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TRÀNSIT OCI

La C-16 tindrà dos radars 
nous en els trams d’entrada 
i sortida de Barcelona, de 80 
km/h. Les multes no es faran 
operatives fins a l’octubre 
de 2023, segons ha explicat 
el Servei Català de Trànsit, 
i les obres començaran la 
pròxima tardor. 

Els punt quilomètrics seran 
el 2,1 i el 5,1 dels dos sentits, 
un cop creuada la ronda de 
Dalt i a l’altura de les Planes. 
Aquest radars se sumaran als 
tres que ja són operatius als 
transitats túnels: en el sentit 
Barcelona, just abans de con-
vertir-se la C-16 en via Au-
gusta (radar fix de 50 km/h) 
i a l’altura de Sant Cugat del 
Vallès (de 110km/h); i, en 
sentit Berga, el radar també 
a l’altura de Sant Cugat amb 
la mateixa limitació. 

Pla de radars
La Generalitat ha posat en 
marxa la instal·lació de ra-

dars dins del pla 2022-2023, 
en el qual es preveu posar 
12 càmeres més de velocitat. 
Llevat dels nous radars, el 
SCT vol renovar les càmeres 
de les següents carreteres: la 
B-23 (que connecta l’avin-
guda Diagonal amb l’AP-7, 
en sentit Lleida/Tarragona), 
B-20 (que uneix el Maresme 
amb la ronda de Dalt), el de 
l’AP-7, la C-31 sud, la C-32 
sud i la C-33 (que enllaça 
l’avinguda Meridiana amb 
l’AP-7, en sentit Girona).

Aquest agost, però, sí comen-
çaran a multar els nous radars 
instal·lats a la ronda del Lito-
ral, als túnels de les Glòries, 
la Rovira i Badal. A partir del 
gener de 2023, ho faran altres 
17 dels 21 que s’han posat a 
l’interior de la ciutat. L’objec-
tiu del nou pla és controlar 
l’excés de velocitat en aquells 
trams de carrer que concen-
tren més sinistralitat. 

  La Torre De Barcelona

A Barcelona mai falten 
activitats per fer en família, 
i l’àmplia gama d’especta-
cles per a tots els públics 
que s’organitzen durant els 
mesos de maig, juny i juliol 
a Turó Park és un exem-
ple d’això. Durant unes 
setmanes, aquest jardí tan 
acollidor, on el color verd, 
els camins i la vegetació 
variada són els protago-
nistes, es converteix, cada 
dissabte, en l’escenari d’un 
espectacle familiar, per tal 
que tant petits com grans 
gaudeixin d’una estona 
entretinguda tots plegats. 
La programació és molt 
variada, i inclou peces 
de teatre musical, contes, 
espectacles amb titelles i 
concerts. El calendari està 
dividit en dues seccions: 
#TuróParkEnFamília, amb 
espectacles per als més pe-
tits, i #TuróParkMusicals, 
ideal per a totes aquelles 
persones a qui els apassiona 
el teatre musical i l’òpera.

Durant les últimes set-
manes de juny i el mes de 
juliol, aquests són els espec-
tacles que tindran lloc al 
Turó Park: en primer lloc, 
pel que fa a #TuróParkEn-
Família, el dia 25 de juny, 
a les 19 h, serà possible 
gaudir de l’espectacle de 
circ “Alquimia”. El dissab-
te 9 de juliol, a la mateixa 
hora, està programada 
l’activitat de contes “Expli-
ca’m una selva!”, i dissabte 
23 de juliol, també a les 19 
h, “Set de so”, una activitat 
d’animació.

Pel que fa a #TuróParkMu-
sicals, els espectacles 
programats per les properes 
setmanes són els següents: 
el 18 de juny, a les 18.30 h, 
“Mr. And Miss Jones”. Dis-
sabte 2 de juliol, a les 19 h, 
“Airstream”, i dissabte 16 
de juliol, a la mateixa hora, 
“Piano Clown concerto”.

  La Torre De Barcelona

Nous radars al túnel 
de Vallvidrera 

Espectacles familiars 
al Turó Park
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ECONOMIA

En un revelador article, el 
Wall Street Journal s’indica 
que, des que les operacions de 
compravenda amb NFTs van 
arribar al seu punt màxim de 
225.000 transaccions diàries 
el setembre de 2021, aquest 
mercat ha perdut un 92% de 
la seva activitat, quedant-se 
a l’abril d’enguany amb unes 
19.000 transaccions diàries. 
No és l’únic barem que des-
cendeix vertiginosament entre 

les mateixes dates, ja que el 
nombre de carteres actives 
implicades en operacions amb 
NFTs han descendit des de 
les 119.000 el novembre de 
2021, fins a les 14.000 en tan-
car abril d’enguany, el que re-
presenta un descens del 88%.

Adeu als NFTs
Si bé tant en les xarxes socials 
(com Twitter) o publicacions 
especialitzades en tecnologia, 

es llegeixen titulars catastro-
fistes del més pur estil “adeu 
als NFTs”, aquest descens 
sembla més propi d’un mercat 
que està madurant i, per tant, 
en el qual els compradors ja 
estan diferenciant quan un 
NFT amaga un valor intrín-
sec que el fa interessant, o 
bé quan es tracta d’un JPEG 
sense major valor que una 
altra imatge qualsevol.
El model econòmic dels 

NFTs i la tecnologia 
Blockchain que es troba 
darrere d’ells, sí que té una 
utilitat molt clara en aplica-
cions com els béns digitals 
dels videojocs - per exem-
ple, cotxes més potents en 
els jocs de carreres -, ja que 
facilita tant que la companyia 
productora del títol els posi 
en circulació, com el mercat 
de compravenda entre usuaris 
del títol, a part de conver-
tir-se en una plataforma per a 
migrar aquests futurs béns a 
una nova versió del videojoc, 
sempre que a la productora li 
interessi i posi els mecanismes 
per a això.També poden ser 
molt útils per a certificar 
l’autoria de fotografies, per 
exemple en el cas de foto-
periodistes o altres tipus de 
fotògrafs professionals.

L’incipient mercat dels NFTs 
va generar una gran activitat 
l’any passat, provocant el pro-
blema que molts compradors 
que van pagar grans sumes de 
diners per aquests béns digi-
tals, ara no només no poden 
revendre’ls a un preu superi-
or, sinó que es troben que el 
seu preu s’ha enfonsat.

  Tecnonews | @TecnoNewsInfo 
/ AMIC 

El nombre de transaccions de NFTs  
cau un 92% des de setembre
El setembre del 2021 les operacions de compravenda amb NFTs van 
arribar al seu punt màxim de 225.000 transaccions diàries.

Especialistes en Banca Privada 
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www.andbank.es
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BARCELONA

La secció de viatges del 
prestigiós diari anglès The 
Telegraph ha realitzat un 
rànquing puntuant les millors 
ciutats del món per viatjar, 
i Barcelona ha quedat en 
primer lloc, amb bastant 
diferència. 

La nostra ciutat ha obtingut 
588 punts sobre 800 i queda 
per sobre de la segona classi-
ficada per una diferència de 
30 punts. 

El diari valorava aspectes com 
la gastronomia, la cultura, els 
hotels i la història. Segons 
explica The Telegraph Tra-
vel, “Barcelona combina tot 
l’encant propi de les ciutats 
mediterrànies: el ritme relaxat, 
mesos de sol, menjar iniguala-
ble i una cultura i un disseny 
que no té res a envejar de les 
fredes ciutats del nord.”

LGTBI
L’informe també destacava 

que l’escena LGTBI de la 

ciutat és inclusiva i que hi ha 
una platja espectacular.
Només han assenyalat dos 
aspectes negatius: que hi ha 

pocs espais verds, cosa que els 
barcelonins sabem que és cer-
ta, i l’alta densitat de població. 
Jaume Collboni, tinent d’alcal-
de, ha aprofitat la noticia per 
fer un tuit celebrant la bona 
fama de Barcelona.

Les ciutats que han que-
dat classificades després de 
Barcelona són Sidney i Ciutat 
del Cap, en segon i tercer lloc, 
respectivament. En la quarta i 
cinquena posició hi ha Lisboa 
i Venècia i la llista la com-
pleten 50 ciutats més, entre 
les quals n’hi trobem dues 
més d’espanyoles: Sevilla, en 
tretzena posició, i Madrid, en 
el número disset.

 La Torre De Barcelona

A la llista hi trobem dues altres ciutats 
espanyoles: Sevilla, en tretzena posició, i Madrid, 
en el número disset.

Barcelona és la millor ciutat del món, 
segons The Telegraph

CORELLO.ES

AVINGUDA DIAGONAL, 413      08008
BARCELONA      638 670 446

CORELLO.ES

EXPERTS EN LA 
COMPRAVENDA DE rellotges, 

joies i diamants
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HABITATGE

El Sindicat de Llo-
gateres denuncia 
que cada vegada 
hi ha més propi-
etaris que s’acu-
llen d’una manera 
injustificada als 
contractes d’esta-
cionalitat.

Els lloguers estacionals “estan 
pensants per a situacions 
molt concretes, com la d’un 
estudiant d’intercanvi, una 
mudança o unes obres a 
casa”, va explicar als mitjans 
Carme Arcarazo, del sindicat. 
La representant afirma que 
l’objectiu del mal ús d’aquest 
contracte “és especular” i 
evitar la limitació de preus de 
lloguer -encara que ara mateix 
ha estat tombada pel Consti-
tucional degut a un recurs del 
Grup Parlamentari Popular-. 

Amb la Llei d’Arrendaments 
Urbans de 2019, s’obliga als 
contractes a mantenir de cinc 
a set anys els preus indepen-
dentment dels increments de la 
inflació. L’avantatge dels con-
tractes temporals és que es pot 
augmentar el preu del lloguer 
de manera il·limitada i fer fora 
als llogarets en qualsevol mo-
ment; és, per tant, “un lloguer 
sense garanties”, explicava 
Arcarazo a la televisió pública 
catalana: “Després d’11 mesos 
no hi ha cap mena de segu-
retat per al llogater, i el preu 
del contracte es pot triplicar, 
quadruplicar o el que desitgi el 
fons d’inversió o rendista”.

Necessitat de  
control legal 
Segons la Llei 18/2007 del 
Dret d’Habitatge, el termini 
d’arrendament ha d’estar 
indicat en la publicitat dels 
pisos. Si es estacional, serà de 
31 dies a 11 mesos, però per 
sobre dels 11 mesos es consi-
deren residència habitual. 

No obstant això, el problema 
actual s’està agreujant degut 
a que no està clar que alguns 
propietaris compleixin la nor-
mativa per ser pisos temporals. 
Des del Col·legi d’Agents de 
la Propietat Immobiliària de 
Barcelona expliquen que, degut 
a la pandèmia, molts pisos 
turístics es van convertir en llo-
guers de temporada a l’espera 
de la recuperació econòmica 
del sector. Aquestes situacions 
són lícites, però en alguns casos 
cal aclarir la seva justificació, 
ja que això ha provocat que 
hi hagi molts arrendataris de 

caràcter habitual als que no 
se’ls vol renovar el lloguer i no 
tinguin protecció contractual. 
Per tant, cal veure en aquests 
casos si realment la proliferació 
d’aquests contractes respon o 
no a una temporalitat i que la 
justícia es pronunciï. 

El Sindicat de Llogateres 
afirma que l’administració no 
està vigilant la justificació dels 
contractes temporals, encara 
que apunten que l’Ajunta-
ment de Barcelona ha fet 
moltes actuacions per corregir 
el tema dels habitatges sense 
llicència turística. El problema 
és que no hi ha dades míni-
mes de referències per fer 
aquesta inspecció ni sufici-
ents denúncies. En el cas de 
contractes entre una empresa 
o professional i un particular, 
l’organisme inspector és Con-
sum; entre dos particulars, la 
competència és d’Habitatge.

S’agreuja el problema 
de l’habitatge

Des del Sindicat de Llogateres es denuncia que alguns propietaris estan fent un mal ús dels 
contractes de temporalitat. En aquests contractes el preu pot pujar anualment i a partir dels 11 
mesos es poden fer fora als llogaters.

El termini 
d’arrendament 
ha d’estar indicat 
obligatòriament en la 
publicitat dels pisos: 
els turístics són fins al 
31 dies i els temporals 
entre un mes i 11 mesos.

Per sobre dels 11 
mesos es consideren 
residència habitual. 



Passeig de Gràcia 85, 8ª planta
93 528 89 08
aoficinas.es
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VIATJAR

URBANISME

Destinacions de viatges 
per mascotes

Barcelona, ciutat intel·ligent i 
climàticament neutra pel 2030

Cada vegada són més les ciu-
tats que faciliten poder viatjar 
amb les mascotes i que habi-
liten més allotjaments, restau-
rants i espais públics perquè 
els nostres amics peluts puguin 
també acompanyar-nos en 
aquests dies de descans.

Jardins i platges 
canines
Es poden consultar totes 
les que permeten l’accés 
als gossos en la web: ho-
telesmascotas.com. Hi ha 
a totes les províncies. 

• Platja del Rinconín a Gijón.

• Platja de Llevant, a Barce-
lona.

• Platja de Es Carnatge a 
Palma de Mallorca.

• Platja de La Maza a San 
Vicente de la Barquera.

• El parc de la Torre d’Hèrcu-
les, a la Corunya.

• Diferents rutes en el Bierzo, 
a la província de Lleó.

• El temple de Debod en 
Madrid.
A Granada, també, existeix 
el Taxiguau, un servei de taxi 
apte per a mascotes.

També fora de les nos-
tres fronteres hi ha llocs exclu-
sius per als nostres gossos. 

• A Amsterdam existeix el 
Flevopark, un autèntic oasi 
aquàtic destinat per a gossos.

• Suïssa és un país on la 
majoria d’hotels i restaurants 
accepten els gossos.

• Itàlia, existeixen bars es-
pecialment fets per a gossos 
on poden assaborir menús 
dissenyats per a ells, com el 
Ben Bar a Torí o el Dog Bar a 
Florència.

  Eva Remolina / AMIC 

Fa uns mesos, la Comissió 
Europea va treure, a través 
de la Missió de Ciutats, una 
convocatòria per tal que 
diverses ciutats europees 
poguessin presentar la seva 
candidatura per ser conside-
rades una de les 100 ciutats 
intel·ligents i climàticament 
neutres l’any 2030. Es van 

presentar al voltant de 
400 sol·licituds, i Barcelona 
ha estat una de les ciutats 
escollides. L’objectiu és que 
les 100 ciutats seleccionades, 
entre les quals n’hi ha set 
d’espanyoles, funcionin com 
a centres d’experimentació 
i innovació, per tal que les 
altres ciutats europees també 

puguin arribar a ser climàti-
cament neutres l’any 2050.

Procés de selecció
La Comissió Europea ha 
avaluat de manera rigorosa les 
sol·licituds presentades per tal 
de seleccionar les 100 ciutats 
que aspiren a aconseguir la 

neutralitat climàtica l’any 
2030. Aquestes obtindran 
assessorament per tal de dur 
a terme diversos canvis en els 
sectors de l’energia, la gestió 
de residus, el transport i els 
processos industrials, entre 
d’altres, i poder aconseguir, 
així, reduir la contaminació i 
aturar la crisis climàtica.

Assessorament i 
assistència de la 
Comissió Europea
Les ciutats seleccionades per 
part de la Comissió Europea 
rebran, entre altres, un asses-
sorament i assistència persona-
litzats, diverses oportunitats de 
finançament, i suport pel que 
fa al treball en xarxa, l’apre-
nentatge i l’intercanvi d’expe-
riències entre diferents ciutats.

  La Torre de Barcelona

A Granada existeix el 
Taxiguau, un servei de 

taxi apte per a mascotes.

L’objectiu és que les 
ciutats seleccionades 

funcionin com a centres 
d’experimentació i 

innovació, i que les altres 
ciutats europees arribin a 
ser climàticament neutres 

l’any 2050.
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visió i la marca preferida dels consumidors, 
portant Varilux® a convertir-se en la marca 
amb més notorietat a Espanya.

Plaça del Centre, 13
Tlf.: 933 392 011

Av. Diagonal, 383 
Tlf.: 934 160 491

Av. Rep. Argentina, 63
Tlf.: 932 845 161

C/ Del Clot, 66
Tlf.: 932 452 155

Avda. Diagonal, 375
Tlf.: 934 160 491

Av. de Madrid, 161
Tlf.: 934 110 421

Av. M. D. Montserrat, 150
Tlf.: 934 501 430

Av. J. Tarradellas, 80
Tlf.: 936 318 736

 www.armandoptics.com
   @armandoptics

 638 968 548

9 de cada 10 consumidors 
prefereixen tornar a 
portar lents Varilux®

T’ESPEREM A

• Segons un estudi elaborat per la marca, el 83% dels usuaris creu que Varilux® és millor que el 
seu equipament anterior després de provar les lents durant dues setmanes*.

• Factors com la qualitat i la innovació han estat clau perquè Varilux® sigui la marca més 
recomanada també pels òptics.

• Tot això ha portat Varilux® a convertir-se en la marca amb més notorietat a Espanya.

PREFIEREN VOLVER

A LLEVAR VARILUX**

*Estudio realizado por CSA entre una muestra representativa de 1041 ópticos-optometristas de 10 países:  
Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Brasil, India y China. Feb-Abril 2018.
**Estudio de privación de Varilux: estudio realizado por Eurosyn, un tercero independiente francés, 2020,  
N = 102. © ESSILOR INTERNATIONAL

A4-Nota de prensa-Varilux-Armand Optics-2022-OK.indd   1A4-Nota de prensa-Varilux-Armand Optics-2022-OK.indd   1 28/4/22   16:3928/4/22   16:39
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TRANSPORT

Algunes d’aques-
tes estacions es 
troben al centre de 
Barcelona, mentre 
que altres estan 
situades a fora de 
la ciutat.

Han sigut diversos municipis 
i associacions de veïns els qui 
han sol·licitat aquests canvis, 
els quals ja han estat apro-
vats i s’aniran implementant 
progressivament. L’ATM ha 
comptat amb l’assessorament 
de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i ha seguit les recoma-
nacions de la Comissió de 
Nomenclatura en el moment 
de realitzar les modificacions.

Aquestes s’han dut a terme 
per tres motius principals. 
En primer lloc, s’ha optat 
per modificar el nom d’algu-
nes estacions amb l’objectiu 
d’adequar-les a la realitat del 
lloc on es troben. Aquestes 
estacions són les següents: 
l’estació de metro Drassanes, 
que s’anomenarà La Rambla-
Drassanes; Vall d’Hebron, 
que passarà a denominar-se 
Vall d’Hebron-Sant Genís; 
Llucmajor, la qual s’anome-
narà Llucmajor-República; 
Congrés, anomenada, a partir 
d’ara, Congrés-Indians; i la 
parada de tramvia Wellington, 
la qual passa a anomenar-se 
Wellington-UPF.

Per altra banda, també s’ha 
unificat el nom de diverses 
estacions o parades intermo-
dals, les quals es detallen a 
continuació: Fabra i Puig serà 

el nou nom de l’estació de 
metro Fabra i Puig, i també el 
de l’estació de rodalies Sant 
Andreu Arenal; tant l’estació 
de Rodalies Sant Andreu 
Comtal, com l’estació de 
metro Sant Andreu s’anome-
naran Sant Andreu; l’estació 
de metro Clot i la de Rodalies 
Clot-Aragó s’unifiquen per 
anomenar-se El Clot; Torre 
Baró-Vallbona seguirà sent 
el nom d’aquesta estació de 
metro, i també serà el de l’es-
tació de Rodalies Torre Baró; 
es modifica el nom de l’estació 
Terrassa, de Rodalies, i passa a 
anomenar-se Terrassa Estació 
del Nord, com la parada de 
FGC, i l’estació Martorell, de 
Rodalies, s’anomenarà Marto-
rell Central, igual que l’estació 
corresponent de FGC.

Per últim, alguns canvis s’han 
dut a terme per tal d’evitar 
confusions entre estacions 
que no estan enllaçades, i que 
fins ara s’anomenaven igual. 

Es tracta dels següents casos: 
l’estació de metro Bellvitge 
s’anomenarà Bellvitge Rambla 
Marina, mentre que l’estació 
de Rodalies amb el mateix 
nom passarà a anomenar-se 
Bellvitge-Gornal; l’estació 
Rubí, de FGC, s’anomenarà 
Rubí Centre, i la de Rodalies, 
Rubí Can Vallhonrat; pel que 
fa a Sant Cugat del Vallès, 
l’estació de Rodalies es dirà 
Sant Cugat Coll Favà, mentre 
que la de FGC s’anomenarà 
Sant Cugat Centre; finalment, 
l’estació de Rodalies de Santa 
Perpètua de Mogoda passarà 
a anomenar-se Santa Perpè-
tua de Mogoda La Florida, i 
la nova estació que s’obrirà en 
aquest municipi tindrà el nom 
Santa Perpètua de Mogoda 
Riera de Caldes. La modifica-
ció de la senyalització es durà 
a terme al llarg d’aquest any 
2022 a ritmes diferents, en 
funció de cada operador.

  La Torre de Barcelona

Vint estacions  
canviaran de nom

L’ATM ha anunciat recentment que es duran a terme diversos canvis pel que fa a la 
denominació de diverses estacions de transport públic, concretament, de metro, de Rodalies, de 
tramvia i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Els diversos canvis 
s’han dut a terme 
amb tres objectius 

principals: amb 
intenció d’adequar el 
nom de les estacions 
a la realitat del lloc 

on es troben, per 
unificar el nom de 
diverses estacions 

intermodals, i per tal 
d’evitar confusions 
entre els passatgers
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ESTIU

El distintiu Bandera 
Blava
El guardó Bandera Blava 
és atorgat per la Funda-
ció d’Educació Ambiental, 
i reconeix la qualitat de 
l’aigua de les platges, la 

seva bona gestió ambiental 
i la seva seguretat. Aquest 
any, 94 platges de Catalu-
nya compten amb aquest 
distintiu: 32 pertanyen a la 
demarcació de Barcelona, 
26 a Girona, 26 a Tarragona 
i 10 a les Terres de l’Ebre.

Platges guardonades
A la demarcació de Barcelo-
na, les platges amb Bandera 
Blava aquest 2022 són les 
següents: Malgrat Centre i 
l’Astillero, a Malgrat de Mar; 
Dels Pescadors i La Riera, 
a Pineda de Mar; Garbí, a 
Calella; Les Barques, a Sant 
Pol de Mar; Canet; Dels Tres 
Micos, a Caldes d’Estrac; 
El Masnou; Cristall i Pesca-
dors, a Badalona; Nova Mar 
Bella, Mar Bella, Bogatell i 
Sant Sebastià, a Barcelona; 
Gavà Mar; Lluminetes i Del 
Baixador, a Castelldefels; Les 
Botigues, Garraf, Aiguadolç, 
Balmins, Sant Sebastià, La 
Ribera, L’Estanyol, La Barra i 
Terramar, a Sitges; Ribes Ro-
ges, d’Adarró, Sant Gervasi i 
Ibersol, a Vilanova i la Geltrú; 
i Llarga, a Cubelles.

Pel que fa a província de 
Girona, la llista inclou, entre 
altres, les platges Grifeu i Del 
Port, a Llançà; El Port de la 
Selva; Tamariu, Llafranc i Ca-
nadell, a Palafrugell; La Fosca, 
a Palamós; Es Monestrí, Sant 

Antoni, Torre Valentina i Cala 
Cristus-ses Torretes, a Sant 
Antoni de Calonge.

Algunes de les platges amb 
Bandera Blava de la demar-
cació de Tarragona són Els 
Muntanyans, Barri Marítim 
i la Paella, a Torredembarra; 
Tamarit, La Móra, Savinosa 
i L’Arrabassada, a Tarrago-
na; Llevant i Capellans, a 
Salou; Vilafortuny, Cavet, 
Prat d’en Forés-el Regue-
ral i la Llosa, a Cambrils.

Finalment, a Terres de l’Ebre 
trobem les platges amb 
Bandera Blava Calafató, Sant 
Jordi d’Alfama, Cala Forn i 
l’Alguer, a L’Ametlla de Mar; 
Cap Roig i Les Avellanes, a 
L’Ampolla; i Riumar, a Delte-
bre, entre d’altres.

La llista completa de platges 
que han estat guardonades 
amb el distintiu Bandera Bla-
va a Catalunya aquest 2022 
pot consultar-se a la pàgina 
web de la Generalitat.

  La Torre De Barcelona

Aquestes són les platges amb Bandera 
Blava a Catalunya el 2022

Aquest any, la llista inclou 94 plat-
ges, 90 que ja en formaven part l’any 
passat, més quatre de noves.

La Generalitat ha informat sobre les platges que han estat guardona-
des amb el distintiu Bandera Blava aquest any 2022 a Catalunya

ESCUELA DE TAEKWONDO DESDE 1969

Maestros titulados 
Escuela oficial
Clases para todos:
• Niños
• Adolescentes
• Adultos

tkdquerol.juntai@gmail.com       687 346 306       Milanesat, 34 (Les Tres Torres - BCN)



DENTISTAS JANÉ
75 AÑOS DE HISTORIA Y PASIÓN

Dentistas de excelencia desde 1947.
www.clinicajane.com 

Qué emoción, publicar esto. 

Este año, nuestra familia cumple 75 años de actividad en el sector de la Odontología. Es 
una historia preciosa, hecha a base de dedicación, visión a futuro e ilusión. 

Hay que recordar bien de dónde venimos, para tener claro a dónde vamos.

Siempre con la misma innovación, siempre con el mismo servicio. 

Así manteniendo en nuestro corazón, la memoria y el espíritu de nuestros ancestros, hoy 
continuamos apostando como única vía posible por una odontología ética y de calidad, y 
esperamos poder seguir acompañándoles en la misma línea durante muchos años más.
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LOCAL

Aquest mes de juny el barri 
de Gràcia plantejarà a votació 
popular el manteniment del 
tradicional concurs de decora-
ció dels carrers. Amb el canvi 
de la presidència del patronat 
de les festes, liderat enguany 
per Carla Carbonell i Lina 
López, s’ha volgut aprofitar 
per replantejar un dels eixos 
principals de la festa. I és que 
aquest concurs porta cele-
brant-se des de 1924, ara fa 
98 anys, i s’ha convertit en un 
dels símbols de més identitat 
per la vila. 

Aspiracions de canvi
Aquesta decisió es deguda 
a diversos factors. D’una 
banda, certes polèmiques en 
les darreres edicions sobre 
possibles “tongos” en el 
lliurament dels premis, encara 
que hi ha molts que pensen 
que és més un assumpte de 
polèmica. D’altra, la tranquil-
litat que l’aturada per la 
pandèmia va suposar en 

l’edició del 2021. En aquestes, 
unes festes menys multitudi-
nàries i amb més esperit de 
barri, on es va apostar per 
agrair a tots els carrers en 
comptes de fer competició, 
van suposar una ocasió per 
als veïns d’explorar altres 
opcions per a l’edició d’ en-
guany –del 15 al 21 d’agost–. 

Segons va explicar al l’abril 
el Patronat de la Fundació 
de la Festa Major, la votació 
es farà sobre tres opcions: 
que es mantingui el con-
curs de sempre amb els 24 
carrers en competició per fer 
rànquing; que es reformi la 
valoració fent un rànquing 
de 10 carrers amb mencions 
especials per a la resta; i la 
darrera opció, més radical: 
que s’elimini el concurs. El 
comitè del Patronat no té una 
posicionament sinó que aspi-
ren a que la valoració popular 
decideixi per aplicar aquest 
resultat a l’agost, segons va 
explicar la presidenta de la 

Fundació, Lina López. També 
va comentar l’edició del 2021 
tot valorant la iniciativa no 
competitiva però reconeixent 
que l’opció del concurs és 
una motivació per als veïns de 
Gràcia: “Va ser un encert de 
l’anterior junta, però crec que 
la majoria voldrà fer concurs 
perquè el rànquing també 

representa una empenta per 
fer les coses millors”.

S’ha convocat el 
concurs de balcons, 
portalades i 
comerços
El que sí es manté segur és el 
famós concurs de portalades, 
comerços i balcons guarnits. 
Tres decoracions resultaran 
premiades amb trofeus, di-
plomes i un lot de productes 
de Denominació d’Origen de 
diverses regions de Catalunya, 
amb l’obsequi de 400 euros 
per al primer guanyador i 200 
per al segon. Altres set finalis-
tes rebran, tanmateix, el lot de 
productes de D.O Catalunya.

  La Torre De Barcelona

Les Festes de Gràcia es plantegen  
no guarnir els carrers

Algunes comissions 
del barri de Gràcia 
s’han queixat de la 

competitivitat que el 
concurs de decora-
ció dels carrers ge-
nera entre els veïns.
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Laboratori especialitzat en vídeo, àudio i cinema des de 1983
Santaló, 133 · www.videolab.es · 93 200 54 00

DIGITALITZA I COMPARTEIX
LES TEVES FOTOS ANTIGUES

Fotografia de paper
Diapositives

Negatius

visita’ns!!

Avantatges de contractar 
majors de 50 anys

Els avantatges que suposa 
contractar personal de més 
edat són moltes:

• Major adaptabilitat: 
Són persones molt capaces 
d’assimilar canvis, perquè han 
vist néixer internet, les xarxes 
socials... passant d’un treball 
completament manual a un 
altre més mecanitzat.

• Creen millor ambient la-
boral, en primer lloc, perquè els 
seus caràcters ja estan definits 
i, en segon lloc, a causa d’una 
major necessitat de tranquil·litat 
i de fugir dels conflictes. 

• Fidelitat a l’empresa: 
Les obligacions familiars i el 
desig d’una major estabilitat 
personal, els fa ser més fidels 
amb les seves empreses. Ja no 
es prioritza tant el salari o una 
major projecció laboral, sinó 
altres factors com un millor 

horari i una major conciliació 
laboral i familiar.

• Aporten major experi-
ència: tant l’acumulació de 
coneixements que s’han anat 
adquirint al llarg de tota la 
vida laboral, com la pràctica 
professional, els fa més capa-
ces d’afrontar els problemes 

i superar amb èxit tots 
els esculls.

• Tenen una xarxa de con-
tactes extensa. Els anys d’ex-
periència els ha fet conèixer a 
molts professionals en el seu 
sector que poden ser de gran 
ajuda al negoci, tant: clients, 
col·laboradors com proveïdors.

• La contractació d’aquest 
col·lectiu està bonifi-
cada. Presenta avantat-
ges fiscals que no tenen 
altres grups d’edats i que 
solen resultar molt atrac-
tives per a les empreses.

  Eva Remolina / AMIC 

Tot això, unit a l’augment 
de l’esperança de vida, 
així com a uns hàbits 

més saludables, fa 
que les persones es 

conservin millor i arribin 
a la maduresa en millors 

condicions per a continuar 
treballant i per a donar el 

100% d’ells mateixos.

LABORAL
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ALIMENTACIÓ

COMERÇ

“Mercat de Sant Gervasi”  
a domicili

Els supermercats que més han augmentat els preus 
aquest últim any

El mercat de Sant Gervasi 
es va inaugurar al 1912 i des 
de llavors ha anat evolucio-
nant arquitectònicament fins 
arribar a l’actual construcció 
moderna de formigó, on 
abans hi era la casa consis-
torial de l’antic municipi. 
L´última modernització del 
Mercat és posar-se al dia 
amb les comandes a domicili 
dels productes de les parades 
actuals: Càtering del Mercat, 
Only Hogar, Fruites i ver-
dures Alcalà, Peix i Marisc 
Ramón, Xarcuteria Miquela 
Artés, Aviram La Moreneta i 
La Bacallaneria.

Aquest nou sistema suposa 
l’avantatge de no haver d’anar 
presencialment i fer cues, 
tot oferint d’igual manera 
productes de proximitat i 
qualitat. Tanmateix, per tal de 
promoure un sistema sosteni-

ble, els lliuraments es faran en 
bicicleta elèctrica o amb moto.

Per tota l’àrea 
metropolitana
Les compres es podran 
realitzar via Internet a la web 
“Mercat online” les 24 hores 
del dia, i els enviaments seran 

gratuïts per compres 
superiors als 50 euros (per 
a compres inferiors, serà de 
7 euros). També es podran 
encarregar en els telèfons 
931.374.601 o al whatsapp 
del 656.997.999. 

A més, el servei s’estendrà 
a tota l’àrea metropolitana 

de Barcelona, incloent Sant 
Adrià de Besòs, Badalona, 
Santa Coloma de Gramanet, 
Tiana, Montgat, Cornellà, El 
Prat de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Sant Joan Despí 
i Sant Feliu de Llobregat.

  La Torre de Barcelona

L’Organització de Consu-
midors i Usuaris (OCU) ha 
publicat un estudi en el qual 
es presenta quins són els su-
permercats que més han apu-
jat els preus al llarg d’aquest 
últim any. L’Organització 
explica que el preu d’alguns 
aliments bàsics ha augmentat 
considerablement durant els 

últims mesos, i realitzar 
la compra en un supermercat 
o un altre pot suposar impor-
tants diferències pel que fa al 
cost total dels productes.

En què consisteix 
l’estudi?
Per realitzar l’estudi, l’OCU 

ha recollit informació sobre 
la variació del preu d’un total 
de 156 productes en diferents 
supermercats, i ha comparat 
les dades obtingudes al llarg 
de varis mesos, entre desem-
bre de 2020 i març de 2022. 
Els supermercats que s’han 
utilitzat per realitzar l’informe 
han sigut Alcampo, Caprabo, 

Carrefour, Condis, Dia, El 
Corte Inglés, Eroski, Hipercor 
i Mercadona.

Segons l’estudi, els supermer-
cats han apujat el preu d’un 
84% de productes, i els més 
afectats han estat els olis, el 
preu dels quals ha augmentat 
un 34 %, els peixos (16 %), 
els productes envasats (11 %) 
i els làctics (11 %).

Augment de preus 
El supermercat que més ha 
apujat els preus durant l’últim 
any ha estat Carrefour (12,1 
%), seguit de Mercadona (11,4 
%). Cal destacar, però, que 
malgrat aquest augment de 
preus, aquestes cadenes seguei-
xen sent considerades, junta-
ment amb Alcampo, les més 
econòmiques a nivell estatal.

  La Torre de Barcelona

Per tal de promoure un 
sistema sostenible, els 
lliuraments es faran en 

bicicleta elèctrica o amb 
moto.

L’estudi realitzat per 
l’OCU ha consistit en 
recopilar informació 

sobre la variació del preu 
de diferents productes al 
llarg de diversos mesos.
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Food Coop Bcn: cooperativisme  
per una compra sostenible

Un nou supermercat ha obert 
les seves portes a Barcelo-
na, i no és una “novetat” 
només per estrenar-se sinó 
pel model en que es basa. Es 
tracta de Food Coop Bcn, 
i neix de les iniciatives de 
reduir el consum de plàstics 
i fomentar el consum local, 
sostenible i ecològic. A més, 

en format de coope-
rativa, en la qual només els 
socis podran comprar-hi.

L’establiment es trobarà al 
carrer Aragó, i és un projecte 
sense ànim de lucre que va 
començar al gener. Les seves 
aspiracions són oferir una 
compra conscient i sostenible, 

sense plàstics o amb envasos 
biodegradables, i cobrirà des 
de l’alimentació de proximitat 
fins a productes de cosmètica, 
higiene i neteja de la llar. 

Només per a socis
Això sí, la diferència principal 
amb un supermercat habitual 

és que per poder comprar-hi 
s’ha de ser soci, aportant 90 
euros per al capital social. A 
més, cada 4 setmanes s’ha de 
col·laborar 3 hores en tasques 
del local, com ara la reposició 
o la neteja. Mitjançant grups 
de treball, la cooperativa 
cobreix necessitats concretes i 
estalvia costos. A canvi de tot, 
ofereix productes a baix preu 
i la garantia de la procedència 
dels productes. 

Referents
Aquest model ja s’ha posat 
en pràctica a altres ciutats, 
com La Osa de Madrid, Som 
Alimentació de València o La 
Louve de París. La referència 
principal és el Brooklyn Park 
Slope Food Coop de Nova 
York, en actiu des de 1973.

  La Torre de Barcelona

Un nou mercat 
participatiu basat en 

productes sostenibles, 
locals i que garanteix 
el tracte just amb els 

productors i treballadors.

MÉS DE 25 ANYS AL TEU COSTAT

FORMA PART DE L'EQUIP

Perquè el nostre objectiu és, tant si estàs començant, 
com si estàs estancat professionalment, que aconsegueixis créixer en terra fèrtil.

934 58 17 00
xarxa@century21.es
www.xarxa.century21.es
century21xarxa

Oficina Top 10 Facturació de CENTURY 21 Espanya

COIMERÇ
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EDUCACIÓ

Tot el que pot aportar la 
ciència als infants

Fomentar el pensament científic des de petits és una font de 
creixement personal i intel·lectual

Si haguéssim d’identificar 
amb poques paraules què 
ens aporta la ciència, sense 
dubte seria com ens ajuda a 
entendre el món. La curiositat 
és potser un dels motors més 
potents que mou a les per-
sones, des que som nadons, i 
fomentar aquest interès du-
rant la infància i adolescència 
es una garantia de motivació 
i creixement personal per als 
fills i filles. 

Beneficis des  
de petits
La visió científica del món 
ofereix als nens un conei-
xement ampli a la vegada 
que desenvolupa habilitats 
com el pensament lògic i 
la resolució de problemes. 
A més, mitjançant els des-
cobriments s’amplia d’una 
manera natural i fàcil el 
vocabulari, la concentració 
i es potencia la creativitat. 

La biòloga Rachel Carson 
(1907-1964), coneguda 
universalment com la inspira-
dora de l’ecologisme modern 
gràcies al seu llibre La prima-
vera silenciosa, deia que “per 

mantenir viu en un nen el seu 
sentit innat de la sorpresa, cal 
la companyia de al menys un 
adult amb qui poder compar-
tir-lo, redescobrint amb ell 
l’alegria, l’expectació i el mis-
teri del món en que vivim”. 
En el seu petit assaig El sentit 
de la sorpresa, ella mateixa 
explica diverses sortides de 
recerca a la natura amb el seu 
nebot de 5 anys per observar i 
comprendre l’entorn; per ella 
era la capacitat de sorpren-
dre’s era l’antídot contra la 
indiferència i la desmotivació.
 

Aprendre en grup 
L’ interès científic pot con-
vertir-se també en un impor-
tant vincle d’unió amb altres 
persones, i per tant com una 
manera de socialitzar i fer 
amistats que els enriquirà. Se 
sap que l’aprenentatge està 
íntimament lligat amb les 
emocions que es senten quan 
s’està davant d’un nou conei-
xement. Si aquestes emocions 
són socialment gratificants, 
com les que aporten compar-
tir aficions amb amics, aquest 
aprenentatge s’integra d’una 
manera natural i joiosa. 

Idees pràctiques  
per fomentar el  
seu interès
Existeixen moltíssimes op-
cions i branques dins de la 
ciència per oferir-los: des de 
jocs matemàtics fins a visites 
a museus de natura i biologia, 
passant per excursions que es 
centrin en aspectes geològics i 
meteorològics. Altres sortides 
d’èxit solen ser les d’astrono-
mia, ja sigui a observatoris, 
que solen preparar activitats 
per a nens i joves, fins a sorti-
des organitzades per observar 
els estels i els planetes. A 
Catalunya, de fet, tenim parcs 
astronòmics de gran referèn-
cia, com ara el del Montsec 
(que va rebre al 2020 el premi 
Starlight de difusió i educació 
en astronomia), el de Prades, 
el de Pujalt o l’observatori de 
MónNatura dels Pirineus. 

Si, per altra banda, volem fer 
activitats a casa, podem fer 
mà de documentals per a pú-
blic infantil, llibres i activitats 
més pràctiques com ara jocs o 
material per a que facin petits 
experiments. El poder palpar 

amb les mans i veure quines 
conseqüències tenen els actes 
a l’entorn és la manera de do-
nar espai a la curiositat i veure 
directament les conseqüències 
a l’entorn dels seus actes. 

Espais com el CosmoCaixa, el 
Museu de Ciències Naturals 
o l’Smart Barcelona (Centre 
Cívic Pere Quart), ofereixen 
activitats, programes i tallers 
de diferents disciplines amb 
possibilitat de reservar.  

La biòloga Rachel 
Carson, mare de 

la ecologia moder-
na, defensava les 
sortides experi-

mentals a la natura 
amb els nens per 
a fomentar-los la 

capacitat d’admirar-
se i preguntar-se 

per l’entorn.
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PSICOLOGIA

Casetes infantils: 
beneficis pels infants

Com podem ajudar els nens  
a gestionar la ira?

Segons la ‘Guia AIJU 3.0 del 
Joc i joguina’, les casetes infan-
tils estan entre les joguines més 
estimades pels nens a partir 
dels tres anys.

Beneficis

• Incentiva la seva creativi-
tat. Els permeten desenvolupar 

molt el seu imaginari, 
per les múltiples oportunitats 
que els brinda per inventar i 
crear divertides històries amb 
els seus amics i amigues.

• Millora les seves ha-
bilitats socials. Afavo-
reix la seva socialització i 
l’aprenentatge compartit. A 

més, els ajuda a desenvolupar 
estratègies per interactuar 
amb el seu entorn pròxim.

• Afavoreix l’activitat 
física i la psicomotricitat. 
Aquestes joguines estimulen 
el moviment. I si són exte-
riors, resulten més saluda-
bles, ja que el joc a l’aire 

lliure els ajuda a interactuar 
amb el medi ambient.

• Els ensenya a ser respon-
sables, aprendre hàbits i 
rutines domèstiques. Jugar 
a casetes permet als més petits 
desenvolupar el joc funcional i 
el simbòlic. Amb aquestes dues 
menes de jocs, integren conei-
xements nous a partir del joc, 
alhora que entenen les respon-
sabilitats i tasques de casa.

• Fomenta les activitats en 
família. Aquestes casetes són 
molt apropiades pel joc indivi-
dual, però, en general, als me-
nors els resulta més motivador 
si un adult juga amb ells. Però, 
quan són més grans, també els 
agrada jugar en les casetes amb 
els seus germans, especialment 
si són més petit. 

 Consumer/eroski.com / AMIC - 
Tot Sant Cugat 

Els nens, quan se senten 
amenaçats o decebuts per 
quelcom, poden reaccionar 
de diferents maneres. Hi ha 
ocasions en què reaccionen 
amb ira, i és important aju-
dar-los a controlar aquesta 
emoció des que són ben petits.

Reconèixer l’emoció
El primer pas per ajudar els 
nens a gestionar la ira és ser 

conscients que aquesta és l’emo-
ció que estan sentint, i que no 
són capaços de gestionar-la. Hi 
ha ocasions en què és possi-
ble que ni els nens mateixos 
sàpiguen el motiu pel qual 
se senten d’aquesta manera, 
però hem d’intentar aprendre 
a identificar què és el que ha 
causat aquesta reacció o actitud. 
Quan un nen mostra ira, caldrà 
ajudar-lo a calmar-se i, un 
cop estigui més tranquil, serà 

necessari tenir una conversa 
per esbrinar què ha passat. El 
fet de sentir-se recolzat pels 
seus pares també resultarà 
molt beneficiós en el moment 
d’aprendre a gestionar la ira.

Cal donar exemple 
i ensenyar-los com 
actuar
També és clau que els adults 
donin exemple als més petits, 
motiu pel qual és necessari, 
quan estiguem enfadats, reac-
cionar de manera tranquil·la, 
sense mostrar ira. Quan els 
nens s’enfaden, és important 
no reaccionar cridant, i man-
tenir la calma en tot moment, 
utilitzant sempre el diàleg 
i la comprensió per ajudar 
els petits. Per suposat, no els 
podem permetre cap mena 
d’acció destructiva, i els hem 
d’ensenyar que, tot i estar 
enfadats, no poden reaccionar 
de manera agressiva.

  La Torre de Barcelona

El joc en casetes infantils 
fomenta la creativitat i les 

habilitats socials en els 
nens i nenes

El diàleg és 
imprescindibles per 
ajudar els nostres 
fills a gestionar la 

ira, una emoció que 
han d’aprendre a 
controlar des de 

petits.



Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi és un centre concertat  per la Generalitat de 
Catalunya en els ensenyaments  de: Infantil (P3, P4 i P5), Primària i ESO. 

93 602 30 00
info.santignasi@fje.edu
www.santignasi.fje.edu

P1-P2
Llar d’infants 
Sant Ignasi
Com a casa!
Contacta’ns i vine  
a veure la teva llar

Amb el suport

Anunci_Torre_210x297_SI LLar2022.indd   1 29/3/22   17:51
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Quan és el millor 
moment?
Tot i que és habitual comen-
çar a treure el bolquer quan 
els petits tenen entre dos i tres 
anys d’edat, no hi ha un mo-
ment correcte en què fer-ho. 

Els nens poden mostrar dife-
rents tipus de senyals que ens 
indicaran que podria haver 
arribat el moment de treure 
el bolquer. Per exemple, que 
el nen expressi que vol anar 
al bany, que el bolquer el 
molesta, o avisi que ha fet pipí 

o caca; que es desperti amb el 
bolquer sec, o que aquest es 
mantingui sec durant períodes 
de dues o tres hores; o que 
mostri interès quan veu que 
altres persones van al bany. 

De totes maneres, si decidiu 
treure el bolquer al vostre fill, 
i us adoneu que encara no era 
el moment, no passa absoluta-
ment res. El millor serà tornar 
a posar-li el bolquer, i esperar 
un temps fins que sigui el 
moment adequat.

Avantatges
L’estiu pot ser una molt bona 
època per aconseguir-ho 
per diversos motius: no hi 
ha escola, els pares tenen 
més temps lliure si estan de 
vacances i, a més, els nens 
porten menys roba, motiu pel 
qual resulta més fàcil i ràpid 
canviar-los si s’embruten. 

Consells
Un dels primers passos serà 
tenir el material necessari 
a punt: cal tenir sempre un 

orinal a l’abast. Serà necessari 
explicar-li per a què serveix, 
així com els avantatges d’uti-
litzar-lo. És important, però, 
que no associï el bolquer a 
quelcom negatiu.

Per altra banda, caldrà pre-
guntar-li sovint si té ganes 
d’anar al bany, i acom-
panyar-lo fins l’orinal. És 
important que, quan sigueu 
a casa, el vostre fill vagi sense 
bolquer, per tal que pugui 
notar si ha d’anar al bany. 
Durant els primers dies, 
acompanyeu-lo a l’orinal cada 
una o dues hores i, quan faci 
pipí o caca, feliciteu-lo.

És imprescindible ser consci-
ents que es tracta d’un procés 
llarg, que requereix aprenen-
tatge i col·laboració per part 
de l’infant, però també suposa 
temps, compromís i molta 
constància per part dels pares. 
Durant els primers dies, pot 
semblar molt complicat, però 
amb paciència i entusiasme re-
sultarà cada vegada més senzill.

  La Torre De Barcelona

Per què treure el bolquer  
quan arriba l’estiu?

Els més petits mostren diferents senyals que po-
drien indicar que ha arribat el moment de treure 
el bolquer.

L’arribada del bon temps pot ser una bona ocasió per treure el bolquer 
al teu fill, però és important assegurar-se que està a punt.
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Precaucions a l’estiu 
per a la dona embarassada

El fetus es troba protegit en 
l’úter matern i resulta bastant 
difícil que l’afecti la calor 
o qualsevol conseqüència 
derivada d’aquest. No obstant 
això, a la mare sí que l’afecten 
les altes temperatures, per 
la qual cosa mai està de més 
seguir uns consells durant 
l’embaràs quan arriba l’estiu:

• L’aigua ajuda a 
mantenir el líquid amniòtic en 
perfecte estat, per la qual cosa 
com comentàvem a l’inici, 
un dels factors principals 
que han de tenir en compte 
les dones embarassades és 
el d’estar ben hidratades. 
S’aconsella beure entre dos i 
tres litres d’aigua diaris.

• Usar roba lleugera i 
transpirable com el lli o el 
cotó i fugir dels colors foscos.

• Els mitjans de transport 
més segurs durant l’embaràs 
són el tren i el cotxe. Encara 
que es pot viatjar amb avió 
fins a l’últim moment, sempre 
és millor evitar-lo en els úl-

tims dos mesos de gestació.

• Per a evitar la inflor de 
peus i cames, cal elevar les 
cames sempre que es pugui 
quan s’estigui asseguda, no 
estar moltes hores dempeus, 
submergir els peus en aigua 
freda o fer-se massatges en 
cames i peus.

• Evitar les hores més 
caloroses del dia. 

• Evitar els menjars i 
sopars copiosos. A més, 
cal augmentar el consum de 
fruita i verdura.

• Caminar diàriament o 
practicar algun exercici 
que no impliqui impacte. En-
tre les activitats més adequa-
des estan el ioga, el Pilates o 
la natació.

  Eva Remolina / AMIC

S’aconsella beure 
entre dos i tres litres 

d’aigua diaris, és a dir, 
aproximadament un 50% 
més del que es pren de 

manera habitual.

T’HI ESPEREM!

De 9 a 17h
Servei d'acollida de 8:30h a 9h

Inscripcions a partir del 28 d’abril a
ESCOLA@DECROLY.ORG

CASAL D’ESTIU

Tallers de teatre, dansa, anglès, jocs esportius, ciència 
 

  

Del  27 de juny al 15 de juliol

VIU L’ESTIU AMB NOSALTRES!

Per a nens i nenes de 2 a 12 anys

TOT AIXÒ I MOLT MÉS

robòtica, sortida setmanal, jocs d’aigua i piscina

Informació i dubtes a
CASAL@DECROLY.ORG
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Decroly-LaTorre-Casal Estiu_AAFF.pdf   1   27/04/2022   15:19
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Percebre el món com un joc. Un 
propòsit que cal estendre més 
enllà de la infantesa, sobretot 
ara que els joves semblen haver 
estat capturats per l’adultesa, 
tal i com ja va anunciar fa 
unes dècades Neil Postman.

Veure jugar un 
estol de nens és 
molt gentil. Però 
veure jugar un 
grup de joves és 
molt gratificant 
perquè no deixa 
de ser la imatge 
que perpetua la 
possibilitat d’una 
vida més feliç, 
més natural i 
més humana.
Durant el temps lliure, els 
infants i els joves han de 
poder gaudir d’aficions 
i activitats del lleure, 
pràctiques que van molt 
més enllà de l’entreteniment 
perquè són, també, una 
gran font de descoberta i 
d’aprenentatge. Per això, 
és bo que els pares i les 
mares exposin i orientin 
els fills a un gran ventall de 
possibilitats que els permeti 
trobar la seva afició a partir 
de la descoberta de les 
habilitats i les aptituds de 
cadascun d’ells. A més, els 
adults els hem d’ajudar a 
percebre el temps lliure com 
un moment on poden fer 
allò que els vingui de gust 
i que, al mateix temps, els 
aporti coneixements, valors 
i diversió. Molta diversió.

Hi ha experts que 
consideren que les persones 
han de jugar més, sobretot 

en els moments actuals. 
Jugar és sinònim de 
superar reptes i, per tant, 
sinònim de creixement. 
Francesco Tonucci, per 
exemple, afirma que «tots 
els aprenentatges més 
importants de la vida es 
fan jugant en la primera 
etapa de vida, dels zero 
als sis anys». El joc, per 
tant, és l’activitat per 
excel·lència de l’infant 
i és la base fonamental 
dels seus múltiples 
desenvolupaments. 

Jugant es desplega la 
capacitat comunicativa, 
es creen relacions, 
s’estableixen 
vincles, s’estimula la 
imaginació, perceps la 
creativitat, potencies el 
desenvolupament motriu, 
descobreixes el món 

sensorial i edifiques el 
pensament abstracte. 
És en el joc on els més 
petits poden decidir i 
actuar amb llibertat. 
Els petits i els grans.
Les escoles i les entitats 
de lleure hem d’oferir 
un gran ventall de jocs 
adequats a cada edat. Les 
necessitats que té un infant 
fins als sis anys no són les 
mateixes que pot tenir un 
nen o una nena més gran. 
O un jove. A les primeres 
edats, l’estona de lleure o 
l’escola d’estiu han de fer 
sentir l’infant còmode i 
segur, en un entorn proper, 
acompanyat de cares 
conegudes, els companys, 
els mestres i els monitors. 
És per aquest motiu que és 
molt positiu que la mateixa 
escola pugui oferir activitats 
de lleure de qualitat, 

és a dir, dinàmiques, 
entretingudes i divertides, 
que els sorprenguin 
des de l’emoció.  

També és important que les 
activitats siguin variades: 
que es duguin a terme tant 
en espais interiors com en 
espais exteriors, coneguts 
o recentment descoberts, 
durant un dia o vàries 
setmanes, en escenaris 
que els ajudin a explorar 
l’entorn i a descobrir la 
natura, en situacions que 
els permetin deixar anar 
la imaginació amb algun 
personatge fantàstic. Tot 
plegat els farà anar més 
enllà d’allò que en podríem 
dir l¡espai formal i els 
obrirà nous camins per 
ser vitalment recorreguts 
i, quan siguin grans, 
entranyablement recordats. 

El temps del lleure dels 
infants i els joves



Especial   
Gent Gran
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Dormir 7 hores a partir 
dels 40 anys és saludable

Un estudi assegura que dormir set hores a partir dels 40 
anys és fonamental per a prevenir malalties mentals

Passem més d’un terci de la 
nostra vida dormint i, tot i 
que a cada etapa de la vida 
les hores de son poden variar, 
dormir unes set hores a partir 
dels 40 anys serà determinant 
per a la nostra qualitat de vida 
i salut mental.
 
Les dades, publicades a la 
revista Nature Aging, responen 
a una investigació internaci-
onal portada a terme per les 
Universitats de Cambridge a 
Anglaterra i de Fudan a Xan-
gai. Amb anterioritat ja s’ha-
vien realitzat estudis sobre la 
son, però aquesta investigació 
és innovadora perquè ha estat 
realitzada sota dues noves 
variables: el grup de persones 
analitzades és molt més gran 
que en altres ocasions (1 milió 
i mig de persones d’entre 38 i 
73 anys) i s’ha donat impor-
tància al fet de determinar 
com afecta la qualitat de la 
son en persones madures i en 
la seva salut mental.

Dormir set hores és 
salut mental
Així, set hores és la mitjana 
que es recomana que dor-

mi un adult de més de 40 
anys per poder aprofitar els 
beneficis de la son. És una 
dada aproximada, ja que 
s’hauria de tenir en compte 
el tipus d’activitat que es 
realitza durant el dia, però els 
professionals insisteixen: ni 
passar-se ni quedar-se curts. 
A més, hauria de ser un hàbit 
constant i sense fluctuacions. 

El que succeeix al nostre 
cervell quan dormim segueix 
sent objecte d’estudi. Es 
coneix que els records es con-
soliden, les experiències im-
mediates passen a la memòria 
a llarg termini i el cervell es 
recarrega. A més, durant la 
son eliminem toxines i es 
reforça el sistema immunitari. 
En paraules de la coautora 
de l’estudi Barbara Sahakian, 
professora de Neuropsicolo-
gia de Cambridge: “una quali-
tat i una quantitat de la son 
òptimes ens permeten tenir 
més energia i benestar. També 
ens ajuda a desenvolupar la 
nostra ment i la creativitat”. 

Dades més concretes revelen 
que la zona del hipocamp, 
vital per a la memòria i el 

aprenentatge, és més petit 
en les persones amb proble-
mes de son. D’altra banda, 
la manca d’un bon descans 
afecta a les regions del còrtex 
frontal, que juguen un paper 
clau en el control de les emo-
cions. Queda molt encara per 
esbrinar, però tot s’encamina 
a poder afirmar que existeix 
una relació de causa-efecte 
entre les hores i la qualitat de 
la son i el desenvolupament 
de problemes mentals.

Risc de patir 
Alzheimer
Es posa de manifest que 
a mesura que envellim es 
redueixen les àrees del cervell 
implicades en la regulació 
de la son. Per aquest mo-
tiu, amb els anys tenim més 
problemes per dormir i es 
segrega menys melatonina. La 
professora Sahakian explica 
que: “hi ha una relació entre 
la duració de la son i el risc 
de desenvolupar la malaltia de 
l’Alzheimer o la demència”. 

El benefici cognitiu de dor-
mir set hores contribueix a 
que tinguem més memòria, 

atenció visual i reflexes. Altres 
informes anteriors infor-
men que la qualitat de la son 
millora els nivells de la pressió 
arterial, del colesterol i les 
inflamacions. La professora 
assenyala: “les alteracions en 
els patrons de la son, com els 
problemes d’insomni, són ha-
bituals a mesura que envellim. 
És molt probable que aquests 
problemes contribueixin als 
trastorns psiquiàtrics i en el 
pèrdua de les funcions cogni-
tives de la gent gran”. 

Dormir més de set 
hores tampoc és 

positiu. És la conse-
qüència d’haver tin-
gut una mala qua-
litat de la son a la 

seva fase profunda.



La realitat virtual 
arriba als audiòfons 
amb el Simulador 
d’Entorns Sonors 
Un gran avenç per a l’Audiologia.

En l’avaluació auditiva s’utilitzen equipaments i 
instal·lacions que representen un escenari que 
no s’ajusta fidelment a la realitat de les situacions 
quotidianes a les quals s’enfronten els usuaris 
d’audiòfons o implants coclears.

Per això, en les consultes dels nostres centres hem 
instal·lat un Simulador Especial d’Entorns Sonors 
(S.E.E.S.) on podem realitzar l’avaluació i validació 
del correcte ajustament de les pròtesis auditives.

Està compost d’un sistema d’àudio col·locat 
estratègicament per a proporcionar a l’usuari 
un so envolvent de 360º acompanyat d’unes 
seqüències de vídeo per a recrear un entorn 
real. Per exemple, d’una avinguda amb trànsit, 
un restaurant, l’ambient d’un supermercat, els 
sons d’un dinar en família, a l’oficina, sons de la 
naturalesa, etc. 

93 317 65 50
claso.net

Centre Auditiu  
Claso Sant Gervasi
Balmes 297
08006 Barcelona

Centre Auditiu 
Claso Eixample Dret
Girona 27
08010 Barcelona

Centre Auditiu 
Claso Eixample Esquerra
València 160 
08011 Barcelona

El Simulador d’Entorns Sonors permet a 
l’audioprotesista simular aquestes situacions 
reals dins la pròpia consulta aconseguint 
que l’usuari vegi resoltes les expectatives de 
l’adaptació i de les prestacions més noves de 
l’audiòfon com la direccionalitat adaptativa, els 
reductors de soroll o els enfatitzadors de la parla.
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Tots hem estat petits i sabem 
les contínues noves expe-
riències que ens ofereix la 
infantesa; però és quan ens 
fem grans que ens topem 
amb veritables reptes. És 
precisament a la vellesa quan 
apareix la presbiacusia: l’enve-
lliment natural de l’òrgan de 
l’audició causat pel pas del 
temps. I aquest repte de poder 
continuar escoltant la vida és, 
potser, el que té més implica-
cions de cara al benestar de 
les persones. Des de Claso 
Audiologia, estem convençuts 
que com l’afrontem és la clau 
per a que fer-nos grans no 
només no ens tanqui portes, 
sinó que ens n’obri de noves.

Normalment, la sordesa no 
apareix d’un dia cap a l’altre, 
sinó que es presenta d’una 
forma subtil i progressiva. A 
més, patir pèrdua auditiva no 
és com la gent s’ho imagina: 
no apareix un silenci sobtat. 
De vegades sentim sorolls que 
només són dins l’oïda, cosa 
que provoca no només mo-
lèstia sinó també esgotament 
i necessitat d’estar aïllats. 
D’altres, els sons comencen, 
més aviat, a canviar i distor-
sionar-se, no deixant-nos 
entendre’ls, allunyant-se fins 
que comencem a oblidar com 
eren. No cal anar a l’extrem 
d’una sordesa profunda: no 
escoltar determinats sons 
ja fa que sigui molt difícil 
seguir una conversa, i això es 
materialitza a l’àmbit fami-
liar i d’amistats, o fins i tot 
al moment de dur a terme 
encàrrecs senzills, fins al punt 
que sovint es tornen tan farra-
gosos que deixem de dur-los 
a terme per tal d’evitar un 
esforç empipador. 

Per tot això, deixar de sentir 
no és només estar en silenci. 
És també, massa sovint, estar 
aïllat. O estar sol. Perquè sen-
tir-hi no és només fer servir 
les orelles: és moure’s, gestio-
nar coses, exercitar el cervell, 
recordar. Que les paraules, els 
sons i la música ens conec-
tin amb la vida altra vegada. 
La importància de l’audició 
rau, ni més ni menys, en la 
motivació de continuar actius, 
presents, acompanyats. I, 
sobretot, a continuar sent qui 

som. La ciència no es cansa 
de demostrar que la correc-
ció de la sordesa és el factor 
preventiu de més pes a l’hora 
d’evitar el deteriorament cog-
nitiu causat per l’edat. Tant és 
així, que fins i tot sentir-hi bé 
és més decisiu per tal de man-
tenir el cervell en plena forma 
que deixar l’alcohol, per 
exemple. I tot i així, mentre 
que una de cada tres perso-
nes pateixen problemes de 
sordesa en arribar a la tercera 
edat, la Asociación Nacional 
de Audioprotesistas (ANA) 
afirma que només un 30% 
d’aquestes utilitza audiòfons. 
Ens hem acostumat a creu-
re que quan ens fem grans, 
senzillament, perdem moltes 
coses: l’audició, la vitalitat, 
l’autonomia. Però, a Claso, 
creiem que això és quelcom 
que pot i ha d’abordar-se; 
perquè tenim les eines neces-
sàries per fer-ho, i perquè ne-
cessitem a la gent gran. Portar 
audiòfons és no aïllar-nos i 
viure: dir i escoltar les coses 
importants que encara enri-
queixen la nostra vida i la dels 
demés. Avui dia, hi ha més 
opcions que mai per fer que 
dur audiòfons sigui accessi-
ble, còmode, inclús discret 
si es vol, i que portar-los no 
només suposi la correcció 
d’una pèrdua auditiva, sinó 
la recuperació de la qualitat 
de vida que ens mereixem.

A Claso portem més de 30 
anys treballant per oferir so-

lucions personalitzades a cada 
tipus de pèrdua i de persona, 
i a les circumstàncies que les 
envolten. Ara per ara, i cada 
vegada més, els audiòfons 
no només poden ajudar als 
grans a escoltar millor, sinó 
que poden ajudar-los molt 
a transitar pel món modern. 
Treballem amb més de cent 
models diferents d’audiòfons 
de les marques més sofis-
ticades -Phonak, Bernafon 
i Resound-, posant tots els 
esforços a fer possible una 
adaptació d’audiòfons exitosa 
i a un preu just, real, i pensat 
per a cada client. Però, ¿com 
són exactament aquests audi-
òfons dels quals n’estem tan 
orgullosos, i com és que n’es-
tem tan segurs que poden aju-
dar tant i tant a la gent gran?

Audiòfons pensats 
per a la gent gran
Un dels grans avantatges de la 
tecnología d’avui dia és poder 
dir adéu a les piles. Fer-ho no 
només suposa un estalvi de 
diners i una acció molt valuo-
sa per al medi ambient: és un 
canvi total de paradigma per a 
la gent gran en la manipulació 
dels audiòfons. El canvi de 
pila pot ser complex (obrir el 
petit blister i treure’n una de 
nova, desenganxar-li la petita 
enganxina de càrrega, obrir 
el portapiles de l’audiòfon i 
extreure la pila vella, fer l’in-
tercanvi col·locant la nova en 
la orientació adequada i sense 

que caigui a terra…). Durant 
el procés, acostuma a haver-hi 
confusions o complicacions, 
sobretot si la persona pateix 
artrosi, mobilitat reduïda, o si 
no hi veu bé. En canvi, amb 
els audiòfons recarregables 
ja no cal estar pendent de 
comprar ni canviar piles: per 
tenir-los sempre a punt és 
tan senzill com col·locar-los 
al seu estoig carregador 
a l’hora d’anar a dormir. 
Al matí, n’hi ha prou amb 
aixecar-los del carregador, 
fet que fa que els audiòfons 
s’engeguin sols, i col·locar-los 
a l’orella. ¡Llestos! Mai no 
s’apagaran a mitja película.

D’altra banda, la tecnologia 
dels audiòfons avança conti-
nuament en una direcció cla-
ra: permetre la millor comuni-
cació possible prioritzant, en 
tot moment, el màxim con-
fort. Els temps on els audiò-
fons pitaven o molestaven han 
quedat ben al passat. A Claso 
adaptem audiòfons amb tot 
tipus de prestacions, triades 
especialment per a cobrir 
les necessitats específiques 
de cada client. Això vol dir 
que, evidentment, no tothom 
necessita el mateix: hi ha per-
sones que tenen una pèrdua 
severa però poden tenir una 
conversa sense grans difi-
cultats, i n’hi ha d’altres que, 
alternativament, hi senten 
molt més, però entenen molt 
menys. La nostra feina és 
avaluar tots aquests aspectes 

L’audició: el millor aliat de la gent gran.
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de manera rigorosa per com-
prendre la situació auditiva 
concreta dels nostres clients i 
trobar la millor solució per a 
cadascú. Eines no ens en fal-
ten: amb els sistemes amb què 
comptem a dia d’avui, la parla 
sona més neta, s’augmenta 
la capacitat per comprendre 
converses, i la percepció dels 
sons de la natura i la vida que 
ens envolta es torna viva. Els 
audiòfons incorporen emfatit-
zadors de la parla, cancel·lació 
del soroll, i micròfons que 
podem dirigir al nostre gust 
no només des de la programa-
ció professional de l’audiòleg, 
sinó també des d’una sen-
zilla aplicació del mòbil que 
obre la porta a l’usuari de 
dirigir la seva pròpia audició. 
A més, hi ha incomptables 
solucions a gust del client: 
control de volum, verificar 
l’estat de la bateria, i creació 
de programes específics per 
a determinats moments. Al 
cinema, a la muntanya, jugant 
a cartes amb amics, al cotxe 
de viatge o a un restaurant 
atapeït de gent… En tots 
aquests escenaris no hi ha els 
mateixos sorolls, ni la mateixa 
intenció d’escolta! Això, els 
audiòfons ho saben, i el que 
és més important, els audi-
oprotesistes no ho podem 
passar per alt. I ja no és tracta 
només d’audició: fins i tot 
hi ha l’opció de vincular els 
audiòfons amb una aplicació 
que alerta als serveis d’emer-
gències si la persona que 
els duu posats ha patit una 
caiguda. Els audiòfons ja no 
són només un aparell que 
apuja el volum de tot a tot-
hora: són un aliat que aporta 
facilitats, comoditats i servei.

Connexions 
poderoses
La televisió, la ràdio, les tru-
cades de telèfon, els audios de 
whatsapp… Ho hem d’accep-
tar: ja no ens escrivim cartes; 
ara tot és informació auditiva! 
Per sort, el sector de l’audio-
logia no s’ha quedat enrere. A 
Claso, tenim models que fan 
possible que l’usuari es con-
necti a tot allò que desitgi. Per 
exemple, permeten escoltar 
l’audio i la música del mòbil, 
tauletes, ordinadors i televi-
sors dirèctament a les orelles, 
com si els audiòfons fossin 
uns auriculars d’alta definició. 
També poden connectar-se 
al sistema de bobina d’una 
sala de teatre o de concerts. 

La música, les películes, el 
teatre… Tot això forma part 
del benestar emocional de tots 
nosaltres, i amb la tecnologia 
d’avui dia, ningú n’hauria de 
prescindir. Les aplicacions 
del mòbil per a audiòfons 
també són un aliat secret per 
a segons quines circumstàn-
cies: si la situació ho reque-
reix, familiars o cuidadors 
poden gestionar el funciona-
ment dels aparells i verificar 
característiques de l’audició 
dels seus grans. I no només 
això: fa dos anys, a tots ens va 
sorprendre veure’ns tancats a 
casa fent videotrucades amb 
la família, amb professors 
i companys de feina… Les 
connexions a distància que 
tenim amb les persones que 
ens envolten són poderoses, i 
els audiòfons la fan possible 
ara més que mai. Els darrers 
anys, la teleaudiologia s’ha 
tornat una realitat: l’ajusta-
ment remot d’audiòfons vol 
dir que la gent gran que té 
dificultats a l’hora de despla-
çar-se ja no ha de renunciar 
a rebre una atenció regular, 
personalitzada i curosa. Ara, 
només cal una videotrucada 
per poder reajustar la progra-
mació d’uns audiòfons en viu 
perquè no hi hagi mancances 
ni incomoditats en cap situa-
ció. De fet, a Claso Audiolo-
gia ja fa dos anys que vam ser 
pioners a Espanya a atendre 

a distància. Les constants in-
novacions estan fent possible 
que avui dia puguem oferir 
gairebé tots els nostres serveis 
sense que la persona hagi 
de traslladar-se als nostres 
centres. Així, amb un simple 
telèfon mòbil, els nostres 
audiòfons i la nostra atenció, 
la gent gran ja no només té el 
control sobre la seva audició; 
també sobre el seu temps, 
comoditat i possibilitats. 

Quant a formes i colors, n’hi 
ha a gust de tothom. Però, de 
vegades, no es tracta de gust 
sinó de practicitat i comodi-
tat. Els audiòfons poden ser 
d’una sola peça, que s’intro-
dueix fàcil i ràpidament al 
canal auditiu de manera que 
no sobresurt ni es veu. Però 
també poden ser més robus-
tos, amb motllo, per tal de 
prevenir el seu deteriorament 
si hi hagués caigudes o excés 
de cera, i amb botons de fàcil 
manipulació. D’altres són ex-
tremadament discrets a nivell 
estètic, fàcils de reparar, amb 
una part que se sitúa al dar-
rere de l’orella i un cable molt 
fi i gairebé invisible que va 
endavant, acabat en un discret 
auricular que se sitúa còmo-
dament dins l’oïda. A Claso 
hi ha audiòfons per a tot tipus 
de pèrdues, capacitats de 
maniobrabilitat, i necessitats 
estètiques, però tots tenen una 

cosa en comú: són dispositius 
d’última tecnologia que res 
tenen a veure amb els “so-
notones” de fa ja uns quants 
anys. I, de la mateixa manera, 
els professionals de Claso no 
deixem d’investigar i treballar 
per ser la referència de quali-
tat, servei i coneixements que 
el sector de l’audiologia, i els 
seus clients, mereixen. 

La vocació  
de ser audiòleg
No ens cansarem de dir-ho: 
dur audiòfons no és una cosa 
negativa. A Claso creiem 
que tenir la sensació d’estar 
perdent-se coses constant-
ment, que la gent esclati en 
una riallada i no comprendre 
per què, o deixar de mante-
nir converses interessants i 
enriquidores, de compartir 
moments, records i opinions; 
això és el que cal evitar sigui 
com sigui. Per això, animem 
a tota la gent gran a que, com 
a mínim, ho provin. Que es 
convencin que sí, que és clar 
que val la pena tornar a sen-
tir-hi bé. Que és més impor-
tant, vital i possible del que 
molta gent creu. Amb aquest 
propòsit, a Claso oferim una 
primera visita i examinació 
audiològica gratuita, i un perí-
ode de prova de dues setma-
nes perquè els nostres clients 
puguin experimentar sense 
cap compromís els beneficis 
de tornar a escoltar. A més a 
més, som dels pocs centres 
auditius que ofereixen la pos-
sibilitat a l’usuari de triar els 
serveis que cregui necessaris, 
enlloc d’incloure’ls automàti-
cament engruixint el preu de 
l’audiòfon, i donem diferents 
facilitats de finançament per 
tal que el factor econòmic no 
sigui un impediment. Tenim 
l’experiència i les ganes de 
treballar per a la gent gran, 
i això és el que ens fa sentir 
orgullosos de la nostra feina. 
I, sobretot, tenim la més forta 
voluntat de fer possible la cor-
recció d’una pèrdua auditiva, 
per tal que aquesta mai més 
no suposi una pèrdua en 
cap altre sentit.

CLASO AUDIOLOGÍA
Carrer Balmes 297  
08006 Barcelona

T. 933 176 550

www.claso.net
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La Residència Solàrium, 
titularitat de les 
Carmelites Missioneres, 
està ubicada al c/ Ticià, nº 21 
de Barcelona. La gestió del 
centre l’encarreguen a una 
Fundació que presta serveis 
en l’àmbit del social-sanitari 
per a millorar la qualitat de 
vida de les persones grans. 
La direcció escollida compta 
amb formació específica en 
Psicogerontologia i direcció 
de residències, així com 
experiència en el sector.

Equip de treball
Els/les professionals que 
acompanyen i atenen a 
les persones residents, 
compleixen dues condicions 
indispensables per formar 
part d’aquest projecte: 
qualitat humana i 
vocació per dedicar-se 
a les persones grans. Un 
equip format per un ampli 
ventall de professionals: 
metge, infermera, auxiliars, 
fisioterapeuta, recepcionista, 
personal de neteja i bugaderia, 
cuina, entre d’altres. 
Tots ells especialitzats, 
o amb experiència 
prèvia en el sector. 

Com treballem
A Solàrium treballem 
sota el model d’atenció 
centrada en la persona, 
que implica reconèixer 
la singularitat de cada 
resident i fixar la mirada 
en les seves capacitats, 
així com prioritzar els seus 
drets, i respectar les seves 
preferències i desitjos 
tant en el que es refereix a la 
seva atenció, com a la seva 
vida quotidiana. La mida 
de la residència permet a 
l’equip mantenir sempre 
una atenció propera i 
personalitzada amb el 
residents, i un aspecte 
que ens diferència 
d’altres centres, és que, 
també oferim un tracte 
continuat i proper a les 
famílies, pilar fonamental 
per acompanyar de forma 
adequada i conjunta a les 
persones que viuen al centre. 

Instal·lacions
El centre disposa de 35 
places, el que permet que 
les persones que viuen en 
ella es trobin en un espai 
acollidor on poder sentir-
se com a casa. Totes les 
instal·lacions són noves, 
en un entorn adaptat i 
agradable on poden gaudir 
de temps lliure, temps de 
descans, així com de diferents 
activitats i propostes, doncs 
disposem d’un ampli 
catàleg de serveis. 

La residència compta amb 
17 habitacions individuals 
i 9 habitacions d’ús 
compartit, totes elles 
completament equipades, 
amb llum natural, i vistes al 
mar o al Tibidabo. A més 
a més, totes les habitacions 
inclouen bany adaptat i es 
poden personalitzar. 

El centre també compta 
amb espais comuns com 
menjador, gimnàs, sales 
d’estar, sala polivalent per 
realitzar activitats, dues 
terrasses, i zona de jardí 
amb circuit biosaludable 
per mantenir-se en forma i 
gaudir de l’exercici a l’aire 
lliure. Com part de la identitat 
del centre el recinte disposa 
d’una Capella. A més a més, 
la Residència compta amb 
servei propi de bugaderia 

i cuina amb elaboració diària 
de menús adaptats a les 
necessitats de cada persona. 

Activitats
Les activitats que oferim 
tenen com objectiu afavorir 
i promocionar un 
envelliment saludable, 
mantenint la salut i el 
benestar en totes les seves 
àrees (física, cognitiva, 
emocional, social i espiritual) 
i gaudir el màxim temps 
possible d’una qualitat de 
vida bona i independent. 
Tenir la possibilitat de viure 
en entorns que donen 
suport i mantenen les 
capacitats de les persones 
grans és fonamental per 
l’envelliment saludable, 
i el nostre desig és que 
les persones que viuen 
a la Residència ho facin 
amb la tranquil·litat i el 
convenciment d’haver escollit 
la millor opció, que sentin 
que amb nosaltres han 
trobat la seva nova llar.

Opinions
A Solàrium creiem que, 
qui millor pot explicar com 
s’està a la residència són les 
persones que viuen en ella, i 
les seves famílies. En anteriors 
publicacions hem compartit 
opinions dels residents, aquest 
cop volem compartir alguna 

de les ressenyes que ens han 
deixat les famílies recentment 
a Google:

«Destacaria la cura que tenen 
amb tots els residents i l’esforç 
que fan per adaptar-se a tots 
ells, intentant que tots se sentin 
com a casa. Un gran equip 
humà!» J.F

«Trato inmejorable por parte de 
todo el personal que trabaja en la 
Residencia. Relación directa, ágil, 
y muy personalizada con Dra. 
Sra. M.N. Instalaciones nuevas, 
modernas, alegres y limpias. 
Cuidan a los Residentes, a todos 
niveles (no solo fisicamente) les 
incentivan cognitivamente (mi 
madre casi no ve la Tv, y en 
casa a todas horas) ya que les 
organizan juegos , actividades 
etc. Mi madre tuvo que ir por 
un accidente en un pie, para 
recuperarse, la experiencia fué 
inmejorable. Ahora ha tenido 
otro problema, y no hemos 
dudado en ponernos en manos 
de Residencia Solarium, para 
su asistencia y recuperación.. 
Consiguen que uno se sienta 
“como en casa”, tanto para el 
Residente como para la Familia. 
(Conoces directamente al 
personal, y al resto de Residentes.) 
Se ocupan, con mucho detalle, 
de la persona que cuidan (sus 
gustos, sus preferencias comidas, 
sus necesidades, su medicación , 
su aseo, etc.) Mi madre volvió, 
despues de la primera estancia, 
con los “buenos habitos “ 
adquiridos (cosa soprendente). 
No crei que una Residencia, 
pudiese ser un sitio agradable. 
Pues lo es¡¡ Despues de lo que 
se vió, cuando empezó Covid, 
PUEDO ASEGURAR QUE 
RESIDENCIA SOLARIUM 
, es totalmente lo contrario a 
las imágenes que todos vimos. 
Por suerte NO TODAS LAS 
RESIDENCIAS SON 
IGUALES.» C.P

«Tinc el meu pare vivint a la 
Residència a on es troba molt 
bé ja que els residents formen un 
grup molt ben avingut junt amb 
el personal de la Residència i la 
M.N (Directora) que tracten 
als residents amb molta cura i 
familiaritat» N.G 

Si busques una residència on sentir-te com a 
casa Residència Solàrium és la teva 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
     residenciasolarium

RESIDÈNCIA 

SOLÀRIUM
La seva 
nova llar
- Acompanyament per part d'un
  equip multidisciplinar
- Habitacions individuals i
  compartides totes amb bany propi 
- Gimnàs, sales d'estar 
  i sales d'activitats
- Jardí i terrassa
- Servei de bugaderia i cuina pròpies
- Servei de perruqueria i podologia

Garantia de seguretat 
Covid-19 
• Test d'antigens, sistemes d'higiene, personal vacunat 
· Se segueixen en tot moment els protocols establerts per 
les admnistracions 
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L’augment de l’esperan-
ça de vida és una de les 
majors fites de la humanitat 
de l’últim segle, però està 
suposant un repte en termes 
de salut. En concret, en 
quant a les malalties asso-
ciades al deteriorament del 
cos, on el debilitament del 
sistema immunitari juga un 
paper clau. En els últims 
anys s’ha descobert com les 
nostres defenses es deteri-
oren amb el pas dels anys, i 
què podem fer per procurar 
mantenir-les fortes amb 
hàbits saludables.

Immunosenescència: 
què és i què provoca
A mesura que ens fem grans, 
la producció de limfòcits, 
principals cèl·lules actives en 
el nostre sistema immunitari, 
disminueix. És el que es co-
neix com un deteriorament 
de les nostres defenses, i rep 
el nom d’immunosenescèn-
cia. En aquest procés, les 
defenses perden capacitat 
de resposta davant d’agents 
externs i augmenten certes 

patologies. Una de gran im-
portància és la probabilitat 
de patir càncer, ja que dismi-
nueix la capacitat de reco-
nèixer les cèl·lules malignes. 
Altres trastorns associats 
són trastorns inflamatoris 
crònics –la inflamació, que 
és un mecanisme de neutra-
lització dels agents malignes, 
es dispara tornant-se perju-
dicial–, infeccions avançades 
–respiratòries i urinàries, 
principalment– i malalties 
autoimmunes com l’herpes 
o la varicel·la zòster. Un 
aspecte a tenir en compte 
en quant a les infeccions és 
la dificultat en el diagnòstic, 
i posterior tractament, ja 
que en el cas de la gent gran 
aquestes es presenten nor-
malment amb símptomes in-
específics (les infeccions fo-
cals solen ser absents). Així, 
mentre esperem els avenços 
en quant a diagnòstics per 
part de la comunitat cientí-
fica i mèdica, el que podem 
fer és tenim molta conscièn-
cia corporal, observar-nos 
i, sobre tot, cuidar molt el 
nostre sistema immunitari.

Consells per tenir les 
defenses fortes
Els bons hàbits alimentaris 
i esportius són la principal 
manera de cuidar aquest sis-
tema i no patir d’una manera 
acusada aquest deteriorament. 
Encara que en el procés d’en-
velliment hi intervenen una 
gran varietat de factors genè-
tics, l’estil de vida també és 
un element essencial que ens 
aportarà més o menys qualitat 
de vida. Algunes de les me-
sures que ens ajudaran, són:

- Practicar esport de manera 
habitual i evitar fumar, les be-
gudes alcohòliques i els tòxics.

- Mantenir una dieta rica en 
aliments frescos, on la major 
part siguin verdures, llegums 
i cereals, i molt baixa en 
productes processats, farines 
refinades i sal. 

- Dormim les hores suficients.

- Cuidar el món emocional: 
des d’adquirir eines per a 
la gestió de l’estrès fins a 
afavorir les relacions socials 
properes d’amics i família.

  La Torre De Barcelona

Saps què es la 
immunosenescència?

Tenim a l’abast multitud de recursos per cuidar 
el nostre sistema immunitari i reforçar-lo, princi-
palment a través d’hàbits de vida saludables.

El procés d’envelliment comporta un deteriorament natural de les 
nostres defenses i s’ha vist associat amb certs tipus d’infermetats
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La nostra salut 
dependrà de 
com, què i quant 
carreguem.

El patiment muscular és una 
de les afeccions més comunes 
actualment. Carregar un pes 
excessiu és la causa responsa-
ble d’aproximadament el 45% 
dels casos de dolor muscular. 
Motxilles, bosses, cotxets, 
nens petits o el carretó d’anar 
a comprar… Sempre sortim i 
arribem a casa carregats amb 
bosses i paquets. Per aquest 
motiu, la nostra salut mus-
cular dependrà de la nostra 
consciència de com, què i 
quant carreguem.

L’Associació Espanyola de 
Fisioterapeutes (AEF) i Fisi-
ocrem han realitzat un estudi 
(“Salut muscular a Espanya”) 
on han pogut constatar que al 
voltant del 95% de les perso-
nes d’edats compreses entre 
els 25 i els 65 anys van patir 
mal d’esquena o espatlles 
durant l’any 2020. 

Per la seva banda, més de la 
meitat dels participants al 
sondeig van afirmar que el 
dolor muscular els hi afectava 
negativament a la seva quali-
tat de vida.

El pes que podem 
carregar i com fer-ho
El pes que una persona pot 
agafar és el 10% de la seva 
massa corporal. I com que 
les bosses d’anar a com-
prar estan dissenyades per 
a carregar el doble del pes 
recomanat, el resultat que 
obtenim és que articulaci-

ons i musculatura pateixen 
una càrrega excessiva.

Canvis
Incorporar petits canvis a les 
activitats diàries ens ajudaran 
a protegir la nostra salut mus-
cular, com per exemple:

• Agafar el carretó de la compra 
i empènyer-lo per davant nostre.

• No agafar les nanses 
de la bossa amb l’avant-
braç, ja que podem pro-
duir-nos lessions greus.

• Emprar les guixetes dels 
establiments per tal de fer la 
compra amb comoditat. 

“No només és una qüestió 
del pes total que podem 
arribar a portar, sino que 
moltes vegades també ho 
fem d’una manera descom-
pensada que acaba perju-
dicant la nostra anatomía”, 

insisteix Fernando Ramos, 
president de l’Associació 
Espanyola de Fisioterapeutes.

Moltes vegades 
ho fem d’una 
manera des-
compensada 
que acaba per-
judicant la nos-
tra anatomía
Per a evitar-ho, a l’hora d’aga-
far i deixar el pes al terra, hem 
de procurar mantenir l’esque-
na i els braços paral·lels al cos. 
D’aquesta manera, protegirem 
les nostres lumbars i cervicals. 
A més, l’impuls ha de sortir de 
l’abdomen i no dels genolls. 

  La Torre De Barcelona

Carregar pes i no  
carregar-se l’esquena?
Segons l’Associació Espanyola de Fisioterapeutes, el límit del pes que una persona pot carregar 
de manera prolongada no hauria de sobrepassar el 10% de la seva massa corporal. D’aquesta 
manera, una persona d’uns 70 kilograms de pes no hauria de carregar amb més de 7 kilograms.

A l’hora d’agafar i 
deixar el pes al terra, 

hem de procurar 
mantenir l’esquena i els 
braços paral·lels al cos. 

D’aquesta manera, 
protegirem les nostres 
lumbars i cervicals. A 
més, l’impuls ha de 

sortir de l’abdomen i 
no pas dels genolls.

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



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



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

GENT GRAN

Segons ha demostrat recent-
ment un estudi de la Facultat 
de Medicina Baylor del Jan 
and Dan Duncan Neurolo-
gical Research Institute del 
Texas Children’s Hospital, 
l’àcid oleic és un component-
molt important per mantenir 
un cervell sa i jove. 

Afavoreix la 
regeneració del 
cervell
Tradicionalment, des de 
la ciència es creia que el 
cervell no podia reparar-se 
ni regenerar-se, sino que, un 
cop envellit o espatllat per 

algun motiu, no hi havia volta 
enrere. Però estudis recents 
han demostrat que algunes 
regions del cervell estan 
capacitades per crear noves 
neurones, el que s’anomena 
neurogènesi. 

Concretament és la regió 
de l’hipocamp la que té la 
capacitat de generar noves 
neurones de forma contínua, 
reparant i regenerant quan 
sigui necessari. Això permet 
que, durant la vida adulta, 
siguem capaços de seguir 
aprenent, mantenir la memò-
ria i regular l’estat d’ànim. 

Algunes regions 
del cervell es-
tan capacitades 
per crear noves 
neurones, el 
que s’anomena 
neurogènesi

Neurogènesi
La neurogènesi té un regu-
lador essencial, la proteïna 
TLX, que es troba dins les 
cèl·lules mare neurals. Aques-
ta proteïna és la que esti-
mula el naixement de noves 
neurones, i aquest estudi ha 
descobert que la TLX s’activa 
gràcies a l’àcid oleic. 

Aquest descobriment té unes 
implicacions terapèutiques 
molt importants, ja que 
obre la porta a desenvolupar 
medicaments que ens ajudin 
a activar la producció d’àcid 
oleic al cervell, per a perme-
tre’ns activar la proteïna TLX 
i estimular així la neurogènesi.

Això podria ser el primer pas 
per tractar malalties neurode-
generatives com l’Alzheimer o 
els trastorns depressius. 

  La Torre De Barcelona

L’àcid oleic podria amagar la cura de 
l’Alzheimer i ajudar a prevenir la depressió

Aquest podria ser el primer pas per tractar 
malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o 
els trastorns depressius.

El nostre cervell produeix àcid oleic de forma natural, un regulador de 
l’estat d’ànim que estimula la memòria i afavoreix l’aprenentatge
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Tenir cura d’un familiar 
amb càncer

Aquesta dura i anònima tasca requereix que el cuidador 
també aprengui a cuidar-se 

Atendre un familiar malalt 
de càncer és una tasca que es 
fa amb compromís i afecte, 
però que pot ser realment 
esgotadora si el cuidador o la 
cuidadora a més ha de com-
paginar feina, família i casa. 
Aquesta persona no només 
ha d’encarregar-se de qües-
tions pràctiques, de major o 
menor dependència segons la 
gravetat del malalt, sinó també 
gestionar emocions dures 
com tristesa, preocupació, 
ràbia i incertesa. Poder tenir 
una xarxa de recolzament i 
altres recursos és important 
per a que pugui realitzar la 
seva tasca d’una manera més 
amable per a sí mateix. De 
la mateixa manera, cuidar la 
relació és un aprenentatge 
igualment important que 
passa per situar-se en les 
diferents emocions que viurà 
la persona malalta, en les 
quals de vegades l’únic ne-
cessari és ser present i oferir 
companyia i comprensió.

Gestionar la 
informació
Experts com la psicòloga 
especialitzada en oncologia 

Ana González, de Kalida Sant 
Pau, afirmen que els cuida-
dors solen haver d’afrontar 
una gran autoexigència a 
l’hora de visitar els metges. 
L’elevada quantitat de dades 
i termes desconeguts que ha 
d’entendre és un repte per els 
cuidadors. Però en comptes 
de sentir-se malament o amb 
por per no entendre-ho tot, ha 
de comptar amb que pot con-
sultar tot el necessari a l’espe-
cialista i tot l’equip que tracti 
al pacient. Per tal que les 
visites mèdiques també siguin 
moments emocionalment més 
manejables, és convenient que 
hi hagi una conversa entre la 
persona cuidadora i el malalt 
per saber fins a on pot o vol 
assumir informació. Sobre tot 
en qüestions delicades com 
l’esperança amb el tracta-
ment. En cas de consultar 
altres fonts, l’important és que 
siguin fonts fiables i amb con-
trast científic, com les webs de 
la SEOM, la Fundació Kalida 
o la American Cancer Society.

Buscar l’equilibri
La fluïdesa i la sinceritat en 
la relació pacient-cuidador 

també és necessària per saber 
fins a quin punt la persona 
cuidadora pot estar sent ex-
cessiva en la seva atenció. Pot 
ser que, amb tota la intenció 
d’ajudar, es vulguin abastar 
aspectes on el malalt pot 
encarregar-se i sentir-se més 
útil. En una situació contrària, 
la persona amb càncer pot 
necessitar més espai per des-
cansar, o es pot veure sense 
forces de menjar. La persona 
cuidadora, en aquest cas, pot 
insistir en excés amb bona in-
tenció, volent transmetre una 
actitud positiva o enèrgica. La 
veritat és que, encara que sí és 
important per al pacient rebre 
ànims i calor, és normal que 
la persona afectada tingui mo-
ments de desànim i necessiti 
cert espai per poder processar 
la seva situació. Encara que 
sigui complicat acceptar que 
no es pot fer altra cosa, de 
vegades només es podrà estar 
al seu costat.

Que el cuidador es 
cuidi
Ara bé, intentar estar present 
emocionalment pot fer que 
la persona cuidadora deixi 

de banda les seves pròpies 
emocions, i això és realment 
perjudicial. Els terapeutes 
recomanen que el cuidador 
s’atengui des de diferents 
punts (a nivell emocional 
amb amics i familiars, i amb 
rutines de descans, esbarjo i 
activitat física). Però només 
amb el fet de poder compartir 
verbalment la seva càrrega 
emocional, la persona cuida-
dora ja està podent eliminar 
pressió i sensació de solitud 
en la seva tasca.  

També els cuida-
dors han de pro-
curar cuidar-se a 

nivell emocional per 
poder ser l’ajuda 

que volen ser.
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Sabies que la necessitat de sal 
als àpats és principalment una 
qüestió d’hàbit? Al igual que 
passa amb el sucre, el ser més 
o menys salat depèn de com 
acostumem al nostre paladar, 
i només en tres setmanes 
podem aconseguir corregir els 
excessos de sodi en els dinars, 
que són el principal motiu de 
sofrir hipertensió. 

La OMS recomana una 
cullereta de 5 grams sal al 
dia per mantenir a ratlla la 
tensió alta i evitar problemes 
cardiovasculars. Per això cal 
cuidar la nostra dieta i ajustar 
les quantitats de sal que 
ingerim, però és important 
fer-ho de manera gradual. I és 
que un dels principals errors 
a l’hora d’intentar controlar la 
ingesta de sal és treure-la de 
cop. La dificultat és que a les 
nostres papil·les, habituades a 
una certa quantitat, les hi serà 
difícil ingerir de cop aliments 
sense sodi. És important que 
en aquest procés el dinar 
continuï sent saborós per no 
caure en temptacions com el 
menjar ràpid. 

L’avantatge d’anar reduint la 
sal, a més, és que poc a poc 
anirem descobrint i paladejant 
més intensament els sabors 
naturals dels aliments i apre-
ciant-los.

La relació entre la sal 
i el menjar porqueria
Hi ha diversos estudis que 
avalen els beneficis de menjar 
amb poca sal. Per exemple, la 
Universitat Daejin de Corea 
del Sud va demostrar que 
les persones que ingereixen 
més sal són més propenses a 
consumir productes processats 
de mala qualitat, com pizzes, 
fregits i preparats de diversos 
tipus. Aquests aliments tenen 
una trampa: contenen molta 
quantitat de sal. Quanta més 
tolerància tinguem a la sal 
més ens “demanarà” el cos 
menjar aquests tipus d’ali-
ments. Tenint en compte que 
el límit diari ha de ser 5 grams, 
és recomanable fixar-se bé en 
les etiquetes dels productes 
precuinats i envasats ja que, 
segons l’estudi, ens aporten 
involuntàriament el 80% de la 
sal que consumim, segons la 
Societat Espanyola de Cardi-
ologia. Aquesta és la denomi-
nada “sal oculta”, que no ens 
esperem –no així amb el pernil 
salat o les patates, dels quals 
assumim que en tenen molta–. 

Hem de tenir especial cura 
amb: el pa, que convé com-
prar-lo baix o sense sal; els 
dolços com la brioixeria, les 
galetes o els cereals processats 
per l’esmorzar, que encara que 

no ho sembli, tal com indiquen 
a les etiquetes, tenen altes 
quantitats de sodi; els aperitius 
com adobats (formatges cu-
rats, olives, cogombrets, tàpe-
res i qualsevol quantitat; i per 
últim els vegetals i les llegums 
cuinades i envasades, que a 
més de perdre molts nutrients 
per no ser frescos, hem de ei-
xugar bé del líquid conservant 
per eliminar la major part de 
sal que porten. 

Reeducar el gust 
és descobrir nous 
sabors
Existeix el fals mite que hi ha 
persones que necessiten més 
sal que altres. Un altre estudi, 
aquest de la Universitat de 
Deakin, a Australia, afirma que 
encara que existeix certa re-
lació genètica en els nivells de 
tensió arterial i això por afectar 
els nostres hàbits d’alimenta-
ció, el cert és que la costum és 
el factor principal en la nostra 
tendència a menjar-ne més. 
És un tema de sensibilitat: 
segons en mengem menys, 
acabarem per apreciar-la més 
als aliments. Així, els experts 
recomanen anar reduint poc 
a poc la sal als aliments en 
un període de tres setmanes 
per augmentar la sensibilitat 
al sodi. No obstant això, hi 
ha certs hàbits externs no 
molt coneguts que afectaran a 
aquesta capacitat de les nostres 
papil·les de ser-ne sensibles: 

- La temperatura dels àpats: 
tant la calor excessiva con el 
fred neutralitzen el sabor dels 
aliments. Probablement tinguis 
experiència en que una sopa 
ben calenta no té sabor a res... 

però és que la ciència avala 
aquesta percepció: a més de 
17ºC tenim més dificultats per 
identificar els sabors. De fet, la 
temperatura ideal per servir els 
aliments ha de ser entre 7 i 17 
graus centígrads, segons mos-
tra un estudi de la Universitat 
Internacional de Columbia.

- Prendre’s temps per mas-
tegar: la salivació és clau en 
la percepció de la salinitat 
dels aliments, a més d’altres 
elements. Això es deu a que 
les nostres papil·les necessiten 
líquid (la saliva) per a activar 
els receptors de sabors. 

- A l’hora de cuinar hem de 
procurar mesurar les quanti-
tats amb cullera per no pas-
sar-nos de quantitat. A més, un 
hàbit tan inofensiu com tenir 
la sal a la taula augmentarà les 
probabilitats que afegeixis sal 
innecessària als aliments una 
vegada cuits. 

- Entre tots els mals que el 
tabac produeix al nostre orga-
nisme, relacionat amb la sal és 
fonamental el fet que inhibeix 
la regeneració de les papil·les 
gustatives. En altres paraules, 
fumar més ens fa percebre 
menys sabors. 

Un bon substitut:  
les espècies
Per amanir els àpats, tant 
a la cassola com fóra, po-
dem prendre mà d’espècies 
saboroses com el romaní, la 
farigola i l’all en pols seques. 
Barrejant oli amb una mica 
de sal i aquestes espècies 
realçarem encara més el sabor 
original dels aliments.  

Educar el paladar és garantia de reduir la sal i gaudir 
dels aliments en el seu sabor més natural. Hem de 
cuidar hàbits de cuina, però també de compra al 
supermercat.

El nostre cos és una font inesgotable d’adaptació: les nostres papil·les ens 
demanen la sal a les que les acostumem

Les claus definitives  
per reduir la sal a la dieta
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La menopausa 
no ha de ser vis-
ta com una època 
complicada, sinó 
com una oportu-
nitat per redes-
cobrir-se a una 
mateixa.

És habitual, en sentir la 
paraula menopausa, pensar 
en tots els símptomes que 
aquesta etapa ens porta: mal 
de cap, insomni, sufocacions, 
canvis en l’estat d’ànim... Cal 
ser conscients, però, que la 
menopausa no s’ha de veure 
com quelcom negatiu, i que 
hem de deixar de banda 
certes idees preconcebudes 
i aprofitar aquesta etapa per 
redescobrir-nos i reconnectar 
amb nosaltres mateixes.

Mónica Manso és una tera-
peuta que està especialitzada 
en la psicologia i emocions 
que s’experimenten durant 
el climateri i la menopausa, 
i té una àmplia experiència 
acompanyant dones durant 
aquestes etapes, així com en 
l’embaràs, el part i la materni-
tat conscient. L’any passat va 
publicar el llibre La meno-
pausia consciente, on explica 
tot allò que podem guanyar i 
obtenir durant aquesta etapa, 
que sovint està tan envoltada 
de mites. L’experta expli-
ca que la menopausa és un 
procés que sovint associem 
a la vellesa i a tota una sèrie 
de símptomes dels quals tant 
hem sentit a parlar, quelcom 
que fa que veiem aquest 
període com quelcom negatiu. 

Tot i això, la menopausa, tal 
com explica Mónica Manso, 
també es pot veure com una 
etapa d’empoderament per a 
les dones. 

A més de desmuntar aquests 
estereotips preconcebuts 
sobre la menopausa, una 
altra manera de viure aquesta 
etapa com una oportunitat és 
aprofitar per dedicar-se més 
temps a una mateixa, per tal 
de recuperar l’equilibri entre 
el donar als altres i donar-se a 
una mateixa, tal com expli-
ca l’experta. Es tracta d’una 
època en què, generalment, 
els fills ja són grans i més 
independents, i disposem de 
més temps per centrar-nos en 
els nostres objectius, els nos-
tres desitjos i reflexionar sobre 
si ens sentim a gust.

Per altra banda, l’autora 
també parla de l’etapa del 
climateri, que és un període 
que comprèn els anys anteri-

ors a la retirada de la mens-
truació. Es tracta d’una etapa 
en què, tot i no experimentar 
canvis pel que fa a la regu-
laritat de la menstruació, es 
poden donar símptomes com 
sufocació o alteracions en el 
son. No tothom sap què és o 
què suposa el climateri, però 
Mónica Manso explica que, si 
una dona es conscient que es 
troba en aquesta etapa, podrà 
realitzar certs canvis i adquirir 
hàbits que l’ajudaran a estar 
més preparada per la meno-
pausa.

Quelcom que també és molt 
beneficiós en aquestes etapes 
és el recolzament, i tenir algú 
amb qui compartir els diver-
sos dubtes que poden sorgir. 
Poder compartir aquestes 
inquietuds amb altres dones 
que també es troben en la 
mateixa etapa és important: 
proporciona certa sensació de 
relaxació i et fa sentir acom-
panyada.  

La menopausa,  
una oportunitat

La menopausa és una etapa que afecta a cada dona de manera diferent. Tradicionalment, està 
associada a diversos aspectes negatius i a símptomes com la sufocació, la irritabilitat o els canvis 
físics, però és important intentar deixar aquestes idees preconcebudes de costat.

Existeixen molts mites 
i idees preconcebudes 
sobre la menopausa, 
quelcom que fa que 
moltes dones associïn 
aquesta etapa a 
quelcom negatiu. 
És necessari, però, 
desmuntar aquests 
estereotips, i veure la 
menopausa com una 
etapa d’apoderament 
i com una nova 
oportunitat.
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A Women’s CD, sabem que 
cada dona és única i que 
l’embaràs i el naixement són 
experiències irrepetibles que 
mereixen una atenció perso-
nalitzada amb què et puguis 
sentir realment segura i còmo-
da en tot moment.

A més de comptar amb un 
equip d’especialistes integrat 
per ginecòlegs i llevadores 
amb una gran experiència en 
el seguiment de l’embaràs, el 
part i el postpart, les nostres 
fisioterapeutes t’ajudaran tant 
a la preparació al part com al 
postpart, la nostra psicòloga 
t’acompanyarà als moments 
que ho puguis necessitar i la 
nutricionista desenvoluparà el 
pla d’alimentació personalit-
zat a cada etapa de l’embaràs.

Àrees obstètrica  
i maternal
Dins del Campus de Clí-
nica Corachan, les futures 
mares gaudeixen d’unes 
instal·lacions modernes i 
confortables, de la nursery 
i d’una àrea obstètrica que 
inclou 4 sales de dilatació i 
monitoratge fetal, a més de 
4 sales de part i dos nous 
quiròfans equipats amb 
l’última tecnologia , especí-
fics per a parts quirúrgics.

L’àrea maternal, còmoda, 
acollidora i amb la tecnologia 
més avançada, també compta 
amb una unitat de neonato-
logia que pot atendre nadons 

prematurs a partir de les 28 
setmanes de gestació.

A més, la Clínica dispo-
sa d’un servei d’urgències 
ginecoobstètriques i pedi-
àtriques les 24 hores del 
dia, els 365 dies de l’any.

Atenció i seguiment 
de l’embaràs
Des de la primera visita, entre 
les setmanes 6 i 8, farem un 
exhaustiu control del teu em-
baràs i et proporcionarem una 
atenció personalitzada fins al 
mateix moment del part.

El seguiment inclou les visites 
ginecològiques, les ecografies 
i les proves mèdiques que 
garanteixen un correcte diag-

nòstic prenatal, el control del 
benestar fetal i un embaràs 
confortable i segur.

• Si l’embaràs és de risc baix, 
els controls ginecològics tin-
dran una periodicitat mensual 
a partir de la primera visita.

• Si l’embaràs és d’alt risc, el 
seguiment i els controls seran 
més exhaustius i particula-
ritzats segons els protocols 
mèdics recomanats per a cada 
situació específica.

A Women’s CD comptem 
amb un equip especialitzat en 
ecografia i diagnòstic prenatal 
que realitzarà ecografies espe-
cífiques cada trimestre:

Setmanes 6 a 9
L’ecografia de viabilitat ens 

permet observar la localitza-
ció, la mida i la freqüència 
cardíaca de l’embrió.

Setmanes 11 a 13
L´ecografia del primer 
trimestre ens permet descar-
tar l´existència d´alteracions 
cromosòmiques.

Setmana 16
L´ecografia del segon trimes-
tre és una ecografia morfolò-
gica que ens permet descartar 
malformacions.

Setmana 32
L’ecografia del tercer trimes-
tre ens permet comprovar el 
pes, les mesures, la col·locació 
del fetus i el benestar.

A partir de la setmana 38, la 
teva ginecòloga et visitarà set-
manalment per monitoritzar i 
controlar la salut del teu nadó.

Des de la teva primera visita 
a Women’s CD, el nostre 
propòsit és estar sempre al 
teu costat en tot allò que 
necessitis, perquè volem 
cuidar de tu i que gaudeixis 
d’una experiència segura, 
confortable i meravellosa.

El teu embaràs a Centre ginecològic Women’s CD:  
seguretat, especialització i atenció personalitzada

WOMEN’S CD
Carrer Gironella 6-8

T. 93 416 06 06 
info@womens.es

Women's Salud y Bienestar de la mujer. Tu Clínica 
Ginecológica en Barcelona dirigida por el Dr. Francisco 
Carmona y Dr. Damián Dexeus.

Carrer Gironella 6-8
info@womens.es

93 416 06 06
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Hi ha moltes persones que, 
després de tenir un atac 
d’ansietat per primera vega-
da, expressen que tenien la 
sensació que estaven patint 
un infart. Això es deu al fet 
que els símptomes d’ambdós 
problemes de salut poden ser 
similars, motiu pel qual és im-
prescindible saber distingir-los.

Tipus, localització i 
duració del dolor
El tipus de dolor que sent la 
persona en qüestió és una 
de les claus per distingir si 
es tracta d’un infart o d’un 
atac d’ansietat. Un infart 
causa un dolor opressiu que 
sol trobar-se al pit, a la zona 
de darrere l’estern, però que 
també pot afectar el coll o la 
mandíbula, el braç o l’espatlla 
esquerra. En el cas de l’ansi-
etat, es tracta d’un dolor que 
pot aparèixer en qualsevol 
zona del cos, però sol trac-
tar-se d’un punt molt concret. 
A més, és un dolor similar a 
una sensació de punxades. 
Per altra banda, el dolor 
causat per un infart pot tenir 

una duració de varis minuts. 
La intensitat pot augmentar 
de manera progressiva, i el 
dolor no canvia ni es cal-
ma realitzant cap tipus de 
moviment. En el cas d’un atac 
d’ansietat, el més habitual és 
que duri entre 5 i 15 minuts, 
però aquest pot ser més curt, 
i també es pot allargar. Els 
símptomes poden canviar i 
reduir-se realitzant diferents 
moviments i exercicis, mitjan-
çant tècniques de relaxació o 
prenent algun aliment o aigua.

Alteracions 
respiratòries
La respiració és un altre as-
pecte clau que pot ajudar-nos 
a diferenciar un atac d’ansietat 
d’un infart. La hiperventilació, 
per una banda, és característi-
ca d’un atac d’ansietat, motiu 
pel qual, quan una persona es 
troba en aquesta situació, és 
habitual que respiri de manera 
molt ràpida. En el cas d’un 
infart, existeix la possibilitat 
que la respiració sigui normal, 
o també pot ser que la persona 
en qüestió tingui la sensació 

que no pot respirar. En aquest 
segon cas, però, la respiració no 
s’accelera, a menys que la per-
sona també presenti ansietat.

Sensació de pèrdua 
del control
Per altra banda, la pèrdua 
de control dels sentiments és 
quelcom que sovint es relaci-
ona amb l’ansietat. Durant un 
atac d’ansietat, una persona 
pot tenir la sensació que no 
té la capacitat de controlar 
les seves emocions, el seu 
cos, o el seu estat anímic o 
psicològic. Es tracta d’un 
símptoma característic d’un 

atac d’ansietat, que no està 
present en un infart. Altres 
possibles símptomes d’un 
infart són nàusees, dolor a la 
boca de l’estómac, sudoració 
o la pèrdua del coneixement. 
Un atac d’ansietat, per altra 
banda, pot presentar símpto-
mes com formigueig, tremo-
lor, o una sensació de por. En 
cas de sentir un dolor al pit, és 
important anar al metge per 
tal de realitzar una avaluació 
i un diagnòstic, quelcom que 
permetrà determinar el trac-
tament més indicat en cas que 
això sigui necessari.

  La Torre De Barcelona

Com distingir un infart d’un atac 
d’ansietat

Un infart produeix un dolor opressiu al pit que 
pot augmentar de manera progressiva, i que no 
s’alleuja realitzant cap tipus de moviment.

Un infart i un atac d’ansietat són trastorns que poden tenir certs 
símptomes en comú, motiu pel qual és important saber distingir-los

SALUT

Psicòloga General Sanitària
Núria G. Folguera 

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

Si bé és cert que la dieta 
mediterrània és una de les 
més equilibrades i completes 
pel que fa a l’aportació de 
nutrients, això no vol dir que 
tothom la segueixi o ho faci 
de forma equilibrada. Tant és 
així, que l’última avaluació 
nutricional de la dieta espa-
nyola ha revelat mancances de 
nutrients en més del 50% de 
la població. 

Segons un estudi publicat al 
British Journal of Nutrition, 
en general, la dieta europea és 
pobre en vitamines del grup 
B, vitamina D i àcid fòlic. 
A Espanya, a més, ens falta 
vitamina A. A tot això, el cos 
respon de diverses formes i, si 
les coneixes, podràs detectar 
més fàcilment on és la man-
cança per posar-hi solució. 

Vitamines del grup B
Quan hi ha un dèficit de vita-
mina B8 o biotina, apareixen 
símptomes diversos com la 

caiguda de cabell, aparició 
accelerada de canes o enrogi-
ment i descamació de la pell. 
Les ungles també es poden 
trencar fàcilment i pot aparèi-
xer dolor muscular. 

Els aliments que solucionen 
aquesta mancança són el 
rovell d’ou, peix blau, llevat de 
cervesa, bolets i nous. 

Vitamines C i K
Les vitamines C i K contri-
bueixen a fer que la sang coa-
guli. Indicadors de mancança 
són si ens surt un blau amb el 
mínim cop, se’ns inflamen les 
genives o tenim freqüentment 
sensació de cansament. 

És vital tenir molt presents 
aliments com les verdures de 
fulla verda i crucíferes com la 
col, el bròquil o la coliflor. Per 
cuinar-les, és millor fer-les al 
vapor o saltejar-les un moment, 
ja que si les cuinem molta esto-
na destruïm les vitamines. 

Vitamina A
Els símptomes que poden in-
dicar dèficit de vitamina A són 
infeccions freqüents, ja que 
aquesta vitamina contribueix a 
la bona salut de la pell, les mu-
coses i el sistema immunitari. 
La pell seca i les ungles dèbils 
també poden indicar que ens 
falta aquesta vitamina. 

Per incloure la vitamina A a 
la dieta, menja rovell d’ou, 
làctics, peix, carn i els vegetals 
que tinguin color taronja, groc 
o vermell. 

Àcid fòlic  
i vitamina B12
Quan ens falten aquests nutri-
ents, és comú que apareguin 
llagues a la boca de forma 
recurrent, ja que l’àcid fòlic i 
la B12 són responsables de la 
formació de glòbuls vermells. 
Per evitar un dèficit d’àcid 
fòlic, inclou a la teva dieta lle-
gums i verdures de fulla ver-
da. La vitamina B12 es troba 
en carns, peixos i ous. És per 
això que les persones veganes 
prenen la B12 en forma de 
complements alimentaris.

  La Torre De Barcelona

Aquests són els senyals que t’envia el teu cos  
quan et falten vitamines 

Tot i que la dieta 
mediterrània si-

gui una de les més 
equilibrades, no 

garanteix l’obtenció 
de tots els nutrients 
i vitamines neces-
saris per gaudir 

d’una bona salut.



www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona · 49 

Holovital:  
Medicina Ori-
ental al servicio 
de la belleza.
Eliminar ansiedad y estrés a la 
vez que reequilibramos nues-
tra energía vital con técnicas 
heredadas de la milenaria Chi-
na es posible con éste método 
adelgazante natural desarrolla-
do por un especialista francés 
hace ya más de 20 años.

El método
Se trata de un tratamiento 
táctil basado en antiguas 
técnicas orientales, que 
consiste en ligeras presio-
nes digitales sobre puntos 
concretos del cuerpo: sin 
agujas, sin medicamentos, ni 
aparatología. Sencillamente 
se activan los puntos reflejos 

de un órgano y se consigue 
regular el funcionamiento de 
todo el organismo mediante 
estos puntos.
En estas sesiones logramos 
controlar el apetito y la an-
siedad, además de regular el 
organismo para que realice 
mejor todas sus funciones. 
Durante el tratamiento me-
joran notablemente la piel, 
el pelo y las uñas, la persona 
duerme mejor, se normalizan 
los parámetros de colesterol y 
glucosa y, en casos de meno-
pausia, se reducen las sufoca-
ciones y los dolores articulares.
Como complemento de la 
digitopuntura es necesario 
seguir una dieta sana que 
cubra todas las necesidades 
nutritivas con un mínimo 
aporte de grasas. Una dieta 
que, al desaparecer la ansie-
dad y el hambre, no supone 
ningún esfuerzo seguirla, no 
tiene carencias y está diseñada 
para que la persona mantenga 
un tono anímico óptimo.

Proporcionamos una lista de 
alimentos de sana dieta me-
diterránea que incluye fruta, 
verdura, carne y pescado. 
Todo elegido y combinado en 
función del tipo de paciente.

Los resultados 
Dependiendo de cada caso, 
el paciente puede seguir un 
tratamiento corto (de 4 a 6 
semanas) durante el cual es 
posible llegar a perder entre 
8 y 10 kilos, o un tratami-
ento largo (de 9 semanas) 
durante el cual se pueden 
rebajar de 15 a 18 kilos.
Siempre seguido de una 
fase de mantenimiento 
de 3 semanas, que tienen 
como finalidad estabili-
zar el peso adquirido.

Es un tratamien-
to que pueden
seguir mujeres (incluso 
después del parto, siempre 
y cuando no estén en peri-
odo de lactancia), hombres 
y también jóvenes a partir 
de 16 años, sin contra-
indicaciones. Con dietas 
adaptadas para personas 
vegetarianas o diabéticas.

Nuestro método tiene en 
cuenta el binomio cuerpo-
mente y ayuda a los pacientes 
a incrementar su autoestima, 
bienestar general y su capaci-
dad de control de la ansiedad. 
Los resultados son rápi-
dos, evidentes y durade-
ros. Nuestras técnicas son 
saludables. Ayudamos a 

llevar un control sobre el 
cuerpo y, lo más importan-
te, a sentirse más dinámico 
y con más ganas de vivir.

Holovital es una buena 
opción para aquellas per-
sonas que quieran adel-
gazar sin pasarlo mal ni 
padecer hambre, y a la vez 
disfrutar de un buen esta-
do de salud y optimismo.
Un método desarrollado en 
Francia por un prestigio-
so especialista, basado en 
antiguas técnicas orientales.

Para adelgazar y mantenerse 
con un método natural, eficaz 
y duradero. Se pueden perder 
de 15 a 18 kilos en 9 semanas. 

Sin pasar hambre. Sin agu-
jas. Sin medicamentos ni 
otros productos. Sin sufrir 
depresiones. Con masajes, 
digitopuntura y una ali-
mentación equilibrada.

Cómo adelgazar fácilmente y aprender a mantenerse

ANA GELI 
TRACTAMENTS 
NATURALS HOLOVITAL
Balmes 390 Entl. 1ª 
08022 Barcelona

T. 93 418 58 95 
 ANAGELI.Holovital

www.anageli.com

T. 934 185 895Promoción especial

49’50€ 39,50€ 49,50€72,50€ 
Sessió 
30 min.

Sessió 
60 min.

Ahora en ANA GELI a un precio excepcional! Pruébalo Ya!

INDIBA, El equipo de 
radiofrecuencia líder en el mercado

• Resultados visibles desde las primeras sesiones
• Tratamientos sin dolor (sesiones que aportan bienestar integral)

Alivio de lumbalgias, cervicalgias, dolores 
crónicos (artrosis, artritis, fibromialgia...), 
eficaz recuperador muscular para deportistas!

Antiedad facial efecto lifting, reafirmante, 
mejora de bolsas y ojeras...

Modela la silueta, anticelulitis, antiestrías, 
reafirmante de tejidos y busto...
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SON

INFANTIL

Dorms bé però 
et trobes cansada?

La teràpia canina pot ajudar a reduir l’ansietat dels 
infants durant les extraccions de sang o dents

Si creus que dorms bé però 
et fa mal el cap durant el dia 
i tens somnolència potser 
pateixes apnees nocturnes. Es 
tracta d’un trastorn de la son 
en el que el cos experimenta 
parades respiratòries cons-
tants durant segons o fins i 
tot minuts. Està més associat 
al gènere masculí, però els 

experts afirmen que en 
el cas de les dones està poc 
diagnosticat. D’altra banda, es 
relaciona amb l’obesitat i les 
persones fumadores. 

Conseqüències a 
llarg termini
Amb el pas del temps, aquesta 

patologia pot comportar 
problemes greus per a la salut, 
especialment relacionats amb 
el cor: les apnees nocturnes 
augmenten exponencialment 
el risc a tenir parades cardio-
respiratòries, angines de pit i 
arítmies. A més, l’Institut del 
Somni associa més del 40% 
dels pacients amb la hiperten-

sió. Altres patologies associa-
des són problemes endocrins 
com la diabetis i de caràcter 
neurològic com alteracions 
en la memòria i el comporta-
ment. D’altra banda, també es 
relaciona amb la baixada de la 
libido i disfuncions sexuals.

Com prevenir-les i 
tractament
El control del pes, el colesterol 
i altres hàbits de vida saluda-
bles com no fumar ni abusar 
de l’alcohol són els principals 
factors preventius, a més de fer 
esport de manera moderada 
diàriament. En quant a tracta-
ments, els més habituals són els 
sistemes CPAP –una mascareta 
que facilita l’entrada d’oxigen 
a les vies respiratòries–, que 
redueix els riscs associats.

  La Torre de Barcelona

El CAP Primer de Maig de 
Lleida s’ha sumat al projecte 
Extra-Can, una iniciativa del 
centre d’investigació IDIAPJGol 
que utilitza teràpia assistida 
amb gossos per reduir la por i 
l’ansietat durant les extraccions 
sanguínies i dentals. Aquest és 
el segon centre de Lleida que 
se suma a la iniciativa, després 

del CAP Bordeta-Ma-
graners, on ja han participat 74 
infants d’entre tres i vuit anys.

Teràpia canina
La teràpia canina implica estar 
10 minuts abans de l’extracció 
amb el gos, perquè l’infant hi 
interactuï. Posteriorment, es 

procedeix a fer l’extracció en 
companyia de la gossa i, final-
ment, es deixen cinc minuts 
més d’interacció. L’objectiu 
és la disminució de la por 
i de l’ansietat a través de la 
distracció, així com permetre 
que l’infant generi un record 
positiu de la intervenció.
Aquesta iniciativa forma part 

d’un assaig clínic de l’institut 
de recerca IDIAPJGol que es 
va posar en marxa el 2019, al 
qual es realitzen extraccions 
de sang o dentals amb un 
grup d’intervenció que rep 
l’acompanyament de la gossa 
de teràpia i extraccions amb 
un altre grup que segueix 
el protocol habitual, amb la 
finalitat de poder-ne comparar 
els resultats.

Els primers resultats obtinguts 
mostren una disminució sig-
nificativa de l’ansietat en els 
nens i nenes durant l’extracció 
feta amb la teràpia canina. 
Els familiars acompanyants 
opinen que la gossa ajuda a 
relaxar tant a l’infant com a 
ells mateixos, ja que ajuda a 
percebre la tècnica d’extracció 
com a menys agressiva. 

 Social.cat | @socialpuntcat 

Les apnees de somni 
afecten al 20% dels 
majors de 65 anys i 

estan associades a greus 
malalties cardiovasculars.

El projecte de recerca de 
l’IDIAPJGol vol analitzar 

l’eficiència d’aquesta 
tècnica per a reduir la 
por i l’ansietat durant 
aquestes intervencions
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Els avanços constants en 
biotecnologia estan permetent 
ampliar molt els recursos i les 
eines en la cura de la salut.

En aquest article parlarem de 
nutrició i biotecnología. És 
una de les novetats més inte-
ressants a la qual tenim accés.

S’estan obrint camps d’estu-
di que integren aquests dos 
recursos per a millorar la 
nostra salut i prevenir malal-
ties. Aquesta eina ens permet 
poder ajustar cada vegada 
millor les recomanacions nu-
tricionals i així respondre a les 
necessitats cel·lulars concretes 
de cada persona en diferents 
estats de salut.

En aquest sentit, el més nou 
és treballar una nutrició ba-
sada en el nostre epigenoma. 
Sona complicat, però us ex-
pliquem els conceptes bàsics 
d’una forma senzilla.

Què és el 
epigenoma?
Si tornem a les classes de 
ciències, recordarem que 
l’ADN conté totes les instruc-
cions necessàries per a crear 
i mantenir la vida i és idèntic 
en totes les nostres cèl·lules. 
Tot el que necessitem per a la 
supervivència, com a indivi-
dus i com a espècie, és aquí.

Però llavors, si totes les cèl-
lules contenen les mateixes 
instruccions, per què no 
funcionen totes igual? No fa 
el mateix una cèl·lula del fetge 
que una del cervell veritat?

Això és perquè estan progra-
mades de manera diferent, és 
a dir, segons el tipus de cèl·lula 
els gens s’activen i desactiven 
en patrons diferents per a re-
alitzar les seves funcions. Això 
és l’expressió genètica.

Per a entendre-ho 
més fàcilment, farem 
un símil
Imagina’t un text ple de 
paraules, això seria el material 
genètic, l’ADN. Però en aquest 

text no hi ha ni un sol espai, 
ni signes de puntuació, ni una 
sola coma, ni un punt… res de 
res. Seria il·legible, no podríem 
entendre res.

Doncs bé, tots aquests signes 
de puntuació que donen sentit 
al text seria el epigenoma, una 
sèrie de marques químiques 
que s’afegeixen al material 
genètic. Gràcies a aquestes 
marques, la nostra cèl·lules 
poden interpretar i expressar 
aquestes instruccions que 
conté el nostre ADN.

Pensa que en el nostre cos te-
nim més de 200 tipus de cèl-
lules diferents. Conformen els 
diferents òrgans i teixits. Cada 
tipus de cèl·lula té les seves 
pròpies marques epigenèti-
ques, és a dir, que cadascuna 
col·loca els seus punts i les 
seves comes en llocs diferents 
del text, fent així la seva prò-
pia interpretació.

S’està veient que el epigeno-
ma determina les funcions 
cel·lulars, la salut i la predis-
posició al desenvolupament 
de malalties.

A més s’ha vist que no és està-
tic i es pot modificar. Canvia al 
llarg de la vida i fins i tot en els 
diferents estats de salut.

La nutrició, els pensaments, 
l’exposició a tòxics i les càr-
regues electromagnètiques, 
juguen un paper molt impor-
tant en el epigenoma.

És possible saber 
com estan treballant 
les teves funcions 
cel·lulars i el teu 
Epigenoma? 
Si. Gràcies a la biotecnolo-
gia, es poden realitzar anàlisi 
que permeten determinar la 
influència de la teva expressió 
genètica, determinar factors 
nutricionals i mediambientals 
a nivell cel·lular que afecten el 
teu dia a dia. 

Es fa a través d’un test epige-
nètic. Només es necessiten 5 
brins de cabell, concretament 
del fol·licle pilós, que serveix 
com biomarcador.

A partir del seu anàlisi s’obté 
una información que permet 
generar un informe complet 
dels teus nivells nutricionals 
(Vitamines, Minerals, Antioxi-
dants, Àcids grassos, Amino-
àcids), els factors involucrats 
en els suports del teu Sistema 
Immunitari, Gastrointestinal, 
Cardiovascular, Metabòlic i 
els factors de risc mediambi-

entals que t’estan afectant i 
actuar sobre ells.

Així es pot crear un pla nutri-
cional personalitzat basat en 
l’expressió dels teus gens. Què 
busquem aconseguir amb això?

És una forma precisa per a 
millorar la teva salut, optimit-
zar el teu rendiment i ben-
estar, fer un control de pes, 
aconseguir acabar el dia amb 
més energia, recuperar-te 
després d’un repte de salut o 
malaltia, donar-te suport per a 
vèncer un esgotament general.

Vols realitzar-te el 
teu test epigenètic?
En la farmàcia disposem del 
servei de test epigenètics: test 
Epixlife amb la   tecnología 
CWB Cell Well Being

Anima’t i contacta amb nosal-
tres! T’informem de tot.

Una forma fàcil de cuidar-te?  
La Nutrició més precisa

SERRA MANDRI
Av. Diagonal, 478  
(Amb Via Augusta)

T. 93 416 12 70 
farma@farmaciaserra.com

www.farmaciaserra.com
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Els estudis demostren que 
els hàbits saludables en dieta 
i esport prevenen el debilita-
ment dels ossos i enforteixen 
l’esquelet. L’envelliment és 
el principal factor que ens 
exposa a patir osteoporosi, 
però podem prevenir-la abans 
i durant aquesta etapa. 

Aquesta malaltia afecta prin-
cipalment a dones a partir de 
la menopausa (1 de cada 3 
dones la pateix), però la fragi-
litat d’ossos també afecta a un 
de cada cinc homes.

Com saber si som 
propensos
Convé fer-nos algunes 
preguntes per tal de saber si 
tenim predisposició a patir 
aquesta infermetat. 

D’entrada, és una gran 
referència saber si els nostres 
pares i avis l’han patit, ja que 
el factor hereditari és clau; 
tant mateix, si som dones amb 

menopausa precoç (abans 
dels 45 anys), hem de tenir en 
compte que el risc es dispara 
ja que es perden la protecció 
dels estrògens sobre els ossos 
amb certa promptitud. 

D’altra banda, i ha algunes 
circumstàncies que poden 
avisar-nos de tenir certa fragi-

litat, per exemple si ens hem 
trencat algun os per una cai-
guda lleu durant l’edat adulta.

Augment de risc
Alguns fàrmacs poden 
augmentar el risc, com ara la 
cortisona (molt utilitzada per 
a infermetats respiratòries i 
reumàtiques) si la prenem 
més de tres mesos seguits. 

Per altra banda, la falta de 
calci ens provocarà debilita-
ment als ossos. La vitamina D 
serà fonamental per aju-
dar-nos a absorbir-lo, i aquest 
s’activa amb l’exposició solar: 
hem de procurar sortir a 
l’aire lliure cada dia i tenir 
contacte amb el sol i, enca-
ra que hem de portar bona 
protecció a l’estiu (sobre tot 
a les hores centrals del dia), 
no és recomanable fer-ho 
durant les estacions fredes. 

Per últim, tenir molt poc 
pes, així com un esquelet 

petit o fi, són també fac-
tors de risc de sofrir oste-
oporosi (hem de procurar 
pesar més de 55 kilos).

Hàbits importants

• L’esport: al menys 30 
minuts d’esport al dia són 
necessaris per a reforçar la 
musculatura, segons acon-
sellen els experts. Un estudi 
va descobrir que, al practicar 
exercici, els músculs allibe-
ren molècules amb les quals 
augmenta la massa dels ossos 
més llargs, més involucrats en 
el moviment i per tant més 
propensos a trencar-se. 

• Ni tabac ni alcohol: està 
demostrat que l’abús d’aques-
tes substàncies debilita 
l’esquelet, ja que aquestes 
inhibeixen que el nostre 
organisme absorbeixi el calci.

  La Torre De Barcelona

Cuidar-nos per 
no patir osteoporosi

Des dels 50 anys 
perdem entre l’1 i 

el 5% de la densitat 
dels óssos. És quan 
solem tenim ruptu-
res a zones com els 
canells, els malucs 

i les vèrtebres.
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LGBTQ+ 

La comunitat LGBTQ+ 
continua  cercant llocs on 
sentir-se benvinguda i aco-
llida. Tot i que cada vegada 
hi ha més grau d’accepta-
ció social, reconeixement 
i visibilitat, encara hi ha 
llocs on els membres del 
col·lectiu pateixen discrimi-
nació de diferents formes. 

ESTUDI
Estudis com el que ha dut a 
terme la plataforma britàni-
ca Money.co.uk faciliten als 
membres de la comunitat 
LGBTQ+ i a la resta de la 
societat el procés d’acceptació 
i convivència entre tots. 

Així, l’estudi demostra que 
Barcelona és un dels llocs més 
segurs per a les persones del 
col·lectiu. De les 50 ciutats 
que han superat els criteris de 
selecció, Barcelona ocupa el 

número 34 amb una puntua-
ció de 8,81 sobre 10. 

Altres ciutats
Altres ciutats de l’Estat que 
són LGBTQ+ friendly són 
Madrid, en el número 10 (pel 
nombre de locals LGBTQ+ 
ofertats a Tripadvisor) i 
València en el 22. La ciu-
tat LGBTQ+ friendly que 
encapçala la llista és Reykja-
vík, seguida d’Amsterdam i 
Rotterdam, Sant Francisco i 
en cinquena posició trobem 
Dublin. 

Els aspectes que s’han tingut 
en compte per a otorgar la 
menció de LGBTQ+ friendly 
a una ciutat han estat criteris 
com l’acceptació del col·lectiu 
a la ciutat segons l’índex 
Social Progress, i paràme-
tres com el número de locals 
pensats per aquest col·lectiu 

per cada 100.000 habitants, la 
facilitat per obtenir un canvi 
de gènere a la documentació 
oficial, la seguretat laboral o 

el recolçament que es té per a 
formar una família.

  La Torre De Barcelona

L’anàlisi dona importància a la xifra de majors 
de 18 anys identificats com a part del col·lectiu 
LGBTQ+.

Barcelona és 
LGBTQ+ friendly
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Espanya ha estat el primer 
país de la UE en donar porta 
oberta a les baixes laborals 
per menstruacions doloroses. 
Segons la Societat Espanyola 
de Ginecologia i Obstetrícia 
(SEGO), una de cada tres 
dones les pateix. Aquesta llei 
pretén ser un pas més en la 
lluita per la igualtat de gènere, 
en la qual viure la menstru-
ació no sigui vist com una 
incapacitat de les dones sinó 
com una condició natural i 
perfectament compatible amb 
la seva vida professional. 

Un ambient laboral 
favorable 
Estem molt acostumats a 
definir des de diversos àmbits 
què és un ambient laboral res-
pectuós i positiu, que generi 
bones condicions per als tre-
balladors i que els motivi per 

a ser més productius (des del 
respecte, la flexibilitat d’ho-
raris, les dinàmiques d’equip, 
les estructures horitzontals, 

etc.). Però la condició natural 
i fisiològica de la meitat de 
la població ha estat sempre 
un tema tabú, quan el fet és 

que totes les dones, en major 
o menor quantitat, pateixen 
menstruacions amb dolor i 
malestar en algun moment, i 
que necessiten espai de repòs 
igual que ho necessitaria qual-
sevol altre condició mèdica. 

En el debat per aquesta 
aprovació s’han sentit moltes 
postures. Entre algunes, la 
desconfiança perquè aquesta 
mesura desperti absentisme 
laboral injustificat. Els argu-
ments de la defensa de la llei 
són que aquest absentisme és 
una realitat que pot donar-se 
per qualsevol altra patologia 
tant en homes com dones. 
Per tant, molts han considerat 
aquesta por com un prejudici 
masclista que dóna per fet 
que les dones voldran aprofi-
tar-se d’aquesta llei. 

 La Torre De Barcelona

La llei vol promulgar una educació social on 
la maternitat o la regla no siguin vistes com 
problemes sinó com situacions normals.

Aprovat el dret a baixa laboral  
per regles doloroses

TRATAMIENTO Nº 1 EN EL MUNDO DE 
REDUCCIÓN DE GRASA LOCALIZADA 
NO INVASIVO.

CLÍNICA MEDICINA ESTÉTICA

COOLSCULPTING ESPECIALISTAS

• COOLSCULPTING: 
   Alternativa no invasiva a la liposucción

Elimina la grasa que tanto molesta

Aumenta la masa muscular un 30%, sin ganar volumen

• TRUSCULPT FLEX: 
Tratamiento médico de tonificación muscular

Clínica exclusiva especializada 
en remodelación corporal

Carrer de Ganduxer, 61 Barcelona · 
www.clinicarosorodrigues.com · T.934 619 398
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Aprèn a identificar les 
persones tòxiques

Hi ha persones que ens fan sentir angoixa o inseguretat, ens 
generen certa tristesa, o afecten la nostra autoestima

Evitar aquest tipus de situaci-
ons és necessari per al nostre 
benestar, motiu pel qual és 
important saber identificar les 
persones tòxiques i allunyar-
nos-en. Cal destacar, però, 
que hi ha ocasiones en què 
no és que una persona sigui 
tòxica, sinó que és la nostra 
relació amb aquella persona 
el que no és sa, ja sigui degut 
a diferències en la manera 
de ser, o a alguna actitud o 
comportament específic.

El millor que podem fer pel 
que fa a les persones tòxi-
ques és allunyar-nos-en com 
abans millor, ja que, en cas 
de no reconèixer-les i no 
posar certa distància, la seva 
actitud i comportament ens 
pot acabar afectant a nivell 
psicològic, generant-nos ansi-
etat o depressió, per exemple. 
Per suposat, cada situació és 
diferent, i hi ha diferents tipus 
de persones tòxiques. Algu-
nes poden generar-nos cert 
malestar o inseguretat, mentre 
que hi ha altres persones que 
poden ser destructives. Aquest 
tipus de persones són aquelles 
que, mitjançant la manipula-
ció, i amb els seus comentaris 

o actituds, intenten fer que 
una altra persona canviï, fent-
li sentir que quelcom seria o 
aniria millor si fos diferent.

Hi ha diverses senyals que 
ens poden ajudar a identificar 
les persones tòxiques. Un 
dels trets més característics 
d’aquest tipus de persones 
és que es queixen de manera 
constant, i aquestes persones 
poden mostrar-se negatives 
o pessimistes en la majoria 
de converses i situacions. 
També són persones que 
prioritzen les seves preferèn-
cies i necessitats a les dels 
altres, i mostren egocentrisme 
i falta d’empatia. És propi 
d’una persona tòxica parlar 
molt d’un mateix, però no 
escoltar ni parar atenció al 
que expliquen els altres, als 
seus problemes o a les seves 
necessitats. Una persona 
tòxica també pot tenir la 
sensació que mereix més 
atenció de la que rep, i sovint 
té una actitud de víctima, o 
fa sentir culpables als al-
tres sense motiu justificat.

Una senyal molt important 
que pot indicar-nos que una 

persona és tòxica és el fet que 
sentim diferents tipus d’emo-
cions negatives quan la tenim 
a prop. Es tracta de gent que 
infravalora els altres o els seus 
mèrits, que mostra enveja 
o gelosia, o que no dona la 
importància necessària al que 
senten les altres persones. 
Solen mentir o manipular 
la informació amb diversos 
objectius, i a vegades recorren 
a l’exageració quan expliquen 
quelcom que han fet o que els 
ha passat. En ocasions, són 
persones molt dramàtiques o 
exagerades, i els agrada la xa-
farderia, ja que sovint parlen 
dels altres de manera nega-
tiva. També hi ha persones 
tòxiques que poden arribar a 
mostrar agressivitat envers els 
demés, ja sigui física o verbal.

Davant aquests tipus de 
persones i situacions, és 
important saber identificar 
què està passant, i ser consci-
ents de com això ens afecta o 
podria arribar a afectar-nos. 
Cal establir un límit i, en cas 
de considerar-ho necessari, 
allunyar-nos de la persona en 
qüestió, ja que la seva actitud 
podria causar-nos malestar. 

Hi ha ocasions en què podria 
resultar difícil allunyar-se 
d’aquesta persona. Un exem-
ple és quan es tracta d’algú 
proper, com un familiar o un 
company de feina. En aquests 
casos, és recomanable establir 
unes pautes i posar certa dis-
tància. Hem de ser conscients 
de la importància del nostre 
benestar, centrar-nos en aque-
lles situacions i persones que 
ens aporten coses positives, i 
procurar evitar situacions que 
puguin causar-nos malestar.

Les persones tòxi-
ques sovint són 
manipuladores, i 
poden arribar a 

fer-nos sentir que 
hauríem de can-

viar aspectes de la 
nostra personalitat 

o la nostra vida.
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La pèrdua d’oïda prematura és 
un problema real, irreversible i 
cada vegada més estès. Sobre-
tot, entre la població més jove. 
Segons l’OMS, més de 1.100 
milions de nens i joves entre 12 
i 35 anys en el món estan en 
risc de sofrir pèrdues d’audició 
a causa dels nivells excessius de 
soroll.
I és que 360 milions de 
persones en el món sofreixen 
discapacitat auditiva profunda 
i moderada. El 50% dels casos 
de pèrdua d’audició en joves es 
poden prevenir si es redueix la 
seva exposició a sorolls forts. El 
40% està exposat a nivells ex-
cessius de soroll en discoteques, 
bars i esdeveniments esportius. 
I el 50% escolta els seus dispo-
sitius electrònics amb un volum 
superior al recomanat.

A més decibels, menor és 
el temps que l’oïda ho pot 

suportar. Un so superior a 85 
dB suposa un risc de pèrdua 
auditiva si es repeteix durant 
molts minuts. Així, el temps 
màxim tolerable per a la 
nostra salut depèn del nivell 
de decibels. Per a cuidar la 
nostra oïda i prevenir lesions 
auditives, podem posar en 
marxa algunes mesures molt 

senzilles i eficaces. Pren nota 
d’aquestes quatre:

• Fixar el volum dels disposi-
tius a un màxim d’un 60% de 
la seva capacitat o triar aquells 
que s’autoregulin.

• Limitar el temps d’exposi-
ció a activitats sorolloses.
Estar atent als signes de pèr-

dua d’audició, com xiulets en 
les oïdes.

• Si es detecten símptomes de 
pèrdua auditiva, cal acudir a 
l’otorrino.  

 Consumer/eroski.com / AMIC - 

Tot Sant Cugat 

La música a tot volum i el soroll danyen les teves 
oïdes més del que creus

Més de 1.100 milions 
de joves estan en risc de 
perdre oïda pels nivells 

excessius de soroll, 
segons l’OMS
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10 plantes antimosquits 
que realment funcionen

A l’estiu passem més temps al jardí o a la terrassa per gaudir 
del bon temps. Això també suposa l’arribada dels mosquits.

Els mosquits i les seves pica-
des poden resultar realment 
molestos, i és per això que cal 
estar preparats i conèixer dife-
rents remeis que poden ajudar 
a allunyar-los. Una manera de 
foragitar els mosquits de casa 
és mitjançant diferents tipus 
de plantes, que no només 
faran que aquests insectes es 
mantinguin lluny, sinó que 
també afegiran un toc de co-
lor al teu jardí i a la teva llar.

Un exemple és la lavanda, 
que a més de ser una planta 
que aporta molt color, i és 
aromàtica i decorativa, ajuda 
a fer fora els mosquits i altres 
insectes. A més, pot estar tant 
a l’interior com a l’exterior. 
L’alfàbrega també és una 
bona opció per allunyar els 
mosquits i les mosques, motiu 
pel qual pot ser una bona idea 
col·locar un test amb aquesta 
planta a prop de les portes 
o les finestres. A més, és una 
planta que es pot utilitzar per 
cuinar una gran varietat de 
receptes delicioses.

La menta, per altra banda, 
no només ajuda a allunyar 
aquests insectes, i molts altres, 

sinó que també es pot utilitzar 
per alleujar les molèsties cau-
sades per les seves picades, en 
cas que això sigui necessari. A 
més, és una planta aromàtica 
amb molts usos terapèutics, 
i que també es pot utilitzar 
per afegir un toc de frescor a 
amanides o sucs naturals de 
fruita. Una altra planta aro-
màtica i amb propietats medi-
cinals que també resulta ideal 
per allunyar els mosquits és el 
romaní. Per tal que funcioni 
com a repel·lent d’aquests 
insectes, hauràs de deixar 
assecar les fulles i cremar-les. 
És una planta fàcil de cuidar, 
quelcom que la converteix en 
una opció ideal.

Una altra planta antimos-
quits és el clavell xinès, que 
desprèn una olor que allunya 
a insectes com les mosques 
i els mosquits. Destaca pels 
seus colors, que són molt 
vius i la converteixen en un 
element ideal per decorar 
el jardí. La sisena opció és 
la citronel·la, que és una 
de les plantes antimosquits 
més eficaces i conegudes. 
Desprèn olor a llimona, i es 
caracteritza per les seves fulles 

verdes llargues i estretes. 
És una planta d’exterior, i 
també és molt fàcil cuidar-la.

La sàlvia, per altra banda, 
destaca per les seves tonali-
tats liles o blavoses. Aquesta 
planta d’exterior és molt 
decorativa, i resulta molt efi-
caç per repel·lir els mosquits. 
Només hauràs de cremar les 
seves fulles per tal que aquests 
s’allunyin. La vuitena opció 
és la calèndula, que a més de 
ser una planta antimosquits, 
també ajudarà a mantenir 
allunyats altres animals, com 
alguns tipus de cucs, debut al 
fet que desprèn un aroma fort 
i característic. A més, aquesta 
planta té propietats antisèpti-
ques i antiinflamatòries, que la 
converteixen en un bon remei 
contra picades o irritacions.

El gerani llimona és una altra 
d’aquelles plantes que apor-
taran llum i color a qualsevol 
jardí, gràcies a les seves flors 
blanques, malves o roses. Es 
tracta d’una planta d’exterior, 
l’aroma de la qual funciona 
com a repel·lent per allunyar 
els mosquits. Per últim, la 
farigola és una altra planta 

pràctica per repel·lir mosquits, 
especialment aquella amb 
olor a llimona. Es pot plantar 
al jardí o en un test, per tal 
de col·locar-la al balcó o a 
la terrassa i allunyar aquests 
molestos insectes. Aquesta 
planta, tan típica del Medi-
terrani, també es pot utilitzar 
com a condiment per diversos 
plats, i té propietats antisèpti-
ques naturals.

  La Torre De Barcelona

La lavanda, 
l’alfàbrega, la men-

ta, el romaní i la 
citronel·la són algu-
nes plantes que po-
den ajudar a repel·lir 

els mosquits.
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Segons una en-
questa feta als 
amos de masco-
tes, gairebé dos 
terços dormen 
amb els seus gats 
o gossos

En aquest article repassa-
rem algunes de les posicions 
més comuns que prenen 
les mascotes a l’hora de 
dormir amb els seus amos, 
i t’expliquem què signi-
fica cadascuna d’elles. 

Quan el teu gat o gos 
és fidel
Quan la teva mascota s’estira 
a l’extrem del llit al costat 
dels teus peus, és una for-
ma de demostrar-te la seva 
lleialtat. També pot signifi-
car que és un gat o gos poc 
carinyós i amb el son in-
quiet, tot i que el vincle que 
té amb tu és important. 

L’etern cadell
Si la teva mascota s’arrauleix 
al plec de les teves cames 
quan tu dorms en posició 
fetal, vol dir que està bus-
cant calor i seguretat. És una 
mostra de benestar, tan a gust 
com si tornés a ser un cadell.

El sensible
Quan els gats o gossos es po-
sen a dormir entremig de les 
teves cames, entenem que es 
tracta d’una mascota amb el 
son sensible. Els gats i gossos 
són capaços de sentir fre-
qüències de so més altes que 

nosaltres, i entre les mantes 
es creen com una mena de 
bombolla insonoritzada. 

Els gats i gossos 
són capaços 
de sentir 
freqüències de 
so més altes que 
nosaltres
L’estratega
Quan una mascota es col-
loca entre tu i la teva parella 
creant una paret, a banda 
de buscar seguretat i calor 
humanes, també està seguint 
una estratègia. Normalment 
això passa quan la mascota 
té un vincle més fort amb 
un dels dos de la parella: per 
una banda, s’aproparà més a 

aquest amo per seguir rebent 
la seva atenció i, d’altra banda, 
mantindrà a una distància 
prudencial a la parella.

El dormilega que 
busca seguretat
Als gats i gossos els agra-
da molt dormir, i més si 
ho poden fer sense límit i 
envoltats de l’olor dels seus 
amos. Les mascotes que 
s’amaguen sota les mantes 
busquen la foscor per poder 
dormir fins tard i la segure-
tat que això els hi aporta.

Els carinyosos
Les mascotes més carinyoses 
són com un bebè. Els agrada 
dormir arraulits al teu costat, 
tenir la teva cara a prop per 
poder-te fer petons i sentir el 
batec del teu cor.

  La Torre De Barcelona

Com dorm  
el teu gat o gos?

Quan dorms amb el teu gos o gat, sabies que, segons com dormi la teva mascota, significa una 
cosa o una altra? La postura que agafin al dormir amb tu diu molt de la seva personalitat i del 
vincle que tenen amb tu. 

Als gats i gossos els 
agrada molt dormir, 
i més si ho poden fer 

sense límit i envoltats 
de l’olor dels seus amos.
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TRANSPORT

Espiats 
pels nostres telèfons mòbils

Vàries entitats proposen la creació  
d’un peatge urbà a Barcelona

És una realitat: Google ens 
espia. I no només ella, també 
macroempreses com Face-
book (actualment “Meta”), 
Amazon o Microsoft. A través 
de les apps, la recol·lecció de 
dades dels usuaris genera un 
quantitat ingent d’informació 
que és venuda a altres empre-
ses, però els experts no saben 

quins més usos es fa de 
la informació. Aquesta és una 
de les conclusions a la que 
ha arribat l’estudi del Consell 
Irlandès per a les Llibertats 
Civils (ICCL): The Biggest 
Data Breach, disponible a 
la web. Una altra conclusió 
de l’estudi és que Espanya 
és el tercer país europeu 

on es rastregen més dades, 
sense que es sàpiga exacta-
ment el motiu. De mitjana 
a tota Europa, es recullen 
376 vegades al dia dades per 
habitant (747 als EUA). 

Aquest fenomen de rastreig 
de dades es diu Real-Time 
Bidding. Es tracta del meca-

nisme de recollida de dades 
que hi ha darrere dels usos 
d’apps i pàgines web i servei-
xen per crear perfils perso-
nals. En el cas de Google, 
quasi 5000 empreses tenen 
autorització per rebre dades 
als EUA, i més de mil a Euro-
pa. El més preocupant, però, 
segons l’informe, és que llevat 
dels usos comercials realment 
ni governs ni ciutadans tenen 
actualment eines per a contro-
lar l’ús que es fa de les dades. 
De fet, ja se saben escàndols 
de rastreig de dades com el 
de Facebook i Cambridge 
Analytica en el referèndum 
del Brexit, així com la campa-
nya electoral nord-americana 
del 2016, que va donar la 
victòria a Donald Trump.

  La Torre de Barcelona

Diverses entitats ecologis-
tes, veïnals, de promoció del 
transport públic i socials han 
presentat una proposta de 
creació d’un peatge urbà per 
circular per la zona de baixes 
emissions de Barcelona.

Aquest peatge s’aplicaria a 
totes les persones, residents i 

no residents a Barce-
lona, que entressin, sortissin 
o circulessin per aquesta 
zona, ja sigui amb cotxe, 
moto, ciclomotor, furgoneta 
o camió. L’excepció serien 
aquells vehicles que trans-
portessin a tres passatgers o 
més, els serveis essencials o 
d’emergència, els conductors 

amb mobilitat reduïda, i les 
persones amb una renda 
molt baixa que requerissin 
l’ús del vehicle per realitzar 
la seva activitat professional. 
Aquest peatge urbà tindria 
un cost de quatre euros, i 
s’hauria de pagar tots els 
dies, entre les set del matí i 
les vuit del vespre.

Una mesura per 
reduir l’ús del 
transport privat
El motiu pel qual les entitats 
presenten aquesta proposta 
és que es tracta d’una mesu-
ra que contribuiria a reduir 
l’ús del transport privat en 
aquesta ciutat, i incentivaria 
l’ús del transport públic. 
Barcelona és la ciutat de tot 
Europa amb major densitat 
de cotxes i motos per quilò-
metre quadrat, i això contri-
bueix a que sigui una de les 
ciutats més contaminades 
de tot el continent. Aquest 
peatge no només ajudaria a 
disminuir el trànsit a Barce-
lona, sinó que també suposa-
ria importants beneficis per 
al medi ambient.

  La Torre de Barcelona

De mitjana, a tota 
Europa, es recullen 376 
vegades al dia dades per 

cada habitant.

Aquest peatge urbà 
tindria un cost de quatre 
euros, i seria necessari 

per entrar, sortir o 
circular per la ciutat, 

qualsevol dia, entre les 
set del matí i les vuit del 

vespre.
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La nostra llar hauria de ser 
el més important espai de 
relaxació i descans, però de 
vegades no sabem com dispo-
sar del mobiliari, l’acumulació 
d’objectes personals i aprofi-
tar factors com la lluminositat 
per viure-la com a tal. Amb 
uns pocs aprenentatges zen 
podem aconseguir aportar 
l’harmonia i l’equilibri que 
necessitem per a que la nostra 
casa sigui el nostre temple. Et 

compartim algunes recoma-
nacions, totes basades en una 
màxima important: procurar 
sempre l’amplitud per a no 
tenir sensació de tancament.

Senzillesa
Els mobles neutres, amb línies 
i formes senzilles, aprofiten 
molt més la llum i s’harmo-
nitzen més naturalment amb 
les habitacions. Procura evitar 
l’ornamentació excessiva i 

escull molt bé les guarnicions 
de paret. Més val poc i bell 
que massa informació!

Viure cada dia una 
experiència sensorial 
El plaer visual i en el tacte 
d’un sòl plaent al caminar 
descalços és fonamental per 
trobar pau. Podem aconse-
guir-ho amb colors clars o 
grisos i acabats en fusta. Si 

no podem canviar-ho, podem 
posar catifes. D’altra banda, 
la suavitat en altres textures 
com coixins, fundes i cortines 
també aporten un gran benes-
tar (a més de decorar i reduir 
el soroll). Els teixits naturals i 
lleugers com el cotó o la llana 
són idonis. Per últim, no hem 
d’oblidar el sentit de l’olfacte: 
res com arribar a casa i sentir 
un perfum inspirador i suau: 
els olis essencials o les veles 
aromàtiques vigoritzaran 
els teu organisme. Prova la 
bergamota o el palo santo i els 
encens de fusta. A l’habitació, 
et recomanem posar lavanda 
als armaris o calaixets de la 
taula de llit per a facilitar rela-
xar-te abans de dormir.

Com aprofitar les 
fonts de llum
Els fluorescents sempre 
restaran una mica de caliu a 
l’ambient, encara que aporten 
una il·luminació potent. Si 
busques més serenitat, prova 
les llums indirectes, sobre tot 
a la sala d’estar, i situa-les en 
racons on es puguin crear 
espais de descans, com ara 
un racó per a la lectura o per 
a les plantes. Recorda que 
recolliment no és sinònim de 
tancament o atabalament. 

  La Torre De Barcelona

Convertir la llar  
en un temple 
Aquests consells t’ajudaran a transformar la teva casa en un lloc 
d’equilibri i amplitud al que sempre voldràs tornar

· REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDAS
· INTERIORISMO

COAL DESIGN BCN 
Estudio de interiorismo
TU LO IMAGINAS NOSOTROS LO CREAMOS.

WWW.COALDESIGNBCN.COM
687 535 584/640 638 908
BARCELONA



Vine a les nostres botigues i t’informarem.
La salut està en el descans.

CONEIXES TOTS
ELS BENEFICIS DELS 
LLITS ARTICULATS?

www.palaudeldescans.com

C. Bruc, 68-70 • 08009 - Barcelona T. 93 487 37 51  /  M. 638 119 853
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ARQUITECTURA

GASTRONOMIA

La història darrera dels tendals verds  
dels nostres barris

L’hamburgueseria Pokin’s 
torna a Barcelona

És un símbol d’identitat, no 
ho podem negar. La majoria 
dels tendals dels barris amb 
origen més humil són verds, 
i ara ja forma part del nostre 
patrimoni. Així ho afirma 
l’arquitecte Pablo Arboleda, 
que va crear el grup “Amigos 
del toldo verde” a les xarxes i 
ja suma quasi 4.000 membres. 

No es tracta d’una co-
incidència cromàtica ni d’una 
moda, sinó d’una opció obli-
gada de disseny de fa quasi 50 
anys que encara perdura. 

A la coneguda època del “de-
sarrollisme” espanyol, a partir 
dels 60, i fins la dècada dels 
80, es va donar la major cons-

trucció massiva d’habitatges a 
Espanya. Milers d’edificis fets 
en sèrie, amb el mític maó ex-
terior, en els quals no podien 
faltar els tendals per les altes 
temperatures durant l’estiu. 
Es veu que llavors només es 
podia escollir entre tres colors: 
taronja, verd i blau. Sí que va 
ser una moda el fet que uns 

edificis i altres copiessin els 
primers, que varen escollir el 
verd; però no el fet que, si es 
trencava i s’havia de reem-
plaçar, era obligatori posar el 
color de la comunitat. 

D’aquesta manera, per tota 
Espanya es va estendre el mí-
tic color verd ampolla que en-
cara avui observem amb tanta 
normalitat pels barris. Per 
a qualsevol turista o estran-
ger és un element que crida 
l’atenció, per la qual cosa es 
podria dir que ja forma part 
de la identitat arquitectònica 
del país, al igual que ho són 
els edificis emblemàtics de 
cada municipi o ciutat. 

  La Torre de Barcelona

Hunger Brands, una empresa 
barcelonina, ha comprat els 
drets d’explotació de la que va 
ser, durant els anys 80, una de 
les hamburgueseries més mí-
tiques de Barcelona: Pokin’s. 
Més de trenta anys més tard, 
aquest famós restaurant, que 
anys enrere va ser el punt de 
trobada de milers de joves, 

tornarà a la ciutat, però 
no de la mateixa manera.

La primera 
hamburgueseria de 
la ciutat
L’hamburgueseria Pokin’s 
va arribar a Barcelona l’any 
1978, i es va convertir en 

el primer restaurant d’estil 
americà de menjar ràpid de la 
ciutat. Va esdevenir tot un ico-
na, ja que van ser moltes les 
persones que van poder tastar 
el menjar tan popular que ve-
ien a les pel·lícules americanes 
en aquest restaurant. El local 
estava decorat seguint l’estil 
d’un diner tradicional ame-

ricà, i estava situat a la plaça 
de Francesc Macià. El famós 
restaurant va tancar durant 
la dècada dels 90, però aviat 
tornarà a la ciutat, tot i que en 
un format diferent.

Pokin’s torna com a 
restaurant delivery
Sembla ser que, quan Pokin’s 
torni a obrir, ho farà com a 
local de menjar per repartir a 
domicili, i aquest es prepararà 
des d’una cuina fantasma. Per 
altra banda, l’oferta gastro-
nòmica podria ampliar-se 
per incloure diferents tipus 
d’hamburgueses, així com 
opcions veganes. Aviat es 
coneixeran més detalls sobre 
l’obertura del negoci.

  La Torre de Barcelona

A partir dels anys 60, i 
fins la dècada dels 80, 
es va donar la major 
construcció massiva 

d’habitatges en sèrie a 
Espanya.

Pokin’s va obrir l’any 
1978, i durant la dècada 

dels anys 80 es va 
convertir en una de les 
hamburgueseries més 
mítiques de Barcelona.



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

* L’oferta és vàlida amb la compra d’una cuina completa, bany o armari, per un import mínim, després de descompte, de 500 € 
(IVA inclòs). L’oferta s’aplica a tots els armaris i a una selecció de taulells, aigüeres, aixetes i electrodomèstics. L’oferta és vàlida 
fins al 19 de juny del 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.

MANO 11.251 €

9.001 €**

Cuines, banys i armaris de 
disseny danès -- a preus 
sorprenentment baixos.

Tot 
–20%

*

A4 magasin
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La nostra soci-
etat cada cop és 
més canviant i 
les generacions 
més joves són 
més flexibles 
que mai.

Aquest canvi de mentalitat té 
un efecte directe no només 
en les vides de la gent, sinó 
també en el mercat i la forma 
de consumir. Cada cop 
més gent tendeix a no voler 
ser propietària de res, pels 
lligams i responsabilitats que 
implica posseir alguna cosa. 
Hi ha mercats, com l’im-
mobiliari o l’automobilístic, 
que ja fa temps que apliquen 
aquesta lògica, però ara 
s’està començant a estendre 
a altres sectors econòmics. 

Així, ja hi ha moltes empreses 
que ofereixen els seus produc-
tes i serveis amb alternatives a 
la compra, com són els siste-
mes de lloguer. És una forma 
que ajuda als negocis a rendi-
bilitzar millor els productes i 
a fer-se més sostenibles, i els 
clients obtenen el mateix per 
menys diners i sense preocu-
par-se de cap inconvenient. 
Un win-win en tota regla. 

Simplr és un exemple d’aques-
tes empreses que saben adap-
tar-se a un mercat canviant. És 
una plataforma on els usuaris 
poden abonar-se a tot tipus 
de productes i serveis. Com 
si fos Amazon, però enlloc de 
comprar-ho tot, es lloga. 

El cofundador de l’empre-
sa, Àngel Bou, afirma que 
Simplr compleix amb una 
tasca educacional molt gran 
a nivell global: demostrar que 
és possible consumir de forma 
responsable, eficient i, sobre 
tot, sostenible. 

La sostenibilitat és major per-
què els productes van circulant 
entre diversos usuaris i, per 
tant, no és necessari que se’n 
produeixin tants. D’altra banda, 
és més rendible pels fabricants, 
ja que el producte s’utilitza 
durant més temps i, per tant, es 
pot oferir a preus més baixos a 
través de mensualitats. 

D’altra banda, per al con-
sumidor també surt més 
rentable, ja que només paga 
el producte quan el fa servir 
i no s’ha de fer càrrec del 
seu manteniment. A més, no 
necessita fer una gran inversió 
inicial, sinó que pot disposar 
del que vulgui només pa-

gant-ho mensualment. 
Rentchester és un altre 
exemple d’aquest nou model 
econòmic. Es tracta d’una 
plataforma digital que ofereix 
mobles en lloguer, pagant una 
subscripció mensual sense 
haver-los de comprar. La idea 
va sorgir al veure que els joves 
canvien molt de residència, 
de ciutat o de país i, al final, 
els mobles es converteixen en 
una càrrega. 

En definitiva, hi ha empreses 
que comencen a apostar per 
models de negoci que no 
només afavoreixen la sos-
tenibilitat, sinó que, a més, 
contribueixen a què hi hagi 
un canvi de mentalitat que 
pot anar molt més enllà. Cada 
cop més gent prefereix gaudir 
de les coses sense posseir-les 
i, de fet, és molt més intel-
ligent pagar pel que utilitzem i 
poder-ho compartir.

  La Torre De Barcelona

Posseir menys coses, 
però utilitzar-ho tot

Cada cop més gent tendeix a no voler ser propietària de res, pels lligams i responsabilitats que 
implica posseir les coses. Al cap i a la fi, és millor utilitzar-ho quan es necessita i passar-ho a algú 
altre.

Canviar sovint de lloc 
de residència, de feina 
o de hobbies és cada 
cop més normal. 
És per aquest motiu 
que les empreses, 
especialment les tec-
nològiques, que saben 
veure aquesta dinàmi-
ca i s’hi adapten tenen 
moltes possibilitats 
d’èxit.
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Entre els tranquils pobles del 
Maresme es troba Òrrius, 
que no cridaria l’atenció si no 
guardés un bosc amb molt 
més que història. Només a 
40 km de Barcelona, aquest 
poble limita amb la Roca del 
Vallés i Argentona al nord, 
Cabrils al sud-oest i Sant 
Ginés de Vilassar al sud-
est. Només té 700 habitants 
i compta amb una petita 
església del gòtic tardà, la de 
Sant Andreu. Amb aparença 
tranquil·la, els veïns conviuen 
amb llegendes que passen des 
de la bruixeria, els aquelarres i 
les connexions tel·lúriques.

Misteri i esoterisme
La seva fama començava al 
segle XV, quan explica la lle-
genda que el malfactor Perot 
Rocaguinarda (batejat per 
Cervantes com Roque Gui-
nart) es va amagar pels seus 

indrets. Però la història no 
va atorgar més romanticisme 
literari al bosc, sinó més bé 
misteri i esoterisme. I és que, 

actualment, és un punt de 
peregrinatge per a qualsevol 
interessat en la matèria, degut 
a les imponents escultures que 

es troben entre els arbres (fins 
i tot Iker Jiménez va gravar 
allà un reportatge). 

Es tracta de figures tallades 
en pedra que resulten del 
més enigmàtic, de les quals 
no se sap l’autoria, encara 
que sí que tenen entre 40 i 50 
anys. Una és un moai a escala 
humana, amb una angulositat 
precisa i ulls buits. Darrera 
d’aquesta es troba la silueta 
d’un indi... i no molt lluny 
un elefant i unes misterioses 
coves on ja fa temps van viure 
alguns hippies.

 La Torre De Barcelona
Les escultures d’aquest bosc han conferit un 
al·lè de misteri a la zona on conviu la llegenda i 
el misticisme.

Òrrius, 
el bosc encantat de Catalunya

Descobreix al Finstral Studio les tres qualitats 
de la finestra perfecta: 
bellesa, benestar, sostenibilitat.

Visita el nostre Studio i viu
les finestres d’una manera nova: 
en persona o tràmit videoconferència.

Factoria Canabal
C/ Enric Prat de la Riba, 140 | Hospitalet - Barcelona 
www.factoriacanabal.com - 933 386 080

Viu les finestres
d’una manera nova.
T’esperem al nostre
Finstral PartnerStudio, 
també online.

PROPOSTES
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Segons un estu-
di publicat a la 
revista Science, 
la personalitat i 
l’agressivitat dels 
gossos no estan 
determinades per 
la seva raça, sinó 
per altres factors. 
Hi ha diverses creences 
segons les quals la perso-
nalitat dels gossos està molt 
relacionada amb la seva raça. 
Per exemple, moltes persones 
associen la raça border collie 
a un gos amb personalitat 
obedient, i pensen que el 
labrador retriever és un tipus 
de gos molt sociable. També 

hi ha diverses races que estan 
associades a l’agressivitat, 
com és el cas del pitbull, per 
exemple, motiu pel qual se’ls 
considera una raça poten-
cialment perillosa. Aquelles 
persones que tenen un gos 
considerat potencialment 
perillós han de disposar d’una 
llicència administrativa i, en el 
moment de sortir a passejar, 
el gos ha d’anar sempre lligat i 
amb morrió.

S’ha publicat un estudi liderat 
per Kathleen Morrill, investi-
gadora de l’Escola Mèdica de 
la Universitat de Massachu-
setts, que ha consistit en ana-
litzar si realment hi ha relació 
entre la raça dels gossos i la 
seva personalitat. Segons les 
conclusions de l’estudi, el fet 
que un gos sigui més o menys 
agressiu, sociable, obedient o 
dòcil no ve determinat per la 

Per què un gos 
és agressiu?

seva raça, com s’havia cregut 
fins ara, sinó per altres factors.

Per tal d’arribar a aquestes 
conclusions, l’equip d’investi-
gadors va analitzar les dades 
de més de 2000 gossos de ra-
ces diferents. Es van realitzar 
18.000 enquestes a amos que 
van proporcionar informació 
sobre el comportament dels 
animals en qüestió. Segons 
l’estudi, diferents gossos 
de la mateixa raça poden 
tenir comportaments molt 
diferents, ja que els trets del 
comportament, tot i poder-se 
heretar, varien molt poc entre 
les races. Hi ha diversos fac-
tors que poden jugar un pa-
per molt més important que 
el de la raça en el moment de 
determinar el comportament 
i la personalitat d’un gos, i 
aquests són l’educació que ha 
rebut, l’estil de vida que porta, 
l’entorn on ha crescut i on 
viu, i la seva edat i el seu sexe. 
Sembla ser, per tant, que les 
races dels gossos únicament 
determinen les seves caracte-
rístiques físiques, mentre que 
el fet que siguin més o menys 
dòcils, més o menys sociables 

o més o menys afectuosos 
dependrà d’altres factors.

Recentment, també s’han 
publicat altres estudis sobre els 
gossos. Un d’ells està relaci-
onat amb la longevitat de les 
diferents races, i s’ha realitzat 
analitzant les dades de més de 
30.000 gossos que havien mort 
al Regne Unit entre els anys 
2016 i 2020. Segons l’estudi, 
els Jack Russel terriers i els 
Yorkshire terriers són els gossos 
amb una major esperança de 
vida, mentre que les races amb 
esperança de vida més baixa 
són els que tenen la cara xata. 
Això és debut a diversos mo-
tius, com el fet que poden tenir 
problemes respiratoris. També 
s’ha observat que les femelles 
tenen una esperança de vida 
que és, de mitja, quatre mesos 
més alta que la dels mascles, 
i que els gossos castrats solen 
viure més temps, tot i que els 
investigadors no saben si això 
es deu a la castració en sí, o als 
hàbits dels amos que deci-
deixen castrar el seu gos, que 
solen tenir-ne una millor cura

  La Torre De Barcelona.
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INTERNACIONAL

L’edat coreana”, o com tenir fins a tres edats diferents, 
i la seva pròxima fi

Existeix un país al món on 
és possible tenir tres edats 
diferents: Corea del Sud. Això 
és així perquè tenen tres mè-
todes diferents de calcular-la. 
Aquest fenomen, que ha ar-
ribat a rebre el nom de “edat 
coreana”, pot arribar a veure 
la seva fi (per desgràcia dels 
que vulguin treure’s anys), ja 

que el nou president 
prepara una reforma. 

Tothom compleix 
anys l’1 de gener
La tradició contempla que, 
al néixer, tothom ja té un any 
de vida pel que ha viscut al 
ventre de la mare. No obstant 

això, encara que un neixi 
el 31 de desembre, al dia 
següent complirà els dos anys 
de manera oficial. Igual que 
tots els sud-coreans. Per tal 
d’adaptar-se a la normativa 
internacional, es va adoptar el 
mateix mètode que funciona a 
la resta del món, però encara 
es va complicar més la cosa 

quan van crear el mètode 
“mixt”, a cavall entre un i 
altre. Es tracta de que tenen 
zero anys al néixer, però al 
gener compleixen un any 
automàticament. 

“Costos socials 
i econòmics 
innecessaris”
El president de transició poli-
ticojurídica del país, Lee Yong-
Ho, declarava recentment la 
voluntat d’eliminar la varietat 
de mètodes en favor del que 
fem servir la resta del països. 
Ho deia esmenant “els costos 
socials i econòmics innecessa-
ris per la persistent confusió 
pel càlcul d’edat a l’hora de 
rebre serveis socials, assisten-
cials o de signar o interpretar 
diversos contractes.”. 

  La Torre de Barcelona

Els certificats de 
vacunació han suposat 

una multitud de 
problemes administratius 
per la qüestió de l’edat.

www.moherclima.com
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T. 93 490 96 45
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OFICINAS Y EXPOSICIÓN: 

Travessera de les Corts nº310 (frente mossos d’esquadra)
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CINEMA

La Mostra Internacional 
de Films de Dones de 
Barcelona (MIFDB) orga-
nitza, del 2 de juny al 15 de 
juliol, la seva ‘Mostra d’estiu’, 
amb l’objectiu de portar a les 
places i sales de cinema de la 
ciutat una programació de re-
flexió i gaudi cinematogràfic i 
feminista. Enguany, la mostra 
arriba a la seva 30a edició i 
orienta la seva mirada cap a 
múltiples geografies, a través 
d’autores que retraten les 
seves comunitats i la seva his-
tòria amb sensibilitat i mirada 
crítica, sempre buscant la plu-
ralitat de formats i de relats.

Programa
El programa es divideix en sis 
tipus d’activitats diferents, on 
la ‘Panoràmica 2022’ n’és la 
columna vertebral, amb una 
sèrie de pel·lícules recents 
dirigides per dones que obren 
la mirada a imatges per pen-
sar en llocs de resistència des 
d’on demanar-nos amb qui 
volem lluitar i quines lluites 
es lliuren avui arreu del món, 
les quals es podran veure a la 
Filmoteca de Catalunya.

Entre les pel·lícules que 
formen part d’aquesta 
selecció destaca ‘Children 
of the Mist’, de la directo-
ra vietnamita Ha Le Diem, 
guanyadora de la passada 
edició del festival de l’IDFA, 
que ens permet accedir a 
la comunitat Hmong de les 

muntanyes de Vietnam del 
Nord i observar, a través de 
la relació entre la jove pro-
tagonista i la directora, el 
qüestionament de la tradició 
de “el segrest de la núvia”. 

També es podrà veure 
‘Landscapes of Resistance’ 
de la cineasta sèrbia Marta 
Popivoda, a través de la qual 
reelabora la memòria de l’Ho-
locaust posant-la en diàleg 
amb les lluites del present i 
creant un calidoscopi de no-
ves imatges de la resistència.

Activitats a l’aire 
lliure
Enguany, a més, la ‘Mos-
tra d’estiu’ tindrà una sèrie 
d’activitats a l’aire lliure, amb 
projeccions de pel·lícules a 
places públiques dels distric-
tes de Ciutat Vella, Gràcia i 
Nou Barris. Entre els films 
que formen part de la pro-
gramació del ‘Cinema fora 
de lloc’ es troba ‘Calcinculo’, 
de la directora italiana Chiara 
Bellosi, que s’estrena a l’Estat 
espanyol després d’haver pas-
sat per la Berlinale i a través 
de la qual es podran descobrir 
el poder de les dissidències en 
el pas de la infància a l’adoles-
cència. 

Una altra pel·lícula que es 
projectarà a l’aire lliure és 
‘Nudo Mixteco’ de la mexi-
cana Ángeles Cruz, un relat 
on es qüestiona la comunitat 

de la Mixteca Oaxaqueña a 
través de tres esdeveniments 
públics, que es posen en 
escena en una peça el poder 
de la qual va creixent, com un 
teixit, a partir del diàleg entre 
les diferents històries.

Activitats paral·leles
A més de la programació 
oficial, la ‘Mostra d’estiu’ 
comptarà també amb una 
sèrie d’activitats paral·leles 
que busquen promoure la 
reflexió i el debat, a partir 
de la trobada entre públic 
i directores. Una d’aquestes 
activitats és la classe magis-
tral amb la cineasta alemanya 
Monika Treut, que presen-
ta enguany el seu nou film 
‘Genderation’, on continua 
el viatge que va començar fa 
més de vint anys amb ‘Gen-
dernauts’, un dels primers 
documentals que va represen-
tar la comunitat trans a San 
Francisco. A la masterclass, 
que se celebrarà al Goethe-
Institut de Barcelona, públic i 
directora s’endinsaran en re-
flexions al voltant del gènere, 
la sexualitat i la dissidència.

Les activitats 
paral·leles bus-
quen promoure 
la reflexió i el 
debat, a partir 
de la trobada 
entre públic i 
directores

Seguint amb les trobades amb 
cineastes internacionals, la 
investigadora Ana Aitana Fer-
nández Moreno conversarà 
amb la directora portuguesa 
Manuela Serra, al voltant de 
la seva única pel·lícula ‘O mo-
vimento das coisas’ (1985), la 
qual va ser recentment restau-
rada per la Cinemateca Por-
tuguesa i que serà la pel·lícula 
inaugural de tota la ‘Mostra 
d’estiu’. Aquesta activitat es 
farà el 8 de juny a La Bonne, 
Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison.

Per altra banda, des de la 
MIFDB defensen la urgència 
de “rellegir periòdicament 
les imatges que conformen la 
nostra memòria col·lectiva” i 
per aquest motiu organitzen 
també el programa ‘Apunts 
per a altres històries’, que 
acull les últimes peces del col-
lectiu nucbeade (format per 
les cineastes nacionals María 
Ruido, Eva Vila i Lur Olai-
zola, entre altres), així com el 
duo format per Concha Bar-
quero i Alejandro Alvarado. 
Les peces entraran en diàleg 
a través del col·loqui que les 
seves directores realitzaran 
durant la sessió.

Finalment, les pel·lícules que 
formen part de la progra-
mació de la ‘Mostra d’estiu’ 
podran veure’s també a 
Filmin del 10 al 19 de juny.

 Social.cat | @socialpuntcat / 
AMIC 

Les pel·lícules que formen part de la programació 
de la ‘Mostra d’estiu’ podran veure’s també a Filmin 
del 10 al 19 de juny.

La programació estiuenca de la Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona arriba a les places i sales de la ciutat del 2 de juny al 15 de juliol

Pel·lícules amb mirada de dona: 
reflexió feminista a través de la pantalla
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Arriba l’estiu i, de la matei-
xa manera que renoves el 
fons d’armari per a donar 
la benvinguda als mesos 
de bon temps, has de fer el 
mateix amb la teva casa. 

L’objectiu és omplir l’es-
pai de vitalitat, i propo-
sem algunes idees.

Neteja.
Aprofita l’arribada de 
l’estiu per a treure totes 
les coses que ja no tenen 
cabuda en la teva llar.

Tèxtils.
L’arribada de l’estiu és el 
moment idoni per a canvi-
ar els tèxtils d’hivern per 
uns altres que siguin més 
lleugers, frescos i de colors 
clars. Els millors materi-
als són el cotó o el lli.

Catifes.
El primer és aspirar i ne-
tejar amb escuma seca les 
catifes que has utilitzat a 
l’hivern, i després col·loca 
catifes més adaptades al bon 
temps, com les confeccio-
nades amb fibra natural. 

Les catifes de jute són estupen-
des perquè combina amb tot, 
fins i tot les que porten dibuixos.

Plantes.
Si hi ha un element decoratiu 
que no pot faltar a casa du-
rant els mesos d’estiu són les 
plantes. Si tens un jardí o una 
terrassa, aquestes són les mi-
llors: Surfinia, Gerani o Dàlia.

La il·luminació en 
espais exteriors és 

molt important

Il·luminació
I, finalment, la il·luminació 
en espais exteriors és molt 
important. Has d’il·luminar 
aquesta zona de manera tènue 
per a crear un ambient agra-
dable i acollidor. Les veles, els 
fanalets i les garlandes són la 
millor de les opcions.

Amb petits canvis és pos-
sible donar-li als espais 

interiors i exteriors un 
ambient fresc i d’allò més 
acollidor per rebre l’estiu.

  vivirhogar.republica.com / 
AMIC - Tot Sant Cugat 

5 idees per a portar les tendències 
estiuenques a casa
Si hi ha un element decoratiu que no pot faltar a casa durant els me-
sos d’estiu són les plantes

LLAR
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ALIMENTACIÓ

ECONOMIA

Les conseqüències econòmiques del coronavirus  
posen en perill les fleques El Fornet

El pròxim congrés de farmàcia hospitalària  
serà a Barcelona

L’estat d’alarma, el confinament 
i les diverses restriccions pel que 
fa a horaris d’obertura i afora-
ment, imposades per fer front 
a la crisis del coronavirus, van 
tenir importants conseqüències 
per a una àmplia varietat de 
sectors, i les fleques i pastisseries 
van ser un dels molts negocis 
que es van veure afectats.

La fleca El 
Fornet
La cadena de fleques El For-
net compta actualment amb 
36 establiments a Barcelona, 
4 botigues a la zona del Vallès, 
i fa uns anys va arribar a Ma-
drid, on també compta amb 
diverses botigues anomenades 

El Horno. La seu social de El 
Fornet es troba a Barcelona, i 
actualment l’empresa té 450 
treballadors i treballadores.

El Fornet va obrir per primera 
vegada fa prop de 100 anys, 
el 1927, i les següents gene-
racions es van ocupar d’anar 
ampliant el negoci. L’any 

2015, Corpfin va adquirir la 
cadena per una quantitat de 
24 milions.

Baixen els ingressos
Mentre que, des dels seus 
inicis, El Fornet havia estat 
una cadena que generava 
importants ingressos, això va 
canviar quan els establiments 
es van veure obligats a tancar 
a causa del coronavirus, quel-
com que va suposar una cai-
guda del 50 % en les vendes. 
Els resultats van passar de po-
sitius a negatius de tal manera 
que el negoci es va arribar a 
trobar en causa de dissolució. 
Els gestors de l’empresa, però, 
preveuen una recuperació, i 
creuen que El Fornet aug-
mentarà de nou la facturació.

  La Torre de Barcelona

Del 24 al 26 novembre, Bar-
celona acollirà el 67º Congrés 
de la Societat Espanyola 
de Farmàcia Hospitalària 
(SEFH). Es tracta d’un esde-
veniment de gran rellevància, 
en el que es podran veure més 
de 2000 comunicacions, 65 
casos clínics i 23 projectes de 
I+i. Serà un punt de trobada 

entre diferents agents 
i socis de la professió per 
difondre experiències d’èxit i 
reflexionar sobre el futur. Les 
inscripcions ja són obertes.

“Reformula’t”, el 
lema del congrés
Sota el lema “Reformula’t” 

es vol reflectir “la necessària 
evolució de la professió”, 
segons ha explicat Edurne 
Fernández Gamarra, presi-
denta del congrés. La idea és 
treballar sobre la necessitat de 
creixement i adaptació a “la 
professió, les activitats assis-
tencials, les teràpies, l’entorn i 
les persones”. 

Convocatòria  
de premis
S’atorgaran premis per a les 
millors comunicacions en les 
següents categories: científi-
ca, operativa, de tècnics, de 
projecte i de millor cas clínic. 
Aquests s’entregaran entre 
el conjunt de convocatòries 
seleccionades prèviament per 
a presentar-se en format oral 
durant el congrés. Les temà-
tiques d’aquestes presentaci-
ons, segons van publicar a la 
web del congrés, seran, entre 
d’altres, sobre patologies in-
fecciones, farmacotècnia i nu-
trició, assajos clínics, cuidats 
crítics i urgències, infermetats 
rares i medicaments orfes, així 
com infermetats immunome-
diades i neuro-psiquiàtriques. 

  La Torre de Barcelona

La facturació de la 
cadena de fleques  

El Fornet es va 
veure molt afectada 
pel confinament i 
les restriccions del 

coronavirus, i les seves 
vendes van caure  

un 50 %.

La SEFH vol apostar per 
l’evolució en l’atenció als 
pacients, les teràpies, els 
processos i les relacions 

humanes.
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PSICOLOGIA 

A l’hora de desenvolupar 
la intel·ligència emoci-
onal, un dels punts més 
importants, i al mateix 
temps més complicats, és 
saber diferenciar les emo-
cions i els sentiments. 

Dos fenòmens psicològics 
que, a pesar que a vegades 
s’utilitzen com a sinònims, 
són completament diferents.

Emocions
Es defineixen com a emoci-
ons els canvis en l’estat físic 
del cos. Davant determinats 
estímuls, l’organisme ac-
tiva uns certs mecanismes 
que ens fan comportar 
d’una forma concreta.

Sentiments
Els sentiments són estats 
afectius que sorgeixen a 
partir de la interpretació 
que fem de les coses que ens 
passen pel cap. Per aquesta 
raó, es diu que els sentiments 
són els que donen forma a les 
emocions quan prenem cons-

ciència d’elles i les interpre-
tem d’una forma específica.

La comunitat científica no 
acaba de posar-se d’acord 
sobre si ve abans el sentiment 
o l’emoció. Es crea un cercle 
en el qual tots dos elements 
interaccionen constantment.

Com distingir els 
sentiments de les 
emocions?
Les emocions existeixen amb 
independència de la conscièn-
cia. Els músculs del rostre les 
reflecteixen molt bé, així que 
les comuniquem de manera 
automàtica i inconscient. 

Per contra, els sentiments 
són expressats d’una for-
ma més conscient mit-
jançant filtres culturals.

Una de les principals carac-
terístiques que defineixen 
les emocions és que són 
universals. A més, tots els 
éssers humans són capaços 
d’identificar i reconèixer les 

expressions facials que guar-
den relació amb cada emoció.

Els sentiments són molt 
variats, ja que són una mescla 
d’un gran nombre de proces-
sos psicològics abstractes i 
depenen en gran manera de 
les característiques de cada 
cultura. Aquest és el motiu pel 
qual costa més identificar-los 
i conèixer quin és el seu abast. 
Mentrestant, les emocions són 
molt més predictibles. Com 
existeixen menys emocions 
que sentiments, les primeres 
són més fàcils de reconèixer.
I, finalment, cal assenya-
lar que els humans tenim 

una major capacitat per a 
regular els sentiments en-
front de les emocions. 

Les emocions sorgeixen a 
través de canvis físics que es 
donen de manera automàtica, 
mentre que els sentiments 
són producte de la interacció 
de pensaments que, almenys 
en part, tenim a través de la 
nostra voluntat.

  centromujer.republica.com / 
AMIC - Tot Sant Cugat

Trucs per a saber diferenciar entre els 
sentiments i les emocions

Els humans tenim una major capacitat per a 
regular els sentiments enfront de les emocions

És fonamental per desenvolupar la intel·ligència emocional i avançar 
cap al benestar personal

Valoramos su inmueble sin 
compromiso 

Nos ocupamos de todos 
los trámites 

Total transparencia y 
confidencialidad 

Visión a largo plazo: transformamos 
viviendas y aportamos valor 

Compramos Pisos de Renta Antigua y Edificios 
Residenciales en Barcelona y alrededores

www.pisosalquilados.com 
info@pisosalquilados.com
Tlf 689 233 726ALQUILADOS
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Els cotxes, cada vegada 
més cars

L’interraïl

Les dades que mostra l’Ins-
titut Nacional d’Estadística 
(INE) sobre l’Índex de Preus 
de Consum (IPC) d’abril són, 
si cap, més preocupants que 
els del mes anterior. Encara 
que l’índex general mostra 
una baixada d’un punt i mig 
respecte a març (quan es va 
aconseguir un 9,8 d’inflació), 
la taxa interanual dels au-
tomòbils ha arribat al seu 
màxim històric: un 6%.

Segons les dades recollides 
per Europa Press, el preu dels 
automòbils va experimentar 
un augment interanual del 
4,8% en els quatre primers 
mesos de l’any, mentre que 
s’ha registrat una forta pujada 
de l’1% de març a abril.
Una vegada més, aquest 
augment de preus en cotxes 
nous i usats va de bracet amb 
la pujada en el preu de les 
matèries primeres i l’es-
cassetat d’oferta a causa de 
la falta de semiconductors.

Les dades mostren que els 
carburants i combustibles han 
pujat un 25% en taxa intera-
nual. Encara que cauen un 
10,8% a l’abril, acumulen un 
30% respecte al mateix mes 
de 2021.

Per a les motocicletes, l’incre-
ment del preu a l’abril va ser 
d’un 3,4% en comparació amb 
el mes anterior i d’un 4,8% in-
teranual, mentre que les peces 
de recanvi i els accessoris per 
als vehicles també es van enca-
rir un 6,4% a l’abril respecte al 
mateix mes de l’any passat (un 
3% enguany). L’activitat dels 
tallers també s’ha encarit fins a 
arribar a un 3,6% en com-
paració amb abril de 2021, 
acumulant una pujada del 2% 
des de gener de 2022.

La inflació en el sector dels 
automòbils s’ha vist contagi-
ada per la incessant pujada 
en els preus de l’electrici-
tat i el gas. El Govern espera 
que establir un topall al gas 
de 50 euros per MWh pugui 
alleugerir el preu de la factura 
de la llum.

També ha estat especial-
ment dolent per al mercat de 
vehicles de segona mà. Si al 
març la caiguda ja va ser del 
7,3% tant per a turismes com 
per a furgonetes, a l’abril no 
sols s’ha doblegat, sinó que ha 
aconseguit un -17,5%

Motorpasion.com / AMIC - Tot 
Sant Cugat  

L’Interraïl és un bitllet de tren 
vàlid per a viatjar pràctica-
ment a la totalitat dels trens 
europeus durant un temps 
determinat segons el con-
tractat. D’aquesta manera, 
pots anar baixant i pujant 
en ells quan vulguis sempre 
i quansigui dins del perío-
de de validesa del bitllet i 
s’hagin emplenat les dades 
del trajecte amb anterioritat.

• Interraïl 1 país: permet 
circular dins del mateix país 
(no està permès que sigui en 
el país procedència del viat-
ger, excepte per al trajecte de 
sortida i arribada).

• Interraïl Global: 
es pot viatjar a més de 
40000 destins distribuïts 
en 33 països europeus.

Quant a la durada del viatge, 
n’hi ha des de quatre dies fins 
a un màxim de tres mesos. 
Els seus preus oscil·len en 
funció de tot l’anterior i 
depenent també de l’edat de 
l’usuari (hi ha descomptes 
importants per a joves i pels 
e més de 60 anys) i van dels 
127 euros de l’opció més ba-
rata a uns 900 euros aproxi-
madament  l’opció més cara.

Avantatges

• Molt econòmic.

• Amb la compra del bitllet 
van inclosos descomptes 
en allotjaments o visites de 
monuments en alguns països.

• Hi ha la possibilitat de per-
noctar en els trens nocturns

• Es coneix a molta gent.

• Pots canviar de plans 
i itineraris en qualsevol 
moment.

• Es pot comprar el bit-
llet en qualsevol moment i 
disposes de fins onze me-
sos després de la compra 
per a iniciar el viatge.

• Es pot contractar una 
assegurança de viatge.

• Les devolucions i els 
canvis són bastant flexibles.

• Els nens menors d’onze 
anys no paguen.

• La sensació de llibertat 
és absoluta.

  Eva Remolina / AMIC - AMIC

–ECONOMIA–

–VIATJAR–
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BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona 
ha publicat el Pla de joc a 
l’espai públic que inclou 
nou superàrees de joc i ca-
torze espais de joc d’aigua.

La inversió serà superi-
or a 18 milions d’euros 
amb l’objectiu de con-
vertir Barcelona en una 
ciutat més lúdica i més 
amable amb els nens.

La ciutat pre-
veu tenir instal-
lades tres noves 
superàrees de 
joc el gener del 
pròxim any

Superàrees
Segons les dades de l’any 
pasActualment, ja hi ha 5 
superàrees en tota la ciutat 
de Barcelona i en els prò-
xims dos anys s’afegiran 
la resta. La ciutat preveu 
tenir instal·lades tres no-
ves superàrees de joc el 
gener del pròxim any. 

Tal com han anunciat, totes 
tindran elements singulars 
que les faran especialment 
atractives. Per exemple, la 
superàrea de joc a les Torres 
d’Alfons el Magnànim, tindrà 
el joc més alt de tota Barce-
lona: dues torres de 4,5 i 5 
metres d’altura, d’on sortiran 
dos tobogans en espiral.

En el Poblenou es reprodu-
irà un paisatge dunar amb 
el conjunt de gronxadors 
més gran de la ciutat. En 
la superàrea de la Barce-
loneta s’hi construirà un 
gran sorral, un laberint i 
meteorits caiguts del cel. 

Un cop instal·lades aques-
tes tres superàrees, durant 
el 2023 es construiran cinc 
més: en el parc del Canò-
drom, el parc de la Colònia 
Castells, el parc de Can 
Batlló i el parc Central de 
la Marina del Prat Vermell. 

Jocs d’aigua
L’Ajuntament de Barcelona 
vol que l’any 2024 es completi 
el pla de les superàrees amb 
els jardins de Màlaga, que 
serà l’àrea més gran de la ciu-
tat de Barcelona i se situarà al 
parc de les Glòries.

També vol instal·lar 14 punts 
de jocs d’aigua per tota la 
ciutat. El primer es posarà en 
funcionament aquest estiu en 
els jardins del Baix Guinardó. 

El primer espai 
de jocs d’aigua 
es posarà en 
funcionament 
aquest estiu en 
els jardins del 
Baix Guinardó. 
L’any 2024 s’instal·laran 
espais de jocs d’aigua al Bon 
Pastor, al parc del Canòdrom 
de Sant Andreu, al parc de les 
Glòries, a Can Batlló i a vuit 
localitzacions més que encara 
no estan concretades.

  La Torre De Barcelona

9 superàrees de joc i 14 espais de joc 
d’aigua a Barcelona

La inversió serà superior a 18 milions d’euros 
amb l’objectiu de convertir Barcelona en una 
ciutat més lúdica i més amable amb els nens.

En benefici dels nens i nenes de la ciutat catalana, Barcelona guanya-
rà més de 20 instal·lacions de joc i esbarjo. 

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
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LLAR

Per l’augment progressiu de les 
temperatures a causa del canvi 
climàtic i pels preus cada cop 
més competitius, gràcies a l’exis-
tència de les multituts de mar-
ques disponibles en el mercat, 
l’aire condicionat s’ha convertit 
en un element indispensable.

Manteniment 
Aquests electrodomèstics, no 
obstant això, requereixen d’un 
manteniment periòdic si volem 
que tinguin un funcionament 
òptim, per la qual cosa els 
experts recomanen revisar-los 
i netejar els seus filtres apro-

ximadament cada tres mesos, 
o almenys, de manera anual. 
En qualsevol cas, la freqüència 
dependrà de l’ús que li donem, 
de la zona en la qual residim o 
de l’existència de mascotes o 
persones al·lèrgiques en la llar.

Aquesta neteja és molt fàcil de 
realitzar i no requereix de massa 
temps. A més, mantenint els 
filtres nets i en perfecte estat, 
podrem allargar la vida útil de 
la màquina, ens suposarà un 
estalvi energètic i el que és més 
important, millorarem la qualitat 
de l’aire que respirem.

Passos a segui

• Assegurar-nos abans 
de començar, que l’equip 
està desendollat per a evi-
tar qualsevol perill.

• Aixecarem la tapa fron-
tal de l’aparell per a po-
der accedir al filtre.

• Retirarem el filtre 
del seu ancoratge.

• Netejarem la pols i brutícia 
acumulada en el filtre. Per 

a això, podem fer-lo amb 
l’ajuda d’un drap mullat o bé 
passant-lo per l’aixeta amb ai-
gua temperada. Evitarem l’ús 
de qualsevol sabó o producte 
abrasiu, així com la utilització 
de raspalls de truges dures.

• Una vegada ben net, 
assecarem el filtre.

• Quan estigui totalment sec, 
procedirem a col·locar-lo 
de nou en el seu lloc.

• Tancarem la tapa, i en-
cendrem l’aire, deixant-lo 
almenys uns 10 o 15 minuts 
funcionant, procurant que no 
hi hagi ningú en l’estància.

Per a una major higienització, 
podem polvoritzar el filtre 
amb un bactericida específic.
A partir d’aquest moment, 
l’equip pot usar-se amb 
normalitat i total seguretat.

  Eva Remolina / AMIC 

Com netejar i mantenir els filtres 
de l’aire condicionat

Aquesta neteja és molt fàcil de realitzar i no re-
quereix de massa temps.

L’aire condicionat s’ha convertit en un element indispensable en totes 
les llars
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TERÀPIES

Les flors de Bach 
són una teràpia 

natural creada per 
l’homeòpata Edward 

Bach, segons el 
qual aquests remeis 

poden ajudar a 
tractar diferents 

tipus de malalties. 

Edward Bach es va llicenciar 
en medicina i es va especi-
alitzar en fisiopatologia i 
bacteriologia. Posteriorment, 
va treballar a l’Hospital 
Homeopàtic de Londres, i 
va publicar diversos treballs 
relacionats amb aquest mè-
tode de medicina alternativa, 
un sistema que, al llarg dels 
anys, ha generat molts dubtes 
i debats relacionats amb la 
seva eficàcia i seguretat. Se-

gons aquest metge britànic, 
el que causava la majoria de 
malalties eren estats mentals 
negatius com la desespe-
ració o la por, i això podia 
tractar-se mitjançant remeis 
basats en diferents flors. Va 
començar creant dotze tipus 
diferents d’essències florals, 
i en va anar incorporant de 
noves, fins que va arribar a 
un total de 38 remeis que, 
segons ell, alleujaven diversos 
sentiments negatius, com la 
por, la soledat, la desespe-
ració o la incertesa. Aquests 
preparats s’administren de 
la mateixa manera que altres 
remeis homeopàtics i, segons 
Bach, l’efecte del remei és 
major quant menor sigui la 
quantitat administrada.
Per preparar les flors de 
Bach, es col·loquen les flors 
al sol en un recipient amb 
aigua durant tres hores. 

Flors de Bach:  
sí o no?

Passat aquest temps, es filtra 
l’aigua resultant i aquesta 
es dilueix en brandi. Amb 
alguns tipus de flors, com 
les que floreixen en èpo-
ques en què la llum solar 
és més dèbil, s’utilitza un 
altre mètode que consisteix 
en bullir les flors abans de 
combinar-les amb l’alcohol.

Els defensors d’aquesta terà-
pia consideren que les flors 
de Bach poden ajudar a fer 
front a l’estrès i a la saturació, 
a l’ansietat, als canvis i a les 
pors, entre d’altres, i que po-
den resultar beneficioses per 
al benestar de les persones.

Tot i això, són molts els 
professionals que no consi-
deren que les flors de Bach 
siguin una teràpia eficaç, i 
que creuen que aquest no 
pot considerar-se un remei 
mèdic. En el moment de for-
mular aquests remeis, Bach 
es va guiar pels seus coneixe-
ments d’homeopatia i per la 
seva intuïció, i no va seguir 
un procediment científic. A 
més, al llarg dels anys, s’han 
realitzat diversos estudis 

amb l’objectiu d’analitzar si 
aquesta teràpia és realment 
eficaç o no, i els resultats han 
mostrat que no és un mètode 
eficaç per tractar malalties 
físiques i psicològiques, més 
enllà del fet que generen un 
efecte placebo que, en alguns 
casos, pot contribuir a alleu-
jar els símptomes del pacient.

Per altra banda, les flors de 
Bach poden ser considerades 
un tractament no recoma-
nable debut al fet que es 
preparen amb alcohol, tot 
i que la quantitat és molt 
petita. Hi ha un altre motiu, 
però, pel qual aquest mètode 
pot ser considerat perillós. 
Es tracta de la possibilitat 
que una persona consideri 
que, pel fet de realitzar un 
tractament per a una malaltia 
específica amb flors de Bach, 
no és necessari realitzar una 
consulta amb un especia-
lista, i retardi un possible 
diagnòstic o un tractament 
mèdic, quelcom que podria 
resultar perjudicial tant a 
curt com a llarg termini.

  La Torre De Barcelona
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Són varis els projectes que 
han sorgit al llarg dels últims 
anys en diverses ciutats 
europees en relació amb el 
transport, no només amb 
l’objectiu de dissenyar models 
que siguin més benefici-
osos per al medi ambient, 
sinó també per arribar a ser 
capaços de connectar les 
principals ciutats europees 
en trajectes molt més curts.

Hyperloop podria semblar la 
trama d’una nova pel·lícula 
de ciència ficció, però és una 
idea proposada per Elon 
Musk fa gairebé 10 anys, i 
que cada vegada està més a 
prop de ser possible. Aquest 
empresari va idear un model 
de transport innovador i 
sostenible que permetria 
connectar Barcelona amb 
París en tan sols 90 minuts.

Hyperloop: Què és?
Aquest mitjà de transport tan 
innovador seria una mena de 
tren d’alta velocitat. Es tracta 
d’una càpsula que viatjaria 
dins d’un sistema de tubs o 
túnels, impulsat per imants. 
La diferència principal 
entre aquest nou sistema tan 
innovador i altres mitjans de 
transport és el fet que Hyper-
loop no és un vehicle pensat 
per funcionar amb rodes, sinó 
que aquesta mena de tren 
viatjaria mantenint-se en l’aire 
uns mil·límetres, i es despla-
çaria a alta velocitat gràcies 
a la reducció de la resistèn-
cia de l’aire. Mentre que, fa 
uns anys, aquesta idea podia 
semblar futurista i llunyana, 
actualment hi ha set empre-
ses treballant per aconseguir 
que aquest projecte pugui 
convertir-se en una realitat. 
Una d’aquestes és la startup 
valenciana Zeleros, que està 
competint per tal que aquest 
nou mitjà de transport estigui 
a punt l’any 2030.

A quina velocitat 
viatjarà?
Aquest nou mitjà de trans-
port podria viatjar a una 
velocitat de mil quilòmetres 
per hora, la qual cosa vol dir 
que seria possible viatjar des 

de Barcelona a Madrid en 
menys d’una hora, de Bar-
celona a Cadis en una hora, 
o de Barcelona a París en 90 
minuts. La idea és que aquest 
tren d’alta velocitat connecti 
les principals ciutats europees, 
tenint cura del medi ambient.

Beneficiós per al 
planeta
Entre els avantatges d’aquest 
nou model de transport, que 
podria esdevenir una realitat 
l’any 2030, cal destacar, per 
suposat, la velocitat a la qual 
permetria viatjar entre algunes 
de les ciutats més importants 
d’Europa. També es tracta 
d’un sistema molt convenient, 
segur i resistent. No ens hem 
d’oblidar, però, dels benefi-
cis que suposaria respecte al 
medi ambient, ja que es tracta 
d’un sistema que és molt més 
sostenible que altres mitjans 
de transport més convenci-
onals. Això és debut al seu 
funcionament i al fet que és 
totalment elèctric, quelcom 
que suposa zero emissions. 
Hyperloop, per tant, no no-
més oferiria múltiples avantat-
ges als passatgers, sinó que 
també resultaria beneficiós 
per al planeta.

  La Torre De Barcelona

Així és el tren que podria viatjar de 
Barcelona a París en 90 minuts

Hyperloop és un model proposat per Elon Musk 
que podria esdevenir una realitat l’any 2030. Es 
tracta d’un mitjà de transport d’alta velocitat i 
molt innovador.

Hyperloop és un model de transport innovador,  
sostenible i d’alta velocitat.
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FAMOSOS

La nova vida de Shakira. 
Es quedarà a Barcelona?

Les darreres setmanes, 
Shakira s’ha vist rodejada de 
polèmica a causa de la separa-
ció amb el futbolista del Barça 
Gerard Piqué. La superestre-
lla de la música colombiana 
“Whenever, Wherever”, de 
quaranta-cinc anys, i la supe-
restrella del futbol de trenta-
cinc anys, van confirmar que 
se separen en un comunicat 
conjunt després d’onze anys 
de relació i dos fills en comú.

La separació 
Els darrers mesos s’han sentit 
rumors sobre l’estat de la seva 
relació enmig de les infor-
macions que presumptament 
l’estrella del futbol havia 
enganyat a Shakira i que havia 
abandonat la casa familiar 
a Barcelona i vivia sol a la 
ciutat. Les periodistes Lorena 
Vázquez i Laura Fa d’El Pe-
riòdic afirmen que Piqué es 
trobava amb una jove estu-
diant i hostessa de vint-i-dos 
anys a Barcelona.

“La cantant l’ha agafat amb 
un altre i per això se separen”, 
van informar abans de l’anun-
ci de la separació. Això no 
obstant, no s’han confirmat 
els motius de la separació. 

La vida sense Piqué 
Fa unes setmanes, Shakira 
va assistir com a convidada 

al programa The Tonight 
Show, de la NBC, presentat 
per Jimmy Fallon. Es tracta 
d’un dels programes d’en-
treteniment més populars i 
vistos de la televisió nord-
americana, que destaca per 
les seves entrevistes diverti-
des i repletes d’anècdotes.

L’objectiu principal de l’en-
trevista era promocionar la 
nova cançó de la cantant, i 
parlar del programa al qual 
s’unirà aviat com a jurat: 
Dancing with myself. Es 
tracta d’un talent show en 
què els participants han de 
ballar diferents coreografies 
que s’han convertit en virals 
mitjançant plataformes com 
TikTok. Juntament amb Nick 
Jonas i Liza Koshy, Shakira 
farà de jurat en aquest pro-

grama, i tots tres participaran, 
també, en les coreografies.

Les paraules de 
Shakira sobre els 
seus fills
Durant la primera secció del 
programa The Tonight Show, 
Jimmy Fallon i Shakira van 
repetir diverses coreografies 
i, seguidament, la cantant va 
realitzar una entrevista en què 
els seus fills, Milan i Sasha, 
van ser els protagonistes. 
Shakira va explicar diverses 
anècdotes, com les propostes 
dels seus fills pel que fa al 
videoclip de la cançó que ha 
tret recentment amb Rauw 
Alejandro, Te felicito. Per 
altra banda, també va parlar 
d’una ocasió en què gairebé 
va haver d’abandonar una 
competició d’arts marcials 
dels nens, després que li 
cridessin l’atenció degut als 
seus crits i el seu entusiasme.

Es quedarà a 
Barcelona?
Shakira és pura energia i 
optimisme a casa amb els 
seus. La veiem exercint de 
mare amb els nens, sempre 
participativa i atenta a tot 
allò que fan. Gestos que 
busquen la normalitat tan 
desitjada, però que de tant 
en tant es veuen torbats per 

expressions de preocupació i 
pena per la situació vital que 
travessa. Ara el que molts es 
pregunten és si es quedarà 
a Catalunya o per contra, 
marxarà als Estats Units 
on està iniciant projectes. 

Tant de bo que no la perdem 
mai. A Miami podrà tenir 
moltes coses, però l’amor de 
Catalunya no el trobarà a cap 
altre lloc.

La impulsora de la 
música colombiana
Gràcies a estrelles com J 
Balvin, Maluma, Karol G i 
Sebastian Yatra, Colòmbia 
s’ha convertit en el centre del 
reggaeton, la música urbana 
i els futurs fabricants d’èxits, 
però Shakira és una artista 
colombiana que va entrar al 
món de la música internacio-
nal molt abans que el seu país 
natal es convertís en un punt 
d’interès musical.

Shakira és una artista 
colombiana que va 
entrar al món de la 

música internacional 
molt abans que el seu 
país natal es convertís 
en un punt d’interès 

musical.

Shakira va néixer i es va criar 
a Barranquilla, Colòmbia el 
1977 d’una mare colombiana 
i un pare libanès. La futura 
superestrella va començar a 
escriure la seva pròpia mú-
sica quan tenia vuit anys i va 
signar el seu primer contracte 
discogràfic quan només tenia 
dotze anys.

Al llarg dels anys, Shakira 
va continuar treballant amb 
experts musicals, llegendes 
i nouvinguts a la indústria, 
però més que res, ha continuat 
creant discos d’èxit en una 
varietat de gèneres i idiomes, 
mostrant tant el seu talent únic 
com la seva poderosa veu. 

  La Torre de Barcelona

Ara el que molts 
es pregunten és 
si es quedarà a 

Catalunya o per 
contra, marxarà als 
Estats Units on està 
iniciant projectes. 
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MÚSICA

El cantant català Loqui-
llo està actualment de gira 
presentant el seu últim disc: 
Diario de una tregua. Pel que 
sembla, aquest nou treball 
va sorgir més per incertesa 
per la seva carrera que per 
bones expectatives, segons 
va explicar als mitjans de 
comunicació fa unes setma-
nes. I és que el músic barce-
loní va patir una malaltia a 
les cordes vocals que quasi 
el deixa fóra dels escenaris.

Com ell mateix declarava fa 
pocs dies en una entrevista 
a El País, li van detectar una 
patologia de tipus nodular 
que podria haver acabat 
amb la seva carrera. Quant 
l’equip mèdic li va dir això, 
Loquillo va trucar els seus 
col·laboradors de confiança 
per preparar el que podia ser 
“l’últim disc”: “El que vaig fer 
va ser cridar a Sabino Mén-
dez i Igor Paskual per dir-los 
que era necessari fer el gran 
disc perquè podia ser l’últim”.

No volia utilitzar 
la malaltia per fer 
promoció
A pesar que va motivar aquest 
últim disc, Loquillo no ha 
volgut relacionar-ho massa 
amb la malaltia: “Per par-

lar de la malaltia ja n’hi ha 
d’altres. No vull utilitzar-lo. 
La malaltia forma part de la 
vida. Així de clar”, va explicar 
a una entrevista. No obstant 
això, en altres mitjans va 
donar una mica més de detalls 
sobre l’afecció que li va sorgir 
a la zona dels plecs o cordes 
vocals: li va aparèixer un 
nòdul al coll que, de manera 
anecdòtica, va trobar quan no 
li tancaven les camises. El que 
li van diagnosticar va ser un 
goll multinodular de tiroide: 
“A causa de la malaltia que 
havia contret havia de sot-
metre’m a una operació greu 
que podria afectar les meves 
cordes vocals. Quan vaig en-
trar a l’estudi a gravar, tenia la 
sensació que podia ser el meu 
últim disc i això em va donar 
coratge”. I és que aquesta 
afecció podia ser un avís de 
càncer, segons li van dir al 
diagnòstic, al març de 2021. 
“Les proves determinarien 
la gravetat i no es descartava 
atesa la mida del goll una 
operació d’alt risc que pogués 
amenaçar les cordes vocals”, 
va concretar. L’ensurt va ser 
tan fort per el cantant que 
va arribar a una conclusió 
radical: “Em vaig dir, si arriba 
la mort, que arribi, però 
deixaré un últim disc gravat”, 
va declarar a una entrevista a 
El Mundo. Per fortuna, aquest 

goll se li va reabsorbir abans 
d’acabar la gravació de Diario 
de una tregua i ara sembla que 
la malaltia ha desaparegut.

L’últim d’una època 
daurada
Acompanyat de la seva banda, 
Loquillo va triomfar als anys 
80 sota el nom de “Loquillo 
y los trogloditas”, amb els 

que va situar-se al capdavant 
del rock espanyol. Al 2007 va 
començar la seva carrera en 
solitari, també com a escriptor 
i actor. En el cas de la música, 
Loquillo es manté com a una 
icona del rock dels 80 que 
manté les expectatives del seu 
públic fidel. 

  La Torre De Barcelona

Loquillo va estar a punt de perdre la 
capacitat de cantar

Per fortuna, el nòdul es va reabsorbir abans 
d’acabar Diario de una tregua i no va haver de 
sotmetre’s a cirurgia.

Fa un any li van detectar un goll multinodular a la tiroide que podria 
haver suposat el fi de la seva carrera i va motivar el seu darrer disc

Carlos Delgado; CC-BY-SA
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AMOR

És habitual que els pares i 
mares tinguin dubtes sobre 
quan és el moment indicat 
per començar a parlar de 
sexe amb els fills i filles, 
als quals, des de petits, els 
sorgeixen preguntes com 
d’on venen els nens, i dubtes 
relacionats amb les diferèn-
cies anatòmiques entre els 
homes i les dones. A vega-
des, els adults no saben com 
respondre a certes preguntes, 
i els costa parlar de sexe amb 
els seus fills i filles, tot i trac-
tar-se d’un tema molt natural. 
El fet que alguns pares i ma-
res no sàpiguen com parlar 
sobre sexe als seus fills i filles 
pot fer que aquest esdevingui 
un tema tabú, que els nens i 
nenes arribin a l’adolescència 
desinformats, i que sentin 
la necessitat d’informar-se a 
través d’altres mitjans, com 
Internet, quelcom que no 
sempre els proporcionarà la 
informació necessària, cor-
recta i adequada.

L’educació sexual 
durant l’adolescència
Sovint es relaciona l’edu-
cació sexual amb tallers i 
explicacions relacionats amb 
la prevenció de malalties 
de transmissió sexual i amb 
l’ús dels diferents mètodes 
anticonceptius. No hi ha 
cap dubte que es tracta de 
quelcom imprescindible, ja 
que els joves han d’estar in-
formats sobre la importància 
de practicar sexe segur. Això, 
però, no és l’únic aspecte que 
s’hauria de tenir en compte en 
relació amb l’educació sexual 
dels adolescents.

Una educació sexual comple-
ta hauria d’incloure, també, la 
dimensió ètica i l’emocional 
de la sexualitat. Dit d’altra 
manera, cal parlar als joves 
d’amor, i informar-los sobre 
aquells aspectes que són im-
prescindibles en qualsevol re-
lació sana, com és el respecte. 

Converses sobre què 
és l’amor
Pares i mares, docents, ori-
entadors i psicòlegs juguen 
un paper molt important 
en l’educació sexual dels ado-
lescents, no només a nivell 
biològic, sinó també a nivell 
ètic i emocional. És molt im-
portant que els joves siguin 

conscients que atracció física 
i amor són conceptes dife-
rents, i que sàpiguen distingir 
entre l’amor verdader i un 
encapritxament. És necessari 
que pares i mares aprofitin 
la seva experiència i conei-
xements per tenir converses 
profundes amb els seus fills 
i filles sobre com són i què 
impliquen les relacions sanes, 
per tal que puguin diferenci-
ar-les d’aquelles que poden 
arribar a ser tòxiques. Aques-
tes converses poden implicar, 
per exemple, preguntes per 
part dels adults sobre què 
consideren els adolescents 
que vol dir tenir una relació 
sana. Altres opcions són co-
mentar exemples de relacions 
sanes, o relacions que no ho 
són tant, que els joves cone-
guin, ja sigui de la vida real 
o d’algun producte de ficció, 
com una pel·lícula o un llibre.

Les relacions sanes i 
el respecte
Parlar del respecte com a 
part fonamental d’una relació 
sana també és clau. Això no 
només implica dir als joves 
que cal respectar a la parella, 
sinó que hem d’anar més 
enllà i explicar què implica el 
respecte, posant exemples i 
parlant de situacions reals que 
no són adequades. També és 
indispensable que els adults 
estiguin involucrats i parin 
atenció a les actituds dels 
joves, cridant-los l’atenció 
davant qualsevol comentari 
inadequat, o davant actituds 
que no són les correctes.

Està clar que l’educació 
sexual és quelcom indispen-
sable per als joves, i la base 
d’aquesta és el diàleg entre els 
adolescents i els adults.

L’educació sexual passa 
per parlar sobre l’amor
Està clar que l’educació sexual és quelcom im-
prescindible, i cada vegada són més les persones 
que consideren que és molt important parlar als 
joves sobre què és l’amor.

A més de parlar de 
la importància de 
practicar sexe se-
gur, l’educació se-
xual també hauria 
d’ensenyar als joves 
què és l’amor, i en 
què consisteix una 
relació sana.
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SEXUALITAT

Ranking “hot” 
Acostumats a escollir des-
tins de viatge segons els 
museus, la gastronomia, 
els paisatges o el clima, ens 
pot estranyar que la sensu-
alitat d’una ciutat sigui uns 
dels criteris per decidir-nos 
per un destí o un altre. 

Gràcies a un estudi realitzat 
per la marca de begudes 
alcohòliques The Bottle Club, 
ara podem comptar amb 
aquesta guia que ha situat 
a Barcelona al dotzè lloc 
de les vint seleccionades. 

Però, què ha de tenir una 
ciutat per ser considerada hot 
i picant? Les clàssiques pre-
guntes serien quants clubs de 
striptease hi ha, quants hotels 
amb habitacions per hores 
té o quants esdeveniments 
sobre sexualitat programa 
l’agenda cultural de la ciutat. 

Però hi ha requisits més 
curiosos encara, com quants 
intèrprets de pornografia han 
nascut o viuen en aquesta 
ciutat? Amb quants usuaris 
de la plataforma per adults 
OnlyFans compta? Quants 
restaurants hi trobem amb 
ostres i xampany a la seva 
carta? La competició comen-
ça ara a posar-se interessant! 

Barcelona, pionera des de 
fa dècades en ser mostra de 
transgressió i avantguarda i 
que compta amb el Museu 
de l’Eròtica, escala dins el 
rànquing i es situa com la 
cinquena ciutat del món amb 
els millors menús afrodisíacs, 
i setena dins les classificacions 
d’actors i actrius del porno 
residents a la ciutat. A més del 
nombre d’inscrits a OnlyFans.

Ciutats de plaer
París mon amour, Lisboa 
“decadent”, Berlín “pobre 
però sexy”... Adjectius que 
es queden curts i desfasats 
segons les noves formes d’oci 
i els criteris d’aquest estudi. 
Com haguéssim definit a la 
guanyadora, Londres? 

La capital anglesa encapçala 
el rànquing amb 72,2 punts 
dels 80 totals. 

Com s’ho fa? 
Apostant per un oci excitant 
i fetitxista amb espais gastro-
nòmics: 1650 bars d’ostres 
i 3000 dedicats al xampany.  
A més, les xarxes socials i 
pàgines de contingut adult 
i picant són indicadors del 
consum i preferències del 
ciutadans. A la City el nombre 
de seguidors de pàgines de 

contingut fetitxista és de  170 
mil persones i hi ha més de 10 
mil usuaris fent diners amb 
OnlyFans. 

Las Vegas, Nova York, Madrid 
i París arrodoneixen el cercle 
ardent de les cinc ciutats més 
sexuals del món. 

Així, la calor mediterrània 
propicia un oci estimulant 
també a Madrid, amb una 
quarta posició gràcies a la 
seva oferta en menús afro-
disíacs i el nombre d’usuaris 
d’OnlyFans. 

  La Torre De Barcelona

Barcelona:  
ciutat sensual i d’oci picant

Barcelona és pionera des de fa dècades en ser 
mostra de transgressió i avantguarda i compta 
amb el Museu de l’Eròtica.

Barcelona destaca com a capital de la sensualitat i d’oci picant amb 
una oferta de menús afrodisíacs i inscripcions a OnlyFans.

 Compra - Venda - Col·leccionisme

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

restaurem i reparem.

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

L’imperi Playboy 
actual es desmar-
ca del seu passat 
criminal i es de-
fineix com a pla-
taforma segura 
d’expressió sobre 
sexe i llibertat. 
La personalitat de Hugh 
Hefner, el fundador de la 
revista Playboy i de la marca 
del conillet, junt amb tota la 
realitat que amagava a la seva 
mansió, han sortit final-
ment a la llum en una sèrie 
documental de 10 episodis. 
El canal de pagament de 
televisió nord-americà Arts 
& Entertainment Network 
(A&E) ha produït Secrets 

of Playboy on es destapen 
les violacions, els terribles 
abusos i les humiliacions 
que durant dècades hi tenien 
lloc a la fastuosa mansió. 

En plena dècada dels seixan-
ta, sota l’aparença de voler 
defensanr la llibertat d’ex-
pressió i sexual de les dones, 
el magnat va inaugurar la 
mansió a Chicago i posteri-
orment la va instal·lar a Los 
Ángeles. El documental, que 
a Espanya s’estrena al canal 
de pagament AMC Crime, ha 
disposat de testimonis de pa-
relles del mateix Hugh Hefner 
com la Sondra Theodor o la 
Jennifer Saginor, que detallen 
“la història de Playboy de 
la qual ningú en vol parlar” 
amb successos de sobredosis, 
violacions, drogues, casos de 
segrest, humiliacions i fins i 
tot una mort. 

La veritat de la 
mansió Playboy

La mansió va ser escenari 
durant dècades de festes 
de sexe desenfrenat que 
van atraure a personalitats 
molt conegudes del món 
de la política i el cinema. 
Càmeres de vigilància i 
micròfons es distribuïen per 
tots els racons del recin-
te. Com explica la Sondra 
Theodore “tot i tothom” 
quedava enregistrat per en 
Hefner. El documental deixa 
entreveure que aquest és el 
principal motiu de que mai 
hagués cap denúncia de les 
barbaritats que es cometien 
a la mansió. Tot va quedar 
silenciat i mai va trans-
cendir a l’opinió pública. 

Com mostra el documental, 
existia un “equip de neteja” 
que s’encarregava de tapar 
els escàndols. Aquesta sensa-
ció de transparència amaga-
va la xarxa d’una indústria 
sexual que tractava a les 
dones com objectes. Que-
daven fora de la cobertura 
legal i d’assistència mèdica, 
eren escollides i puntuades 
de l’ al 10, controlades amb 
horaris estrictes i aïllades, i 

eren derivades a metges que 
els hi sometien a tractaments 
estètics i cirurgies a gust 
del magnat. Tot, fins i tot el 
to de cabell ros que havien 
de dur les “playmates” o 
dones conillet, era supervisat 
per en Hefner. Les dones 
rebien una classificació i 
setmanalment participa-
ven en les festes salvatges 
anomenades “pig nights” o 
“nit porques”, amb pros-
titutes recollides del carrer 
(les anomenades “lletges”). 

L’home del batí carmesí va 
morir l’any 2017 a l’edat de 
91 anys. Secrets of Playboy 
desvetlla la personalitat 
oculta del magnat i ens 
mostra el perfil controlador 
i abusador d’un depredador 
sexual que va aconseguir 
sostenir una màfia sexu-
al, envoltat per un seguici 
silenciat i passiu que era 
dominat pel seu carisma i 
per les estructures d’una 
societat masclista.

  La Torre De Barcelona

© Glenn Francis, www.PacificProDigital.com
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MODA

3 passos per a sumar-se al repte 
de la moda sostenible

La sostenibilitat i els pro-
cessos de fabricació ecolò-
gics i ètics, són cada vegada 
més importants dins de les 
estratègies de les empre-
ses i marques de moda. Els 
usuaris també estan cada 
vegada més conscienciats i 
són molt més exigents amb 
la qualitat i les garanties de 
la moda que consumeixen.

Comprar roba feta 
amb materials 
reciclats
Un gran percentatge de la roba 
que es produeix està feta amb 
fibres sintètiques, que inclouen 
elastina, niló i acrílic. Però 
moltes marques estan reco-
rrent a versions reciclades de 
fibres sintètiques per als seus 
processos de fabricació amb 
la finalitat de reduir aquest 
impacte en el nostre entorn.

Roba fabricada amb 
materials naturals.
Alguns materials utilitzats per 
la indústria tèxtil no requerei-
xen tractaments amb pesticides 
o herbicides, ni de químics 
agressius durant la seva fase de 
processament. Un d’ells és el 
del cotó orgànic, que es conrea 
de manera tradicional. 

Comprar de manera 
intel·ligent.
És recomanable omplir l’armari 
amb peces atemporals que 
valdran durant un llarg període 
de temps i que els consumidors 
podran combinar en múltiples 
ocasions. Els blazers negres, un 
parell de vaquers de qualitat, 
el típic vestit negre a usar en 

diferents ocasions, o la camisa 
blanca, en són alguns exemples.

  estasdemoda.com / AMIC - Tot 
Sant Cugat  

El teixit natural és el 
que es fa a base de la 
polpa del bambú, que 
no requereix gairebé 
aigua en comparació 
amb altres materials, 
ni tampoc de l’ús de 
fertilitzants sintètics
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PROPOSTES

Són espais molt 
importants, ja que 
suposen un pul-
mó verd enmig de 
l’asfalt de la gran 
ciutat.
Van sorgir en el segle XIX, 
concretament va ser Joseph 
Paxton (arquitecte i paisatgis-
ta anglès) qui en 1843 va dis-
senyar a Liverpool el primer 
parc d’aquestes característi-
ques. Els beneficis d’aquesta 
mena d’instal·lacions són:

• Font de producció d’oxigen. 
Com comentàvem al principi, 
ajuda a combatre la contami-
nació de les urbs.

• És un espai per a relaxar-se 
i divertir-se.

• Un lloc per a conèixer 
amics i socialitzar.

• Residència de moltes espè-
cies vegetals i animals.

Els parcs

• El Parc Güell: d’interès 
cultural i dissenyat per Antoni 
Gaudí, aquest parc situat en la 
zona alta de Barcelona, pròxim 
al Carmel posseeix molts 
elements arquitectònics dignes 
de visitar. L’entrada general 
a aquest parc costa 10 euros, 
però pot accedir-se gratis al 
parc tots els diumenges en 
temporada d’estiu a partir de 
les 17 h. El primer diumenge 
de cada mes, també hi ha unes 
certes entrades gratuïtes.

• El Parc Joan Brossa: 
aquest parc està situat als 
peus del telefèric de Montjuïc, 

i ocupa actualment part de 
l’espai on estava situat el parc 
d’atraccions que hi havia a la 
muntanya. D’accés gratuït, 
posseeix grans vistes sobre la 
ciutat de Barcelona.

• Parc del Laberint d’Hor-
ta: encara que té un preu 
simbòlic d’uns 2,23 euros, tots 
els dimecres i els diumenges 
té accés gratuït. És un parc 
d’estil neoclàssic, però que ha 
acabat convertint-se en un jardí 
romàntic, ple d’estanys i escul-
tures. En el seu interior alberga 
un laberint de xiprers que fa les 
delícies de grans i majors.

• Parc de Diagonal Mar: 
de creació una mica més 
recent, aquest espai està situat 
al costat del centre comercial i 
compta amb un llac.

• Parc de la Ciutadella: 
potser el més cèntric i un dels 
més concorreguts i històrics. 
Posseeix un gran llac on es 
poden fer passejos amb barca. 

A l’interior del parc està situat 
el Zoo de Barcelona, per la 
qual cosa és un bon destí per 
a visitar amb els més petits de 
la casa.

• Parc de Pedralbes. Situat 
a la diagonal, l’edifici d’aquest 
parc data del s. XVIII i era 
la residència oficial dels reis 
quan visitaven Barcelona. Ac-
tualment, a més de practicar 
esport i fer bonics passejos, 
el lloc s’utilitza per a celebrar 
esdeveniments i concerts de 
tota mena.

• Parc de l’Oreneta. Situat 
tocant la serra de Collserola, 
el parc és famós com a bere-
nador i perquè disposa d’uns 
ferrocarrils de miniatura. El 
preu per a pujar a aquests 
trens tan peculiars només cos-
ta 2 euros i estan disponibles 
els diumenges i festius al matí

  Eva Remolina / AMIC 

Els millors parcs 
urbans de Barcelona

Els parcs urbans són espais a l’aire lliure dins del nucli urbà d’una ciutat, generalment d’accés 
públic i gratuït i que està habilitat amb senderes, berenadors, espais amb màquines per a 
practicar esport i altres elements per a l’oci infantil o juvenil.

Altres parcs de la 
ciutat també dignes de 
visitar són entre altres: 

el Parc de la Creueta 
del Cel que compta 

amb una piscina 
d’uns 60 cm de fons 

on poder-se refrescar 
en la temporada 
d’estiu o el Parc 

Cervantes amb el seu 
impressionant roserar.
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Els microplàstics són peces 
molt petites d’aquest mate-
rial, de tant sols mil·límetres, 
que poden trobar-se en 
diferents tipus de llocs i 
superfícies, com la carretera, 
gespes artificials, pneumàtics, 
productes cosmètics o peces 
de roba, entre molts altres. 
Molts d’aquests microplàs-
tics acaben arribant a les 
aigües dels mars i oceans, 
quelcom que resulta perju-

dicial no només per al medi 
ambient, sinó també per a 
la fauna marina. De tots els 
microplàstics que es troben 
als oceans, un percentatge 
important procedeix dels 
materials sintètics de la roba 
que utilitzem en el nostre dia 
a dia. És important, per tant, 
ser conscients de quins hàbits 
poden ajudar-nos a posar 
remei a aquest problema, i a 
reduir la quantitat de micro-

plàstics que s’alliberen quan 
rentem la roba.

Com rentar la roba
Hi ha diversos hàbits que 
poden ajudar-nos a reduir 
la quantitat de microplàstics 
que s’alliberen quan rentem 
la roba, com és, per exemple, 
l’ús de filtres especials que 
es col·loquen a la rentado-
ra i ajuden a evitar que els 
microplàstics passin a l’aigua. 

D’aquesta manera, capturant 
els microplàstics, evitaràs que 
aquests arribin als mars i oce-
ans. És recomanable omplir la 
rentadora el màxim possible 
perquè, d’aquesta manera, hi 
ha menys fricció i es trenquen 
menys fibres, motiu pel qual 
es redueix la quantitat de 
microplàstics que s’alliberen. 
També cal saber que realitzar 
cicles curts i a temperatures 
baixes, així com utilitzar un 
detergent líquid, són hàbits 
que ajuden a fer que rentar la 
roba sigui un procés més sos-
tenible. Per suposat, és impor-
tant rentar la roba únicament 
quan això sigui necessari.

El material de la roba
Una altra solució és evitar 
comprar roba de materials 
sintètics, i optar per fibres 
naturals com el cotó, la llana 
o la seda. Cal destacar, però, 
que es tracta de materials més 
cars que els sintètics, tot i que 
també són de millor qualitat 
i, per tant, aquestes peces de 
roba poden durar més temps. 
Altres hàbits sostenibles són 
comprar roba de segona mà, 
o intentar utilitzar les peces de 
roba el màxim temps possible, 
en comptes de renovar-les de 
manera constant.

  La Torre De Barcelona

Com evitar els microplàstics de la roba per 
contaminar menys
Gran part de la roba que utilitzem es fabrica amb materials com el 
niló o el polièster, que poden ser fonts de microplàstics.

MODA


COMPRA I VENDA DE RELLOTGES I JOIES

WATCHES DIAMONDS

www.watchesdiamondsbcn.com De dilluns a divendres de 10:30h a 14:00h (tardes hores concertades)C/ Santaló, 26 08021 Barcelona

Telèfon
932095525

WhatsApp
609723858



NITS MÉS 
LLARGUES
Aquest mes les nits s’allarguen i tots estem 
pendents de trobar el nostre look per a la 
nit més llarga de l’any…

Un total white que regruix el nostre to 
de pell o un floral print poden donar-li 
aquest toc màgic a nostra Berbena de 
Sant Joan.

  VERONICA MAYA  
Cool Hunter  
@veronicamaya

–MODA–



Crèdits
Modelos: Sara y Estefania by AQ&VM models @aqmodels
www.ainhoaquiroga.com
Fotgrafía: Jennifer de los Mozos @jennmozos



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

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
www.auxiliarenfermeriabcn.netFORMACIÓ  

PROFESSIONAL

Agencia de 
Detectives Privados
Barcelona MC
Familiar- Empresa- Técnico

Salga de dudas  
hoy mismo. 

• Desde 1986, más de 
30 años al servicio de 
nuestros clientes. 

• Consúltenos sin ningún 
compromiso.

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

DETECTIUS




TE AYUDAMOS EN LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO FAMILIAR: JURÍDICA, 

ECONÓMICA Y EMOCIONALMENTE

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

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

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

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

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

C.E LES CORTS
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. 

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

Taller de rellotge-
ria Francesc Serra 
(Fundat al 1880)
• Especialitat en reparació  
de rellotges antics
• Aparells mecànics  
de precisió
• Treballs de torn i fresa
• Servei de visita a domicili

C/ Riera de Sant Miquel, 7 
08006 Barcelona.
T. 607 983 354            

LLAR

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



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

Buidatges  
Gracia
Vaciado de Muebles y 
Trastos viejos:

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

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

LLAR

Terapeuta  
Humanista
Mª Alba Arbiell

Terapia individual  
1ª visita gratuita

El estrés nos puede conducir 
a un estado de ansiedad 
(irritabilidad, falta de 
concentración, insomnio, 
depresión, etc.).

La vida es demasiado corta 
para vivir angustiado.

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

SALUT

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

C/ de Balmes, 429
T. 646 67 27 37
bach22instalaciones@gmail.com

LLAR

CLINICA  
DENTAL URIBE 
ECHEVARRÍA
Urgencias Dentales 
en St. Gervasi

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

SALUT

El Refugi de  
les Herbes
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

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

SALUT

RACUTERM
CONTROL INTEGRAT DE 
PLAGUES I DESINFECCIÓ:
· Desinsectació
· Desratització
· Desinfecció
· Control d’aus
· Tractaments de la fusta 
(corcs / tèrmits)
· Tractaments de l’aigua 
(legionel•la)
· Tractaments de la xinxa del 
llit/ Vespa Asiàtica

TRUCA’NS PER ANALITZAR 
EL QUE NECESSITES!
 
T. 93 211 93 34
www.racuterm.com

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



Més de mil consells a un clic
visita www.latorredebarcelona.com



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

Plusfresc Santaló

Mercat Sant Gervasi 

Centro Comercial David 

Centro Comercial Arcadia 

Pensando en Reformas

Mercat de les Corts 

Clínica Mandri

Filatelia Alcaraz

Clínica Diagonal

Plusfresc Sant Gervasi

Mercat Galvany

Club Tenis Laieta

Club Tenis Barcino

Mercat del Ninot

Mercat de la Concepció

Mercat 3 Torres

Farmacia Tarradellas

Farmacia Serra Mandri

Kybun Joya

Forn Sarrià 100

Fincas Más i Fill

Mercat Sagrada Família

Onacústica Centre Auditiu

Botiga Esports Sant Gervasi 50

Galeries Sarrià

Oliver Escofet Sarrià

Residència Orpea

Clínica Dental Rob

Claso Audiologia Balmes

Fincas Century Còrsega 411

Darthy Floridablanca 114

Assessoria Dopazo

Estanc carrer Artesa de Segre

Peixeteria Sant Gervasi Cassoles 
117

Arreglos roba Benet i Mateu

Forn Catafal Muntaner 525

Air TV 

Be i Bo plaça San Joaquín 2

Clínica Dental Guillén

Clinic Technology G

Joyería Reo Villarroel

Mercat Sant Antoni

Mercat Fort Pienc

Helper Bone Clínica

Forn Catafal Sant Gervasi de 
Cassolas 109

Forn Catafal carrer Arimón 2

Orange Theory Fitness 

Blue Station 01 Muntaner 

Putxet Sport

Estanc Teodora Lamadrid 2

Withfor Etic Real State 

Catapul Bailén 232 

Botiga Fotografía carrer Sant 
Eusebi 1

Clínica dental Carrer

Cafetería Carrer Madrazo 54

Ortopedia Mejía Lequerica

Relojes Watch Santaló 26

Teatre el Piccolo

Bicicletas Sarria v. Augusta s/N

Coworking Mallorca 103

Moherclima

Mercat Santa Caterina 

Equilibrum Sant Gervasi de 
Cassoles 57

Tot Láser María Cubi 173

Tot Láser Viladomat 235




