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Espectacles familiars 
al Turó Park
Durant unes setmanes, el 
Turó Park , es converteix, cada 
dissabte, en l’escenari d’un 
espectacle familiar, per tal que 
tant petits com grans gaudei-
xin d’una estona entretinguda 
tots plegats. La programació és 
molt variada, i inclou peces de 
teatre musical, contes, espec-
tacles amb titelles i concerts. El 
calendari està dividit en dues 
seccions: #TuróParkEnFamília, 
amb espectacles per als més 
petits, i #TuróParkMusicals, 
ideal per a totes aquelles 
persones a qui els apassiona el 
teatre musical i l’òpera.

  La Torre De Barcelona

La millor coca de 
Sant Joan és de 
Barcelona
Professionals dels forns de pla i pastisseria del nostre 
país s’han reunit en un concurs organitzat per l’agència 
Sr. I Sra. Cake, per escollir la millor coca de Sant Joan- 
Hi havia cinc categories: coca tradicional, coca de 
crema i pinyons, coca de xocolata, coca de llardons i 
coca creativa.
Dels cinc guanyadors, tres eren de la ciutat de Barce-
lona. El Forn de Pa i Pastisseria Gil de Barcelona es va 
endur el premi a millor Coca Tradicional. L’Atelier de 
Barcelona es va endur el premi en la categoria Coca 
Creativa, presentant una original combinació de la 
recepta tradicional de Pastís Tatí i un brioix clàssic de 
coca. Finalment, en la categoria de Xocolata, la Pastis-
seria Brunells de Barcelona es va endur el premi. 

Google a 
Barcelo-
na
Una de les empreses tec-
nològiques més famoses 
del món, Google, ha 
inaugurat les seves ofi-
cines a Barcelona. En un 
espai de cotreball a Plaça 
Universitat, hi treballaran 
40 persones que busquen 
donar suport a la trans-
formació digital de les 

empreses i desenvolupar 
relacions més pròximes i 
àgils amb elles i amb els 
socis del territori.
L’empresa de Sillicon 
Valley ha assegurat que 
Barcelona és un gran 
mercat estratègic per a 
ells i que l’obertura de 
les oficines va acompan-
yat d’un llançament de 
beques per a la formació 
en tecnologies digitals i 
d’un fons d’1M d’euros 
per a projectes locals que 
actuïn amb l’emergència 
climàtica.  

Les  
millors 
notícies 
del mes
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“Aparadors Vius” és el nom 
que rep aquesta iniciati-
va que s’emmarca dins el 
programa “Amunt Persia-
nes” i que treu endavant 
l’Ajuntament de Barcelona 

per millorar l’estètica de 
zones comercials de la ciutat. 

La quantitat que es destina 
a aquest propòsit és d’1 
milió d’euros mitjançant 

una línia de subvencions 
a la que es podran aco-
llir comerciants, serveis de 
restauració, d’oci nocturn 
o allotjaments turístics.

Carrers més 
atractius 
És habitual l’ús de per-
sianes que tanquen els 
locals de forma opaca, les 
anomenades “cegues”. 

L’aparador del producte no es 
visible fora de l’horari comer-
cial i l’incivisme, com grafite-
jar les persianes, es transfor-
ma en una pràctica freqüent. 

La convocatòria d’ajuts 
permet rebre fins a 2000 
euros pel canvi d’aquestes 
persianes per models oberts, 
les encunyades de “ma-
lla”, que deixen veure els 
aparadors interiors i pro-
porcionen una sensació de 
bulevard a tothora a més 
d’una sensació de netedat. 
Amb previsió de poder cobrir 
fins a 500 locals, les sol·licituts 
es poden presentar del 17 de 
maig fins al 30 de setembre. 
Barcelona Activa centralitza 
les gestions i els ajuts seran 
concedits per ordre d’arribada 
fins a exhaurir el pressupost. 

  La Torre De Barcelona

Obrint  
persianes
– COMERÇ –

La comunitat LGBTQ+ conti-
nua cercant llocs on sentir-se 
benvinguda i acollida. Tot i 
que cada vegada hi ha més 
grau d’acceptació social, reco-
neixement i visibilitat, encara 
hi ha llocs on els membres del 

col·lectiu pateixen discrimina-
ció de diferents formes. 

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 de l’Estat que 
són LGBTQ+ friendly són 
Madrid, en el número 10 (pel 
nombre de locals LGBTQ+ 
ofertats a Tripadvisor) i Valèn-
cia en el 22. La ciutat LGB-
TQ+ friendly que encapçala 
la llista és Reykjavík, 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 
paràmetres 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

Barcelona 
és LGBTQ+ 
friendly
– SOCIETAT –

–

L’anàlisi dona 
importància a la 
xifra de majors 

de 18 anys iden-
tificats com a 

part del col·lectiu 
LGBTQ+..

–



Passeig de Gràcia 85, 8ª planta
93 528 89 08
aoficinas.es
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Els residents a Ciutat Vella i 
els ciutadans de Barcelona 
tornen a ocupar un segon lloc 
a aquest barri, centre neuràl-
gic del turisme, deixant pas 
als visitants que atapeeixen 
de nou places i carrers. Als 
barcelonins ens ha durat poc 
el poder passejar amb pau 
i gaudir de racons del Casc 
Antic després de les mesures 
del post confinament, que 
van alleugerar l’impacte del 
turisme amb les restriccions. 

L’Ajuntament no baixa la 
guàrdia i el conseller del 
districte, Jordi Rabassa ha 
proposat una sèrie de mesu-

res que haurien de posar-se 
en pràctica aquest mateix 
estiu. En principi, al Gòtic, 
a la Barceloneta i al barri de 
la Ribera es prohibiran els 
altaveus dels guies turístics 
amb la obligació d’emprar 
radioguies, i quedaran limitats 
el nombre de turistes que 
acompanyin a un guia turístic. 

Les associacions de guies 
turístics, reunits amb el con-
seller, han rebut les conside-
racions per treballar de forma 
col·laborativa amb el veïnat 
i amb la regidora de turisme 
(PSC) i han manifestat la 
intenció de no trastornar la 

vida de la comunitat resident 
ni ser causa d’aglomeracions. 
Rabassa ha aclarit que de 
la mateixa forma que s’han 
regularitzat les places als 
hotels, apartaments il·legals 
i altres activitats relaciona-
des amb el sector turístic; 
la regularització del nom-
bre de vianants a l’espai 
públic és imprescindible. 

La Setmana Santa ha estat 
el precedent i ha propiciat 
aquest debat que ha arribat 
fins i tot a les xarxes socials. 
Malgrat el fet positiu que su-
posa l’arribada de turistes a la 
ciutat per activar l’economia, 

el conseller ha assegurat a 
través de Twitter que les aglo-
meracions al districte “han 
estat insuportables” i aspira 
que Ciutat Vella sigui “un lloc 
on viure i no un aparador o 
un producte”.

A més, en declaracions a Be-
tevé el conseller ha comentat 
fent referència a l’espai públic 
“quant t’hi sents còmode 
vas i l’ocupes”, remarcant 
que l’espai s’ha de projectar 
perquè “vinguin els joves, els 
veïns”, parlant de la plaça 
de la Mercè on s’han posat 
cadires, taules i una font.

  La Torre De Barcelona

Turis-
me sota 
control
– TURISME –
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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!!

L’Interraïl és un bitllet de tren 
vàlid per a viatjar pràcticament 
a la totalitat dels trens euro-
peus durant un temps deter-
minat segons el contractat. 
D’aquesta manera, pots anar 
baixant i pujant en ells quan 
vulguis sempre i quansigui 
dins del període 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 
viatger, 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 viat-
ge, 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 tam-
bé de l’edat de l’usuari 
i van dels 127 euros de 
l’opció més barata a uns 
900 euros aproximada-
ment  l’opció més cara.

Avantatges
• Molt econòmic.

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

• Hi ha la possibilitat de per-

noctar en els trens nocturns

Es coneix a molta gent.

• Pots canviar de plans i itine-

raris en qualsevol moment.

• Es pot comprar el bit-
llet en qualsevol moment 
i disposes de fins onze 
mesos després de la com-
pra per a iniciar el viatge.

  Eva Remolina / AMIC

Viatjar en  
interraïl
– VIATJAR –
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Barcelona està veient arribar 
una nova generació de joves 
d’origen xinés al capdavant de 
negocis molt atractius. Els fills 
i filles d’immigrants xinesos, 
que han dedicat una gran 
inversió de temps i diners 
en bars, restaurants i basars, 
no estan tan convençuts de 
continuar el llegat dels seus 
pares. En un article publicat 
fa poques setmanes a La Van-
guardia, s’explicava la història 
de diverses dones d’origen 
xinès que han apostat per 
negocis propis i innovadors.

D’una papere-
ria fins al me-
tavers
La papereria Stick & Tape, 
al passeig de Sant Joan, és 
la segona que obre Jingjing 

Yang, de 30 anys. La jove 
va fixar-se en una tendència 
actual, i és l’estima creixent 
per tornar a l’analògic i les 
manualitats per escapar de 
la tecnologia. Els seus pares, 

que tenien el típic restaurant 
xinés, la recolzen, però volien 
que obrís un basar. Explica 

que ella “té el privilegi de po-
der escollir gràcies al sacrifici 
dels seus pares”. 

Una altra emprenedora és 
Ammi Liu, que va sorpren-
dre la seva família amb 
un negoci de reparació de 
sabates i complements de 
luxe. Nascuda a Madrid, 
va estudiar Humanitats a 
Barcelona La seva boutique 
és a Ausiàs March i es diu 
Landscape. Al igual que en el 
cas de Ying, la pandèmia va 
ser un al·licient pel consum 
de segona mà i la reparació. 

En un àmbit totalment 
oposat, trobem botiga Store 
of Future Things de Cecilia 
Tham, al carrer Bailèn, centra-
da en el metavers i la realitat 
virtual. Aquesta arquitecta de 
46 anys va estudiar als Estats 

Units però va traslladar-se a 
Barcelona. Aquí va fundar 
primer un coworking, des-
prés una cafeteria amb una 
impressora 3D i més tard una 
acadèmia de tecnologia dirigi-
da a dones per a fomentar la 
seva presència en el sector.

Especialitzada en comple-
ments alimentaris, Anan Yin, 
de 30 anys, va fundar Beck 
Ingredients. Els seus pares 
tenien un restaurant i volien 
que estudiés a Esade, però 
va escollir farmàcia i va veure 
una oportunitat en la necessi-
tat que tenim aquí de matè-
ries primes xineses. 

  La Torre De Barcelona

Prou rotlles  
de primavera
– SOCIETAT –

–

Una nova genera-
ció de sang xinesa, 

integrada a la socie-
tat catalana, troba 
l’èxit emprenent 

negocis a la ciutat.

–



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



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

Les terrasses són la perla per la que tots els restaurants de 
Barcelona es barallen, i és cert que per tota la ciutat hi ha 
racons joiosos on gaudir d’una copa amb bona companyia i 
tranquil·litat. No obstant això, hi ha dues que s’han em-
portat la millor puntuació segons el rànquing de reserves 
The Fork, que ha elaborar una llista amb les 
10 millors terrasses d’Espanya. Es tracta de La 
Balsa i el Ikibana, només superades per la de 
Casa Manolo León, a Sevilla.

La Balsa es troba al barri de Sant Gervasi, i té 
dues terrasses: la d’estiu i la d’hivern. La seva 
arquitectura destaca per la lluminositat que 
passa pels finestrals i la decoració amb fron-
doses plantes. Aquest restaurant va ser fundar 
per Antonio López de Lamadrid, propietari de 
l’editorial Tusquets, amb el suport de la família 
Güell. El seu nom prové del dipòsit d’aigua 
sobre el que es va construir, del qual es va 
respectar l’estructura.

La cadena Ikibana, per altra banda, és una 
coneguda per combinar la cuina típica del 
Brasil amb la japonesa. El local amb la tercera 
millor terrassa es troba a Sarrià i, al igual que 
La Balsa, torna a ser un espai on materials naturals com la 
fusta i la vegetació generen un espai càlid i recollit. 

  La Torre De Barcelona

Terrasses 
increïbles
– PROPOSTES –

–

La terrassa Wind-
son, a l’Eixample, 
i la Enoteca Paco 
Pérez, a l’Hotel 

Arts,  també són 
a la llista de les 

10 millors.

–
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www.moherclima.com

PRESUPUESTO GRATUITO 

T. 93 490 96 45
Facebook.com/moherclima

OFICINAS Y EXPOSICIÓN: 

Travessera de les Corts nº310 (frente mossos d’esquadra)
08029 Barcelona

Pago al contado
9% DESCUENTOTodo incluido e IVA

Els nostres pares ja ens 
deien que seure a prop de 
la televisió era un hàbit per-
judicial per a la vista. Amb 
les noves pantalles planes 
resulta igual d’important 
respectar la distància entre 
l’aparell i el lloc que esco-
llim per a seure.

Escollir el ta-
many adient
Optar per un tamany deter-
minat de televisió, tenir en 
compte els metres quadrats i 
el disseny de l’habitació són 
factors primordials si volem 
tenir cura de la vista. 

Marques comercials com 
Panasonic o Samsung ens 
fan recomanacions molt 
útils i fàcils de recordar per a 
respectar aquesta distància: 
afirmen que la agudesa visual 
determina la distància òptima 
per escollir el lloc adequat per 
a seure, però que per cada 
deu polzades que tingui la 
pantalla ens hi haurem de 
separar mig metre. Per tant, 
quant més gran sigui la pan-
talla, més separats hauríem 
d’estar d’ella. 

Tenint en compte que per 
cultura ens agrada gaudir del 
futbol o del cinema en pan-
talles de grans dimensions, 

hauríem de seguir els consells 
dels experts que, per exemple,  
ens recomanen seguir la regla 
del 20/20/20, que consisteix 
en descansar cada vint minuts 
uns 20 segons mirant a una 

distància llunyana de 20 me-
tres. D’aquesta forma aconse-
guirem evitar la fatiga visual.

  La Torre De Barcelona

Bons hàbits da-
vant la televisió
– SALUT –
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Ranking “hot” 
Acostumats a escollir destins 
de viatge segons els museus, 
la gastronomia, els paisatges 
o el clima, ens pot estran-
yar que la sensualitat d’una 
ciutat sigui uns dels crite-
ris 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 selec-
cionades. 

Però, què ha de tenir una 
ciutat per ser considerada 
hot i picant? Les clàssiques 
preguntes serien quants clubs 
de striptease hi ha, quants 
hotels amb habitacions per 
hores té o quants esdeveni-
ments sobre sexualitat pro-
grama l’agenda cultural de 
la ciutat. Però hi ha requisits 

més curiosos encara, com 
quants intèrprets de porno-
grafia han nascut o viuen 
en aquesta ciutat? Amb 
quants usuaris de la plata-
forma per adults OnlyFans 
compta? Quants restau-
rants hi trobem amb ostres 
i xampany a la seva carta? 
La competició comença ara 
a posar-se interessant! 

Barcelona, pionera des de 
fa dècades en ser mostra 
de transgressió i avantguar-
da 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 “de-
cadent”, Berlín “pobre però 
sexy”... Adjectius que es que-
den curts i desfasats segons 
les noves formes d’oci i els 
criteris d’aquest estudi. Com 
haguéssim definit a la guan-
yadora, 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 gastronòmics: 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 afrodisíacs i el nombre 
d’usuaris d’OnlyFans. 

  La Torre De Barcelona

–

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

afrodisíacs i inscrip-
cions a OnlyFans.

–

Barc- 
elona: 
ciutat 
sensual 
– SEXUALITAT –
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 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

Les darreres setmanes, Shakira 
s’ha vist rodejada de polèmica 
a causa de la separació amb 
el futbolista del Barça Gerard 
Piqué. La superestrella de la 
música colombiana “Whene-
ver, Wherever”, de quaranta-
cinc anys, i la superestrella 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 informa-
cions 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 Periòdic afirmen 
que Piqué es trobava amb una 
jove estudiant 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’anunci 
de la separació. Això no obs-
tant, 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, presen-
tat per Jimmy Fallon. Es 
tracta d’un dels programes 
d’entreteniment més populars 
i vistos de la televisió nord-

americana, que destaca per 
les seves entrevistes divertides 
i repletes d’anècdotes.

L’objectiu principal de 
l’entrevista era promocionar la 
nova cançó de la cantant, i par-
lar 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 coreo-
grafies 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.

La cantant va realitzar una 
entrevista en què els seus fills, 
Milan i Sasha, van ser els pro-
tagonistes. 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.

Es quedarà a 
Barcelona?
Shakira és pura energia i opti-
misme a casa amb els seus. La 
veiem exercint de mare amb 
els nens, sempre participativa i 
atenta a tot allò que fan. Ges-
tos 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, mar-
xarà 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.
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La nova 
vida de 
Shakira
– FAMOSOS –

Tant de bo que 
no la perdem 
mai. A Miami 

podrà tenir mol-
tes coses, però 
l’amor de Cata-
lunya no el tro-
barà a cap altre 

lloc.
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Les investigacions en el 
camp de les emocions i de la 
neurociència no ens deixen 
de sorprendre. Sabíem que 
la percepció de les emocions 
pot generar una sensació de 
malestar o de benestar físic. 
Qui no ha sentit que el cor 
se li encongia en recordar 
quelcom del passat? Ara i 
gràcies a investigadors xinesos 
de l’Acadèmia de Ciències, 
sabem que la nostàlgia, aquell 
sentiment que ens deixa un 
regust agredolç, actua com 
analgèsic i alleuja el dolor. 

L’estudi, publicat a la revista 
Journal of Neuroscience (SfN), 

desvetlla els mecanismes 
cerebrals pels quals el fet de 
recordar o parlar del nostre 
passat o mirar fotografies 
antigues ens ajuda a que la 
nostra percepció d’un dolor 
físic es redueixi. 

L’experiment va consistir en 
induir a un grup de persones 
estímuls tèrmics de diferents 
intensitats que els hi produïen 
dolor. De forma simultània vi-
sionaven imatges projectades 
de dos tipus: d’una banda, 
imatges nostàlgiques d’un 
imaginari comú per a tots els 
participants que evoquessin la 
infantesa, dolços de la gastro-

nomia popular o jocs infantils; 
i d’altra banda, imatges repre-
sentatives de l’actualitat.

Els resultats es van obtenir 
tot avaluant les imatges de 
la funció cerebral captades 
per ressonància magnètica 
funcional en el moment de 
les projeccions i dels estímuls 
tèrmics que els hi eren pro-
vocats. La puntuació també 
afegia la valoració que els par-
ticipants van donar al nivell de 
nostàlgia que rebien amb les 
imatges i als estímuls tèrmics.
 
Així, es va determinar que les 
imatges nostàlgiques són un 

analgèsic que actua de forma 
eficient sobre el dolor en 
graus d’intensitat baixos.

A nivell fisiològic hi ha una 
resposta neural molt sig-
nificativa pels avenços en 
aquesta línia d’investigació. 
Amb l’estudi s’ha descobert 
que pren molta importància 
la zona del cervell anome-
nada tàlem, situada a sobre 
de l’hipotàlem, al centre de 
l’encèfal. Durant l’experiment 
es va produir una disminu-
ció de l’activitat cerebral en 
aquesta regió anomenada gir 
parahipocampal, que ja era 
coneguda per estar relaciona-
da amb la percepció del dolor 
i per funcionar com a receptor 
i transmissor de la informació 
sensorial a l’escorça cerebral i 
al cos. D’aquesta manera, es 
pot concloure que el tàlem és 
capaç d’integrar la informació 
de la nostàlgia i vincular-la 
amb el circuit del dolor.

Per tant, si ja es coneixia 
que la nostàlgia reduïa la 
percepció del dolor, ara ja 
sabem com actua el cervell en 
aquests moments de malen-
conia: la nostàlgia redueix 
els dolors físics de baixa 
intensitat clínica. Així, s’obre 
la porta a noves propostes a 
l’hora d’intervenir el dolor i 
es proporciona una alterna-
tiva a la medicina al·lopàtica 
i simptomàtica que realitza 
tractaments amb fàrmacs. 
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Nostàlgia: 
records 
que ens 
curen
– PSICOLOGIA –

Els moments de 
malenconia be-

neficien la nostra 
salut física i emo-
cional. La nostàl-
gia és un recurs 
per relacionar-
nos amb perso-

nes i créixer amb 
objectius vitals i 

sense pors.

Psicòloga General Sanitària
Núria G. Folguera 

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



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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L’estàtua de 
Colom ja no 
és el que era
– BARCELONA –

El monument a Colom de Barcelona ha estat senyalant en direcció contrària a Amè-
rica des de l’any 1888. El monument, que es va construir amb motiu de l’exposició 
universal a Barcelona, volia homenatjar a aquest personatge i impressionar als visi-
tants que arribessin per mar. Ha plogut molt des de llavors, el significat de l’estàtua 
avui dia té moltes lectures i el seu futur és incert. 

Ja fa uns anys que no tothom està d’acord amb què un personatge com Colom, 
l’home que va iniciar un episodi de la història europea tan problemàtic com és la 
colonització d’Amèrica, presideixi la línia de mar de Barcelona apuntant amb el seu 
dit. 

La polèmica va començar el 2016, quan la CUP va demanar en un ple de 
l’Ajuntament que es retirés l’estàtua i es traslladés a un museu, i que es substituís 
per “un símbol de la resistència americana contra el capitalisme, l’opressió i la 
segregació indígena”. 

El 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat, del mateix any, hi va haver una manifestació 
contra la colonització i alguns participants van pintar l’estàtua per reivindicar la seva 
retirada o, com a mínim, la seva revisió per adaptar el monument a una relectura 
crítica de la història. Des de llavors, hi ha hagut diverses manifestacions amb el 
mateix motiu. 

Recentment, un estudi d’arquitectes ha proposat tapar el monument amb un 
“Arbre colonitzador”, dins del marc del Festival d’Arquitectures Model. També Ada 
Colau ha dit en més d’una ocasió que està a favor d’intervenir el monument per 
adaptar-lo a l’actualitat.

  La Torre De Barcelona
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Espais verds
La ONU ha premiat la ciutat 
i la seva àrea metropolitana 
“pel seu compromís amb la 
gestió i el cuidat dels boscos 
urbans”. Coneixes els boscos 
més emblemàtics que tenim? 

Un dels més bells és el parc 
de la Costeta de Begues, a 
menys de mitja hora de la 
capital catalana, situada a 
una explanada boscosa del 
Garraf amb vegetació autòc-
tona (pi blanc i roca calcària). 
Diferents espais separats 
pel desnivell del terreny són 
connectats per uns tobo-
gans integrats a l’entorn. 

Pulmons de la 
ciutat
Enorme i frondós, el parc de 
Pi Gros es troba a Sant Vicenç 
dels Horts. Són 20 hectàries 
de bosc urbà que ofereixen 
unes vistes espectaculars del 
Delta del Llobregat, plenes de 
vegetació mediterrània. No 
molt lluny d’aquest, el Parc 
de l’Ermita del Pla de Sant 
Joan, a la Palma de Cervelló, 
guarda una ermita mil·lenària 
rodejada de flora i fauna 
autòctones; aquest rodeja 
Barcelona des de fa segles. 
Un altre pulmó de Barcelona 
és a Barberà del Vallès, on 

es troba el parc Can Gorgs, 
que ha romàs sense edificar. 
Per últim, a Sant Just Desvern 
es manté el parc Mil·lenari: 
un bosc urbà al costat de 
Collserola que a més ofereix 

espais de formació ambiental 
–plantes medicinals, hotels 
d’insectes, etc.-.

 La Torre De Barcelona

Barcelona, ciu-
tat dels boscos
– NATURA –

La companyia de creuers 
Royal Caribbean International 
ho ha tornat a aconseguir. 
Aquest gener s’enllestia a les 
drassanes de Chantiers de 
l’Atlantique a Saint-Nazaire, 
França, la construcció del 

creuer més gran del món, el 
“Wonder of the Seas”, supe-
rant al seu germà, el “Sym-
phony of the Seas”. El nou 
creuer té capacitat per acollir 
a més de 6988 passatgers i 
compta amb una tripulació 

de 2300 persones. Les seves 
dimensions són 64 metres 
d’amplada i 362 de llargada.

Aquesta meravella dels mars 
cobrirà rutes molt atractives 
pel Mediterrani fins al 23 
d’octubre. La seva temporada 
d’estiu el portarà a Barcelona i 
a Roma, i realitzarà trajectes de 
set nits. Els destins escollits per 
visitar i aturar-se són Florència, 

Nàpols, Capri, ciutats de la Pro-
vença, Màlaga i Barcelona. 

L’estiu tropical l’acollirà al 
Carib a partir del 30 d’octubre 
i cobrirà una ruta a través de 
l’Atlàntic amb destins com 
Nassau i Orlando, des de 
Màlaga, València, Cartagena, 
Palma de Mallorca i Barcelona.

Luxe i entrete-
niment
Surfejar, escalar o passejar per 
Central Park. Tot és possible 
al “Wonder of the Seas”. 
Aquesta nau gegant d’oci flo-
tant compta amb rocòdroms, 
tirolina i amb el tobogan ma-
rítim més alt del món, el “The 
Ultimate Abyss”. Amb cabines 
i restaurants de cinc estrelles 
per gaudir al màxim, la perla 
del vaixell és sens dubte la 
“Suite Neighborhood”, que 
inclou un reservat de coberta i 
piscina d’immersió. 

   La Torre De Barcelona

Un port 
per al 
gegant 
dels mars
– VIATGES –

–

El creuer més 
gran del món in-
clou el seu propi 
Central Park amb 

més de 20.000 
plantes vives i un 

Starbucks.

–
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Fa un temps que l’actor 
Bruno Oro (Barcelona, 
1978) interpreta a Bruno 
Oro. Concretament des que 
el coronavirus va irrompre a 
les nostres vides, quan Oro 
va començar a fer-se viral 
a Instagram a través de 
vídeomonòlegs crítics sobre 
l’actualitat de la pandèmia i 
la gestió política d’aquesta.

El seu monòleg amb més 
reproduccions, titulat ‘No 
somos gilipollas’, dona nom 
al seu nou llibre, un assaig 
amb pròleg del periodista 
Jordi Évole que continua 
aplicant la mirada crítica i 
reflexiva sobre l’actualitat. 
“A mi m’ha canviat molt 
la pandèmia”, reconeix 
Oro en relació amb el seu 
nou perfil artístic, ara més 
personal i allunyat de la 
ficció dels personatges 
que interpretava al Polò-
nia de TV3 -Artur Mas o 
Cristiano Ronaldo, entre 
d’altres-, però paradoxal-
ment també més apte per 
arribar a una audiència 
més àmplia i diversa.

L’origen d’aquest 
nou assaig és 
un vídeo viral 
d’un dels seus 
‘Monòlegs del Co-
vid’ a Instagram. 
Hauria escrit 
aquest llibre sen-
se la pandèmia? 
El context pandèmic ens ha 
despullat. A tots: ciutadans, 
mandataris, gent amb poder... 
Ens ha fet exhibir les virtuts i 
els defectes que tenim com a 
societat, com a país. Hem vist 
una classe política desborda-
da, una ciutadania molt irasci-
ble... Han passat moltes coses 
en molt poc temps; coses que 
ja estaven enquistades de 
temps enrere que la pandèmia 
va fer aflorar, les va exhibir de 
manera molt descarnada. I 
això ha estat un reflex de com 
som i com ens comportem en 
situacions límits com aquesta. 
El ‘No somos gilipollas’ del 
vídeo viral neix d’un cabreig, 
d’un cabreig com a artista 
però també com a persona.

Més enllà del lli-
bre, com ha can-
viat la pandèmia el 
seu perfil artístic? 
En els darrers 
anys sembla més 
enfocat en la seva 
marca personal 
i la crítica social 
que en els perso-
natges que venia 
interpretant
Efectivament, a mi m’ha 
canviat molt la pandèmia. Jo 
abans feia personatges, bé 
fos a la tele o a xarxes: l’Artur 
Mas, el Cristiano Ronaldo, el 
Jacobo o qui fos. I, de sobte, 
vaig començar a fer uns 
vídeos on era el Bruno. Allà 
els personatges es van acabar 
i de sobte el personatge ja era 
el Bruno Oro, que parla sobre 
l’actualitat, que la critica i que 
en fa comèdia, també. [La 
pandèmia] m’ha exposat molt 
i és veritat que té una part 
molt positiva: d’alguna mane-
ra, he creat una petita marca. 

Però també té una part més 
arriscada: que la gent de ve-
gades s’enfada o fa comenta-
ris, i te’ls fa a tu, no al perso-
natge. És a dir, el producte he 
passat a ser jo directament. 

El monòleg que estic fent ara, 
Sí o no [a la Sala 9 del Bosque 
de Barcelona], és una història 
que no té res a veure amb la 
pandèmia, que em va passar 
fa vint anys i on soc jo, qui 
parla és el Bruno. 

Bruno Oro:
“La pandè-
mia m’ha can-
viat: abans feia 
d’Artur Mas 
i ara faig de 
Bruno Oro” 
– ENTREVISTA–

–

Ara mateix no és 
fàcil que vingui 
una plataforma 
i m’ofereixi un 

paper per a una 
sèrie, perquè el 
meu careto està 
molt associat a 
un tipus de pro-

ducte
–



www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona · 23 

És cert que he agafat aquesta 
deriva d’una marca molt més 
personal, que parteix de mi, 
de la meva experiència i del 
meu pensament

Creu que a partir 
d’ara li serà més 
difícil interpretar 
aquests personat-
ges de ficció?
No ho sé (riu). És una pregun-
ta que em faig gairebé cada 
dia. Perquè a mi m’encantaria 
fer ficció. L’he fet tota la 
vida, tant al teatre com a la 
televisió. I jo, quan visualitzo 
el Bruno d’aquí a uns anys, el 
visualitzo fent pel·lícules i fent 
obres de teatre... Però no sé 
si ho podré fer. Potser d’aquí 
a uns anys, quan hagi passat 
aquesta època amb aquesta 
vessant més crítica. Ara ma-
teix no és fàcil que vingui una 
plataforma i m’ofereixi un pa-
per per a una sèrie, perquè el 
meu careto està molt associat 
a un tipus de producte. 

Un producte per al qual, 
d’altra banda, el teatre em 
va superbé, perquè m’he fet 
una clientela i he creat una 
manera de comunicar que la 
vaig començar a fer a la pan-
dèmia de manera casual, però 
que s’ha anat fent gran. De 
sobte, em trobo al teatre molt 
còmode amb aquest registre i 
té un públic molt ampli i molt 
diferent: ve gent jove, adoles-
cents i gent de setanta anys... 
O famílies, gent que no és 
catalana, que no em coneix 
perquè els agrada aquesta 
manera de comunicar. I això 
és molt xulo.

En alguna entre-
vista ha reconegut 
que algun cop s’ha 
autocensurat. Li 
passa en aquest 
nou llibre?
Això és el què em fa por, 
l’autocensura! Perquè la 
llibertat d’expressió està a la 
UCI. L’humor ara és compli-
cat. Jo, abans de penjar un 
vídeo, penso: “Ui, aquest 
col·lectiu s’ofendrà, ara em 
diran això, em diran allò...”. I 

no, en aquest llibre no m’he 
autocensurat. He dit tot el 
què penso de diversos temes, 
des de l’assassinat del Samuel 
fins al nacionalisme, el Pro-
cés, la mandra que hi ha en 
aquest país, la burocràcia, la 
classe política.

I, llavors, sobre 
quins temes sí que 
s’autocensura?
Diguem que no m’he censu-
rat, sinó que me n’he estat 
de manifestar el què pensava 
sobre el principi del Procés; 
no he volgut manifestar el 
què pensava obertament. Si jo 
admiro un artista, de vegades 
no vull saber tot el què pensa. 

M’agrada la seva obra, no la 
seva persona. És xulo que jo 
pugui tenir públic que tingui 
idees polítiques totalment 
oposades, que no sàpiguen 
realment el què jo penso... I, 
per altra banda, trobo molt 
bé que hi hagi artistes que ho 
manifestin tot obertament.

Troba a faltar el 
Polònia?
El què trobo a faltar són les 
meves amigues de maquillat-
ge, amb les quals ens pixavem 
de riure. Era una feina molt 
maca, molt divertida i molt 
bonica, però també una feina 
que desgasta perquè juga 
molt amb l’actualitat. D’un dia 
a l’altre hi ha planificacions i 
guions que moren i se n’han 
d’escriure de nous; els guio-
nistes es tornen bojos, l’equip 
de maquilladores també 
perquè de sobte han de fer 
un personatge nou d’un dia 
per l’altre... Jo tinc un record 
preciós, preciós d’una èpo-
ca i d’una família, però vaig 
acabar esgotat mentalment, 
perquè era molta pressió; era 
els primers anys del Procés... A 
mi em deien “president” pel 
carrer i necessitava una mica 
de detox a tots els nivells (riu).

En quin projecte 
artístic que enca-

ra no hagi explo-
rat es veu en cinc 
anys?
A mi m’encantaria fer cine, 
perquè aglutina tot allò que 
a mi m’agrada fer: escriure, 
compondre música i interpre-
tar, lògicament. El cine és l’art 
més global: hi ha literatura, 
fotografia, música, interpreta-
ció... És tot. I m’encantaria fer 
una pel·lícula, tant escriure-la 
jo com posar-me al servei d’un 
director. Només que es fes 
una pel·lícula que jo m’hagués 
inventat, ja seria feliç. 

Cada cop m’agrada més 
inventar; després de tres 
llibres, veig que em tira el fet 
d’imaginar i escriure. És una 
feina molt maca perquè la 
pots fer sol a un poble, una 
ciutat o a l’altra punta del 
món. Escriure et dona molta 
llibertat. I el cine és la meva 
assignatura pendent, sí.

  Manuel Arenas (Clack) / AMIC
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En els darrers vint anys, 
l’exportació d’animals vius a 
països de fora la Unió Euro-
pea no ha fet altra cosa que 
augmentar. La majoria de 
vegades, el transport d’aquest 
bestiar es fa per mar, en pès-
simes condicions i el destí són 
els escorxadors. 

La quantitat d’animals trans-
portada es calcula en tones, 
una primera senyal de la 
deshumanització del sector. 
I l’augment és esfereïdor: si 
bé l’any 2000 es van expor-
tar 660 tones de bestiar viu, 
al 2020 en van ser 92.500, 
és a dir, 140 vegades més. 
L’engreix i l’exportació de 
bestiar és un negoci mi-
lionari que les ONG per la 
dignitat animal comparen 
amb una espècie d’Amazon, 
però d’animals vius. 

El funcionament és el se-
güent: els animals neixen a 

països com França o Irlanda, 
des d’on es transporten a 
granges catalanes per ser 
engreixats. D’aquí, encara 
van més lluny a ser sacrificats: 
països com Líbia, Turquia o 
l’Aràbia Saudita són els dest-
ins finals d’aquests animals. 

El Parlament Europeu ha votat 
una iniciativa perquè s’exporti 

la carn, és a dir, perquè el 
sacrifici es faci en origen, 
però Espanya encara no ha 
volgut entrar en el debat. 
Malgrat això, seria necessari 
entrar-hi, ja que Catalunya 
és una regió especialitzada 
en l’engreix de bestiar. 

Tot i que els ramaders preferi-
rien comprar vedells de proxi-
mitat, una gran part acaben 
sent de fora i els porten de 
França o Irlanda. En el cas dels 
vedells irlandesos, el periple 
que han de fer els animals és 
ben llarg: van de la granja de 
naixement al port irlandès, del 
vaixell a un camió que els por-
ta per França fins a Catalunya. 
Allà creixeran i, quan arribi el 
moment del sacrifici, encara 
hauran de fer un últim viatge 
pel Mediterrani. 

Els únics ports espanyols que 
estan autoritzats per embar-
car animals vius són el de 

Tarragona i el de Cartagena, 
i els vaixells en què es trans-
porten no estan pensats pel 
benestar animal, sinó que són 
vaixells on abans s’hi trans-
portaven cotxes. Les ONG 
animalistes exigeixen que 
s’acabi amb aquest mètode 
d’exportacions per evitar 
que els animals de la indús-
tria càrnica pateixin més del 
que ja pateixen de normal.

El problema principal d’aquest 
sistema de la indústria càrnica 
és que s’està aplicant el mo-
del globalitzador d’Amazon, 
però sense tenir en compte 
que el que es transporta no 
són objectes, sinó éssers vius

  La Torre De Barcelona

–

La Unió Europea ha 
començat a posar 

en qüestió aquesta 
pràctica per reduir 
el patiment dels 

animals de granja

–

La ruta 
de la 
mort
– ANIMALS –
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Com cada any, torna 
l’eurodrama, un clàssic cercar 
a Internet el La-la-la de 
Massiel i el Waterloo d’Abba 
per recordar l’època daurada 
d’aquesta gala. En aquesta 
ocasió, diversos països han 
llençat comunicats denun-
ciant que no s’ha respectat la 
puntuació de seu jurat propi. 
Han estat Moldàvia, Azerbaid-
jan, Montenegro, Geòrgia i 
Romania. Prèviament a la gala 
final, però, la Unió Europea 
de Radiodifusió (UER), que 
organitza el festival, va publi-
car que l’auditoria contrac-
tada havia detectat algunes 
“irregularitats” en els vots 
d’aquests països i dos més, 
San Marino i Polònia. Pel que 
sembla, les votacions originals 
haurien deixat a la candidata 
espanyola, Chanel, en segon 
lloc en comptes de tercer. 

Com funcionen 
les votacions
Cada país participant forma 
un jurat de cinc professionals 
nacionals especialitzats en el 

món de la música i l’espectacle 
coreogràfic per emetre puntua-
cions. A banda del seu criteri 
propi, aquestes formacions 
han de tenir en compte certes 
indicacions que la UER estableix 
com a marc comú de referèn-
cia pel vot. El seu veredicte es 
decideix després dels assajos 
finals (ja sigui semifinal o final), 
que es fan el dia abans de 
cada gala. Aquesta puntuació 
és independent del televot del 
públic, que sí es recull durant 
l’emissió en directe. 

Les “irregula-
ritats”
Segons va explicar 
l’organització del festival, exis-
tien sospites de que aquests 
països havien acordat inter-
canviar-se les puntuacions 
durant la segona semifinal. 
Llavors van substituir les seves 
puntuacions per un algoritme 
calculat tenint en compte els 
resultats d’altres països amb 
registres de vot similars, i van 
comunicar la sospita de frau 
la nit de la gran final. Aquest 
va ser el motiu pel qual països 
com Romania no es varen 
connectar a la gala i van 
acusar a l’organització d’haver 
canviat els seus vots. La UER, 
per la seva banda, explicava 
que per tal de complir els 
criteris, davant “dels intents 
de manipular les votacions 
durant el festival d’Eurovisió, 
té el dret d’eliminar-les, inde-
pendentment de si s’influeix 
o no en els resultats”. La UER 
no ha declarat a quins països 
en concret va modificar els 
vots. Azerbaidjan va explicar 

posteriorment que els seus 12 
punts havien anat a Ucraï-
na, i no obstant això van a 
anar a parar al Regne Unit. 
Geòrgia denuncia el mateix 
canvi, i en el cas de Romania, 
aquests afirmen que els seus 
12 punts havien d’haver anat 
per Moldàvia i van beneficar 
finalment a Ucraïna.

Primer lloc 
per Ucraïna
Pel que sembla, encara que es 
tornessin a calcular les vota-
cions, el recolzament massiu 
per televot a la candidatura 
ucraïnesa mantindria al primer 
lloc a la banda Kalush Orches-
tra. I és que es varen empor-
tar quasi tots els 12 i 10 punts 
de la resta de països. No és 
tan clar en el cas del segon 
i tercer lloc: el britànic Sam 
Ryder i l’espanyola Chanel, 
separats per només set punts.  

  La Torre De Barcelona

Tongo a 
Eurovisió?
– MÚSICA –

–

Chanel podria 
haver guanyat el 

segon lloc si la 
UER no hagués 
intervingut les 
votacions per 

sospites de frau.

–
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El passat 15 de maig es 
va poder observar un dels 
esdeveniments més bells 
del cel: un eclipsi lunar 
que va tenyir el satèl·lit 
d’escarlata. 

El Sol, la Terra i la Lluna van 
formar una línia recta al cel 
nocturn en el qual la Lluna 
va passar dins de la zona 
més obscura de la Terra, 
adquirint uns colors ver-
mells molt visibles. D’allà el 
nom de “Lluna de sang”. 

El fenomen va poder 
veure’s i fotografiar-se des 
d’Àfrica, Europa i Amèrica 
del Sud, principalment. 

Pròxims  
eclipsis 
Habitualment es donen dos 
eclipsis lunars a l’any. El 
pròxim es podrà veure al nov-
embre, el dia 8, entre les 3 de 
la matinada i les 9 del matí. A 
més, també al 2022 podrem 
veure encara un eclipsi solar 
parcial –que ocorren quan 
la Lluna passa davant del 
Sol però només bloqueja 
part de la seva llum–. La 
data és el 25 d’octubre i es 
podrà veure des de Gren-
làndia, Islàndia, Europa, 
Orient Mitjà, la India i l’Oest 
d’Àsia i d’Àfrica i la Xina. 

Pluja d’estels
L’estiu és també temps idoni 
per veure pluges d’estels. Al 
juliol podrem veure les Delta 
Aquàrids delta del Sud (dies 

29 i 30), les Alfa Capricòrnids 
(dies 39 i 31) i a l’agost les 
Perseids (els dies 11 i el 12). 
 

  La Torre De Barcelona

El meravellós 
cel de l’estiu
– OCI –

Des del mes de juliol de 2020, 
era possible accedir al Park 
Güell de manera gratuïta pre-
sentant el carnet de la xarxa 
de biblioteques de la Diputació 
de Barcelona. Des de l’1 de 
juny de 2022, però, això ha 

canviat. Segueix sent possible 
entrar gratis a aquest parc, 
però cal estar registrat a la pà-
gina web Gaudir Més. Per altra 
banda, també poden entrar de 
manera gratuïta els ciuta-
dans que viuen a la zona en 

qüestió, i que tenen el carnet 
de veí, així com la comunitat 
educativa de l’entorn del parc. 

Qualsevol persona que s’hagi 
registrat a Gaudir Més també 
podrà entrar de manera gra-
tuïta al famós parc dissenyat 
per l’artista Antoni Gaudí. 
És possible donar-se d’alta 
en aquest sistema de dues 
maneres diferents: en primer 

lloc, pots acudir a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana més 
propera, havent demanat 
cita prèvia. Per altra banda, 
també existeix la possibilitat 
de registrar-se mitjançant 
l’oficina virtual, sempre i quan 
la persona estigui empadro-
nada a Barcelona. Un cop 
realitzat el registre, que està 
obert a tothom que sigui 
major de 16 anys, és possible 
identificar-se a través de la 
pàgina web per tal de reservar 
una visita al parc.

L’accés gratuït al Park Güell 
no és l’únic avantatge de 
Gaudir Més. Estar registrat en 
aquesta pàgina també pro-
porciona accés gratuït a altres 
museus i atraccions turísti-
ques, a més de descomptes 
en les entrades del zoològic o 
del Tibidabo, entre d’altres.

   La Torre De Barcelona

El carnet 
de bibliote-
ques  
– CULTURA –

–

Seguirà sent pos-
sible accedir al 

Park Güell gratis, 
però caldrà regis-
trar-se a la pàgi-
na web Gaudir 

Més.

–
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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






TE AYUDAMOS EN LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO FAMILIAR: JURÍDICA, 

ECONÓMICA Y EMOCIONALMENTE

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

O ENVIEU UN MAIL A  
INFO@LATORREDEBARCELONA.COM

www.latorredebarcelona.com

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

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

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

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

Novetat: forrat de sabates 
Plantilles pel descans

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

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

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

SALUT

Escuela sanitaria
ENFERMERÍA BCN
Desde 1998, formamos 
auxiliares de enfermería

Cuidados auxiliares de 
enfermería

Grado Medio
410 horas de prácticas
Título Oficial
Presencial y Online

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

PROFESSIONAL

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

Donem servei a tota 
Catalunya

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

LLAR

La Torre de 
Barcelona

ANUNCIA’T AQUÍ
93 418 19 19

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

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

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



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



CENTRES COMERCIALS 
L’Illa Diagonal


