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Formem entre tots
la Barcelona del futur
Especial
Escoles

Barcelona és la tercera ciutat
més accessible d’Europa
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de Barcelona

Grans en
qualitat
de vida

ORPEA Barcelona Guinardó
Residència i Centre de dia
Ronda de Guinardó, 48-50
934 463 908
ORPEA Ciutat Diagonal
Residència, Centre de dia i
Apartaments amb serveis
Avinguda La Miranda 8 - 16
936 110 333
ORPEA Sant Cugat del Vallès
Residència i Centre de dia
Passeig Sevilla 1, Mirasol
935 877 200

www.orpea.es

L’objectiu de les residències, centres de dia i apartaments ORPEA
és mantenir les capacitats físiques i cognitives dels nostres residents
i garantir la tranquil·litat dels seus familiars.
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.
Amb excel·lents instal·lacions, els recursos més avançats i la
seguretat de complir amb la normativa i els protocols COVID-19.
Comprovi-ho.
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Barcelona tindrà
radars per a bicicletes

L’Ajuntament de Barcelona
vol instal·lar uns panels que
indicaran als usuaris de les
bicicletes i patinets si estan
circulant per sobre dels 20
km/h, mitjançant caretes
somrients de color verd i
tristes de color vermell. Així
ho ha explicat la regidora
de mobilitat, Laila Bonet, a
una entrevista a la Betevé,
que els ha anomenat “radars
pedagògics”. Bonet els ha
considerat una eina “útil,
clara i dinàmica que cal
integrar amb normalitat”,
tot i que no concreta quan
s’implementarà.
I és que aquests indicadors
no faran fotografies i generaran multes, sinó que pretenen
sensibilitzar els ciutadans i
ciutadanes. La consellera ha
indicat que aquests indicadors s’estendran pròximament per tota la ciutat.
Aquesta mesura ja es va
provar a l’Avinguda Di-

agonal, a l’alçada de la
plaça Reina Maria Cristina,
instal·lat sobre una farola,
però va a haver de retirar-se per motius tècnics.
Amb aquesta iniciativa no
només es vol conscienciar
als ciclistes i patinadors de
la precaució de circular a
un màxim de 20 km/hora,
sinó precisament ajudar-los
a controlar la velocitat,
ja que aquests transports
no integren un dispositiu
que avisi d’aquest factor.

Hospitals de Barcelona
entre els millors del món
Segons la classificació del
World’s Best Specialized
Hospitals 2022, elaborada
per Newsweek y Statista,
set hospitals especialitzats
de Barcelona figuren en la
llista dels millors del món.
La classificació ha ordenat
els millors hospitals del món
en una llista dividida en 10
especialitats: cardiologia,
oncologia, cirurgia cardíaca,
pediatria, endocrinologia,
gastroenterologia, ortopèdia,
neurologia, neurocirurgia i
pneumologia. En 8 d’aquestes 10 especialitats hi apareixen hospitals de Barcelona.
L’estudi ha tingut en
compte aspectes com les
instal·lacions d’avantguarda,
centres que compten amb els
metges i diagnosticadors més
exitosos i un alt nivell d’atenció. Dels set hospitals barcelonins, l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón és que es
troba en un lloc més alt: obté
el número 19 en el rànquing

dels millors hospitals especialitzats en oncologia. També
figura aquest centre entre
els primers en cardiologia
i endocrinologia. Val a dir
que cadascuna de les llistes,
corresponent a una especialitat, agrupa 250 hospitals.
L’Hospital Clínic també
apareix en gairebé totes
les especialitzacions que
contempla l’estudi, i ha
obtingut els millors resultats
en cardiologia i cirurgia
cardíaca. La llista completa
dels set hospitals de Barcelona més ben valorats
segons aquest estudi és la
següent: Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Hospital
Clínic de Barcelona, Hospital de la Santa Creu y Sant
Pau, Hospital Universitario
Quirón Dexeus, Hospital
Universitari de Bellvitge,
Hospital de Barcelona,
Centro Médico Teknon.
La Torre De Barcelona

Aquesta mesura forma part
de l’adaptació progressiva
de la ciutat de Barcelona
per a augmentar i facilitat
la mobilitat sostenible. De
fet, l’Ajuntament preveu
construir 32,6 quilòmetres
de nous carrils per circular
en bicicleta o patinet en
aquest any.
La Torre De Barcelona

Compra - Venda - Col·leccionisme
Restauració i reparació d’equips vintage, compra venda d’equips de
música, rellotges, instruments, paper antic, joguines, Scalextrics, trens,
Geyperman, Madelman…
C/ Floridablanca 114 · 08015 Barcelona · www.darthy.com · darthy@darthy.com · T. 934245529
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BARCELONA

Vols saber com serà
la nova Rambla de Barcelona?
Les obres per la reforma de la Rambla de Catalunya, dividides en cinc
fases, començaran per la part baixa a partir de l’any que ve.
Els quioscos de premsa i els floristes que mantinguin les seves parades es reubicaran de forma
que no quedin uns davant dels altres, sinó de
manera més espaiada.
en reurbanitzar-se serà el
tram que va entre Colom i
Santa Madrona. Hi haurà
tres grans places al llarg
del passeig: Moja-Betlem,
el Pla de la Boqueria i el
Pla del Teatre, que donaran
protagonisme al patrimoni
arquitectònic de la Rambla.
Pel que fa a la circulació de
vehicles, hi haurà un sol carril en cada sentit que estarà
reservat als veïns i veïnes, bicicletes i serveis públics. Les
voreres es faran més grans,
amb una amplada mínima de
3 metres. Tot plegat servirà
per complir amb un dels objectius del districte de Ciutat
Vella: fer espai pel passeig,
zones d’estada amb bancs i
eliminar ofertes turístiques
massificadores.
Ja fa anys que Barcelona espera la reforma de la Rambla
i, finalment, l’Ajuntament ha
aprovat per unanimitat el pla
de remodelació. L’objectiu
és fer de la Rambla un espai
més verd pensat per acollir
els veïns de la zona i donar

més protagonisme als comerços i equipaments culturals.
L’Ajuntament destinarà a la
reforma 44,5 milions d’euros.

Cinc fases
La primera zona del passeig
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Pel que fa a la primera fase
de la reforma, es modificarà
l’avinguda de les Drassanes
per millorar la connexió amb
el mar. Això farà que aquest
tram del passeig es transformi en una gran plaça de
300m² davant de la Comandància Naval de Barcelona.

Paviment
El paviment, projectat per
l’equip km-ZERO, estarà
conformat per peces de
mides diferents de pedra
natural, granit i pòrfir i
servirà d’element unificador
de banda a banda del passeig. L’enllumenat també es
canviarà per un disseny més
simple i funcional. L’arbrat
també es millorarà.
El projecte de la reforma s’ha
elaborat amb la col·laboració
dels veïns. Entre d’altres coses, es pretén millorar l’accés
i la connexió entre els barris
del Raval i el Gòtic. En aquest
context, la Rambla farà d’eix
transversal per a vianants.
Si sumem aquest pla de reforma al de la Via Laietana, que
començarà l’any vinent, tot
plegat representarà una reforma del centre de la ciutat per
millorar la vida de les veïnes i
reactivar el comerç local.
La Torre De Barcelona

TREBALL

Descobreix què són
els Side Hustles
Com muntar-ne un?

La paraula Hustle prové del
terme holandès “husselen”
que es tradueix com “sacsejar”. A principis del segle XX,
s’utilitzava aquesta expressió “com aprofitar-se dels
altres”, però, actualment, la
seva connotació ha canviat
considerablement i podríem
definir-la com l’habilitat per
a generar ingressos fora
del treball principal.
La gran diferència dels Side
Hustles amb els treballs a
temps parcial (i que no han
de confondre’s) és que el Side
Hustles és una activitat o hobbie potencialment susceptible
de convertir-se en un negoci
propi. A més ha de ser una
activitat que ens motiva i ens
satisfà i a la qual podem dedicar-nos en el nostre temps
lliure o distribuir l’horari com
ens vingui de gust.

És per tant, una forma ideal de combinar un sou
extra amb una afició.

Més habituals
Els Side Hustles més habituals
són els de bloguer, youtuber,

passejador de gossos, artesà,
traductor, fotògraf de caps
de setmana o esdeveniments,
entre altres.

Per a muntar un Side
Hustles el primer que cal
tenir clar és què ens agrada,
o què tenim facilitat per a
fer, muntar un petit estudi
de mercat, i dedicar-li tot el
temps que tinguem. És convenient a més formar-se i no
abandonar a l’inici el treball
principal. Cal ser pacient,
constant i no voler córrer,
perquè és probable que passi
molt temps fins que puguem
dedicar-nos a ell a jornada
completa (això si podem
arribar a fer-ho algun dia).
Per tant, no cal estressar-se
i dedicar-li tots els esforços
possibles, perquè s’estarà
invertint en un mateix, i a
llarga serà una inversió de
futur que haurà valgut molt
la pena.
Eva Remolina / AMIC

EXPERTS EN LA
COMPRAVENDA DE rellotges,
joies i diamants
AVINGUDA DIAGONAL, 413
08008
BARCELONA
638 670 446
CORELLO.ES

CORELLO.ES
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El nou Mercat de l’Abaceria tornarà
a funcionar al 2024

L’Ajuntament de
Barcelona anuncia
el pla de reforma
del mític Mercat de
l’Abaceria, situat al cor
del barri de Gràcia.

Segons el pla recentment
anunciat per l’Ajuntament,
el mercat, fundat fa més de
100 anys, tornarà a estar en
ple funcionament el 2014 i la
reforma el convertirà en un
mercat com pocs altres.
Els arquitectes encarregats de
la reforma han dissenyat un

projecte que tranformarà no només el propi mercat,
sinó també la zona, que es
convertirà en una plaça més
de les tantes que hi ha al barri
de Gràcia.

carcassa que fa de sostre al
mercat no es podrà aprofitar
degut al seu estat, se’n farà
una rèplica exacta que anirà
supervisada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.

Rèplica del sostre

Pla de reforma

Tot i que l’estructura de la

A banda d’això, el pla de la

reforma és impressionant.
El nou mercat tindrà quatre
plantes. La planta baixa serà
una plaça semi coberta i
enjardinada, de manera que
el mercat no tallarà el pas dels
vianants que passegin per la
zona. A les plantes superiors
és on hi haurà les botigues:
un total de 51 parades, de
les quals 41 seran interiors i
d’alimentació, i unes altres 10
seran exteriors i s’hi vendran
altres productes.
La intenció és que la reforma
s’acabi abans del Nadal de
2024. Mentrestant, els botiguers seguiran venent els seus
productes a la carpa provisional instal·lada al Passeig de
Sant Joan.
La Torre de Barcelona

VOLS SORPRENDRE ELS TEUS FILLS O NETS?

A VIDEOLAB T’AJUDEM!
Digitalitza les teves pel·lícules de
SÚPER 8 o les teves cintes VHS
i gaudiu d’una sessió familiar
amb els més petits de casa

Quedaran bocabadats!!
Laboratori especialitzat en vídeo, àudio i cinema des de 1983

Santaló, 133 · www.videolab.es · 93 200 54 00
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visita’ns!!

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS
Sempre al teu costat,
administrant la teva comunitat
de propietaris amb
transparència i seguretat.
Contacta'ns!

Optimizaciò de despeses
comunitàries

Controla els comptes
des de la web

Gestió de les juntes de
propietaris.

Assistencià telefònica
24 h

Nostres serveis
Administració de comunitats
Gestió de Lloguers

Gestió d'incidències
immediata

Equip d'experts amb més
de 30 anys d'experiència

Demana una sessió
informativa per
WhatsApp

Intermediació immobiliària
Assegurances
Advocats
Centre Hipotecari
www.vecinosfelices.com
info@vecinosfelices.com

T. 934 09 21 43

Av. Madrid 64, Esc. B
Entlo. 2a, Barcelona 08028

FEMINISME

Carme Karr, la primera feminista
de la ciutat
Barcelona sempre ha estat el bressol de moltes lluites: la de la classe obrera,
en contra del feixisme i la de la lluita feminista en són uns exemples.
Carme Karr reivindicava una reforma educativa per conscienciar al país sobre els aspectes
feministes.
En tota revolució sempre hi
ha una persona que és la primera en començar a difondre
idees que trenquen amb l’statu quo i aquesta és, en el cas
de la lluita feminista, Carme
Karr. La coneixies?

Karr va ser, doncs, una
activista i intel·lectual molt
lligada a la política, afí al
progressisme d’esquerres i al
federalisme català, representat
en aquella època per Rossend
Arús i Valentí Almirall.

Lluita per la igualtat

Va publicar diversos llibres
sobre la seva lluita sempre
sota pseudònim i, al 1907,
va fundar la revista Feminal.
L’abril del 1910, va organitzar
a l’Ateneu Barcelonès un cicle
de conferències, anomenat
“Cultura femenina”, en què
defensava un ensenyament
progressista per a les dones.

Carme Karr va ser una dona
que va dedicar la seva vida
a la lluita per la igualtat de
gènere i un personatge clau
que va col·laborar molt activament per aconseguir el sufragi
femení a Catalunya. Va néixer
al març de 1865 a Barcelona i
durant molts anys va viure al
barri de Sarrià.
Escriptora i periodista, Carme
Karr provenia d’una família
culta i benestant, però això
no va fer que es conformés
amb la comoditat burgesa i
va iniciar una lluita, per ella,
molt personal. Ella mateixa
l’anomenava irònicament “la
pobreta causa femenina” ja
que molt poca gent, al menys
al principi, s’ho prenia com
una causa rellevant.

Pujant a la palestra, es dirigí
als homes exposant les mancances que vivien les dones en
aquell temps: “Eh, senyors!,
els qui en nom de la llibertat
veniu a trepitjar els nostres
sentiments més preuats, les
nostres tradicions més venerades, som aquí, nosaltres, les
dones, sabeu?”.

Altres èxits
El 1913 va fundar La Llar,

una residència per a professores i estudiants, per
tal de fomentar l’educació
femenina en la que tant
creia. El 1921 va ser impulsora de l’associació Acció
Femenina i el 31 va signar
un manifest demanant el vot
femení al president Macià.

La seva intenció era
fer de Catalunya
un lloc millor per a
tothom.
La seva proposta educativa,
deia, sorgia d’un “profund
i serè amor” per Catalunya

i reivindicava una reforma
educativa per conscienciar
al país sobre els aspectes
feministes. La seva intenció
era fer de Catalunya un lloc
millor per a tothom: “les
nostres dones les hem de
fer nosaltres”, deia, “s’ha
de fer de la dona un ser
amb personalitat, voluntat
i iniciativa individual”.
Després de la Guerra Civil,
Carme Karr va ser silenciada pel franquisme fins que
va morir, el 1943, oblidada
com tantes altres dones.
La Torre De Barcelona

CUIDA LA TEVA SALUT
PRACTICANT ESPORT
A L'AIRE LLIURE
ACTIVEWINNERS.OFFICIAL INFO@ACTIVEWINNERS.COM
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Deja tus miedos atrás
Odontofobia y cómo sobrellevarla
Año nuevo, nuevas ilusiones, nuevas oportunidades.
Dejar atrás aquello que no nos sirve, que nos bloquea.
Rencores, límites y miedos que nos permiten abrir las
puertas a nuevas aventuras, nuevas experiencias.
Nuevas posibilidades.
La Odontofobia, o miedo irracional al dentista, es un
problema más frecuente de lo que pensamos. No
hablamos de ansiedad o incomodidad, sino de un miedo
no controlable. No dejamos de ir al dentista por
ansiedad, simplemente estaremos nerviosos. Pero quién
padece Odontofobia, sabe que, de una manera
irracional, prefiere el dolor antes de acudir al dentista. Y
esto hace que el problema se agrave.

¿Se puede solucionar? Si, lo testimonian nuestros
pacientes. ¿Cómo? Gracias a un equipo de
profesionales que sepa informarte y explicarte todo de
forma clara y precisa. Que sepa hacer que estés cómodo
a partir del momento en que entras por la puerta, o
incluso antes. Un entorno relajante, acogedor, y una
experiencia de más de 70 años también te ayudarán.
Pero, sobre todo, la sedación consciente dirigida por un
anestesista hará que tu experiencia odontológica sea
realmente placentera.
Porque no hay razón para no tener una boca sana
teniendo miedo al dentista.

Dentistas de excelencia desde 1947.
www.clinicajane.com

ECONOMIA

“Silver economy”:
una història d’èxit
Aquest sector genera una facturació d’aproximadament 9.000 milions d’euros anuals només a
Catalunya, on centenars de petites i mitjanes empreses emergents ofereixen al voltant de 120.000
llocs de treball

El sector poblacional de més de 55
anys s’ha convertit en una oportunitat de negoci en
alça.
L’economia platejada, que
fa referència als consumidors d’entre 55 i 69 anys, ja
genera més de 9.000 milions
cada any a Catalunya. Fins
al 2030 aquest grup creixerà un 30%, pel que aquest
nínxol s’està convertint
en tot una oportunitat per
oferir tot tipus de serveis.
Aquests consumidors i consumidores són un perfil que
intenta mantenir-se actiu,
que disposa de més temps
lliure i en general d’una major
capacitat de compra, ja que
solen disposar d’estalvis,
propietats i cert patrimoni.
També és cert, d’altra banda,
que un grup nombrós disposa
de pensions més modestes,
raó per la que actualment
s’ha generat un debat sobre
si el pressupost públic hauria
de cobrir certs productes de
benestar i salut per a aquest
sector de la població.

Èxit d’empreses
catalanes
Més de 120.000 persones
treballen en l’economia
platejada, la meitat en petites empreses que cobreixen
diversos àmbits com l’oci i la
tecnologia o la salut i l’alimentació. En total són més de
550 companyies. D’aquestes,
més de la meitat exporten

Aquests consumidors
i consumidores
conformen un perfil
que intenta mantenirse actiu.
A més, disposen de
més temps lliure i, en
general, d’una major
capacitat de compra,
ja que solen disposar
d’estalvis, propietats i
cert patrimoni.
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actualment els seus articles a
l’estranger. És el cas d’IMA,
empresa especialitzada en
robòtica que ha vist l’oportunitat d’oferir un servei per
la salut i actualment exporta
a França, Països Baixos i
Estònia. Es tracta d’un robot
dispensador de pastilles per
a casa (o farmàcies) que es
carrega per a tota la setmana
i està controlat pel metge o el
familiar a través d’una aplicació per controlar si les pastilles es prenen correctament.
A més, avisa amb un senyal
sonor a l’hora en que toca
prendre la dosi. El producte
no està ideat per la compra
sinó per tenir una subscripció
de 20 euros al mes.

La pandèmia, una
oportunitat
El covid-19 ha suposat
una possibilitat per a noves
companyies com Familyar,
de El Prat de Llobregat, que

ofereix un mòbil intel·ligent
adaptat a les necessitats de la
gent gran (per exemple amb
icones grosses a la pantalla,
accés fàcil a la videotrucada
i la missatgeria...). El confinament va generar un pic de
vendes per a la empresa, ja
que moltes persones grans
varen quedar aïllades dels
seus familiars. La novetat del
seu producte és que canvia el
clàssic mòbil que tenia tecles
grosses però pantalla petita
per un smathphone modern
per un preu accessible (entorn
els 150 euros).
Altra empresa catalana que ha
vist l’oportunitat en l’àmbit
tecnològic és Seniordomo,
que ha dissenyat un rellotge
intel·ligent amb servei de
localització i d’avís si l’usuari
o usuària pateix una caiguda,
per exemple.
La Torre De Barcelona

MOBILITAT

Barcelona és la tercera ciutat
més accessible d’Europa
Barcelona ha obtingut la
medalla de bronze en l’Access
City Award 2022, el guardó
europeu més important en
l’àmbit de la sostenibilitat.
La medalla d’or ha estat per
la Ciutat de Luxemburg i la
plata per la capital de Finlàndia, Hèlsinki.

el 2024, coincidint amb el
centenari del metro, totes les
estacions seran accessibles.
També s’ha valorat que la
xarxa d’autobusos és 100%
accessible amb vehicles de
planta baixa amb rampes i
informació acústica tant a
l’interior de l’autobús com a
les parades. A més s’han fet
348.000 desplaçaments porta
a porta amb el sistema de
transport especial per a persones amb mobilitat reduïda.

Més de 40
candidatures
Als Access City Awards hi
poden optar totes les ciutats
de la Unió Europea amb una
població de més de 50.000
habitants. En aquesta edició
s’havien presentat 40 candidatures de les quals el jurat en va
triar sis com a finalistes, les tres
guardonades a més de Palma
de Mallorca, Lovaina i Porto.
Barcelona ha obtingut la
medalla de bronze gràcies al

L’any 2024, coincidint amb el centenari del
metro de Barcelona, el 100% de les estacions
seran accessibles a les persones amb discapacitat.
fet que la xarxa de metro té el
92% d’estacions accessibles, la
seva totalitat té camins tàctils
i màquines expenedores

totes elles amb navegació per
veu, torniquets accessibles,
plataformes i pals de socors i
a més s’ha compromès a què

Pràctiques
innovadores
La capital catalana a més ha
rebut un dels 72 guardons
del Zero Project per l’accessibilitat dels nous trens de
TMB. Es tracta d’uns premis
que reconeixen les pràctiques
innovadores que s’apliquen.

www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona · 13

ALIMENTACIÓ

Cuinar sa per a tota la setmana:
trucs i consells
Planificar el menú de la setmana t’ajudarà a tenir una dieta equilibrada cada dia.
Podrem comprar en funció
del que hem de
menjar, i no al
contrari
4. Menjar amb calma.

Cuinar i menjar sa durant tota
la setmana és possible si coneixes les claus per a alimentar-te millor.
Per a poder seguir una dieta
saludable, a més de cuinar els
aliments amb poc greix, hi ha
altres trucs senzills i fàcils de
posar en pràctica:

1. Aprendre a
menjar variat.
L’ésser humà és omnívor
per naturalesa i hauríem

d’ingerir tota mena d’aliments, ja que cadascun
aporta uns nutrients.

2. Planificar un
menú per a tota la
setmana.
Una vegada que coneixes
quins aliments que has
d’incloure en la teva dieta
diàriament, una o dues vegades per setmana o només
eventualment, resulta més
senzill poder planificar un

Ne cuinar
durant la setmana?
Cuina Rusol t’ho resol!

Menús setmanals adaptats per a cada familia (cuinem a
casa teva o t’ho portem), càterings i menús d’empresa

·

 

_· 
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menú setmanal complet,
que incorpori tots els tipus
d’aliments en les seves justes
proporcions.

3. Fer una bona llista
de la compra.
Si coneixem quin menú
farem, podrem comprar en
funció del que hem de menjar, i no al contrari. La llista
basada en el menú passarà a
ser més nutritiva, efectiva i,
també, econòmica.

Menjar sense presses és
beneficiós per a la salut.
Segons un estudi de l’Associació de Cardiologia dels
Estats Units, menjar amb
rapidesa augmenta cinc
vegades el risc de la síndrome metabòlica, que inclou
malalties com a obesitat,
pressió alta i nivells elevats
de colesterol.
La raó es troba en el fet que,
en menjar massa de pressa,
el cervell no té temps suficient per a registrar que estem
tips, per la qual cosa mengem més del necessari.
Consumer/eroski.com / AMIC

Núria G. Folguera

Psicòloga General Sanitària

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

GASTRONOMIA

El barceloní Enric Badia Elias és subcampió mundial
d’elaborar pa
El forner barceloní Enric
Badia Elias, de només 25
anys, és el nou subcampió del
“Mondial du Pain”, el més
important del sector i que es
va celebrar a França el passat
19 d’octubre. El primer premi
del concurs va ser per Japó i el
tercer per Itàlia. Enric, a més,
es va endur la medalla d’or a
la millor peça artística.

de pedra, molins de vent,
petits pans de tres puntes i
trofeus de les competicions
del sector.

Negoci familiar
Enric Badia regenta el forn
Elias. És la quarta generació d’un negoci fundat l’any
1917 pels seus besavis i
situat en el número 90 del
carrer Fresser, en el barri del Camp de l’Arpa.

Diverses proves
El certamen comptava amb
diverses fases i proves. En 8
hores, l’Enric, la seva ajudant Marta San José i el seu
entrenador Yohan Ferrant
van haver de fer un assortit
d’entre 12 i 15 peces. Entre
elles van crear tota mena
de pans, croissants, torrades i entrepans. Cada peça
puntuava i la classificació
global s’establia amb la suma
de totes les creacions.

L’Enric i el seu equip van guanyar la medalla
d’or en creació artística amb una escultura que
feia un recorregut per la història de l’ofici de
forner.
També hi havia premis en
diferents categories, com la
de millor creació artística que
va guanyar l’equip de l’Enric.

Van preparar una escultura de
més d’un metre d’alçada que
feia un recorregut per la història de l’ofici. Hi havia forns

Als clients habituals els agradaria poder adquirir els pans guanyadors del concurs, però de
moment és impossible perquè
serien productes molt cars tant
pels ingredients com pel temps
de producció. L’Enric no
descarta, però adaptar algunes
de les creacions i vendre-les en
ocasions especials.
La Torre De Barcelona

LOTS PREPARATS

20€

99€

49€

Embotits i formatges casolans
L´aprenent dels 5 sentits

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

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
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TREBALL

Quines oportunitats
tenim els joves?
L’intraemprenedoria serà un dels conceptes clau de
l’adaptació de les noves generacions a un mercat de treball
La realitat que tenim sobre la
taula en l’actualitat no és gens
còmoda. De fet, quan parlem
de dades d’aquest novembre
encara teníem 20.342 persones aturades compreses d’entre 16 i 24 anys a l’atur només
parlant de Catalunya.
Però si alcem una mica l’edat,
per exemple, dels 24 als 44,
n’hi havia 133.547. Per tant,
això vol dir que malgrat que
hi hagi un lleu creixement
en el mercat de treball en
general –comparant dades de
mesos anteriors–, no significa
que sectors més benjamins
no segueixin discriminats
amb models de gestió que no
acaben incentivant a res i que
obliguen a posar fi al capital
humà i tot allò que ens pot
aportar –en clau positiva– a
l’empresa catalana.
Gent que hauria d’estar en
períodes laborals no ho estan,
tot i ser població activa. Però
és que assumir grans despeses
laborals, ara per ara...

L’intraemprenedoria
Les perspectives de caràcter

laboral, de facto, tiren cap
l’intraemprenedoria –un
concepte que fa 10 anys ni
el tindríem possiblement
present– i a formar una dura
realitat i un context, en general, molt tendenciós. Entre
la pujada de l’IPC, la crisi
sanitària de la Covid-19, una
crisi econòmica de subsistència al caure i les oportunitats
dels joves amagades, tot acaba
essent complicat de gestionar
professionalment i alhora
emocionalment en un món
altament complex.
De manera que el paper dels
empresaris és extremadament
important, però també de tot
aquell o aquella que cerqui
una bona oportunitat laboral.
Parlo principalment de nosaltres, dels joves.
L’intraemprenedoria no significa en absolut coercir-se a
emprendre o a ser empresari.
És un concepte que, d’alguna
manera, s’ha d’anar habituant
en la societat laboral i que encara que pugui semblar quelcom críptic en realitat no ho
és pas tant, però sí, és evident:
és un canvi de model. Aquest
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nou criteri en el diccionari de
l’àrea laboral no és res més
que treballar per la idea d’un
altre aportant el teu valor personal com a professional.
La cara positiva de tot plegat
és que la flexibilitat horària i
la conciliació laboral es fa més
senzilla i també pot créixer
substancialment la teva remuneració –i el reconeixement
per la teva feina ben feta– en
poder treballar en diverses
empreses i diferents projectes
alhora, com per exemple ho fa
un informàtic.

Vendre’ns bé
Teixir oportunitats en l’era
digital i en l’era del consumisme a dojo significa també
saber ser competent per a
visualitzar oportunitats en
matèria d’ocupació i mirar de
desxifrar tot allò que ens faci
bé: vendre’ns bé.
Ja no és ensenyar un currículum, cal ser més proactiu, i això esdevé una tasca
que no es fa d’un dia per
l’altre, però que amb estratègia i confiança amb un

Adaptar-nos a
aquest nou model
de treball no ens
hauria de fer por.
Perquè està clar que
ha vingut per a quedar-se. Només cal
força de voluntat.

mateix pot ser tot un èxit
personal i professional.
La marca personal ben gestionada –que duu una bona
feina gestionar-la degudament, a vegades mesos i
anys i que s’ha de mantenir
lògicament– pot portar una
bona feina basada en projectes corporatius rellevants
que portin un alt valor social
al costat. No és endebades.
Arnau Boixaderas i Puig - consultor laboral i empresari / AMIC

Especial
Escoles

ESCOLES

Cal premiar les bones
notes amb regals?
Són molts els pares i mares que pensen que prometre regals o premis als fills funciona per a què
treguin bones notes. La fórmula és la següent: “si aproves aquest examen, et compraré allò que
tant vols”. Doncs bé, emprar aquesta dinàmica pot ser un gran error. T’expliquem per què.

Les notes de
l’escola, tot i
que tinguin una
forta (i potser
desmesurada)
importància a
nivell social, són
només una forma
d’avaluar les
capacitats dels
nostres fills. Hi
ha molts tipus
d’intel·ligència
i no tothom pot
ser excel·lent
en totes les
matèries.
Prometre premis a canvi de
bones notes és, en primer
lloc, una forma de fer veure
als nostres fills que el seu
valor depèn de les notes que
treguin a l’escola. Si bé és
cert que els hem d’encoratjar
per què s’esforcin en estudiar, que treguin un 7 o un
10 no hauria de ser la major
preocupació dels pares.
De fet, aquesta dinàmica de
prometre premis és molt propera al xantatge i no sempre
dóna els resultats esperats.
Per una banda, estem imposant-li als nostres fills un estímul extraordinari per fer una
cosa que hauria de fer sense
esperar res a canvi. Al cap i a
la fi, aprendre i estudiar és la
seva única feina.

També feina dels
pares

La satisfacció
d’aconseguir els
objectius i l’alegria
de treure bones
notes haurien de ser
suficients per què
els fills s’esforcin a
estudiar.
De la mateixa manera,
els pares i mares han
d’elogiar i aplaudir
l’esforç dels fills quan
han obtingut resultats
satisfactoris.
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La satisfacció d’aconseguir
els objectius i l’alegria de
treure bones notes haurien
de ser suficients per què els
fills s’esforcin a estudiar. De
la mateixa manera, els pares i
mares han d’elogiar i aplaudir l’esforç dels fills quan han
obtingut resultats satisfactoris. Reconèixer els seus
mèrits i ajudar-los a acceptar
les seves limitacions és també
feina dels pares.

Dos resultats
Posant la qüestió en situació,
poden passar dues coses.
Que els fills aprovin o treguin
bones notes i els pares hagin
de complir la seva promesa.
En aquest cas, el més probable és que, a partir d’aquell
moment, l’estudiant demani
una recompensa material
cada vegada que tregui bones

notes, fins a tal punt que es
vegi en posició d’amenaçar:
“si no em compres el que
vull, no m’esforçaré”.
L’altra opció és que l’estudiant no arribi als resultats
esperats i, per tant, no obtingui el premi. En aquest cas,
la sensació de fracàs es pot
veure magnificada pel fet de
no haver arribat a l’objectiu
ni tan sols amb l’estímul del
premi. Això pot tenir conseqüències greus en l’autoestima dels nostres fills.
El millor que podem fer els
pares i mares és alegrar-nos
pels èxits dels nostres fills, felicitar-los i, per què no, celebrar-ho anant a fer la seva activitat preferida o comprant-li
allò que tant desitjava. Això
sí, que ho interpreti com un
obsequi fruit del seu esforç
i de l’alegria dels pares, no
com a una moneda de canvi.

Cultura i valors
Sostenibilitat

Orientació personal
i acadèmica
Innovació

Plurilingüisme i projectes
internacionals

Descobreix el nostre projecte educatiu aquí:

ESCOLES

La Sostenibilitat, un dels nostres valors
per fer ciutadans del S. XXI
L’Escola Frederic MistralTècnic Eulàlia ha manifestat
sempre la seva sensibilitat
vers la cura del planeta i la
sostenibilitat. Des de ben
aviat, va formar part de l’aleshores Agenda 21, que amb
el temps ha passat a anomenar-se Barcelona+Sostenible,
la xarxa de més de 1000
organitzacions compromeses
amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que
construeixen col·lectivament
una societat responsable
amb les persones i l’entorn.

per sensibilitzar i motivar la
societat, des de les escoles, perquè adopti el compromís d’assolir una alimentació més sana,
més sostenible i més justa.
Precisament des de la cuina,
també treballen per aconseguir, cada vegada més, menús
més saludables i sostenibles
organitzant la feina de cuina per realitzar elaboracions pròpies i disminuint el
consum de carn vermella per
reduir la petjada de carboni.

La sostenibilitat
com a eix transversal
de l’escola

Som Escola +
Sostenible
Dins d’aquesta gran xarxa,
col·laborem i treballem en
l’apartat Escoles + Sostenibles, participant dels seus
projectes i accions per fer del
nostre alumnat, ciutadans
conscienciats i responsables amb el medi ambient.
La necessitat d’educar i
conscienciar des de la base
ens porta a fer aquesta tasca
transversal des de l’Educació
Infantil. Volem que el concepte de Sostenibilitat formi
part d’una manera de ser,
de fer i de pensar, que sigui
una filosofia de vida. Volem
que el nostre alumnat i la
nostra comunitat educativa
incorpori de manera natural aquesta visió del món a
la seva escala de valors.

La Xarxa Escoles+Sostenibles
proveeix les escoles de
formacions adreçades als
mestres, per iniciar diferents
programes educatius amb
l’alumnat. És a partir d’aquesta participació que iniciem la
implementació de la sostenibilitat a tots els nivells.

L’Agència GREENS, la
nostra comissió de
sostenibilitat.
Els infants tenen molt a
aportar, són éssers creatius
de mena, i aquesta oportunitat no es podia deixar perdre. D’aquí nasqué la idea,
ara fa uns anys, de crear una
comissió de Sostenibilitat,
basada en el voluntariat dels
participants, tant de mestres com d’alumnes, i amb
la idea de fer-ne partícip a
tota la comunitat educativa.
Era el començament de
l’Agència GREENS (Grup
Reciclador i Estalviador d’Energies Naturals i
Sostenibles) formada per
alumnat i mestres voluntaris d’Educació Infantil
i Primària. A mesura que
aquests primers voluntaris
i voluntàries es van anar
fent grans, es creava també
la Comissió de Sostenibilitat FMTE-Sarrià (Agència
GREENS) per continuar la
feina sostenible a la Secundària i al Batxillerat.
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La missió d’ambdues comissions és vetllar per fer
l’escola més sostenible
i respectuosa amb l’entorn, engrescant a tothom
a cooperar i aportar de la
seva part per a millorar-la.

Els projectes actuals:
Patis residu 0 i Ara i
Aquí, les escoles
Al llarg dels cursos, ja són
molts els projectes i accions que
hem realitzat. Alguns per iniciativa pròpia, d’altres col·laborant
amb les Escoles+Sostenibles
i d’altres col·laborant amb
d’altres institucions.
Han estat, i són, tan diversos
com sensibilitzar sobre el
consum de roba i el seu procés
de reciclatge, promoure el
reciclatge dels envasos als patis,
promoure l’ús d’embolcalls
sostenibles per als esmorzars,
reduir la despesa energètica de
l’escola, tenir cura dels horts
de l’escola o reduir residus
orgànics fent compostatge.
Aquest curs, tota la comunitat escolar està implicada en
el projecte Patis residu 0 per
reduir encara més els residus que generem als esbarjos, especialment pel que fa
als brics i a les begudes en
envàs de plàstic d’un sol ús.
Un altre projecte en què participem és Ara i Aquí, les escoles

Aquest curs, volem fer un pas
més enllà i volem que la sostenibilitat sigui més que una
comissió i passi a ser un eix
transversal per treballar a tots
els nivells, en tots els cursos
i en les diferents matèries.
D’aquesta manera, volem que
tot l’alumnat treballi i reflexioni, des de les diferents àrees,
per aconseguir una societat
més justa i responsable i pugui ajudar, a través d’aquesta
reflexió, individual o conjunta,
a la preservació del planeta.
Web d’escola:
www.fredericmistraltecniceulalia.cat

ESCOLA FREDERIC
MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA
(TIBIDABO)
Lluís Muntadas, 3-5-7
08035 Barcelona
T. 93 211 89 54
fmistralt@fundaciocollserola.cat

ESCOLA FREDERIC
MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA
(SARRIÀ)
Pere II de Montcada, 8
08034 Barcelona
T. 93 203 12 80
fmistrals@fundaciocollserola.cat

Veniu a conèixer l’escola
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
Portes obertes: 5 de febrer i 12 de març de 2022

Batxillerat

18

Batxibac

Secundària

Primària
Educació
Infantil

a Sarrià i Tibidabo

Sol·liciteu una
entrevista
personalitzada
aquí

3

creantescola.cat | #CreantEscola
Centre Tibidabo: Lluís Muntadas, 3-5-7 - Barcelona - Tel. 93 211 89 54 - Centre Sarrià: Pere II de Montcada, 8 - Barcelona - Tel. 93 203 12 80

ESCOLES

Drama in English a l’Escola BetàniaPatmos:
aprenem anglès des dels 2 anys
Little Red Riding Hood,
La Caputxeta vermella?
«Curs del conte» a l’Escola
BetàniaPatmos. El conte,
la tradició oral, la narració,
la teatralització són
alguns dels elements clau
per al desenvolupament
lingüístic de l’infant en
qualsevol llengua, tant a
la primera com a d’altres
llengües amb les quals es
transferiran les destreses
lingüístiques adquirides
dins i fora de l’Escola.
És a partir d’aquesta reflexió
que aquest curs s’introdueix
des d’Educació Infantil 2
anys i fins a 2n d’Educació
Primària un increment de
les hores de llengua anglesa
amb el Drama com a eix:
FirstWords i Drama&Play
a Educació Infantil i
Drama&Read a Cicle Inicial
d’Educació Primària.
En efecte, des d’aquest curs
els alumnes d’Educació
Infantil 2 anys comencen
la llengua anglesa amb
el projecte FirstWords. A
aquesta edat, l’exposició
s’inicia durant una franja
concreta del dia i l’objectiu és
la repetició de llenguatge en
un entorn concret i a partir
d’ordres, rimes i cançons que
tenen a veure amb activitats
que se solen dur a terme
durant aquell espai de temps.
Arribats a Educació Infantil
3 anys –i òbviament a 4 i 5–
la mestra d’anglès continuarà
treballant rutines, però la
programació inclourà, a més,
llenguatge relacionat amb
els projectes temàtics del
trimestre. Aquest vocabulari
i aquestes expressions
s’introdueixen mitjançant
activitats contextualitzades
amb un augment progressiu
de la seva complexitat.
L’exposició contínua a la
llengua anglesa serà d’altíssim
valor, ja que servirà de base
per al projecte Drama&Play,
una nova activitat que
consisteix a incrementar les
hores setmanals d’anglès amb

la dramatització de petites
històries o contes de la mà de
l’English language assistant.
A Drama&Play els infants
es posen, per exemple, en la
pell de Winnie the Pooh, Little
Red Riding Hood, the Wolf o
qualsevol altre personatge i
interpreten els seus rols amb
diàlegs i cançons adaptades
a cada curs tot utilitzant
petits objectes o disfresses
segons el dia i segons les
exigències del guió.
Aquestes sessions no es
desenvolupen a l’aula del
grup. Per tal de posar especial
èmfasi en la teatralització,
aquesta activitat d’Educació
Infantil es realitza a l’espai
de teatre, que disposa d’un
taller de titelles i de material
d’atrezzo. És aquí on l’English
language assistant inicia cada
sessió en treure la Story
Sack, una bossa màgica
d’on surten petits objectes
que l’ajuden a il·lustrar
i facilitar la comprensió
de cada nova narració.
I aquest programa no
acaba aquí. A 1r i a 2n
d’Educació Primària, a
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les hores setmanals de
llengua anglesa amb la
mestra d’anglès, s’hi suma
una activitat setmanal, el
Drama&Read, que consisteix
novament en la lectura i
dramatització de narracions
escollides i adaptades però
amb major complexitat
lingüística. L’activitat es
duu a terme amb l’English
language assistant i la
teatralització torna a ser clau.
Amb la introducció
de la llengua anglesa a
Educació Infantil 2 i 3
anys i l’increment d’hores
a les primeres edats fins
a Cicle Inicial no es cerca
només una ampliació de
l’exposició a la llengua.
Amb aquests nous projectes
es pretén, entre d’altres
objectius, preparar el camí
per a les activitats d’Oratory
que els alumnes porten
a terme durant l’ESO,
desenvolupar la destresa
oral de cara a la participació
als diferents exàmens de
Cambridge, facilitar les
estades a l’estranger o
proporcionar-los estratègies
comunicatives de cara a la

seva participació a diferents
MUN internacionals.
Avui dia els infants conviuen
amb diferents cultures;
facilitar la comunicació
en altres llengües esdevé
cada cop més essencial.
Des de l’Escola es
cerquen estratègies
internacionalitzadores
que possibilitin aquest
desenvolupament i, sens
dubte, aquesta potenciació
de l’oralitat des dels primers
anys n´és una més. Tot
suma o, com diu l’anunci
del conegut supermercat
anglès, «Every little helps» .
Maite Díaz
Cap del Departament
de Llengües Estrangeres

ESCOLA
BETÀNIAPATMOS
C. Montevideo, 13
08034 Barcelona
T. 932 521 900
info@betania-patmos.org
www.betania-patmos.org

ESCOLES

Els beneficis del riure en els infants
El riure és un llenguatge
universal, així com un
signe d’alegria i benestar.
Riure, igual que jugar, té un
paper fonamental en el desenvolupament emocional dels
nostres petits i adolescents.
L’alegria de créixer junts
és el lema de la nostra escola i quin millor indicador
d’aquesta emoció que el riure,
per aquest motiu el posem en
valor en el nostre dia a dia.
L’acte de riure genera un
seguit de reaccions a nivell fisiològic, cognitiu i emocional
que faciliten l’aprenentatge,
la sociabilitat, l’alliberament
d’estrès… per altra banda,
permet que l’infant sigui més
obert i espontani.

Quins beneficis
produeix?
A nivell fisiològic:
• Exercita els músculs de la
cara i l’abdomen produint
relaxació muscular.
• Enforteix el cor i el sistema
immunològic.
• Genera endorfines a nivell
cerebral, provocant alegria i
eufòria.
• Afavoreix la secreció de
serotonina que té efectes
calmants i millora la sensació
de benestar.
A nivell cognitiu:
• Augmenta la memòria,
l’atenció i l’aprenentatge.
• Potencia la creativitat i la
imaginació gràcies a la segregació d’adrenalina.
A nivell emocional i social:
• Un nen/a que riu sap expressar les seves emocions.
• Representa un alt nivell de
confiança en la pròpia persona i reforça el desenvolupament de l’autoestima.
• El sentit de l’humor és un
gran regulador emocional,
ajuda a veure la vida de forma
més positiva i a ser més feliç.

Com potenciem el
riure a la nostra
escola?
Els i les educadores, així com

la resta de professionals que
formem la comunitat educativa hem de ser model pels
nostres petits i petites. La
forma de saludar-los, el nostre
somriure, la manera en què
ens comuniquem i relacionem
amb ells son un exemple per
tal que puguin desenvolupar
el seu bon humor.
Així, procurem que tots els
moments que viuen a l’escola
siguin agradables i generin
benestar.
Els ensenyem a gaudir de les
petites coses, el fet d’anar
cada dia a classe, veure els
companys, aprendre, adquirir
nous hàbits, una conversa, escoltar un conte, jugar al pati,
son moments senzills que
ajuden a aportar felicitat.

El riure com a
indicador de felicitat
dels infants i joves.
El riure i l’alegria son indicadors de bona salut mental,
així com de benestar emocional. Potenciem en el nostre
alumnat l’actitud de la cerca
de la felicitat, fins i tot en els
moments d’adversitat.
El nostre projecte educatiu
segueix el carisma Salesià,
on el protagonista de l’acció
educativa sempre és l’alumne
i el seu benestar, mitjançant
l’acompanyament continu i
actiu dels educadors/es als
infants i joves.
L’alegria i l’ambient de família són pilars bàsics de
l’educació salesiana.
Som una escola:
• Acollidora, familiar, pro-
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pera i implicada en la societat
que fomenta els valors de solidaritat, generositat i empatia.
• Respectuosa amb les
necessitats i ritmes d’aprenentatge de cada infant.
• On l’alumnat, famílies i treballadors vivim amb satisfacció i amb un bon ambient de
convivència.
• Creativa, que permet als
infants expressar-se de múltiples maneres.
• Oberta al barri i a la ciutat,
integrada en el seu entorn.
• Viva, activa i motivadora, adaptada als nostres
temps. Fonamentada en una
actualització pedagògica
constant i un procés de millora continu.
• Que fomenta el sentit de
l’esforç, el treball cooperatiu i el sentit crític.
• Multilingüe, on es desenvolupen les competències
lingüístiques a través de les
diferents metodologies.
• On l’educació en valors
i l’educació emocional
esdevenen part essencial de la
formació íntegra de l’alumne.
• Que fomenta i ofereix
espais per la interiorització
i la vivència de la fe.
• Amb una comunitat educativa cohesionada que afavoreix la qualitat educativa.

Quin és el nostre
objectiu?
L’objectiu principal és que el
nostre alumnat es desenvolupi amb èxit en un món en
continu canvi, on les competències assolides esdevenen
més determinants que els
propis coneixements, el nostre
projecte ofereix vivències per

tal que esdevinguin:
• EMPÀTICS envers les
altres persones, amb escolta
activa, comprensió i capacitat
de recolzament emocional.
• PLURILINGÜES per
comprendre i expressar-se de
manera apropiada en diferents llengües.
• RESILIENTS, capaços de
resistir i afrontar situacions
adverses i reaccionar positivament malgrat les dificultats.
• ESPIRITUALS per
percebre, entendre i gaudir
dels valors i significats de les
pròpies creences.
• COL·LABORADORS en
el treball en equip i en l’intercanvi d’idees com a millor
manera d’avançar tots plegats
a nivell humà i col·lectiu.
• COMPETENTS per
aprendre de manera eficaç al
llarg de la vida, sabent adaptar-se a diferents situacions.
• CREATIUS, capaços de
trobar solucions alternatives
d’una forma constructiva,
d’expressar-se amb els diferents llenguatges artístics i
tecnològics.
• AUTÒNOMS capaç de
cercar, ajustar i seleccionar
els recursos i els mitjans que
es tenen a l’abast per realitzar
qualsevol tasca.
• CRÍTICS en l’ús de les diverses fonts d’informació per
saber seleccionar, organitzar i
interpretar les dades; expressant la seva opinió de forma
raonada i coherent.
• RESPECTUOSOS
amb la diversitat d’opinions,
rebutjant els estereotips que
suposin qualsevol tipus de
discriminació, tot cercant una
bona convivència en societat.
Departament d’Assessorament Psicopedagògic Escola Santa Dorotea

COL·LEGI SANTA
DOROTEA
Passeig Sant Joan Bosco, 24
08017 Barcelona
T. 93 203 28 92
sarria@salesianes.org
www.salesianes.cat

ESCOLES

S’apropa el moment d’escollir escola!
Quina és la millor
escola per al meu
fill?
L’acabament de les vacances de Nadal significa per a
moltes famílies el moment
en què han de començar a
pensar seriosament en quina
escola escollir per al seu fill
o filla. El fet de deixar la llar
d’infants per entrar a l’escola dels grans suposa per a
molts pares i mares un canvi
important, ho viuen com el
primer senyal evident que
els infants es comencen a
fer grans, que han d’encarar
una nova etapa i no es volen
equivocar en la decisió que
prenguin. Per aquest motiu
és important i és un deure de
les escoles fer que se sentin
acompanyats, que disposin
de tota la informació, que
puguin valorar quins són els
imprescindibles irrenunciables, perquè, tots ho sabem,
cap escola acomplirà tots els
requisits que en el punt de
partida cada família busca.
Aquest plantejament justifica
la necessitat que les escoles
estem obertes a les famílies:
que pugueu entrar, mirar,
parlar i preguntar tot el que
necessiteu, que pugueu copsar el clima que hi ha i que us
hi sentiu còmodes i acollits
des del primer moment.

Quins haurien de ser
els irrenunciables?
Cada cop que una família
entra a l’escola demanant informació, els faig la mateixa
pregunta: Què us ha portat
aquí? Sempre hi ha una raó
i n’heu de ser conscients,
ja que, segurament, serà la
curiositat en positiu la que
us hi haurà portat. Si un
amic, conegut o parent amb
qui sentiu afinitat ha tingut
una bona experiència i la
comparteix amb vosaltres,
de ben segur que tindreu
una motivació per conèixer
aquell centre; potser us ha
cridat l’atenció el web, ja que
no hi ha dubte que la manera de presentar-se diu molt
d’una institució; potser ha
estat la proximitat o potser
en sou ex-alumnes...Sigui

res no només en els infants
sinó en els mestres, en el
personal de secretaria, en els
que tenen cura del manteniment i de qui us obre la
porta, perquè aquests són
qui formen l’escola i els que
acompanyaran i rebran els
vostres fills i filles cada matí.

El gran moment
de la decisió

quin sigui el motiu, una
vegada doneu al centre la
possibilitat de poder-se presentar, cal que tingueu clars
quins punts són irrenunciables per vosaltres.
L’experiència de rebre
a moltes famílies ens ha
permès a l’equip directiu
evidenciar quines són les
prioritats de les famílies a
l’hora d’escollir centre:

• Afinitat amb el projecte

educatiu
• Tractament de les llengües
• Comentaris positius
• El clima del centre
• Tracte personalitzat
És clar que en aquest tema,
com en tants d’altres quan
parlem d’educació, no hi ha
regles fixes o normes universals, sinó que cada família
pot tenir com a referència
uns indicadors concrets,
similars o no als que nosaltres proposem i que creiem
prou rellevants. El que és
innegable és que quan ens
apropem a una escola per a
conèixer-la hem de saber què
busquem i quina importància
tindrà cada aspecte a l’hora
de prendre la decisió.

Una decisió
meditada i, sobretot,
comparada... però
amb seny!
Si esperem trobar l’escola
perfecta, és a dir, aquella que
pot satisfer tots els nostres
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requisits i totes les nostres
expectatives, no la trobarem.
Cada escola té uns punts
forts que són els que imprimeixen i defineixen el seu
caràcter, la seva identitat i,
sobretot, el seu tret distintiu. Cal conèixer diferents
propostes educatives, però
amb mesura i seny, ja sabem
que un excés d’informació
porta a la desinformació...
Hem de procurar ser selectius a l’hora de visitar escoles, i, arribats a aquest punt,
jo recomanaria reprendre els
irrenunciables. És obvi que
hi haurà escoles que descartareu d’entrada, i n’hi ha
d’altres que ocuparan el primer lloc en el vostre rànking
d’interessos. Centreu-vos en
aquestes, visiteu-les, informeu-vos bé de manera que
podeu ratificar els vostres
pressupòsits o descartar
informacions rebudes, entreu-hi, mireu i sentiu què
hi passa i com ho viuen els
alumnes, busqueu somriu-

Un cop teniu clar quina és
l’escola que voleu per al vostres fills i filles, cal fer la preinscripció en el centre escollit, però cal tenir clares dues
opcions i posar-les en l’ordre
de preferència. No deixeu
d’escollir una escola per
por a no entrar: la situació
demogràfica actual permet
ser molt optimista i preveure
que la majoria d’alumnes
entraran a la primera opció
que demanin. Això ens
permet fer una lectura molt
tranquil·litzadora del procés
d’elecció de centre.
Permeteu-me que des de
l’experiència us doni un consell: deixeu-vos acompanyar
pels professionals del centre
que heu escollit en primera
opció perquè són en qui
més heu de confiar ja que
tindran l’honor de compartir
el bé més preat que teniu, el
vostre fill o la vostra filla. I,
sobretot, preneu la decisió
amb calma, amb temps i
fieu-vos de la vostra intuïció
que no acostuma a fallar...
El Col·legi SIL som una escola concertada trilingüe que
cerca l’excel·lència personal
i acadèmica en un entorn
familiar i acollidor que ens
permet atendre a cadascú
dels nostres alumnes educant-los en el present per
afrontar el futur.

COL·LEGI SIL
Av. del Tibidabo, 28
08022 Barcelona
T. 93 212 67 54
sil@colegiosil.com
www.colegiosil.com

Educant
cap al futur
Educació trilingüe, integral i molt propera
Infantil (0-6 anys), Primària, ESO i Batxillerat
Inscripcions per a Maternal (0-3 anys)
obertes tot l’any
93 212 67 54 — sil@colegiosil.com
www.colegiosil.com

Colegio
Col·legi
School

ESCOLES

Resoldre conflictes
també és cosa de nens
De la mateixa manera que ens passa als adults, els infants també han de
fer front a problemàtiques emocionals del dia a dia.
Els nens i nenes han de saber gestionar les seves
emocions per tal que, quan hi hagi un conflicte, puguin arribar a solucions. I els pares i mares els poden
ajudar a aprendre-ho.
resoldre les coses que no han
anat bé.

Ja sigui una discussió al pati
de l’escola, o una empipada
per què no ha aconseguit el
que volia, els nens i nenes
reaccionen emocionalment
als fets del dia a dia, igual
que tothom. I molts d’aquests
conflictes tenen a veure amb
relacions amb altres persones,
és a dir, es donen en l’àmbit
social de l’infant.

Eines emocionals
Posat que el més normal és
que els nens tinguin poques
eines emocionals —al cap i a
la fi, estan aprenent—, pot ser
que actuïn de forma impulsiva davant un conflicte i, enlloc
de resoldre’l, l’esquivin, el
facin créixer, etc.
Haver de resoldre un problema amb una altra persona
posa en joc una sèrie de factors que la majoria d’infants
encara no dominen. La presa
de decisions, per exemple,
és un d’aquests aspectes i, si
els nostres fills ho aprenen
durant la infantesa, els ajudarà
molt en el futur.

Resoldre problemes
Les persones a qui els costa
resoldre problemes o prendre
decisions poden passar-se
dies rumiant i angoixant-se.
La sola idea d’haver-se d’enfrontar a la situació que els
preocupa els genera un estat
mental molt poc eficaç en for-

ma de roda. Donen voltes una
vegada i una altra al mateix
assumpte, sense arribar mai a
conclusions. Aquesta dinàmica genera malestar i ansietat.
Justament perquè els nostres
fills no hagin de passar per
aquesta ansietat, és tan important que aprenguin a resoldre
conflictes des que són petits.
No només ajudarem als
infants a tenir més confiança
en ells mateixos, sinó que, a
més, estarem estimulant la
seva creativitat, l’empatia i el
pensament crític.

Abans de res, el
nen o nena ha
de saber que no
sempre les coses han d’anar
com ell o ella
esperava

Abans de res, el nen o nena
ha de saber que no sempre les
coses han d’anar com ell o ella
esperava. D’aquesta manera
estarem retratant un món
on hi ha altres voluntats i no
només la seva és la vàlida. El
conflicte existeix i és per això
que hem de saber-lo gestionar.
La intervenció de l’adult,
però, no ha d’anar enfocada a
resoldre el problema, sinó que
ha de ser un acompanyament
en el procés del propi nen o
nena, que ha de resoldre el
problema per ell/a mateix/a.
En aquest sentit, el primer pas
seria donar-li suport emocional, escoltar-lo plenament
sense voler jutjar res. L’important és que l’infant senti
que ens interessem per les
seves emocions i que estem
allà per ajudar.

Què podem fer?

El més irresponsable, en
aquest cas, seria dir-li frases
de l’estil “això és cosa de
nens, ja se us passarà”, ja que
per a aquell infant, en aquell
moment, el conflicte que
està vivint té molt de pes i és
motiu de patiment. El millor
de tot és que en pot aprendre
molt.

Però què ha de fer un pare
o mare quan el seu fill o filla
torna trist de l’escola perquè
hi ha hagut un problema?
Quan té lloc un conflicte
que genera ràbia o tristesa a
l’infant, és el millor moment
per intervenir-hi com a adults
i ensenyar com es poden

A continuació, el que ha de
fer l’adult acompanyant és
intentar recopilar més informació sobre el conflicte que
ha succeït, per tal de, junts,
poder dur a terme una anàlisi
de la situació. En aquesta
direcció, podem fer-li pregun-
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tes que l’ajudin a reflexionar
sobre què és el que ha pogut
originar el conflicte.

Responsabilitat
També és important que vegi
de forma crítica si ell o ella hi
té alguna part de responsabilitat o no. En aquesta part
del procés, és possible que
aparegui nova informació que
serveixi per a avançar cap a
una solució.
Altres aspectes importants a
transmetre-li als infants són
l’empatia amb els altres, la
creativitat per aconseguir resoldre conflictes i la capacitat
de valorar opcions. Així, un
cop vist quin ha estat el motiu
de la seva ràbia o tristesa, i
vist quin ha estat el conflicte,
és moment d’intentar trobar
possibles solucions.
És molt útil agafar paper i
llapis per fer una llista de les
solucions que veu el nen o
nena, amb els avantatges i
inconvenients de cadascuna
d’elles. Un cop feta aquesta
llista, ha d’escollir una de les
alternatives i portar-la fins al
final, ja sigui demanant una
disculpa o tenint una conversa
reconciliadora.
Com veiem, el procés de
resolució de problemes és
fàcil si tenim en compte quins
aspectes hi ha en joc a cada
moment. Quan l’infant vegi
que, agafant el control de la
situació, pot prendre una decisió i alleujar el seu malestar,
creixerà la seva confiança.
La Torre De Barcelona

ESCOLES

Més motivació, interès i participació
en la lectura i l’escriptura
El Model d’Aprenentatge de les
Llengües (MALL), que des del
curs 2015-2016 s’aplica a les
vuit escoles Jesuïtes de Catalunya, canvia la perspectiva dels
docents, alumnat i famílies sobre
la manera d’ensenyar i aprendre
a llegir i a escriure i incrementa
els beneficis comunicatius per a
l’alumnat de totes les edats.
Els nens i nenes de les vuit escoles jesuïtes de Catalunya tenen
més motivació, mostren
més interès i incrementen la
seva participació en el procés
d’aprendre a llegir i escriure que
abans de l’aplicació del MALL.
Aquestes són les millores que
s’observen després d’analitzar
els resultats de les més de 125
enquestes realitzades a docents
d’Infantil i Primària inicial.
El professorat ha detectat
també un increment en
l’autoestima de l’alumnat
gràcies que el MALL és un
model més inclusiu, perquè
acull els diferents ritmes i
estils d’aprenentatge. Per
exemple, aquells alumnes amb
més dificultats per aprendre
a llegir senten menys pressió i
guanyen seguretat i autonomia
perquè es respecta el moment
del procés d’aprenentatge en
el qual es troben i s’atenen de
manera personalitzada les seves
necessitats i interessos.
Un altre benefici d’aquest
model pedagògic és que tant
la lectura com l’escriptura
esdevenen una pràctica
social a l’aula, de manera
que l’alumnat comparteix i
comenta una major diversitat
de lectures, revisen produccions dels companys, produeixen
textos escrits conjuntament i
es generen converses literàries
entorn els llibres llegits. A més,
la lectura i l’escriptura són més
presents a l’aula en els hàbits
i rutines quotidianes i se’n fa
un ús més funcional, segons
destaquen els docents.
En el marc de l’Horitzó+, el
projecte d’innovació pedagògica de Jesuïtes Educació, el
MALL, concep l’infant com
una persona amb capa-

citats comunicatives i un
cert bagatge lingüístic tan
sols pel fet de viure en un
món lletrat. Per tant, des de
l’inici de l’escolarització, en el
procés d’alfabetització inicial, els
alumnes d’Infantil són considerats lectors i escriptors hàbils.
En aquest canvi de paradigma,
l’aprenentatge de llengües es
contempla com una competència que cal desenvolupar,
no només en totes les etapes
i espais educatius de l’escola
sinó també al llarg de la vida.
Per aquesta raó, el treball de la
competència comunicativa
no s’aborda exclusivament
des de l’àmbit lingüístic sinó
des de totes les àrees del
coneixement (ciències socials,
ciències naturals, etc.).
Un dels canvis més significatius
d’aquest nou model és considerar sempre el text com un
tot, en què intervenen diferents
dimensions. En les activitats de
llengua escrita es prioritza
l’adequació i l’organització
de les idees, i la seva coherència i cohesió. L’adquisició
del codi i la correcció gramatical
i ortogràfica es fan de manera
progressiva i contextualitzada.
L’objectiu últim és ajudar
l’alumnat a desenvolupar una
gran capacitat comunicativa, és
a dir, formar persones molt
competents a l’hora d’utilitzar el llenguatge de manera
eficaç i adequada als diferents
contextos comunicatius que es
produeixen en l’entorn social,
des dels més familiars fins als
més acadèmics i professionals.
A dia d’avui la implementació
del MALL està força consolidada en les etapes inicials (Educació Infantil i Primària) i s’està
formant els docents de Secundària perquè també puguin
desplegar aquest model a l’ESO
i al Batxillerat.
Minerva Porcel Giraut
Directora de l’àrea pedagògica de
Jesuïtes Educació

El nostre model
d’aprenentatge de
les llengües
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El model d’aprenentatge de les
llengües marca l’itinerari del
procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectura i l’escriptura de les etapes d’Infantil i de
Primària.
Vivim en un món lletrat i des de
ben petits interactuem activament en l’aprenentatge de la
llengua. Aquest procés s’inicia
amb els més petits de l’escola i
té una continuïtat al llarg de tota
la vida.
Els infants tenen motius i
objectius que els engresquen a
utilitzar les lletres i plasmar-les
tot utilitzant diferents formats
(papers, llibretes, pissarres, tecnologia...) i també per llegir la
diversitat de materials portadors
de missatge. Per aquest motiu,
s’han d’aprofitar les situacions
significatives per desxifrar i per
escriure, individualment, de forma col·laborativa, per parelles o
petits grups. Els nostres espais
i aules són una font de recursos
que fomenten l’autonomia de
les nenes i els nens, sempre amb
l’acompanyament de l’equip
docent com a models referents.
L’equip docent MOPI (Model Pedagògic d’Infantil) i
PIN (Primària inicial) treballa
conjuntament per acompanyar
l’alumne en el descobriment
i l’ús del llenguatge en totes
les seves funcions, contextos i
vivències.
El model d’aprenentatge
de les llengües a la nostra
escola cerca formar
persones plurilingües,
competents comunicativament, capaces de crear
llenguatge i rigoroses en
l’ús de la llengua. Alumnes que desenvolupin
una competència comunicativa única i que usin
diferents llengües per a la
construcció de la persona
i del seu aprenentatge.

Les 9 idees clau sobre el
model d’aprenentatge de
les llengües a Infantil i
Primària inicial:

1. TREBALL GLOBA-

LITZAT TOTS LECTORS

I ESCRIPTORS. Es concep
l’infant com una persona amb
capacitat comunicativa i un
important bagatge d’experiències lingüístiques. Per tant,
és considerat lector i escriptor
des de la seva incorporació a
l’escola.

2. NOMÉS UN INICI. Es

valora l’aprenentatge de la
llengua com una competència
que es continua desenvolupant al llarg de la vida.

3. DES D’ON ÉS CA-

DASCÚ. Es personalitza
l’aprenentatge en funció
dels diferents coneixements,
ritmes i nivells evolutius dels
infants.

4. PER ANAR MÉS EN-

LLÀ. Es respecten, s’acullen,
s’interpreten i s’acompanyen
els diferents nivells d’assoliment, per arribar a nivells més
elaborats i formals.

5. EN TOT MOMENT.

L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua està present
al llarg de la jornada escolar i
es promou la reflexió sobre el
seu aprenentatge.

6. AMB SENTIT I RE-

LLEVÀNCIA. Les pràctiques de lectura i escriptura
són en situacions comunicatives autèntiques i reals.

7. EMPODERANT-LOS.

Es promou la curiositat i
l’interès pel llenguatge escrit
fomentant la confiança i l’autonomia de l’alumnat.

8. EL TEXT COM UN

TOT. Es prioritza la significativitat i la coherència del
text; l’ortografia i els aspectes
formals de l’escriptura en són
subsidiaris.

9. AMB BONS MODELS.

L’equip docent és el referent i
el model de llengua vehicular i
de llengua addicional.
Anna Puigderrajols
Cap pedagògica de Llar i
MOPI de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi
Marta Manich
Cap pedagògica del cicle inicial de la PIN
de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

ESCOLES

Psicòlegs i metges per via
telemàtica als col·legis
Augmenta la demanda de serveis de telemedicina, on la psicologia es
considera cada vegada un servei més fonamental pels infants
real per valorar detalls com
la gola, els ulls, les oïdes, els
lunars, etc., així com aparells
per mesurar les pulsacions,
l’oxigen en sang, etc.

Serveis de psicologia
infantil

La telemedicina s’està estenent a les nostres escoles.
Des del 2018, més de 40.000
centres de tot l’Estat de 0
a 12 anys fan ús d’un servei especialitzat que ofereix
consultes mèdiques, de
psicologia i nutrició. Aquest
tipus de consultes, que estan
àmpliament esteses pels
EUA, Austràlia o Canadà,
han triplicat als últims anys la
seva demanda al nostre país.

D’aquesta manera, els centres
escolars poden ser un mitjà
per a cobrir les 33 milions de
consultes pediàtriques que es
fan anualment a Espanya, de
les quals el 55% es fan per a
nens i nenes de 0 a 4 anys.
Aquest tipus de consultes serveixen per fer un seguiment
de la salut dels alumnes, a
més d’oferir consultes en casos de necessitat. Per a molts

ESCOLA
DE DISSENY I
ARTS VISUALS

pares i mares suposa una
manera d’estalviar el temps
de demanar cita i acudir als
centres de salut (la majoria de
les visites mèdiques es fan durant l’horari lectiu de dilluns a
divendres), i una facilitat per a
establir una comunicació més
efectiva entre ells, els especialistes i el col·legi. Aquests
serveis funcionen mitjançant
càmeres d’alta resolució on
el metge pot tenir una visió

Una de les empreses pioneres en aquest àmbit es Ever
Health, que en un estudi amb
els més de 200 centres amb
els que treballa ha identificat
el servei de psicologia com a
fonamental per a les famílies i
els docents: el 77% de les escoles el consideren un servei
indispensable. El contacte dels
nens i nenes amb psicòlegs a
l’àmbit escolar és una manera de normalitzar aquest
tipus d’ajuda per a afrontar
circumstàncies difícils o patologies mentals o físiques. Així,
aquests serveis poden ser un
recurs tant per ajudar-los en
aspectes més educatius (com
en dificultats de l’aprenentatge com la dislèxia, el TDHA
o la falta de motivació) com
en situacions emocionals
complexes, com el bullying,
la pèrdua d’un familiar, la
separació dels pares, la baixa
autoestima per les males qualificacions o maltractaments
de qualsevol tipus.
La Torre De Barcelona

LCI

Barcelona

GRAUS | DIPLOMES UNIVERSITARIS | MÀSTERS

C/ Balmes 209
www.lcibarcelona.com
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www.marywardbarcelona
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Ed. Primària
ESO

marywardbarcelona.net
C/ Copèrnic 55- 59- 08006-Barcelona
Tf 932 01 85 55

ESCOLES

Covid-19: Com hem d’actuar
si el nostre fill s’ha contagiat
Els protocols d’actuació a
l’àmbit escolar per contenir la pandèmia han variat
des del començament dels
contagis. No tots els contactes estrets obliguen a un
confinament, encara que es
recomana prendre mesures
de prevenció. Abans de tot,
però, hem de saber identificar què és un contacte estret
per a poder fer un diagnòstic
a temps i evitar una transmissió massiva.

La mascareta ben
utilitzada pot evitar
ser contacte estret
Els companys i companyes
de classe que hagin estat
a menys de dos metres de
distància durant més de 15
minuts, utilitzant incorrectament la mascareta —això
ho ha d’avaluar el docent—
són contactes estrets.
També qualsevol docent
que hagi estat en les ma-

teixes circumstàncies. A
més, ho són els familiars
del contagiat o contagiada.
No obstant això, no s’ha
de procedir a aplicar una
quarantena fins que no
estigui confirmat el contagi
i, en aquest cas, els centres
educatius i les famílies han
d’esperar el contacte dels
serveis de salut pública, que
informaran de la situació
i obriran una investigació
epidemiològica per fer un
seguiments dels contactes i
indicar mesures.

Si hem rebut la
vacuna

Les persones immunodeprimides
han de fer quarantena tot i haver
rebut la vacunació.

Si no estem vacunats
La quarantena indicada és
d’una setmana després del
contacte amb cas confirmat.
Si durant aquest temps s’observen símptomes del virus,
s’hauran de comunicar al
sistema sanitari.
Els quatre dies posteriors al
final de l’aïllament també són
claus per a veure si irrompen

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

símptomes; en aquest cas la
quarantena i l’avís a les autoritats és obligatori.
Si es possible, es recomana fer
tests diagnòstics tant a l’ inici
de la quarantena com al final,
o una PCR al final de l’aïllament o quan ho diguin les
autoritats de cada comunitat.

Tant les persones vacunades com els que hagin tingut
el virus durant els 180 dies
anteriors al contacte amb el
cas positiu no tenen l’obligació de confinar-se, encara
que hauran de rebre una
valoració individualitzada.
Així mateix, sí es recomana ferse dues proves diagnòstiques,
una al començament i l’altra al
final dels set dies des del contacte amb el positiu, així com
fer seguiment en cas d’experimentar símptomes compatibles.
No obstant no haver-se
d’autoconfinar, es recomana
que aquestes persones no
vagin a esdeveniments multitudinaris i utilitzar correctament la mascareta en les
seves interaccions personals,
inclosa amb la família.
La Torre De Barcelona

PORTES
OBERTES
5

Febrer

ESCOLES

Els reptes de TikTok
i els menors d’edat
Arrel de la tràgica mort d’una nena, la plataforma ha rebut
moltes crítiques per difondre vídeos de reptes perillosos.
TikTok és una xarxa social molt popular, sobretot
entre la població més jove.
La plataforma serveix per
veure i compartir vídeos de
tot tipus: des de balls, passant per tutorials de bellesa
o de cuina, fins a una gran
varietat de reptes que es
posen entre sí els usuaris.
També és una plataforma
plena d’influencers i empreses que busquen treure un
benefici de la seva activitat. I
per tal d’aconseguir atenció,
seguidors i, en última instància, diners, hi ha usuaris
disposats a fer qualsevol cosa.
Fins aquí pot semblar que no
hi ha cap problema, sempre i
quan cadascú sigui conscient
fins on vol arribar. Però el
conflicte arriba quan aquests
vídeos arriben als ulls de
menors d’edat. I sobretot
quan estem parlant de vídeos
que conviden a l’usuari a
realitzar activitats que, de
vegades, poden ser perilloses.
És el cas dels vídeo-challenges,
un estil de vídeo viral que,
ja sigui per diversió o per

una causa benèfica, fa que
l’usuari hagi de complir
un repte, que pot anar des
de tirar-se aigua freda per
sobre o menjar el màxim de
dumplings en un minut, fins
a quedar-se sense respirar
el màxim temps possible.
Hi ha reptes de TikTok
que són iniciats per part
d’organitzacions que tenen
finalitats socials, com per
exemple conscienciar sobre
el canvi climàtic (#TodosPorElClima) o per lluitar
per la igualtat d’oportunitats (#DanceForChange).
El problema arriba quan,
a banda de no tenir cap
finalitat útil, el repte posa en
perill la vida dels usuaris.
És el cas d’un repte anomenat #BlackOutChallenge que
convida a quedar-se sense
respiració durant el màxim
temps possible. Tràgicament, aquest repte ja s’ha
cobrat dues vides de menors.
L’última d’elles, una nena
italiana de només 10 anys.
I què hi diu la llei? Segons
la Llei Orgànica 3/2018 de
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Protecció de Dades Personals
i Garantia dels Drets Digitals
del 5 de desembre, article
7.1, l’edat mínima a Espanya
per a que un menor pugui
gestionar les seves dades
a internet és de 14 anys.
La plataforma TikTok avisa,
abans de descarregar l’app,
que no està indicada per
a menors de 13 anys, és a
dir, intenten limitar l’accés
de menors a la plataforma.
D’aquesta manera volen
evitar que els menors puguin
accedir a continguts inapropiats. Però qui diu que
un menor no pot mentir a
una app sobre la seva edat?
Després de les tragèdies
mencionades, TikTok ha
anunciat que començarà a aplicar mesures de
prevenció reforçades. Per
exemple, aquells usuaris
que indiquin tenir de 13
a 16 anys, podran accedir
només a una versió restringida de la plataforma. Així,
només li podran aparèixer
continguts adaptats a la
seva edat i no podran fer
servir el xat entre usuaris.

La plataforma
TikTok avisa, abans
de descarregar
l’app, que
no està indicada per a menors
de 13 anys.

A més, la plataforma també ha activat una funció,
anomenada Family Pairing,
destinada a vincular el compte
d’un menor a un altre del seu
tutor legal, mare o pare. El
que s’intenta comunicar des
de TikTok és que la solució
no hauria de ser bloquejar
l’aplicació ni prohibir-la,
sinó que s’ha de promoure
la mediació parental i fomentar l’educació digital.
La Torre De Barcelona

Bonanova

TRANSFORMAR
EL PRESENT PER
LIDERAR EL FUTUR
Coneix-nos!

Jornada de
Portes Obertes
Educació Infantil
29 gener 2022
19 febrer 2022

10:00 h (Presencial)
10:00 h (Presencial)

Educació Primària
29 gener 2022

11:00 h (Presencial)

ESO
19 febrer 2022

11:00 h (Presencial)

Batxillerat Nacional, Batxibac
i Batxillerat Internacional
4 febrer 2022
5 febrer 2022
18 març 2022
19 març 2022

18:00 h (Virtual)
10:00 h (Presencial)
18:00 h (Virtual)
10:00 h (Presencial)

Tot un món al teu servei
Extraescolars • Langcentre (anglès) • Escola d’idiomes • Club esportiu
Escola de dansa • Escola d’escacs • Escola de música

Entrevistes i visites personalitzades
www.bonanova.lasalle.cat

932 54 09 50

ESCOLES

Els pares són el
mirall dels fills
Per combatre i prevenir
l’obesitat infantil cal canviar els hàbits alimentaris
i incrementar l’activitat
física, una tasca gens fàcil
que requereix l’ajut d’un
especialista perquè estableixi, després d’avaluar
l’entorn familiar, les pautes que s’han de seguir.
Per poder fer aquests
canvis d’hàbits és necessari comptar amb el
suport i la participació
activa de tota la família.
Per aquest motiu els
primers que han de dur a
terme una vida saludable
són els pares perquè ells
són el mirall dels fills.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), l’obesitat infantil és
un greu problema de salut que afecta a més de 43
milions d’infants a tot el món.
A Espanya ho pateixen un
40% dels menors, és a dir, un
de cada tres té problemes de
sobrepès. L’obesitat en infants
i adolescents es deu, generalment, a la manca d’activitat
física perquè fan una vida sedentària basada en la televisió
i l’abús dels videojocs. També
afecta molt el menjar ric en
greixos i calories.
Si no s’actua a temps l’obesitat
no només serà un problema en
l’etapa de creixement sinó que
també afectarà l’edat adulta,
desenvolupant prematurament
hipertensió arterial, diabetis i
hipercolesterolèmia i, per tant,
major risc de patir malalties
cardiovasculars, perill que una
persona que no és obesa adquireix a partir dels 60 anys. A
tots aquests riscos cal afegir-hi
el dany psicològic que pateixen els infants que tenen excés
de pes, ja que sovint són discriminats pels seus companys,
cosa que deriva en baixa

Com podem combatre
l’obesitat infantil?
autoestima i en alguns casos
més greus pot desencadenar
anorèxia nerviosa o bulímia.
Per combatre l’obesitat infantil s’han de canviar tots els
hàbits perjudicials, una tasca
gens fàcil, però en la que els
progenitors, com en gairebé
totes les fades educatives,
juguen un paper primordial.
La primera recomanació és
consultar amb un especialista perquè sigui ell, analitzant l’entorn familiar, el qui
marqui les pautes a seguir,
unes recomanacions i consells
en les que serà fonamental la
combinació d’una dieta equilibrada amb l’augment de l’activitat física, l’educació nutricional i el canvi de conductes.
Per poder fer aquests canvis
d’hàbits és necessari comptar
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amb el suport i la participació
activa de tota la família. Per
aquest motiu els primers que
han de dur a terme una vida
saludable són els pares perquè
ells són el mirall dels fills. I és
que una de les ensenyances
més importants que els progenitors poden deixar als seus
fills són els hàbits alimentaris
correctes que han de seguir
durant tota la seva vida per tal
d’aconseguir una bona salut i
una bona qualitat de vida en
la seva etapa adulta.
Respecte a l’alimentació cal
introduir fruites i verdures en
els menjars, ja que ajudaran
a prevenir malalties i a cuidar
el sistema digestiu i immunològic. Es pot fer substituint, a
l’hora de menjar, els dolços i els
greixos. Cal eliminar o reduir
al màxim els cereals industrials

de l’esmorzar a casa, les galetes
i el suc envasat que es posa a la
motxilla per menjar en el pati
de l’escola que se suma a la brioixeria industrial, batuts i begudes ensucrades del berenar.
Cal també canviar els hàbits
sedentaris limitant a dues hores al dia el temps en què els
infants passen davant d’una
pantalla. És recomanable que
els nens facin almenys una
hora diària d’activitat física,
que juguin en espais oberts,
que passin menys temps a
casa, que surtin a caminar
i que tinguin un estil de
vida que no sigui sedentari.
D’aquesta manera també es
redueix el risc de patir diabetis, malalties cardiovasculars i
certs tipus de càncer.
La Torre De Barcelona

ESCOLES

Consells per una bona educació
dels fills
Educar als fills és una de les
tasques més difícils a les que
s’enfronten els pares. No hi
ha cap fórmula màgica per
fer-ho bé, però sí que hi ha
alguns paràmetres claus que
cal seguir i saber aplicar.

seves males conductes és bo
però també reconèixer i reforçar les bones. Això no vol dir,
sobretot en l’adolescència, que
els pares hagin de ser amics
dels seus fills perquè la relació
no pot ser d’igual a igual, els
pares sempre han d’estar en
un esglaó superior.

Exemple
El primer que cal tenir clar és
que els pares són un exemple pels seus fills. Els infants
tendeixen a imitar totes les
conductes, siguin bones o dolentes. Per tant, de res serveix
sermonejar-los quan se salten
alguna norma si nosaltres fem
el mateix. Les regles també
han de ser clares i coherents i
cal que els infants entenguin
que els seus sentiments no
són el problema però sí les
males conductes.
La comunicació entre
pares i fills és bàsica. Cal

Experimentar

La sobreprotecció sovint protegeix als pares de
certes pors però no als fills. Cal deixar-los que
experimentin, corrin riscos i, si s’equivoquen,
estar al seu costat per ajudar-los.
parlar-los molt, sense
presses, explicar-los contes i deixar que ells ens els
expliquin a nosaltres.

A l’hora d’educar, els estímuls, les mostres d’afecte i
recompenses són més eficaces
que els càstigs. Rectificar les

És bo permetre’ls que ells mateixos experimentin i s’equivoquin, que corrin riscos. Si erren
s’ha d’estar al seu costat per
cuidar-los físicament i emocionalment però amb límits. La
sobreprotecció no és bona.
Cal eliminar frases tòpiques
que comparin i desqualifiquin
perquè cada nen és únic i no
tots actuen de la mateixa manera i van al mateix ritme.
La Torre De Barcelona
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Què és l’escala
Wechsler?
El test d’intel·ligència ideat per David Wechsler permet obtenir el coeficient intel·lectual
d’infants i adolescents durant les etapes de Primària, Secundària i el primer curs de
Batxillerat

Conèixer el coeficient intel·lectual
és una bona eina
per finalitats clíniques i pedagògiques.
Tot i que hi ha diferents tipus
de tests i modalitats per establir-ho, la més extensa i emprada és l’anomenada Escala
Wechsler d’Intel·ligència per a
Nens, anomenada WISC per
les seves sigles en anglès, un
mètode creat i patentat l’any
1939 pel reconegut psicòleg
nord-americà d’origen romanès David Wechsler.
La WISC, a diferència d’altres
tipus de tests que només
serveixen per als adults, és útil
per fer-ho en edats compreses
entre els 6 i els 16 anys i 11
mesos, és a dir durant les etapes de Primària i Secundària i
el primer curs de Batxillerat. A
més la WISC es pot aplicar a
grups d’individus en el que sigui necessari determinar el seu
nivell d’habilitats cognoscitives
o el seu funcionament neuropsicològic, segons s’indica
des del Consell General de la
Psicologia.
Així la WISC permet el
diagnòstic d’altes capacitats,
de discapacitat intel·lectual
lleu o moderada, de trastorns
d’aprenentatge, disfuncions
neuro-psicològiques i alteracions d’atenció com el TDAH.

David Wechsler, un alt
càrrec del novaiorquès
Hospital Psiquiàtric
Bellevue, va mostrar
la seva disconformitat
amb el procediment
per mesurar la
intel·ligència emprada
fins aquell moment,
el de Binet-Simon,
i va crear i patentar
el seu propi mètode,
que s’ha anat revisant
i adaptant diverses
vegades.

A diferència d’altres teories en
què la intel·ligència es dividia
en dues categories, la verbal i
la no verbal, el mètode ideat
44 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

per David Wechsler i actualitzat el 2014 estableix cinc
línies de valoració: compressió
verbal, comprensió viso-espacial, raonament fluid, memòria de treball i velocitat de
processament. A més existeixen altres cinc índexs d’avaluació secundaris que mesuren
el raonament quantitatiu, la
memòria de treball auditiva,
la memòria no verbal, la capacitat general i la competència
cognitiva.

i és que aquest tipus de
proves com l’Escala Wechsler
d’Intel·ligència per a Nens
tenen en compte aspectes
cognitius en els infants,
però no en mesuren d’altres
com les emocionals, socials o empàtiques. Aspectes,
aquests que són considerats
factors molt importants en
l’intel·lecte i en el desenvolupament personal que res
tenen a veure amb la capacitat
d’assimilar coneixement.

Segons el Consell General de
la Psicologia els punts forts
de la WISC són poder establir
la multidimensionalitat de la
intel·ligència. Un altre punt
a favor és la seva utilitat en
l’avaluació de grups clínics en
què hi ha dificultats d’atenció
o de motivació o en aquells
on el cansament pot aparèixer molt aviat. A més també
consideren que els resultats
obtinguts són molt fiables.
Hi ha, però, un petit retret,

Davant d’aquesta mancança molts experts aconsellen
acompanyar els tests d’intel·
ligència amb altres accions
o proves complementàries.
També és rellevant tenir en
compte que la intel·ligència no
es referma del tot fins al voltant dels 12 anys amb la qual
cosa fins a arribar a aquesta
edat es poden produir canvis
en l’evolució de l’infant.
La Torre De Barcelona

ESCOLES

Consells no gaire evidents
per a pares i mares
Alguns aspectes de la criança i l’educació dels fills no solen
trobar-se als llibres, com el paper de l’instint
Hi ha experiències a la vida
que no es poden aprendre
sense experimentar-les. En el
cas de la maternitat i la paternitat, estem sobrecarregats de
bibliografia especialitzada i de
fòrums per a compartir informació important per a criar
els fills i filles, però no sempre
es parla d’aspectes que formen part d’un aprenentatge
del dia rere dia i pels quals
no hi ha una fórmula igual
per a tots. Perquè la teoria té
els seus límits i pot funcionar
com a guia, però hi ha temes
dels quals no es habitual parlar, excepte en una conversa
amb altres pares al parc.
Algun d’aquests temes,
per exemple, és el tema de
la obsessió amb la neteja.
Tots els pares han de bregar
amb el desordre i la brutícia
diària quan arriba un nadó
a les seves vides. I més que
fustigar-nos amb la necessitat de que tot estigui sempre
perfecte, potser val més la
pena ampliar el llindar de
tolerància a cert caos que
inevitablement la vida amb
nens i nenes petites comporta i no farà mal a ningú.

D’altra banda, els últims
anys ha guanyat molt de
pes una criança conscient i
que atengui les necessitats
emocionals dels fills, però és
sempre bo fer cas a les seves
peticions? Està clar que s’ha
d’aprendre a valorar aquest
aspecte segons el tipus de
necessitats i l’edat dels nens,
però també s’ha d’aplicar cert
sentit comú per a no arribar a
comprar, per exemple, tot el
que vulguin a la seva disposició per evitar que plorin.
Posar límits també forma
part d’una bona educació.
I què dir sobre el temps que
perd la parella i cadascú, pare
o mare. És habitual sentir-se
culpable per desitjar amb
totes les forces una estona
sols, per a no fer res, descansar o fer esport, anar a
la perruqueria... No només
és necessari sinó que és bo
per a la salut emocional dels
pares, i això repercutirà als
fills. En aquest sentit, val la
pena buscar temps de qualitat
no només per a un mateix
o la parella, sinó per tota la
família. Sobre tot pel que fa a
buscar espais de comunicació
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i connexió amb la resta; el
sopar pot ser un bon moment,
ja que possiblement cada
membre haurà tingut la seva
pròpia rutina durant el dia, i
de vegades s’ha de lluitar contra la temptació de posar la
televisió i deixar que tothom
s’aïlli amb la safata per saber
com ha anat el dia de cadascú.
Un bon espai de comunicació
facilitarà que els fills expliquin
els reptes que afronten diàriament, que potser ells mateixos
no saben qualificar però amb
la guia d’un adult poden processar i comprendre millor,
per exemple pel que fa a les
relacions amb companys del
col·legi o amb els professors.
La confiança també es recolza
en la pròpia flexibilitat dels
pares i mares, en acceptar que
sempre poden haver sorpreses que encara que haguem
explicat mil vegades alguna
cosa al nostre fill pot reaccionar de maneres diferents a les
que esperem. La flexibilitat i
la comprensió i deixar espai
per a que s’expliquin al seu
ritme també són aspectes que
a l’hora d’educar no es solen
dir i són importants.

Hem de recordar
que atendre conscientment les necessitats d’un fill no
vol dir complir tots
els seus desitjos

Per últim, l’instint és el gran
aliat que com a pares i mares
tenim a l’abast i bé per desconfiança amb un mateix o
inseguretat deixem de costat
moltes vegades. Per molts
llibres, converses i articles que
circulin per Internet i de boca
en boca d’altres progenitors,
cadascú coneix al seu fill o filla
i pot confiar en que si alguna
cosa no funciona com sempre
val la pena prestar-hi atenció.
La Torre De Barcelona

ESCOLES

Els reptes educatius del segle
XXI han posat de manifest
una crisi respecte a una gran
quantitat de temes: el paper
dels professors, la integració
de las TIC, el mode d’aprenentatge, la importància de
les emocions, la relació entre
les aules i el món laboral...
Però com a base de tots
aquests aspectes, la pedra
angular que preocupa a
docents, pares i mares i a la
consciència general de la societat és l’adquisició de valors
que formin més plenament
als alumnes per a construir
una societat millor i preparar-los pel futur.
Els models educatius de la
última dècada s’han centrat més en la formació per
competències i habilitats
per sobre de la memorització de continguts, i per a
molts professors aquest és
un bon mitjà per treballar
el caràcter dels i les alumnes, per exemple a través
dels projectes en grup.
Segons els pedagog, formador i escriptor Salvador Rodríguez Ojaos, l’educació per
competències és una oportunitat per transmetre valors
que, a més de proporcionar
una experiència educativa
de maduració satisfactòria i
plena per als nens i els joves,
els apropi a les institucions educatives per a evitar
l’abandó.
El docent considera que el
fracàs escolar està relacionat
amb la frustració de l’estudiant de no veure que el
seu esforç és significatiu, i
apunta l‘educació en valors
com la manera en que poden

transformar aquesta sensació en plenitud. Al seu blog,
www.salvarojeducacion.com,
l’autor ens fa una proposta
de 10 valors fonamentals per
les escoles del segle XXI.

1. Respecte.
A un mateix i als altres, com
garantia de poder aprendre
i formar part d’una societat
on la tolerància a la diversitat

3. Diàleg.
S’ha de fomentar la capacitat
dialèctica i de conversa per
exposar les pròpies opinions
i escoltar les dels altres, respectant-les i buscant arribar a
punts en comú per sobre dels
prejudicis.

4. Compromís

després d’haver aconseguit
uns objectius a base de treball
ben fet

6. Honestedat.
El sentit comú i la justícia
amb un mateix i els altres són
fonamentals per poder tenir
una experiència d’aprenentatge satisfactòria.

Per poder aprendre, els

7. Humilitat
Que forma part de conèixer-se a un mateix, a les fortaleses i habilitats que es tenen
així com les limitacions.

8. Prudència
Relacionada amb la capacitat
reflexiva i la discreció, és un
valor que permet formar als
alumnes en que els seus actes
tenen conseqüències i s’han
de tenir en compte.

9. Rigor.

Valors fonamentals
per educar en temps
de crisi
és un requisit per a poder
conviure en pau.

2. Agraïment.
És imprescindible que els i les
alumnes entenguin el valor
de la labor dels professors,
que siguin conscients que
és un bé per a ells mateixos que requereix esforç i
mereix el seu agraïment.

alumnes han de ser conscients que la seva educació és
important per a ells i per la
societat, i per tant que han
de poder desenvolupar la
responsabilitat que els afecta
al respecte.

5. Esforç
Que no es sinònim de patiment sinó de goig i satisfacció

El procés d’aprenentatge ha
de ser un procés personal de
disciplina i d’integritat, així
com de transparència amb les
nostres intencions i els mitjans
que posem per a aconseguir
els nostres objectius.

10. Sostenibilitat.
Comprendre que el nostre
entorn i el nostre planeta té
uns recursos limitats i que
hem de fer un bon ús dels
mateixos és un element clau
del dia a dia dels estudiants
que els prepararà millor per a
la societat del demà.
La Torre De Barcelona
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Com crear mapes
conceptuals
La tecnologia
permet elaborar
aquests recursos
de forma senzilla.
Els mapes conceptuals o mentals són una eina molt útil per
a professors i estudiants per a
representar de forma gràfica
un tema relacionant idees i
conceptes entre si. Generalment, les idees són representades en nodes estructurats
jeràrquicament i es connecten
amb paraules d’enllaç per
explicar les relacions.
El procés de connectar idees
en un espai tangible pot consolidar el coneixement que es
té sobre el tema i clarificar les
àrees que necessiten una mica
més de feina. Crear un mapa

conceptual pot ser útil per
presentar informació concreta sobre un camp; absorbir
informació mentre s’estudia
per a un examen; avaluar la
comprensió d’un estudiant
sobre un tema específic; consolidar el coneixement durant
el procés d’aprenentatge;
demostrar un nivell acceptable de comprensió d’un tema;
o definir el coneixement que
està a la ment, però que no
s’ha documentat formalment.
Elaborar un bon mapa conceptual és complex, però les
noves tecnologies faciliten
aquesta tasca.
Miro és una pissarra virtual
online i infinita fàcil d’usar
i que molts professors han
adoptat a les seves classes per
l’ampli ventall de possibilitats
que ofereix, ja que permet
organitzar, aprofundir i planificar idees estalviant temps
gràcies a les seves múltiples
plantilles predissenyades.
Canva crea mapes conceptuals a través de plantilles ja dissenyades o fent-ne una d’original. Els mapes es poden
inserir en presentacions o informes i compartir-los o descarregar-los en alta resolució.
Lucidspark permet crear
mapes online en col·laboració
afegint-hi elements com fletxes, caixes, núvols o cercles
per explicar conceptes claus.
També s’hi poden fer comentaris i suggeriments en línia.
Mindly és una aplicació
disponible per iOS i Android
que permet donar estructura
a les idees, resumir, planificar
projectes o prendre notes
durant una pluja d’idees.
MindNode, disponible per
a iOS, permet crear mapes
mentals i pluja d’idees en
entorns tàctils. Es poden
inserir imatges i enllaços,
ordenar de manera automà-

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

tica i amagar aquelles branques que no són necessàries
en el moment del treball.
MindJet permet sincronitzar amb eines d’ús diari i la
integració amb més de 800
aplicacions. Compta amb
vista cronològica, filtres,
navegació simplificada i mode
interactiu.
XMind permet als usuaris
inserir comentaris en els
mateixos treballs i en els
d’altres, imprimir-los en
múltiples pàgines i exportar-los en els formats de
Microsoft Office i PDF.
MindBoard Classic permet
escriure tant amb el teclat
com amb el dit i proporciona
diversos pinzells, colors i una
opció d’exportar mapes conceptuals en format PDF.
MindQ aposta per la personalització gràcies a la possibilitat
de canviar els fons dels mapes,
els colors emprats, els patrons i
inclús el format del text.
La Torre De Barcelona
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Ajudar als nens a fixar-se uns
objectius pel proper any
Això els farà més responsables, però també se sentiran útils i molt satisfets si ho assoleixen, la qual cosa augmentarà la seva autoestima
De la mateixa manera que
els adults ens plantegem
una sèrie d’objectius per a
l’any nou (la majoria dels
quals no solen complir-se),
és també molt aconsellable
animar als més petits a que
en facin una llista amb una
sèrie de propòsits a aconseguir en els pròxims mesos.

Els propòsits
més comuns
• Ser més obedients.
• Aprendre a compartir
amb germans i amics.

• Llegir més. És molt im-

portant inculcar-los l’amor
per la lectura, acompanyar-los en el procés i donar
exemple. També s’ha de
triar llibres de temàtica que
els cridi l’atenció i sobretot
adaptats a la seva edat.

• Ser més ordenats (amb les
seves joguines, el seu material
escolar...)

• Practicar més activitat

física. Introduir-los en la
pràctica d’algun esport o simplement plantejar-los caminar
cada dia, o passejar els caps
de setmana. No només és un
hàbit molt molt saludable,
sinó que també els ajudarà a

abandonar per una estona la
televisió, el mòbil, la tauleta
o la consola i passaran més
estona en família.

• Col·laborar més a casa.

Cal anar acostumant als nens
a participar en les tasques
domèstiques en funció de la
seva edat. Fomenta l’autonomia, a més que hem de fer-los
entendre que si ens ajuden, els
hi podrem dedicar més temps.

• Estudiar més. No pro-

testar per fer els deures, no
deixar-los per a l’últim dia,
esforçar-se més en els treballs,
dedicar més temps a l’estudi
si és necessari... després d’uns
mesos milloraran els seus resultats acadèmics i se sentiran
molt orgullosos.
És essencial que sempre
s’estableixin metes factibles,
que es puguin aconseguir amb

una mica d’esforç, perquè
pel contrari, poden acabar
frustrats i abandonar, i el que
volem és convertir aquests
actes en rutines alhora que
van aprenent coses. Aquests
propòsits també han d’escriure’s en un tauló o cartolina
(perquè quedi exposat i els puguin recordar), així com fixar
dates per a anar-los superant.
Eva Remolina / AMIC

JORNADES DE
PORTES OBERTES
4 DE FEBRER
5 DE MARÇ
Batxibac

sgregori@santgregori.org
www.santgregori.org
Carrer Carles Riba 11-15
08035 Barcelona
Tel.: +34 93 212 31 08
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Com ajudar a un amic
amb depressió?
Quan una persona propera pateix depressió es produeix una situació complexa no només per
qui té el trastorn sinó també pel seu entorn, que no sap quina és la millor manera d’ajudar-lo, i
sovint es produeixen situacions tenses i gens agradables.

Per superar una
depressió la influència de l’entorn
és clau, però cal
saber què fer, com
afrontar-ho i anar
molt amb compte
amb el que es diu
i la manera d’actuar envers qui ho
pateix.
El primer que cal fer és
informar-se bé sobre què és
la depressió. L’Organització
Mundial de la Salut (OMS)
la descriu com un trastorn
amb presència persistent de
tristor i una pèrdua d’interès
en activitats, acompanyada
d’una incapacitat per fer les
tasques diàries durant 14
dies o més. És a dir, que un
dia dolent el pot tenir qualsevol, però en una depressió
els símptomes es produeixen
d’una manera intensa i sostinguda en el temps. Aquests
poden variar d’una persona
a una altra i es poden moure
en els terrenys emocional,
físic, cognitiu o conductual.
Qui té depressió pateix alteracions en el son i en l’alimentació, li falta energia, no es concentra ni pren decisions, està
sempre trist, té l’autoestima
baixa, pensaments de culpabilitat i absència d’un sentit de
vida, perd interès i motivació i
no té esma de fer les activitats
quotidianes. A vegades es té
també ansietat i dolors sense
cap explicació aparent.

Com ajudar

Cal ajudar la persona
depressiva a fer allò que
se senti incapaç com les
tasques quotidianes,
anar a teràpia o prendre
un medicament.
I sobretot cal prendre’s
molt seriosament els
seus pensaments, en
especial aquells que
fan referència a la
mort. Si es produeix
això ha de ser valorat
per un psiquiatre.
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Si se sospita que algú proper
té depressió, el primer que cal
fer és acompanyar-lo perquè
es posi en mans d’un professional. No sempre la persona
amb depressió és conscient
del que li passa.
Durant el temps que dura
la depressió és primordial no transmetre-li, ni
amb paraules, conducta o
gestos, missatges que puguin traslladar culpabilitat,
debilitat, fragilitat, inutilitat
o falta de comprensió sobre
el seu malestar emocional.
Cal eliminar frases del tipus:
“les depressions no existeixen”, “estàs així perquè vols”,
“no tens motius per estar
trist”, “hi ha gent que ho
passa pitjor que tu”. Moltes
vegades les persones amb
depressió intenten evitar que
se’ls noti el patiment per no

haver d’enfrontar-se a aquest
tipus de comentaris.
És necessari i molt útil parlar
de què li passa intentant que
expliqui què és el que li fa
sentir-se d’aquesta manera
o quan va començar aquesta
sensació. Cal saber-lo escoltar
i aconseguir que es desfogui.
La conversa ha de servir per
alliberar, fer-lo sentir millor
o treure una mica el malestar
que té. Si es provoca l’efecte
contrari s’ha de tallar.
Cal ajudar-lo a fer allò que se
senti incapaç com les tasques
quotidianes, anar a teràpia o
prendre un medicament.
I sobretot cal prendre’s molt
seriosament els seus pensaments, en especial aquells
que fan referència a la mort.
Si es produeix això ha de ser
valorat per un psiquiatre com
més aviat millor.
La Torre De Barcelona

Clínica ServiDigest inaugura les seves noves
instal·lacions dotades amb la tecnologia més avançada
CLÍNICA SERVIDIGEST HA ESTAT PIONERA DES DE FA MOLTS ANYS A UNIR LES
ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES IMPLICADES EN LES MALALTIES DE
L’APARELL DIGESTIU, ENDOCRINOLOGIA, NUTRICIÓ I DIETÈTICA, I OBESITAT, PER A
OFERIR ALS PACIENTS UN ESTUDI DIAGNÒSTIC I UN TRACTAMENT MÈDIC-QUIRÚRGIC
DE MANERA INTEGRAL I MULTIDISCIPLINÀRIA.
L’objectiu sempre a estat oferir la
màxima qualitat humana, professional i tecnològica, que ha culminat
enguany amb una important ampliació de les instal·lacions i serveis mèdic-quirúrgics amb nous Gabinets de
consulta i diagnòstic, quiròfans per
a Endoscòpia Digestiva Avançada,
Hospital de Dia amb Unitat centralitzada de Vigilància Monitorada, Auditori equipat amb tecnologia capdavantera per a la realització de Cursos i
Sessions Científiques-Formatives, en
format presencial i virtual per videotransmisió, Laboratori per a Cursos i
Trainings Hands-on en model animal
per a la formació dels professionals
en les tècniques endoscòpiques més
avançades, i tot això dissenyat amb la
màxima qualitat en les instal·lacions i
seguretat per als pacients.
Com a pioners a crear Unitats mèdiques especialitzades i multidisciplinàries, el servei d’Aparell Digestiu,

disposa de 10 Unitats mèdiques especialitzades a les quals es remet al
pacient que presenta una patologia
més específica.
Per altra banda, la Unitat multidisciplinària mèdica-quirúrgica de Sobrepès i Obesitat de Clínica ServiDigest
ha estat la primera unitat acreditada,
clínica i científicament, per la Societat Espanyola d’Obesitat-SEEDO.
També disposa d’una Unitat multidisciplinària de Neurogastroenterologia, Nutrició Humana i Psicologia
Clínica per a diagnosticar i tractar als
pacients amb Trastorns Funcionals
Digestius, com la síndrome d’intestí irritable, la dispèpsia funcional, el
restrenyiment funcional.

d’avantguarda com l’Ecoendoscopia
(USI), un procediment mixt d’endoscòpia i ecografia, que permet avaluar
lesions localitzades en la paret de
l’Esòfag, Estómac, Tracte intestinal i
en zones veïnes, com les Vies biliars
i el Pàncrees, obtenir unes mostres
amb PAAF de les lesions detectades
per a la seva anàlisi posterior, realitzar terapèutiques endoscòpiques
o cirurgies mínimament invasives i
aplicar teràpies selectives.
En el Servei d’Hepatologia, a més
dels equips d’Ecografia, disposen
del FibroScan & CAP, una tecnologia amb la qual s’estudien la Fibrosi
hepàtica avaluant l’elasticitat del fetge i l’Esteatosi hepàtica.

Clínica ServiDigest

La qualitat en la cura de la salut dels
pacients també inclou la inversió
amb la tecnologia més avançada,
per a això compten amb tècniques

Balmes, 334 - 934 153 464 - 935 450 990 - 08006 Barcelona

CENTRE MEDICOQUIRÚRGIC

APARELL DIGESTIU, METABOLISME, NUTRICIÓ I OBESITAT

-

www.servidigest.com

SALUT

Taques a les dents:
la memòria dels teus hàbits
Cada vegada més persones fan tractaments per blanquejar-se la dentadura, però hi ha taques que podem evitar que apareguin
A l’hora de fer remeis casolans o de comprar
pastes dentifrícies s’ha de consultar a un especialista, ja que podem afectar el nostre esmalt.
El deteriorament del color de
la nostra dentadura és normal
amb el pas dels anys. Cada
vegada existeixen més tractaments per a pal·liar o eliminar
les taques, que sorgeixen per
diversos motius, i sabem també com prevenir-les.
No obstant això, el fet és que
ningú té les dents totalment
blanques, ja que per sota del
nostre esmalt, que és transparent, es troba protegida la
dentina, que té un color propi
segons cada persona (entre
tonalitats subtils de grocs,
marrons i grisos). Les taques,
que apareixen sobre l’esmalt,
poden aparèixer per factors
endògens, com ara patologies,
o exògens, com les causades
per fumar.
Ara bé, amb l’envelliment la
combinació d’ambdós motius
fan aparèixer la majoria de les
taques, que mostren l’acumulació dels pigments als que exposem les peces. La reducció
de l’esmalt amb l’envelliment,
a més, exposa més el color de
la dentina.

Per què tenim taques
a les dents?
L’origen de les taques és
divers. Poden aparèixer
pels nostres hàbits o fins i
tot per prendre cert tipus
de medicaments, encara
que hi ha patologies que
també afecten la pigmentació de les nostres dents.
L’excés de bilirubina a la
sang, per exemple, i altres
afeccions com la celiaquia,
la septicèmia (infecció) o
l’anèmia hemolítica (excés
de glòbuls vermells) provoquen coloracions. Alguns
medicaments associats a les
taques son per les al·lèrgies, la
hipertensió, la quimioteràpia
i per la psicosi, entre altres.
La mort dels nervis també
taquen les peces, deixant una
mena d’ombra negra a prop
de l’arrel de la dent.
El tabac i el consum molt
freqüent de begudes obscures,
com ara cafè, vi, té o refrescos, provoquen l’acumulació
de pigments que, amb els

anys, donen el característic
color groguenc de la dentadura. Les taques marrons, per
altra banda, solen estar provocades per un consum excessiu
d’aquestes substàncies, ja que
alteren la flora bacteriana de
la boca, fent aparèixer plaques
de carrall i facilitant les càries.
A més, aliments com les salses
de tomàquet, la xocolata o
els nabius també coloren les
dents si es té un consum excessiu. Per altra banda, l’acumulació de bactèries i fongs,
relacionats amb una deficient
higiene oral, poden provocar
taques verdes.

Com prevenir-les?
El primer pas pels especialistes és fer un bon diagnòstic. Així sabrem si podem
revertir la coloració canviant
els nostres hàbits o fent un
tractament especialitzat a una
consulta. El que és innegable
es que una neteja a consciència i una bona alimentació són
fonamentals per prevenir les
taques i possibles infeccions:
la neteja tres vegades al dia,
utilitzar el fil dental i esbandides i acudir periòdicament a
una clínica odontològica.
La Torre De Barcelona

25%

DE DESCOMPTE
En el teu primer tractament
per a nous clients.
* No aplicable en packs
ni bonus.

La millor aparatología i Tractaments · Un gran equip humà
Les millors marques · Tractaments sanitaris i d’estètica
integral · Els millors preus!
Marià Cubí 173 (Barcelona)
931 163 725 / 697 935 952

Viladomat 235 (Barcelona)
935 152 718 / 647 369 753
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Tractaments láser mèdic, medicina estètica,
estètica facial i corporal, ungles i massatges

SALUT

La lactància materna és un
moment delicat que moltes
mares primerenques temen
per les complicacions que
pugui comportar. En aquest
article, t’expliquem quins són
els principals problemes que
poden sorgir en aquest període i com solucionar-los.
Començar a donar el pit pot
semblar molt fàcil, però tant
la mare com el bebè necessiten un temps d’adaptació per
tal que tot vagi com la seda.

símptoma que causa molt de
dolor a la mare i pot provocar
que aquesta decideixi abandonar la lactància i passar a
alimentar el seu bebè amb
productes preparats. El més
comú és que les esquerdes
apareguin per una mala tècnica de lactància o per anomalies anatòmiques del bebè, com
el frenet labial o de llengua.
Solució: Aprendre com faci-

ques de lactància que ha
d’aprendre la mare, però hi
ha casos en què, per motius
anatòmics, aquest canvi
resulta difícil. És el cas dels
mugrons invertits o dels
mugrons plans.

Solució: Buidar el pit de
forma recurrent. Es pot fer de
forma natural o amb l’ajuda
d’un tirallets.

Solució: Provar de col·
locar el bebè per tal que
s’agafi a l’aureola del pit
i no només del mugró.
Amb els dits, fer pinça al

5. Rebuig del pit.
També es pot donar el cas que
el bebè no vulgui mamar d’un
dels pits. En aquesta situació,
la mare ha de comprovar que
no estigui patint mastitis en
aquest pit i intentar millorar
l’adherència del bebè.

Tot i així, hi ha problemes
que poden aparèixer durant
la lactància i és vital saber-ne les causes per poder
donar-hi solucions.

1. Mastitis.

En cas que rebutgi els dos
pits, el millor és consultar-ho
amb un metge especialitzat.

La mastitis, una de les dolències més freqüents de la
lactància, és una infecció de
la mama que provoca dolor,
inflamació, enduriment del
pit, febre i malestar general.

2. Esquerdes
a la pell.
Quan es té mastitis, solen
aparèixer també esquerdes a
la pell dels mugrons. És un

Solució: Fomentar el contacte entre la mare i el fill i donar
el pit en un ambient tranquil
quan el bebè estigui calmat.

Problemes de la
lactància i com
solucionar-los

El més recomanable és
consultar-ho amb un metge
quan apareguin els primers símptomes i seguir
el tractament aconsellat.
Solució: Hidrata la zona
afectada amb cremes específiques que pots trobar a
farmàcies. Recorda que, quan
vagis a donar el pit, has de
facilitat que el teu bebè pugui
agafar-se bé al mugró.

mesura del possible, s’ha d’intentar donar el pit a demanda
del bebè, de manera que el
cos de la mare vagi aprenent
quina és la quantitat de llet
que necessita cada vegada.

litar la correcta adherència del
bebè al mugró. Mantenir la
zona hidratada constantment.

3. Mala adherència
del mugró.
Gairebé tots els problemes
de la lactància deriven de
què el bebè no sap agafar-se
bé al mugró. Això es pot
arreglar mitjançant tècni-

6. Crisi de
creixement.

voltant del mugró i introduir-lo a la boca del bebè.

4. Ingurgitació o
acumulació de
llet als conductes
làctics

Pot passar que, de forma temporal, el teu bebè demani més
quantitat de llet de l’habitual.
Sol passar quan el bebè té
entre 3 i 6 setmanes de vida i
també quan ja té tres mesos.
Solució: Intentar donar-li el pit sempre que
el bebè ho demani.
La Torre De Barcelona

Aquest fenomen té lloc quan
la mare produeix més llet de
la que el bebè extreu. En la

OBRIM:
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 21H
DISSABTES DE 9 A 14H.

LA FARMÀCIA DE PRODUCTES NATURALS AL COSTAT DE L'ESTACIÓ DE SANTS.

- Sistemes Personalitzats
de Dosiﬁcació (SPD).
- Naturopatia.
- Aromateràpia
- Atenció farmacèutica.

Av. Josep Tarradellas 3, 08029, Barcelona

646 294 025
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- Homeopatia.
- Fitoteràpia.
- Consell Nutricional.
- Consell Articular.
- Infantil.
- Dermocosmètica.

934 301 926

Segueix-nos a:

lafarmaciadetarradellas
LaFarmaciadeTarradellas
@FarmTarradellas

info@lafarmaciadetarradellas.es

C/ Copèrnic, 30-32
08021 Barcelona
93 362 49 10
informacio@residencialaugustapark.com

C/ Veleta d’Arquer, 30-34
08017 Barcelona
93 254 05 70
reservas@bellesguardpark.com

Un servei
residencial
de luxe
• Servei sanitari
• Piscina d’hidromassatge
• Animació sociocultural
• Perruqueria
• Restaurant amb cuina pròpia
• Servei religiós

Garantia de
seguretat
Covid-19
• Test antígens ràpid
• Sistemes de higiene
• Programes de vacunació
• Controls de nous residents
• Programes de visites familiars

BELLESA

Trucs per a aprofitar al màxim
el nostre maquillatge
Utilitzar un sol producte per vàries zones del rostre és un recurs de
maquillatge professional i tota una mostra de sostenibilitat i estalvi
a il·luminador (si és anacarada i s’aplica a la part alta dels
pòmuls).

Il·luminar el rostre
Barrejat amb una barra de
llavis vermella, aconsegueix
un acabat natural i bonic de
bronzejat —s’ha d’aplicar amb
una brotxa—. També poder ser
efectius per a dibuixar peques
i ombres als ulls. Per donar
efecte bronzejat podem utilitzar
una base de maquillatge obscura. I si s’ha escollit un corrector
massa clar, es pot aprofitar per
esculpir i donar lluminositat
a la part alta dels pòmuls. Per
altra banda, per intensificar les
pólvores il·luminadores de les
parpelles, podem humitejar la
brotxa amb un polvoritzador
hidratant per augmentar el pigment i la lluentor del producte.
Utilitzar una barra de llavis
com a coloret no només és un
recurs per a dones creatives
o una tradició de les nostres
àvies, sinó que és tot un tractament a l’ordre del dia en el
maquillatge professional. I és
que la senzillesa, una vegada
més, és la clau de l’èxit. Així ho
va fer el propi François Nars al
1996 a una sessió de fotos a la
supermodel Carolyn Murphy,
a la qual va aplicar una gama

monocromàtica amb una sola
barra de llavis. De l’experiència, la marca va treure la mítica
barra de color The Multiple. Ja
sigui per comoditat, com a recurs d’urgència o per reutilitzar
productes, és possible aprofitar
tot el potencial d’un producte.

Pigments de colors
Maquillar-se no deixa de ser
fer un acte creatiu. L’estrella
de totes les combinacions

T’AJUDEM A AGAFAR EL
CONTROL DE LA TEVA SALUT
Tecnologia avançada per la teva salut · Fisioteràpia integrativa
Teràpies psicoemocionals · Nutrició integrativa · Fisioestètica

+34 695 232 059
Carrer Balmes, 353 - 08006 Barcelona
info@behealthbareelena.com
behealthbareelona.com
behealthbareelona
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són els pigments de colors.
Barrejats amb bàlsams poden
utilitzar-se com a llapis labials
o il·luminadors; si en tenim de
tons corals, amb una base de
maquillatge formen el perfecte
coloret en crema.

Barra de llavis
Pot emprar-se tan per bronzejar el rostre (si és marró
o nude, per crear un efecte
lleuger de bronzejat), tan com

Olis essencials
Combinar dos gotetes d’oli
de lavanda o d’aranja amb la
nostra base de maquillatge donarà una il·luminació natural
i refrescant a la pell. Per altra
banda, l’oli d’arbre de té calma
la pell cansada o inflamada,
combinant-la amb crema
hidratant dissimularà la fatiga
dels dies cansats.
La Torre De Barcelona

SALUT

Les abraçades són molt bones per a la salut
i el desenvolupament dels infants
nina, cosa que millora l’estat
d’ànim i alleugereix els símptomes de depressió.

Abraçar sovint als fills té
efectes positius tant en el
seu cervell com en el seu
cos i també, com és lògic,
en el dels pares.

L’afecte físic és la manera
més senzilla de connectar amb els nostres éssers
estimats i promoure la seva
salut. Les diferents formes
de contacte com acaronar,
agafar-se de les mans o abraçar poden ajudar als nens
a créixer d’una forma més
saludable, feliç, intel·ligent

i connectada amb
aquells que els envolten.

Potencia el
desenvolupament
El sentit del tacte és essencial
perquè en els infants desenvolupin les habilitats físiques,
cognitives, lingüístiques i pro-

tegeixin el sistema immunitari.
A més el tacte no només afecta
el desenvolupament durant la
primera infància sinó que també té efectes en l’edat adulta.
Les abraçades també enforteixen els vincles emocionals,
l’empatia i augmenten els
nivells de dopamina i seroto-

Incrementa la
intel·ligència
Segons una investigació de la
Universitat de Washington,
la mida de l’hipocamp és
superior en els nens que han
rebut més abraçades durant
els primers anys de la seva
vida. I aquesta és una part del
cervell vital per l’aprenentatge
i la memòria.
Les abraçades redueixen l’estrès, ja que baixen els nivells de
cortisol. A més el tacte pot actuar com un agent calmant per
augmentar els nivells d’endorfines que redueixen la freqüència
cardíaca i la pressió arterial.
La Torre de Barcelona
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El serrell i la forma de la cara: dos aspectes
crucials per lluir un pentinat afavoridor
Et donem uns quants consells a tenir en compte si et decideixes per
dur serrell aquesta temporada.
tantes versions que te’l pots
fer gairebé a mida. A més, al
ser un serrell més llarg és una
bona opció si et fa por un
canvi de look massa radical.
Tingues en compte que el
tipus de cabell també afecta
en com quedarà el serrell i
aquesta versió és la millor
amiga del cabell fi i llis.

Serrell arrissat
Tens una melena arrissada
però et veus un pentinat
massa sòlid? Si busques
dinamisme pel teu cabell, no
hi ha res com fer-te serrell. És
un element que, en el cabell
arrissat, aporta moviment i
volum amb molt d’estil.

Serrells laterals
Ja sabem que tallar-se el
serrell no és una decisió fàcil.
A banda del pentinat, hi ha
un altre aspecte important a
tenir en compte, i és la forma
de la cara. No és el mateix
una cara rodona que una de
quadrada, i és que el serrell
pot quedar molt diferent
segons aquest factor.
Per això t’expliquem quins
tipus de serrell seran tendèn-

cia aquest 2022 i et donem
uns quants consells a tenir en
compte si et decideixes per
un d’aquests pentinats. Hi ha
moltes versions de serrell, així
que de ben segur en trobaràs
un que s’adapti al teu estil.
Tisores, mirall i acció!

d’un serrell curt que queda
a mig front i lleugerament
despentinat. Es vol allunyar
de l’efecte perfeccionista
estil Cleopatra i per això és
una mica més llarg cap a les
bandes, de manera que la
cara queda ben enmarcada.

Serrell baby

Serrell desfilat

És el tipus de serrell que
s’ha posat de moda gràcies
a Úrsula Corberó. Es tracta

En aquest cas, és Ariadne
Artiles la que ha marcat
tendència. El serrell desfilat té

Un clàssic dels anys noranta
que torna amb molta força. El
pots portar tant amb la clenxa
al mig com lateral.
Ara que ja saps quins tipus de serrell existeixen, ja
pots decidir quin és el que
fa més per a tu. I, sobretot,
no oblidis tenir en compte
quin tipus de rostre tens. Si
estàs en dubte, el millor que
pots fer és consultar-ho amb
un expert en la matèria.
La Torre De Barcelona

Laura Sagone

Terapeuta Gestalt y Sistémica

Terapia Gestalt y Constelaciones
Sistémicas en formato individual
(presencial u online) y encuentros
grupales.
Deja que el mejor plan para tí
surja dentro de tí - Fritz Perls

T. 672 397 304 · laurasagone@libero.it
Instagram: @lavrr (Laura Sagone)
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5 propòsits de bellesa per a 2022.
Són pocs i els podràs complir!
Ja de ple en el 2022, repassem amb tu el que haurien de ser els teus
propòsits de bellesa per a aquest nou any.
Utilitzar cada dia
protecció solar

Fixa’t en els actius
dels productes

Per a evitar futures complicacions i malalties cutànies, resulta imprescindible usar cada
dia crema solar, fins i tot en
els dies d’hivern i encara que
estigui ennuvolat. Per això,
protegeix-te físicament del sol
amb roba i l’ús de protectors
amb SPF alt cada dues hores.
Evita també els cosmètics
fotosensibilitzats.

Encara que moltes persones
no parin atenció a aquests
detalls a l’hora de comprar els
seus cosmètics, els experts de
la marca ressalten la rellevància dels actius que componen
els productes. “Has de parar
atenció als actius per a assegurar-te que el producte triat
conté els components ideals
per a satisfer una determinada
necessitat”, explica l’Anna
Alocén

Hidratar el cutis dia
i nit

Un dels propòsits d’any nou hauria de ser que
«les cremes s’apliquessin diàriament per tot el
cos, al matí i a la nit, i sobre la pell neta i seca».
Ho sabem, és fàcil afegir
coses a les llistes de propòsits,
però és molt més complicat
complir amb tots ells... Però si
la teva llista està buida, segur
que no milloraràs en les coses
que segurament seran un benefici per a tu a tots els nivells.
Nosaltres, com saps, posem
la mirada en la cura personal i la protecció de la pell.

Per a ajudar-nos amb aquesta
llista de propòsits de bellesa, hem consultat amb
Anna Alocén, responsable
de R+D+i de The Essentials Cosmetics, i experta
en dermatologia. “Cuidar i
mantenir sana la pell hauria de ser cada any un dels
nostres principals propòsits”,
assegura Alocén.

Les cremes hidratants facials
i corporals són les millors
aliades per a començar el dia
lluint una pell radiant. Així
mateix, també són un component clau per a anar a dormir
amb un cutis fresc després
d’una neteja en profunditat.

Seguir la rutina de
bellesa
És sabut que, després de les
festes, la tornada a la rutina
pot ser tediosa i es deixen
oblidats costums que teníem
incorporades habitualment en
el nostre dia a dia. No obstant
això, algunes d’elles són
beneficioses per a la nostra
salut, com ho són les rutines
de bellesa.

Tria el cosmètic que
s’adapti millor a la
teva pell
Quantes vegades hem
comprat un cosmètic per
recomanacions d’amics i
familiars, per haver vist el
producte anunciat, o per
conèixer la marca que el
produeix? Molts prenen
aquesta decisió sense tenir en
compte factors clau que els
consumidors haurien de tenir
present per a aconseguir uns
resultats totalment eficaços.
Posa’t en contacte amb una
especialista. És recomanable
triar els teus cosmètics en
funció al teu tipus de pell.
bellezaactiva.com / AMIC

Aprimament · Anti-tabac · Anti-estrés · Alta estètica facial i corporal
Oferta Especial Gener 2022:
Tractaments facials MICRONEEDLING/DERMAPEN
· Radiance Vitamin (Vitamines d´efecte Il.luminador /Antifatiga)
· Age Reverse (Protocol Rejovenidor Global)
· Instawhite + (Vials Despigmentants/Aclarants)

Tant sols

69,50€!
Preu normal: 85€

C/Balmes 390, Entresol 1ª · www.anageli.com
T.934 185 895

Ana Geli
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Teràpies naturals
per curar les al·lèrgies
Certes medicines no convencionals ofereixen diagnòstics efectius per
entendre les causes de les al·lèrgies i evitar els seus símptomes
Aquestes teràpies fan tractaments tenint en
compte l’esfera psíquica, emocional, física y social de la persona.
tenen en comú que recullen
informació de l’esfera psíquica,
emocional, física y social de
la persona. Totes coincideixen
en que tant els antihistamínics
i les vacunes poden reduir
els símptomes però no curen
la patologia. Segons explica
l’autora, encara que els
enfocaments varien entre uns
i altres, totes coincideixen en
apuntar que les al·lèrgies són
reaccions desmesurades del
cos davant de factors externs
(pol·len, substàncies...).

Sistema immune,
alimentació i
emocions

Ho explica a la web Cuerpo
y Mente la periodista María
Leach, que sofreix les més
incòmodes rinitis des de fa
15 anys cada primavera. Però
es poden tenir en compte
altres teràpies per afrontar les
al·lèrgies?

Diferents
tractaments
Les cinc teràpies que va
consultar són l’acupuntura,
la kinesiologia, la medicina
quàntica, la homeopatia i
la medicina naturista. Totes

Des de l’acupuntura, per exemple, la respiració i la correcció
postural, així com una alimentació que ajudi al fetge i al
ronyó, són fonamentals per ajudar al cos a mantenir l’equilibri,
i ofereix el tractament amb
agulles per ajudar en aquest
procés. La medicina naturista,
per la seva banda, apunta la
hipersensibilitat de l’organisme
davant de substàncies quími-

Barcelona@elrefugidelesherbes.com · Tel 931 86 28 98 ·

ques que introduïm al cos de
manera habitual (com additius,
restes de plaguicides, conservants, hormones injectades
als animals...); segons aquesta
disciplina, aquests elements
estressen al sistema immunitari fins a sobrecarregar-lo. El
pol·len, els àcars o un conflicte
emocional són desencadenants dels símptomes al·lèrgics
(rinitis, conjuntivitis, esternuts,
asma...) que són una expressió
natural del cos per intentar
recuperar l’equilibri del seu
sistema immunitari. La homeopatia, d’altra banda, engloba
també l’esfera emocional i
recepta medicines per ajudar al
cos a adaptar-se a l’entorn. En
quant a la kinesiologia, apunta
directament a la salut intestinal per a recuperar el sistema
immune. Aquesta disciplina
distingeix tots els elements que
poden provocar els símptomes
al·lèrgics a partir del test de
morateràpia (plaques d’elèctrodes connectats a les plantes dels
peus que envien informació a
un ordinador).
La Torre De Barcelona

640 36 63 98 ·

@elrefugidelesherbes

Herbolari · Dietes personalitzades · Flors de Bach · Tractaments facials · Cosmètica Orgànica · Olis Essencials

Servei a domicili · Comandes per Whatsapp 640 36 63 98
Dilluns - Divendres: 10:00h - 14h / 16:30h - 20:30h
Dissabte: 10:00h - 14:30h
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Rda General Mitre,179
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DESCOMPTE

PER PERSONES
MAJORS DE
65 ANYS

RESIDÈNCIA

SOLÀRIUM
PLACES DISPONIBLES

PER VISITAR LES
INSTAL-LACIONS I CONÈIXER
ELS SERVEIS QUE OFERIM
TRUQUI AL TELÈFON
93 220 25 37 - 630 156 948

RESIDÈNCIA

SOLÀRIUM

LA SEVA NOVA LLAR
C. Ticià, 21, 08035 Barcelona.
Sortida 6 de la Ronda de Dalt,
davant l'Hospital Quirónsalud
T. 93 220 25 37 - 630 156 948
info@residenciasolarium.com
www.residenciasolarium.com
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Quin analgèsic
m’hauria de prendre?
L’aspirina, el paracetamol i l’ibuprofè formen part de la nostra vida
quotidiana
Els analgèsics i l’alcohol són un còctel molt
dolent perquè perjudica el fetge, l’estómac,
el tracte gastrointestinal, s’incrementa el risc
d’hemorràgia i potència la pèrdua de reflexos.
Els analgèsics formen part
de la nostra vida quotidiana i
sovint es prenen sense recepta
mèdica. La seva funció és
fer circular la sang buscant
senyals de dolor per interceptar-les o destruir-les abans
que arribin al sistema nerviós
central. Però cada família de
fàrmacs té la seva manera de
treballar. A l’hora de prendre’n un o altre cal saber les
seves propietats, per quan
estan indicats, per a què són
eficaços, no abusar d’ells per
no perjudicar l’organisme i no
barrejar-los amb alcohol.

Aspirina
L’any 1899 el químic Félix
Hoffman, de la companyia
Bayer, va millorar i sintetitzar
les propietats del principi actiu
extret de l’escorça del salze
blanc per comercialitzar l’àcid
acetilsalicílic. Durant un segle
l’aspirina ha estat el medicament més popular per combatre les cefalees i els dolors lleus.
Té propietats antiinflamatòries no esteroides, analgèsiques

i antipirètiques, però no és
molt útil en els casos d’origen
viral. Va bé per combatre la
febre i els processos inflamatoris. La dosi pels adults és de
0,6 grams cada 4 hores. No és
recomanable per a qui té úlceres, asma o insuficiència renal.

Ibuprofè
Creat en un petit laboratori de Nottingham (Regne
Unit) la seva comercialització es va iniciar el 1969 per
pal·liar, en principi, l’artritis
reumàtica, encara que s’ha
acabat convertint en un dels
analgèsics més consumits
per a tota mena de dolors.
Vuit milions d’espanyols
prenen cada dia dosis superiors a les recomanades
per les autoritats sanitàries.
És un antiinflamatori no
esteroide derivat de l’àcid
propiònic. Té propietats
analgèsiques i antipirètiques.
És bo en casos de mal de cap,
dolors menstruals, musculars
i altres quadres inflamatoris.
Es recomana prendre un
Curso Auxiliar de Odontología
Presencial & Online

comprimit de 600 mg cada
6-8 hores en adults i joves
d’entre 12 i 18 anys i 30 mg
per quilo en el cas dels nens.
Pot perjudicar a l’estómac.
En cas de patir trastorns cardiovasculars, renals i hepàtics
cal consultar al metge abans
de prendre’l.

Paracetamol
La síntesi del seu principi
actiu (de p-nitrofenol a àcid
acètic glacial) es va obtenir el 1873, però no es va
començar a vendre fins al
1955 als Estats Units sota
la marca Tylenol. Té propi-

etats analgèsiques i antipirètiques no inflamatòries.
Està indicat per combatre tant
la febre com els dolors moderats. És millor que l’ibuprofè
en cas de febre però pitjor
pels dolors més forts. Pels
adults i majors de 15 anys es
recomana un comprimit d’un
gram tres cops al dia amb
un interval de 4 hores. Els
menors i els d’edat avançada han de consultar amb un
metge abans de prendre’l. Un
ús excessiu pot perjudicar el
fetge i els ronyons.
La Torre De Barcelona

Glòria Vilalta i Grau
Enginyera Industrial

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

Tinc cura de tu i del teu espai.
“Espais Saludables, Persones en Equilibri”

Cuotas desde 95€/mes | Escuela ENFERMERÍA BCN | Tel. 93 238 62 74

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

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

SALUT

Consells per evitar
els llavis secs a l’hivern
humidificador o posar un
recipient d’aigua als radiadors de la calefacció.

Remeis casolans com
posar-se en els llavis
mel d’abella, oli d’oliva
o mantega de karité
eviten la sequedat i les
esquerdes.

El fred i la sequedat afecten,
a l’hivern, la pell dels llavis
que en ser molt delicada
necessita una ració extra de
nutrició i humitat. Els qui
pateixen de llavis secs sovint
es passen la llegua sobre ells
per mullar-los, però aquesta
no és una bona idea per-

què el que s’aconsegueix és
assecar-los més.

Remeis casolans
Encara que pugui sorprendre,
un bon remei per evitar la
sequedat dels llavis i que s’esquerdin és posar-se mel d’abe-

lla durant deu minuts, ja que
té un efecte antiinflamatori i
gràcies al seu pH àcid estabilitza la capa protectora de la pell.
També va bé posar-se durant tres minuts oli d’oliva o mantega de karité
i beure molta aigua.
A casa és bo fer servir un

Productes naturals
Però el més comú és untar-se
els llavis amb bàlsams labials de
cosmètica natural que treballen
exclusivament amb matèries
primeres naturals com l’oli de
coco o la mantega de karité que
s’integra millor a la pell.
Si s’ha d’estar a l’aire lliure en
un dia assolellat cal posar-se
en els llavis protecció UV
perquè la seva pell gairebé
no té melanòcits i, per tant,
està menys protegida davant
del sol. Però no val qualsevol
protector, és millor que sigui
de producció natural ecològica
o certificada i que no porti cap
mena d’ingredient sintètic.
La Torre de Barcelona

Clínica exclusiva especializada
en remodelación corporal

Te ayudamos a encontrar tu mejor versión
esculpiendo tu cuerpo

• COOLSCULPTING: alternativa no invasiva a la liposucción
Elimina la grasa que tanto molesta
• TRUSCULPT FLEX: tratamiento médico de tonificación muscular
Aumenta la masa muscular un 30%, sin ganar volumen
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clinicarosorodrigues.com
T.934 619 398
info@coolsculptingbarcelona.es
@coolsculptingbarcelona
Clinica Roso Rodrigues

Vivir con Arte presenta el seu primer concert solidari
amb Maribel La Canija al Teatre de Sarrià
famílies desestructurades o
amb pocs recursos; minories
ètniques; víctimes de violència
de gènere; centres de menors;
etc. són alguns dels perfils
amb els que es treballen als
projectes que imparteix des
de Vivir con Arte.

Artteràpia, un
mètode per a
conèixer-se millor
a un mateix

A Espanya, segons dades de
2020, 11,8 milions de persones, és a dir, un 25,3% de la
població, es troba en risc de
pobresa o d’exclusió social.
A Catalunya, aquesta taxa és
molt similar i se situa en un
21 per cent. Per tal de donar
suport a persones en aquesta
situació, neix Vivir con Arte,
una associació sense ànim de
lucre, ubicada a Barcelona,
que, a través de les diverses
disciplines que existeixen dins
l’art, treballa amb aquest col·
lectiu per a que puguin desenvolupar habilitats interpersonals i comunicatives, millorar
la seva autoestima, aprendre a
treballar en equip i potenciar
els seus nivells de creativitat.
Per a poder finançar els seus
projectes socials, aquesta
ONG organitza actes solidaris

també relacionats amb l’art;
en especial amb la música,
la dansa, màgia o humor.
En aquest sentit, el proper
divendres 11 de febrer de
2022 a les 19 hores tindrà
lloc el primer esdeveniment
d’aquestes característiques,
en col·laboració amb Maribel
La Canija, ex vocalista del
grup D’Callaos, que actuarà
al Teatre Sarrià, de Barcelona, acompanyada de la seva
banda, en una vetllada molt
especial en format acústic.

La Canija, nascuda
a Terrassa i amb
flamenc a les venes
des de jove
Maribel Martín, anomenada
La Canija i nascuda a la ciutat
de Terrassa, ha col·laborat
amb artistes de renom com

La Pegatina, Peret, La Mari
de Chambao, Juanito Makandé, entre d’altres. Tot i el seu
camí en solitari després de
cantar en el grup de flamencfusió D’Callaos, la seva veu
i la seva forta presència a
l’escenari segueixen essent
avui en dia els trets d’identitat
de l’artista.

Projectes per a
persones en risc
d’exclusió social
Es nostres projectes socials
es porten a terme dins de
la Comunitat Autònoma
de Catalunya, en diferents
poblacions, centralitzant la
major part de les activitats
dins de Barcelona ciutat i àrea
metropolitana. Persones amb
discapacitats físiques o intel·
lectuals; nens i adolescents de

Durant aquest any 2021 s’han
portat a terme tres projectes
socials d’artteràpia, en col·
laboració amb Aura Fundació
(taller adreçat a 4 adults amb
discapacitat intel·lectual); Federació Acapps (taller adreçat
a 7 dones sordes) i juntament
amb Associació Educativa
Integral del Raval (taller
adreçat a 40 nens i nenes amb
els seus pares i mares, tots ells
en situació de vulnerabilitat i
diferent nacionalitat).
Aquest any també s’ha iniciat
un taller de cinematografia juntament amb Fundació Comtal,
per a adolescents i joves, que
finalitza el proper mes de juny
de 2022. De cara al proper any
es realitzaran al voltant de sis
tallers més, amb els quals, en
total, pretenem arribar a unes
cent persones beneficiàries.
Més informació sobre la tasca
social de Vivir con Arte:
www.vivirconarte.org
@vivirconarteorg

CONCERT SOLIDARI

MARIBEL

La Canija

DIVENDRES, 11 DE FEBRER DE 2022, A LES 19 H
TEATRE DE SARRIÀ
Venda d’entrades a:
www.atrapalo.com
www.ticketmaster.es

Faldo torre de barcelona.indd 1

Preu: 15 i 20 euros
Les entrades també es poden
adquirir a la taquilla del teatre
el mateix dia de l’espectacle.

27/12/2021 9:19:01
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BARCELONA

Pobresa
menstrual
No només es tracta de
productes que no generen residus, sinó que
aquests articles poden
reutilitzar-se durant anys.
En concret, una copa
menstrual netejada y
guardada adequadament pot durar fins
a 10 anys (120 cicles
menstruals). A més,
l’alt cost dels productes
tradicionals els fan uns
productes inaccessibles
per a milers de dones

L’estat dels lavabos públics ja
no és excusa per a no utilitzar
productes sostenibles per a
la menstruació. La fundació
Rezero, amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona,
ha construït una setantena de
banys adaptats per al seu ús.
I és que moltes dones refusen
d’utilitzar aquests articles
quan són fora de casa, ja que
cal tenir una aixeta a prop i en
bones condicions higièniques
—i no diguem intimitat— per
poder rentar les esponges o
copes menstruals, així com les
compreses de tela.

Barcelona tindrà lavabos
per les copes menstruals
elements: una pica amb aixeta
dins del mateix compartiment individual del vàter,
sabó amb PH neutre, paper
de vàter reciclat lliure de
colorants i fragàncies, així
com un buidatge i gestió dels
residus sostenible i periòdic.

fundació Rezero també
Moltes dones refusen La
vol garantir un funcionad’utilitzar aquests
ment eficient i efectiu a
articles quan són fora nivell d’infraestructura de
la il·luminació, el tancament
de casa, ja que cal
de la porta i la fontaneria.
tenir una aixeta a prop
i en bones condicions Avantatges d’una
higièniques
higiene íntima
sostenible
Banys equipats amb
No només es tracta de
pica pròpia
productes que no generen
Aquests serveis tindran el
distintiu de “lavabos sostenibles” i garantiran certs

residus, sinó que aquests
articles poden reutilitzar-se
durant anys.
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En concret, una copa menstrual netejada y guardada
adequadament pot durar
fins a 10 anys (120 cicles
menstruals). A més, l’alt
cost dels productes tradicionals els fan uns productes
inaccessibles per a milers de
dones —segons un estudi de
l’Institut d’Atenció Primària
de Salut Jordi Gol i Gurina
(IDIAPJGol), dues de cada
10 dones a Espanya tenen dificultats per adquirir articles
per a la menstruació—.
Aquesta situació és difícil de
pal·liar, ja que es tracta de
productes de primera necessitat (d’aquí el polèmic 21%
d’IVA en tota aquesta gama
de productes, sostenibles i
tradicionals), i fa que algunes dones fins i tot hagin de
recórrer al paper higiènic de

forma habitual
—per això s’ha arribat a parlar de “pobresa menstrual”—.

Copes menstruals
gratuïtes
La campanya dels lavabos sostenibles va en línia amb l’estratègia de la conselleria d’Igualtat i Feminisme de Catalunya
d’abordar el malbaratament de
residus i l’educació sexual.
I és que durant la primavera
d’aquest any 2022 es repartiran copes i calces menstruals
als alumnes de 3er d’ESO dels
col·legis de Catalunya, com
anunciava el passat novembre
la consellera d’Igualtat i Feminisme, Tània Verge.
La Torre de Barcelona

SALUT

El que hem de saber
sobre l’emblanquiment dental
El consum d’uns certs
aliments, el tabac, una
incorrecta higiene bucal o
diverses malalties són algunes
de les causes que provoquen que les nostres dents
vagin enfosquint-se amb el
transcurs dels anys. Afortunadament en l’actualitat,
existeix un tractament per a
solucionar aquest problema,
és l’emblanquiment dental.

Emblanquiment
dental
L’emblanquiment dental és
un tractament odontològic
totalment indolor que consistent a eliminar les taques de
les dents i aclarir el seu color,
donant-los un to més blanc i
brillant. És un procés que ha
de realitzar-se sempre sota
supervisió d’un dentista i en
unes instal·lacions adequades.

També està
contraindicada
la utilització de
blanquejadors que estan
a la venda en el mercat i
que no són prescrits per
especialistes, pels riscos
que poden ocasionar per
a la nostra salut.
Hi ha tres grans grups
d’emblanquiments, segons
es tracti de blanquejar les
dents vitals o les que no
ho són. Aquests serien:

• L’emblanquiment per

foto activació, que es realitza
dins de la clínica i consisteix
a aplicar un gel blanquejador

una vegada protegides les genives, el qual s’activa mitjançant un llum led.

• L’emblanquiment en do-

micili, sempre sota supervisió
del dentista, en el qual es col·
loca una fèrula amb gel durant
el temps marcat pel facultatiu.

• L’emblanquiment mixt, que

combina totes dues tècniques.
En l’actualitat aquest tracta·
ment té molt bons resultats,
però, no obstant això, hi ha
algunes contraindicacions com
quan hi ha existència de càries,
problemes gingivals o sensibili·
tat dental.
Eva Remolina / AMIC
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Protecció Oficial
–HABITATGE–

Un habitatge de protecció
oficial o habitatge protegit és
aquella construcció promoguda per les administracions públiques per tal d’afavorir a les
persones amb menys recursos
i que d’una altra manera no
podrien comprar o llogar un
habitatge en el mercat.

Avantatges
L’avantatge principal d’aquesta mena d’edificacions sens
dubte està en el preu, que sol
ser molt inferior a l’habitual, a més de poder accedir a
altres subvencions o ajudes
de les comunitats autònomes,
segons on ens trobem.

Inconvenients

Canvia l’ambient del
saló de casa
–DECORACIÓ–

La pandèmia ha portat a tothom a preocupar-se més pel
confort i la decoració de les
seves llars.

Apostar per mobles
auxiliars.

Avui volem compartir amb
tu alguns consells sobre com
aconseguir canviar l’ambient
del saló de la teva casa.

Els mobles auxiliars són una
altra de les fórmules per a
aconseguir donar un toc
renovat al saló de casa sense
invertir massa.

Mobles

Detalls

Una de les fórmules preferides a l’hora de canviar
l’ambient del saló és apostar
per un canvi de mobiliari. No
és necessari fer una renovació
general de tots els mobles i del
sofà, sinó que es pot centrar
en alguns d’ells aconseguint
un efecte igual d’interessant
per un preu més econòmic.

No obstant això, si ets dels
quals no vols apostar just
ara per un canvi de mobiliari, pot ser que hi hagi
altres idees que et resultin
interessants a l’hora d’intentar donar-li un aire renovat
al saló de la teva casa.

Canviar les cadires
de menjador
És una de les inversions en
mobiliari que poden generar
un major canvi en l’espai.

Canviar el sofà.
Apostar per un sofà actual,
que a més sumi punts quant a
confort per estar per estrenar
és una altra de les propostes
pensades per a canviar l’ambient del saló.

Coixins i altres
tèxtils de la llar.
L’aposta per coixins i mantes sempre ha estat una
fórmula ideal per a aconseguir donar un toc diferent
en tot just uns minuts.
Canvi de llums i afegir un
extra de decoració de paret.
vivirhogar.republica.com /
AMIC
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No obstant això, tenir
un habitatge protegit té
també els seus inconvenients, que cal valorar.

• S’ha d’utilitzar la vivenda

sempre com a habitatge habitual (no es pot utilitzar com a
negoci o per a llogar)

• No es pot vendre com i

quan vulguem, tal i com podríem fer amb qualsevol altra
mena d’habitatge.

I és que vendre abans del
termini protegit (que sol ser
d’entre 10 i 30 anys, segons
la localitat), suposa haver de
reintegrar totes les ajudes
rebudes fins al moment més
els interessos reportats, i ferlo amb posterioritat a aquest
termini, també pot tenir les
seves restriccions, entre elles,
no poder vendre a qualsevol preu, o tenir prioritat en
la compra l’Administració
davant tercers, pel que ens
podríem trobar amb no rebre
els diners que desitjaríem.

Com accedir a
un habitatge de
protecció oficial
Per a poder accedir a un
d’aquests habitatges, és
necessari apuntar-se en unes
llistes que solen estar a la
disposició dels particulars als
Ajuntaments o comunitats
autònomes, complir amb uns
requisits d’ingressos màxims i
participar en un sorteig.
Eva Remolina / AMIC

Descompte
en totes
les cuines!

MANO 11.067 €

8.854 €

**

MANO
--el millor del disseny
i l’artesania danesa.
Mano és la nostra cuina insígnia, que s’ha anat perfeccionant
constantment en funció de com vivim les nostres vides. Cada centímetre
d’aquesta cuina reflecteix el que esperes del disseny danès: simplicitat,
solucions ben meditades i una infinitat de possibilitats. Mano està
disponible en blanc, negre i gris fosc, i és una opció duradora i sostenible
amb la qual podràs sentir-te còmode durant molts anys.

Dies Kvik
fins a

–20%
*

Vàlid només 20 dies.

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

Kvik Barcelona Sant Joan:
Passeig de Sant Joan, 47-49
08009 Barcelona
Tel. 93 255 04 90
kvik.es/sant-joan
* Oferta limitada i subjecta a condicions. Aconsegueix un descompte de fins a -20% amb la compra d’una cuina Kvik completa,
inclòs el taulell i mínim 2 electrodomèstics. El valor del teu descompte depèn valor de la teva compra. L’oferta s’aplica a tots
els armaris i a una selecció de taulells, aigüeres, aixetes i electrodomèstics. Veure condicions a la botiga. L’oferta és vàlida fins
al 22 de gener de 2022 o fins a esgotar existències. L’oferta no inclou transport ni altres serveis, i no és acumulable amb altres
promocions o avantatges. Informa-te’n a la teva botiga o a kvik.es ** El preu de l’oferta inclou armaris, sòcol i taulell. No inclou
aigüera, aixeta, electrodomèstics, il·luminació, decoració, muntatge, transport ni instal·lació.

LLAR

Sis consells per deixar la rentadora
sempre impecable
Tal i com el seu propi nom indica, la rentadora renta. Però a mida que
ho fa, també es va embrutant.
Si el filtre té molta brutícia pot provocar que
la rentadora consumeixi fins un 20% més
d’electricitat en cada rentada.

La caixa del
detergent
El mateix detergent hi va
deixant restes on s’hi pot
acumular pols i brutícia. El
més recomanable és extreure la caixeta i netejar-la a la
pica amb sabó i un raspall
per desincrustar les restes de
detergent. Si ho prefereixes,
també la pots submergir cinc
minuts en vinagre blanc.

El filtre

De tant en tant, hem de
netejar la nostra rentadora
com es mereix per assegurar-nos del seu bon funcionament i, de passada, allargar els anys de vida d’aquest
electrodomèstic tan apreciat
en tota casa.

L’exterior
Com qualsevol altra superfície
de casa, també hem de passar
un drap humit per l’exterior de
la rentadora, per evitar l’acumulació de pols. Pots fer servir
el teu producte habitual.

S’hi solen acumular tot tipus
d’objectes que ens deixem a
les butxaques dels pantalons
i més brutícia provinent de
les fibres de la roba. Val la
pena fer-li una neteja cada
dos o tres mesos, ja que pot
provocar que la rentadora
consumeixi fins un 20% més
d’electricitat en cada rentada.

La goma del tambor
Si la descuidem poden fers’hi fongs molt difícils de
treure. Per evitar-ho, haurem
d’assecar la goma amb un
drap després de cada rentat i

deixar la porta oberta perquè ventili. Un cop al mes, és
convenient fer-ne una neteja
més profunda, aplicant amb
un drap una mescla d’aigua,
vinagre blanc i una cullerada petita de bicarbonat.

Eliminar els fongs
i la calç
Si ja s’han format fongs, els
hem d’eliminar fregant sobre
la zona afectada amb un drap
amb lleixiu. També pots optar
per fer-ho amb alcohol etílic o
carbonat de sodi, uns productes menys tòxics que el lleixiu.
Per desfer-se de la calç, n’hi
ha prou amb afegir al detergent un rajolí de vinagre a
cada rentat.

Posada a punt
Per assegurar-te que l’interior
de la rentadora està ben net,
fes un rentat llarg sense roba a
màxima temperatura i afegeix
a la caixeta del detergent ben
bé un litre de vinagre blanc.
La Torre De Barcelona

www.ellehomesbcn.com
Mòbil: 610 222 478
Mail: Info@ellehomesbcn.com
elle_homesbcn
www.Facebook.com/ellehomesbcn
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ESPORT

Els beneficis
de practicar esquí
No obstant això, i excloent excepcions, és un
esport per a tota la família, sense importar la
condició física ni l’edat.
L’esquí és un dels esports
més complets i aconsellables
que hi ha, ja que es treballen
en realitzar-ho pràcticament
tots els músculs del cos, a
més, el fet de practicar-se
a l’aire lliure en les altes
muntanyes ens fa respirar
un aire més pur i treballem
a major intensitat a causa de
l’altitud, per la qual cosa els
beneficis que ens proporciona són múltiples.

Beneficis
•

Apart d’enfortir la musculatura, ajuda a reduir els
problemes d’ossos, ja que

s’enforteixen també molts
els genolls.

• Exigeix concentració
• Millora l’equilibri i la postura, ja que els moviments que
requereix l’esquí, exigeix de
coordinació cos i ment.

• Redueix l’estrès i l’ansietat en

la por a la velocitat.

• Els malalts cardíacs
• Les dones embarassades
• Les persones amb insufici-

Contraindicacions

• Les persones que sofreixen

produir un alliberament mental.

nar, ja que com dèiem a l’inici
es respira oxigen molt pur.

• Contribueix a la baixada de

• Ajuda a superar el vertigen i

pes, en tractar-se d’un esport
molt aeròbic.

• Disminueix els nivells
de colesterol.

• Contribueix a la salut pulmo-

Com en tot, sempre hi ha
contraindicacions, que en
aquest cas són per a:

ència respiratòria crònica
d’hipertensió.

Eva Remolina / AMIC

REHABILITACIÓ
MANTENIMENT D’EDIFICIS
EDIFICIS

EXTERIORS (FAÇANES,
TERRATS, PATIS)
INTERIORS (VESTÍBULS,
ESCALES)
ACCESSIBILITAT
INSTAL·LACIONS COMUNES
DESGUASSOS
CLAVEGUERONS

HABITATGES

REPARACIONS
REHABILITACIÓ (CUINES,
BANYS, INSTAL·LACIONS,
FUSTERIA, TERRES, PINTURA)
REFORMA INTEGRAL

ARQUITECTURA D’INTERIORS
Des de 1998 a Sarrià

Carrer Osi, 40 Local 2, 08034 Barcelona
T. 93 205 31 13

www.erme.cat
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Copes i roba interior menstrual gratuïta
als instituts catalans
Es repartiran copes menstruals, calces reutilitzables i altres
productes a les alumnes de 3er d’ESO
Els articles sostenibles i reutilitzables poden
estalviar fins a 4500 euros al llarg de la vida fèrtil
d’una dona.

El Govern de la Generalitat,
des de la conselleria d’Igualtat
i Feminisme, dedicarà 4,5
milions d’euros a la sensibilització i dispensa de productes
d’higiene menstrual pels
instituts de Catalunya. Aquest
projecte es posarà en marxa
a la primavera d’aquest any
i pretén conscienciar a les
joves en la utilització d’articles
sostenibles econòmica i ambi-

entalment. El pla forma part
de l’Estratègia Nacional de
Drets Sexuals i Reproductius
i incorporarà una formació
que s’inclourà al currículum
educatiu Coeduca’t.

Sostenibilitat i
igualtat econòmica
Segons ha explicar la consellera, Tània Verge, aquesta

campanya no només pretén
educar mediambientalment
els hàbits de les alumnes,
sinó també treure l’estigma
de la menstruació de tots
els alumnes normalitzant
el tractament i la discussió
pública de la regla i les seves
implicacions a la vida de les
dones. A més, l’ambiciós projecte es fonamenta en la gran
desigualtat econòmica que
existeix arran l’adquisició de
productes d‘higiene menstruals, ja que les compreses
i els tampons, a banda de
contaminar, tenen un preu
que impedeix a milers de
dones comprar-les, segons
indica la ONG Period Spain
—la institució ha publicat un
estudi que mostra que dos
de cada deu dones a Espanya
sofreix pobresa menstrual—.
Les copes i les calces menstruals tenen una vida útil
d’anys i suposen un estalvi
enorme per a les butxaques,
a més de ser més sostenibles.
D’altra manera, les dones que
no poden comprar compreses
o tampons recorren moltes
vegades a mètodes antihigiènics com paper de vàter,
tovalloles o fins i tot cartrons.
Els problemes que poden
comportar aquestes situacions
no només són físics (infeccions urinàries o vaginals)

ESPECIALISTES
EN COMUNITATS
Porters automàtics - TV Satèl·lit - TDT - Video càmares
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sinó també psicològics si es
té en compte l’ansietat o la
depressió que pot envoltar
l’habituació a circumstàncies
incòmodes i denigrants per a
la dignitat d’aquestes dones.
Des de la mateixa ONG es
demana que als Pressupostos
Generals de l’Estat s’incoïn
esmenes per combatre aquesta pobresa: mitjançant campanyes d’educació sobre salut
menstrual, reduint l’IVA del
10% (que és igual als productes de luxe) al 4% i la gratuïtat
dels mateixos en certs espais.

Cada any produïm
nou tones de residus
menstruals
Un estudi impulsat per Zero
Waste Europe i la fundació
Rezero ha comptabilitzat l’ús
de 753 milions de productes menstruals a Catalunya durant el 2019, que va
suposar un total de 9034
tones de brossa menstrual.
L’estudi també indica que els
articles convencionals per al
període costen aproximadament 4500 euros al llarg de
la vida fèrtil d’una dona, ja
que anualment costen entre
21 i 125 euros a cadascuna.
La Torre De Barcelona

ANIMALS

Tenir gos a Olius
costarà 10 euros l’any

Amb questa nova taxa
es volen compensar
les despeses i millorar
els serveis destinats als
gossos.

El poble d’Olius se suma a
la iniciativa de cobrar una
taxa de 10 euros l’any per
gos. A partir de l’1 de gener
els veïns de la localitat, quasi
1000 persones, tributaran pels
200 gossos censats. Estaran
exemptes del pagament, però,
els propietaris que inscriguin
per primer cop els seus ani-

mals (només el primer
any), ja que aquest tràmit ja
tenia un cost.

Millorar els serveis
Amb aquest impost, segons
ha explicat als mitjans l’alcalde d’Olius, Antoni Márquez,
es destinaran més de 2000

euros als serveis per aquests
animals, com ara les gosseres,
la recollida d’excrements o
el repartiment de bosses als
amos. L’alcalde ha aclarit, no
obstant això, que amb aquesta
quantitat només cobriran el
80% de les despeses d’aquests
serveis. D’aquesta manera,
Olius aplicarà una mesura que

ja porta un any aprovada a la
capital de la comarca, Solsona, des del 2021, on hi ha 600
gossos registrats. Aquests són
els únics municipis catalans
que cobren aquesta taxa als
propietaris de gossos, però
té una llarga tradició a països
com Alemanya i Països Baixos
i es va començar a aplicar a
altres ciutats de l’Estat com
Zamora, al 2019.
La taxa, encara que no és
molt alta, no és exempta
de polèmica entre els veïns
d’Olius i la ciutadania que
tem que sigui una mesura
recaptatòria. Per això, s’espera
que la quantia de l’impost realment reverteixi en la millora
de les àrees pels gossos i en
facilitats per adoptar i identificar els animals.
La Torre de Barcelona
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SOCIETAT

Persones a qui hem dit adeu
el passat 2021
Aquest any ens ha acomiadat
d’alguns rostres inoblidables
de l’esfera nacional e internacional que formaran part de
la memòria col·lectiva i que
recorden esdeveniments claus
de la història.

Isabell II, o Michael Collins, un
dels astronautes que va trepitjar
per primer cop la Lluna amb
l’Apolo 11. El periodisme també rendeix homenatge a figures
inoblidables com els llegendaris
Larry King o Tico Medina, o
els corresponsals David Beriain
i Roberto Fraile, assassinats en
un atemptat a Burkina Fasso.

Esportistes,
intel·lectuals i
artistes
Des d’esportistes com Manolo
Santana, primer gran tenista
espanyol, o Gerd “Torpede”
Muller, intel·lectuals i escriptors com Antonio Escohotado
o Almudena Grandes, actors
com Quique San Francisco,
Jean Paul Belmondo o Christopher Plummer, fins a figures
d’importància política i social
com Carlos Menem o Desmond Tutu, Nobel de la Pau
per la seva lluita contra l’apartheid de Sudàfrica. Alguns de

Figures històriques com el Duc d’Edimburg,
l’escriptora Almudena Grandes, les actrius
Verónica Forqué i Pilar Bardem o el periodista
cultural Antonio Gasset, entre d’altres.
manera inesperada i sentida,
com la Verónica Forqué o el
cantant d’OT Àlex Casademunt, i d’altres amb la memò-

ria històrica del segle XX a les
esquenes com Felip d’Edimburg, mort als 99 anys i amb 73
anys de matrimoni amb la reina

En un altre lloc de la memòria
queda Bernard Madoff, gran
defraudador de Wall Street i
un dels rostres principals de
la crisi econòmica del 2008.
El món musical no oblidarà,
per la seva banda, a la mítica
Raffaela Carrà i en Franco
Battiatio, dues figures italianes transgressores que van
revolucionar el món del pop i
dels escenaris, ni el cantant de
Il Divo Carlos Marín.
La Torre De Barcelona
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DISSENY

Very Peri:
el color Pantone de 2022
Tradició
Ja és tradició que Pantone
Color Institute bategi el nou
any amb un dels seus colors. I
aquest 2022 és de color Very
Peri, el color Pantone número
17-3938. Es tracta d’un color
lila dinàmic, on s’hi intueixen el vermell i el blau que el
formen. Tindrà alguna cosa
a veure amb la lluita per la
igualtat de gènere?
Lluny del que podríem
intuir sobre el significat del
color, han explicat que el
color Very Peri representa la
unió entre el món físic i el
digital que tant s’ha accelerat durant la pandèmia.

La valentia de crear
D’altra banda, el que ha
explicat Leatrice Eiseman,
directora executiva del

El color Very Peri
representa la unió entre
el món físic i el digital
que tant s’ha accelerat
durant la pandèmia.

Pantone Color Institute,
és que es tracta d’un color
que transmet “una actitud
alegre i animada, així com
una presència dinàmica que
desperta la valentia de crear i
una expressió imaginativa”.
Si bé el 2021 va tenir dos
colors Pantone (Ultimate

Grey i Yellow Illuminating),
aquest any l’únic protagonista és el Very Peri.
Curiosament, aquest color guarda molta similitud
amb el que va ser el color
del 2018, l’Ultra Violet.
Potser en aquella ocasió
sí que ens volien parlar de

feminisme. Sigui com sigui,
està clar que els tons lilosos són sempre un èxit.
La Torre de Barcelona
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SOCIETAT

Homes feministes: els famosos que
busquen la igualtat de gènere
La lluita per la igualtat de gènere i la defensa dels drets de les dones
necessita el suport de tota la societat.
Les persones que gaudeixen d’una gran atenció
mediàtica, com actors o músics, poden ser també un altaveu per estendre les idees feministes.
El feminisme no és només
cosa de dones. La lluita per la
igualtat de gènere i la defensa
dels drets de les dones necessita el suport de tota la societat, i els homes han de ser-ne
els grans aliats. Si volem que
les noves generacions superin
el llastre del masclisme en la
nostra societat, és necessari
que els homes donin el seu
suport i s’identifiquin també
com a feministes.

A continuació us presentem
alguns dels famosos que s’han
identificat com a feministes i
expliquem com ho han fet per
fer-se escoltar.

D’altra banda, les persones
que gaudeixen d’una gran
atenció mediàtica, com
actors o músics famosos,
poden ser també un fort
altaveu per estendre les idees
feministes. Són moltes les
famoses que ja s’han posicionat com a feministes.

• Antonio Banderas.
Quan encara el feminisme
no era tendència, l’actor
espanyol més internacional
va fer un discurs durant
una campanya de la ONU
per la prevenció de la violència contra les dones.

Emma Watson, per exemple,
és ambaixadora de la ONU
per les Dones i moltes altres
han compartit les seves històries d’abusos masclistes per
conscienciar de què encara hi
ha molt per fer. Però també
alguns famosos (homes), han
alçat la veu.

• Joseph Gordon-Levitt.
L’actor nord-americà va
autoproclamar-se feminista
al programa d’Ellen DeGeneres, explicant com la seva
mare l’havia educat per ser un
home feminista.

• Will Smith. Quan la seva
filla, Willow Smith, es va tallar
el cabell molt curt, l’actor va
rebre moltes crítiques que
qüestionaven la seva manera
de posar límits. Ell va respondre que li estava ensenyant
que ella té el control sobre el
seu cos i que ningú li pot dir
què fer amb ell.

Fabricantes e instaladores de carpintería
de aluminio desde 1974
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• Daniel Craig. El James
Bond més modern va protagonitzar un curtmetratge en
què vestia de dona i explicava
dades molt rellevants per continuar amb el feminisme.
• John Legend. El cantant,
durant un concert, va dir que
tots els homes haurien de ser
feministes.
• Barack Obama. L’expresident nord-americà
ha parlat en moltes ocasions sobre la igualtat
de gènere i com s’havia
d’assolir en tots els àmbits de la societat.

• Ashton Kutcher. L’actor
nord-americà ha defensat
moltes vegades la llibertat
sexual femenina, afirmant
que és necessari que les dones
puguin viure plenament la
seva sexualitat, de la mateixa
manera que ho fan els homes.
• Dalai Lama. Fins i tot el
Dalai Lama s’ha posicionat
com a feminista. Diu que
s’identifica com a tal perquè,
des del budisme el que es
busca és la felicitat i la igualtat
entre tots els éssers que habiten el planeta.
La Torre De Barcelona
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EXPOSICIONS

Guido Guidi: llum,
espai, temps.
A les portes del nou any, en plena voràgine vírica i comercial de la ciutat, he tingut l’oportunitat
de visitar l’exposició titulada “Da Zero” que el Palau de la Virreina de Barcelona ha dedicat a la
figura i obra del fotògraf italià Guido Guidi (Cesena, Itàlia, 1941).
La mostra s’obre amb fotografies de finals dels anys
cinquanta del segle XX; els
primers tantejos amb el mitjà
fotogràfic, el descobriment del
llenguatge i la recerca d’una
mirada pròpia i personal. Es
tracta d’unes primeres obres
que remeten a l’estètica del
moviment neorealista italià
amb un evident interés per la
quotidianitat i l’entorn més
immediat de l’artista. Hi trobem elements posteriorment
característics de l’autor com
ara l’interés per la composició,
la realització de petites sèries
fotogràfiques amb les quals
s’esdevé una forma de narració visual pròxima a la idea
dels fotogrames en l’àmbit
cinemtaogràfic i, de forma
més incipient, l’experimentació amb la llum.
Guidi consolida aviat un
estil molt personal en el que
sembla fotografiar únicament per a ell mateix i en el
que la realitat més immediata es converteix en un mer
instrument d’experimentació fotogràfica de caràcter
aparentment documental.
Qualsevol cosa i qualsevol
instant sembla pertinent per
fotografiar o ser fotografiat. Una persiana vella feta
malbé, la cruïlla d’un modest
nucli urbà, un descampat
amb un individu caminant,
una façana bescantada… Vet
aquí la matèria primera de
l’artista. La profunditat de
la seva obra és inversament
proporcional a la literalitat de
les seves imatges. La fotografia de Guidi és un procés de
recerca constant que, en tot
cas, es mostra especialment
eloqüent quan es troba agrupada i en context, com és el
cas d’aquesta exposició.

La profunditat
de la seva obra
és inversament
proporcional a la
literalitat de les seves
imatges. La fotografia
de Guidi és un procés de
recerca constant que,
en tot cas, es mostra
especialment eloqüent
quan es troba agrupada
i en context, com és el
cas d’aquesta exposició.
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Més enllà del tema o del motiu fotogràfic, l’obra de Guido
té un gran protagonista: la
llum; la llum natural i la llum
com a presència i principi creador. “M’agrada l’art perquè
m’agrada l’efecte de la llum
sobre les coses (…).”, deia
el cèlebre escriptor francès
Honoré de Balzac. L’efecte de
la llum sobre tots els elements
aparentment superflus que
hem esmentat sembla provocar-hi alguna forma de
transformació. Quan la llum
penetra en una estança, transforma l’espai, el crea fent-lo
aparèixer o desaparèixer,
dona vida allà on abans no hi
vèiem res i alhora apaga allò
que hi veiem abans. La llum
és invisible, imperceptible en
la seva constant transformació
i també és color; sense llum
només hi veiem el negre.

diferents intervals de temps,
a la manera de fotogrames o
quadres de pel·lícula. Què hi
passa entre fotograma i fotograma? Totes les fotografies
semblen iguals; cada estança
és efectivament la mateixa,
però cada fotografia és diferent; a través d’una finestra
lateral que no veiem penetra
la llum creadora per transformar, entre fotografia i fotografia, la totalitat de l’espai
d’una manera que només un
mitjà com la càmera fotogràfica pot copsar. La fotografia
és llum. Sense llum no hi ha
foto, no hi ha res. . Pensar la
llum ens porta inevitablement
a pensar també en l’espai i el
temps. Llum, espai i temps
són realitats ubiqües que,
com a tals, són complexes de
copsar en el mateix instant en
què es produeixen.

Cal destacar, en aquest sentit,
les sèries fotogràfiques fetes
en un mateix espai durant

Historiador de l’Art

Ignasi Cardús Jové
ignasi.cardus@gmail.com

PSICOLOGIA

Què s’amaga darrere
d’un prejudici?
Quantes vegades ens hem
parat a pensar si els judicis
que fem de la resta de les
persones són merescuts? Més
enllà del valor moral d’aquestes percepcions, la veritat és
que tothom jutja les altres
persones, més superficialment
quant menys conegudes, i
més profundament quan són
properes a nosaltres.
I la veritat és que fer-ho té un
sentit evolutiu, segons explica
un estudi de la Universitat
de Princeton, ja que amb
aquest judici estem valorant el grau d’agressivitat i
de confiança que podem
esperar de la persona.
Aquest mecanisme, segons
expliquen diversos estudis,
és una herència dels primers
temps de la humanitat, quan
ràpidament s’havia de valorar
la perillositat dels nouvinguts
a una comunitat. En altres
paraules, la supervivència depenia de la primera impressió,

i per tant era un mecanisme
de defensa.

En què ens fixem?
L’estudi de la Universitat
de Princeton explica que
els nostres judicis són més
o menys inconscients, però
que es porten a terme sobre
els trets físics i la comunicació no verbal, és a dir,
els gestos, la postura, la
forma de mirar i de moure
les mans... Un altre estudi
acadèmic, en aquest cas de
la Universitat de Columbia,
al Canadà, revela que els
nostres judicis es queden
radicalment fixes a la nostra
percepció sobre l’altra persona i difícilment canviarem
aquesta impressió.

El mecanisme mental
del prejudici
Què aconseguim jutjant?
Perquè actualment no estem
exposats als mateixos perills
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Jutgem als altres per
intentar comprendre
per què es comporten com ho fan o
com una actitud de
defensa inconscient
davant del que es
considera perillós
o desconegut.

que a l’època prehistòrica,
i no obstant això és un acte
impulsiu que continuem
fent. El fet és que amb un
judici el nostre cervell intenta
respondre a informacions
que no podem explicar
sobre l’altra persona, arribant a pressuposar elements
que no solem contrastar.

El problema a nivell d’interacció social és quan aquestes
conclusions es converteixen en inqüestionables i a
més ens influeixen tant en
opinions com en accions
que moltes vegades ens
fan passar males estones.

L’empatia,
consciència rere
el judici
Actituds com la compassió
o la comprensió enforteixen les relacions personals i
teixen xarxes interpersonals
més valuoses que faciliten
el dia a dia. I això repercuteix en tots els àmbits de la
nostra vida. Moltes vegades,
aquesta actitud anirà en
contra dels nostres judicis i
no sorgirà sempre de sentir
exactament el mateix que
l’altre sinó com una reflexió racional i conscient.
La Torre De Barcelona

BARCELONA

Barcelona es planteja fer
un robot gegant de Floquet de Neu

El goril·la albí va ser
un dels principals
atractius turístics de la
ciutat durant l’època
postfranquista.

Fa quasi 20 anys que el
Floquet de Neu, l’únic goril·
la albí conegut del món, va
morir al Zoo de Barcelona.
El que va ser tota una icona
de la Ciutat Comtal, portada
del National Geographic i va
marcar diverses generacions,
podria ara tornar a la memòria col·lectiva dels barcelonins

a través d’un robot gegant de tres metres d’alçada.
El projecte ha arribat a l’Ajuntament a través d’una petició
de Change.org encapçalada
per Eduardo Bare Fernández i l’empresa d’innovació
tecnològica Aquí Houston. La
petició ha sumat 26.000 firmes

i vol encarnar la promesa que
van fer diversos alcaldes de la
ciutat de dedicar-li un carrer o
algun tipus d’homenatge.

Una escultura en
moviment
El projecte que Bare ha presentat a l’Ajuntament és un

robot de tres metres d’altures
però amb les proporcions del
Floquet de Neu. Es tractaria
d’una figura en moviment,
situada al Zoo de Barcelona,
que interactuaria amb els
visitants i costaria un milió
d’euros aproximadament.

L’origen de Floquet
de Neu
El goril·la mític de Barcelona
va ser trobat al 1966 per un
caçador de Guinea Equatorial. Amb els seus companys
van matar un grup d’aquests
animals que estaven menjant-se les seves collites, i
l’única cria que va sobreviure
va ser el Floquet de Neu, que
va vendre a Sabater Pi, primatòleg que portava 25 anys al
país, per 25.000 pessetes.
La Torre de Barcelona

Numismática Alcaraz
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FAMOSOS

L’exjugadora del Barça femení Lolita Ortiz
lluita per evitar ser desnonada
ESPORT

Suport de les
companyes
Excompanyes del
Barça van ser presents
en el darrer intent de
desnonament plantant
cara als Mossos
d’Esquadra i a la
comitiva judicial.

Lolita Ortiz, una de les
pioneres del futbol femení
a Catalunya i fundadora del
Barça femení, viu des de fa
més de deu anys, un autèntic
calvari amb la justícia, ja que
pocs dies abans de Nadal va
haver de fer front al quart intent de desnonament del seu
pis del Paral·lel de Barcelona.

Veïns, amics i familiars van
aconseguir aturar-lo, però tots
són conscients que després
de festes seguirà el periple
judicial que la Lolita i els seus
fills esperen guanyar.

Danys psicològics
Els intents de desnonament

tenen a veure amb un deute hipotecari per qüestions
familiars. Els seus dos fills,
el Jordà i l’Arantxa que han
viscut molts anys en el pis,
fa temps que lluiten. Asseguren que han intentat,
sense èxit, recomprar-lo i
que el dany psicològic que
pateixen és irreparable.

Lolita Ortiz va jugar al Barça
entre el 1970 i 1980. Va ser
capitana de l’equip i en la
seva posició d’extrem va ser
la màxima golejadora durant
dues temporades. La seva
trajectòria esportiva apareix
en cadascun dels racons del
pis del Paral·lel on viu.
Malgrat els anys que han
passat encara manté el contacte amb les seves antigues
companyes de l’equip que en
moments tan durs li han fet
costat i algunes d’elles van ser
presents en el darrer intent de
desnonament plantant cara a
la comitiva judicial i als Mossos d’Esquadra.
La Torre de Barcelona

D’un taller de camions
a produir música per C. Tangana
MÚSICA

Ja té tres Grammys i ara
mateix es troba gravant
un nou disc en solitari
que es titularà “Tiene
que haber algo más”.

Alizzz és el nom artístic de
Cristian Quirante, el productor musical que ha guanyat
tres premis Grammy. Però
els seus inicis no tenien res a
veure amb el glamour i l’art.
El seu pare és propietari d’un
taller de camions a Castelldefels i és justament en aquest

local on el productor
va instal·lar-hi el seu primer
estudi de música, quan tenia
16 anys i acabava d’arribar
d’estar un temps a Berlín.
Durant aquella època, va
gravar els seus primers EP’s
de música electrònica, entre
cop de martell i sorolls de la
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maquinària pròpia d’un taller
de camions. Des de llavors,
Alizzz va estar uns anys
compaginant la producció
musical amb la seva feina
d’enginyer de telecomunicacions a IBM.
I ara tot just fa sis anys, va
decidir deixar l’estabilitat de

la seva feina per dedicar-se
plenament a la música. I es
pot dir que és la millor decisió que ha pres mai. Tant és
així, que ja té tres Grammys
al seu nom i ara mateix es
troba gravant un nou disc en
solitari que es titularà “Tiene
que haber algo más”.
Els seus moments estrella ha
sigut, sens dubte, al creuar-se
al camí de qui, gràcies a les
seves produccions, es convertirien en els màxims exponents de la música urbana
espanyola. Estem parlant de
Rosalía, per a qui Alizzz va
produir el seu tema “Antes
de morirme” (2016), i de
C. Tangana, amb qui va fer
“Mala Mujer” (2017).
La Torre de Barcelona
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Castelldefels

26 i27 de Mar�
Hotel Playafels ****

Entra al nostre web i descarrega't la teva invitació.

www.totboda.cat

MODA

Idees per combinar
amb un abric blanc
Vestir totalment de blanc en ple hivern és sinònim de sofisticació

Els abrics de color blanc s’han convertit en les
peces de vestir estrelles de la temporada d’hivern
2021-2022.

Una de les preocupacions és
què cal portar a l’hivern amb
un abric blanc, és a dir amb
què combinar-lo. A continuació us oferim algunes idees.

Propostes

Els colors terra i foscos sempre s’han associat a l’hivern
i als mesos de fred mentre
que els colors clars i càlids
són cosa de l’estiu. Però en
qüestió de moda no hi ha res
preestablert i com més trencadora sigui la proposta millor i
més adeptes pot guanyar.
Això és el que ha passat amb
el color blanc a l’hivern. El

seu ús és sinònim de sofisticació. Si el color blanc sempre
ha estat perfecte per a l’estiu
per ressaltar el bronzejat
que tant costa de guanyar,
darrerament s’ha demostrat que no existeix res més
elegant que lluir aquest color
en els mesos de fred. I més
si es disposa d’un bon abric
d’aquest color, la peça de
roba estrella de la temporada.

Amb pantalons amples de
cuir, jersei amb estampat de
ratlles i botins blancs a joc;
amb roba de tons marrons a
joc amb els accessoris i sabates; amb pantalons texans,
samarreta bàsica a sota del
jersei, jersei lligat al coll i
botins blancs; amb vestit de
jaqueta beix i jersei de coll
negre a joc amb el calçat;
amb minifaldilla de cuir,
mitges originals i botes altes
engomades; amb pantalons
texans, jersei ample amb coll
i sabatilles esportives; amb
pantalons texans grisos i
càrdigan; amb botes altes de
pell, conjunt de punt i camisa
bàsica; amb pantalons texans,
mocassins i mitjons blancs;
amb pantalons de tub, jaqueta i camisa gris fosc; amb
peto amb disseny culot i sandàlies amb mitjons; amb pantalons de pinces amples a joc;
amb camisa, pantalons curts
i botes altes; amb pantalons
“jogger” i body negre; amb
mini vestit blanc i accessoris
fluors; combinat amb peces
de roba estampades i amb di-

ferents colors; amb samarreta
romàntica i pantalons amples
de vestir; amb peces de roba
blanques més fredes i botes
cowboy de la mateixa tonalitat que l’abric; amb camisa
de coll “bobo” i accessoris i
calçat de pell; amb pantalons
de xandall, camisa i armilla
amb coll sense mànigues.

Barret i bufanda
Aquestes idees, en alguns
casos es poden complementar
amb l’ús d’un barret elegant.
Una bona opció per quan es
porta un abric blanc llarg fins
als peus o fins als genolls. Els
millors són els barrets de punt
o de pell.
La bufanda sovint no només té
un paper funcional sinó també
és sinònim de sofisticació. Les
de punt amb colors profunds i
estampats combinen molt bé.

Bossa
Els estilistes suggereixen fer
servir aquest tipus d’accessori
en colors vius per donar un
accent atractiu. L’avantatge
de portar una bossa és que ja
no cal afegir més elements de
colors idèntics a la bossa.
La Torre De Barcelona

WATCHES  DIAMONDS
COMPRA I VENDA DE RELLOTGES I JOIES

Telèfon
932095525
www.watchesdiamondsbcn.com

C/ Santaló, 26 08021 Barcelona
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WhatsApp
609723858
De dilluns a divendres de 10:30h a 14:00h (tardes hores concertades)
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La moda “cosy” s’imposa
a l’hora de vestir
Les robes còmodes i confortables marquen la tendència dels
dissenyadors en les col·leccions tardor-hivern 2021-2022
Les firmes de moda, atentes a les tendències
del moment, han elaborat peces de roba fetes
de punt molt còmodes, elegants i atractives per
sortir amb elles al carrer i estar a gust.
també a la forma de vestir.
Moltes persones han descobert el que és vestir còmodament cada dia i no han
volgut renunciar-hi en tornar
a la feina o a la vida social.

El punt
Aquest tipus de roba de
vestir està feta amb punt i
a diferència de temporades
anteriors el punt no només
s’ha aplicat a jerseis sinó
també a vestits, faldilles o
pantalons. El punt es manté,
per tant, com una aposta
segura per aquest hivern i
més encara quan les tendències de mercat aposten per
la comoditat.

Càrdigan
La tendència “cosy” ha vingut
per quedar-se. Es tracta d’un
terme que fa referència a la
comoditat i a la confortabilitat
i que arran de la pandèmia i
d’estar hores i hores tancats
a casa es va imposar com a
moda de la llar.

Les mantes pel sofà, els coixins
pensats per fer més còmodes
les sales o les catifes de cabell
llarg posades són bons exemples d’aquest tipus de moda.
Però aquesta tardor-hivern
la moda “cosy” ha arribat

El càrdigan segueix sent una
de les millors apostes dins
l’ús del punt. Aquest hivern
destaquen els d’estil relaxat
amb tall a la cintura. La clau
en aquesta peça és l’ús de
materials texturitzats com la
xenilla. Alguns dissenyadors
l’ofereixen amb colors vius

i amb tinció feta a mà amb
excel·lents resultats.
El “bra top” és una altra
peça clau d’aquesta tendència. En moltes ocasions es
proposa a joc amb càrdigans
o inclús amb looks totals
com proposa Fendi o combinant diversos materials com
en el cas de Jacquemus.
Els suèters amb elements
cridaners també formen
part de les tendències de la
temporada. Les grans firmes
de moda aposten pels colls
rodons, espatlles marcades i
volum a les mànigues.

Per abrigar
L’armilla de punt és una de
les peces que més es porta per
vestir aquest hivern.
La gamma de ponxos, túniques
i abrics extra gran són una altra
clara aposta per la comoditat.
La Torre De Barcelona

www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona · 89

–MODA–

EL DETALL
EL FA ÚNIC
2022 porta a unes núvies plenes d’il·lusió,
les quals moltes d’elles ansian veure per
fi els seus somnis realitat. És un any per a
no posposar i gaudir del moment així com
del detall. Diademes, guants, cinturons i
joies especials per a un dia inoblidable.

Crèdits
Sara J. by AQ&VM models
@aqmodels
www.ainhoaquiroga.com
Photo by Jennifer de los Mozos @jennmozos
Make up & Hair style:
Nadia Tovar @muanadiath
Directora creativa:
Verónica Maya @veronicaaqvm

Marques:
EL TOCADOR DE LA NOVIA
@eltocadordelanovia
www.eltocadordelanovia.com
Carrer muntaner 269, Barcelona
(complements, joies i bata)
Pronovias (cancan)
Intimissimi (roba íntima)
VERONICA MAYA
Cool Hunter
@veronicamaya

GUIA DE
SERVEIS

TE AYUDAMOS EN LA GESTIÓN DEL
CONFLICTO FAMILIAR: JURÍDICA,
ECONÓMICA Y EMOCIONALMENTE

O ENVIEU UN MAIL A
INFO@LATORREDEBARCELONA.COM
www.latorredebarcelona.com
ADVOCATS I TERAPEUTES

Agencia de
Detectives Privados
Barcelona MC

Un nuevo concepto
en fisioterapia, la
Fisiotecnología.
Una fusión innovadora de
la última tecnología con la
fisioterapia tradicional.
Revolucionarios
tratamientos y soluciones
más eficaces que optimizan
la recuperación de las
dolencias

Salga de dudas
hoy mismo.
• Desde 1986, más de
30 años al servicio de
nuestros clientes.
• Consúltenos sin ningún
compromiso.

C/ Guillem Tell, 51
T. 932 178 655
www.fisiobcn.eu

SALUT

Ángel Gordon

C.E LES CORTS

¿Qué podemos conseguir
con la Hipnosis Clínica?

Mitjançant la pràctica del
futbol volem potenciar,
l’amistat, millorar les
relacions, la diversitat,
compartir i respecte per les
normes.
L’objectiu C.E. LES CORTS
BARCELONA és la formació
esportiva del nen/a a nivell
cognitiu, motor, afectiu i social.

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.

HIPNOSIS CLÍNICA

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

ESPORTS

Escuela sanitaria
ENFERMERÍA BCN

• Especialitat en reparació
de rellotges antics
• Aparells mecànics
de precisió
• Treballs de torn i fresa

Cuidados auxiliares de
enfermería
Grado Medio
410 horas de prácticas
Título Oficial
Presencial y Online
ENFERMERIA BCN
C/ Sants,63
T. 932 386 274
www.auxiliarenfermeriabcn.net

C/ Carrer Marti i Franquès
19-21 08029 Barcelona
Metro L3 Palau Reial
T. 607 851 125
celescortsb@gmail.com
www.celescortsbarcelona.com

Taller de rellotgeria Francesc Serra
(Fundat al 1880)

Desde 1998, formamos
auxiliares de enfermería

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

C/ Muntaner, 391, 1º1ª
08021 BARCELONA
www.abogadamediadora.es

Fisio BCN

Familiar- Empresa- Técnico

DETECTIUS

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

PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ
TRUCAR AL 93 418 19 19

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

Consulting
Familiar

• Servei de visita a domicili
C/ Riera de Sant Miquel, 7
08006 Barcelona.
T. 607 983 354

LLAR

Buidatges
Gracia

Airtvplus
Hogares, empresas y
comunidades

Vaciado de Muebles y
Trastos viejos:

- Antenas TV
- Instalaciones Wifi
- Cámaras de Seguridad
- Alarmas
- Interfonos
- Informática
- Urgencias

• Viviendas, Locales,
Trasteros y Buhardillas.
• Realizamos mudanzas
dentro y fuera de Cataluña.
• Presupuestos sin
compromiso.

Donem servei a tota
Catalunya

LLAR

C/ Sepúlveda 102 08015 BCN
T. 932477146 – 610 22 36 11
rafael.caro@airtvplus.es
www.airtvplus.es

C/Verdi 30
08012 Barcelona
T. 602 33 57 51

LLAR

BACH22
Projectes-Serveis
Reformes-Manteniment
Al servei del barri!
- Aigua
- Gas
- Electricitat
- Calefacció
- Cristalleria
- Climatització
- Guixeria
- Pintura
- Alumini
- Ferreria
- Paleteria

LLAR

La Torre de
Barcelona

ANUNCIA’T AQUÍ
93 418 19 19

C/ de les Camèlies 109
93 418 19 19
comercial@latorredebarce
lona.com
latorredebarcelona.com

C/ de Balmes, 429
T. 646 67 27 37

bach22instalaciones@gmail.com

El Refugi de
les Herbes

CLINICA
DENTAL URIBE
ECHEVARRÍA

Suplementació Dietètica,
Fitoteràpia, productes
Ecològics i d’Herboristeria,
Medicina Natural, Sals de
Schüssler, Olis Essencials, Flors
de Bach, Auriculoteràpia, i més.
SERVEI A DOMICILI
Rda. General Mitre, 179
08023 Barcelona

SALUT

640 36 63 98
Tel. 931862898
Segueix-nos
@elrefugidelesherbes
Barcelona@elrefugidelesherbes.com
www.elrefugidelesherbes.com

Urgencias Dentales
en St. Gervasi
C/ Sant Gervasi de Cassoles
49. 08022. Barcelona
T. 931 14 66 89
600 75 16 17

SALUT

Olga Romero

Terapeuta
Humanista

Terapias energéticas

T. 673 811 725

SALUT

La Torre de Barcelona és la
principal revista sociocultural dels barris de Sarrià
– Sant Gervasi, l’Eixample
i Les Corts de Barcelona.
Cada més arribem a més de
200.000 lectors i lectores a
través dels 2.000 punts de
distribució.

Mª Alba Arbiell

• Reiki
• Chamanismo
• Limpiezas energéticas
• Registros akashicos
• Masajes terapéuticos y 		
tradicionales
• Terapias individuales, 		
parejas, grupales
• Masajes maderoreductor
terapéuticos.
Rambla Catalunya, 92 5ª P16
olga@cambiatuesencia.com
www.cambiatuesencia.com

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.

SALUT

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

Descubra cómo ahorrar impuestos
y gastos en las Herencias
Una herencia sin planificación 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 planificarse para evitar conflictos
hereditarios y para aliviar,
cuanto menos, la tremenda
carga fiscal que implica.A
continuación paso a enumerar
algunas alguna de las principales reducciones fiscales y
medidas a adoptar:

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

notarial, ello reducirá futuros
costes y trámites a sus herederos, ya que en caso contrario
se deberá tramitar una declaración de herederos abintestato, la cual se otorga delante de
Notario aportando diversos
documentos y testigos, siendo
su coste superior al otorgamiento del testamento.

2. Procurar adjudicar en el

4. Recuerde que en el caso

testamento a los herederos bienes o lotes individuales, al objeto
de evitar los indivisos o comunidades 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 exclusivamente por aquello que se recibe
en plena disposición. En caso
de no existir bienes suficientes
para adjudicar a los herederos, o

M.DOPAZO
ABOGADO
Visitas
concertadas

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

6. En el supuesto de heredar

el cónyuge, a la reducción
por parentesco de 100.000
euros citada, se permite aplicar una bonificación adicional
del 99%, lo que supone que
éste se encuentra prácticamente exento del impuesto.

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 euros), los ascendientes (30.000
euros), los hermanos y los
sobrinos (8.000 euros).

1. Otorgar testamento

reducción adicional de 25.000
euros cada uno de ellos.

10. Existen otras reducci-

ones tales como las referidas
a las situaciones convivenciales de ayuda mutua, la
reducción por adquisición de
vivienda habitual o la relativa
a la transmisión del negocio
empresarial o profesional.

7. En caso de que resulten

ser beneficiarios hijos menores 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.

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 condición de “persones grans”.

tencia de una serie de patologías
o deficiencias iguales o superiores al 33%, lo que supone una
reducción de 275.000€ en el
impuesto; La citada reducción
se puede obtener por la concurrencia 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 impuestos que pueden alcanzar hasta
los 650.000 €.

8. Además, los ascendientes

y descendientes del difunto,
tienen derecho a una bonificación adicional que oscila
entre el 20% y el 99% en función del caudal hereditario.

5. Por otra parte, si contrata

MANUEL DOPAZO
ZORELLE

Abogado. Doctor en Derecho

9. Otra de las reducciones más

seguros de vida designando
como beneficiarios un ascendiente, cónyuge o descendiente, éstos disfrutarán de una

importantes del ISD es la reducción por minusvalía (que
no, incapacidad) consistente en
acreditar ante el ICASS la exis-

Rambla Catalunya
nº: 91-93. 6º, 2ª.
(08008) Barcelona
T. 93 247 17 67
mdopazo@icab.cat

EXPERTOS EN DERECHO SUCESORIO Y FISCALIDAD HEREDITARIA

TESTAMENTOS

HERENCIAS

TESTAMENTARIAS

Testamentos

Tramitación y gestión

Juicios Testamentarios

Planificación fiscal

Aceptación y Reparto

Usufructos / Indivisos

Desheredaciones hijos

Tasación Bienes

Conflictos hereditarios

Legítimas y Donaciones

Sucesiones / Plusvalías

Reclamaciones Hacienda

Menores / Incapacitados

R. Propiedad / Catastro

Impugnación Testamento

NO PAGUE SUCESIONES SIN CONSULTARNOS

MÁS DE 30 AÑOS TRAMITANDO HERENCIAS CON ÉXITO
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Punts de distribució
de La Torre de Barcelona
A continuació trobaràs alguns dels més de 2.000 punts de distribució de La
Torre de Barcelona a la Zona Alta i a l’Eixample de Barcelona
Mercat de Sarria

Mercat Sagrada Família

Forn Catafal Sant Gervasi de
Cassolas 109

Servidigest

Ona Acústica

Forn Catafal carrer Arimón 2

Plusfresc Santaló

Botiga Esports Sant Gervasi 50

Orange Theory Fitness

Mercat Sant Gervasi

Galeries Sarrià

Blue Station 01 Muntaner

Centro Comercial David

Oliver Escofet Sarrià

Putxet Sport

Centro Comercial Arcadia

Residència Orpea

Estanc Teodora Lamadrid 2

Pensando en Reformas

Clínica Dental Rob

Withfor Etic Real State

Mercat de les Corts

Claso Audiologia Balmes

Catapul Bailén 232

Clínica Mandri

Fincas Century Còrsega 411

Botiga Fotografía carrer Sant
Eusebi 1

Filatelia Alcaraz

Darthy Floridablanca 114

Clínica dental Carrer

Clínica Diagonal

Assessoria Dopazo

Cafetería Carrer Madrazo 54

Plusfresc Sant Gervasi

Estanc carrer Artesa de Segre

Ortopedia Mejía Lequerica

Mercat Galvany

Peixeteria Sant Gervasi Cassoles
117

Relojes Watch Santaló 26

Club Tenis Laieta

Arreglos roba Benet i Mateu

Teatre el Piccolo

Club Tenis Barcino

Forn Catafal Muntaner 525

Bicicletas Sarria v. Augusta s/N

Mercat del Ninot

Air TV

Coworking Mallorca 103

Mercat de la Concepció

Be i Bo plaça San Joaquín 2

Mercat 3 Torres

Clínica Dental Guillén

Farmacia Tarradellas

Clinic Technology G

Farmacia Serra Mandri

Joyería Reo Villarroel

Kybun Joya

Mercat Sant Antoni

Forn Sarrià 100

Mercat Fort Pienc

Fincas Más i Fill

Helper Bone Clínica

Moherclima
Mercat Santa Caterina
Equilibrum Sant Gervasi de
Cassoles 57
Tot Láser María Cubi 173
Tot Láser Viladomat 235

