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Barcelona tríplica els 
límits de contaminació
Un dels grans problemes de la 
ciutat de Barcelona encara és 
la contaminació, que actual-
ment està triplicant els valors 
que recomana l’OMS. 

L’informe que ha elaborat el 
portal contaminació.barcelona 
mostra com la recuperació 
econòmica i l’increment de 
la contaminació van unides. 
Barcelona és la sisena ciutat 
del rànquing europeu de 
càrrega de mortalitat atribuïda 
a la contaminació de l’aire i, 
Mollet del Vallès és la setena.

  La Torre De Barcelona

L’animal de 
companyia, un  
més de la família
A partir d’aquest gener, a ulls de la legislació espanyola, 
els animals de companya deixaran de ser coses per ser 
éssers amb sentiments. Amb la Nova Llei del Benestar 
Animal, s’assegura la seguretat dels animals, obligant 
el propietari a assegurar el seu benestar conforme les 
característiques de cada espècie.

Solucionen problemes com la custodia compartida dels 
animals en cas de separació o divorci. Tampoc podran 
ser embargats o hipotecats, ni es podrà abandonar o 
infligir dolor o patiment.

   La Torre De Barcelona

Prou de 
vendre 
de fruita 
i verdura 
envasa-
da
A partir del 2023 a 
Espanya estarà prohibit 
vendre fruita i verdura 

en envasos de plàstic. Ni 
en les botigues de barri 
ni en els supermercats es 
podrà vendre i, s’aplicarà 
en els lots de menys d’un 
kilogram i mig de pes.

Aquesta mesura està eng-
lobada en el Reial decret 
d’envasos i residus que 
ha impulsat el Govern i el 
Ministeri per la Transició 
ecològica.
 

   La Torre De Barcelona

Les  
millors 
notícies 
del mes
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Voluntaris
Abans d’entrar en matèria, un 
aclariment: els escocells són 
els espais de terra que hi ha al 
voltant dels arbres per tal que 
puguin retenir l’aigua. És a dir, 
són els “testos” que, enlloc 
d’elevar-se, queden a nivell de 
terra i per on l’arbre s’agafa 
al sòl. 

Dit això, segur que molts 
de vosaltres haureu vist més 
d’un escocell en condicions 
millorables. Si t’hi has fixat i 
voldries fer-hi alguna cosa, 
ara és el teu moment. El 
manteniment dels escocells és 
una assignatura pendent en 
termes de neteja de la ciutat: 
s’hi acumula brutícia i és un 
niu de males herbes. 

Ara, l’Ajuntament de Barcelo-
na ha oficialitzat una iniciativa 
de cooperació ciutadana per 
mantenir els escocells en 

bon estat. Els ciutadans que 
ho sol·licitin, podran fer-se 
càrrec durant un any de fins 
a tres escocells seguint unes 
indicacions.

Aquesta proposta forma part 
del Pla Natura 2021-2030 i 
compta amb una sèrie de me-
sures per promoure la gestió i 
manteniment dels espais verds 

de la ciutat. La col·laboració 
ciutadana, en aquest aspecte, 
serà clau. 

Per accedir a la iniciativa 
és necessari complir amb 
una sèrie de requisits: ser 
major d’edat, residir, estu-
diar o treballar a Barcelo-
na, comprometre’s a fer el 
manteniment durant un any 
i seguir les indicacions que 
s’exposen a la Guia tècnica de 
plantació d’escocells, elabo-
rada per l’equip tècnic de 
l’Ajuntament. 

Els ciutadans que “adoptin” 
un escocell podran plantar-
hi plantes ornamentals que 
no siguin tòxiques (ni per a 
humans ni per a gossos), que 
no causin al·lèrgies, que no 
tinguin punxes i que no siguin 
espècies invasores. De la ma-
teixa manera, no s’hi podran 
plantar espècies que puguin 
representar un perill per al 

correcte creixement de l’arbre, 
com les plantes trepadores. 

Per controlar la iniciativa, 
s’han establert una sèrie de 
criteris de manteniment per 
part dels veïns i veïnes:

• Que l’arbre estigui en un 
carrer de baixa velocitat o 
amb un cordó d’aparcaments 
entre la vorera i la carretera. 
• Que l’arbre es trobi 
en bon estat i no mos-
tri arrels superficials. 
• Que l’arbre no formi part 
de cap programa específic de 
l’Ajuntament ni que ja l’estigui 
cuidant una altra persona. 
• Es recomana que hi 
hagi una font d’aigua 
pública a la vora. 
•Que el procés de 
manteniment no en-
vaeixi la via pública. 
• Que es senyalitzi l’escocell.

  La Torre De Barcelona

–

Aquesta proposta 
vol promoure la 
gestió i manteni-
ment dels espais 
verds de la ciutat

–

Vols  
tenir 
cura 
d’un es-
cocell?
– URBANISME –
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Sentiment de 
comunitat
Time Out Internacional ha es-
collit l’Esquerra de l’Eixample 
de Barcelona com el millor ba-
rri del món del 2020 després 
d’una enquesta en la qual hi 
han participat 38.000 ciuta-
dans d’arreu del planeta. El 
reconeixement pot ser sorpre-
nent perquè aquest districte 
barceloní, a diferència d’altres 
de la ciutat, no destaca per 
tenir grans joies arquitectòni-
ques ni carrers amb encant.

En un any de pandèmia i de 
setmanes de confinament 

—l’elecció correspon al 
2020— els organitzadors del 
“The 40 coolest neighbour-
hoods” no han volgut premiar 
un barri de postal sinó que 
han optat per destacar un 
barri que hagi demostrat tenir 
un fort sentiment de comuni-
tat en els temps difícils que es 
va viure el 2020.

El rànquing s’ha elaborat 
després d’un procés de 
selecció basat en les opi-
nions dels habitants de cada 
ciutat a través de l’enquesta 
Time Out Índex 2020 i en 
les que indicaven què és el 
que més els agradava de la 

seva ciutat. Posteriorment, 
els editors locals de Time Out 
han presentat les respectives 
candidatures i finalment els 
editors de Time Out Interna-
cional han elaborat la llista 
final basant-se en el criteri 
que s’ha prioritzat en aquesta 
edició: “Llocs que representen 
l’ànima de la ciutat”, segons 
indica la publicació organitza-
dora del concurs.

De fet, Time Out justifica 
l’elecció afirmant que es trac-
ta d’”un barri amb interiors 
d’illa que van servir de suport 
emocional quan les circum-
stàncies eren més adverses, 

que ha sabut crear xarxes de 
solidaritat entre veïns i que 
s’omplia de vida mentre el 
centre es buidava de visitants. 
Un barri on pots trobar de tot 
a 15 minuts de casa”.

La publicació destaca algunes 
de les iniciatives dutes a terme 
com les Hidrogel Sessions que 
van animar el confinament 
des dels balcons amb música, 
disfresses i balls; la Xarxa de 
Suport Mutu d’ajut als més 
vulnerables o la cuinera Ada 
Parellada que des del seu 
restaurant Semproniana oferia 
menjar als sanitaris.

També destaca que l’Esquerra 
de l’Eixample va ser pioner 
en acollir negocis LGBTI+ —el 
Gayxample— i que està ple 
de racons per descobrir com 
el pulmó creatiu de la Fàbrica 
Lehmann, l’hort urbà de les 
Germanetes, el Mercat del Ni-
not, el Parc Joan Miró, la Casa 
Golferichs, l’edifici històric i 
els jardins de la Universitat 
de Barcelona, el nou projecte 
de presó Model o el carrer 
d’Enric Granados.

Per darrere del barri barceloní 
han quedat, per aquest ordre, 
el Downtown de Los Ángeles, 
el Sham Shui Po de Hong 
Kong, el Bedford.Stuyvesant 
de Nova York, el Yarraville 
de Melbourne, el Welding 
de Berlin, el Shaanxi Bei Lu 
/ Kangding Lu de Xangai, 
el Denmistoun de Glasgow, 
l’Haut-Marais de París i el 
Marrickville de Sydney.

  La Torre De Barcelona

El millor 
barri del 
món
– BARCELONA –

Els editors de 
Time Out Inter-

nacional han 
premiat el barri 

barceloní pel seu 
fort sentiment 
de comunitat 

demostrat en els 
temps difícils que 

es va viure du-
rant l’any 2020.

Confía el mantenimiento 
de tu hogar a profesionales

Interdomicilio Barcelona Este
Carrer de Mallorca, 103
08029 – Barcelona

www.interdomicilio.com
648 162 198 // 670 808 783
eixample@interdomicilio.com

Electricidad, fontanería, carpintería, cerramientos 
de aluminio, pintura, reformas…
Personal con experiencia y profesionalidad
Contacta con nosotros sin compromiso



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

Barcelona es prepara per 
adaptar la ciutat a un nou 
format de bicing metropolità, 
que rebrà el nom de AMBici. 
El nou sistema contarà amb 
2600 bicicletes y 236 esta-
cions a quinze municipis que 
s’instal·laran des se l’últim 
trimestre de 2022 i el primer 
del 2023. 

Operador  
privat
L’estratègia ha estat presen-
tada de forma conjunta per 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i Transports Metropolitans 
de Barcelona. Ambdós serveis 
estan buscant un operador 
privat que dugui a terme la 
implantació, el manteniment 
i la gestió del servei, així com 
l’atenció dels usuaris i usuàries; 
es tracta d’un concurs de 8 

anys de duració amb un pres-
supost de 60,8 milions d’euros 
i ja es pot consultar a la web 
de TMB. Aquest pressupost 
espera finançar-se parcialment 
amb els fons del Pla de recupe-

ració, transformació i resilièn-
cia del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 

d’Espanya, així com mitjançant 
les aportacions dels ajunta-
ments metropolitans que es 
beneficiïn del servei.  

Nous municipis
El territori on s’estendrà el 
nou sistema serà les ciutats d’ 
Hospitalet de Llobregat, Bada-
lona, Cornellà de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet, 
el Prat de Llobregat, Esplu-
gues de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Adrià de 
Besòs, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern, Molins de Rei, 
Sant Boi de Llobregat, Vilade-
cans, Gavà i Castelldefels.

Bicis  
sostenibles
La meitat de les bicicletes 

funcionaran amb un siste-
ma d’ancoratges mitjançant 
plaques fotovoltaiques; l’altre 
meitat tindran punts de 
recàrrega elèctrica. Amb el 
projecte, es pretén convertir 
Barcelona en un referent de 
mobilitat sostenible. Com 
ha explicat la regidora de 
mobilitat i presidenta de TMB, 
Laia Bonet, el projecte forma 
part del Pla Estratègic 2025 
que té “una clara vocació de 
servei públic”: “Facilitarem la 
mobilitat personal en bicicle-
ta de tecnologia avançada 
com un complement a la 
operació de les dues grans 
xarxes de servei col·lectiu, el 
metro i els autobusos, que 
han de continuar essent 
troncals en la mobilitat de la 
metròpolis de Barcelona”. 

  La Torre De Barcelona

Nova xarxa de bicis a 
l’àrea metropolitana
– MOBILITAT –

–

AMB i TMB han tret 
a concurs la gestió 

d’aquesta nova xar-
xa de bicis sosteni-
bles que s’estendrà 

a 15 municipis

–
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Urbanització 
ecologista 
El Parc Güell és actualment 
una de les icones de la ciutat 
de Barcelona i un dels indrets 
més visitats i admirats, però 
en el seu origen va ser tot un 
fracàs comercial perquè el que 
va ser concebut com la prime-
ra urbanització ecològica de 
Catalunya només va atraure 
tres famílies.

Antoni Gaudí va basar el seu 
projecte en el model de les 
ciutats jardí britàniques de 
torres aïllades amb jardí i amb 
serveis comuns i en contac-

te amb la natura. D’aquí el 
nom de “Park Güell”, amb la 
paraula “parc” escrita amb 
“k” per la inspiració anglesa 
del projecte.

Això no obstant, la comercia-
lització de la urbanització va 
punxar, entre altres motius 
perquè no es podien talar 
arbres i no hi havia tramvia 
per poder-hi arribar i els seus 
habitants havien d’accedir-
hi a peu, segons recorda 
el biògraf de Gaudí, Josep 
Maria Tarragona. Per aquest 
motiu de les 60 parcel·les 
on s’havien de construir les 
cases només s’hi van instal·lar 

tres famílies, l’Eusebi Güell, 
que vivia a la masia originària 
que havia arreglat Gaudí; el 
doctor Trias; i el mateix Gaudí 
que l’any 1906 va comprar la 
casa mostra que va construir 
el mestre d’obres i amic de 
l’arquitecte, Francesc Be-
renguer, com a mostra per 
poder vendre les parcel·les.

En el Parc Güell Gaudí hi va viu-
re els 19 darrers anys de la seva 
vida. En el jardí de la seva casa 
hi va construir una pèrgola amb 
arcs parabòlics, un dels seus 
elements més característics, i la 
seva principal contribució a la 
història de l’arquitectura.

La devoció religiosa de Gaudí 
és molt present en el parc, 
sobretot a l’avinguda cen-
tral on hi ha representat un 
monumental rosari, ja que 
cadascuna de les boles que 
s’hi poden veure és una de les 
150 avemaries del rosari.

La urbanització tenia un 
mercat situat a l’actual Sala 
Hipòstila, la de les columnes 
que hi ha sota la plaça princi-
pal. Gaudí, que es considera-
va un arquitecte grec clàssic, 
deia que el va construir “amb 
la mateixa alegria que els 
grecs van construir les colum-
nates de les primeres colònies 
del Mediterrani”, segons 
declaracions de Josep Maria 
Tarragona a Betevé.

Per la construcció dels bancs 
arrodonits de la plaça princi-
pal es va agafar un paleta de 
l’obra, li van demanar que es 
treies la roba, el van fer seure 
en un motlle de guix i amb el 
negatiu van fer dissenyar els 
bancs de manera que fossin 
ergonòmics i molt còmodes.

Un dels secrets del parc és la 
bugadera en forma de cariàti-
de que hi ha en el viaducte. El 
paleta que estava fent aques-
ta construcció es va enamorar 
d’una bugadera que cada 
dia anava al safareig de can 
Güell. L’home li va demanar a 
en Gaudí si la podia represen-
tar d’alguna forma i aquest li 
va donar permís per fer-ho.

  La Torre De Barcelona

Els se-
crets de 
la cons-
trucció del 
Parc Güell
– ARQUITECTURA –

La transformació 
dels terrats en 
espais verds re-

valora l’immoble, 
aporta beneficis 
mediambientals 
i permet fomen-
tar l’agricultura 
urbana i les rela-
cions socials dels 

veïns.
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Embotits i formatges casolans 
L´aprenent dels 5 sentits    

LOTS PREPARATS

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 

49€20€

99€

La marisqueria O’Peregino 
(Aragó, 150) s’ha convertit 
en un dels llocs de referèn-
cia de Barcelona per poder 
degustar els millors mariscs 
de Galícia i Catalunya. Es 
tracta d’un local petit, familiar 

i acollidor de l’Eixample que 
fa més de tres dècades que 
delecta als seus clients.

Just fa un any, el jove Ale-
jandro Sanahuja, format a 
l’escola Hoffman, va agafar 

les regnes del negoci. En 
aquest temps ha actualitzat la 
carta amb una oferta gas-
tronòmica centrada en el mar 
amb el millor marisc cuinant 
tradicionalment però també 
amb plats creatius i atrevits. 
Sembla que la proposta no 
li ha anat gens malament 
perquè disposa d’una clientela 
fidel i exigent que convertei-
xen a l’establiment en una de 

les marisqueries més interes-
sants de Barcelona.

Marisc gallec 
i català
La base de la cuina 
d’O’Peregrino és la qualitat 
del producte que el mateix xef 
porta directament de les prin-
cipals llotges de peix de Ca-
talunya com Blanes o Roses, 
però també directament de 
Galícia, cosa que es nota en el 
sabor del marisc i els plats que 
ofereix. Entre les propostes 
per llepar-se els dits desta-
quen l’ostra gratinada amb 
maionesa de llet de soja i mel 
amb caviar i pol·len; els pèsols 
de Llavaneres amb ou cuinat a 
baixa temperatura, làmines de 
trufa i gambes; llobarro amb 
angules a l’all; llamàntol a l’all 
flamejat amb conyac i pebre; 
i de postres, les clàssiques 
canyetes de Santiago farcides 
de crema.

   La Torre De Barcelona

Una bona 
opció per 
menjar peix 
i marisc 
– GASTRONOMIA –

–

El jove xef Ale-
jandro Sanahuja 
ofereix una ofer-
ta gastronòmica 
de peix i marisc 
amb plats crea-
tius i atrevits.

–
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Restauració i reparació d’equips vintage, compra venda d’equips de 
música, rellotges, instruments, paper antic, joguines, Scalextrics, trens, 

Geyperman, Madelman…

 Compra - Venda - Col·leccionisme

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

Fast Fashion 
La Fast Fashion o moda ràpi-
da, consisteix en la fabricació 
de grans volums de peces de 
vestir que són tendència i que 
s’introdueixen en el mercat de 
forma accelerada i a baix cost.
Aquesta manera de consumir 
posa en greu perill el planeta, 
i és que el sector tèxtil suposa 
el 10% de la contaminació 
mundial, sent la segona in-
dústria més contaminant. 

Aquesta manera de 
consumir posa en 

greu perill el plane-

ta, i és que el sector 
tèxtil suposa el 10% 
de la contaminació 

mundial

Aquesta modalitat segueix les 
tendències passatgeres i prio-
ritza la rapidesa i l’actualitat, 
per sobre de la qualitat del 
producte en qüestió. Com a 
gran avantatge, permet ad-
quirir fàcilment peces noves i 
anar sempre a l’”última” a un 
preu molt assequible.

Entre les botigues que realit-
zen aquest tipus de pràctica, 
trobem marques molt cone-

gudes com a Zara, Bershka, 
Victoria’s Secret, GAP, Uniqlo 
o C&A, entre moltes altres.

Slow Fashion
En contraposició a aquesta 
mena de producció, es troba 
la Slow Fashion, amb peces 
molt més atemporals i on es 
ressalta la qualitat i una selecció 
molt cuidada dels detalls. No 
segueixen les regles de la ten-
dència i la seva producció no és 
massiva. Amb aquestes peces,es 
persegueix una major durabilitat 
i conseqüentment, una reducció 
del consum i un menor impacte 
sobre el medi ambient. 

Peces molt més 
atemporals i on es 
ressalta la qualitat 
i una selecció molt 

cuidada dels detalls.

El desavantatge és sens 
dubte el preu i a vegades, 
l’escassetat de producte, 
ja que solen existir po-
ques unitats de cada talla, 
aconseguint així una major 
exclusivitat i distinció..

Identifica les 
botigues
Per a poder identificar les 
botigues que es decanten per 
la Slow Fashion, cal tenir en 
compte que:

• En la seva majoria són boti-
gues locals.

• Es venen peces amb teixits 
més orgànics i en molts casos 
lliures de tints i contaminants.

• Existeixen poques peces de 
cada model.

Són molts els aspectes que 
hem de tenir en compte 
abans de decantar-nos per 
la compra d’un producte 
o un altre, i cal valorar si 
preferim gastar pocs diners 
i poder canviar més sovint 
l’armari o bé, pagar una 
mica més però adquirir pe-
ces de major qualitat i amb 
les quals ajudem a preservar 
el futur del planeta.

 Eva Remolina / AMIC 

La Fast 
Fashion 
vs. la Slow 
Fashion
– CONSUM –

Són molts els 
aspectes que 

hem de tenir en 
compte abans 

de decantar-nos 
per la compra 
d’un produc-
te o un altre.
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Quina és la mi-
llor escola per 
al meu fill?
L’acabament de les vacances de 
Nadal significa per a moltes fa-
mílies 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 impor-
tant, 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 acom-
panyats, 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 irre-
nunciables?
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 quin sigui 
el motiu, una vegada doneu al 
centre la possibilitat de poder-
se presentar, cal que tingueu 
clars quins punts són irrenun-
ciables 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 indica-
dors 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, com-
parada... però 
amb seny!  

Si esperem trobar l’escola per-
fecta, és a dir, aquella que pot 
satisfer tots els nostres 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 iden-
titat 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 selec-
tius 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 des-
cartar informacions rebudes, 
entreu-hi, mireu i sentiu què 
hi passa i com ho viuen els 
alumnes, busqueu somriures 
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 mo-
ment de la  
decisió
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 pro-
cés 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 compar-
tir 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 acostu-
ma a fallar...

El Col·legi SIL som una escola 
concertada trilingüe que cerca 
l’excel·lència personal i acadèmi-
ca en un entorn familiar i aco-
llidor que ens permet atendre 
a cadascú dels nostres alumnes 
educant-los en el present per 
afrontar el futur.

S’apropa el moment d’escollir escola!

COL·LEGI SIL
Av. del Tibidabo, 28  
08022 Barcelona

T. 93 212 67 54 
sil@colegiosil.com

www.colegiosil.com



Colegio
Col·legi
School

Educació trilingüe, integral i molt propera 
Infantil (0-6 anys), Primària, ESO i Batxillerat

Educant 
cap al futur

Inscripcions per a Maternal (0-3 anys) 
obertes tot l’any
93 212 67 54 — sil@colegiosil.com
www.colegiosil.com

Educant 
cap al futur
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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 
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

Drama in English a l’Escola BetàniaPatmos:  
aprenem anglès des dels 2 anys

ESCOLA  
BETÀNIAPATMOS
C. Montevideo, 13 
08034 Barcelona

T. 932 521 900 
info@betania-patmos.org
www.betania-patmos.org
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L’acupressió és una tècnica 
per alleugar dolors i equilibrar 
l’energia del cos que es basa 
en els punts d’acupuntura, 
però es fa sense agulles. És 
una manera de recuperar el 
benestar que pot fer-se a sí 
mateixa qualsevol persona, 
tot i que també existeixen 
terapeutes especialitzats. 

Es tracta d’aplicar pressió 
amb els dits sobre alguns 
dels mateixos punts de 
l’acupuntura i els resultats 
són immediats i sorprenents. 
L’acupuntura forma part de 
la medicina xinesa i té com a 
objectiu desbloquejar el ‘txi’ 

o energia vital per afavorir 
que flueixi pel cos sense 
obstruccions. Els beneficis són 
nombrosos: a banda d’alleujar 
qualsevol dolor, també mi-
llora la circulació de la sang 
i afavoreix el bon descans. 

Des del punt de vista de la 
medicina xinesa, l’acupressió 
acciona les energies subtils 
del cos. Existeixen, en el món 
i també en el cos humà, dues 
forces complementàries (el yin 
i el yang) i l’objectiu és mante-
nir-les en equilibri. O traduit a 
la interpretació occidental: els 
dos braços del sistema nerviós, 
el simpàtic i el parasimpàtic. 

El sistema simpàtic, aquell que 
movilitza el cos i dóna respos-
tes, seria el yang. El parasim-
pàtic, que és el sistema que 
sosté el funcionament del cos 
en repòs, correspondria al yin. 
I si no t’ho acabes de creure, 
et proposem un exercici per 
què, quan tinguis mal de cap, 
ho provis en primera persona:

• Frega’t les mans per 
escalfar-les i començar 
a moure l’energia. 

• Veus el troç de pell que 
hi ha entre el dit índex i el 
polze? És el que en acupun-
tura es coneix com a He Gu o 
Intestí Gros 4. Amb l’altra mà, 

fes pinça sobre aquesta zona. 

• L’objectiu és fer-ho amb 
convicció, fins que sentis 
un petit dolor. Pressiona 
durant deu segons i deixa 
anar deu segons més. 

• Repeteix el mateix cinc 
vegades a cada mà o, si 
ho prefereixes, també pots 
pressionar durant 5 mi-
nuts seguits a cada mà. 

• No oblidis respirar de 
forma suau i conscient 
mentre pressiones.

  La Torre De Barcelona

Medicina 
per sanar-
se un mateix  
– SALUT –

Glòria Vilalta i Grau
Enginyera Industrial

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

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

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



L’objectiu sempre a estat oferir la 
màxima qualitat humana, professio-
nal i tecnològica, que ha culminat 
enguany amb una important amplia-
ció de les instal·lacions i serveis mè-
dic-quirúrgics amb nous Gabinets de 
consulta i diagnòstic, quiròfans per 
a Endoscòpia Digestiva Avançada, 
Hospital de Dia amb Unitat centralit-
zada de Vigilància Monitorada, Au-
ditori equipat amb tecnologia capda-
vantera per a la realització de Cursos i 
Sessions Científiques-Formatives, en 
format presencial i virtual per video-
transmisió, 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 mè-
diques especialitzades i multidisci-
plinàries, el servei d’Aparell Digestiu, 

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.

disposa de 10 Unitats mèdiques es-
pecialitzades a les quals es remet al 
pacient que presenta una patologia 
més específica.

Per altra banda, la Unitat multidisci-
plinària mèdica-quirúrgica de Sobre-
pès i Obesitat de Clínica ServiDigest 
ha estat la primera unitat acreditada, 
clínica i científicament, per la Socie-
tat Espanyola d’Obesitat-SEEDO.

També disposa d’una Unitat multi-
disciplinària de Neurogastroentero-
logia, Nutrició Humana i Psicologia 
Clínica per a diagnosticar i tractar als 
pacients amb Trastorns Funcionals 
Digestius, com la síndrome d’intes-
tí irritable, la dispèpsia funcional, el 
restrenyiment funcional.

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 

d’avantguarda com l’Ecoendoscopia 
(USI), un procediment mixt d’endos-
còpia 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, rea-
litzar 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 tecnolo-
gia amb la qual s’estudien la Fibrosi 
hepàtica avaluant l’elasticitat del fet-
ge i l’Esteatosi hepàtica.

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

Balmes, 334   -   934 153 464   -   935 450 990  -   08006 Barcelona    -    www.servidigest.com
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La vida dels influencers no 
és tan còmoda com pot sem-
blar de portes cap enfora. 
La realitat és que el ritme 
laboral d’aquestes persones 
que es dediquen a crear con-
tingut a internet és exagerat. 

No només estem parlant 
dels influencers que fan 
publicitat per marques i 
col·laboracions constants, 
sinó que n’hi ha molt 
d’altres que s’han especialit-
zat en fer vídeos en directe 
i s’hi poden passar hores. 
És el que coneixem com a 
streamers, nom derivat del 
verb anglès stream, que 
vol dir emetre en directe. 

És el cas del murcià Ibai, 
un youtuber que ja va ser 
polèmic quan va traslladar-se 
a Andorra per poder així fer 
evasió d’impostos. Ibai és un 
dels més famosos a YouTube 
i Twitch, però ho ha aconse-
guit a base d’autoesclavitzar-
se davant la pantalla. 

En pocs mesos, aquest 
famós youtuber ha creat 

una mansió de streamers i 
un equip d’eSports o, el que 
és el mateix, de jugadors de 
videojocs, que va presentar 
al Palau Sant Jordi amb la 
col·laboració de Gerard Pi-
qué. Una mostra de les altes 
esferes on arriben aquests 
nous famosos d’internet. 

Però per aconseguir aquest 
gran ressò, Ibai ha hagut de 
passar hores i hores davant 
del xat de twitch per tal 
de fidelitzar els seus se-
guidors. I així, cada dia de 
la setmana. La qüestió ha 
arribat fins a tal punt, que 
molts dels streamers estan 
començant a veure que la 
situació no és sostenible. 

Tant és així, que El Xokas, 
un altre dels streamers més 
famosos d’Espanya, ha 
reflexionat en el podcast 
de The Wild Project sobre 
les condicions laborals dels 
creadors de contingut. 
Jordi Wild, presentador del 
programa, li preguntava si 
realment no podien treba-
llar menys. “Passaria res si 

féssiu un 20% menys de la 
feina i us prenguéssiu un 
descans?” El Xokas responia 
que sí, que ho podria fer, 
però el ritme i la competèn-
cia no paren i, al cap i a la 
fi, la rellevància a internet és 
una qüestió de constància. 

És una situació preocupant 
en què els likes i els fo-
llowers són la moneda de 
canvi. Però s’estan arri-
bant a extrems que ténen 
ja a veure amb la salut 
d’aquests influencers. 

Per posar-ne un tràgic exem-
ple, fa poques setmanes, 

una streamer va suïcidar-
se després d’una allau de 
comentaris negatius. 

Per sort, cada cop hi ha més 
streamers que es neguen 
a seguir amb aquest ritme 
frenètic i que denuncien 
les seves condicions labo-
rals. Fins i tot han creat 
un sindicat de creadors de 
contingut sota el parai-
gües de la UGT. Tot i que 
la majoria de youtubers 
han rebutjat la proposta, 
almenys hi comença a haver 
una tendència reparadora. 

Internet no para mai, i així 
és com s’espera que treballin 
els streamers: sense descans. 
Però aquest treball desme-
surat s’origina a causa d’una 
competició salvatge sense 
mesura. El que haurien de 
fer els streamers és marxar 
de vacances per adonar-
se que hi ha més coses al 
món a banda dels directes.

   La Torre De Barcelona

Esclaus dels 
likes: així és la 
vida dels  
streamers
– SOCIETAT –

–

Internet no para 
mai, i així és 
com s’espera 

que treballin els 
streamers: sense 

descans

–
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934 578 102 / 932 199 362
c/Bailén, 232 tda. 08037 Barcelona
info@catal-pur.com · www.catal-pur.com
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· Ahorrar Energia y aislamiento acústico de manera sencilla
· Confort aislamiento térmico-acústico, luz, estética, seguridad…

Fabricantes e instaladores de carpintería 
de aluminio desde 1974

La tendència de decorar amb 
plantes està lluny d’oblidar-
se. Continuaran triomfant 
les plantes en la decoració 
d’interiors de 2022. 

Siguis molt aficionat o no a 
elles, pren nota de 3 plantes 
d’interior que regnaran en la 
decoració 2022.

No fa falta pensar en plan-
tes de complicades cures. Ni 
tan sols en aquelles que són 
extremadament rares. N’hi ha 
prou que tinguin grans fulles, 
i siguin intensament verdes. 
Cuidar d’elles pot ser una estu-
penda teràpia de relax, que has 

de gaudir. Perquè els seus grans 
beneficis en aquest sentit les 
fan encara més desitjables.

Són plantes plenes 
d’atractiu i verdor, 
que es cuiden fàcil-

ment

Ficus setinat
Ficus setinat, una de les plan-
tes tendència 2022.

El ficus és una bella planta 
que té un suau to setinat, 
com si fos un tros de tela. Sol 
créixer en forma horitzon-

tal així que es pot col·locar 
en una jardinera de regular 
grandària i es veurà perfecte. 
Requereix grans quantitats de 
llum però si estar en un espai 
amb il·luminació. 

Col·locar-lo en el saló amb la 
llum indirecta de la finestra és 
ideal perquè creixi bé. També 
requereix una mica d’humitat 
en el seu entorn.

La triomfado-
ra Monstera.
No deixarà el seu regnat en 
els espais d’interior de la llar.

Es pot crear una 
zona de verda be-

llesa col·locant 
diverses d’elles 

juntes.

Una vegada reeixida creix 
sense grans complicacions, i 
té unes fulles tan atractives 
i tan abundants que, per si 
mateixa, és la reina del saló. 
Es pot crear una zona de ver-
da bellesa col·locant diverses 
d’elles juntes. Encara que 
creix millor lluny dels intensos 
raigs del sol, necessita molta 
llum indirecta.

Sansevieria
Mai pot faltar la Sansevieria.
Amb cures bàsiques creix es-
tupendament. N’hi ha en mol-
tes varietats i les col·loques en 
qualsevol racó de casa.

Així que en 2022 tria unes 
quantes per a embellir els 
teus espais. Aquesta planta 
requereix entorns de molta 
llum, encara que resisteix bé 
els menys lluminosos, però no 
creix tant, i no ha de regar-se 
amb excés.

Tres plantes plenes d’atractiu 
i verdor, que es cuiden 
fàcilment i s’adapten bé a 
l’interior de casa.

  Decoracion2.com / AMIC - Tot 

Sant Cugat  

3 plantes 
d’interior 
estrella en 
la decora-
ció 2022
– LLAR –

Tres plantes 
plenes d’atractiu 
i verdor, que es 

cuiden fàcilment 
i s’adapten bé a 

l’interior de casa.
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Dificultats 
pels immi-
grants
És un secret a veus que una 
persona nascuda a l’Estat es-
panyol té molt més fàcil poder 
accedir a un habitatge de llo-
guer que no pas si s’és immi-
grant. Aquesta hipòtesi s’ha 
pogut confirmar amb dades 
fefaents. Es tracta d’un estudi 
elaborat per l’Ajuntament de 
Barcelona en el que es con-
clou que el 62% dels agents 
immobiliaris de la capital 
catalana accepten discriminar 
els possibles llogaters d’un 
habitatge pel seu origen ètnic.

Una altra de les conclusions 
del treball és que en el 24% 
dels casos la discriminació es 
produeix de forma indirecta, 
és a dir aplicant paràme-
tres i pràctiques que igual-

ment exclouen al col·lectiu 
d’immigrants. Això significa 
que en el 86% dels casos els 
agents immobiliaris discri-
minen al possible llogater 
per la seva ètnia i només el 
14% dels professionals del 
sector es neguen a aquest 
tipus d’exclusió. D’aquest 
14%, el 10% dels agents 
es va negar a acceptar la 
proposta de discriminació 
feta per la persona que els 
interpel·lava i un 4% va evitar 
donar resposta a la petició.

350 trucades
Per arribar a aquestes conclu-
sions l’Ajuntament de Barcelo-
na va fer 350 trucades vàlides 
a diferents agències immobi-
liàries que operen a la ciutat. 
En aquestes trucades es feien 
passar per una propietat 
fictícia que volia llogar un pis i 
es demanava que en el procés 
de selecció s’exclogués a les 

persones immigrants sense 
donar cap més explicació 
d’origen ètnic, religiós o de 
classe social. En les respostes 

rebudes per part dels agents 
immobiliaris els autors de 
l’estudi van veure que hi havia 
una clara diferència entre la 
població “immigrant” que co-
rrespondria al perfil discrimi-
nat i els considerats “estran-
gers” que serien els nascuts 

en països de l’anomenat 
primer món i que en aquest 
cas no serien discriminats.

L’estudi ha permès reflectir 
amb dades aquesta realitat 
que sovint és invisible, ja 
que el 19,4% dels agents 
van expressar de manera 
espontània que l’exclusió 
que pretenia fer la propietat 
fictícia no es podia publicitar. 
Això també evidencia que 
els mateixos agents, en el 
moment que detecten un 
tret diferencial que permetin 
identificar al sol·licitant com 
a immigrant, ja li apliquen 
el filtre discriminatori. Els 
professionals també adme-
ten que fan servir estratègies 
com l’engany i la mentida 
per excloure a aquells a qui 
no volen llogar l’habitatge.

  La Torre De Barcelona

Els immi-
grants  
tenen més 
difícil llo-
gar un pis
– HABITATGE –

–

Alguns agents en-
ganyen i mentei-
xen per excloure 
a aquells a qui 
no volen llogar 

l’habitatge.

–
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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.

Vàlid només 20 dies.

–20%
*

Dies Kvik 
fins a 

MANO 11.067 €

8.854 €**

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. 

MANO 
--el millor del disseny 
i l’artesania danesa.

Descompte
en totes

les cuines!

A4 magasin



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

Barcelona, 
pròxim hub 
tecnològic
– TECNOLOGIA –

La fi del 2021 ha portat bones notícies a la Ciutat Comtal. Durant el mes de 
desembre grans companyies multinacionals de l’àmbit tecnològic, com Microsoft, 
Mediamarkt, PepsiCo i The Knot Worldwide, entre d’altres, han anunciat que es-
tabliran els seus centres de referència global a Barcelona o bé potenciaran els seus 
establiments “tech” a la ciutat. Així, després de la parada del Covid-19, l’ànim per 
a convertir la ciutat en un hub tecnològic, a mode de Sillicon Valley, continua.

Les propostes d’aquests grups son ambicioses i comportaran milions d’euros 
d’inversió i la demanda de milers de llocs de treball especialitzats en TIC. La idea és 
transformar Barcelona en un hub de tecnologia, és a dir, un àmbit de col·laboració i 
circulació de talent que contribueixi a crear un ambient col·laboratiu i a generar es-
tratègies en comú. El Districte 22@ de Poble Nou n’és un exemple. Les i els profes-
sionals demandats aniran des de programadors, enginyers, experts en màrqueting i 
publicitat o dissenyadors, entre altres. 

La pròpia, PepsiCo, per exemple, instal·larà un conjunt de laboratoris tècnics d’alta 
qualificació a l’àrea metropolitana de Barcelona per a coordinar la transició digital 
del grup a nivell mundial. Aquesta transició ha estat també el motor de moviment 
per a altres grups com Mediamarkt (que reforçarà el seu hub de El Prat) o Veriff. Per 
altra banda, una de les iniciatives més interessants és la de Microsoft, que ha esco-
llit Barcelona per tenir un dels seus vuit centres d’investigació i desenvolupament 
d’intel·ligència artificial. La companyia de planificació digital de bodes, The Knot 
Worldwide, així mateix, centralitzarà a la ciutat 14 dels seus 16 mercats del grup. 

El sector de les TIC està suposant un àmbit de creixement laboral fructífer i poli-
valent, que segons dates de Barcelona Digital Talent ha augmentat fins a un 26% 
respecte al 2020 (4000 nous llocs de treball, majoritàriament a Barcelona. 

  La Torre De Barcelona
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Als seus 22 anys, la nebo-
da del rei Felip VI, Victoria 
Federica, és la nova sensació 
dels photocalls i és tota una 
experta en la gresca nocturna.

Coneix millor que ningú totes 
les sales de festa, el que és o 
no tendència a les pistes de 
ball i els artistes i les cançons 
més de moda del moment.

La música acompanya sempre 
a la filla de la infanta Elena, 
tant als locals de moda com a 
la seva vida diària, on cantar i 
ballar sense parar amb els au-
riculars del mòbil a les orelles 
forma part de la seva imatge. 
En aquesta afició i forma de 

vida hi té molt a veure el seu 
xicot, Jorge Bárcenas, que és 
disc-joquei professional.

Rosalia i Bad 
Gyal
Les llistes de Spotify, que són 
de domini públic, han permès 
saber que entre les preferèn-
cies musicals de Victoria 
Federica hi ha dues cantants 
catalanes molt famoses i que 
l’acompanyen sempre, Rosalia 
i Bad Gyal, el nom artístic 
d’Alba Farelo. El “Yo x Ti, Tu 
x Mi” de Rosalia amb Ozuna 
i les cançons de Bad Gyal 
“Zorra” que canta en solitari i 

“Alocaco” a duet amb Omar 
Montes, tornen boja a la 
neboda de Felip VI. 

Les escolta sense parar i li 
aporten l’energia necessària 

per aguantar desperta en els 
reservats de les discoteques.

  La Torre De Barcelona

Victòria Federica, boja 
per dues catalanes
– MÚSICA –

Seria possible que els platós 
dels programes del cor es 
buidessin si es cobrés el mateix 
per aparèixer davant la càmera 
com per fer un post comercial 
a la setmana a Instagram. I és 
que Anabel Pantoja, habitual 

de Sálvame (fins fa poc), va 
desvelar en un programa 
que cobrava 600 euros per 
aparició. I segons va explicar fa 
unes setmanes, al mateix Sál-
vame, l’expert en màrqueting 
digital José Noblejas, un sol 

post comercial a la xarxa social 
pot valer entre els 3500 y 
4500 euros. Aquesta quantitat 
depèn del número de segui-
dors, que en el seu cas és de 
1.600.000 persones. A final de 
mes aquesta influencer podria 
estar guanyant uns 40.000 
euros mensuals. 

Però l’Anabel Pantoja no 
és de les que més guanya. 

Noblejas va explicar que 
usuàries com Dulceida cobren 
entre 8000 i 10.000 euros 
per publicació comercial. 
Sense tenir en compte la 
resta d’ingressos que fa, pot 
suposar uns 150.000 euros 
cada mes. Altra paradigma 
d’aquestes forquetes salarials 
és la dona de Risto Mejide, 
Laura Escanes, que publica 
posts comercials mensuals 
valorats en 4500 euros (uns 
45.000 cada mes). 

Altres influencers espanyoles 
com Maria Pombo o Paula 
Echevarría també sobrepassen 
els 40.000 mensuals només 
tenint en compte la seva 
activitat a les xarxes socials. 
La primera, amb una mitjana 
de 162.000 likes per publica-
ció comercial, guanya entre 
els 3500 i els 5800 euros per 
cada post. La segona cobra 
entre uns 6000 i uns 10.000 
euros per post.

   La Torre De Barcelona

Quant val 
un post de 
Dulceida?
– FAMOSOS –

–

Paula Echevarría, 
amb 3,5 milions 
de seguidors, 

cobra entre 6000 
i 10.000 euros per 
publicació publici-
tària a Instagram.

–
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Els top ten 
d’internet
Internet va plena de llistes 
i top tens que moltes ve-
gades ens fan dubtar de la 
intel·ligència humana. És el 
cas d’aquesta llista classifica-
tòria dels homes calbs més 
atractius del món, però hem 
decidit que ens ho prendrem 
amb humor. Així, pot ser que, 
fins i tot, l’assumpte arribi a 
tenir interès. 

Val a dir que aquestes llistes, 
de vegades, tenen molt més 
ressò del que potser els seus 
creadors esperen. I és que, 
sens dubte, són carn de xar-
xes socials. Centrant-nos en la 
llista absurda que ens ocupa, 
són destacables les reaccions 
que ha causat. 

I és que no sabem si es tracta 
dels calbs més sexys del món 
o dels més rics. Ara veureu 
per què ho diem. En primer 
lloc, causant la indignació de 
molts i moltes, Pep Guardiola 
no està dins el top ten. 

Tothom sap, i no cal ser del 
Barça per dir-ho, que Pep 
Guardiola és un dels homes 
més atractius del futbol. Com 
pot ser que, en una llista de 
calbs sexys, no aparegui en 
el primer lloc? Incomprensi-
ble. Però la qüestió es torna 
encara més inexplicable si 
ens fixem en els homes calbs 
que ocupen els primers llocs 
de les llistes. 

El primer lloc d’aquesta 
llista l’ocupa ni més ni menys 

que el príncep Guillem 
d’Anglaterra. Sí, el calb més 
sexy del món és el mateix 
home que va tenir un acci-
dent jugant a golf i, des de 
llavors, porta una cicatriu al 
front. Serà per això que el 
consideren atractiu? Qui sap. 

Homes atrac-
tius o rics?
Com dèiem, sembla una llista 
de poder adquisitiu o me-
diàtic, no de poder d’atractiu. 
Altres calbs que han quedat 
per davant de Guardiola són 
el boxejador Mike Tyson, 
l’actor Vin Diesel (hola?), 
Pitbull (el cantant), John 
Travolta, Bruce Willis, Dwanye 
Johnson, Jason Statham i Flo-
yd Mayweather. Vergonyós. 

La llista ha estat elaborada 
per un mitjà de comunicació 
britànic i, segons diuen ells 
mateixos, ho han fet basant-
se en les cerques a Google. 
Però des de quan els més 
buscats són els més atractius? 
Aquí hi fa pudor de soca-

rrim… Això sí, per fer una 
mica de justícia, la llista posa 
a Zinedine Zidane i a Luis To-
sar per darrera de Pep Guar-
diola. Un petit triomf pels 
fans de l’entrenador català. 

És evident que es tracta d’una 
llista dissenyada per fer saltar 
a la gent de la cadira i per 
crear confusió. “Realment el 
príncep Guillem és atractiu i 
jo sóc incapaç de veure-ho?”, 
s’hauran preguntat molts. 

Si haguessin fet la llista amb 
el cap, podria haver servit 
per invalidar la idea de què 
l’alopècia treu atractiu als 
homes. És mentida que els 
calbs no puguin ser sexys (de 
fet, Pep Guardiola demostra 
el contrari), però sembla que 
aquesta llista l’hagin fet amb 
els ulls tancats. 

  La Torre De Barcelona

Pep Guardio-
la, fora del top 
ten dels calbs 
més sexys 
– SOCIETAT–

–

El primer lloc 
d’aquesta llista 
l’ocupa ni més 

ni menys que el 
príncep Guillem 

d’Anglaterra.

–



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.

  VERONICA MAYA  
Cool Hunter  

@veronicamaya

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)






TE AYUDAMOS EN LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO FAMILIAR: JURÍDICA, 

ECONÓMICA Y EMOCIONALMENTE

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

O ENVIEU UN MAIL A  
INFO@LATORREDEBARCELONA.COM

www.latorredebarcelona.com

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

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

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

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

Novetat: forrat de sabates 
Plantilles pel descans

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

Fisio BCN
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

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

SALUT

Escuela sanitaria
ENFERMERÍA BCN
Desde 1998, formamos 
auxiliares de enfermería

Cuidados auxiliares de 
enfermería

Grado Medio
410 horas de prácticas
Título Oficial
Presencial y Online

ENFERMERIA BCN
c/Sants,63
T. 932 386 274
info@auxiliarenfermeriabcn.net
www.auxiliarenfermeriabcn.net

FORMACIÓ  
PROFESSIONAL

Olga Romero
Terapias energéticas 
• 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.comSALUT

T. 673 811 725

Airtvplus
Hogares, empresas y 
comunidades
- Antenas TV
- Instalaciones Wifi
- Cámaras de Seguridad
- Alarmas
- Interfonos
- Informática
- Urgencias

Donem servei a tota 
Catalunya

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

LLAR

La Torre de 
Barcelona

ANUNCIA’T AQUÍ
93 418 19 19

La Torre de Barcelona és la 
principal revista sociocul-
tural 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.

C/ de les Camèlies 109
93 418 19 19
comercial@latorredebarce 
lona.com 
latorredebarcelona.com
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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 heredi-
tarios y para aliviar, cuanto 
menos, la tremenda carga 
fiscal que implica.A continua-
ción paso a enumerar algu-
nas alguna de las principales 
reducciones fiscales y medidas 
a adoptar:

1. Otorgar testamento 
notarial, ello reducirá futuros 
costes y trámites a sus herede-
ros, ya que en caso contrario se 
deberá tramitar una declara-
ción de herederos abintestato, 
la cual se otorga delante de 
Notario aportando diversos do-
cumentos y testigos, siendo su 
coste superior al otorgamiento 
del testamento. 

2. Procurar adjudicar en el 
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 individualmen-
te de los mismos tras su falle-
cimiento, 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 de 
mala relación entre los mismos, 
se deben arbitrar medidas para 
que un tercero proceda a su 
venta y reparto.

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

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

5. Por otra parte, si contrata 
seguros de vida designando 
como beneficiarios un ascen-
diente, cónyuge o descendien-

te, éstos disfrutarán de una 
reducción adicional de 25.000 
euros cada uno de ellos.

6. En el supuesto de heredar 
el cónyuge, a la reducción por 
parentesco de 100.000 euros 
citada, se permite aplicar una 
bonificación adicional del 99%, 
lo que supone que éste se en-
cuentra prácticamente exento 
del impuesto.

7. En caso de que resulten ser 
beneficiarios hijos menores 
de veintiún años a la reduc-
ción de 100.000 euros de pa-
rentesco se le adicionan 12.000 
euros por cada año menos 
de veintiuno con el límite de 
196.000 euros.

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

9. Otra de las reducciones 
más importantes del ISD es la 
reducción por minusvalía 
(que no, incapacidad) con-
sistente en acreditar ante el 

ICASS la existencia 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 impues-
tos que pueden alcanzar hasta 
los 650.000€.

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

Descubra cómo ahorrar impuestos  
y gastos en las Herencias

MANUEL DOPAZO 
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Abogado. Doctor en Derecho
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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

Servidigest (3 expositors) 

Plusfresc Santaló

Mercat Sant Gervasi  
(2 expositors)

Centro Comercial David  
(2 expositors)

Centro Comercial Arcadia  
(3 expositors)

Pensando en Reformas

Mercat de les Corts  
(2 expositors)

Clínica Mandri

Filatelia Alcaraz

Clínica Diagonal

Plusfresc Sant Gervasi

Mercat Galvany (4 expositors)

Club Tenis Laieta

Club Tennis Barcino

Mercat del Ninot (3 expositors)

Mercat la Concepció  
(2 expositors)

Mercat 3 Torres

Farmacia Tarradellas

Farmacia Serra Mandri

Kybun Joya

Forn Sarria 100

Fincas Más i Fill

Mercat Sagrada Familia (2 
expositors)

Ona Acústica

Tienda Esports Sant Gervasi 50

Galerías Sarrià (2 expositores) 

Oliver Escofet Sarrià

Residencia Orpea

Clínica Dental Rob

Obbio Muntaner Extraviado 

Claso Audiología Balmes

Fincas Century Corsega 411

Darthy Floridablanca 114

Dopazo

Estanco carrer Artesa de Segre

Pescadería Sant Gervasi Cassoles 
117

Arreglos roba Benet i Mateu

Forn Catafal Muntaner 525

Air TV 

Fincas Major de Sarria 126

Be i Bo plaza San Joaquín 2

Clínica Dental Guillén carrer 
Eduardo Conde 5

Clinic Technology General Mitre 
104

Joyería Reo Villarroel

Mercado Sant Antoni  
(6 expositors)

Mercado Fort Pienc

Helper Bone Clínica carrer Román 
macaya

Forn Catafal Sant Gervasi de 
Cassolas 109

Forn Catafal carrer Arimón 2

Orange Theory Fitness 

Blue Station 01 Muntaner 

Putxet Sport

Estanc Teodora la Madrid 2

Withfor Etic Real State 

Nou Boulevard Juan Güell 188 
extraviados 

Catapul Bailén 232 

Tienda Fotografía carrer Sant 
Eusebi 1

Clínica dental Carrer sant Gervasi 
de Cassoles 49

Cafetería Carrer Madrazo 54

Restaurant Carrer Balmes 438 
extraviado 

Ortopedia Mejía Lequerica

Relojes Watch Santaló 26

Teatre el Piccolo Sant Pere Mártir 
3

Bicicletas Sarria v. Augusta s/N

Coworking Mallorca 103

Moherclima

Mercat Santa Caterina  
(2 Expositors)

Equupibrium Sant Gervasi de 
Cassoles 57

Tot Láser María Cubi 173

Tot Láser Viladomat 235
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