mitjana un 5,2% 
més per ciutadà respecte 
el 2017. L’estudi permet 
conèixer els ingressos que 
fa l’Ajuntament i saber la 
cobertura que dona a cadas·
cuna de les diferents àrees 
d’acció del consistori. 

Dels 1.504 euros, 276 cor·
responen a Medi Ambient i 
Serveis Urbans, 257 a Drets 
Socials. 167 a Mobilitat, 166 
a Promoció Econòmica i la 
Guàrdia Urbana, 141.  
La despesa en polítiques 
socials han augmentat en 
els darrers anys, per tant, el 
manteniment de la ciutat té 
quasi el mateix cost. 

Durant el 2017, del total de 
despesa que va tenir l’Ajun·
tament, només va aconseguir 
cobrir el 20,27% mitjançant 

el què ingressaven els ciu·
tadans per ús dels diferents 
serveis, així com l’IBI. No 
obstant això, el pagament del 
20% per part dels usuaris en 
certes àrees esdevé contro·
vertit, ja que, en serveis com 
la grua no té sentit. 

Desajustos
També passa amb el cas 
de la Guàrdia Urbana. El 
2018 va tenir un cost de 229 
milions d’euros, dels quals 
l’Ajuntament va pagar quasi 
el 70% i els usuaris prop del 
30%. La majoria d’aquests 
serveis eren multes. En 
canvi, els desplegaments po·
licials no es tenen en compte. 
On està la frontera sobre 
què ha de pagar un ciutadà 
per un servei municipal? És 
complicat i l’Ajuntament està 
treballant per acorar aquesta 
línia el més fidel possible.

  La Torre De Barcelona

L’Imax Port Vell 
anirà a terra

Quant costa  
cada ciutadà?
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Un dels grans reptes d’Ada 
Colau era crear una funerària 
pública per abaratir el preu 
de morir·se a Barcelona. Però 
han passat cinc anys i molts 
discursos, i enlloc d’una fu·
nerària pública l’Ajuntament 
s’ha venut el percentatge que 
tenia a Memora i ha conce·
dit una de les llicències més 
polèmiques dels últims anys, 
la que permetrà instal·lar un 
tanatori privat a l’epicentre  
de les festes de Sants. 

Happy Park  
Els veïns de Sants estan de 
pega. No només han perdut 
un happy parc històric, un dels 
primers de la ciutat, el del 
carrer Comtes de Bell·lloch. 
En la mateixa operació han 
guanyat un tanatori, que ocu·
parà aquell espai, protegit pel  
Patrimoni Arquitectònic de 
Barcelona. El parc va tancar 
les portes la tardor passada 
després que els propietaris 
apugessin el lloguer un 300%, 
fins a 15.000 euros. El nou 
inquil·lí, l’empresa funerària 
San Ricardo, propietat de la 

família Almirall Bellido, paga 
bé, però es dedica a un negoci 
no tan engrescador. 

L’Ajuntament ha donat el 
vistiplau, perquè compleix 
la normativa però els veïns 
estan molt emprenyats. Han 
creat la plataforma  Stop 
Tanatori per denunciar que 
ubiquin un negoci d’aques·
tes característiques en una 
zona tant concorreguda, amb 
gran afluència escolar i, per 
acabar·ho d’adobar, en un 
dels carrers més importants 
de la Festa Major de Sants. 
Sens dubte, no serà gaire 
agradable per als familiars. 
  
A la Bonanova 
El cas de Sants ha esperonat 
els veïns de la Bonanova, que 
s’han assabentat dels plans 
per instal·lar una funerà·
ria al barri, al costat  de la 
parròquia Verge de la Pau, 
propietat de l’Arquebisbat 
de Barcelona. En aquest cas, 
els veïns arriben just a temps 
perquè la proposta encara és 
molt prematura i falta saber 

si l’Ajuntament aprovarà la 
decisió. De moment han creat 
la plataforma Tanatori No per 
fer pública la seva proposta i 
pressionar l’Ajuntament. 

Sense notícies 
Mentrestant, encara no sabem 
res de la funerària públi·
ca. Abans de les eleccions 
l’alcaldessa va presentar una 
proposta per posar en marxa 
una funerària pública que 
oferiria tarifes estàndards en 
tres nivells de preu: 2.800, 
3.475 i 4.700 euros, en funció 
de les possibilitats. El primer 
pas serien tres nous tanatoris 

públics, a Sant Andreu, Poble·
nou i Montjuïc, que estarien 
llestos entre 2020 i 2022. El 
pla no es va aprovar perquè 
l’oposició el va considerar pur 
màrqueting electoral. 

La següent notícia és que, un 
any després, l’Ajuntament 
s’ha venut el percentatge 
que conservava a Serveis 
Funeraris de Barcelona, 
segons han dit, per impera·
tiu financer i nul·la capacitat 
decisòria. I mentrestant, 
Barcelona és la ciutat més 
cara d’Europa on morir·se.

  La Torre De Barcelona

Rebel.lió veïnal  
contra les funeràries  

La Bonanova també està amenaçada per un 
tanatori que es podria ubicar al costat de la  
parròquia Verge de la Pau. 

L’Ajuntament es ven el negoci i ha aprovat una llicència  
per instal.lar un nou tanatori en un lloc poc apropiat. 

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



IMMOBILIÀRIA 
Servihabitat
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LLAR 
Cira Jardineria

¡Bienvenida Primavera!

E M P R E S A  D E  J A R D I N E R I A  Y  A S E S O R A M I E N T O  T É C N I C O

Asesoramiento técnico para aclarar todas
las dudas que le puedan sugir con el
cuidado de su jardín y sus plantas.

Jardineria regenerativa para suelos

Analisis y evaluación del estado del jardín

Diseño y mantenimientos

Jardineria ecológica, podas, etc.

W W W . C I R A J A R D I N E R I A . C O M T E L .  6 8 6  7 9 0  5 4 1·   C I R A  J A R D I N E R I A  C U I D A  T U  J A R D Í N   ·

CONSUM COMERÇ

L’Agència Catalana de 
Consum ha imposat 
6.480.482 euros en sanci·
ons el 2019, un 150% més 
que l’any anterior. Així ma·
teix, en l’exercici anterior, 
les actuacions d’inspecció i 
control de mercat de l’ACC 
han derivat en 492 expe·
dients resolts amb sanció 
(gairebé un 25% més).

Els més multats 
El sector amb sancions més 
elevades és el de les tele·
comunicacions, ja que s’ha 
sancionat les operadores de 
telefonia principals –Tele·
fònica, Orange i Vodafo·
ne–, que sumen més de 3 
milions d’euros per haver 
apujat unilateralment els 
preus, fer publicitat enga·
nyosa o incloure clàusules 
abusives en els contractes, 
entre d’altres motius. Voda·
fone acumula l’import més 
alt amb 1.672.122 euros, 
seguida de Telefònica amb 

1.117.927 euros i, en darrer 
lloc, Orange amb 343.420.

En el sector aeri destaca la 
sanció de 600.000 euros 
imposada a Vueling per 
mala prestació de servei, 
a causa dels retards i les 
cancel·lacions de vols que 
es van produir l’estiu de 
2016.

La grossa 
Entre les companyies san·
cionades amb imports més 
alts hi ha l’empresa Auto·
mattic dedicada als serveis 
integrats de telecomunica·
cions i amb domicili social 
a Dublín, que ha estat mul·
tada amb 85.000 euros per 
promoure i donar publicitat 
a hàbits que poden derivar 
en trastorns de la conducta 
alimentària com ara l’ano·
rèxia o la bulímia.

  La Torre De Barcelona

En moments com aquests 
és quan més s’ha de reivin·
dicar el comerç de proxi·
mitat i és per això que en·
cara té més mèrit celebrar 
la Setmana del Comerç. 

És un esdeveniment que 
entre el  23 i el 29 de març 
focalitzarà el protagonisme 
en el comerç i, especial·
ment les botigues de barri. 

La iniciativa pretén ser el 
punt de trobada amb el 
sector i on es combinaran 
espais d’intercanvi d’ex·
periències, plataformes de 
reflexió, espais de foment 
d’idees i un munt d’activi·
tats arreu del territori que 
ajudaran a posar en valor 
tots els actors del sector. 

La Setmana del Comerç 
és, per tant, un reconeixe·
ment d’aquest ofici, tant 
per als treballadors del 
sector com per al con·
junt de la ciutadania.  

Hi ha previstos diversos 
actes al llarg de la setmana 
que durarà l’esdeveniment. 
És possible que alguns 
d’ells es puguin cancel·lar 
o ajornar, però el que no 
es pot ajornar és l’esperit 
de l’esdeveniment, que 
pretén posar en èmfasi el 
paper que juga el comerç 
en la nostra economia i 
en la nostra societat. 

Moments com aquests, 
en que se’ns demana que 
no ens moguem gaire són 
molt apropiats per recor·
dar que la globalització no 
sempre és tan positiva com 
ens diuen, i que més val 
tenir un bon veí a la porta 
que un parent a Mallorca, 
i la dita pot adaptar·se 
perfectament a la compra 
i la venda de productes. 
Celebrem, doncs, tant bé 
com puguem, la Setmana 
del Comerç a Catalunya.

  La Torre De Barcelona

Els consumidors 
castiguen les telecos

Setmana del 
Comerç a Catalunya



HOTELS 
Hotel Rey Juan Carlos I
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BARCELONA

El 2020 es despertava amb 
diverses iniciatives de l’Ajun·
tament de Barcelona per com·
batre el canvi climàtic, com la 
Zona de Baixes Emissions, i 
els efectes de la gentrificació, 
com la pujada de taxes a les 
terrasses. Des de gener, un 
hostaler de les Rambles ha de 
pagar 1,95 euros per metre 
quadrat, front els 0,46 actuals, 
per instal·lar una terrassa a 
peu de carrer. És a dir, per 
col·locar una taula i quatre 
cadires abonarà 131 euros, 
cinc vegades més que ara. 

L’Ajuntament justifica l’incre·
ment perquè alguns restau·
rants amb porxos interiors no 
tributaven fins ara. La nova 
taxa considera aquests espais 
com a terrasses i hauran de 
pagar. Tot i la reacció dels 
afectats el consistori es manté 
ferm en la seva decisió. 

Barcelona Comerç i Barcelo·
na Oberta amenacen que la 
taxa de terrasses quadriplicarà 
la de ciutats com Madrid. 

També denuncien que molts 
bars i restaurants deixaran de 
ser viables i els eixos comerci·
als perdran atractiu.

Per sobre del 800%
L’increment afectarà per 
igual tant a eixos comercials 
turístics com a de proximitat 
que podria arribar per sobre 
del 800% en espais com Plaça 
Reial i la Boqueria, segons el 
Gremi de Restauració. A La 
Rambla, la taxa s’ha encarit 
un 429%, a la plaça Sant Pere 
un 542%, a la Rambla Cata·
lunya un 179%, i a d’altres 
menys concorreguts,com la 
Pl. Eivissa, la Rambla Onze 
de Setembre o a Santaló els 
increments superen el 100%.
La mesura es va aprovar 
l’any passat i ha generat 
molt d’enuig. La batalla 
està servida entre restau·
radors i representacions 
polítiques, però, qui pagarà 
els plats trencats, un cop 
més, seran els ciutadans. 

 Sílvia Muñoz

L’increment afectarà per igual tant a eixos 
comercials turístics com a de proximitat que 
podria arribar per sobre del 800%. 

El sector de l’hostaleria es queixa  
per la pujada de la taxa de les terrasses

RESIDÈNCIES 
DomusVi
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Aquest any començarà a vendre’s  
la targeta total de metro i autobús 

L’esperada targeta de la T·
Mobilitat entrarà en funcio·
nament d’aquí un any. TMB 
s’ha sumat a la digitalització 
i instaurarà un nou sistema 
de venda de tiquets. Mit·
jançant una targeta uniper·
sonal, els usuaris podran 
adquirir els seus bitllets dins 
de tota la gamma possible 

de títols. 
La Generalitat ha avançat 
que el suport físic costarà 
4,5 euros i l’aplicació mòbil 
un euro, un cost molt simi·
lar al de la targeta Oyster 
de Londres. A dia d’avui, ja 
es poden veure en moltes 
estacions de Barcelona i 
rodalies el contactless. 

Proves pilot 
S’implementaran de manera 
progressiva a partir d’aquest 
2020, però s’acabarà de con·
solidar tots els títols el 2021. 
Els usuaris habituals seran 
els primers que podran uti·
litzar la nova targeta de plàs·
tic, és a dir, tots aquells títols 
que tenen viatges il·limitats, 

la T·Casual i la T·Jove. Els 
treballadors de TMB ja s’es·
tan formant per poder oferir 
la futura targeta.

La implantació de la T·Mobi·
litat esdevé un pas endavant 
acord amb l’evolució tec·
nològica. La futura targeta 
preveu substituir els títols en 
paper mitjançant el suport 
físic de plàstic amb xip o bé 
amb el mateix telèfon mòbil 
gràcies al contactless. La 
creació de la targeta física de 
transport forma part de la 
revolució del sistema tarifa·
ri del transport públic que 
ha experimentat Barcelona 
aquest 2020 amb la creació 
de nous títols que premi·
en els habituals i amb una 
mirada més sostenible per 
combatre el canvi climàtic.

  Sílvia Muñoz

La famosa targeta 
T·Mobilitat, que 

permetrà adaptar la tarifa 
a les circumstàncies 

personals, començarà  
a vendre’s cap a  

finals d’any.

ESCOLES 
Escoles Cristianes
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Barcelona Confidencial
Multa per sexisme a 
l’entorn del Godó   

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya ha confirmat 
la sanció de 25.000 euros al 
Torneig de Godó pel cas de la 
roba sexista. Si ho recordeu, una 
de les hostesses que va partici·
par en l’edició de l’any passat 
va denunciar a Betevé que 
les treballadores van haver de 
suportar la pluja i temperatures 
d’entre 8 i 11 ºC vestides amb 
una minifaldilla i una samarreta 
de màniga curta, l’uniforme, per 
dir·ho d’una manera suau, que 
exigia la marca patrocinadora. 

Arran d’això la UGT i Inspec-
ció de Treball de la generalitat 
van presentar una demanda per 
infracció molt greu d’assetja·
ment discriminatori i el jutjat  
social nº17 de Barcelona va 
imposar una multa de 25.000 
euros a l’empresa Tote Vignau, 
proveïdora de les hostesses al 
Godó. La decisió es va recórrer 
i ara el TSJC ha desestimat el 
recurs i ha confirmat la multa. 

El Liceu prohibeix els 
llaços grocs al teatre 
Segons hem llegit a Vilaweb 
el Gran Teatre del Liceu va 
demanar a l’Orfeó Català que 
alguns dels seus cantaires es 
traguessin els llaços grocs que 
portaven en reivindicació dels 
presos polítics catalans durant el 
concert de 1 de març. 

Segons el periòdic digital el 
teatre va al·legar que volia 
mantenir la neutralitat durant 
el concert tenint en compte 
que diverses administracions 
públiques formen part dels seus 
òrgans de govern. El proble·
ma és que quan alguns dels 
cantaires es van queixar se’ls 
va advertir que no participa·
rien en el concert si persistien 
en portar els llaços grocs. 

S’accepta la primera 
querella per fake news  

La Fiscalia de Barcelona 
s’ha decidit a posar la primera 
querella per fake news, nom 
amb el qual es coneixen les 
notícies falses que es publiquen 
a consciència, amb la intenció 
d’intoxicar. La querella és contra 
un internauta que va difondre 
un vídeo mostrant uns joves en 
actitud violenta com si fossin 
menors d’edat no acompanyats 
tot i que eren imatge preses al 
Brasil, que no tenien res a veure. 
Qui investiga el cas és un jutjat 
de Sant Feliu de Llobregat. 

El vídeo porta en circulació 
des del 13 de juny i, finalment, 
s’ha pogut arribar a l’internauta 
original, resseguint tots els que 
l’han difós. La fiscalia considera 
que la el missatge ha comès un 
delicte contra els drets fonamen·
tals i les llibertats fonamentals. 

El grup de Macedònia 
tanca la paradeta 

Un dels grans fenòmens musi·
cals catalans ha decidit tancar la 
paradeta. Es tracta de Macedò-
nia, un grup musical format per 
noies, que va néixer a primers 
del segle XXI per reivindicar 
una música dirigida a pre ado·
lescents i adolescents. Al princi·
pi va ser un èxit, una proposta 
molt refrescant, amb cançons 
que fugien dels temes típica·
ment adolescents. Però la cosa 
ha anat caient. No elles, sinó el 
seu públic . Pleguen perquè l’es·
pai entre l’animació infantil i la 
música jove ha desaparegut. La 
canalla passa de les cançons de 
l’esplai a al reggaeton i el trap. 
No hi ha lloc, doncs, per a una 
proposta pensada únicament 
per als nens que comencen a 
fer·se grans. Acaben, però, amb 
un últim disc, Papallones, i 
amb uns quants concerts fins a 
la primavera de 2021. 

L’església espanyola,  
en mans d’un català

Anem a pams. Oficialment 
Juan José Omella, flamant 
nou president de la Conferèn·
cia Episcopal és aragonès. Però 
resulta que el lloc exacte on va 
néixer és a Cretes, una loca·
litat ubicada al Matarranya, 
un territori entre Catalunya i 
Aragó on històricament es parla 
català i que pertany a allò que 
anomenem la Franja. Per això 
ens atrevim a dir que un català 
governarà durant quatre anys els 
bisbes espanyols. 

Hi ha més motius per conside·
rar·lo català. Omella, fins ara, 
era l’Arquebisbe de Barcelo-
na i va jugar un paper impor·
tant, fins on el van deixar en 
la medicació entre els governs 
catalans i espanyol durant els 
fets d’octubre de 2017. El seu 
nomenament és, doncs, un 
alleujament per als catalans, i 
també per als més moderats per·
què Omella és un dels preferits 
del Papa Francesc. 

 

Neix una cria de girafa 
al Zoo de Barcelona  
Thembi va néixer el 10 de 
febrer i és filla de la Nuru, una 
subespècie de girafa Rothschild 
que es troba en perill d’extinció. 
El nou naixement és una molt 
bona notícia per a l’espècie i 
per al Zoo, ja que reafirma el 
compromís de conversació i 
prevenció de la biodiversitat de 
les espècies més vulnerables.

La petita girafa i la seva mare 
van tenir un part força bé i sense 
complicacions gràcies a l’equip 
de cuidadors i cuidadores. De 
fet, la instal·lació actual de les 
girafes va permetre que els 
visitants gaudissin del part del 
cadell sense que cap de les dues 
se sentissin amenaçades.

Sandro Rosell es quere-
llarà per prevaricació
L’ex president del Barça està 
decidit a buscar justícia, l’au·
tèntica. Per això ha presentat 
una querella per prevaricació 
i falsedat documental contra 
Carmen Lamela, la jutgessa 
de l’Audiencia Nacional que 
va mantenir·lo en presó preven·
tiva durant 21 mesos.

De fet n’hi haurà dues, de 
querelles. Una criminal contra 
Lamela, qui va instruir el cas 
i es va negar sistemàticament 
a atendre les peticions de lli·
bertat amb fiança que feien els 
advocats de Rosell. La segona 
querella és contra l’estat a qui 
reclama 10 milions d’euros 
pels perjudicis causats a a la 
seva imatge i les pèrdues eco·
nòmiques causades per haver 
estat tancat gairebé dos anys.       

Ordre d’allunyament al 
metro per a un grafiter

Un jutjat penal de Barcelona ha 
qualificat de “delicte de danys 
en béns d’ús públic o comunal” 
les pintades murals realitzades 
per un vàndal grafiter sobre 
un tren de la línia 4 de metro 
el 2016. En conseqüència, li ha 
imposat una pena d’un any i 
quatre mesos de presó, inhabi·
litació, multa, indemnització i la 
prohibició d’accés al metro de 
Barcelona durant dos anys.

La sentència, que porta data del 
14 de febrer passat considera 
provat que l’encausat, juntament 
amb cinc persones més no iden·
tificades, va entrar el 9 d’octubre 
del 2016 a la zona de vies de 
l’estació de La Pau de la línia 
4 i va pintar murals en tres cot·
xes. Els danys van ser valorats 
en 2.121,35 euros, quantitat 
que el vàndal haurà de pagar en 
concepte d’indemnització per 
responsabilitat civil.
 

  La Torre De Barcelona



ASSEGURANCES 
Clínicum Assegurances

Família d’Aurora N.  

Assegurada des de 1977

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

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

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

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

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

mèdiques prenen aquest compromís? 

Clients? Persones

93 237 11 22
www.clinicum.es
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Un noi de 25 anys ha estat 
condemnat a presó acusat de 
robar ni més ni menys que 140 
trasters ubicats en diversos 
carrers del districte de Sar·
rià Sant Gervasi. Els Mossos 
d’Esquadra el van detenir el 
dissabte 15 de febrer, de fet 
el van enxampar  in fraganti,  
mentre cometia un robatori 
amb força en un traster del 
barri de les Corts, perquè també 
frqüentava altres barris, és clar.  

Segons la policia, va sostreure 
objectes per un valor superi·
or als 200.000 euros i el seu 
objectiu principal eren les 
bicicletes. Entrava buscant·ne 
alguna de valuosa i arreplegava 
qualsevol objecte valuós que 
trobés allà. El jove és reinci·
dent. Ja el van detenir al 2018 
per raons i objectius similars. 

Modus operandi
El lladre buscava comunitats 
amb molts trasters. Vigilava i 
controlava per la zona durant 
uns dies, tot esperant el moment 
oportú, i aleshores forçava la 
porta d’entrada ràpidament.

Sempre actuava sol, de nit, a 
altes hores de la matinada, i es 
tapava la cara amb un tapa·
boques per no ser reconegut. 
Precaucions que no li van 
servir quan van enxampar·lo. 

La policia anava darrere d’ell 
des del mes de setembre, quan 
van detectar un increment 
de robatoris amb força en 
trasters de diferents comuni·
tats de veïns del districte de 
Sarrià–Sant Gervasi amb el 
mateix modus operandi. 

No, aquí no parlarem de la 
confusió al vestuari, ni a la 
directiva. D’això ja se n’ocu·
pen altres mitjans. Aquí ens 
referim a la confusió al vol·
tant de la reforma de l’entorn 
del Camp Nou. 

Les obres han començat i 
avancen a bon ritme, però ara 
des de la directiva s’ha filtrat 
que els canvis en el finança·
ment de l’Espai Barça exigirà 
una nova aprovació per part 
dels socis. Ja no es parla de 
convocar una assemblea 
extraordinària sinó d’un refe·
rèndum específic per al tema. 

No és estrany, doncs, que els 
veïns estiguin confusos sobre 
què passarà, sobretot des que 

el mandat de Josep Bertomeu 
ha començat a trontollar.   

Joan XXIII
La primera fase de les obres 
de transformació de l’entorn 
del Camp Nou han comen·
çat. Les obres d’urbanitza·
ció corresponen al tram de 
l’avinguda de Joan XXIII, 
comprès entre els carrers de 
Menéndez Pelayo i Martí i 
Franquès. 

Amb la nova urbanització, 
l’avinguda Joan XXIII tindrà 
un nou traçat amb voreres 
amples, reduint la secció vià·
ria, amb carril bici, i amplada 
apta per a tres carrils de 
circulació. 

El Parc de Collserola ha 
demanat a l’Ajuntament que 
autoritzi la ramaderia als 
boscos de la ciutat i per·
meti el seu accés i pastura. 
Barcelona és l’únic municipi 
del parc que prohibeix que 
hi pasturin els ramats, però 
tant el parc com els veïns de 
la zona pressionen perquè 
canviï la normativa. Afirmen 
que és una manera d’abaratir 
el manteniment del bosc i 
prevenir incendis forestals. 

De la seva banda, els veïns 
volen promoure l’agricultura 
i la ramaderia i afirmen que 
és un servei per la conserva·
ció del territori i la necessitat 
d’aquest sector a la ciutat. 

L’Ajuntament es manté 
ferm i no pensen canviar·la, 
de moment. No obstant 
això, estan estudiant alguna 
fórmula per autoritzar la 
transhumància que hi ha en 
altres municipis de Collserola 
perquè puguin passar pels 
boscos de Barcelona.

Ara, a Collserola, hi pastu·
ren quatre ramats de cabres 
i ovelles, uns 1.600 caps de 
bestiar que es passegen per 
Sant Just Desvern, Sant Feliu 
de Llobregat, Montcada i 
Reixac, el Papiol i Sant Cugat 
del Vallès, però no poden 
passar per les 1.600 hectàre·
es de bosc que pertanyen a 
Barcelona 

Detenen al lladre de trasters
Més confusió al Camp Nou  

Els ramats també tenen drets

Molts usuaris del Parc Natural de Collserola s’han fet 
ressò durant aquests dies a les xarxes socials de l’augment de 
la presència de porc senglars híbrids de la varietat autòctona 
i de porcs vietnamites que haurien arribat a com a animals 
domèstics i s’haurien abandonat al parc un cop crescuts. 

La foto del mes

ESPORTS 
CET 10 Artrós  

Sports Club

SETMANA SANTA
A ARTÓS

Inscripcions de 09:00 a 21:00 h

> Campus esportiu futbol i pàdel
de 4 a 17 anys.

> Stage de pàdel a partir dels 11 anys.
Tel. 931 162 118
info@artossportsclub.com

Del 6 al 9 d’abril
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A Wallapop hi ha de tot. Fins 
i tot s’hi pot trobar una torre 
modernista protegida amb el 
grau de BCIN (bé cultural 
d’interés nacional). És la Casa 
Tosquella (Vallirana, 93), una 
petita joia que es mor de vella.  
L’última notícia és que la casa 
ha aparegut a l’aplicació de 
compravenda Wallapop, entre 
tot d’electrodomèstics de se·
gona mà. Tot i que, no apareix 
la seva direcció, s’identifica 
clarament pels seus arcs de 
ferradura i el que queda de 
l’estany pintat al sostre del 
porxo del jardí. 

Molt deteriorada 
Qui la vulgui la pot comprar 
per 1,4 milions d’euros. Això 
sí, el deteriorament fa rumi·
ar·s’ho de valent. La humitat 
ha deixat inservibles algu·
nes parts, i els esgrafiats, els 
estucats, les pintures, la forja, 

les vidrieres i altres elements 
decoratius necessiten una 
profunda restauració. A hores 
d’ara, només podria interessar 

algú que vulgui salvar·la.

Com que és un edifici cata·
logat, tant l’Ajuntament com 

la Generalitat tenen dret de 
tempteig i retracte. I consta 
que els primers s’ho estan 
pensant. De fet, han visitat 
la finca i han fet informes la 
viabilitat per convertir·la un 
equipament municipal.

Torre d’estiueig 
La casa es considera d’estil 
modernista, tot i que és molt 
d’eclèctica amb un llenguat·
ge arabitzant, i és dels pocs, 
sinó l’únic, edifici de Barce·
lona d’Eduard M. Balcells i 
Buigas, un arquitecte nebot 
de Gaietà Buigas (autor de 
l’estàtua de Colom) i cosí de 
Carles Buigas (creador de 
la font de Montjuïc). La va 
aixecar com a torre d’estiueig 
el comerciant Antoni Tosque·
lla el 1889.

 La Torre De Barcelona

Després de molts anys de deteriorament, 
finalment, l’Ajuntament sembla interessat  
en adquirir la Casa Tosquella. 

La Casa Tosquella de Sant Gervasi,  
a la venda a Wallapop

OR 
Comprem Or i Plata

JOIES 
Comprem Or i Plata
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Veïns  
de Barri

COLLSEROLA 
Compost local per 
conrear aliments 
S’inicia una nova fase del 
TornaSòl, un projecte de 
recerca participativa en 
finca que té com a objectiu 
millorar la fertilitat del sòl i 
promoure l’ús del compost 
fet amb recursos locals a 
les finques de Collserola. 
TornaSòl és una de les 
accions que s’impulsen des 
del projecte Alimentem 
Collserola, de promoció 
de la transició agroecolò·
gica al Parc Natural. Està 
impulsat pel Consorci i 
compta amb la col·laboració 
dels ajuntaments fronte·
rers amb l’espai natural. 

 

SARRIÀ 
Denunciat un bar que 
venia alcohol a menors
Els Mossos d’Esquadra 
conjuntament la Guàrdia 
Urbana han actuat en un 
bar al barri on pressump·
tament se servien begudes 
alcohòliques a menors, es 
traficava amb drogues i se’n 
tolerava el consum a l’in·
terior del local. Finalment, 
s’ha denunciat al propietari 
del local per tolerància al 
consum d’alcohol per part 
de menors, per qüestions 
relatives a la salubritat i 
per tolerància al consum 
de drogues. A més, també 
s’han denunciat 15 perso·
nes per tinença o consum 
de substàncies estupefaents, 
deu de les quals menors.

A mitjans de gener, els 
agents van rebre diverses 
informacions relaciona·
des amb l’activitat que 
s’estava produint en un 
bar del barri a tocar de 
dos centres escolars. 

SARRIÀ 
Les galeries Via Wagner 
molt deteriorades 
Des de les Olimpíades de 
Barcelona que les galeries 
Via Wagner, al barri del 
Turó, estan en desús. 28 
anys que han passat factura 
a l’immoble i el seu estat de 
deteriorament preocupa als 
veïns i comerciants. 

Asseguren que les jardi·
neres elevades de l’edifici 
cauen a trossos, i que hi ha 
plagues de rates. I la façana 
pateix despreniments de 
manera continua. Per això, 
veïns i comerciants dema·
nen l’actuació immediata de 
l’Ajuntament de Barcelona 
per aturar el deteriorament i 
reactivar la zona.  

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

SANT GERVASI 
Estalvi energètic al  
CAP de la Pl. Adrià  
El CAP Adrià de Sant 
Gervasi·Galvany vol 
combatre l’emergència 
climàtica i ha pres mesu·
res per reduir el consum 
energètic en un 10%. Els 
resultats són molt bons, ja 
que, en una setmana, s’ha 
reduït el consum d’electri·
citat en un 40%, un 24% 
del gas i un 17% d’aigua. 

Això, provoca una baixada 
de les emissions de CO2 
en un 31%. Per aconse·
guir·ho, han canviat les 
bombetes per LED, han 
substituït els eixugamans 
d’aire pels de paper reci·
clat o han apagat la clima·
tització tres hores al dia, 
quatre dies a la setmana. . 

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

LES CORTS 
Mobilització contra 
l’arquebisbat 
Els veïns de Les Corts s’han 
manifestat per mostrar la 
seva disconformitat amb el 
projecte de Can Capellanets 
de l’Arquebisbat de 
Barcelona. L’edifici es troba 
en un estat considerable de 
deteriorament. Davant de 
l’inacció de l’Ajuntament, 
l’Arquebisbat vol fer un 
projecte poc transparent 
amb finalitat lucrativa. 
Per aquest motiu els veïns 
volen aturar el projecte 
amb el suport de més de 25 
associacions del barri.

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

LES CORTS 
Obre un altre club 
cannàbic al barri 
La comunitat de veïns del 
número 67 del carrer del 
Marquès de Sentmenat 
s’oposa al futur club cannà·
bic que vol obrir·se a la seva 
finca. La normativa muni·
cipal que regula l’obertura 
de l’establiment exigeix una 
distància mínima dels clubs 
amb els centres educatius 
d’educació obligatòria. Però, 
no en parla dels d’estudis 
no obligatoris, com és el cas 
d’aquest club que se situa 
prop d’un centre d’FP. Els 
veïns critiquen una mesura 
massa laxa i demanen evitar 
que s’obri el club. 

JOIERIA 
Temps & Disseny

TALLER PROPI DE RELLOTGERIA 
Reparació i restauració de totes les
marques amb recanvis originals.
Cambi de piles i hermetismes.
Revisions parcials i completes.

TALLER PROPI DE JOIERIA 
Reparació, modificació i
restauració de joies.
Joies personalitzades i úniques.
Banys de rodi i xapats.
Fem tot tipus de gravats.

info@tdjoiers.com 93 454 28 45        622 75 10 75 tdjoiers

L´antiga joieria del Boulevard Rosa ha obert de nou les seves
portes el carrer Villarroel, 155, (davant del Mercat del Ninot)



ESCOLES 
Mares Concepcionistes
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932187971 | 932376704
barcelona.concepcionistas.es

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

St. Gervasi, Barcelona

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.

Concerta la teva visita 
personalitzada al 
nostre web
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FORMACIÓ 
Fundació Pere Tarres

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

A Espanya hi ha vint mili·
ons de mascotes censades, 
però aquesta xifra ni tan sols 
s’acosta a la realitat, perquè 
moltes d’elles no estan em·
padronades ni tenen micro·
xip. Moltes d’elles conviuen 
amb nens, una qüestió molt 
important per al seu desen·
volupament físic i psicològic. 
No obstant, cal preparar·se 
adequadament. 

Segons els experts, els nens 
que conviuen amb gats i 
gossos tenen menys otitis en 
un 50% menys símptomes o 
infeccions del tracte respi·
ratori al voltant d’un 30% 
menys, desenvolupen menys 
al·lèrgies, i aquells que estan 
en contacte amb tres o més 
animals només tenen un 21% 
de probabilitats de patir algu·
na al·lèrgia enfront del 48% 
de risc que tenien els que no 
conviuen amb mascotes.
Quant als beneficis psicolò·
gics i socials que les mascotes 
aporten als nens, hi ha una 
millor socialització, més em·
patia i intel·ligència emocio·
nal, compassió o adquisició 

primerenca de responsabili·
tats, entre altres. La criança al 
costat d’una mascota educa 
als petits en els processos vi·
tals, en l’amistat, la solidaritat 
i altres valors socials. Però, tot 
això passa per educar la mas·
cota com cal per l’arribada del 
nou membre a la família.

Posem límits,  
amb mà esquerra
Per començar, cal afermar 
amb temps les pautes educa·
tives de la mascota. Si abans 
se li permetia pujar al sofà, 
dormir al llit o saludar amb 
massa èmfasi, ara caldrà posar 
límits. Un ensinistrador pot 
ser un gran aliat si la mascota 
és especialment rebel o el pro·
pietari no té molt temps.

Els horaris i les zones d’accés 
han d’estar predetermina·
des abans de l’arribada del 
nadó. és interessant posar  
enregistraments del plor d’un 
bebè de tant en tant mentre 
s’estimula positivament a la 
mascota, amb la finalitat que 
s’acostumi al so. 

Les joguines dels bebès i 
de les mascotes no són tan 
diferents. No obstant això, 
és recomanable ensenyar a 
la nostra mascota que ha de 
respectar les de la criatura.

Els productes d’higiene de na·
dons tenen olors característi·
ques que també suposaran un 
canvi en la vida de l’animal. 
Per això, convé acostumar a la 
mascota a les noves olors.

L’arribada dels nens compor·
ta nous mobles i estris per a la 
llar, com el canviador, el bres·
sol o el carret, els quals cal 
deixar que la mascota els faci 

olor, els conegui i els integri 
dins dels objectes que formen 
part de la seva llar.

Arriba el dia D i amb ell, 
la presentació. Per això, és 
important que els pares man·
tinguin una actitud calmada 
i segura i permetin a l’animal 
olorar al petit de forma con·
trolada. Per evitar conductes 
de gelosia, se li ha de perme·
tre ser part de la vida del nen, 
com a espectador, sempre. 
Un cop se segueixen aquests 
passos bàsics, toca gaudir del 
nucli familiar. 

  La Torre De Barcelona

Com preparar a la nostra mascota  
per a l’arribada d’un nadó

Cal posar límits a la conducta dels animals a 
casa i delimitar espais per a cadascú, però  
sobretot cal habituar·los a la nova presència.

Els animals contribueixen al creixement dels nadons però  
cal preparar el terreny per evitar problemes de convivència.

LOCAL
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ESPORTS 
Golden Kyu

La realitat virtual serveix per 
traslladar·se a una realitat 
diferent, però també podria 
servir per fomentar l’empatia. 
Per exemple, podria servir 
perquè experimentem en 
primera persona què significa 
la desigualtat social. És un 
experiment real que ha fet 
Càritas amb 200 persones, 
aprofitant la presentació de 
l’Informe Foessa “La realitat 
que no veus”. 

Així, l’entitat ha posat a 
disposició dels assistents tres 
ulleres de realitat virtual. En 
cadascuna d’elles, els par·
ticipants han pogut copsar 
com és viure una situació 
d’exclusió social diferent. 
L‘objectiu, apropar les sen·
sacions i problemàtiques que 
diàriament pateixen moltes 
de les persones que l’entitat 
acull i acompanya, però que 

en la majoria d’ocasions no 
són visibles en el dia a dia 
de la ciutadania. “Hem de 
posar·nos les ulleres de la re·
alitat, i observarem que vivim 
en una societat cada vegada 
més individualista i aïllada”, 
ha advertit el Cardenal ha 
adveritit Joan Josep Omella, 
Cardenal Arquebisbe de Bar·
celona i President de Càritas 
Diocesana de Barcelona. 

Dones i gent gran
Segons revela l’informe 
Foessa encara hi ha certs col·
lectius que pateixen amb més 
intensitat la pobresa, com les 
dones, que han de treballar  

1,5 hores més al dia per gua·
nyar el mateix que un home. 
I si són immigrants, dues. 
També les persones grans que 
en la majoria de casos són les 
més invisibilitzades. En aquest 
sentit, ha indicat que a la 
diòcesi de Barcelona, un 40% 
de les persones que pateixen 
problemàtiques de mobilitat 
són cuidades per persones de 
la seva família i que un 30% 
no tenen cap mena de suport 
familiar ni de l’administració. 

Segons ha explicat Miriam 
Feu, cap d’anàlisi social i inci·
dència de Càritas Diocesana 
de Barcelona, 1 de cada 4 

persones (646.000 persones) 
es troba en situació d’exclusió 
social. “Barcelona se situa per 
sobre de la mitjana catalana 
i espanyola en nivells d’ex·
clusió social, i les dificultats 
per accedir a un habitatge, la 
precarietat laboral o l’acollida 
de persones migrants tenen 
una major incidència”. 

Les opcions passen perquè 
les polítiques públiques 
recollin les necessitats d’uns 
col·lectius que tenen molt 
poca presència en les elecci·
ons, per exemple. Perquè tal 
com explica teresa Monta·
gut, professora de la Uni·
versitat de Barcelona, si una 
persona no té les necessitats 
bàsiques cobertes, és molt 
difícil que pugui vincular·se 
a una comunitat. 

  La Torre De Barcelona

Realitat virtual per posar-se  
en el lloc dels altres

Càritas ofereix unes ulleres perquè tothom  
pugui posar·se en el lloc de les persones que 
pateixen discriminació i desigualtat.
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Dormir malament,  
¿principal causa d’accidents laborals?

No gaudir d’un somni 
reparador, dormir poc o no 
fer·ho de manera adequada 
afecta de manera directa 
al rendiment laboral, de tal 
manera que no només es 
manifesta de manera absen·
tisme, sinó que augmenta 
greument el risc de patir un 
accident laboral.

I per si no fos suficient, 
aquesta falta d’atenció pro·
vocada per la falta de son, 
pot causar problemes més 
greus com una discapacitat 
permanent del treballador. 
Alberto Andrés Medina, 
especialista de la clínica 
de trastorns del son de la 
facultat de Medicina, senyala 
que l’insomni, la síndrome 
del son insuficient i l’apnea 
i hipopnea, són els trastorns 
més freqüents entre la po·
blació. Recalca que les per·
sones que pateixen d’insom·
ni, presenten alteracions en 
la memòria verbal, aquella 
on s’emmagatzema la infor·
mació de números. En canvi, 
les persones afectades per 
apnea manifesten problemes 
amb la memòria alterativa, 
aquella que emmagatzema 
records de coneixements 
adquirits o personals, de la 
mateixa manera que patei·
xen de microdespertades 
durant la nit que originen 
insuficiència d’oxigen als 
pulmons, cervell i al cos en 
general, de tal forma que 
afecta directament al rendi·
ment de l’endemà i a la falta 
de descans.

La falta de son,  
un problema real
Segons un estudi sobre Salut 
i Descans realitzat per ASO·
CAMA i FUNDADEPS, un 
32% de la població espa·
nyola s’aixequen cada dia 
cansats i sense energia o 
amb dolors musculars, més 
del 5% pateix d’insomni i un 
17% triga més de 30 minuts 
en adormir·se.

Són cada vegada més les 
empreses que fabriquen 
nous matalassos per a in·
tentar satisfer la necessitat 

dels usuaris, no obstant això, 
aquests productes estan poc 
regulats i en prou feines 
existeix una normativa bàsi·
ca que garanteixi la seguretat 
i adequació pel descans. Les 
noves empreses de matalas·
sos poden estar desenvolu·
pant articles sense disposar 
de criteris tècnics i científics 
que cuidin de la salut, la 
higiene postural i la qualitat, 
així com les exigències de 
seguretat i durabilitat.
Aquesta falta de normatives 
bàsiques en els equips de 
descans, son les que cau·
sen un producte de baixa 
qualitat que posa en perill la 
salut de l’usuari provocant 
així la majoria dels trastorns 
del son.

Palau del descans 
matalassers des de 
fa més de 100 anys
Referent del descans a 
Barcelona des de 1900, són 
molts els anys que avalen 
Palau del descans com a 
importador de matalas·
sos exclusius de firmes de 
qualitat amb un renom dins 
del sector per tal d’oferir un 
producte excel·lent, pensat i 
produït pel total descans de 
l’usuari, complint així amb 

totes les exigències tècni·
ques, de salut, posturals, 
d’higiene, seguretat i durabi·
litat que s’exigeixen. 

Últimes tendències
El sector del descans està en 
proves constants i desco·
briments de nous materials 
i espumes que posin fi a la 
falta de descans de l’usu·
ari i per conseqüència, al 
deteriorament de la seva 
salut. És per aquest mateix 
motiu que Palau del descans, 
visita cada any les fires més 
importants de descans on 
es presenten nous prototips 
i equips de descans que 
incorpora a la seva botiga 
de Barcelona després de 
fer·ne un exhaustiu control. 
Marc Capell, propietari de la 
botiga i membre de la quarta 
generació d’una família de 
matalassers, només aposta 
per aquells equips de des·
cans que garanteixen la salut 
de tots els usuaris. De la 
mateixa manera que no hi ha 
dues persones que dormen 
igual, no hi ha dos matalas·
sos iguals. A Palau del des·
cans rebràs un assessorament 
personalitzat en tot moment 
que t’ajudarà a trobar el que 
busques per a millorar la teva 
salut i rendiment. 

Més que  
complements
Quan ens parlen de comple·
ments del descans, com són 
els toppers, coixins, roba de 
llit... no li donem la impor·
tància que realment té. Si 
bé és veritat que el matalàs 
en si és la base del descans, 
els complements ajuden a 
embolcallar i tancar el cercle 
perfecte del son reparador 
que tant busques. Per a això 
i molt més, tots els professi·
onals de la botiga de Palau 
del descans, estaran a la teva 
disposició per a oferir·te 
el que necessites tenint en 
compte les teves exigències 
durant la nit.

Dormir bé és fer salut. 

LLAR 
Palau del Descans

PALAU DEL DESCANS
Bruc 68-70 
08009 Barcelona

T. 93 487 37 51 
T. 93 858 10 50

info@palaudeldescans.com

www.palaudeldescans.com
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El Barça, més que  
una multinacional

El club aporta gairebé 1.200 milions a la ciutat  
i és un motor econòmic que va més enllà de l’esport. 

Molts, sobretot els qui no us 
agrada el futbol, us deveu 
preguntar per què el Barça 
és omnipresent als mitjans de 
comunicació. Doncs perquè 
és molt més que un club, és 
un gran negoci, tan gran que 
ens afecta molt als ciutadans. 

Un recent informe de Pri·
ceWaterhouseCoopers, en·
carregat pel club, s’encarrega 
de recordar·nos·ho cada any 
per aquestes dates. Segons 
l’empresa de consultoria el 
Barça contribueix amb 1.191 
milions d’euros a Barcelona, 
l’1,46% de l’economia de la 
ciutat i genera prop de 19.500 
llocs de feina. Això sí, com 
també és habitual, l’estudi no 
contempla les despeses que 
genera el públic i que paguem 
religiosament els ciutadans, 
especialment els veïns del 
Camp Nou.   

Més que un club
L’estudi destaca que el Barça 
no genera només nego·
ci esportiu sinó també en 
altres sector, com el turisme, 
l’hostaleria, el transport o els 
mitjans de comunicació. Con·

cretament, destaca que per 
cada euro ingressat es generen 
2,2 en activitat econòmica per 
a la ciutat. 

Per si fos poc, el Barça també 
paga impostos. Durant la 
temporada 2018·19 va re·
captar 366 milions per a les 
diverses administracions, en 
concepte d’IVA, IRPF, impost 
de societats o tributs locals. 
Una quantitat que equival a 
gairebé el 14% del pressupost 
de l’Ajuntament, i que suposa 
un increment del 67% respec·
te a la temporada 2014·15. 

El Barça, a Foment
L’impacte no només es cir·
cumscriu a la ciutat. Segons 
pWc l’impacte total a Catalu·
nya en la darrera temporada 
ha sigut de 1.400 milions 
d’euros, i ha ajudat a crear 
més de 23.500 llocs de feina. 

Potser per tot això el presi·
dent Josep Bertomeu ha deci·
dit integrar el club a Foment 
del Treball, la patronal de les 
empreses de Catalunya. Un 
moviment més aviat polític 
que ha inquietat a mols afec·

cionats i bona part de l’opinió 
publica. Sobretot després del 
cas I3 Ventures. 

Òbviament, pesos pesats de 
l’empresariat català, com Joan 
Gaspart, Salvador Alemany, 
Carles Tusquets o Josep 
Sánchez Llibre, president 
de Foment, van aprofitar 
per col·locar·se a la foto al 
voltant de Bertomeu i amb 
el Barça de fons. Per allà 
també hi havia, Josep Antoni 
Duran i Lleida. No cal dir 
que la foto de tots plegats 
va provocar unes quantes 
indigestions, especialment 
al Palau de la Generalitat.      

Revolució digital
Del total d’ingressos del 
Barça uns 180 milions d’euros 
provenen del terreny digital. 
Segons Bertomeu, és una 
mostra que el Barça lidera 
la indústria de l’esport a 
Catalunya i també la revolució 
digital. 

El problema és que potcs 
dies després de presentar·se 
l’informe, entre fanfàrries, 
saltava el cas I3 Ventures, un 

cas molt digital precisament, 
que posa en evidència que 
el club no està gaire al cas 
dels preus a Internet. perquè 
pagar 190.000 euros anuals a 
una empresa perquè només 
monitoritzi les xarxes, és un 
preu que sembra les sospi·
tes. Acabi com acabai aquest 
assumpte, un cop més, les 
coses bones que fa el Barça 
han quedat soterrades per 
interessos d’uns i altres.   

  La Torre de Barcelona

Un informe  
encarregat pel  

Barça ens recorda  
la contribució  

del club a la ciutat, 
no només en  

la part esportiva  
sinó com agent  

del sector negocis  

ACTUALITAT
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Els efectes de l’escalfament 
global ja arriben a tots els 
racons del planeta. Temporals 
com el Gloria ens fan viure 
en primera persona escenes 
que abans semblaven ficció. 
La força dels elements es 
desferma i produeix preci·
pitacions torrencials (fins a 
220 litres per metre quadrat 
a l’àrea metropolitana de 
Barcelona), onades gegants 
i danys a tot el litoral. Al 
mateix temps, la primave·
ra s’anticipa i els ametllers 
floreixen al febrer. Necessi·
tem més senyals? La Terra 
ens envia un missatge clar: el 
canvi climàtic és una realitat i 
ha arribat el moment d’actu·
ar. No en podem permetre el 
luxe d’esperar.

La lluita contra el canvi 
climàtic és el repte col·lectiu 
més important que ha afron·
tat mai la humanitat. Però 
també és una batalla en la 
qual els nostres petits gestos 
juguen un paper definitiu. 
Fer un ús responsable de 
l’aigua i l’energia, apostar 
pels mitjans de transport 
sostenibles, racionalitzar el 
consum i escollir aquells 
productes i serveis amb 
menor impacte ambiental 
són eleccions personals 
diàries que ajuden a com·
batre l’escalfament global.

L’edició d’enguany del Dia 
Mundial de l’Aigua posa 
el focus precisament en la 
relació entre el canvi climà·
tic i el risc d’escassetat de 
recursos hídrics. Sense aigua 
no hi ha vida. És l’element 
bàsic per fer front a l’incre·
ment del 70% en la produc·
ció d’aliments que caldrà per 
alimentar la població mun·
dial, que arribarà als 9.000 
milions de persones el 2050 
enfront dels 7.000 milions 
del 2011. El 92% del con·
sum diari d’aigua està lligat 
a la producció d’aliments 
(agricultura i ús en processos 
industrials com refrigeració, 
dissolució de matèria i neteja, 
entre d’altres). Es necessiten 

109 litres d’aigua per produir 
una copa de vi, 560 litres 
per aconseguir un quilo de 
taronges i 4.325 litres per 
a un quilo de pollastre. És 
l’anomenada petjada hídrica 
i ens obliga a apostar per 
l’alimentació més sostenible.

La lluita contra l’escalfa·
ment global requereix un 
esforç conjunt de les admi·
nistracions, les empreses 
i, de manera destacada, la 
ciutadania. L’aigua, el nostre 
recurs més preuat, pot 
ajudar a combatre el canvi 
climàtic. Un ús més respon·
sable i eficient contribueix 
a la protecció dels recursos 
naturals i la reducció dels 
gasos d’efecte hivernacle. 
Aigües de Barcelona, amb 
una llarga experiència en la 
gestió d’aquest recurs, està 
compromesa amb el desenvo·
lupament sostenible, l’eco·
nomia circular i les baixes 
emissions. La companyia ha 
reduït les seves emissions de 
CO2 en un 41,2% respecte 
del 2015. A més, aposta deci·
didament per la reutilització 
del 100% de l’aigua, comple·
tant el cicle integral i com a 
mesura per lluitar contra el 
canvi climàtic.
La conversió de les estaci·
ons de depuració d’aigües 
residuals en ecofactories és 
una altra línia bàsica, que 

forma part de la filosofia 
del residu zero. Es tracta 
d’aconseguir l’autosufici·
ència energètica mitjançant 
la producció d’energies re·
novables (biogàs procedent 
de residus rics en matèria 
orgànica i plaques fotovoltai·
ques) i l’aplicació d’elevats 
nivells d’eficiència energèti·
ca. La reducció de residus, 
donant·los una segona vida, 
inclou altres iniciatives inno·
vadores d’Aigües de Barce·
lona, com la reutilització de 
la terra extreta de les rases 
de les obres de canalització, 
que arribarà al 50% del total 
l’any 2020.

La mobilitat sostenible és 
un altre pilar de la compa·
nyia, que va iniciar el 2014 

la substitució de la seva 
flota de vehicles tradicionals 
(de combustió) per cotxes 
elèctrics 100%, un procés 
paral·lel a la transformació 
de les infraestructures dels 
seus edificis i equipaments. 
La flota elèctrica estava for·
mada el 2019 per un total 
de 131 vehicles.

Un dels riscos més grans del 
canvi climàtic és la reducció 
de la biodiversitat, és a dir, 
la pèrdua d’espècies de la 
flora i fauna que habita el 
planeta. Aigües de Barcelo·
na protegeix els ecosistemes 
naturals en els paratges on 
s’ubiquen les seves depu·
radores de Begues, Gavà·
Viladecans i Vallvidrera.

Preparats per salvar el clima 
Tots tenim un paper a exercir en la lluita contra el canvi climàtic i el 
de l’aigua, el nostre recurs més preuat, és essencial

(LLAR) 
Aigües de Barcelona
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Què veieu en aquestes imatges 
si les observeu atentament?
Possiblement heu viscut 
moments similars i n’heu 
gaudit d’ells. Són moments 
que acostumen a captivar 
l’espectador i engrescar el 
protagonista de l’escena, el 
qual activa tots els seus sentits 
i tot el seu cos en un context 
de serenitat i seguretat.

Si mirem, veurem el més 
evident: les seves accions, 
temptatives, repeticions, 
emocions… Segur que 
somriurem. Però, si 
observem, veurem més 
enllà. Veurem una criatura 
ben activa, autònoma, que 
exercita l’atenció plena en 
la pròpia acció, condició 
indispensable per aprendre; 
una criatura que pren 
decisions sobre el que agafa, 
rebutja o torna a agafar; una 
criatura que no encerta a 
la primera, però persisteix 
amb esforç, acceptant els 
entrebancs. Veurem un nen 
mogut pel desig d’aprendre 
i entendre tot allò que 
l’envolta, que li és nou i 
sorprenent. La bossa de 
mà seria un bon exemple 
«d’artefacte» sorprenent, 
nou i emocionant.

Aquests comportaments 
i actituds són comuns 
en qualsevol situació de 
joc lliure, a qualsevol 
edat i, també, en els 
adults immersos en 
un nou projecte, com 
sembla reflectir la segona 
imatge. Aquestes actituds 
representen un exemple de 
mentalitat de creixement en 
contraposició a mentalitat 
fixa, tal com descriu 
Carol Dwech, psicòloga i 
investigadora especialitzada 
en motivació, personalitat 
i desenvolupament social. 
No és això el que voldríeu 
per als vostres fills i filles 
o el que voldríem per al 
nostre alumnat? Alimentar i 

mantenir aquesta mentalitat 
de creixement innata dels 
infants és el repte que ens 
proposem els adults, perquè 
volem el millor per a ells. 
L’observació de l’activitat 
autònoma i plaent que 
descrivim més amunt –i 
una llarga investigació– va 
portar Elionor Goldschmied, 
mestra i psiquiatra, a 
idear uns recursos, «La 
panera dels tresors i el Joc 
heurístic», molt adients 
per al desenvolupament 
harmoniós dels infants 
i per a l’establiment de 
les bases del pensament. 
Avui dia aquests recursos 
segueixen sent un referent 
per a educadors i famílies.

Si ho pensem bé, el que 
fa intuïtivament l’infant 
quan juga és seguir els 
passos del mètode científic. 
Cal promoure, doncs, la 
creació de situacions que el 
portin a fer·se preguntes, 
plantejar·se hipòtesis, 
buscar informació i actuar 
per resoldre. Una possible 
projecció d’un infant seria 
la imatge d’un científic 
immers en el seu estudi i 
en els seus experiments. 

Els equips docents, oberts 
i amatents a corrents 
pedagògiques noves i 
als canvis de la societat, 
adapten a la seva realitat 
metodologies, recursos 
i continguts. Cal dir 
que algunes d’aquestes 
pedagogies «noves» són 
pedagogies centenàries, 

rescatades i adaptades, 
que han estat referents 
de l’Escola des dels seus 
inicis. Un exemple és el 
mètode Montessori, a què 
la neurociència avui dona 
suport. Es tracta d’una 
metodologia fonamentada 
en l’observació científica 
dels infants, la interacció 
amb ells i el respecte per les 
característiques individuals 
de cadascun d’ells. 
Montessori considera que 
l’infant és el protagonista 
del propi aprenentatge 
per a la vida, aprenentatge 
que adquireix gràcies a la 
seva motivació intrínseca, 
a través del joc lliure, el 
moviment, l’experimentació 
i la repetició. Per tal 
d’aconseguir els seus 
objectius, Maria Montessori 
també tenia molt en compte 
l’organització dels espais 
i els materials emprats i 
dissenyats per ella mateixa.
Així doncs, observem, 
respectem, emocionem, 
juguem i aprenem amb ells!

Montse Andreu Comas 
Mestra d’Educació Infantil

Observem, juguem i aprenem amb ells!

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



ESCOLES 
BetàniaPatmos



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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RESTAURANTS

Posa’t el davantal és un llibre 
de receptes senzilles repre·
sentades amb pictogrames, 
fotografies i altres recursos 
gràfics, amb text senzill i im·
près de manera interactiva per 
tal de fer·ho accessible. En 
definitiva, un receptari perquè 
pugui fer·lo servir qualsevol: 
persones grans, infants, per·
sones amb discapacitat. 

El receptari ha comptat amb 
la col·laboració i implicació 
de cuiners de renom interna·
cional. Per començar, Carme 
Ruscalleda, que ha escrit 
el pròleg del llibre. I també 
Albert Adrià, Cristian Escri·
bà, Fran López, els germans 
Torres, la Fina Puigdevall, 
el Mateu Casañas, l’Oriol 
Castro i l’Eduard Xatruch. 
Cadascú ha fet la seva apor·
tació per aconseguir l’objectiu 
de la cuina inclusiva.

El llibre compta amb vint·i·
vuit receptes adaptades a les 
diverses estacions de l’any, 
seguint el calendari escolar. 

Hi ha de tot: primers plats,  
plats principals, postres i 
fins i tot melmelades amb 
productes de temporada 

Dins de cada recepta troba·
rem: el nom de la recepta i 
el cuiner que la proposa, els 
estris de cuina que caldran, 
els ingredients, el temps 
d’elaboració i la dificultat, 
el nombre de racions, els al·
lergens i, per descomptat, la 
preparació pas a pas. El llibre 
es regala amb la venda d’un 
davantal (amb una aporta·
ció mínima de 15 euros).

El projecte ha nascut del 
Taller de Cuina de l’Esco·
la Moragas (Panamà, 18) 
un centre obert d’educació 
especial fundat l’any 1940 
pel Dr. Jeroni de Moragas. El 
projecte del receptari és una 
manera d’impulsar accions al 
voltant de la cuina saludable, 
els productes de temporada o 
el consum responsable. 

 La Torre De Barcelona

El Taller de Cuina de l’escola ha impulsat un 
llibre de cuina per a tots els públics en què han 
col·laborat cuiners amb estrelles Michelin.

L’Escola Moragas de Les Corts  
crea un receptari inclusiu

ALIMENTACIÓ 
Plusfresc
Plusfresc Via Augusta, 188

Plusfresc C/ de Teodora Lamadrid, 21

Barridel
teu superEl Tenim 

peix fresc de les 
nostres costes, cada 
dia anem a la llotja!

La nostra prioritat 
és comprar la fruita 

i la verdura en 
origen. Afavorim la 

producció local.

Et courem 
el peix i el marisc 

que vulguis

gratuïtament

forn 
de peix!

Tenim pàrquing!

del mar
a la

taula!

74 ESTABLIMENTS AL TEU SERVEI !Servei 
a domicili
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ALIMENTACIÓ 
Artesans de l’Abel

Abel Carbonell. Ĺaprenent dels cinc sentits

Embotits i formatges casolans 
L´aprenent dels 5 sentits

Vine a tastar el nostres productes en els 
millors mercats i fires de Catalunya

Si voleu que vinguem contacteu amb nosaltres.
Tallers, events, maridatges a col·lectius i particulars,     

Dona´t un plaer i repetiràs!                                                                            

Servei a domicili: artesansdelabel@gmail.com
info@artesansdelabel.com · www.artesansdelabel.com     

1 er Premi a la millor llonganissa. Concurs 
gastronòmic Fira Porc i Cervesa Manlleu 2016.

Avui parlem amb un gour-
met, sibarita, artesà : El 
gerent d´artesans de l´Abel
No em considero mestre de 
res, sinó aprenent de tot, prin·
cipalment de menjar bé, i això 
es un plaer 5 sentits. Avui dia 
hi ha una manca d´aprenents 
en tots el camps. 

Qué vol dir un plaer de 
cinc sentits?
Un plaer es alguna cosa de la 
que un mateix pot disfrutar 
però també fem disfrutar als 
altres. Hi ha moltes maneres 
de disfrutar i una d´elles és 
menjant. Aprenc cada dia de 
tot i de tots però tinc 5 amics, 
els 5 sentits, molt  importants. 
Si els fem treballar en harmo·
nia ens donaran un resultat 
immillorable i si parlem de 
embotits o formatges són 
imprescindibles per poder 
assolir l´èxit.

Parla´ns una mica 
d´aquesta simbiosi entre 
sentits i embotits.
 El primer que cal fer amb 
les coses o les persones es 
tocar·les. És el que et dona 
confiança.
En segon lloc hem de treba·
llar el gust i l´olfacte, el que 

realment ens trobarem quan 
mengem. En tercer lloc la 
vista. Tot entra pels ulls quan 
algú vol comprar o provar 
alguna cosa i finalment l´oída, 
el que es parla el que es diu 
desprès .En el nostre cas els 
embotits i el formatges tenen 
els cinc sentits.

Així doncs ets una font in-
esgotable de coneixements 
gastronòmics!
Tots aprenem de tots. El 
que jo faig es ensenyar  el 
meu aprenentatge. En el 
cas que ens ocupa és molt 
important saber com degus·
tar uns bons embotits o uns 
bons formatges,quin els el 
millor moment, com pre·
sentar·ho, acompanyar·ho. 
En definitiva, com disfru·
tem del que mengem.

Qué podem gaudir a casa 
vostre?
Uns embotits cuits. Un bull 
blanc, negre, de fetge, una 
botifarra d´ou o de perol. Uns 
curats com: llonganissa, llom 
mascle o femella més betat 
i gustós, baiona, ventresca, 
secallona i com no els llardons 
i després uns fuets amb sa·
bors amb roquefort, formatge 
de cabra, cèrvol, senglar, 
pebre,ceps, ànec, fines herbes, 
olives, all, ceba, etc.

Tenim uns formatges real·
ment bons, que ens fan un 
col·laboradors nostres però 
sempre amb el lema dels cinc 
sentits, però de formatges 
parlarem un altre dia que és 
tot un món!.

Tot això on podem tro-
bar-ho o gaudir-ho?
Molts cops empreses, ajun·
taments, etc , ens contracten 
per events, tallers, mari·
datges. També particulars 
o  grups  més petits per 
aniversaris,festes,etc.
També podeu trobar·nos a mi 
i al meu fill o gent nostre amb 
parades a gairebé a totes les 
fires i events de Catalunya i 
molt aviat tot això a la nostre 
plana web

Així si hem de menjar un 
bon pa amb tomàquet i 

uns bons embotits tenim 
clar on s´ha d´anar.
Jajaja, moltes gràcies! L´ im·
portant és gaudir sempre del 
que fem i de la mateixa ma·
nera que jo poso el cinc sentit, 
qualsevol persona també ha 
de fer·ho .

Un plaer parlar amb 
tú Abel,  parlar amb 
l´aprenent dels cinc sentits.
Un altre dia parlarem dels 
formatges, de pernils o de 
qualsevol altre producte  amb 
tú, segur que tant apassiona·
dament!



ESCOLES 
Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

Anunci_LTorre_Sant_Ignasi 210x297 Desembre2019 traz.indd   1 21/11/19   9:15
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VINS

Què us semblaria si us diem 
que ara podem escoltar un vi, 
llegir·lo, o fins i tot, donar·li 
la paraula? Ara, tot això és 
possible. I n’hem vist alguns 
exemples a la primera edició 
de la Barcelona Wine Week 
un aparador del sector 3.0. 

Vins molt musicals
En un petit racó, íntim i amb 
poca afluència, una taula 
rodona amb vuit auriculars 
i vuit copes de vi. Música 
mentre degustes el vi? Música 
per connectar·te amb el vi. 
Impressionant. Els vins es 
poden escoltar? Doncs, sí. 
Wine Love Music proposa 
una experiència sensorial 
innovadora i diferent. Gràcies 
a la música feta expressament 
el sabor del vi que degustes, 
es multiplica i aconsegueixes 
gaudir·lo en 360º. La música 
també va ser el fil conductor 
de  més activitats, com el 
tast de vins marins (aquells 
produïts prop de la mar) amb 

havaneres i cants d’anada i 
volta (dirigida per un somme·
lier de prestigi).
 
Llegir el vi 
La llibreria La Central va 
aprofitar el seu espai per 
proposar·nos combinar un 
espai de lectura amb el gaudi 
d’un bon vi. N’hi ha prou de 
col·locar una bona butaca, 
una tauleta oportunament col·
locada i un llibre apropiat per 
a la lectura que ens disposem 
a començar. Una gran idea 
per apropar la lectura als pro·
fessionals i als visitants. 

Falten dones
En general, hem trobat a faltar 
més presència femenina a la 
fira. Potser per compensar·ho 
s’ha intentat realçar el paper 
de la dona vinícola en el 
sector amb un tímid espai de 
trobada i tast autoguiat dels 
50 millors vins i caves amb 
segell femení, la Barra de 
Vins Fabulous 50 by Wo

Wine Love Music 
proposa una expe·
riència sensorial in·
novadora i diferent. 
Gràcies a la música 
feta expressament el 
sabor del vi que de·
gustes, es multipli·
ca i aconsegueixes 
gaudir·lo en 360º.

men. Una aposta més pròpia 
de premi de consolació.

L’art també ha tingut accés 
femení amb dues iniciatives 
que apel·laven als sentits dels 
assistents de l’espai multi·
disciplinari: d’una banda, 
una peça central suspesa 
elaborada amb materials 

orgànics procedents de la 
vinya que juga amb la llum 
i els elements naturals de la 
vinya; i per un altre, el mural 
de María Ortega inspirat en 
paisatges de vinyes. 

Canvi climàtic 
L’aposta per la sostenibilitat 
ha esdevingut un eix firal i la 
majoria d’expositors i ponents 
han posat en comú l’efecte 
directe del canvi climàtic. No 
obstant això, es queda en pa·
raules mortes i paper mullat, 
ja que han faltat propostes sò·
lides per fer front al problema, 
com per exemple, la reuti-
lització de les ampolles de 
vidre. Molt de compromís, 
però en petites quantitats. 
Tot i això, les perspectives de 
futur són bones i l’optimisme 
en el sector era evident en la 
majoria de les ponències.

  Sílvia Muñoz

Vins que s’escolten, es llegeixen,  
i que també es poden beure
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GASTRNOMIA

LLAR 
Miele
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L’edició francesa de la Guia 
Michelin, l’altaveu dels millors 
cuiners, presenta enguany 63 
noves estrelles i completa la se·
lecció del 2020 amb un total de 
628 establiments amb estrella. 
Posa especial èmfasi en els xefs 
compromesos amb la preser·
vació del medi ambient. 

A la rue Tour d’Auvergne de 
Paris conviuen 2 restaurants 
que estrenen una estrella. 
L’Aspic proposa una bona 
experiència amb un menú 
únic servit plat a plat en total 
continuïtat i l’Innocence 
ofereix una cuina de mercat i 
de temporada. 

A la regió Provença-Alps-
Costa Blava hi ha 3 nous 
restaurants que figuren amb 
la primera estrella. El Mai-
son Hac és un nou projecte a 
Eygalières de cuina personal i 

audaç que promet sorprendre. 
El nou restaurant l’Arbre au 
soleil ofereix receptes que na·
veguen entre la mar i la terra, 
com La Flibuste Martin’s.

Agafant l’avió cap a Còrsega, el 
jove xef Romain Rolan mostra 
una cuina de mil sabors medi·
terranis amb productes propis 

de l’illa i del mar al restaurant 
A casa di Dt., a l’Hotel Chez 
Charles.

A Bordeus, el restaurant So-
lena compon creacions amb 
respecte al seu medi ambi·
ent. La simfonia culinària de 
L’Oiseau Bleu ofereix una 
gastronomia contemporània 

del Sud·oest, basada en els 
productes locals, amb ocells 
i hortalisses realçades per un 
tractament amb ple equilibri 
i el restaurant Tentazioni 
ofereix els seus tresors culinaris 
italians, amb la mirada posada 
en el mercat bordelès.

  La Torre de Barcelona

Noves estrelles culinàries  
als restaurants francesos

La nova edició de la 
Guia Michelin de França 

presenta 63 noves 
estrelles que qualsevol 
gourmet viatger hauria 

de conèixer. 
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RESTAURANTS

A l’alta cuina ja no li serveix 
únicament la creativitat o in·
tuïció dels xefs més aclamats, 
segons el projecte internacio·
nal The Meal Experience. A 
més, ha de tenir un disseny 
atractiu. I ena ixò la perso·
nalitat dels comensals, i si 
acudeixen acompanyats a 
l’experiència gastronòmica, 
serà crucial en la valoració 
dels plats i en el record poste·
rior. Es a dir, si un comensal 
és més complaent, simpàtic, 
agradable o menja en com·
panyia tendirà a guardar un 
millor record el restaurant. 

El projecte té com a objec·
tiu estudiar els factors que 
determinen la satisfacció i el 
record dels comensals en una 
experiència gastronòmica 
d’alta cuina. Entre els resultats 
més rellevants trobem que 
l’alta gastronomia hauria de 

considerar tant les caracterís·
tiques del plat com l’actitud 
del comensal cap a ells i la 
seva personalitat. Menjar i 
beure al voltant d’una taula és 
un acte social on es compar·
teixen preferències, per això 
les valoracions entre els que 
van menjar en una mateixa 
taula van ser més homogènies. 

Els primers passos de The 
Meal Experience van ser un 
test de personalitat i creati·
vitat, seguit de vint sessions 
de tres hores de duració on 
es va sol·licitar a les persones 
de cada taula valorar 23 plats 
en una escala de l’1 al 10. 
També es van analitzar les 
expressions facials durant la 

degustació del menú per tal 
d’identificar el tipus d’emoció 
que es produïa a cada plat. 

Finalment, realitzaven un 
qüestionari per mesurar as·
pectes com l’interès, l’atenció 
o la satisfacció.

  La Torre de Barcelona

Les bones notes als restaurants  
depenen de qui ens acompanya a sopar

Segons el projecte 
internacional The 
Meal Experience, 
la personalitat dels 

comensals és crucial en 
la valoració dels plats i en 

el record posterior.

AUDIOVISUAL 
Videolab

Laboratori audiovisual especialitzat en vídeo, àudio i cinema des de 1983
Santaló 133  ·  93 200 54 00  ·  www.videolab.es  ·  www.videosolucions.com

A VIDEOLAB PASSEM LES TEVES 
PEL·LÍCULES FAMILIARS A ARXIU DIGITAL

8MM, SUPER 8MM,
16MM, 91/2 MM
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ODONTOLOGIA 
Belodonte

I gaudeix d’un fi nançament de fi ns a 36 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació de l’entitat creditícia)

València, 211. 08007 Barcelona
T. 93 452 45 45 - Fax 93 452 45 44
www.belodonte.es
belodonte@belodonte.es

Clínica autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Codi E08753396, Registre Ofi cial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

implant dental

24 H URGÈNCIES ODONTOLÒGIQUES 617 465 045

EQUIP MULTIDISCIPLINAR

D’ESPECIALISTES

des de 32,78€
Inclou l’implant,
la col·locació quirúrgica i la corona.
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SALUT

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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El Càncer de Còlon i Recte és, actualmente, un dels càncers més 
freqüents entre els homes i dones.

Aquesta patologia suposa un important problema de salut pública 
degut a la seva alta freqüència d’aparició i a la seva mortalitat.

Encara que la causa última no està clarament establerta, s’ha in-
volucrat una sèrie de factors dietètics, ambientals, tòxics,… que 
semblen relacionar-se directament amb un increment d’incidència 
de Càncer de Còlon i Recte.

A més dels anteriorment esmentats, existeixen una sèrie de factors 
de risc que s’ha demostrat augmenten considerablement la seva 
incidència. 

Entre aquests es troben l’edat superior als 45-50 anys, els antece-
dents personals o familiars de pòlips o Càncer de Còlon, la malal-
tia inflamatòria intestinal (colitis ulcerosa i colitis granulomatosa o 
malaltia de Crohn) i altres factors i síndromes hereditaris específics 
(com la poliposis adenomatosa familiar, la síndrome de Gardner, la 
síndrome de Turcot i la síndrome de Lynch-càncer de colon heredi-
tari no associat a poliposis).

És important que encara que no compleixi cap dels requisits ante-
riorment assenyalats, si presenta molèsties abdominals, alteració 
del ritme intestinal o sagnat per l’anus, es posi en contacte amb un 
centre especialitzat en l’aparell digestiu per practicar l’estudi més 
convenient en cada cas.

La cura del Càncer de Còlon depèn fonamentalment de l’estadi 
en el que es diagnostica. Si es detecta en fases inicials s’acon-
segueix una cura complerta en la majoria dels cassos però quan 
es diagnostica en fases avançades només un petit percentatge 
de pacients sobreviuen als 5 anys. Per això són fonamentals les 
mesures preventives i el diagnòstic precoç per disminuir el risc de 
desenvolupar un Càncer de Còlon i Recte.

Existeixen mètodes preventius eficaços com la Colonoscòpia, un 
procediment fonamental per a diagnosticar i tractar la majoria de 
las lesions pre-malignes del còlon.

Càncer de Còlon
El diagnòstic precoç és fonamental per aturar 
l’augment del Càncer de Còlon

El 31 de març és el Dia Mundial 
contra el Càncer de Còlon

Clínica ServiDigest
APARELL DIGESTIU, METABOLISME, NUTRICIÓ I OBESITAT
CENTRE MEDICOQUIRÚRGIC

Balmes, 334 934 153 464
08006 Barcelona 935 450 990

Les caigudes són la principal  
causa de lesió medul.lar

L’origen i el perfil del pacient 
d’una lesió medul·lar han 
evolucionat al llarg dels últims 
anys. Les caigudes causen 
actualment el 65% d’aquestes 
lesions mentre que, els acci·
dents de circulació represen·
ten el 23%, segons un estudi 
elaborat per laboratoris  Es·
teve. A més, la mitjana d’edat 

dels pacients ha passat 
dels 46 als 56 anys en l’última 
dècada. Hi ha dos perfils de 
pacients amb lesió medul·lar: 
el menor de 45 anys, la causa 
més freqüent dels quals són 
els accidents de trànsit; i el de 
més de 45 anys, la causa dels 
quals més freqüent són les 
caigudes. 

El 85% dels pacients arriben 
a la consulta amb dolor. De 
fet, quan arriben al centre, 
tenen dolor cada vegada que 
respiren. Un cop estabilitzats, 
apareixen els dolors neuropà·
tics, que són pitjors. Per tant, 
la prioritat és el tractament 
analgèsic.
 

L’osteoporosi és una al·
tra complicació freqüent 
en lesionats medul·lars. La 
pèrdua de massa òssia és de 
l’1% setmanal en els primers 
mesos, fins del 50% durant 
el primer any, sobretot en el 
coll del fèmur i en la tíbia, i 
aquesta xifra supera el 75% 
en pacients amb lesió medul·
lar completa. A més, aquesta 
pèrdua comporta un augment 
de les fractures per fragilitat 
de l’os, que pateix 1 de cada 3 
pacients. 

Les dades van ser aporta·
des en el marc de les 17enes 
Jornades Nacionals d’Actua·
lització per a Metges Rehabi·
litadors, organitzades per Es·
teve, avalades per la Societat 
Espanyola de Rehabilitació i 
Medicina Física (SERMEF)..

  La Torre de Barcelona

Els menors de 45 es 
lesionen en accidents  

de trànsit, i els més grans 
com a conseqüència  

de caigudes.



APARELL DIGESTIU 
ServiDigest

El Càncer de Còlon i Recte és, actualmente, un dels càncers més 
freqüents entre els homes i dones.

Aquesta patologia suposa un important problema de salut pública 
degut a la seva alta freqüència d’aparició i a la seva mortalitat.

Encara que la causa última no està clarament establerta, s’ha in-
volucrat una sèrie de factors dietètics, ambientals, tòxics,… que 
semblen relacionar-se directament amb un increment d’incidència 
de Càncer de Còlon i Recte.

A més dels anteriorment esmentats, existeixen una sèrie de factors 
de risc que s’ha demostrat augmenten considerablement la seva 
incidència. 

Entre aquests es troben l’edat superior als 45-50 anys, els antece-
dents personals o familiars de pòlips o Càncer de Còlon, la malal-
tia inflamatòria intestinal (colitis ulcerosa i colitis granulomatosa o 
malaltia de Crohn) i altres factors i síndromes hereditaris específics 
(com la poliposis adenomatosa familiar, la síndrome de Gardner, la 
síndrome de Turcot i la síndrome de Lynch-càncer de colon heredi-
tari no associat a poliposis).

És important que encara que no compleixi cap dels requisits ante-
riorment assenyalats, si presenta molèsties abdominals, alteració 
del ritme intestinal o sagnat per l’anus, es posi en contacte amb un 
centre especialitzat en l’aparell digestiu per practicar l’estudi més 
convenient en cada cas.

La cura del Càncer de Còlon depèn fonamentalment de l’estadi 
en el que es diagnostica. Si es detecta en fases inicials s’acon-
segueix una cura complerta en la majoria dels cassos però quan 
es diagnostica en fases avançades només un petit percentatge 
de pacients sobreviuen als 5 anys. Per això són fonamentals les 
mesures preventives i el diagnòstic precoç per disminuir el risc de 
desenvolupar un Càncer de Còlon i Recte.

Existeixen mètodes preventius eficaços com la Colonoscòpia, un 
procediment fonamental per a diagnosticar i tractar la majoria de 
las lesions pre-malignes del còlon.

Càncer de Còlon
El diagnòstic precoç és fonamental per aturar 
l’augment del Càncer de Còlon

El 31 de març és el Dia Mundial 
contra el Càncer de Còlon

Clínica ServiDigest
APARELL DIGESTIU, METABOLISME, NUTRICIÓ I OBESITAT
CENTRE MEDICOQUIRÚRGIC

Balmes, 334 934 153 464
08006 Barcelona 935 450 990
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 Nuestros Servicios: 
 
• Pruebe y Compare los Mejores Audífonos 
   durante 30 días!

• Estudio Audiológico completo y Personalizado

• Equipo de Audioprotesistas especializados 
 

• Financiación a medida hasta 36 meses 
   sin intereses

• Audiología Infantil 

• Reeducación Auditiva

• Más de 20 años de Experiencia

• Centro Acreditado por el:

¿Problemas
de audición?

Calle Balmes 412
      93 211 50 85
 www.onacustica.net

En Onacústica tenemos
¡LA SOLUCIÓN!

Síntomas de pérdida auditiva en adultos

La disminución auditiva en 
adultos es una de las causas de 
cambios de comportamiento, 
irritabilidad y falta de interés 
por el mundo que nos rodea.
Según los últimos estudios 
realizados por la OMS (Orga·
nización Mundial de la Salud), 
en España las personas que 
padecen algún tipo de trastor·
no auditivo se acerca al millón, 
de las cuales el 72 % tienen 
más de 65 años.

Es de suma importancia solu·
cionar los problemas auditivos, 
pues estas personas son más 
propensas a padecer síntomas 
depresivos, mostrarse descon·
tentos con la vida y tener una 
salud funcional reducida.

La detección del problema 
auditivo es muy importante. 
El proceso de rehabilitación 
auditiva mejora considerable·
mente cuando se descubre la 
pérdida de audición a tiempo, 
por el hecho que acostumbra 

a ser progresiva y poco per·
ceptible. Una buena preven·
ción es la mejor solución.

Se recomienda hacer una 
revisión de forma periódica 
como mínimo una vez al año 
y, a partir de los 50 años tam·
bién una prueba de audición 
(audiometría) en un centro 
auditivo especializado.

Numerosos estudios cientí-
ficos avalan que las perso-
nas con problemas auditi-
vos que utilizan audífonos 
mejoran sustancialmente 
su calidad de vida: 

• Los usuarios de audífonos 
tienen más seguridad y con·
fianza en sí mismos, mejoran·
do su autoestima general.

• Los audífonos ayudan a 
reducir el deterioro de la 
actividad mental vinculada a 
la discapacidad auditiva.

• Los audífonos restituyen 
las disfunciones sociales, 

emocionales y comuni·
cativas causadas por la 
discapacidad auditiva.

• Los usuarios de audífonos 
vuelven a tomar parte en las 
actividades en grupo y en las 
relaciones familiares

En algunos casos individua·
les, la persona mayor tiene 
dificultades para darse cuenta 
y aceptar que necesita usar 
un audífono, a pesar de las 
muchas consecuencias socia·
les que produce la pérdida de 
audición sin tratar.

Algunos de los síntomas 
que pueden presentar son:

• Suelen pedir a la gente que 
repita lo que han dicho.

• Poner el volumen de la 
televisión demasiado alto para 
los demás.

• A veces tienen dificul·
tades para entender con·
versaciones telefónicas.

• Se quejan de que las 
personas murmuran o no 
hablan lo suficientemente 
claro, falta de inteligibilidad.

• Tienen que esforzarse mu·
cho para poder entender una 
conversación.

• Tienen problemas 
para seguir conversacio·
nes donde hablan varias 
personas al tiempo.

• Tienen problemas para enten·
der cuando hay ruido de fondo.

• Oyen con frecuencia silbi·
dos y zumbidos en los oídos 
(tinnitus ó acúfenos). 

Es fundamental que los 
mismos adultos, sus familia·
res y amigos se den cuenta 
de la importancia de buscar 
los indicios de que existe una 
pérdida de audición, y les ani·
men a recibir un diagnóstico y 
tratamientos adecuados.

Lucas Xirinachs – Audioprotesista 
ONACÚSTICA 
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• Els més petits podran 
conèixer a través d’un es-
cenari virtual els espais de 
l’hospital abans d’entrar a 
la consulta.

• La iniciativa s’emmarca 
en el projecte d’huma-
nització de l’Hospital El 
Pilar amb l’objectiu de 
millorar l’experiència 
dels pacients pediàtrics.

L’Hospital El Pilar del grup 
Quirónsalud ha posat en 
marxa una iniciativa per re·
duir l’ansietat dels més petits 
abans de la consulta mèdica. 
Gràcies a aquesta iniciativa, 
els pacients pediàtrics podran 
conèixer a través de la realitat 
virtual els espais de l’hospital 
on l’atendran.

Kit de realitat virtual
Amb unes ulleres de cartró 
dissenyades especialment per 
a realitat virtual en què s’inse·
reix un telèfon mòbil, el nen 
podrà accedir a l’escenari vir·
tual dissenyat conjuntament 
pel Servei de Pediatria de 
l’Hospital El Pilar i l’start·up 
tecnològica Nixi For Chil·
dren. En el vídeo es pot veure 
a Nixi, un nen virtual que 
guia al pacient pels diferents 
espais pediàtrics de l’Hospital 
El Pilar: Des de la consulta de 
pediatria fins a les urgències 
pediàtriques i l’explica amb 
l’ajuda d’una infermera les 
diferents situacions.

“Quan visiten a el metge 
molts nens no saben bé què 
els espera o pot ser que hagin 
tingut una mala experiència 
anterior i no tenen ganes que 
es repeteixi” explica la Dra. 
Marta Quixano, cap de Ser·
vei de Pediatria de l’Hospital 
El Pilar. “Amb aquesta inici·
ativa intentem reduir aquesta 
ansietat i amb un ambient in·
fantil, de conte, vam aconse·
guir que no ens vegin com a 
personatges aliens a ells sinó 
més aviat com algú amable 
que vol ajudar·los a sentir·se 
millor” afegeix.

La realitat virtual és una 
experiència immersiva en què 

el nen té la sensació d’estar a 
l’escenari creat específicament 
per mostrar·li els diferents es·
pais de l’hospital. De manera 
que pot fer·se una idea dels 
que van a trobar a la consulta 
mèdica i reduir així la seva 
por o ansietat.

“La idea és replicar aquesta 
iniciativa en altres escena·
ris de l’hospital com l’àrea 
quirúrgica, diagnòstic per 
la imatge o el laboratori 
d’analítica de manera que 
puguem ajudar a l’infant 
a superar tot tipus de pors 
que puguin suposar els 
diferents actes mèdics” 
afirma la Dra. Quixano.

Aquesta iniciativa s’emmarca 
en el projecte d’humanitza·
ció de l’Hospital El Pilar que 
té com a objectiu millorar 
l’experiència del pacient, 
en aquest cas del pacient 

pediàtric i de la seva família. 
Un pas més en el procés de 
renovació i innovació en el 
que està immers l’hospital i 
en el qual l’atenció pediàtrica 
té un gran pes. La posada en 
marxa de Servei d’Urgències 
pediàtriques 24 hores s’ha 
complementat amb la integra·
ció d’un nou equip d’especi·
alistes pediàtrics al Centre de 
consultes externes Alfons XII 
a escassos metres de l’Hospi·
tal El Pilar.

El Servei de Pediatria de 
l’Hospital El Pilar compta 
ara amb un equip format 
per una vintena de pedi-
atres de reconegut pres-
tigi i professionals d’una 
àmplia gamma d’espe-
cialitats pediàtriques:

• Traumatologia pediàtrica

• Cirurgia pediàtrica

• Otorinolaringologia

• Oftalmologia 

• Pneumologia i Al·lèrgies

• Gastroenterologia 

• Odontopediatria

• Logopèdia 

• Dermatologia, 

• Fisioteràpia respiratòria 

• Psicologia

L’Hospital El Pilar utilitza la realitat virtual  
per a reduir l’ansietat en pacients pediàtrics

CENTRE CONSULTES  
EXTERNES ALFONS XII 

HOSPITAL EL PILAR
C/ Alfons XII 43,  
08006 Barcelona 
T. 93 238 65 35

www.quironsalud.es/pilar/ca/
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El primer que ha fet el 
flamant Govern espanyol ha 
sigut tramitar un Reial decret 
per limitar el joc en línia i 
les apostes. Era una de les 
prioritats del nou ministre de 
Consum, Alberto Garzón, de 
Podemos, i ha exigit posar·la 
en marxa immediatament. No 
obstant, la mesura no tindrà 
l’abast que esperava el propi 
ministre perquè el sector de 
les apostes és qui sosté el sec·
tor de l’esport, tant els clubs 
com la premsa. 

Sense famosos
La nova regulació afectarà 
sobretot a la publicitat de les 
cases d’apostes. Es prohibeix 
que personatges famosos 
puguin aparèixer en la publi·
citat  i es limita l’emissió dels 
anuncis, que només podran 
emetre’s entre la 1 i les 5 de la 
matinada. 

Això sí, la publicitat dels es·
deveniments esportius queda 
salvada. Les cases d’apostes 
podran patrocinar esdeve·

niments, clubs i samarretes 
d’adults. I també podran 
anunciar·se en el marc 
d’aquests esdeveniments. 

Aquesta excepcionalitat 
s’explica per evitar el col·lapse 
de molts clubs esportius i fins 
i tot mitjans de comunicació 
que s’alimenten del sector 
del joc. Tot i això, el Govern 
considera la mesura un gran 
avenç perquè obligarà a can·
viar el model publicitari  

Menors protegits
El Reial decret també posa 
èmfasi en la protecció dels 
menors. A les xarxes socials 
les cases d’apostes estaran 
obligades a impedir l’accés 
als usuaris menors d’edat. I 
tampoc es podran mostrar 
anuncis d’aquesta mena a 
usuaris menors. 

Els afectats lamenten que 
la regulació no s’atreveixi a 
desafiar el veritable perill.  

 La Torre De Barcelona

Un nou Reial Decret limita la publicitat de les 
cases d’apostes i prohibeix que els famosos 
participin en els anuncis.

El Govern espanyol limita  
el joc en línia, però es queda curt 

ODONTOLOGIA 
Clínica Dental Smile

CLÍNICA DENTAL

Implant + corona 1.100€
Opció de pagaments fraccionats! 

PROMOCIÓ ESPECIAL

Plaça Cardona 11 · 1r 1a 

(entre Laforja i Aribau) 08006 Barcelona 

www.clinicadentalsmilebcn.com 

T. 93 200 66 66 / M 601 063 822

clinicadentalsmilebcn

ACONSEGUEIX EL SOMRIURE 
QUE SEMPRE HAS DESITJAT
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Tratamiento Fisio-Running
La Fisiotechnology mejora tu rendimiento y tu recuperación  
de una Maratón

Para la preparación de una 
carrera de media o larga 
distancia, como una maratón, 
el fisioterapeuta es un gran 
aliado y una herramienta más 
a tener en cuenta para llegar 
en las mejores condiciones al 
evento.

Aprovechando que quedan 
pocos días para la Maratón 
de Barcelona os explicamos 
cómo podemos ayudaros a 
llegar frescos a la carrera y 
como recuperaros del esfuer·
zo post carrera.

Después de la última tirada 
larga o 5 días antes de la car·
rera es un momento óptimo 
para recibir una sesión de 
fisioterapia. En esta sesión 
trabajaremos principalmente 
la musculatura de tus piernas 
y zona lumbar para dejarla  
lista para el gran día.

Nos apoyaremos de dos tec·
nologías de última generación 
para optimizar los resultados 
de la sesión y por supuesto: de 
las manos del fisioterapeuta

Con el sistema Physium® 
de presión negativa realiza·
remos un masaje profundo 
de los músculos y fascias. 
Este sistema nos permite 
alcanzar una profudidad de 
masaje que con las manos 
sería imposible, de manera 
que aseguramos llegar hasta 

las fibras más internas  para 
ser el máximo de eficaces 
en el tratamiento. Physium 
nos permite trabajar tanto d 
manera pasiva ,la máquina va 
aplicando las dosis de meca·
noterapia programadas por 
el fisio, o activa, combinamos 
las dosis de mecanoterapia 
con la manipulaciones del 
fisioterapeuta. Esto nos per·
mite trabajar la musculatura 
en todo su recorrido

Por otro lado utilizaremos el 
sistema de diatermia Indi·
ba®, reconocido en la actua·
lidad con uno de los sistemas 
más eficaces y rápidos para 
el sistema musculo·esque·
lético, centrado en acelerar 
los mecanismos naturales 

de reparación de los tejidos 
a través de ondas de radio·
frecuencia (corriente de alta 
frecuencia), para aumentar el 
flujo sanguíneo y oxigenar y 
revitalizar a las células.

Después de la carrera y pa·
sado 2·3 días es importante 
realizar una segunda sesión 
para recuperar a los músculos 
de las micro lesiones sufridas 
en sus fibras por el esfuerzo.

A las mismas técnicas suma·
mos un rodaje en la cinta de 
correr Alter·G Antigravity 
Tredmill®, un tapiz que nos 
permite reducir la grave·
dad, por lo tanto tu peso, de 
manera que podamos volver a 
acostumbrar,  de una manera 

controlada y segura, a liga·
mentos ,músculos y tendo·
nes al impacto de la carrera, 
después de haber sufrido la 
dureza de los 42,195km...

Este protocolo lo estamos 
aplicando con éxito, gra·
cias a la colaboración con 
nuestro partner Nike® y su 
programa MIRA’M L’ES·
QUENA, por ejemplo  a 
las runners  que  corrieron 
la Media Maratón de Bar·
celona en su 30ª edición.

Jordi Bertran 
Director Asistencial de FisioBcn

FISIOBCN
Guillem Tell, 51 
08006 Barcelona

T. 932178655 / 616847226

www.fisiobcn.eu

FISIOTERÀPIA 
Fisio Bcn
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L’apòsit de guindilla  
més famós del món  

Leonetto Cappiello va posar les seves habilitats artístiques  
al servei d’un apòsits per combatre refredats.

Vinculem l’art als museus i 
les galeries, però al llarg de la 
història els artistes han deixat 
la seva petjada en altres llocs. 
A Catalunya tenim una gran 
tradició de cartellistes, que 
van enfocar part de la seva 
obra artística en la publicitat, 
ja fos per interès o per popu·
laritat. Avui us parlarem d’un 
dels seus mestres, Leonetto 
Cappiello, un artista que va 
triomfar a la França dels anys 
20 i que va contribuir a fer 
molts famosos uns apòsits 
contra els refredats. 

Apòsits calorífics 
Le Thermogene va ser un 
gran invent. Era un apòsit que 
proporcionava calor, ideal per 
combatre els símptomes dels 
refredats o els dolors mus·
culars. Està documentat des 
de 1889, i va ser un farma·
cèutic de Brussel·les, Charles 
Vandenbroeck, qui va comen·
çar a  comercialitzar·lo. Es 
preparava amb cotó impreg·
nat d’una varietat de bitxo 
africà anomenada pili-pili o 
també piri-piri, que es tenyia 
amb una solució d’eosina, un 
producte emprat habitual·

ment per alleujar el culet dels 
nadons, amb virtuts antisèpti·
ques. No era pas autoadhesiu, 
com tants pegats porosos 
que es van comercialitzar a 
Espanya. Aquest es col·locava 
sota la roba, en contacte amb 
la pell, perquè transmetés una 
calor constant, molt suau. 

Es va vendre arreu del món, 
particularment a França on 
els soldats francesos, al prin·
cipi de la II Guerra Mundial, 
el feien servir com a plantilles, 
per protegir·se del fred. En·
cara ara, a França, es comer·
cialitza molt residualment una 
variant: Ouate Thermogene.   

Leonetto Cappiello
Part de l’èxit del producte va 
ser la seva imatge, una creació 
d’un dels artistes més impor·
tants de l’època: Leonetto 
Cappiello, considerat el geni 
pioner del cartellisme publici·
tari a França. 

Nascut a Livorno l’any 1875 
de ben jove, als 23, se’n va 
anar cap a París, com tants 
d’altres aspirants a artistes 
d’arreu del món. S’hi va sentir 

tan a gust que va aconseguir 
la nacionalitat francesa, fins 
i tot. Tot i els seus esforços, 
Cappiello no va triomfar com 
a pintor, així que es va reciclar 
com a dibuixant i il·lustrador 
en revistes i llibres. A partir 
de 1900 va començar a gaudir 
de gran èxit i va començar 
a col·laborar amb marques 
de productes alimentaris, de 
consum, i també farmacèu·
tics, així com en la promoció 
de llocs turístics. 

Probablement, va ser el 
primer publicista que es va 
atrevir a promoure produc·
tes sense representar la seva 
imatge. Utilitzava elements 
simbòlics. Com el personatge 
que va crear per a Le Ther·
mogene, un ésser verdós, que 
semblava malalt, i que treia 
flames per la boca. 

Al text, l’empresa fabricant 
escrivia un eslògan de l’època 
“exigeixi el Pierrot escopint 
foc”. Una bona manera que 
els usuaris recordessin el pe·
gat que millor els funcionava. 
Cappiello, sens dubte, va fer 
progressar el missatge publici·
tari com ningú ho havia fet.

Pel seu arts, i sobretot per la 
seva habilitat per adaptar·lo 
al comerç es va convertir en 
la gran referència dels grans 
il·lustradors que van seguir·lo, 
com ara Cassandre, Loupot 
o Carlu. Tots van admetre la 
seva inspiració i mestria. 

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

Cappiello va mar·
xar a França per ser 
artista, però allà es 
va convertir en el 

geni pioner del car·
tellisme a França i el 
gran referents dels 
millors il·lustradors 

de l’època.



www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona · 41 

“Como lluvia los besos de mi 
amor, y bajo cada beso que se 
encienda un nuevo resplan·
dor, como una estrella.”

Mai solem començar així, 
amb poesia, però de tant 
en tant és necessari parar 
el temps i perdre’s entre 
els petits tresors de la vida. 
Aquests tresors poden ser 
versos de Joan Maragall, un 
dels grans poetes catalans que 
hem tingut. No és casuali·
tat que hàgim triat la seva 
poesia. A més d’agradar·nos 
com sonen aquestes paraules, 
hem descobert que Maragall 
va viure a la mateixa plaça 
Molina, just en l’encreuament 
de sota la plaça amb el carrer 
Alfons XII. Allí es troba la 
Casa·Museu Maragall i allí, 
a aquesta plaça, ens instal·
lem. Sí, sí, has llegit bé. Nou 
centre de Claso Audiologia 
a la Plaça Molina! 
Com un petit poble a la ciutat. 
Com una bombolla on encara 
existeix la tranquil·litat i la 
vida familiar però també hi 
ha lloc per a l’oci i els plans 
amb amics. Com un racó amb 
encant que acabarà en la teva 
llista de llocs favorits de Bar·
celona. La Plaça Molina és un 
mosaic d’autenticitat i costu·
misme. Estil, cultura i ganes de 
gaudir. Estan els de sempre, els 
que viuen aquí i volen el seu 
barri. I estan els de pas, els que 
arriben per casualitat i s’ena·
moren i saben que tornaran 
una vegada i una altra. Perquè 
la Plaça Molina mai és la matei·
xa encara que sempre és igual 
d’entranyable i única.

30 anys escoltant 
Barcelona i escol-
tant-te a tu
Claso Audiologia vam néixer 
en el mític barri de l’Ei-
xample a Barcelona fa ja 30 
anys. 30 anys en què hem es·
coltat Barcelona i la seva gent. 
30 anys en què les persones 
han estat la nostra prioritat. La 
nostra vocació sempre ha estat 
créixer amb vosaltres i amb la 
nostra ciutat natal. Per això, 
ampliem horitzons dins de 
Barcelona, però mantenint la 
mateixa essència: proximitat i 
professionalitat.

Tots necessitem prendre 
decisions que ens portin a 
començar noves etapes. En 
això consisteix la vida, en un 
canvi constant on no deixem 
d’aprendre i superar·nos. Nos-
altres som molt més que un 
centre d’audiologia. Som 
un equip de persones que 
treballa per a persones. Així 
que, com tu, també tenim 
somnis, inquietuds, ambi-
cions i reptes.

Els millors canvis són els que 
no t’obliguen a renunciar a 
res, com en el nostre cas. I és 
que continuarem estant en el 
mateix lloc que sempre però 
ara, a més, ens podreu trobar 
en aquesta nova ubicació. Se·
gons el “mètode dels coachs” 
necessitem 21 dies per a adap·
tar·nos als nous canvis. A més, 
el que és clau és la motivació 
amb la qual ho fem.
Doncs bé, en el nostre cas, 
estem segurs que no serà neces·

sari esperar tants dies perquè 
des que vam prendre aquesta 
decisió, sabíem que estàvem a 
punt de començar una gran eta·
pa. I després perquè motivació 
no ens falta. Volem arribar a 
més gent i créixer professio-
nalment compartint amb tu 
cada pas.

Els sons de la  
Plaça Molina
A vegades ens deixem portar pel 
ritme de la ciutat i ens perdem 
l’essència de les coses. De les 
coses importants, que sempre 
són aquí, al nostre costat. Tan 
sols hem d’obrir els sentits per 
a descobrir·les. Des que hem 
arribat a aquesta plaça, hem 
reconegut alguns sons que ja no 
volem deixar d’escoltar. Sons 
plens de vida que sonen a…

• Començar un nou dia: 
el soroll dels passos de les 
persones que caminen, de 
les portes que es tanquen i 
s’obren. El soroll d’un dia per 
estrenar on pots aconseguir 
el que et proposis

• L’aperitiu: Les cadires de 
les terrasses que es mouen, les 
copes de vi que brinden per a 

celebrar qualsevol petit moment. 
El soroll de la pausa del migdia, 
de les trobades amb els amics.

• La infància: que sona a riure, 
a córrer, a jugar, a caure’s i fins 
i tot a plorar però també sona 
a aixecar·se i fer·se moltes pre·
guntes. El soroll d’una de les 
millors etapes de la vida.

• La vida de barri: el soroll 
de la tranquil·litat, de la 
constància, de la familiaritat. 
A això sona un barri que 
avança i creix sense perdre la 
seva essència.

• Senyals de la natura: 
perquè encara que som a 
la ciutat, aquí també es pot 
escoltar el cantar d’un ocell 
o el sospir d’un arbre, que es 
deixa acariciar pel vent.

Claso Audiologia s’instal.la en Plaça Molina

CLASO AUDIOLOGÍA
Carrer Balmes 297  
08006 Barcelona

T. 933 176 550

www.claso.net

AUDIOLOGIA 
Claso Audiologia

NOU CENTRE AUDITIU!

Barcelona 
Sant Gervasi
Nou centre Claso Audiologia al 
Carrer Balmes 297 a Barcelona. 
Vine a visitar-nos, estarem 
encantats d’escoltar-te!

Els teus centres 
auditius més propers

PROVA D’AUDIÒFONS DURANT 
15 DIES SENSE COMPROMÍS

93 317 65 50
claso.net

Deixa’ns escoltar-te i crearem solucions 
a mida per a tu.

El nostre horari és de 9:30 a 19:30 h ininterrompudament.

Balmes 297  
Girona 27
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S’apropa el període en el 
que milers de pares i mares 
han de prendre una decisió 
molt important: en quina 
escola volen inscriure els 
seus fills i filles. 

No hi ha cap escola igual, i 
cada projecte determina di·
ferents possibilitats de viure 
experiències. Diversos es·
tudis confirmen que només 
amb els resultats acadèmics 
no n’hi ha prou per valorar 
cada escola: el centre que 
ho fa més bé no és el que té 
la nota més alta, és el que 
aconsegueix generar més 
valor afegit. Aquest valor 
el determina la seva diversi·
tat, el seu entorn, la capa·
citat de motivació i d’inno·
vació del professorat o de 
lideratge dels seus directius.

Amb aquest esperit va néi·
xer fa 125 anys l’Escola Pia 
Sarrià·Calassanç. Formem 
part d’una gran institució 
amb una forta experiència 
educativa i una realitat po·
lièdrica; 20 escoles i funda·
cions arreu de Catalunya; 
més de 20000 alumnes que 
comparteixen experiències 
al llarg de la seva escolaritat; 
i un estil metodològic inno·
vador implementat per 2500 
mestres formats i treballant 
en xarxa per a la millora del 
nostre projecte.

Ens definim com una escola ar·
relada al territori; cristiana, con·
certada i catalana; que ofereix 
un servei d’interès públic; i que 
potencia el creixement interior i 
els valors personals. Oferim una 
experiència que comença als 
3 anys i que s’amplia amb una 
oferta completa, i amb possibi·
litat de continuïtat i de tria en 
estudis post·obligatoris.

Som una escola que...

Prepara pel món
• Potenciació del treball en 

equip i les habilitats em·
prenedores

• Projecte plurilingüe i esta·
des internacionals

• Batxillerat dual
• Certificacions oficials en 

llengües estrangeres

Acompanya a cada 
alumne perquè tin-
gui un futur millor
• Seguiment tutorial
• Atenció individualitzada amb 

professionals psicopedagògics
• Pla d’acció tutorial
• Programes diversificats per 

interessos del propi alumne/a

Pretén transformar 
la societat a partir 
de l’educació
• El nostre Estil Metodològic 

potencia les habilitats i acti·
tuds dels nostres alumnes des 
de totes les àrees.

• SUMMEM. Ensenyem a 
treballar cooperativament, a 
resoldre reptes complexes, 

i a desenvolupar actituds i 
habilitats emprenedores.

• Som inclusius, tots importem 
i ens ajudem per conviure.

• Potenciem els projectes 
APS on tots els alumnes 
han de participar.

Fomenta i potencia 
el treball en valors 
• Potenciem la dimensió 

emocional.
• Potenciem el voluntariat 

i la implicació activa dels 
alumnes amb l’entorn.

• Com a escola cristiana ens 
formem en cultura religiosa.

• Fomentem els valors de 
l’amistat amb els grups 
Mou·te, i oferim participar 
en grups per preparar la 
comunió i la confirmació.

• Oferim la possibilitat de 
viure camps de treball en 
països amb presència i obra 
escolàpia. FUNDACIONS 
FES I FSS.

Entén l’educació com 
un projecte compartit
• Formació de pares i mares
• Participació activa en pro·

jectes a l’aula
• Col·laboració amb l’AFA

Les experiències escolars i ex·
traescolars viscudes al llarg dels 
15 anys d’escolarització deter·
minen el valor afegit del nostre 
projecte educatiu. Cerquem que 
els nostres alumnes forgin una 
personalitat autèntica que els 
prepari per a la vida: sensibles, 
amb habilitats socials i empre·
nedores, actituds que els portin 
a l’èxit personal i professional. 
Volem que el seu pas per l’esco·
la sigui una experiència positiva, 
determinant i inoblidable.

L’escola que volem:  
L’Escola Pia Sarrià-Calassanç

ESCOLA PIA  
SARRIÀ-CALASSANÇ

Immaculada, 25-35 
08017 Barcelona

T. 93 212 09 08

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

Calassanç

ESCOLES 
Escola Pia de Sarrià 

Balmes

balmes.escolapia.cat

932 178 612

balmes@escolapia.cat

VISITES PERSONALITZADES DURANT 
TOT EL CURS

ESCOLA PIA BALMES

balmes.escolapia.cat

932 178 612

balmes@escolapia.cat

TASTA L'ESCOLA 21 MARÇ
P3
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AUTOCARAVANES 
Worldwide Campers 

Iberia

Viajar es libertad, es des·
cubrir, es aprender y so·
bre todo, es disfrutar. Hay 
muchas formas de viajar, 
pero pocas tan maravillosas 
como hacerlo en autocarava·
na. Por ello, cada día es más 
popular este tipo de vacacio·
nes.  Algunas ventajas son:

LIBERTAD: No encontrará 
ningún otro modo de ir de 
vacaciones que le proporcione 
tanta libertad. Usted puede 
quedarse en un lugar tanto 
tiempo o tan poco como 
desee. No hace falta que cada 
vez que quiera cambiar de 
ubicación haga de nuevo las 
maletas para deshacerlas al 
llegar al siguiente punto. 

FLEXIBILIDAD: Pueden 
preparar ustedes mismos 
la ruta o elegir alguno de 
los roadtrips que ofrece 
WorldWide Campers. O por 
supuesto pueden también 
ver, día a día, donde les llevan 
sus deseos. ¿Resulta que 
un lugar no es lo que espe·
raban? Ningún problema, 
conducen un poco y están 
en otro lugar de su agrado.

ACCESIBILIDAD: Con su 
autocaravana tienen acceso a 
la mayoría de las atracciones 
turísticas. En Estados Uni·
dos, por ejemplo, si visitan el 
Gran Cañón del Colorado o 
el Parque Natural de Zion, 
pueden dormir dentro de 
los parques naturales por un 
módico precio. Los hoteles 
cercanos a los parques nacio·
nales acostumbran a ser caros 
y estar alejados de los lugares 
que desean visitar. ¿Qué hay 
más bonito que amanecer 
en medio de esos parajes?

PRECIO:  Inicialmente uno 
piensa que ir de hotel es más 
barato, pero no analiza la 
cantidad de costes extras que 
viajar de hotel conlleva. Prin·
cipalmente por las comidas, 
sin olvidar las meriendas o 
snacks que uno va compran·
do a lo largo del día. Si alquila 
una autocaravana lleva “su 
casita” a cuestas, provista de 
todo lo necesario. No precisa 

ir de restaurante en restau·
rante, pues lleva su propia 
cocina y comedor. Usted 
decide usted si come “en 
casa” o sale a comer fuera.

Para quienes quieren empezar 
por descubrir bien España 
o sus países vecinos ya hay 
empresas como, por ejemplo, 
OrsonRent (www.orsonrent.
com) sobre la que informa·
mos en una edición anterior. 
Para los más aventureros, 
existe la posibilidad de 
alquilar una autocaravana 
en países de ensueño como 
Canadá, Australia, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda 
o Islandia. También para 
descubrir el norte de Europa, 
muchas veces vale la pena 
·por tiempo y dinero· alquilar 

una autocaravana in situ para 
visitar, por ejemplo, los bos·
ques de Suecia, los Highlands 
de Escocia o los canales y 
molinos de los Países Bajos.
 
Es cierto que cuando uno 
empieza a planear un viaje 
por su cuenta la gran canti·
dad de destinos, empresas, y 
posibilidades marea. Encima 
uno tiene que fijarse en el 
modelo de autocaravana, 
los paquetes de kilometraje, 
los extras, los seguros, etc. 

Un asesor como WorldWide 
Campers le ayuda a analizar 
las diferentes posibilidades 
y buscarle la mejor opción y 
precio entre los diversos pro·
veedores existentes. Simplifi·
can todo el proceso sin que a 

Usted le cueste más. Por ello, 
alquilar una autocaravana es 
mucho más fácil de lo que 
cree, le ayudan en castellano o 
catalán y están disponibles al 
teléfono para responder a sus 
preguntas o inquietudes. De 
ahí su gran crecimiento tanto 
en destinos como en viajeros.

WORLDWIDE CAMPERS, la plataforma mundial de 
alquiler de autocaravanas sigue creciendo

WORLDWIDE  
CAMPERS IBERIA
T. 689 49 48 49 
wwc@worldwide 
motorhomes.com

www.worldwidecampers.com
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IMMOBILIÀRIA 
Century 21 Xarxa

C E N T U R Y 2 1
X A R X A

Aposta per les
dones

emprenedores
UNEIX-TE

Carrer Còrsega, nº 411 baixos
08037 Barcelona  93.458.1700

mail: xarxa@century21.es
web: xarxa.century.es 

AICAT 2050

 

 Isabel Piqueras
629 88 88 57

 Begoña Sánchez
639 60 60 24

Mercè Martínez
651 03 88 33

Sole Pontes
678 71 49 90

L’Ajuntament suspèn llicències al 22@  
per construir habitatge públic

La Comissió d’Urbanisme 
del consistori ha derrogat 
els permisos de construcció 
per guanyar més habitatge 
protegit en aquest àmbit de 
Sant Martí. La suspensió de 
llicències durarà quatre mesos 
i afecta el 21% dels solars pri·
vats de tot l’àmbit que encara 
no tenen cap tràmit en curs. 

L’habitatge protegit 
d’aquests solars, segons el pla 
iniciat aprovat l’any 2000, té 
reservat el 10% del sòl. Ara, es 
vol situar en el 30% per poder 
fer més pisos assequibles i 
accessibles. La intenció del 
govern és portar a aprovació 
inicial la modificació del pla 
general en l’àmbit del 22@ 

amb tots aquests canvis a 
partir del mes de juny, que és 
quan venç la suspensió. 

Menys oficines
El plantejament vigent pre·
veia fer 3.600 habitatges a 
la zona de Sant Martí, dels 
quals, 1.800 ja s’han execu·

tat i 1.300 estan en projecte 
i construcció. La resta, uns 
500, són els que permetria 
fer el 10% de reserva del sòl, 
que ara es vol apujar al 30%. 
No obstant això, per tal que 
aquest augment no vagi en 
detriment de l’espai destinat a 
oficines, s’estudiarà fer edifi·
cis més alts. 

Els solars que ja han iniciat 
tràmits no es veuran afectats 
per la suspensió, és a dir, les 
46 llicències en tràmit actuals. 
La suspensió de llicències ha 
estat aprovada amb vots a fa·
vor del govern municipal junt 
amb Esquerra Republicana 
de Catalunya i l’abstenció de 
Junts per Catalunya. Els vots 
en contra han estat per part 
de Ciutadans, el Partit Popu·
lar i Barcelona pel Canvi.

  La Torre de Barcelona

El consistori canvia 
d’opinió i ara vol reservar 

més espai al barri 
tecnològic del Poblenou 

per a vivenda social. 



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.-€

CONSELL DE CENT 
(EIXAMPLE ESQUERRA)

‘’Pis al carrer Consell de Cent al 
costat plaça Espanya, finca de l´any 
1936. Pis totalment reformat de 
50m2 quadrats, amb preciosos 
sostres de volta catalana.
Dues habitacions (doble amb 
vestidor) que donen a pati d´illa 
molt lluminós. Cuina oberta al 
menjador amb electrodomèstics 
integrats, bany amb plat de dutxa.
Aire condonat bomba de fred i de 
calor. Cinquena planta amb 
ascensor, finca rehabilitada.’’

> 290.000.-€

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
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Una ruta turística per salvar  
els comerços emblemàtics 

L’Ajuntament de Barcelo·
na vol fer rutes turístiques 
pels establiments més em·
blemàtics de la ciutat. La 
mesura la impulsa un grup 
de treball que busca prote·
gir, preservar i promocionar 
els comerços més icònics 
de la capital catalana. 

La motivació rau en evitar 
l’onada de tancaments de 
molts d’aquests que ja han 
abaixat la persiana recient·
ment, el darrer ha estat el 
restaurant Casa Agustí, al nú·
mero 5 del carrer de Bergara, 
a la Dreta de l’Eixample.

Microrutes
La proposta més atractiva és 
la creació de noves micro·
rutes o rutes turístiques que 
uneixin aquests establiments 
històrics. De fet, es tracta 
d’una iniciativa que ja s’ha 

dut a terme, per exemple, a 
Ciutat Vella, on el març passat 
es va organitzar una ruta 
pels comerços centenaris.

Bones practiques
L’entitat també vol crear 
una guia de bones pràcti·
ques per a la conservació de 

la imatge exterior dels locals 
comercials i també es volen 
impulsar ajudes per garan·
tir·ne la preservació. 

També vol treballar en la 
revisió del Catàleg de Co·
merços Emblemàtics ·que 
aplega més de 200 establi·
ments– i també analitzarà 
si es pot modificar la Llei 
de patrimoni cultural amb 
la incorporació de for·
mes concretes d’activitat 
comercial, ampliant·ne o 
revisant·ne la catalogació.

En les trobades hi partici·
pen la regidoria de Comerç, 
amb la regidora Montserrat 
Ballarín al capdavant, tots 
els grups municipals del 
consistori i diferents repre·
sentants de l’Associació de 
Comerços Emblemàtics. 

  La Torre De Barcelona

A l’Ajuntament no se li ha acudit una altra cosa 
per salvar els comerços històrics que crear rutes 

turístiques per donar·los a conèixer.

INTERIORISME I REFOR-
MES 

In Studio

NOVA OBERTURA · Reformes integrals C/Calvet 36, 08021 Barcelona
Telf. 93 626 88 99

ebano@instudio.es

i   n   t   e   r   i   o   r   i   s   m   e 

15% de descompte en mobiliari
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La nova botiga de l’equip 
d’InStudio – Samaniego 
ha obert portes al Carrer 
Calvet 36, oferint un nou 
ventall de possibilitats per a 
moltes llars. 

A Ebano interiors s´hi pot 
trobar una acurada selecció 
de mobles de cuina de la 
marca Ebano, marca nacio·
nal amb amplia experiència 
dins el món del mobiliari, 
que ofereix a més de mobi·
liari de cuina, banys, ren·
tadors, vestidors i d’altres, 
tot amb una alta qualitat 
d’acabats,  cura en la tria 
dels materials  i facilitats per 
adaptar·se a qualsevol mesu·
ra, diferents estils de portes i 
mides, i oferint un producte 
nacional capaç de respondre  
a les màximes exigències. 
Fabricant els mobles a mida 
perquè la cuina de cada 
client sigui única.

La millor solució  
pel seu espai
In Studio compta amb un 
excel.lent equip de profes·
sionals, projectistes, inte·
rioristes que faran realitat 
les seves necessitats i li 
oferiran la millor solució pel 
seu espai. Compte, a més, 
amb un equip d’obra, 
per dur a terme qual-
sevol tipus de reforma 
total o parcial adequa-
da a cada projecte.

Hem entrat en aquest nou 
espai i fent un recorregut, 
en primer lloc trobem la 
cuina principal amb una 
espectacular illa de colors 
foscos contrastada amb un 
taulell grisós i combinat 
amb una taula auxiliar de 
fusta de línies minimalistes 
que combinen perfectament 
amb un banc dissenyat pel 

mateix estudi que aprofita 
l’espai de l’entrada.
Seguidament veiem una 
cuina amb aire més pro·
fessional, amb tons grisoso 
combinats amb un taulell 
d’acer inoxidable i uns focs 
molt contundents embo·
tits en el mateix acer pels 
amants de grans olles, que 
donen un aire robust i ferm 
a aquesta estancia. Aquesta 
cuina està a punt, sens dub·
te, per a grans batalles.

El color blanc , un 
dels més sol·licitats
Tot seguit passem a un espai 
blanc. Ens diuen que el color 
blanc es el que neix de la 
composició de tots els altres, 
i és un dels  colors més sol.
licitats pels clients. No hi 
ha dubte que el blanc dóna 
lluminositat, alegria, i sensa·
ció d´espai En aquest mateix 
ambient trobem un mural 
rentador sensacional amb les 
màquines de la rentadora i 
assecadora aixecades de terra, 
a una alçada ergonòmicament 
estudiada, molt còmode i 
pràctica pels usuaris. Dins 
de tots els armaris trobem 
espais interiors molt amplis 
i generosos. Aquesta zona 
es troba conjuntament amb 
l’última cuina de la botiga, 
també en color blanc, on 
l’aprofitament i funcionalitat 
dels armaris de racó és excep·
cional i on es pot comprovar 
la qualitat de la marca.

Per finalitzar veurem un 
gran vestidor amb llum amb 

fusta que resulta molt eficaç 
per l´organització de la 
roba, dotat amb tots els ele·
ments bàsics de tot vestidor, 
ideal per a qualsevol llar.
Després de tota la nostra 
exposició de cuines i altres 
ambients, trobem la zona 
tècnica, dissenyada per 
oferir la millor exposició 
de productes i oferir una 
comoditat excepcional als 
nostres clients.

Amb aquesta nova obertura 
ja són tres tendes les que 
conformen aquest estudi, 
comptant la de l’Avinguda 
Diagonal Diagonal 624, 
Barcelona, en la qual es tre·
balla amb la marca Alemana 
SieMatic i la de Figueres 
Rec Arnau 29·31 que ja 
venia treballant amb Ebano. 
D’aquesta manera, es 
reafirma com a estudi 
especialista en cuines 
i crea un vincle més fort 
amb el barri al instal.lar·se 
en un dels carrers mítics 
de la zona de Sant Gervasi 
com és el carrer Calvet.

Us hi esperem!

In Studio- Samaniego a Barcelona

INTERIO-
RISME I RE-

FORMES 
In Studio

IN STUDIO EBANO
Carrer de Calvet, 36,  
08021 Barcelona

T. 936 26 88 99

ebano@instudio.es
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El portal immobiliari Idea·
lista.com haurà de fer front 
a una indemnització de 6,4 
milions d’euros per haver in·
flat els preus dels lloguers, un 
10% del volum del negoci de 
l’empresa. És una decisió de 
la Comissió Nacional de 
Mercats i Competència, que 
també ha obert un expedient 
a sis empreses més  d’inter·
mediació immobiliària pel 
mateix motiu.

El delicte resideix en la coor·
dinació de preus i condicions 
comercials per part de les 
empreses com a presumptes 
pràctiques restrictives de 
la competència, que estan 
prohibides en l’article 1 de la 
Llei de Defensa de la Com·
petència i per l’article 101 del 
Tractat de Funcionament de 
la Unió Europea. Una coor·
dinació instrumentalitzada 

mitjançant l’ús d’un sofware i 
plataformes informàtiques.  

Un cop coneguda la notícia, 
el portal immobiliari ha pu·
blicat un comunicat negant 
qualsevol participació en 
les pràctiques investigades i 
assegura que treballarà con·
juntament amb la CNMC 

en tot el procés d’instrucció 
de l’expedient. 

18 mesos 
L’organisme regulador té 
18 mesos per resoldre la 
instrucció de l’expedient i la 
resolució. En cas de tirar·se 
endavant, es veuran afectades, 

a banda de l’Idealista, les em·
preses CDC Franquiciadora 
Inmobiliaria; Look & Find; 
Aplicaciones Inmovilla; Witei 
Solutions; Anaconda Services 
and Real Estate Technologies; 
y Servicio Multiple de Exclu·
sivas Inmobiliarias SL.

  La Torre de Barcelona

Multen el portal Idealista  
per inflar el preu dels lloguers

Segons la Comissió 
Nacional de Mercats 
i Competència alguns 
portals immobiliaris 

inflen artificialment els 
preus de lloguer per 
influir en el mercat.

LLAR 
Vaillant

 Si gaudeix 
d’una caldera 

Vaillant, per què no 
gaudir també d’un 

Servei Vaillant?

www.mantenimiento.vaillant.es

Servei Tècnic Oficial
Ofisat Barcelona

Carrer Màlaga, 14A. Sant Boi de Llobregat
barcelona@ofisat.net 93 305 03 82



INTERIORISME 
Kvik

21 dies 
sense  

IVA*

Kvik és sinònim de disseny danès a preus sorprenentment baixos i 
ara és en boca de tothom perquè celebrem l’obertura de més botigues!
Ho festegem a totes les botigues Kvik, on et podràs estalviar l’IVA en
totes les cuines, banys i armaris. Per obtenir més informació, visita 
kvik.es o vés a la teva botiga Kvik.

Festa d’inauguració
-- celebrem l’obertura
de més botigues!

* Descompte equivalent a l’IVA. L’oferta s’aplica amb la compra d’una cuina, bany i/o armaris complets en el període 
de l’1 al 21 de març de 2020. L’oferta inclou tots els armaris i una selecció de taulells i electrodomèstics. L’oferta no 
inclou transport ni altres serveis, i no és acumulable amb d’altres ofertes. Més informació a la botiga o a kvik.es. 
** El preu d’oferta inclou armari, sòcol i taulell. El preu no inclou aigüera, aixeta mescladora, electrodomèstics, 
il·luminació, muntatge, transport ni instal·lació.

 MANO 9.763 € 

7.713 €**

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

Kvik Hospitalet: 
c/ Ciències 71-87,
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 264 15 59
kvik.es/hospitalet
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Posar el fre als lloguers és 
viable i, si no ho creieu, feu 
una mirada cap a Berlín. La 
capital alemanya ha congelat 
els preus durant 5 anys. I, en 
cas d’incomplir la norma, els 
propietaris s’exposen a multes 
de 500.000 euros. 

Un exemple a seguir
El sostre dels lloguers fixat 
per llei és de 9,80 euros per 
metre quadrat, molt per sota 
del preu de mercat al centre 
de Berlín. A partir del 2022, 
els propietaris podran encarir 
els preus un 1,3% anual, per 
incorporar·hi la inflació. 
La llei afecta els habitatges 
preparats per ser habitats 
abans del 2014. Es calcula 
que vincula els contractes 
d’arrendament d’1,5 milions 
d’habitatges de Berlín, ciutat 
on el 85% de la població viu 
de lloguer.

Tret d’algunes excepcions, 
els contractes nous s’hauran 
d’ajustar a la norma. I no 
fer·ho pot sortir car amb 
multes de fins a 500.000 
euros. Els damnificats 
podran anar als tribu·
nals perquè se’ls apliqui 
la congelació, si s’escau, 
amb efectes retroactius.

 Mentrestant el lloguer a 
Barcelona supera per pri·
mer cop els 1.000 euros de 
mitjana. Llogar un pis de 
73 metres quadrats costa de 
mitjana 1.005 euros mensuals, 
segons dades de la Generalitat 
de Catalunya. Una xifra que 
representa un increment de 
57 euros en relació 2018.

Dels 73 barris que componen 
la ciutat de Barcelona, 18 ja 
estan per sobre d’aquest llistó. 
S’incorporen al club de barris 
amb lloguers més cars de la 
ciutat el Fort Pienc, el Poble·
nou i també la Maternitat i 
Sant Ramon. 

  La Torre de Barcelona

Berlín marca tendència  
en qüestions de lloguer 

La capital d’Alemanya  
ha decidit fixar  
per llei el preu  

de lloguer per metre 
quadrat per evitar 

l’escalada dels  
darrers anys.

IMMOBILIÀRIA 
Nou Vall

AICAT 9723      
A12723 Segueix-nos!

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

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

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

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

www.nouvallfinques.com - DISSABTES VISITES CONCERTADES

Anuncis.indd   6 24/12/19   16:39



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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L’eficiència energètica és un 
d’aquells conceptes que ens 
genera dubtes. Se’n parla 
molt en un context d’ecologia 
i sostenibilitat i, en canvi, se 
n’hauria de parlar molt més a 
la secció de consum. Per·
què l’eficiència energètica, a 
banda de ser necessària en un 
context de canvi climàtic com 
el nostre, ens pot fer estalviar 
molts diners a casa. 

No tingueu cap mena de 
dubte que si passeu massa 
fred o massa calor a casa, o 
si pagueu molt, massa, a la 
companyia de llum, és per un 
problema de manca d’eficièn·
cia energètica a la llar. 

Aïllament individual 
o col·lectiu?
Un bon aïllament és la clau 
de l’eficiència energètica. Els 
nous constructors ja ho tenen 
en compte, o ho haurien de 
tenir, però aquest concep·
te és pura fantasia per a la 
meitat del parc immobiliari 
espanyol.  Perquè abans no 
era tendència. Tot i així, una 
rehabilitació tèrmica adequa·
da podria permetre un estalvi 
de fins al 80%.  

I tampoc no és tan car aïllar 
una casa a posteriori. So·
bretot si reduïm el cost de 
llum en el futur. Segons 
dades de l’IDAE, el Insti·
tuto para la Diversificación 
del Ahorro Energético, la 
factura de la llum suposa 
actualment prop de 2.000 
euros anuals per domicili.  

Una qüestió delicada és aïllar 
l’edifici complet. Si no és 
fàcil posar·se d’acord amb la 
comunitat de veïns per coses 
més o menys evidents com 
ara pintar la façana o arreglar 
el pati, imagineu convèncer el 
veí del tercer primera que cal 
aïllar l’edifici sencer. Ara bé, 
hi ha opcions que ens perme·
ten aïllar la pròpia vivenda. 

Potser no són tan efectives 
com una acció global però 
ens permetran estalviar una 
mica, i sobretot ens faran sen·
tir millor a casa. Perquè l’estat 
de la vivenda té molt a veure 
amb la preservació i la quali·
tat de vida dels ocupants. 

• Façanes 
Es pot instal·lar un material 
aïllant als murs, a l’exterior, 
però també a l’interior. Fins 
i tot es pot injectar dins els 
murs. Òbviament, cal substi·
tuir finestres i portes per unes 
més eficients. 

• Cobertes  
Quant a les cobertes es pot 
instal·lar material aïllant tèr·
mic entre els envans, bigues 
de fusta, llistons, amb teula 
adherida sobre l’aïllant, en 
cobertes enjardinades, amb 
paviment flotants, etc. 

• Terres i sostres 
També es poden aïllar els sos·
tres en contacte amb espais 
habitats, terres en contacte 

amb espais no habitables, 
recolzats sobre el terreny o en 
contacte amb l’aire exterior. 

• Envans interiors 
Tot i que no siguin espais 
exteriors els envans interiors 
o de separació amb zones 
comunes poden ser especial·
ment freds. També es poden 
aïllar tèrmicament. 

• Canonades 
Molt important. Instal·lant un 
material aïllant tèrmic a les 
canonades de conducció de 
l’aigua calenta o freda, de les 
calderes o dels acumuladors 
de calor eviten pèrdues de ca·
lor en el transport de l’aigua 
calenta i evitar pèrdues en el 
transport.  

Els materials  
més habituals
Segons un informe de l’OCU 
el poder aïllant d’un material 
depèn de la quantitat d’aire 
que sigui capaç de retenir al 

seu interior. Si l’aire roman 
immòbil, llavors, és un bon 
aïllant. Els més habituals són 
la llana mineral (de roca o de 
vidre) i els panells sintètics 
(poliestirè o poliuretà). 

La llana mineral és més fàcil 
de posar, perquè els panells 
són més flexibles. És ideal per 
farcir els forats de les parets i 
s’adapta bé a les irregularitats 
de la paret. A més, és un bon 
resistent al foc. En general, 
aquest material, sobretot la 
llana de roca, és més assequi·
ble que les altres opcions que 
ofereix el mercat. 

Quant al material sintètic. 
Són impermeables a la hu·
mitat, cosa especialment im·
portant en ambients humits. 
Suporten millor la pressió 
i tenen una major capacitat 
aïllant, o sigui que ens faran 
falta panells menys gruixuts.    

  La Torre De Barcelona

Un habitatge aïllat tèrmicament  
estalvia molt en energia elèctrica
Hi ha diverses opcions assequibles per rehabilitar  
tèrmicament un edifici, i fins i tot un habitatge.

La llana mineral i els materials sintètics són els aïllants 
més eficaços i assequibles. Però és imprescindible actuar 
en portes, finestres i balcons.
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IMMOBILIÀRIA 
Barnes

BARNES Barcelona
Carrer Mestre Nicolau, 2 
barcelona@barnes-international.com
+34 938 29 80 05

ÉS L’HORA 
DE VENDRE EL TEU HABITATGE

WWW.BARNES-BARCELONA.COM

938 29 80 05TRUCA’NS!

Uneix-te a la nostra família

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

Proyecte PPM2 
Agència BARNES Eixample, 2021

Passatge Permanyer, 2
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Heritage Private Real Estate 
ens presenta una bonica casa 
ceretana a la Cerdanya. Con·
cretament a Escadarcs, una 
entitat municipal depenent 
de Fontanals de Cerdanya.

A primera vista es pot veure la 
meravellosa zona comunitària 
rodejada del verd de la Cer·
danya, d’arbres i un magnífic 
prat ceretà amb una orientació 
que ens permet gaudir de mol·
tes hores de sol i d’unes vistes 
a la Serra del Cadí úniques.

La situació de la casa és un punt 
a favor, ja que està prop d’Alp, 
prop de les estacions d’esquí de 
La Molina i Masella i a 6 km de 
Puigcerdà, capital de la comarca 
i importat nucli comercial.

Prop de la casa també 
trobem el Golf Fontanals, 
el Reial Club Golf Cer·
danya, l’aeròdrom i una 
nodrida selecció de restau·
rants típics de la zona.

Tenir una casa a la Cerdanya 
amb totes aquestes qualitats 
és una molt bona opció tant 
a l’hivern com per l’estiu, 
ja que a part d’esports de 
neu també hi ha un ampli 
ventall d’esports a l’aire 
lliure i activitats culturals.

La casa destaca per l’àmplia 
lluminositat i uns acabats de 
fusta que la fan molt acollidora 
i rústica. La distribució interior 
es divideix en planta baixa més 
l’altell i es compon de quatre 
dormitoris, cuina, dos banys, 
un lavabo i un saló menjador 
amb llar de foc i accés a la 
terrassa exterior i al jardí.

Des de la terrassa es pot gau·
dir de la zona comunitària, la 
piscina i la tranquil·litat d’unes 
tardes amb postes del sol 
espectaculars, gràcies a la seva 
magnífica orientació Sud·est.

Magnífica casa ceretana a La Cerdanya 

HERITATGE REAL STATE
C/ Madrazo, 50-52 
Barcelona 08006 
T. +34 93 452 32 77

www.heritagebcn.com

FITXA
Referència: FM1994

Zona: Fontanals 
de Cerdanya

Habitacions: 4

Banys: 2

Lavabos: 1

Superfície: 175 m2 

Preu: 410.000€ *

Calefacció: Sí

Zona comunitària 
amb jardí i piscina 

Parking i traster 

* Impostos no inclosos

A la Rambla hi ha 652 ha·
bitatges, dels quals, 226 són 
domicilis habituals. Segons 
un estudi de l’Ajuntament 
de Barcelona, s’estima que 
en total hi viuen 569 veïns, 
dels quals, prop de la mei·
tat (48,2%) són estrangers. 
L’estudi s’ha fet en el marc 
de la remodelació de la 
Rambla per valorar futures 
modificacions urbanístiques. 

Per tant, dels 652 habitat·
ges que té la Rambla, la 
gran majoria són domicilis 
d’ús no residencial (387). 
Això inclou habitatges d’ús 
turístic, oficines, empreses, 
d’ús de restauració o comer·
cial, o locals i pisos ocupats 
per entitats. La resta d’ha·
bitatges (39) són domicilis 
temporals, és a dir, on els 
residents viuen només un 
període determinat de l’any.

A la Rambla hi viuen 104 
residents temporals, que 
s’hi estan majoritàriament 
per motius laborals (54,2 
%) i d’estudis (37,5 %). 
D’aquests habitants tem·
porals, la gran majoria són 
estrangers (83,3 %) i homes 
(67 %). La durada mitjana 
d’estada és inferior a un any.

Inseguretat i soroll
Un 93% de les 122 finques 
d’aquesta via estan en bon 
estat de conservació, però 
l’estudi destaca que tres de 
cada quatre edificis no són ac·
cessibles per a persones amb 
mobilitat reduïda i la meitat 
no disposen d’ascensor.

La inseguretat, el soroll i el 
turisme són els problemes 
que més preocupen als veïns i 
veïnes de la Rambla, Aspectes 
que l’Ajuntament de Barce·
lona hauran de tractar i posar 
remei dins del pla de remode·
lació de la Rambla.

  Sílvia Muñoz

Només un terç de les vivendes  
a les Rambles estan ocupades per residents 

Quan es parla dels veïns 
i veïnes de les Rambles 

parlem, amb prou feines, 
de 569 persones. La resta  

són turistes i residents 
temporals. 



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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La millor manera de conèixer  
algú és una cita a cegues 

Trobar l’amor sempre és 
complicat. Tant si és instan·
tani i efervescent, com el de 
Tinder, com si és més exigent, 
com a Meetic, eDarling o 
alguna plataforma encara 
més sofisticada. Però, hi ha 
maneres més senzilles, i més 
clàssiques, de conèixer gent, 
com les cites a cegues. 

First Dates real
I com que la idea té molt 
de potencial una empresa 
catalana ha decidit explo·
tar·la, es diu precisament 
Cites a Cegues. Un cop 
registrat al seu portal, omples 
un qüestionari i ells s’encar·
reguen d’analitzar les teves 
preferències i determinar 

la compatibilitat amb una 
altra persona, sempre sota la 
supervisió de professionals 
de l’àmbit de la psicologia. 

A ningú se li escapen les 
similituds amb el programa 
de televisió ‘First Dates’, 
sense el show intrínsec a 
tot programa televisiu.  

Sense fotos
Diuen que l’amor és cec per 
això és molt millor anar ben 
assessorat. Cites a Cegues 
organitza trobades entre per·
sones amb una alta compati·
bilitat, amb un treball rigorós 
al darrera, que justifica el seu 
èxit i l’elevat grau de satisfac·
ció dels usuaris. 

Els principals trets distintius 
del mètode són preservar 
l’anonimat dels usuaris i oferir 
una atenció personalitzada el 
més acurada possible. De fet, 
no es faciliten fotografies. És 
una iniciativa que fa bandera 
de la protecció de dades i 
suma una mica de fantasia 
al joc de conèixer algú tot 
combinant a la perfecció el 
romanticisme i la sorpresa.  

 Sílvia Muñoz
@silviamunozmart

Una empresa catalana 
treu partit de les cites a 

cegues i ofereix una nova 
i enigmàtica manera de 

trobar parella. 

(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

•

AMOR
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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
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Des de 6.400 €*
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SCHMIDT BARCELONA
Avda. Diagonal, 355

08037 Barcelona

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

FILATÈLIA 
Filatèlia-Numismàtica-Alcaraz

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

L’olor, la textura o l’envàs 
poden fer que ens comprem 
un determinat cosmètic o 
un altre, però en cap cas ens 
fixem en l’etiqueta abans 
d’adquirir·lo. La UE esta·
bleix que els productes de 
bellesa comercialitzats dins 
el territori han de portar una 
etiqueta on es pugui llegir 
tots els seus components. 

No obstant, saber desxifrar 
l’etiqueta d’un cosmètic és 
un prou complicat. Amb 
l’ajut de l’empresa de cos·
mètica Mi Rebotica, us 
donem algunes pistes per 
entendre la lletra petita. 

Llista d’ingredients
La Nomenclatura Internaci·
onal per Ingredients Cosmè·
tics és la llista d’ingredients 
regulats que composen cada 
producte de bellesa. Hi 
apareixen, en primer lloc, els 
ingredients amb un grau de 
concentració més alt, fins a 
l’1%. Les inferiors es menci·
onen al final i normalment no 
segueixen un ordre. Gràcies a 

això, podem fer·nos una idea 
de la quantitat de principi 
actiu que té un producte. 

Els principis actius són els 
ingredients que porten a 
terme la funció del cosmètic. 
Poden ser d’origen vege·
tal, animal o sintètic. Si el 
principi actiu es troba darrere 
d’un perfum significa que 
el producte no conté gaire 
principi actiu, si es troba 
en segon o tercer lloc serà 
un producte amb una dosi 
alta d’algun principi actiu. 

D’altra banda, els elements 
naturals són els que no han 
sigut sotmesos a processos 
químics i apareixen a l’eti·
queta en llatí. Els artificials 
sempre apareixen en anglès. 

Signes  
obligatoris
Els signes més freqüents 
són la data de caducitat i la 
caducitat PAO (Period After 
Opening). Aquest últim 
indica el període de vida 
útil d’un producte des que 

s’obre, i es representa amb 
el dibuix d’un recipient rodó 
obert i un número amb una 
M en referència als mesos 
que han de passar fins que 
caduqui. 

Altres senyalitzacions obliga·
tòries són les indicacions, el 
contingut net en gr o ml que 
es representa amb una “e” i 
el punt verd que és un cercle 
amb dues fletxes entrellaça·
des i indica que el fabricant 
compleix la legislació sobre 
Envasos i Residus d’Envasos 
i garanteix que els materials 
emprats en la fabricació no 
danyen al medi ambient. 

I no obligatoris
No és obligatori indicar si el 
producte s’ha testat dermato·
lògicament o si és reciclable. 
Si veieu el dibuix d’un home 
dipositant un producte en una 
paperera això significa que 
ens anima a desfer·nos dels 
residus de manera responsa·
ble amb el medi ambient. 
El certificat Ecocert fa refe·
rència al fet que el producte 
sigui ecològic, elaborat amb 
ingredients naturals sense 
conservants químics i no 
testats en animals. 

  La Torre De Barcelona

Què hi diu a la lletra petita  
dels productes cosmètics?

La caducitat PAO (Period After Opening)  
específica indica el període de vida útil d’un  
producte des del moment que s’obre.

Els productes de bellesa van etiquetats amb uns signes obligatoris i 
altres no obligatoris. Però quins són els veritablement importants? 



ODONTOLOGIA 
Clínica Dental Rob
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Per quina raó ens  
mosseguem les ungles?

Mossegar·se les ungles és una 
de les manies més comunes. 
S’acostuma a vincular als 
nervis, però també hi ha qui 
ho associa a un trastorn, o un. 
Hi ha estudis que apunten 
que els afectats són persones 
amb un tipus d’ansietat o de 
nerviosisme, i per això ho fan 
de manera compulsiva. 

Onicofàgia
Karen Pine, de l’Escola de 
Psicologia de la Universitat 
de Herfordshire, al Regne 
Unit, afirma que la onico·
fàgia prové d’una profunda 
necessitat de gestionar els 
sentiments d’angoixa. Altres 
psicòlegs confirmen que es 
tracta d’una pauta de control 

cerebral per tal d’esmorteir 
els efectes psíquics d’una 
situació per la qual no estem 
preparats: estrès, ansietat, 
avorriment, aïllament, por... 
De fet, funciona de la ma·
teixa manera que moure la 
cama, parpellejar ràpidament, 
mossegar·se el llavi, agitar el 
cap, tocar·se els cabells... La 

diferència és que el 25% de la 
població mundial té el tic de 
mossegar·se les ungles.

Obssessió-compulsió
Un altre estudi de la Uni·
versitat de Cambridge 
explica que l’hàbit pot ser 
conseqüència d’una errada 
en el sistema de control del 
cervell i que podria establir 
les bases de les compulsions 
en el trastorn obsessiu·com·
pulsiu.Per arribar a això els 
investigadors han escanejat 
37 pacients amb trastorns 
obsessiu·compulsius, i 33 
sense ells. Els pacients amb 
TOC no són capaços d’atu·
rar els seus hàbits i els cien·
tífics creuen que és perquè 
les compulsions poden ser 
causades per un mal funcio·
nament del cervell. 

  La Torre de Barcelona

Els científics no es posen 
d’acord sobre si és un 
simple tic, com el de 

tocar·se els cabells, o si 
és un mal funcionament 
del cervell. La qüestió és 

si pots contenir·te. 

La blefaroplastia es la 
cirugía de los párpados que 
busca un rejuvenecimiento 
de la mirada sin alterar su 
expresión. 

Los párpados van adquiri·
endo un aspecto cansado, 
apagado y triste con la 
edad, la predisposición ge·
nética, el tabaco o los malos 
hábitos de sueño. 
Esto provoca que aparezca 
un exceso de piel en los 
párpados superiores, que 
cubre la parte móvil del 
párpado y la raíz de las 
pestañas y en algunos ca·
sos, incluso puede dificul·
tar la visión. En el párpado 
inferior, lo más caracterís·
tico es que las bolsas grasas 
se hacen visibles, pro·
truyen, a modo de abom·
bamientos inestéticos bajo 
las pestañas, dando al ojo 
un aspecto de ojo hinchado, 
abotargado. Esto además 
acentúa las ojeras.

La blefaroplastia superior 
consiste básicamente en 
eliminar el exceso de piel 
de los párpados superiores 
dejando incisiones apenas 
perceptibles. En el caso 
de que el exceso de piel se 
acompañe de una hernia·
ción de las bolsas de grasa 
de los párpados superiores, 
también se eliminarán du·
rante la cirugía. 

La blefaroplastia inferior 
consiste en eliminar las bol·
sas de grasa de los párpados 
inferiores. En el caso de los 

párpados inferiores, pode·
mos realizar una blefaro·
plastia transconjuntival, téc·
nica que permite eliminar 
las bolsas grasas sin dejar 
cicatrices visibles. 

Estas técnicas permiten re·
cuperar unos párpados des·
pejados, rejuvenecidos, con 
un aspecto más saludable y 
mejorar el campo visual en 
los casos severos. Pueden 
asociarse a otros procedi·
mientos de consulta como 
son los tratamientos con 
bótox para tratar las patas 
de gallo, las mesoterapias 
de vitaminas y los peelings 
despigmentantes de ojeras.

Se trata de una cirugía 
ambulatoria, que puede rea·
lizarse con anestesia local o 
con sedación.

El postoperatorio no es do·
loroso y la convalecencia es 
de una semana. Se trata de 

un procedimiento sencillo, 
con una recuperación rápi·
da y con un alto grado de 
satisfacción de los pacientes.

Dra. Eva Guisantes

Blefaroplastia: cirugía de rejuvenecimiento de la mirada

ESTÈTICA 
Clínica Mandri

CLÍNICA MANDRI
C/ Bigai 11-13 local 1 
08022 Barcelona

T. 93 254 77 46 
info@clinicamandri.com
www.clinicamandri.com

SALUT
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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

El grau d’interès per la infor·
mació alimentària és signi·
ficativament més alt que el 
nivell d’informació percebut, 
però prop del 30% reconeix 
estar molt poc o poc capacitat 
per saber si la informació a 
Internet és fiable o no. Aquest 
interès tendeix a ser més alt 
entre les dones, el jovent, les 
persones amb estudis superi·
ors i els residents a Barcelona. 
Una conclusió que s’extreu 
gràcies a una enquesta realit·
zada per l’Observatori de la 
Comunicació Científica de la 
Universitat Pompeu Fabra. 

Els efectes dels aliments 
sobre la salut, les notícies 
falses sobre l’alimentació i 
l’impacte ambiental de la 
producció alimentària són els 
tres temes informatius que 
generen més interès entre 
la població de Catalunya. 

Massa xarxes socials
L’enquesta també posa de 
manifest que prop del 50% de 
la població usa la televisió, les 
pàgines web trobades amb un 
cercador i les xarxes socials 
com a canal per informar·se 
sobre alimentació. Els vídeos 
divulgatius, les notícies de 

premsa i els informes tècnics 
són els formats millor valorats 
a l’hora de difondre informa·
ció sobre alimentació. 

Així doncs, l’estudi arriba a 
la conclusió que la població 
és molt receptiva a la infor·
mació alimentària però no se 
sent prou informada i troba 

a faltar fonts fiables i de refe·
rència. Un reflex clar de la de·
sinformació i la desconfiança 
que generen les informacions 
contradictòries. Cal informa·
ció desmitificadora i explicar 
la complexitat de les relacions 
entre alimentació i salut.

  Sílvia Muñoz

Una de cada tres persones no és capaç  
d’identificar fake news sobre alimentació

Prop del 50% s’informa 
sobre alimentació per 

mitjà de televisió, pàgines 
web i les xarxes socials, 
cosa que els exposa a 

multitud de fake news.
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Segur que només llegint 
aquesta paraula no has pogut 
evitar pensar o sentir alguna 
cosa. Qui més qui menys hem 
tingut contacte amb aquest 
mot per un mateix o per a 
algú pròxim. És una paraula 
(i procés) que no ens deixa 
indiferents, i qui n’ha passat 
alguna, hagi entrat o no, sap 
que és una vivència que li 
quedarà per sempre. Les opo·
sicions tenen aquest do! 

En aquest article no entra·
rem en continguts d’estudi 
ni compliments de calenda·
ris, sinó que volem donar·te 
una injecció de motivació i 
empoderament per si estàs 
estudiant o penses començar 
a fer·ho. Sigui quina sigui 
l’oposició, durant la prepara·
ció experimentaràs diferents 
etapes tant emocionals com 
racionals. N’hi haurà de bones 
i n’hi haurà de no tant bo·
nes... Fer que siguin amigues 
teves et beneficiarà més que 
enfrontar·t’hi. 

Algunes d’aquestes fases ens 
poden jugar males passades. 
Són, per exemple, moments 
de frustració perquè hi ha 
continguts o exercicis que no 
et surten bé malgrat el temps 
que hi estàs dedicant. O 
moments en què et sents sol, 
perquè la gent del teu voltant 
no acaba de comprendre el 
teu compromís i dedicació.

Si mai passes per aquests mo·
ments, recorda què és el que 
t’ha portat fins qui i lluita per 
això. Tant si és perquè vols 
provar·ho o si és perquè vols 
que sigui la teva professió, ho 
estàs fent bé. 

Rutina d’estudi
Una rutina bona d’estudi, 
marcant·te dies i hores de 
fer colzes i complir·lo, et 
farà tenir més disciplina i 
alhora que et sigui més fàcil.  
Després d’anys d’experièn·

cia  acompanyant a oposi·
tors, et podem dir que és 
imprescindible envoltar·te 
dels millors professionals per 
preparar·la, però no oblidis 
que el 90% de la feina no 
recau en els professionals que 
t’acompanyen, sinó en tu.

Dintre d’aquest calendari, 
marca’t moments d’esbarjo i 
de lliurement de la ment. Evi·
dentment!! Ja no només per 
descansar sinó per reforçar el 
teu esforç i celebrar les fites 
que has anat aconseguint. 

T’has de cuidar, no només 
de la son i de l’alimentació. 
També has de gaudir de la 
família, de la parella o dels 
amics. Ajunta’t amb aquells 
que t’estan recolzant in·
condicionalment de la teva 
decisió i funcionament. 
Dedica un temps, malgrat que 

no sigui gaire, a estar amb ells 
i fes el que més et vingui de 
gust o t’agradi. Ja veuràs que 
qualsevol coseta que facis per 
a tu, et farà sentir bé. De la 
mateixa manera, segueix amb 
les altres activitats que formen 
part del teu dia a dia com 
ara anar al gimnàs, estudiar 
idiomes o música. 

Estudia en grup 
Si tens o trobes un grup 
d’estudi, veuràs quant de 
companyerisme creareu i 
quanta motivació despren·
dreu els uns cap als altres. 
Potser sorgeix el sentiment 
de rivalitat entre vosaltres; 
en el sentit que us compa·
reu · inevitable en la raça 
humana, o que veieu que 
tots sou molt capaços d’en·
trar, però no hi ha capacitat 
per a tothom... La rivali·

tat només et serà útil si et 
suma. 

Si et motiva la competi·
ció sana, fes·la servir. Si 
ets més de cooperació i us 
munteu exercicis per por·
tar·ho de forma més amena, 
també! Qualsevol motivació 
extra que et pugui benefici·
ar, serà benvinguda. Pensa 
que tothom és diferent i 
que cadascú té els seu ritme 
d’aprenentatge i els seus 
punts forts i febles. 

Busca i  assessora’t bé per 
saber quins són els teus, po·
tencia els forts i poleix molt 
els febles. La pràctica porta 
a la perfecció, tal com diuen.

Més resiliència 
Molt important també serà 
que practiquis, o aprenguis 
si no la tens, la teva habilitat 
d’afrontació, resistència a 
les adversitats i refer·se en 
els moments de debilitat  –
anomenada resiliència– que 
et serà molt útil tenir i estarà 
present en tot el temps de 
l’oposició. Ajuda’t de profes·
sionals per a potenciar·la! 
Creu·nos que tot això et 
farà ser mentalment més 
fort, estar activat durant 
més temps, assolir més 
ràpidament els objectius i 
tenir més a prop poder·ho 
aconseguir. Gaudeix també 
d’això, que és una etapa 
inoblidable!

No és fàcil, ni el procés ni 
entrar·hi, però la constància 
i l’esforç sempre donen re·
sultat. No et desanimis si no 
obtens plaça a la primera (o 
només una mica, d’acord); 
però després pren un temps 
per valorar tot el que has 
aconseguit, perfecciona 
les teves àrees de millora i 
segueix el teu camí. Molts 
ànims, força i constància!.

  Núria G. Folguera 
Psicòloga General Sanitària 

SALUT

Molt important també serà que practiquis  
la teva habilitat d’afrontació, resistència a 
les adversitats i refer·se en els moments de 
debilitat. És allò que anomenem resiliència.

El procés d’opositar exigeix una estricta rutina d’estudi  
però també cal trobar moments d’esbarjo 

Opositar és cosa  
de gent valenta
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ESTÈTICA 
Beaeternal

CENTRO MÉDICO DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA Y ESTÉTICA

C/ Del Císter, 2 ( Junto Aven. Tibidabo) 08022 Barcelona.  TELF 935 952 975   info@beaeternal.com · www.beaeternal.com

∞  En Be.aeternal  te 
ayudaremos a conseguir la 
apariencia que deseas tras un 
diagnóstico personalizado 

∞  Nuestros 35 años de 
experiencia están a tu servicio 
desde el primer momento
 
∞  Te esperamos para empezar 
el camino juntos

35AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN 

CIRUGIA PLASTICA, 
ESTÉTICA Y REPARADORA    

PROXIMA CHARLA: 
16 DE ABRIL 

de 17.30h a 19.00 h

CLINICA BEAETERNAL, 
C/ Cister 2

“ALAS DE MURCIÉLAGO”
ALTA DEFINICIÓN PARA UNOS BRAZOS FIRMES

Se ruega confirmación 
al mail:
info@beaeternal.com 
o telf. 935 952 975
Plazas Limitadas



66 · www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona66 · www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona

BANKPIME - RECUPERAR BONOS FERGO-AISA  
TERMINI FINS AGOST 2021

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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Les persones que va-
ren comprar BONOS 
FERGO AISA l´ Agost 
2006 a l´entitat bancaria 
Bankpime (Bons emesos 
amb venciment agost/11 
a un 5% d’interès) al seu 
venciment no se´ls va 
tornar la inversió, ni es 
clar, tampoc varen co-
brat l´ interès pactat de 
les quantitats invertides.

Amb la compra del negoci ban·
cari de Bankpime per CAIXA·
BANK es pot reclamar a aquest 
banc d´acord amb la Sentencia 
del TRIBUNAL SUPREM i 
recuperar els diners per la falta 
de transparència en la comer·
cialització dels producte. Els 
afectats tenen temps per recu·
perar· ho fins al mes d´agost del 
proper 2021, essent obligada 
Caixabank a respondre de la 
mateixa manera i amb idèntic 
abast que ho faria Bankpime.

Seria bo saber qui pot estar 
afectat, doncs l’entitat ban·
caria va emetre valors por 
import de 25.000.000,·€ en 
aquella emissió, i de ben segur 
que hi ha encara moltes per·
sones perjudicades que han 
perdut els seus diners.
Això sí, Caixabank continua 

cobrant comissions per la seva 
administració i gestió sense 
que als afectats els hi hagin 
retornat la seva inversió.

El mateix va passar entre els 
anys 2006 i 2008 quan molts 
clients de BANKPIME, acon·
sellats pels empleats d’aquest 

banc, van adquirir productes 
financers complexos, com bons 
de bancs islandesos Kaupthing 
Bank o Landbanski, preferents 
de Lehman Brothers, a més 
dels bons de l’empresa cons·
tructora Fergo Aisa, i d’altres 
que encara serien susceptibles 
de ser reclamats.

GLORIA ROVIRA  
ADVOCATS

C. Roger de Llúria nº 120,  
3er pis, 08037-Barcelona

Av. de les Corts  
Catalanes nº 9, 1er.  

08173 Sant Cugat del Vallés

T. 93 245 52 70 – 667 76 73 37

www.gradvocats.es

(ADVOCATS) 
Gloria Rovira

 Roger de Llúria nº120, 3er pis, 08037 Barcelona
Av. de les Corts Catalanes, 9, 1er, 08173, San Cugat del Vallès.

Tel.: 93 245 52 70– Fax:  93 207 27 64 
Email: gloriarovira@icab.cat 

   www.gradvocats.es 

Especialistes en Dret Civil – Dret Immobiliari
Gestió de Finques
27 anys d’experiència i eficàcia demostrada



(ESCOLES) 
Jesús Maria Sant Ger-

vasi

Truca’ns i demana informació al 934 171 200

Visites personalitzades

L’escola de tothom,
un espai per créixer.

Vine a coneixe’ns!

Infantil · Primària · ESO
Centre concertat

Batxillerat

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

Preinscripció 
del 23 de març a l’1 d’abril

Vine i descobreix el col·legi en funcionament!

Infantil, Primària i ESO
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INTERNET

La xarxa 5G està  
plena de forats 

Un expert català que treballa a Bloomberg deixa en  
evidència els problemes de seguretat de la xarxa 5G

La xarxa 5G és la propera 
tecnologia que revolucionarà 
les telecomunicacions. Per·
metrà els dispositius mòbils 
navegar a una velocitat de 1,2 
gigabits per segon, i això farà 
viable aplicacions increïbles. 
Com les Smart Cities, ciutats 
gestionades mitjançant la intel·
ligència artificial, que sumarà i 
combinarà totes les dades i les 
aplicarà en qüestions d’urba·
nisme, seguretat o serveis. 

El problema amb el 5G és 
la manca d’una perspectiva 
crítica. Pertot arreu aparei·
xen aplicacions positives que 
només seran reals quan la 
xarxa estigui disponible. I no 
falta gaire, tenint en compte 
que a partir de juny els canals 
de televisió i ràdio hauran de 
canviar de freqüència altre 
cop per deixar espai al 5G. En 
canvi, se’n parla poc dels fo·
rats de la xarxa, els problemes 
de seguretat que podrien dei·
xar les nostres dades perso·
nals, o els de tota la ciutat, en 
mans equivocades. Ara mateix 
hi ha molt pocs grups que 
facin recerca d’aquest tipus. 
A Europa n’hi ha només dos, 
a Alemanya. En canvi, és un 

tema que preocupa als EUA, 
on el 5G està en fase molt 
més avançada. I és un tema 
que preocupa a un català que 
viu i treballa a Nova York, Ro·
ger Piqueras, responsable de 
ciberseguretat a Bloomberg. 

Fa poques setmanes Pique·
ras ha participat en unes 
conferències per divulgar els 
resultats dels seus estudis. 
Com altres col·legues, està 
preocupat per la possibilitat 
de robatoris massius de dades, 
i d’identitats. De fet, hi ha 
molts grups de recerca inves·
tigant la seguretat de 5G, i ja 
han identificat moltes vulne·
rabilitats, fins i tot abans que 
sigui accessible al gran públic. 
Oficialment, la indústria està 
treballant en els anomenats 
grups 3GPP d’estàndards de 
seguretat, però les empreses 
no semblen preocupades. 

Dades que  
pugen i baixen 
Segons el treball de recerca 
de Piqueras, totes aquestes 
vulnerabilitats es troben en 
capes inferiors de la xar·

xa. Això significa que si els 
serveis i aplicacions fan servir 
correctament els sistemes de 
seguretat habituals per a capes 
més altes, els usuaris no hauri·
en de preocpar·se. El proble·
ma és que les vulnerabilitats 
permeten baixar les dades al 
ja primitiu GSM, una xarxa 
molt insegura. Aquest pas, a 
més, es pot fer gairebé sense 
adonar·nos·en. I en aquest 
estadi sí que som vulnerables. 

Per evitar qualsevol risc, els 
especialistes en ciberseguretat 
com Piqueras, recomanen 
comptar amb una opció al 
telèfon que permeti des·
connectar el GSM. Això és 
especialment important per 
a persones que mouen dades 
estratègiques. Tingueu en 
compte que a Jeff Bezos, el 
fundador d’Amazon, li van 
hackejar el mòbil per ordre  
d’un príncep saudita.  

Un altre problema és l’IMSI 
Catching. L’IMSI és l’identi·
ficador secret de la SIM card, 
que hauria de mantenir·se 
sempre privat. Al 5G s’ano·
mena SUPI i s’encripta per 
evitar que sigui interceptat, 

però el sistema per encrip·
tar·lo no està ben dissenyat i 
també es pot interceptar.

La solució, l’única fiable, 
passa per implementar PKI 
i certificats digitals a les 
comunicacions mòbils. Com 
quan naveguem per Internet i 
podem consultar la firma cer·
tificada de les pàgines webs 
on accedim per assegurar·nos 
que són de fiar. 

  Andreu Asensio

Les vulnerabilitats 
detectades al 5G 
permeten baixar 

les dades a xarxes 
més insegures, cosa 

que permetria el 
robatori massiu de 

dades o d’identitats.
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Titulacions oficials

Curs 2020-21

Centre concertat per:

màrqueting i publicitat
leadership & 
–

turisme
guide, hotel and event management
– 

 
comerç internacional 
international trade and logistics
transport i logística 
international management
– 
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business marketing

Learning by doing
Aprenentatge per Projectes
Emprenedoria i lideratge
Treball en equip
Pràctiques en empreses líders
Workshops i borsa de treball

96% 
inserció 
professional

Informa’t

Truca’ns i demana 
la teva entrevista
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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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1. Su objetivo es formar 
futuros adultos compe-
tentes y justos que den lo 
mejor de sí mismos. 
El secreto de la educación de 
Highlands School Barcelona 
es su formación integral. Bajo 
el lema “Semper Altius” la 
institución recoge la aspira·
ción al máximo desarrollo 
integral de sus alumnos, que 
abarca la excelencia intelec·
tual, física, moral y humana.
Su director, el P. Pedro Cas·
tañera, afirma que: “No solo 
formamos al alumnado bus·
cando la excelencia académica 
·que es importantísima · sino 
que además nos preocupa·
mos por su desarrollo físico 
·a través del deporte·, por el 
artístico y musical ·gracias a 
que somos una escuela vin·
culada al Conservatori Liceu 
de Barcelona·, el tecnológico 
y lingüístico, todo ello sin 
descuidar su formación en 
valores humanos y cristianos, 
porque está claro que el cole·
gio tiene identidad cristiana. 
Hoy en día es la única escuela 
internacional, privada y católi·
ca en Barcelona”. 

2. Como Cambridge 
International School, 
Highlands School Barce-
lona se asegura de dar la 
mejor educación a cada 
uno de sus alumnos. Por 
ello, este colegio situado junto 
al distrito Sarrià·Pedralbes, 
imparte su currículum en 
inglés y castellano desde P1, 
momento en que los alumnos 
ingresan al colegio. Además, 
como Centro Examinador 
de Oxford y Cambridge, la 
escuela prepara a los alumnos 
desde pequeños para que en 
Bachillerato salgan con el 
Advanced o Proficiency.  

3. Acompañamiento y 
atención personal. La for·
mación personalizada tiene en 
cuenta a cada alumno en su 
singularidad. Educan más allá 
de la parte académica. Con su 
PAT (Plan de acción tutorial) 
trabajan la educación emo·
cional, la convivencia segura 
y la atención a la diversidad, 
entre otros muchos aspectos. 
El colegio cuenta con un 
departamento psicopedagó·
gico adaptado a las diferentes 
etapas y hace un seguimiento 

individual y grupal de los 
alumnos para atender las 
necesidades de cada uno. 

4. Innovación metodoló-
gica. Ofrecen un aprendizaje 
significativo y apasionante 
utilizando diversos pro·
gramas que favorecen el 
interés por aprender y el 
éxito académico: Enjoy2read, 
BuildingMaths, SpeakArt, 
Musical Living, Multicul·
tural Education y Physical 
Education. Pero no solo eso, 
Highlands School Barcelona 
ha introducido un novedoso 
programa de mentorías con 
el objetivo de redescubrir el 
acompañamiento educativo. 
Además, destaca especialmen·
te su Work Experience, que 
permite a los alumos realizar 
prácticas en una empresa. 

5. Compromiso con las 
familias. Los dos grandes 
pilares en la educación de 
un niño son su familia y el 
colegio. Highlands School 
Barcelona fortalece esta rela·
ción desde el primer momen·
to. Estudios demuestran que 
cuando se da la cooperación 
adecuada entre familia y 
escuela, se enriquece el pro·
ceso educativo de los niños y 
los alumnos evolucionan de 
manera satisfactoria. 

6. Compromiso con la 
sociedad. Highlands School 
Barcelona tiene como finali·
dad que sus alumnos salgan 

al mundo preparados y sean 
adultos que contribuyan al 
bien de la sociedad. Por ello 
cuentan con otros programas 
como Highlands in Action, un 
programa de servicio y acción 
social. Y en verano, para los 
alumnos de grados superiores 
se ofrecen misiones sociales 
en países poco desarrollados.

7. Su sistema de inclusión 
social. Para que los alumnos 
con necesidades especiales 
puedan compartir las clases 
con el resto de sus compañe·
ros los profesores adaptan las 
actividades. La integración 
total de los estudiantes con 
necesidades especiales es 
importante tanto para esos 
alumnos como para el resto 
del grupo, pues es un proce·
so donde todos se enriquecen 
académica y personalmente. 

8. House System o Sis-
tema de casas. Con este 
sistema, propio del modelo de 
educación británica, fomen·
tan el sentido de pertenencia 
al colegio y la unión entre 
alumnos, ofreciendo una 
motivación dinámica durante 
su vida escolar. Consiste en 
una competición entre casas, 
donde se otorgan puntos por 
las actividades realizadas por 
cada una y a final de cada 
curso se designa una casa ga·
nadora. A cada nuevo alumno 
se le asigna una casa: St. 
Andrew, St. David, St. Patrick 
o St. George, que considerará 

como su familia, pues perma·
necerá en ella durante toda su 
escolarización. 

9. Impulsan el debate, la 
oratoria, la etiqueta y el 
protocolo. Por medio de su 
programa de expresión oral, 
realizan diversas actividades 
como Show & Tell, Spelling 
Bee o Public Speech donde 
desarrollan el arte de hablar 
en público y debatir en inglés. 
Por otro lado, con su pro·
grama de protocolo logran 
la adquisición de hábitos de 
urbanidad en la mesa y las 
reglas básicas, para que sepan 
comportarse en distintos 
encuentros familiares, sociales 
y profesionales. 

10. Es parte de la red de 
colegios RC y preparan a 
líderes positivos.
La red de colegios RC cuenta 
con más de 130 colegios en 
el mundo (7 en España) y 14 
universidades (entre ellas la 
UFV de Madrid). Tienen una 
meta: que cada uno de sus 
alumnos alcance la mejor ver·
sión de sí mismo. Programas 
como “Top Leader” ayudan a 
los alumnos a que construyan 
su vida personal y profesional 
a partir del desarrollo total de 
sus cualidades. Para ello, en 
un entorno verde, el colegio 
cuenta con unas excelentes 
instalaciones: cinco pistas de 
pádel, un campo de fútbol, 
una pista de tenis, un campo 
de baloncesto, uno de volley, 
mesas de ping·pong y dos 
salas de danza. 
En definitiva, si queréis que 
vuestros hijos crezcan felices 
y reciban una sólida forma·
ción académica y humana, 
donde les proporcionen las 
herramientas para manejar·
se en un futuro, Highlands 
School Barcelona es el colegio 
ideal para vosotros.

10 Razones para elegir Highlands School Barcelona

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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PROPOSTES

Després de 10 edicions 
aportant recursos i serveis a 
les marques emprenedores 
de la ciutat, hem dissenyat la 
Primera Plataforma Digital 
Pública Impulsora de Projec·
tes Emprenedors de Dis·
seny Tèxtil i Complements. 
Serà un portal online on les 
marques trobaran una sèrie 
de recursos públics per fer 
créixer i aportar valor als seus 
projectes personals.

Fins ara havíem treballat re·
colzant dotze marques màxim 
de manera anual, i oferint un 
projecte tancat, amb un full 
de ruta molt dirigit. La nova 
plataforma vol oferir una sèrie 
de recursos a la carta, per 
arribar a moltes més marques 
locals oferint una proposta 
molt oberta i adequada a les 
diverses necessitats i hetero·
geneïtat de projectes.  

Com més siguin els agents 
que col·laboren a la plata·
forma, més amplis seran els 
recursos i més gran l’impacte 
i possibilitats de recolzar més 
marques tindrem.

La cartera de recursos/serveis 
a oferir en aquesta primera 
versió són: 

• Mostres de comerç dels 
eixos comercials de les Corts.
• Canals de difusió.
• Càpsules formatives o tallers.
• Bossa de proveïdors/es.
• Servei de préstec de material 
per a les mostres.
• Assessorament i tutories.
• Visites guiades
• Aparador Online

• Fòrum per establir sinèrgies 

En breu s’activarà el portal. 
Us informarem a través del  
web: https://ajuntament.barce·
lona.cat/ccivics/perequart 
Seguiu les notícies al nostre 
Instagram: @estenedorbcn.

  La Torre de Barcelona

Nova plataforma digital per ajudar  
els emprenedors de moda i complements

Posen en marxa la 
primera plataforma 

pública impulsora de 
projectes emprenedors 

de disseny tèxtil i 
complements.

Comença la temporada  
al Parc d’Atraccions 

El parc d’atraccions del Tibi·
dabo comença la temporada 
amb novetats. Com Pepe Bou, 
que estrenarà espectace de 
bombolles, o la nova atracció 
dels llits elàstics. 

A més, s’han potenciat les 
activitats didàctiques de 
robòtica o el projecte educatiu 

Fisidabo. A finals d’any, 
s’inaugurarà la Cuca de Llum, 
el nou funicular que s’integra·
rà com una atracció més dins 
del parc. 

Enguany el parc estrena una 
nova aplicació mòbil, per a 
iOS i Android, que millorarà 
l’experiència, a partir de l’es·

tiu. Allà, els visitants podran 
organitzar la seva estada en 
temps real gràcies al mapa 
interactiu. Hi podran adquirir  
entrades, consultar l’agenda i 
obtenir informació del parc. 

Les mascotes del parc aug·
mentaran el seu protagonisme 
amb un nou punt de trobada, 

un format més proper que 
acostarà en Ti, la Bi, la Da 
i en Bo als més petits, on 
tindran més temps per regalar 
abraçades i fer més agradable 
la seva estada al Parc. A més, 
la seva cavalcada, un espec·
tacle que tindrà lloc a l’estiu, 
incrementa l’equip artístic.

Per la seva banda, l’Interactibi 
estrenarà la pel·lícula “Carni·
val” i el cinema 4D Dididado 
estrenarà “Viatge a la lluna” 
i “Les aventures d’en Max”, 
mentre que el Marionetàrium 
presentarà el nou espectacle 
“Samfònia de marionetes”.

El parc pivotarà sobre els 4 
eixos estratègics: l’experiència 
dels i les visitants, l’educació, 
els actes solidaris i la sosteni·
bilitat mediambiental. .

  Sílvia Muñoz

El parc ha fitxat per 
a la nova temporada 
a l’artista Pep Bou, el 
creador d’espectacles 

amb bombolles que ha 
recorregut mig món. 
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PSICOLOGIA

El millor moment per 
prendre decisions

Les coses poden ser molt diferents en funció del moment  
del dia en què prenem una decisió o fem una feina. 

Un llibre publicat pel New 
York Times s’ha convertit en 
el més demanat a les llibreries 
nord·americanes. Cuando. La 
ciencia de encontrar el momento 
preciso, escrit per Daniel Pink, 
s’acaba de publicar a Espa·
nya i planteja qüestions com: 
Quin és el millor moment del 
dia per prendre decisions? I 
per mantenir una conversació 
important amb la parella? 
Potser preguntes com aques·
tes us poden resultar banals, 
però són només una part de 
l’estudi que fa Daniel Pink. 

A partir de qüestions com 
aquestes, l’autor va més enllà 
i extrapola les seves idees al 
camp de la sanitat, la justícia 
i l’educació. En quin moment 
del dia rendeix millor un met·
ge o un cirurgià? La resolució 
d’una sentència és la mateixa 
segons l’hora del dia? 

Les investigacions de Pink es 
basen en l’anàlisi científica i 
estadística i en un patró que 
descobreix al llibre: el nos·
tre cervell funciona diferent 
segons el moment del dia 
en què ens trobem. L’estat 
d’ànim hi juga un paper molt 

important. El nostre caràcter 
és millor al matí, cau al mig·
dia, i torna a pujar al vespre. 
És per això que l’estudi 
conclou que el nostre cervell 
no es manté igual. En general, 
rendim més pel matí, al mig·
dia estem de més mal humor i 
al vespre som més receptius. 

Hores més rendibles
Un dels punts més impor·
tants que desenvolupa l’autor 
és l’organització del dia a 
dia a l’empresa. Pink afirma 
que el rendiment del nostre 
cervell està dividit en tres 
punts: a dalt, a baix i a dalt. 
Per a molts, el punt àlgid és a 
primera hora del matí perquè 
és quan estem menys distrets.  
En canvi a partir de la una del 
migdia és quan ens costa més 
concentrar·nos. 

D’altra banda, al vespre és 
quan l’estat d’ànim torna a 
pujar, però l’atenció no es 
bona, per tant s’haurien de 
fer tasques més creatives. 
Un altre tema que aborda és 
el de les reunions, segons la 
tipologia d’aquestes s’haurien 
de fer a una hora o una altre. 

Per exemple, les reunions 
d’anàlisi haurien de ser a 
primera hora del mati, mentre 
que les reunions de marketing 
i pluges d’idees s’haurien de 
dur a terme a la tarda o al 
vespre perquè és quan estem 
més oberts i desinhibits. 

Cronopsicologia
El cervell no és només un 
múscul, tal i com diu el perio·
dista científic Benedict Carey, 
el cervell “és un òrgan sensi·
ble a l’estat d’ànim, al temps, 
a l’ambient i a la ubicació”. 
D’aquí neix la cronopsicolo·
gia, que busca entendre quin 
és el ritme del cervell durant 
el dia per optimitzar l’apre·
nentatge. Està demostrat que 
l’hora  perfecte per realitzar 
activitats més complicades 
és des de les 8h fins les 10h 
del matí i les activitats més 
físiques o artístiques s’han de 
realitzar per la tarda.  

Semblant a la cronopsico·
logia, la cronobiologia és la 
ciència que investiga el nostre 
ritme intern. El premi Nobel 
de Medicina de l’any 2017 
va premiar tres científics que 

van demostrar l’existència 
d’aquest rellotge interior. 

Cuando és un dels èxits del 
moment a EUA i ha cover·
tit Daniel Pink en un dels 
pensadors contemporanis 
més reputats i provocatius. 
A banda, l’autor ha publicat 
llibres traduïts a 30 idiomes 
i Ha treballat durant tres 
anys com a cap de redacció 
per a Al Gore.

 Ariadna Morales

En quin moment 
del dia rendeix mi·
llor un metge o un 
cirurgià? Quan hi 
ha més errors mè·
dics, al matí o a la 

tarda? La resolució 
d’una sentència és 
la mateixa segons 

l’hora del dia?
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Torna el festival Lumínic amb una edició que explorarà 
fotogràficament el concepte d’universos paral·lels i els 
viatges en el temps. Els conceptes derivats de la física 
quàntica inspiren aquesta segona edició, que tindrà lloc 
del 26 de març al 10 de maig a Sant Cugat del Vallès. 

Un total de 20 mostres fotogràfiques inundaran sales 
expositives, places i jardins de Sant Cugat amb instantà·
nies tant de fotògrafs consagrats com d’emergents. 

Roger Ballen, Bego Antón, Xavi Bou Jordi Guillumet 
i Mònica Rosselló, Roger Grasas, Xavier Miserachs o 
Hanna Jarzabek són alguns dels autors que participaran 
en aquesta segona edició, que vol ser una referència per 
als amants de la fotografia contemporània.

Aquest any es commemoren els 25 anys de la mort d’un 
filòsof poc ortodox, l’humorista gràfic Jaume Perich. 
Durant 30 anys va ser un dels ninotaires de referència i 
també va tenir el seu moment a la televisió. L’exposició 
“Perich (1941-1995) Humor amb ulls de gat“ re·
passa la seva trajectòria i serà un gran descobriment per 
als joves que no saben qui és. La podeu veure al Born 
Centre de Cultura i Memòria fins al 16 d’agost. 

Perich és un clàssic, i això es fa evident perquè molts 
dels seus dibuixos encara circulen per les xarxes socials 
i són  prou inquietants, si tenim en compte que l’humo·
rista parlava del tardofranquisme. 30 anys després els 
seus acudits àcids són plenament vigents. 

Festival Lúmínic Humor amb ulls de gat

(BODES) 
Celler de Can Torrens

Plaça les Glòries Catalanes, 3, 
Sant Fost de Campsentelles, 

Barcelona

www.cellercantorrens.com                               

93 570 76 66      

Bodas con encanto

LIKES



ESCOLES 
Teresianes de Ganduxer

Batxillerat: 
Matrícula 
Oberta 
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Tecnologia, innovació, 
emprenedoria, internaciona·
litat i valors són els eixos al 
voltant dels quals es defineix 
l’ADN de La Salle Campus 
Barcelona Universitat Ramon 
Llull. Per formar persones 
amb uns valors ferms i amb 
els coneixements tecnològics 
per liderar el canvi en un món 
global, La Salle·URL aposta, 
per una banda, per la tecnolo·
gia en tots els seus programes 
i per l’altra, inclou en tota la 
seva activitat un component 
de formació en valors, amb 
assignatures de formació 
humanística i activitats de 
voluntariat i acció social. Així, 
els alumnes de La Salle·URL 
poden esdevenir un motor 
de canvi, tant des del punt de 
vista humà com de la innova·
ció en tecnologia, per crear i 
desenvolupar les que marca·
ran el futur.

Des de la seva fundació, La 
Salle·URL ha estat un centre 
universitari pioner en la crea·
ció de programes innovadors 
i disruptius amb l’objectiu de 
poder aportar al mercat els 
professionals més demandats 
del moment. Aquest estat 
constant d’actualització fa que 
la seva oferta formativa pel 
curs 2020·2021 presenti no·
vetats rellevants: Inaugura un 
nou Grau, el Grau en Tècni·
ques d’Interacció Digital i de 
Computació, inicia una nova 
Menció en Social Media 
pel seu Grau en Direcció 
d’Empreses Tecnològi-
ques, presenta una renova-
ció metodològica pels seus 
estudis d’Arquitectura i 
Edificació i ofereix el seu 
Grau, pioner a Catalunya, en 
Arts Digitals.

El multimèdia a les 
teves mans
El nou Grau en Tècniques 
d’Interacció Digital i de 
Computació forma els 
alumnes perquè es con·

verteixin en professionals 
del disseny de productes 
multimèdia. Així, podran 
desenvolupar una carrera 
professional com a experts 
en comunicació i creació 
de continguts interactius, 
adquirint coneixements 
per al desenvolupament i la 
programació d’aplicacions 
mòbils i web, la programació 
per a la comunicació amb 
perifèrics o per la genera·
ció d’efectes especials i la 
interacció, entesa com el que 
permet comunicar i propor·
cionar experiència a l’usuari 
amb la màquina. Aquest nou 
grau contribueix a ampliar 
l’oferta formativa a l’àmbit 
de l’enginyeria Multimèdia 
de La Salle Campus Bar·
celona, un àmbit en el que 
té més de vint anys d’ex·
periència, amb l’únic Grau 
d’Enginyeria Multimèdia de 
Catalunya.

El Social Media a la 
Direcció d’Empreses
El Grau en Direcció 
d’Empreses Tecnolò-
giques de La Salle·URL 
aporta una formació en 
management amb coneixe·
ments de la tecnologia, dona 
l’oportunitat de viure una ex·

periència internacional amb 
stages a EEUU i Àsia i consta 
de “mencions”, especialit·
zacions dintre del Grau que 
permeten que l’alumne pugui 
escollir assignatures amb 
coneixements especialitzats. 
Aquest curs, a les mencions 
en Economia Digital, Empre·
nedoria Digital, Màrqueting 
Digital i Sports Manage·
ment, s’hi suma la menció 
en Social Media, per adqui·
rir coneixements tant de les 
últimes tendències com de 
totes les eines necessàries per 
gestionar xarxes socials com 
canal vertebrador de Comu·
nicació i Marketing. 

La nova arquitectura
L’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura La Salle·URL 
ha implementat una nova 
metodologia inspirada en 
les universitats de referència 
mundial basada en la trans·
versalitat, la personalització i 
la internacionalitat.

Els alumnes treballen al De·
sign Studio, un espai obert on 
cadascun hi té un lloc de tre·
ball propi, on poden compar·
tir projectes i aprendre els uns 
dels altres, creant un àmbit 
d’aprenentatge per sinèrgies 

que funciona de forma similar 
als estudis professionals d’ar·
quitectura. A través d’unitats 
temàtiques (Units), que inclo·
uen, entre d’altres, formació 
en sostenibilitat, projectes 
internacionals o el mentoratge 
d’un professor visitant (un 
arquitecte de prestigi inter·
nacional) els alumnes poden 
dissenyar la seva formació. 
El campus transversal es 
converteix en un laboratori 
viu, amb Barcelona com a 
aula. També es potencia l’ex·
periència internacional dels 
estudiants a través de viat·
ges acadèmics a l’estranger, 
estades professionals i visites 
de professors convidats.

És l’hora dels  
artistes digitals
Ja està en marxa el Grau 
d’Arts Digitals, uns es·
tudis pioners en en que, a 
les bases de les Belles Arts 
tradicionals, s’hi incorporen 
els coneixements de les eines 
digitals i tecnològiques ac·
tuals per formar els artistes 
del tercer mil·lenni. Es tracta 
d’artistes que, gràcies als 
seus coneixements tecnolò·
gics, són capaços de crear 
més enllà dels límits de les 
arts clàssiques. A més, els 
alumnes del Grau viuen de 
molt a prop el panorama 
artístic actual, amb visites 
a museus, festivals i exhi·
bicions artístiques de tota 
classe, tot aprofitant que 
la ciutat de Barcelona és 
un nucli cultural rellevant 
a nivell internacional.

Descobreix les novetats de La Salle Campus Barcelona 
Universitat Ramon Llull
Una oferta renovada en els àmbits de Multimèdia, Business,  
Arquitectura i Art Digital

LA SALLE CAMPUS 
BARCELONA-URL
c/ Sant Joan de La Salle, 42 
08022 Barcelona

T. 93 290 24 00 
sia@salle.url.edu
www.salleurl.edu



UNIVERSITATS 
Universitat La Salle
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FAMÍLIA

És un fet que a mesura que 
avança el temps, la societat 
tendeix a tornar·se antisocial, 
aïllada i egocèntrica, cada cop 
més. Per això, no és difícil 
imaginar que aquests últims 
5 anys ha augmentat un 40% 
el número d’animals de com·
panyia, i ha baixat un 13,7% 
la natalitat. Sí, segons les 
dades aportades per l’assegu·
radora Generali els espanyols 
prefereixen tenir una mascota 
abans que un fill.  

Mascotes a tot arreu
De 13 milions de mascotes, 
més de 12 són gossos. Això, 
ha generat un nou marc 
comercial, on les mascotes 
són les protagonistes princi·
pals, com si de persones es 
tractessin. Com a resultat, 
podem veure com s’han 
obert hotels, cines, restau·
rants, acadèmies de ioga ca·
nina, i molts més serveis per 
satisfer les necessitats d’amos 
i animals. Per tant, la qüestió 
és:  és molt més barat tenir 
un gos en comptes d’un fill? 
És una cosa que sempre m’he 
preguntat, sobretot quan un 
es fica a fer números. 

De mitjana els espanyols es 
deixen 1.000 euros a l’any, 
per  animal. A part, cal tenir 
en compte l’assegurança, un 
document que només té el 
3% de les mascotes. Aques·
tes assegurances són útils en 
certes situacions en què un 
quedaria totalment desprote·
git. Cada any es produeixen  
entorn de 18.000 comunicats 
per accidents causats per 
gossos. 

Hi ha clàusules molt impor·
tants, com l’assistència vete·
rinària en cas de malalties o 
lesions, la responsabilitat civil 
davant de tercers que s’hagin 
vist afectats, si ens roben la 
mascota, per mort, l’assistèn·
cia telefònica veterinària, la 
defensa jurídica, guarderies o 
serveis més exclusius com el 
menjar a domicili.

Responsabilitats
Tenir un animal de compa·
nyia també comporta una 
sèrie de responsabilitats, que 
poden traduir·se en greus 
multes si no es duen a terme 
de la forma correcta. Les més 
comunes són: no portar la 
mascota ben lligada al cotxe, 
no netejar els excrements 
i l’orina, passejar·lo sense 
corretja, no tindre identifi·
cats als gossos si són de raça 
perillosa, abandonar i mal·
tractar·los, vendre animals 
com a particular, no vacu·
nar·lo contra la ràbia, ocasio·
nar danys a les zones verdes, 
enterrar la teva mascota al 
camp, l’eutanàsia o muti·
lar·los amb finalitat estètica. 
Totes aquestes multes poden 
anar des de els 90 euros fins 
als 60.000 euros, depenent 
de la gravetat del delicte.

El que està clar és que un 
animal mai podrà substi·
tuir la companyia i l’afecte 
generat per una persona, 
però sí que ajuda a pas·
sar per la soledat d’una 
manera més amena. 

Ara bé, és erroni pensar que 
les despeses i les obligacions 
són mínimes comparant·ho 
amb tindre un fill. Perquè ja 
hem vist que no és així. Per 
això, s’ha de pensar molt 
detingudament les dues 
opcions, veure si un hi està 
capacitat i disposa dels me·
dis, o simplement es tracta 
d’una il·lusió insatisfeta. 

No oblidem que del que par·
lem és una vida, i aquí sí que 
no s’hi ha de fer distincions.

  Àlex González Pueo

Què és més barat,  
tenir un fill o un gos?

Segons l’asseguradora 
Generali cada any es 
reben prop de 18.000 
comunicats relacionats 
amb accidents causats 
per animals de compan·
yia. Tanmateix, només 
un 3% dels amos n’han 
contractat una. Tenint en 
compte que cada cop hi 
ha més mascotes, i que 
cada cop les porte a més 
llocs públics, no trigarà 
en arribar el moment en 
què assegurar la bèstia 
sigui obligatori. Però, 
llavors, entre assegu·
rança, menjar, veterinari 
i d’altres despeses, quan 
acabarem pagant per 
tenir un gos faldiller?   

Ja tens una  
assegurança?
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COMERÇ

El comerç de proximitat no 
morirà però sí que patirà una 
transformació com a conse·
qüència dels nous hàbits de 
consum. Així les professions 
del comerç amb més futur es 
focalitzaran en crear experi·
ències de compra úniques i 
en gestionar les noves tec·
nologies. Aquesta és una de 
les principals conclusions 
de l’informe “Els nous llocs 
de treball en el comerç i les 
causes de l’alta rotació” de la 
Direcció General de Comerç. 

18 feines amb futur  
El treball fa una explicació 
detallada dels 18 llocs de tre·
ball amb major projecció en el 
retail, noves ocupacions que 
donaran resposta a les grans 
tendències que viu el sector.  

Entre les competències que 
més es demanaran en el 
futur, a banda dels idiomes 
(indispensables en els proces·
sos d’internacionalització), 
destaquen les relacionades 
amb les habilitats comuni·
catives (empatia, sensibilitat, 

habilitat negociadora...), les 
actitudinals (inquietud o 
dinamisme), les relacionades 
amb un pensament analític, 
estratègic i creatiu i amb una 
certa orientació als resultats i 
al treball per projectes.

En l’àmbit de vendes pren 
importància la exportació, 
el disseny i l’atenció al client 
perquè se senti únic.  En 
l’area de màrqueting tindran 
molta presència perfils molt 
vinculats a l’impuls del co·
merç electrònic. 

La logística prendrà molta 
més importància tenint en 
compte la necessitat de tras·
lladar ràpidament els produc·
tes. I, òbviament, la tecnolo·
gia, que passa a ser cabdal 
per poder treure benefici del 
comerç electrònic i protegir el 
nostre negoci virtual.  

Alta rotació 
Segons assenyala l’estudi, el 
sector comerç té un elevat 
índex de rotació, del 13%. 
En el sector retail històrica·

ment s’ha tendit a contractar 
personal jove que accepta 
una baixa retribució salarial, 
sense experiència laboral i per 
tant, sense càrregues laborals 
i que “es crema” fàcilment. El 
39% dels empleats del comerç 
tenen menys de 28 anys. El 
perfil de venedor és el que 
té una major rotació en el 
mercat, motivat per la manca 
d’experiència, formació, hora·
ris comercials, i salaris baixos.

En aquest sentit, l’informe 
apunta la importància del 
salari emocional, constatant 
que cada cop més, els can·
didats no només valoren el 

salari econòmic sinó també 
altres aspectes com la fle·
xibilitat, la formació o les 
assegurances mèdiques. 

De la mateixa manera, asse·
nyala que les empreses han 
de buscar i trobar fórmules 
per motivar el personal, amb 
plans d’incentius, mesures 
de flexibilitat horària (amb 
temps lliure extra), programes 
de promoció i desenvolu·
pament de carrera professi·
onal, major responsabilitat, 
recompenses econòmiques 
i sobretot, formació. 

  La Torre De Barcelona

El futur del comerç passa per crear 
experiències úniques de compra 

Un informe identifica 18 llocs de treball que tin·
dran major demanda en el futur del sector retail 
i el petit comerç de Barcelona.

Les professions del comerç amb més futur es focalitzaran en crear 
experiències de compra i en gestionar les noves tecnologies.

ESCOLES 
American School

SUMMER PROGRAM INFORMATIONAL SESSIONS

ENGLISH LANGUAGE CENTER
THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA

March 23 at 18:30

April 1 at 18:30

April 18 at 10:30      

April 27 at 18:30  

May 13 at 18:30
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ESCAPADES

Una vista dels Pirineus
–en 360º–

El refrany “Si no escalas 
la montaña, nunca podrás 
disfrutar del paisaje” de Pablo 
Neruda ja és història per a la 
Molina. Ara ja es pot veure una 
extraordinària vista panoràmi·
ca de la Mola, Montserrat, el 
Pirineu francès fins Andorra, 
sense haver de pujar físicament 
a cap muntanya. El cim de la 
Molina i el Niu de l’Àliga 
era, fins ara, accessible per a 
pocs privilegiats, ja que només 
es podia arribar fent esquí de 
muntanya o amb raquetes. Ara, 
Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya ha estrenat 
un nou telecabina que et per·
met alçar·te prop de 2.600 m. 
sobre el mar per poder gaudir 
d’unes vistes privilegiades.

La línia del telecabina ja existia 
i el que han fet és ampliar i 
allargar el recorregut fins dalt 
de tot, on hi ha el refugi del 
Niu. Això sí, un cop dalt, s’ha 
d’anar ben preparat. Porta 
barret de llana, guants, bufanda 
i un bon abric, ja que la tem·
peratura disminueix i el vent 
bufa de valent quan surts del 
telecabina i vas cap al refugi.

Porta d’accés
Avances per la passarel·la de 
fusta antiga i comences apreciar 
la bellesa de la panoràmica 
direcció mar. Impossible deixar 
de mirar. Però no t’aturis, 
avança, que l’espectacularitat 
del paisatge està darrere del 
refugi, un cop voreges l’establi·
ment. I aleshores, als teus peus, 
el Parc Natural de Cadí 
Moixero. Sense paraules. A 
la dreta, el cim Tosa d’Alp on 
pots contemplar tota la plana de 
Un conglomerat de muntanyes 
en forma de serralada dibui·
xen una imatge increïble com 
a prèvia del que està a punt 
de succeir. El sol comença a 
descendir cap al seu comiat del 
dia mentre vesteix el cel de co·
lors ataronjats i groguencs per 
donar la benvinguda a la lluna 
semi plena. Viure la posta de 
sol més alta de Catalunya té un 
nom i es diu Niu de l’Àliga. 

El refugi encara funciona tot 
i que es veu força atrotinat i 
abandonat. Si vols, t’hi pots 
quedar. De fet, hi han lliteres 
amb matalassos. No obstant 

això, la falta de manteniment i 
adequació no et convida a pas·
sar·hi la nit, a no ser que sigui 
d’extrema necessitat. Per tant, 
caldrà esperar uns anys fins 
que el modernitzin i l’adaptin a 
l’ús públic per poder gaudir·lo 
en condicions, sempre i quan 
no t’importi dormir acompan·
yat d’éssers no identificats.

El bar restaurant del Niu 
de l’Àliga esdevé un centre de 
trobada culinària de muntanya 
pura on puguis gaudir del pai·
satge ben arropat per la calor 
de la llar de foc central. Gas·
tronomia i natura com a eixos 
vertebradors d’una espectacu·
lar vista panoràmica del Pirineu 
català en 360 graus. 

Molina + Masella
Tot i estar en temporada d’es·
quí i neu, el nou telecabina 
és de 365 dies, és a dir, obert 
tot l’any. D’aquesta manera, 
es podrà gaudir del cim de 
la muntanya amb les vistes 
panoràmiques espectaculars 
amb diferents paisatges. A 
més, Ricard Font, president 

de FGC, avança que el nou 
accés del telecabina vol ser 
una porta al parc en un futur. 
Per tant, des d’aquí es podria 
entrar al parc i ser el punt de 
partida de rutes senderistes i 
del turisme de muntanya. 

El telecabina és sinònim 
d’avenç per la Molina que 
connecta amb la Mase-
lla i permet fer reals els 145 
quilòmetres esquiables. Amb 
aquesta realitat, l’estació 
suma un nou repte més cap a 
l’accessibilitat entre estacions, 
a més de la digitalització i la 
innivació total responen a la 
lluita contra el canvi climàtic i 
a favor de la sostenibilitat.

Les perspectives per aquesta 
temporada pel que fa a la neu 
són molt bones, segons Font, 
i s’estima que, si tot va bé, les 
pistes romandran obertes fins 
mitjans d’abril. Per tant, siguis 
amant de la neu i l’esquí o de 
la natura i les vistes especta·
culars, ja pots pujar al cim de 
diferents maneres.t.

 Sílvia Muñoz

La Molina amplia el telecabina fins al Niu de l’Àliga  
i connecta les estació d’esquí amb La Masella.
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ANIMALS

El passat 16 de febrer, el Con·
trol Central del Cos d’Agents 
Rurals va rebre la trucada 
derivada del 112 amb l’avís 
d’un ciutadà que comunicava 
la presència d’ocells morts a la 
calçada del punt quilomètric 
8,5 de la carretera C·31b. No 
eren un, ni dos, sinó més d’un 
centenar de cadàvers i alguns 
exemplars ferits.
 
Tot i que inicialment es van 
aventurar algunes explica·
cions peregrines, la cosa és 
clara. Els estornells van morir 
a conseqüència d’un politrau·
matisme. Així ho indica la 
necròpsia practicada al Cen·
tre de Fauna de Torreferrussa 
del Departament de Territori 
i Sostenibilitat. Presentaven 
afectació d’òrgans vitals com 
ara els pulmons, i hemorràgi·
es internes compatibles amb 
un traumatisme per col·lisió.

Unes imatges gravades per 
les càmeres de seguretat del 
complex petroquímic revelen  
com un vehicle que circula en 

direcció sud impacta con·
tra un estol d’estornells que 
volava a molt baixa alçada. 
La ubicació de les mateixes 

quadra amb el lloc dels fets 
i l’hora és coincident amb el 
primer avís rebut.

No és el primer cop 
El Cos d’Agents Rurals va fer 
una actuació el 29 de gener 
de l’any 2002 per l’aparició 
d’aproximadament de 100 
estornells morts en el mateix 
indret de la carretera que 
uneix Salou i Tarragona. En 
aquella ocasió, però, la zona 
de mortalitat es va situar en el 
sentit nord de la via.

Després de les investigacions 
es va confirmar en aquella 
ocasió que la causa de l’acci·
dent havia estat l’electrocució 
amb la línia de mitja tensió 
que travessava la carretera 
AP·1 i que actualment s’ano·
mena C·31b. 

 La Torre De Barcelona

Una càmera ubicada a la petroquímica confirma 
que un vehicle desconegut va xocar amb un estol 
d’estornells i va matar·ne centenars. 

El misteri dels centenars  
d’ocells morts a Tarragona  

La població de senglars disminueix  
en gran part de Catalunya

Les densitats de senglar van 
mostrar descensos gene·
ralitzats durant l’any 2018 
i començaments de l’any 
2019 atribuïbles a la pressió 
exercida pels caçadors davant 
l’espectacular increment de 
l’espècie, la baixa producció 
de gla a la tardor de 2017 i les 
reiterades sequeres. 

Aquesta és la con·
clusió més rellevant que 
s’extreu del Programa de 
seguiment de les poblacions 
de senglar a Catalunya cor·
responents a la temporada 
2018·19 que encarrega el 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen·
tació anualment.

El descens del nombre de sen·
glars varia segons les zones, 
però al llarg de 2018 la major 
part de poblacions de senglar 
van baixar, entre el 2 i el 27% 
respecte de l’any anterior. La 
zona on els descensos van ser 
més alts, entre el 44 i el 66%, 
són alguns espais del Pirineu i 
Prepirineu, cosa que s’explica 

per sequeres, fortes nevades i 
gelades i baixes produccions 
de glans sumades a una forta 
pressió de caça per fer front a 
problemes com ara la tuber·
culosi bovina.

Només en quatre observato·
ris (Sant Llorenç del Munt, 
Muntanyes de Prades, massís 
del Garraf i les Gavarres), les 
poblacions van mostrar un 
augment de densitat (entre un 
16% i un 35%) respecte de la 
temporada anterior. 

Tot i això, com que ja partí·
em d’unes densitats excepci·
onals a gran part de Catalu·
nya, el nombre d’exemplars 
de senglar la temporada 
2018·19 continua sent alta 
a les comarques de Girona i 
del nord de Barcelona. 

  La Torre de Barcelona

Aquest descens es 
considera molt positiu, ja 
que ha permès reduir la 
conflictivitat que genera 
l’excés d’aquesta espècie 

i reduir·ne els riscos 
sanitaris.



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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MODA

Aquest mes vull parlar·vos 
d’alguns dels meus llocs 
preferits de Barcelona. Són 
llocs  que podeu visitar 
qualsevol cap de setamana, 
o fins it tot en dia labora·
ble, i on gaudireu d’unes 
increïbles vistes, a banda de 
fruir d’una estona d’esbarjo, 
lluny del soroll de la ciutat. 

Qualsevol d’aquests llocs 
és prou motivador com per 
lluir un bon look quan hi 
anem a passejar. 

Castell de Montjuïc 
El primer lloc del qual us 
vull parlar és un clàssic: el 
Castell de Montjuïc. Els 
diumenges a la tarda l’en·
trada és gratis, així que és 
un bon moment per anar·hi 
a passar l’estona.  Podeu 
passejar lliurement per la 
zona i gaudireu d’unes vis·
tes increïbles de la ciutat de 
Barcelona.

Per celebrar que hi anava a 
passar la tarda  vaig escollir 
un jersei en tons naturals 
còmode i calentet de Polin et 
moi, els meus texans es·
portius, són estil Mom fit i 
uns botins marrons de Toni 
Francesc, el complement 
estrella són les ulleres de sol 
de hucksterandhucks i una 
gorra de llana a color cru.

Jardins Verdaguer
El següent lloc, és el meu 
favorit de tots tres, els Jardins 
de Mossèn Cinto verdaguer, 
un parc amb vista a l’port i a 
la mar, ple d’una gran varietat 
de cactus que et farà despla·
çar·te a un altre lloc, prepara’t 
perquè si fa sol segur que 
passes calor.

El meu conjunt per a aquesta 
ocasió és una de les grans ten·
dències d’aquesta temporada, 
el total denim. Segueixo amb 
els meus texans favorits, una 
caçadora entallada de Salsa, a 
manera de camisa, per trencar 
amb el color blau, uns botins 
de cordons de color blanc 
amb la bossa a joc.

Parc d’Atraccions
El tercer lloc, com no podia 
ser d’altra manera és el parc 
d’atraccions del Tibidabo. A 
l’hivern només obre els caps 
de setmana, però val la pena 
anar a passejar ja que l’entra·

da a la zona de dalt és gratuïta 
i es pot gaudir d’unes merave·
lloses vistes des de la mun·
tanya. A més, ara justament 
comença la temporada.
Adoro la roda de colors i en 
aquesta època encara  no hi 
sol haver molta gent per allà 
així que és una bona opció 
per relaxar·se.

Les jaquetes creuades, amb 
opció de portar·les com jersei, 
són una tendència d’aquesta 
temporada, els tons pastel, 
com el rosa, espígol i blau cel, 
vénen amb força per als nos·
tres conjunts més bàsics, són 
fàcils de combinar i li aporten 
aquest matís dolç , fa olor de 
primavera. El rosa combinat 
amb el blau texà, clàssic, res·
salta i afavoreix moltíssim. 
A més han tornat els collarets 
grans de cadena, el model 
platejat de Guess, amb un cor, 
és fi i alhora casual.

  Gema Ruíz Utiel
@ladonnainrosso_

Si no compteu  
amb gaires dies  

per fer una  
escapada de cap 

de setmana, podeu 
mirar d’escapar·
vos ni que sigui 

una tarda a alguns 
d’aquests llocs. 

Tres llocs de Barcelona on passar la tarda  
i fer-se unes fotos fantàstiques 

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
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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
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Adaptada a les necessitats de 
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TENDÈNCIES

Un tres en un per a tot tipus de pells. Desmaquilla, 
neteja i tonifica la pell en una sola passada. 

Cada vegada són més les marques que se sumen a crear 
productes sostenibles i d’alta qualitat, en el cas d’aques·
ta aigua micel·lar “99% d’ingredients són naturals i 3% 
d’ingredients orgànics. 

Material de l’envàs PET, 100% reciclable

Botes camperes de Sistem Action, una marca fundada 
a Barcelona. Dissenyen roba i complements sota un cri·
teri i uns valors sostenibles, apostant per la producció 
de proximitat i el disseny propi. 

A més, treballen amb proveïdors locals, amb la qual 
cosa contribueixen a dinamitzar l’economia del nostre 
propi entorn.

Vertikal és una marca jove de roba que vol posar de 
moda dessuadores com aquesta. Estètica a banda, 
aquestes peces de roba destaquen per uns altres valors. 

D’una banda la roba amb què estan elaborades està feta 
amb cotó ecològic procedent d’Andalusia. I els tints 
són naturals, així que no perjudiquen l’entorn. Però és 
que, a més, totes les peces estan elaborades per tallers 
tèxtils formats per dones en risc d’exclusió social, que 
així tenen l’oportunitat de treballar. 

Per tot plegat són un producte que encaixa perfecta·
ment en el concepte de Comerç Just. 

Compten amb una nova col·laboració de disseny amb 
Penélope Cruz, que beneficiaran a l’Organització “Na·
tural Conservancy” que treballa per preservar el nostre 
món natural. 

La seva col·lecció botanical, utilitza formes florals, 
tons verds, vermells i grocs, una col·lecció femenina i 
sofisticada. 

Aigua Micelar Cocunat

Camperes

Sudadera Vertikal

Atelier Swaroski



Per al millor  
pare del món 

Us proposem estilismes perfectes perquè gaudeixis el 
proper 19 de març amb el millor del món, el teu pare.

  VERONICA MAYA  
Cool Hunter  

@veronicamaya

Arracada: TRF Zara
Faldilla: Zara Woman

Samarreta: Bimba y Lola
Sabates: Lola casademunt 



Models:  
Mariia by AQ &VM Models 

www.ainhoaquiroga.com  
@aqmodels

Fotografia: Jennifer Mozos  
@jenmozos

Maquillatge i perruqueria:  
Daniel Polanco  
@diva.polanco 

Jersey: Zara Woman 
Peto: TRF Woman  

 



RESIDÈNCIES 
Augusta  

& Bellesguard Park



ESTÈTICA 
Benestar

Benestar
Antiaging con IPL

• Regeneración
• Luminosidad
• Unifica tono y textura
• Disminuye manchas 

solares
• Reduce poros
• Precio Tarifa. 130€ 

20% dto. presentando 
este anuncio

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

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 

Enfermería BCN

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

BELLESA



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

HIPNOSIS CLÍNICA 
Ángel Gordon

Ángel Gordon
¿Qué podemos conseguir 
con la Hipnosis Clínica?
Con la Hipnosis podemos 
eliminar la adicción al 
tabaco, aliviar trastornos 
afectivos, reducir la 
ansiedad y la depresión, 
tratar tanto dolores crónicos 
como de fibromialgia, 
reducir la obesidad, mejorar 
el insomnio, etc.

C/. Bailén, 169 pral. 3ª
08037 Barcelona 
T. 934 592 255/630 051 601
angelgordonlions@hotmail.comHIPNOSIS CLÍNICA

SALUT 
Infermera per a tot-

hom

Infermera  
x Tothom
Infermera amb àmplia 
experiència ofereix serveis a 
domicili, Barcelona i rodalies: 
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 23 
www.elartedecuidar.esSALUT

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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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

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

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



PUBLICITAT 
La Torre de Barcelona

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



CENTRES COMERCI-
ALS 

L’Illa Diagonal

EXPOSICIÓ DE VEHICLES A L’ILLA FINS AL 21 DE MARÇ
CONCENTRACIÓ DE VEHICLES DAVANT L’ILLA, 21 DE MARÇ


