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El districte de Sarrià-Sant 
Gervasi tindrà quatre noves 
àrees de joc accessible per 
tal d’incloure els infants 
amb diversitat funcional i, 
d’aquesta manera, el 2024, 
en el conjunt de la ciutat 
de Barcelona, hi haurà 70 
espais d’aquest tipus. El 
jurat del concurs popular ha 
seleccionat tres propostes 
per a quatre espais, amb 
un pressupost d’execució 
d’obres de 4,3 milions d’eu-
ros. Això vol dir que el 90% 
dels barcelonins i barcelo-
nines en tindran un, com a 
molt, a 15 minuts de casa.

Al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi hi haurà l’anomenat 
“Cuc sensorial” als jardins 
de Vil·la Amèlia i als del 
Doctor Roig i Raventós. Es 
tracta d’un element que es 
doblega i es deforma per 
crear un recorregut accessi-
ble. La segona proposta és 
el “Rock&Roll” que s’ubi-
carà a la plaça d’Emili Mira 

i que també s’aplicarà als 
jardins de Celestina Vigneux 
de Sants-Montjuïc, amb 
una tirolina accessible i un 
gronxador pentagonal. Per 
últim, “PLAY” se situarà a 
la plaça de Ventura Gassol, 
així com a l’interior d’illa de 
la carretera Antiga d’Hor-
ta (Eixample) i a la plaça 
de Félix Rodríguez de la 
Fuente (Sant Andreu), que 
consistirà en un pòrtic de 
grans dimensions del qual 
penjaran elements de joc 
per enfilar-se i gronxadors.

Els propers mesos també es 
posaran en marxa a tota la 
ciutat projectes de millora i 
reurbanització en diverses 
àrees infantils: en total, més 
de 5.000 metres quadrats, 
amb unes actuacions que 
duraran vint mesos. I prope-
rament també està prevista la 
remodelació d’una trente-
na d’àrees infantils més.

  La Torre De Barcelona

L’agència de desenvolupa-
ment econòmic Barcelona 
Activa ha posat en marxa 
noves sessions informatives 
sobre diferents recursos per 
trobar feina i donar consells 
que puguin impulsar les 
carreres professionals. Així, 
s’han organitzat tres sessi-
ons presencials durant els 
mesos d’octubre, novembre 
i desembre al centre cívic 
Vil·la Urània, del carrer 
Saragossa 29, per a les 
quals cal inscripció prèvia.

L’objectiu d’aquestes 
trobades és triple: conèixer 
les fases i punts clau en la 
recerca de feina; informar 
sobre els recursos presencials 
i digitals que Barcelona Ac-
tiva per potenciar la carrera 
professional, i esclarir dubtes 
sobre els recursos disponi-
bles i/o el procés de recerca 
de feina. Les sessions, de 
dues hores de duració, tenen 
lloc els dimecres 19 d’oc-
tubre a les 9:30 hores, 23 

de novembre a les 16h i 21 
de desembre a les 9:30h.

Barcelona Activa acosta els 
seus serveis a les persones 
que estan en procés de cerca 
de feina i millora professio-
nal, per tal d’informar sobre 
recursos presencials i digitals 
i esclarir possibles dubtes. 
Ofereix assessorament, 
formació, acompanyament i 
networking per a professio-
nals, persones emprenedo-
res, persones treballadores 
autònomes i empreses. 

També dona suport específic 
per a organitzacions i pro-
jectes de l’economia social 
i solidària (ESS). Té com a 
objectiu promoure l’ocupa-
ció de qualitat per a tothom, 
la formació i capacitació pro-
fessional i tecnològica, i do-
nar suport a l’emprenedoria 
i al creixement empresarial.

  La Torre De Barcelona

Jocs accessibles a 
Sarrià-Sant Gervasi

Feina a 
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BARCELONA

Ja és ferm el compromís de la 
Generalitat i dels ajuntaments 
de Sant Adrià del Besós i de 
Badalona per tal de donar 
empenta al projecte que ha de 
convertir la capital catalana 
en un referent de les noves 
tecnologies d’Europa. 

El hub comprèn 32 hectàrees 
(propietat de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, Endesa 
i el Banc de Santander-Me-
trovacesa) on el Pla Direc-
tor Urbanístic hi projecta 
habitatges (amb un 40% de 
protecció oficial), espais verds 
i esportius i una àrea destina-
da a la formació i a l’activitat 
econòmica. La peça clau, 
però, d’aquest centre neuràl-
gic serà la Catalunya Media 
City (CMC), ubicada a l’em-
blemàtic edifici de turbines, 
que acollirà espais dedicats a 
la investigació, la innovació, la 
formació en el món audiovi-
sual i del videojoc i la produc-
ció, amb una inversió estima-
da de 450 milions d’euros. 

Un emplaçament 
històric
La central tèrmica, que va ser 
rebutjada pel veïnat des de 
l’inici de la seva construcció, 
l’any 1970, va ser salvada de 
l’enderrocament l’any 2011 
pels mateixos veïns, quan va 
ser tancada definitivament. La 
manca de referents arquitec-
tònics positius a Sant Adrià va 
promoure que la majoria de 
veïns, en referèndum, optés 
per mantenir les tres xeme-
neies en peu. «Un projecte 
capaç de transformar l’àrea 
del Besós i captar inversions i 
talent tant local com interna-
cional», segons el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès. 

La consellera de cultura, 
Natàlia Garriga, exposa que el 
CMC inclourà platós d’últi-
ma generació i sales de prova 
d’experiència d’usuari (UX, 
en anglès), espais per a la cre-
ació de continguts interactius 
i per l’elaboració de projectes 

d’intel·ligència artificial, estu-
dis de sonorització, gravació 
de podcasts, producció i, fins i 
tot, un estadi d’e-sport. 

Tal com ha indicat el conseller 
de Polítiques Digitals i Terri-
tori, Jordi Puigneró, l’àrea del 
Besós va camí de convertir-se 
en un referent de les noves 

tecnologies, ja que un dels 
eixos del hub és el Barcelona 
Cable Landing Station, la 
primera estació d’aterratge de 
cables de fibra òptica de Ca-
talunya i la segona a Espanya.

Oposicions al 
projecte
Mentre que les administra-
cions confien que el projec-
te atregui a totes aquelles 
empreses vinculades al 
sector audiovisual, digital i 
del videojoc, es manté una 
oposició ciutadana al projecte 
que critica que l’oferta «no 
dona resposta als joves de 
Sant Adrià ni a les famílies», 
que el projecte es construiria 
sobre zona inundable i que és 
«especulatiu i poc realista amb 
la situació climàtica global». 
Per aquest motiu, l’oposició 
defensa mantenir l’àrea que 
va des de la via del tren al mar 
com un gran parc litoral.

  La Torre De Barcelona

Les Tres Xemeneies de Besós es convertiran  
en símbol de la tecnologia catalana

Està previst que pel 
2030 Barcelona ja 

compti amb un hub 
audiovisual, digi-
tal i del videojoc a 
l’antiga tèrmica de 

les Tres Xemeneies..
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que la teva única preocupació  sigui la mudança

" van vendre el nostre pis en les millors condicions i la nostra única preocupació va ser organitzar la mudança..."

C/ Aribau 262                                          93 633 90 00  /  620 00 83 13
www.viviendasexclusivas.com                 info@viviendasexclusivas.com

   

valorem el seu habitatge sense cap  compromís
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HABITATGE

Riudarenes
Aquest any, Riudarenes 
sorprèn posicionant-se en 
el segon lloc del ranking 
espanyol i sent el primer 
municipi català de la llista. 

Sorprèn perquè en comparació 
amb l’any passat, Riudarenes 
ha duplicat la renda mitjana per 
càpita. A la llista de l’any passat, 
Riudarenes se situava en el lloc 
124 i, en només un any, ha es-
calat fins la segona posició, col-
locant-se darrere de Pozuelo de 
Alarcón, a Madrid. Aquest mu-
nicipi de la capital ja va ser el 
primer de la llista l’any passat. 

La renda mitjana de Riudare-
nes és de 67.302 euros i, segons 
les dades de l’Agència Tributà-
ria, el municipi supera pels pèls 
el miler de declarants. L’expli-
cació d’aquesta renda tan alta 
prové d’una qüestió extraordi-
nària d’un o pocs contribuents. 

Explicacions
Una de les explicacions és 
que prové d’un premi de 

loteria de 835.000 euros que 
va guanyar el 2019 un veí, 
similar al que va passar tres 
anys enrere a Avinyonet del 
Penedès, que es va conver-
tir en el municipi amb més 
renda per càpita després que 
un veí declarés 24 milions 
d’euros d’ingressos extres. 

Tres pobles catalans
Però hi ha altres pobles que 
apareixen en aquesta llista i 
que no sorprenen tant. És el 
cas de Boadilla del Monte, 
també a Madrid, o de Mata-
depera, que sempre està entre 
els deu primers de la llista. 
Aquest any ha registrat una 
renda per càpita mitjana de 
59.395 euros. 

En les següents posicions de la 
llista hi trobem municipis com:

• Alcobendas (Madrid), amb 
55.694 euros.

• Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental), amb 
55.249 euros.

• Sant Just Desvern (Baix 
Llobregat), amb 54.641 euros

• Teià (Maresme), amb 
54.322 euros.

La renda més baixa
A l’altre extrem de la llista, 
podem veure-hi els pobles 
amb la renda més baixa. 
Tancant la llista hi trobem 
Colomera, a Granada, on la 
mitjana és de 12.638 euros. 
Altres pobles que van a la 

cua de la llista de l’Agència 
Tributària són: 

• Huesa (Jaén), amb 12.743 
euros.

• Ahigal (Càceres), amb 
12.806 euros.

• Fuenlabrada de los Montes 
(Badajoz), amb 12.900 euros.

• Algarinejo (Granada), amb 
12.937 euros.

  La Torre De Barcelona

La sorprenent llista dels municipis  
amb les rendes més altes

A la llista de l’any passat, Riudarenes se situava 
en el lloc 124 i, en només un any, ha escalat fins 
la segona posició.

Cada any, l’IRPF dels municipis de més de 1000 habitants surt publicat 
en una llista de l’Agència Tributària.
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Barcelona apagarà una hora abans  
els llums de Nadal

Els llums de Nadal a la ciutat 
de Barcelona s’apagaran una 
hora abans que l’any passat, 
una mesura que l’Ajuntament 
ha acordat amb el comerç i 
la restauració per buscar un 
equilibri entre l’estalvi energè-
tic i el dinamisme comercial.

Segons dades del consis-
tori, l’enllumenat nadalenc 
estarà encès 217 hores, el que 
suposa 42 hores menys. La 
il·luminació s’encendrà  a les 
17:30 hores, com el Nadal 
passat, però s’apagarà abans: 
a les 22 hores de diumenge 

a dijous i a les 23 hores els 
divendres i dissabtes.

Dos dies especials
Així, els horaris de l’enllume-
nat s’adaptaran al màxim als 
horaris dels comerços. El 31 

de desembre i el 5 de gener 
l’horari s’allargarà fins a la 
una de la matinada. 

La mesura té a veure amb 
l’actual context de la guerra 
d’Ucraïna i Rússia, que ha 
portat a una crisi energètica 
que obliga a estalviar el mà-
xim possible. Així, a més de 
reduir l’horari de l’enllume-
nat, els llums seran de tecno-
logia led. D’aquesta manera, 
també es pretén conscienciar 
la ciutadania de la necessitat 
de no malbaratar.

24 de novembre
El centre de la ciutat tindrà 
quatre quilòmetres més de 
llums nadalencs i es preveu 
una inversió de 2,3 milions 
d’euros. Els llums s’encendran 
el 24 de novembre a les 18:30 
hores i aquest dia s’apagaran 
a la mitjanit.

La crisi energètica obliga 
a reduir l’horari de la 

il·luminació nadalenca 
aquest any, però els llums 
estaran encesos en horari 

comercial.

El passat 4 d’octubre, Barce-
lona va acollir la celebració 
i l’entrega en directe dels 
guardons «The World’s 50 
Best Bars, 2022» a la Cúpula 
de las Arenas. Per primera 
vegada des de la seva inaugu-
ració l’any 2012, el mundial-
ment reconegut esdeveniment 
va desplaçar la seva seu fora 
de Londres per assentar-se a 
Barcelona i donar a conèixer 
el ranking de les 50 millors 
cocteleries del món. 

Escalada a la victòria
No va ser una sorpresa quan 
la barcelonina cocteleria 
Paradiso va ser guardonada 
com la millor de tot el món. 
Des de que Paradiso va estar 
nomenat One to Watch l’any 
2017, ha sabut mantenir-se 
dins de la llista, escalant la 
posició, fins assolir el número 
1 i representant el primer bar 

que s’escull fora de les capi-
tals veteranes de la cocteleria: 
Nova York i Londres. 
Paradiso és un bar coctele-

ria d’estil clandestí, al qual 
s’accedeix a través d’una 
porta de frigorífic a dins del bar 
Pastrami, on pots menjar-te el 

millor entrepà de pastrami de 
la ciutat.

L’«speakeasy» del barri del 
Born de Barcelona reflecteix 
els esforços de les persones 
que hi ha darrere: Giacomo 
Giannotti, la seva dona Mar-
garita Sader i tot el seu equip 
que, durant els 7 anys de 
funcionament del local, l’han 
elevat fins al cim del reconei-
xement mundial. 

Barcelona competeix 
a escala mundial
Després de l’entrega de 
premis, Barcelona es vestia 
triplement de gal·la per la 
victòria de Paradiso i l’escala-
da a les posicions 3ª i 7ª dels 
locals barcelonins Sips i Two 
Schmucks, respectivament. 

  La Torre De Barcelona

L’organització destaca la precisió i l’estètica dels 
nous còctels de Paradiso, que aborden temes 
com l’evolució de l’home o el descobriment de la 
penicil·lina.

Sabies que el millor bar del món 
es troba a Barcelona?



DENTISTAS JANÉ
PARA TUS PEQUES

Dentistas de excelencia desde 1947.
www.clinicajane.com 

¡CONÓCENOS!

Clínica Jané siempre ha sido un lugar para todos, adultos y pequeños.

Pero ahora damos un nombre a nuestro proyecto de odontología para bebés, niños y 
adolescentes: CJ´ Baby&Teen.

Para que nunca tengan caries. Para que se alimenten correctamente, respiren y descansen 
bien y puedan practicar deporte sin problemas.

Nuestro equipo de expertos cuidará de los peques incluso antes de que nazcan: ofrecemos 
asesoramiento ya a partir del momento del embarazo.

Lleva tus hijos a conocer a los Doctores Jané, son divertidos y te obsequiarán con una 
revisión. Tus peques sonreirán al mundo!



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

ECONOMIA

Els contribuents que guanyin 
menys de 35.200 euros bruts 
anuals es beneficiaran el 2023 
de les reduccions de l’Impost 
sobre la Renda de les Per-
sones Físiques (IRPF) a les 
nòmines, una rebaixa que fins 
ara afectava els qui cobraven 
menys de 21.000 euros.

Segons les previsions, aquest 
nou canvi farà que prop de 
250.000 persones rebin una 

quantitat extra del salari net 
que podria arribar als 1.000 
euros anuals. Per exemple, 
un contribuent casat amb dos 
fills i uns ingressos de 22.001 
euros anuals tindrà unes 
retencions de 1.186,57 euros 
amb la nova proposta, enfront 
dels 2.303,22 euros d’abans. 
Tot i això, una rebaixa de les 
retencions no implica tributar 
menys a l’IRPF, sinó un paga-
ment per avançat a compte de 

la declaració de la renda que 
s’haurà de presentar el 2024.

Límits
El reglament de l’IRPF que 
planteja el Ministeri d’Hisen-
da també estipula els llindars 
de renda a partir dels quals 
s’aplica la retenció d’aquest 
impost, que és de 15.000 
euros amb caràcter general, 
però, per exemple, en el cas 
d’un contribuent solter, vidu, 

divorciat o separat legalment, 
amb un fill el límit exempt és 
de 17.270 euros, i si té dos o 
més fills és de 18.617 euros.
Si el cònjuge no guanya més 
de 1.500 euros anuals, el límit 
de renda que no paga per 
IRPF s’estableix en 16.696, o 
bé en 17.894 si hi ha un fill, o 
bé 19.241 euros si hi ha dos 
fills.

Deduccions 
L’objectiu de la mesura, 
segons indica a l’exposició de 
motius, és “traslladar als tre-
balladors de renda més baixa 
l’efecte econòmic derivat de 
l’elevació de la reducció”, que 
vol dir que els contribuents no 
hagin d’esperar a fer la decla-
ració de la renda per gaudir 
de la baixada tributària.
Però el pagament de l’IRPF 
inclou diversos factors, com 
la situació familiar, el lloc 
de residència o les deduc-
cions que se li pot aplicar. 
Això dificulta que es conegui 
l’abast total de la mesura, i 
podrien donar-se situacions 
en què les retencions es redu-
eixin en excés i que després 
s’hagi de pagar la diferència 
en la declaració del 2024.

  La Torre De Barcelona

Rebaixes a l’IRPF per als contribuents  
que guanyin menys de 35.200 euros
El pagament d’aquest impost inclou factors diversos, des de la situació 
familiar fins al lloc de residència
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EL BARRI

La revista Time Out ha fet 
una enquesta internacional 
sobre quins són els millors 
barris del món, i el de Sants 
ha quedat en el número 18 
del rànquing.

Des de fa cinc anys, la 
publicació realitza aquesta 
iniciativa a partir de l’opinió 
de 20.000 persones d’arreu 
del món i d’aquí en surt un 
rànquing amb els 51 barris 
millor valorats.

La revista d’oci demana 
a l’audiència que valori 
aspectes com si hi ha bars 
i restaurants assequibles, si 
hi ha cultura d’avantguar-
da, com és la vida al carrer 
o si existeix sentiment de 
comunitat entre el veïnat. 
La Colonia Americana de 
Gualadajara, a Mèxic, ha 
quedat en primer lloc.

Places animades
Segons Time Out, el barri de 

Sants representa “la Bar-

celona que, simplement, es 
nega a desaparèixer: senzilla, 
oberta, acollidora, una barreja 
de carrers tranquils i places 

animades” i  aconsella anar a 
conèixer la festa major, que 
se celebra a finals d’agost.

Entre els aspectes destacats 
de Sants, s’hi troba la barreja 
de tradició i activisme. En 
concret, ressalten projectes 
com l’habitatge coopera-
tiu de La Borda, un museu 
de màquines de cosir an-
tigues, negocis de tota la 
vida i botigues modernes.

Com a casa
De locals per menjar i 
beure, figuren llocs com 
la Bodega Bartolí, la Bo-
dega Montferry o el Forn 
Baltà. “Tothom pot trobar 
un lloc on sentir-se com a 
casa”, assegura Time Out.

 La Torre De Barcelona

La revista Time Out destaca del barri barceloní 
la seva tradició i activisme, així com negocis de 
tota la vida i botigues modernes.

Sants, 
un dels millors barris del món

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

AQUEST NADAL,
REGALA RECORDS
AUDIOVISUALS!

DIGITALITZACIONS,
EDICIÓ DE VÍDEO

I MOLT MÉS!

visita’ns!!

© Foto de Darth vader 92, CC BY-SA 3.0
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Al campus de La Salle-URL 
la tecnologia i l’humanisme 
es donen la mà perquè tots 
els seus àmbits de coneixe-
ment treballin conjuntament 
per fomentar, a partir de la 
formació universitària i l’edu-
cació en valors, un treball 
transversal i col·laboratiu que 
repercuteixi en la construc-
ció d’una societat més justa, 
pròspera i sostenible. Els 
estudiants de La Salle-URL 
troben al campus un en-
torn divers i integrador, un 
espai on reben una educa-
ció integral que els ajuda 
a desenvolupar tot el seu 
potencial i la seva creativitat 
i els encoratja a ser autèntics 
i a ser persones que sumen. 

La Salle-URL incorpora al 
seu consolidat ecosistema 
educatiu i de coneixement 
la Facultat de Filosofia de la 
URL i afegeix al seu por-
tafoli de programes el grau 
en Enginyeria de la Salut. A 
més, de cara al curs 23-24 
oferirà un nou grau en Dis-
seny i Creació de Productes 
Interactius. Aquestes novetats 
consoliden la transversalitat 
i el caràcter innovador del 
campus i, sobretot, emfatit-
zen la base humanista dels 
estudis que imparteix.

Experts en 
tecnologies, 
innovació i 
creativitat digital
Les noves tecnologies són un 
element fonamental en tota 
l’oferta formativa de La Salle-
URL. En aquesta línia, el nou 
grau en Disseny i Creació de 
Productes Interactius formarà 
dissenyadors, programadors 
i creadors de productes inte-
ractius. El programa combina 
coneixements d’enginyeria 
multimèdia, les arts digitals i 
les tecnologies interactives; i 
dona resposta a les necessitats 
del mercat actual, on satisfer i 

millorar l’experiència d’usuari 
és primordial en el disseny i 
creació de productes inte-
ractius. A més, inclourà una 
menció oficial en Disseny i 
Creació de Videojocs.

Lideratge en el debat 
sobre els reptes ètics 
i tecnològics de la 
societat
“La filosofia i l’humanisme 
són clau per acompanyar un 
canvi tecnològic ràpid i d’alt 
impacte social”, assegura 
Josep M. Santos, director 
general de La Salle Campus 
Barcelona. La Salle-URL 
integra en la seva estructu-
ra educativa la Facultat de 
Filosofia, que des de la dècada 
dels 80 treballa per facilitar el 
diàleg en la societat moderna. 
Gràcies a aquesta incorpora-
ció, La Salle-URL imparteix a 
partir d’aquest curs els graus 
de Filosofia i el de Filosofia, 
Política i Economia.

El grau en Enginyeria de la 
Salut, l’altre novetat de La 
Salle Campus Barcelona pel 
curs 22-23, s’ha obert de ma-
nera conjunta amb Blan-
querna-URL per respondre 
a alguns dels desafiaments de 
la sanitat d’avui: la medicina 
personalitzada, l’envelliment 
saludable i la transformació 
digital. El grau, el primer a 
Espanya que combina una 

formació completa en engi-
nyeria, ciències de la salut, 
gestió i innovació, s’imparteix 
en el seu segon cicle totalment 
en anglès i ofereix un study 
tour als Estats Units.

Arquitectura, 
informàtica, 
enginyeries, 
empresa, arts 
digitals i animació: 
professions de 
present i futur
La Salle-URL manté el seu 
compromís amb la inno-
vació educativa per formar 
els professionals del futur. 
D’aquesta manera, aquest 
any celebra el 20è aniversari 
dels seus estudis en Direcció 
d’Empreses Tecnològiques, 
que es caracteritzen pel seu 
focus tecnològic, emprenedor 
i digital, permetent l’especia-
lització en diverses mencions: 
Economia Digital, Marke-
ting Digital, Emprenedoria i 
Sports Management. 

Des del 2015, La Salle-URL 
forma estudiants en Animació 
& VFX, professionals molt 
cotitzats per les grans com-
panyies del sector. A més, 
compta amb un grau en Arts 
Digitals, que evoluciona el seu 
pla acadèmic per convertir-se 
en un grau de quatre anys amb 
una menció en Concept Art.

Transversalitat i 
creativitat en aules i 
laboratoris únics
A La Salle-URL es fomenta 
la creativitat i el treball trans-
versal. Els estudiants dels 
diversos graus comparteixen 
iniciatives per familiaritzar-se 
amb les dinàmiques pròpies 
del món de l’empresa. Així, 
expandeixen coneixements i 
enriqueixen aptituds a la ve-
gada que treballen en la crea-
ció de projectes reals. A més, 
el campus de La Salle-URL 
és un espai de trobada entre 
estudiants de més de 90 naci-
onalitats. La internacionalitat 
es fomenta també a partir 
de viatges d’estudi a països 
d’Àsia, Europa i Amèrica.

El campus compta amb 
laboratoris de recerca i 
cocreació com l’Internet of 
Things Institute of Catalo-
nia (IoTICAT), que acull 
l’estudi multidisciplinari 
centrat en el món virtual, i 
el futur Interactive & Arts 
Science Lab (IASlab), que 
serà el hub multisensorial i 
audiovisual del sud d’Europa. 
A més, disposa d’espais de 
treball únics, com el Design 
Studio, on l’aprenentatge dels 
estudiants d’arquitectura es 
porta a terme mitjançant ca-
sos reals pràctics en els quals 
prima el disseny, la tècnica, 
la cultura i la sostenibilitat. 

La Salle-URL reforça el seu caràcter transversal i 
innovador amb nous graus en Enginyeria i Filosofia

LA SALLE CAMPUS 
BARCELONA  
UNIVERSITAT  
RAMON LLULL
Sant Joan de La Salle, 42 
08022 Barcelona

+34  932 902 405

www.salleurl.edu

En el curs 22-23 La Salle-URL incorpora nous programes en 
Enginyeria de la Salut i Filosofia, i de cara al curs 23-24 llançarà el 
grau en Disseny i Creació de Productes Interactius



Graus
Universitaris

Inscriu-te!

Arquitectura

Business & Management

Informàtica

Filosofia i Humanitats

Art i Animació

Enginyeries TIC

Enginyeria de la Salut

Laia Vidal
Alumna del Grau en 

Management of Business 
and Technology

JORNADA 
DE PORTES 
OBERTES
BE REAL, BE YOU

Dissabte,
26 de novembre
 10 h
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Fa divuit anys i escaig que 
vaig recórrer per últim 
cop la rampa de l’Escola 
BetàniaPatmos com a 
alumne. Eren els últims 
dies de maig de l’any 2004 
i, malgrat no ser-ne gaire 
conscient aleshores, estava 
deixant enrere la que havia 
estat la meva segona casa 
durant els últims dotze anys.

El passat 27 d’octubre, tants 
anys després, la vaig enfilar 
de nou camí de la festa de 
tots aquells que, com jo, 
formem part del col·lectiu 
Alumni de BetàniaPatmos. 
Malgrat que n’hi havia hagut 
d’altres al llarg d’aquests 
anys, aquesta era la primera 
a la qual podia assistir, i un 
grapat de sentiments i records 
es van començar a apoderar 
de mi mentre recorria a peu 
el trajecte que hi ha entre la 
garita d’entrada a l’Escola i 
l’esplanada de la Torratxa.

Aquesta primera passejada 
em va fer adonar que seria 
una nit especial i que, malgrat 
que molts espais i racons ja 
no eren com jo els recordava 
a causa de les moltes millores 
que s’han fet, havia tornat 
a casa. I ho havia fet amb la 
sort de poder retrobar-me, 
més enllà del meravellós espai 
que m’havia vist créixer, 
amb moltes persones que, 
d’una manera o d’una altra, 
m’havien ajudat a ser la 
persona que soc a dia d’avui.

Només arribar vaig trobar-
me l’Enrique, la primera i 
l’última persona que veia 
cada dia en entrar i sortir de 
l’Escola, una persona que 
sempre et rebia (i ho continua 
fent) amb una bona cara i 
dirigint-se a tu pel nom, fet 
que et generava una sensació 
de respecte, proximitat i 
acompanyament des del 
moment en què posaves 
un peu dins de l’Escola.

Una mica més endavant 
vaig veure en Tan, professor 
d’Educació física i entrenador 
de l’equip de futbol sala en 

què vaig jugar durant tots els 
anys que vaig ser a l’Escola. 
Se’m va fer impossible no 
recordar la quantitat d’hores 
que havíem passat entrenant 
tant a les pistes com al 
pavelló, temps en què vam 
aprendre que l’equip, sempre, 
és molt més fort que qualsevol 
de les seves individualitats. 

Tot seguit vaig poder 
retrobar-me amb en Pere, 
professor ja jubilat que 
havia estat el meu tutor a 
cinquè i sisè de Primària. 
Gràcies a ell (i a molts 
d’altres al llarg d’aquells 
anys) vaig adquirir l’hàbit 
de la lectura, fet que m’ha 
permès descobrir multitud 
d’històries fantàstiques i 
gaudir-ne des d’aleshores.

Ben avançada la nit, abans de 
marxar i després de diferents 
parlaments, una mica de 
menjar i bona música, vaig 
coincidir amb la Carme, 
professora de Filosofia. Feia 
molts anys que no ens vèiem, 
però, sense que ella ho sabés, 
havia estat sempre molt 
present en la meva manera de 
fer i actuar. La raó és senzilla: 
gràcies a ella havia adquirit 
l’habilitat de tenir pensament 
crític, un element que, al llarg 
dels anys, he entès com a 
imprescindible.
De tornada cap al cotxe 

vaig desfer el camí que 
havia recorregut inicialment, 
moment que, tot caminant, 
vaig aprofitar per fer balanç 
de la nit. Ens havíem ajuntat 
més de 500 persones de totes 
les promocions de l’Escola, 
així com professors (actuals 
i ja jubilats), equip directiu 
i personal del centre. Més 
enllà del fet i de l’èxit que 
aquest pot suposar, el que 
em va impactar més va ser 
el com es va produir. Tots el 
que érem allà tornàvem a la 
que havia estat (i és) la nostra 
escola amb un somriure a la 
cara i amb ganes de retrobar-
nos amb tots els companys 
i professors que ens havien 
acompanyat en el nostre dia 
a dia durant els anys de la 
nostra etapa escolar.

Només calia passejar 
uns minuts entre tots els 
assistents per copsar multitud 
de moments especials, 
divertits, emocionants i, 
en molts casos, emotius, 
d’aquells que només es 
poden viure quan el que 
hi ha darrere és molt més 
que el simple fet d’haver 
compartit un espai i 
un temps determinats, 
moments que només es 
poden entendre des de la 
perspectiva de l’agraïment 
a allò viscut i a les persones 
que ho van fer possible.

Si bé els anteriors exemples 
en són una petita mostra, 
la realitat és que, mirant 
enrere, en podia haver posats 
molts d’altres. Alhora, vaig 
tenir la sensació que, en 
tot cas, aquell sentiment 
era quelcom generalitzat, 
essent aquest un element 
d’indescriptible joia i orgull, 
sabedor d’haver format 
part de quelcom especial 
i d’haver tingut l’enorme 
sort de poder-ho viure.

És per tot això que, quan vaig 
arribar a casa i em vaig ficar 
al llit, ho vaig fer sabent que, 
igual que per Nadal quan era 
universitari i estudiava fora, 
aquella nit havia tornat a casa 
i havia pogut tornar a veure 
els meus.

Xavier Rovirosa Serra,  
antic alumne de l’Escola  
BetàniaPatmos

TORNAR A CASA
FESTA BPALUMNI 2022

ESCOLA  
BETÀNIAPATMOS
C. Montevideo, 13 
08034 Barcelona

T. 932 521 900 
info@betania-patmos.org
www.betania-patmos.org
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ENSENYAMENT

Petits Talents 
Científics és 
un programa 
d’actualització 
científica dirigit 
a mestres 
d’educació 
infantil i primària 
que enguany 
celebra la seva 
desena edició.

Investiguem sobre 
les plantes
El tema d’aquest any es titula 
“Investiguem sobre les plan-
tes” i vol dedicar la recerca 
al paper de les plantes en la 
sostenibilitat. 

El programa formarà gratu-
ïtament a 75 mestres de 43 
escoles de Barcelona, que 
rebran una sèrie de recursos 
i orientacions pedagògiques 
que els ajudaran a imple-
mentar metodologies més 
participatives a l’aula, amb un 
enfocament creatiu i al voltant 
de la ciència. 

Els principals formadors 
d’aquest any seran Jordi Martí 
Freixas, Laura Martin i Judit 
Verdaguer. Tots junts trac-
taran temes com la nutrició 
de les plantes, la seva funció 
reproductiva i la pèrdua 
d’animals pol·linitzadors, la 
diversitat d’aquest regne i 
les accions que podem dur 
a terme per conservar-la i 
millorar-la. 

Professors i alumnes
Durant l’any, els professors 
que rebin aquesta formació 
podran treballar amb els seus 
alumnes de primària i infantil 
en petits projectes de recerca i 
pràctiques experimentals. 

Tots aquests treballs es po-
saran en comú als Encontres 
de Petits Talents Científics, 
un conjunt de trobades que 
serveixen de cloenda del pro-
grama, que es celebra a final 
de curs al Cosmocaixa. 

Fundació Catalana 
per a la Recerca i la 
Innovació
En total, aquest programa 
aglutina a una comunitat de 
600 docents i 14.000 alumnes 
de Barcelona. Petits Talents 
Científics és un programa 
que organitza la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRI), l’Institut 

de Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona i EduCaixa amb 
l’objectiu de fomentar l’ex-
perimentació, la recerca i la 
descoberta en l’aprenentatge 
de les ciències en els alumnes 
d’educació infantil i primària. 

Ja fa 10 anys que aquest 
programa es fa a Barcelona 
en col·laboració amb diferents 
administracions i empreses 
privades. Ara, s’ha traslladat 
també a altres punts de Cata-
lunya, com a l’Hospitalet de 
Llobregat i a La Garrotxa. 

 La Torre De Barcelona

Petits Talents  
Científics

El programa Petits Talents Científics celebra la seva desena edició dedicada a la recerca  en el 
món de les plantes i el seu paper clau en la sostenibilitat.

Aquest programa 
aglutina a una 
comunitat de 600 
docents i 14.000 
alumnes de Barcelona. 
Petits Talents Científics 
és un programa 
que organitza la 
Fundació Catalana 
per a la Recerca i la 
Innovació (FCRI), 
l’Institut de Cultura 
de l’Ajuntament de 
Barcelona i EduCaixa.



VINE I CONEIX-NOS
SESSIONS INFORMATIVES I VISITES PERSONALITZADES

Email: infosarria@escolapia.cat
Tel.: 609 490 059
Web: www.escolapissarria.cat
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LABORAL

El nou Estatut del 
Becari està a les 
portes d’entrar 
en vigor per 
protegir-los de 
la precarietat 
laboral. 
Després de 6 mesos de nego-
ciacions entre la Confederació 
Espanyola d’Organitzacions 
Empresarials (CEOE), Co-
missions Obreres (CCOO), la 
Unió General de Treballadors 
(UGT) i el Ministeri de Tre-
ball, es dona llum verda a una 
nova legislació que protegeix 
un model de pràctiques i pre-
tén posar fi a l’ús fraudulent i 
abusiu de les beques formati-
ves i del concepte «fals becari». 

Espanya és el país de la Unió 
Europea on és més freqüent 
trobar becaris que han acabat 
els seus estudis i que treballen 
en pràctiques. També ocupa 
el primer lloc entre els països 
que pitjor remuneren els 
becaris. Els darrers anys, situ-
acions com la crisi del 2008 
i la pandèmia han afavorit 
que es recorri a fórmules de 
baix cost per tal de mantenir 
coberta la plantilla laboral 
regular de manera que, des 
de l’any 2018, la Inspecció de 
Treball ha descobert quasi 
5000 falsos becaris. 

El nou Estatut del Becari inci-
deix en la definició de becari, 
com a persona que, a través 
d’un conveni de pràctiques, 
desenvolupa tasques forma-
tives incloses en programes 
oficialment reconeguts en 

L’Estatut  
del Becari

centres de formació profes-
sional o a la universitat. En 
aquest context, el nou Estatut 
recull alguns canvis. Entre 
ells, s’eliminen les pràctiques 
extracurriculars, exigint-se a 
les empreses que contractin 
becaris a través d’un centre 
de formació professional o 
de la universitat (el govern 
concedeix tres anys a les em-
preses perquè regulin la seva 
situació). Per una altra banda, 
l’empresa no podrà sol·licitar 
cap contraprestació al becari 
per la realització de les pràcti-
ques, però, en tot cas, li haurà 
de compensar les despeses de 
manutenció, desplaçament i 
allotjament, en el supòsit que 
la beca no sigui remunerada. 

L’Estatut garanteix la presèn-
cia d’un tutor que supervisi 
i dirigeixi l’activitat forma-
tiva del becari i qui, en cap 
circumstància, tutelarà més 
de 5 estudiants o un màxim 
de 3, en empreses de menys 
de 30 treballadors. Els becaris 
tindran els mateixos drets que 
la resta de treballadors i, per 
tant, se’ls haurà de respectar 
els descansos i els dies festius 

i de vacances que els corres-
pongui. També es fixa com 
a límit un 20% del total de la 
plantilla els becaris d’una ma-
teixa empresa i se’ls protegeix 
de desenvolupar la seva acti-
vitat en horari nocturn o per 
torns, sempre i quan l’activitat 
formativa no ho exigeixi. Les 
empreses també hauran de 
donar d’alta els becaris a la 
Seguretat Social, computant a 
efectes de pensió. 

En contrapartida, la Con-
ferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles 
(CRUE) assenyala en una 
queixa contundent contra 
el govern, els sindicats i les 
empreses que és injustifica-
ble que no s’hagi comptat 
amb ella en l’elaboració de 
l’anomenat Estatut del Becari, 
tenint en compte que s’està 
discutint sobre la regulació de 
les pràctiques acadèmiques 
(universitàries) i que, per con-
tra, «tot s’estigui decidint en 
el marc del diàleg social que 
protagonitzen en exclusiva 
Govern, sindicats i patronals».

 La Torre De Barcelona
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Com escola salesiana, la forma-
ció integradora de les persones 
és fonamental per nosaltres, 
i entenem que la nostra tasca 
és acompanyar als infants i 
joves durant el seu procés 
maduratiu perquè esdevinguin 
persones adultes autosuficients 
amb iniciativa i confiança per 
dur a terme els seus projectes 
personals i professionals. Per 
aconseguir-ho, plantegem una 
proposta que té continuïtat al 
llarg de la trajectòria educativa 
de l’alumnat. El nostre compro-
mís és facilitar les eines necessà-
ries des de que comencen amb 
tot just 3 anys i seguir treballant 
de manera gradual, dissenyant 
per a cada etapa els recursos 
i metodologies que s’adaptin 
millor al seu ritme maduratiu, 
fins que acaben el batxillerat i 
esdevenen adolescents lliures 
amb confiança i seguretat.

L’autonomia ha d’estar present 
en tots els àmbits de la vida i a 
totes les edats. Quan més aviat 
comencin a ser conscients de 
la necessitat d’autogovernar-se, 
abans podran començar a fer 
les coses sense ajuda i abans 
seran menys dependents de les 
persones adultes.

Per a cada nivell els aspectes a 
treballar són diferents. Quan 
parlem d’educació infantil, 
sobretot ens centrem en els 
hàbits d’higiene, ordre i treball. 
A la mainada se li confereix 
seguretat treballant rutines on hi 
ha inclosos aquests aspectes i és 
important que comencin a can-
viar el “no puc” per “ho inten-
to”. Per exemple, se’ls atorga el 
compromís de complir amb un 
càrrec setmanal, se’ls demana 
que gestionin  el material d’aula 
o que intentin fer la feina sense 
por a equivocar-se. També se’ls 
ajuda a entendre l’error com a 
part natural de l’aprenentatge i 
com a oportunitat de créixer. 

Pel que fa als nens i nenes 
de primària, seguim aquesta 
tasca però ens ocupem d’altres 
vessants que tenen més a veure 
amb donar noves  responsabi-
litats. En aquestes edats ja són 
capaços d’entendre que hi ha 
coses que han de fer per ells 
mateixos i que és pel seu bé. 
Per exemple, se’ls demana que 
revisin l’agenda abans de mar-

xar a casa per saber què s’han 
d’emportar, que es preparin la 
motxilla tenint en compte les ac-
tivitats que tenen durant el dia, 
que portin l’equipació d’educa-
ció física quan toca o que tornin 
les circulars signades a l’escola. 
També treballem l’autonomia 
des del punt de vista acadèmic. 
Han d’assumir el compromís 
de fer-se càrrec de buscar la in-
formació de la part que els toca 
quan treballen un projecte o per 
equips cooperatius, estar al dia 
amb els aprenentatges de les 
diferents àrees i tenir el material 
necessari en bones condicions. 

La programació i control del 
temps i espai personal és un 
factor clau, per això els podem 
facilitar suports visuals que 
comprenguin i els ajudin a 
gestionar-se com taules, agendes 
i graelles amb pictogrames, 
controladors de temps i llistes 
de coses a fer. 

Durant tota aquesta etapa és 
fonamental fer un acompa-
nyament gradual, ajudant-los 

en un primer moment a dur a 
terme aquestes tasques, i retirant 
a poc a poc el suport fins que 
assoleixen cert grau d’autono-
mia. Assumir que de vegades 
poden equivocar-se o descuidar 
les seves responsabilitats,  també 
forma part de l’aprenentatge. 

Aconseguir que la jovenalla pu-
gui autogestionar-se, millorarà la 
seva autoestima i la seguretat en 
ells mateixos, els anirà fent cada 
vegada més independents i tin-
dran certa llibertat i confiança a 
la hora de prendre les decisions 
que els pertoquin.

Amb el jovent d’educació se-
cundària, el full de ruta canvia. 
A l’adolescència l’autonomia 
ajudarà a pensar, afavorirà la 
seva capacitat de concentració 
i desenvoluparà la seva força 
de voluntat i capacitat d’es-
forç per assolir les seves fites. 
Tanmateix permetrà adaptar-se 
millor a situacions noves i a 
lluitar adequadament per allò 
que desitgen. Ajudarà a que 
siguin conscients, a entendre els 

límits i a ser responsables de les 
conseqüències dels seus actes. 
Des de les diferents matèries, 
treballem per a que siguin capa-
ços de donar les seves opinions 
lliurament, defensant-les amb 
respecte, acceptant quan algú té 
un parer diferent i  debatre amb 
assertivitat i coherència.

Altrament treballem l’organit-
zació eficient del seu horari i les 
seves tasques, que siguin capa-
ços de desenvolupar tècniques 
pròpies d’estudi o que tinguin 
la iniciativa i la inquietud de 
començar a preocupar-se pel 
seu futur laboral. 

Quan arriben als 16 anys, la 
majoria de joves han d’escollir 
l’itinerari que volen seguir un 
cop acabada l’educació obliga-
tòria. Per això, durant els últims 
anys d’aquesta etapa, hi ha tot 
un procés d’orientació que els 
informarà de les seves opcions i 
guiarà en la presa de decisió. La 
seva maduresa, seny i reflexivitat 
per ponderar les seves alternati-
ves dependran en gran mesura 
de l’autonomia i confiança que 
haurem anat treballant al llarg 
del seu creixement. 

La importància de l’autonomia

COL·LEGI SANTA  
DOROTEA
Passeig Sant Joan Bosco, 24 
08017 Barcelona

T. 93 203 28 92 
sarria@salesianes.org

www.salesianes.cat
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El programa Patis Oberts és 
una iniciativa de l’Institut 
Municipal d’Educació de 
Barcelona (IMEB), dins del 
context Barcelona educadora 
i Barris educadors. La pro-
posta fomenta una ciutat que 
educa més enllà de les aules 
i que posa a disposició de la 
comunitat les instal·lacions 
públiques del barri, com ho 
són els patis dels centres edu-
catius, amb la finalitat d’in-

tegrar l’escola dins l’entorn 
del veïnat com a un recurs 
més per a la convivència. 

L’escola s’integra  
a la ciutat
La iniciativa té com a objectiu 
optimitzar l’ús dels centres 
escolars guanyant-los com a 
espais de lleure al servei del 
ciutadà, en un context segur i 
amb el valor afegit de pro-

ximitat. Patis Oberts esdevé 
tant un punt de trobada on 
infants i joves de diferents 
edats s’interrelacionen, juguen 
i practiquen esport com, un 
espai que facilita la convivèn-
cia entre famílies i veïns, la 
integració dels nouvinguts i la 
cohesió social.

Com funcionen 
Patis oberts és un servei 

que dona cobertura fora 
de l’horari escolar, en cap 
de setmana i en període de 
vacances. A més a més, cada 
pati escolar compta amb 
un servei de monitoratge 
que obre i tanca el pati 
segons els horaris pactats, 
vetlla pel bon ús de les 
instal·lacions i fomenta la 
relació interpersonal. Malgrat 
el servei de monitoratge, cal 
assenyalar que Patis Oberts 
funciona com qualsevol 
altre espai públic de la 
ciutat i que són els pares 
o els acompanyants els 
responsables dels infants i 
joves que hi juguin. 

L’entrada als patis és lliure 
per a tot ciutadà que en vul-
gui fer ús, independentment 
del seu lloc de residència o 
d’on estiguin escolaritzats els 
seus fills i filles. 

Als barris de Sarrià i Sant 
Gervasi, l’Escola Poeta Foix 
(C. De Balmes, 298) obre el 
seu pati els dissabtes de 16:30 
a 19:30 h i l’Institut Méndez y 
Pelayo (Via Augusta, 140), els 
diumenges d’11 a 14 h. 

  La Torre De Barcelona

El cap de setmana, juga amb família  
al pati de l’escola
Des del mes d’octubre, tornen els patis oberts als barris de Sarrià i 
Sant Gervasi durant la tarda de dissabtes i el matí de diumenges

¡El Black Friday ya está aquí!
Descubre todas nuestras ofertas

TRIB3 AMIGÓ TRIB3 BALMES



Portes Obertes!

Portes Obertes!

Portes Obertes!

Transformem el present
per liderar el futur

Infantil, Primària, ESO i Batxillerat

(Nacional, Internacional i Batxibac)

Tot un món

al teu servei

Bonanova

Entrevistes i visites

personalitzades

admissions@lasalle.cat
www.bonanova.lasalle.cat

932.54.09.50

BatxilleratInfantil
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“Educació 
financera per 
no deixar ningú 
enrere” són 
unes sessions 
educatives 
dirigides a 
gent gran i 
el seu entorn 
més proper on 
s’expliquen els 
seus drets davant 
les entitats 
financeres i els 
serveis bancaris 
amb l’objectiu 
d’evitar l’exclusió 
d’aquest 
grup social i 
garantir-ne la 
seva seguretat 
financera. 

Aquesta iniciativa és una 
de les tasques que ofereix 
l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor 
(OMIC). Des d’aquesta 
organització s’ha considerat 
rellevant la necessitat de 
fer una tasca d’educació i 
prevenció a través d’aquestes 
sessions dedicades a temes 
financers. 

Les sessions, que són una 
iniciativa de les regidories 

de Comerç i Consum i 
Gent Gran, tenen lloc a tots 
els districtes de la ciutat i 
hi poden participar tant 
persones grans com persones 
de la seva confiança i entorn. 
Són presencials i gratuïtes, i 
tracten els següents temes:

Temes
• Relacions de consum i drets 
de les persones consumidores. 
Especialment, centrat en 
temes financers i productes 
bancaris. 

• Productes bancaris i serveis 
financers: comptes bàsics, 
les targetes i les comissions, 
els préstecs personals, les 
hipoteques i els avals, el sobre 
endeutament, les hipoteques 
inverses, els vitalicis i les 
assegurances de salut i vida, 
els plans de pensions, etc. 

• Banca en línia. 

• Prevenció de riscos: 
recomanacions contra estafes, 
atenció als missatges al mòbil 
i les visites a domicili. 

• Com fer consultes i 
reclamacions. 

Per consultar més informació 
sobre aquestes sessions, es pot 
trucat al telèfon d’informació 
934 023 274 (horari de 
dilluns a divendres, de 9.30 a 
14.00).

  La Torre De Barcelona

Educació financera 
per a la gent gran
La iniciativa “Educació financera per no deixar ningú enrere” té l’objectiu d’ensenyar a les 
persones grans sobre qüestions financeres per què coneixin els seus drets davant els serveis 
bancaris.

“Educació financera 
per no deixar ningú 

enrere” són unes 
sessions educatives 

dirigides a gent gran 
on s’expliquen els 

seus drets davant les 
entitats financeres, 

amb l’objectiu d’evitar 
l’exclusió d’aquest 

grup social i garantir-
ne la seva seguretat 

financera.



¿Quiere que su hijo/a aprenda 5 idiomas y desarrolle las 
competencias necesarias para una vida feliz y exitosa?

Ya hemos iniciado el proceso de admisión en P3 para el curso 2023-24

• La persona es el centro de interés: Su   
 desarrollo integral es nuestro compromiso.

• Convivencia armónica en un entorno   
 plural: Construimos día a día una convivencia  
 basada en la comunicación y el respeto.

• Excelencia educativa: Formación académica  
 de alto nivel basada en el desarrollo de valores  
 y competencias personales, sociales, emocionales 
   y digitales. 

• Equipo docente internacional y    
 profesorado nativo de idiomas: Excelentes  
 guías para aprendices únicos.

• Hablamos 5 idiomas: Alemán, español,   
 inglés, catalán y francés. Nuestra lengua   
 vehicular es el alemán.

• Relación Familia-Escuela como “Acción   
 compartida”: El todo es más que la suma de   
 las partes.

• Doble titulación: Suiza y española. La Matura  
 bilingüe suiza abre las puertas a las    
 Universidades del mundo.

• Atendemos las necesidades reales de las   
 familias: Al servicio de sus hijos de 8 a   
 18horas.

• Multiculturalidad: La convivencia entre   
 diferentes culturas es un ejercicio diario de   
 respeto y tolerancia.

• Tamaño familiar en una inmejorable   
 ubicación, en plaza Molina.

 En la Escuela Suiza de Barcelona preparamos a jóvenes 
para un mundo multicultural, global y digital

100 años de tradición e innovación junto a la plaza Molina.

www.escuelasuizabcn.es
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Recentment, el PSOE de 
Madrid ha plantejat la possi-
bilitat d’obrir les escoles de 7 
del matí a 7 de la tarda, és a 
dir, durant 12 hores, entre l’1 
de setembre i el 31 de juliol. 
La proposta, però, ha rebut 
diverses crítiques per part 
d’experts en conciliació fami-
liar, pares i mares i professors 
i professores.

La proposta del PSOE
Fa unes setmanes, Juan 
Lobato, portaveu del PSOE a 
l’Assemblea de Madrid, pre-
sentava diverses propostes per 
la Comunitat de Madrid. La 
iniciativa d’obrir les escoles 
12 hores al dia consistiria en 
oferir diverses activitats, que 
es realitzarien en el mateix 
centre educatiu, les quals in-
clourien activitats esportives, 
científiques i culturals, i es 
durien a terme un cop fina-
litzades les classes. El partit 
considera que aquesta inicia-
tiva fomentaria “la conciliació 
de la vida familiar i laboral 
d’una manera flexible”, ja que 
permetria a les famílies utilit-

zar aquest servei depenent de 
les seves necessitats i els seus 
horaris laborals. Aquesta me-
sura suposaria un cost d’uns 
35.000 milions d’euros a l’any 
i seria necessari contractar al 
voltant de 3.000 monitors.

Una millor conciliació 
de la vida laboral i 
familiar?
Aquesta proposta ha generat 
diverses crítiques i opinions 
molt diferents, ja que no tot-
hom està d’acord que es tracti 
de la mesura que cal prendre 
per fomentar una bona con-
ciliació de la vida familiar i la 
vida laboral.

Per exemple, Mar Hurtado, 
presidenta de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat, consi-
dera que, d’aquesta manera, 
s’aparten els infants de les 
famílies, i que no s’ha de po-
sar la conciliació laboral per 
sobre la conciliació familiar. 
Per altra banda, la periodis-
ta Esther Vives, autora del 
llibre Mama desobedient. Una 

mirada feminista a la materni-
tat, considera que la conci-
liació que es vol aconseguir 
s’ha d’enfocar d’una manera 
completament diferent. No es 
tracta de mirar com les esco-
les es poden adaptar al mercat 
laboral, sinó que cal reformar 
aquest mercat, millorant-ne 
les condicions i treballant 
menys hores, per tal d’acon-
seguir que els nens puguin 
estar més temps amb les seves 
famílies, en comptes de més 
hores a l’escola.

Montse Capdevila, portaveu 
de la plataforma Tornem a 
les Escoles, no considera que 

sigui una mala proposta, 
però també emfatitza que cal 
ser conscients que, per tal 
d’apropar-nos a una millor 
conciliació, cal centrar-se en 
l’àmbit laboral.

Els sindicats també expressen 
una opinió similar. Conside-
ren que, per tal de millorar la 
conciliació familiar i laboral, 
els canvis s’han de produir en 
aquest segon àmbit, en comp-
tes de en l’àmbit escolar. Cal, 
per tant, que les empreses 
fomentin aquesta conciliació.

  La Torre De Barcelona

És bona idea obrir les escoles 
de 7 a 19 hores?

La proposta ha generat diverses crítiques, ja 
que moltes persones consideren que el que 
cal fer per facilitar la conciliació és canviar el 
mercat laboral.

Es tracta d’una proposta del PSOE a la Comunitat de Madrid per a 
facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

EDUCACIÓ

Escuela sanitaria

¿Quieres trabajar 
en hospitales?
Tu vocación se merece la mejor 
formación 

ENFERMERÍA BCN 
www.auxiliarenfermeriabcn.net 

Tel. 93 238 62 74
Carrer de Sants, 63.

Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería
Presencial y Online
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Uns 376.000 euros 
configuren el pressupost 
destinat al projecte de 
Formació Professional Dual 
per al cicle formatiu de grau 
superior en Educació Infantil. 
Aquest curs, són 103 les 
escoles bressol municipals 
de Barcelona que es sumen 
a un model que, des de 
que va començar a aplicar-
se el curs 2013-2014, ha 
demostrat funcionar amb èxit 
i obtenir molt bons resultats.

El pressupost està destinat 
a les beques amb les quals 
s’acompanya la formació, 
tenint en compte que hi 
ha un període remunerat 
durant el segon curs. 

Avantatges 
L’FP Dual consisteix en 
una modalitat formativa 
professional que combina 

l’aprenentatge a l’aula amb 
l’activitat pràctica al centre de 
treball. D’aquesta modalitat 
se’n beneficia tant l’alumnat 

com l’empresa. Pel que fa als 
estudiants, aproximadament 
el 70% troben feina en acabar 
el Grau Superior en Educació 

Infantil i adquireixen 
més seguretat en els seus 
coneixements per l’estreta 
relació amb els professionals i 
les famílies.  

Un model formatiu 
d’èxit
La iniciativa va començar a 
aplicar-la l’Ajuntament de 
Barcelona a 30 escoles bressol 
i a tres centres de secundària, 
mentre que el curs passat van 
ser 70 els centres participants. 
S’estima que amb els 103 
estudiants que actualment 
estant cursant la formació 
siguin un total de 748 estu-
diants els formats fins ara 
d’acord a aquest model. 

 La Torre De Barcelona

L’oferta de cicles formatius amb modalitat 
dual depèn de cada comunitat autònoma i dels 
centres que vulguin participar.

103 escoles bressol municipals es sumen a la Forma-
ció Professional Dual aquest curs 2022-23
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Fracàs escolar 
Al llarg dels anys s’han realit-
zat diversos estudis centrats 
en el fracàs escolar i en com 
aquest afecta els estudiants, 
i en diverses ocasions s’ha 
observat que afecta més els 
nois que les noies, i més els 
estudiants d’un nivell socio-
econòmic baix. Recentment, 
però, s’ha realitzat un estudi 
que s’ha centrat en investigar 
les causes d’això.

Tot i que les dades milloren, 
a Espanya, un 13,3% dels 
joves d’entre 18 i 24 anys no-
més tenen l’ESO. Hi ha una 
diferència important, però, 
entre nois (16,7%) i noies 
(9,7%). L’abandonament es-
colar pot tenir conseqüències 
negatives per a les persones, i 
és per això que és important 
estudiar i analitzar quines són 
les causes que poden portar 
els alumnes a abandonar els 
seus estudis.

L’estudi
El Centre de Polítiques 
Econòmiques d’Esade ha 
dut a terme un estudi per tal 
d’analitzar quins són els mo-
tius pels quals existeix aquesta 
diferència entre nois i noies, i 
entre estudiants de diferents 
nivells socioeconòmics, pel 
que fa al fracàs escolar.

La investigació es va realitzar 
a partir de dades obtingudes 
d’unes proves d’avaluació 
que es realitzen a Madrid. 
Concretament, es van fer 
servir dades de proves de 
tercer i sisè de primària, i 
de quart d’ESO, realitzades 
durant el curs 2016-2017. 
Segons els resultats, els es-
tudiants d’un nivell socioe-
conòmic més alt mostren un 
millor rendiment en totes les 
assignatures i tots els cursos, 
i obtenen millors resultats 
en els exàmens. A tercer de 

primària, hi ha una diferència 
molt important entre estu-
diants d’un nivell socioeco-
nòmic alt i baix. Es tracta 
d’una diferència que equival 
a gairebé dos cursos escolars.

Pel que fa a les diferències 
entre nois i noies, les noies 
mostren millors resultats en 
algunes assignatures durant 
l’etapa de primària, concreta-
ment, en anglès i en llengua, 
però aquestes diferències 
disminueixen a l’etapa de 
secundària. L’estudi també 
indica que els nois repetei-
xen curs més sovint que les 
noies, estan menys satisfets 
amb l’escola, dediquen menys 
estona als deures i falten a 
classe més sovint de manera 
injustificada. Els resultats 
també mostren que, en el cas 
dels nois de nivell socioeconò-
mic baix, aquests factors són 
encara inferiors.

La solució
Els experts expliquen que les 
diferències entre estudiants 
d’ambdós gèneres podrien dis-
minuir si s’oferís més suport 
parental i si els nois se sentissin 
més satisfets a l’escola. A més, 
els investigadors remarquen 
la importància d’intervenir i 
intentar trobar la solució des 
d’una edat prematura.

Per altra banda, fer tutori-
es personalitzades pot ser, 
segons els autors, una manera 
d’evitar el fracàs escolar. Tam-
bé és essencial ser conscients 
de les conseqüències que po-
den tenir els biaixos que hi ha 
entre diferents grups pel que 
fa a l’avaluació. Finalment, els 
experts també remarquen que 
cal que hi hagi “una major 
diversitat de gènere i raça en 
el col·lectiu del professorat”. 

  La Torre De Barcelona

El suport parental, les 
tutories personalitza-
des i garantir que hi 
hagi més diversitat en 
el col·lectiu del pro-
fessorat són algunes 
de les mesures que 
poden ajudar a dismi-
nuir el fracàs escolar.
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FEM DE L’ESCRIPTURA 
UN JOC...

PlayStations iPhones Auriculars 
sense fils

Si ets alumne de 3r o 4t d’ESO, Batx. o CFGM. 
Inscriu-te fins al 31 de gener de 2023 a:

www.amicficcions.cat
Participa i guanya!

iPads
Llibre electrònic

Organitza: Amb la col.laboració de:Amb el suport de:

Es preservaran els plàtans  
de les zones principals de Barcelona

Fa uns anys es va iniciar un 
pla a la ciutat de Barcelona, 
l’objectiu del qual és renovar 
l’arbrat d’aquesta ciutat, la 
qual cosa suposarà diversos 
beneficis. El plàtan és l’espècie 
que es veurà més afectada per 
aquest pla, el qual estableix 
que les diferents espècies no 
podran superar el 15% de 

l’arbrat de la ciutat.

Pla director de 
l’arbrat de Barcelona 
2017-2037
Entre els diversos objectius 
del pla director de l’arbrat 
de Barcelona 2017-2037 es 
troben augmentar la biodiver-

sitat, afavorir la convivència 
entre els ciutadans i l’arbrat i 
aprofitar al màxim els serveis 
socials, econòmics i ambien-
tals del conjunt d’arbres de la 
ciutat.
Renovar l’arbrat de la ciutat 
ajudarà a reduir les molèsties 
causades per les al·lèrgies, a 
augmentar el nombre d’espè-

cies, la qual cosa pot ajudar a 
reduir els efectes causats per 
possibles plagues, i a adaptar 
millor la ciutat davant el canvi 
climàtic, entre altres beneficis.

Què passarà amb els 
plàtans?
Els plàtans han sigut, tradi-
cionalment, els arbres més 
abundants de Barcelona, i 
dades de l’any 2010 indiquen 
que un 30% dels arbres de la 
ciutat eren d’aquesta espècie. 
Tot i que, tal com estableix 
el pla director de l’arbrat de 
Barcelona, l’any 2037 aquests 
arbres no podran superar el 
15% de l’arbrat de la ciutat, 
fonts municipals han explicat 
que aquesta espècie no desa-
pareixerà, i que es preserva-
ran els plàtans dels llocs més 
principals, com el Passeig de 
Gràcia o la Rambla.

Alguns dels objectius del 
pla director de l’arbrat 

de Barcelona 2017-
2037 són augmentar la 
biodiversitat i afavorir 
la convivència entre els 

ciutadans i l’arbrat.
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La model i actriu britànica 
Cara Delevingne, que fa uns 
mesos es va incorporar com 
a part de l’elenc de Només 
assassinats a l’edifici, ha reapa-
regut en públic recentment, 
unes setmanes després que 
els mitjans de comunicació 
compartissin unes imatges 
que van preocupar les perso-
nes del seu voltant i els seus 
seguidors. Després que uns 
fotògrafs captessin unes imat-
ges de la model en què se la 
veia en un estat molt confús, 
van sorgir diversos rumors 
sobre el seu estat de salut i 
sobre possibles problemes de 
drogues, però Cara Dele-
vingne ha sorprès a tothom 
reapareixent amb un aspecte 
espectacular i saludable.

Els rumors sobre 
la salut de Cara 
Delevingne
Les imatges que van donar 
lloc a aquests rumors van 
ser captades pels fotògrafs 

a principis de setembre, a 
l’Aeroport Van Nuys de Los 
Angeles, Califòrnia. Les 
fotografies mostraven l’actriu 
i model en un estat de gran 
confusió i un aspecte descui-
dat que va preocupar els seus 
familiars, amics i seguidors. 
També es van fer públiques 
unes imatges en què l’actriu 
Margot Robbie, una de les 
millors amigues de Cara 
Delevingne, sortia de casa 
d’aquesta plorant, després 
d’anar-la a visitar per saber 
com es trobava.

La model va cancel·lar els 
actes que tenia programats 
com a part de la Setmana 
de la Moda de Nova York. 
Segons el que algunes fonts 
properes a ella van comunicar 
a The Post, Cara Delevingne 
no ha estat passant pel seu 
millor moment durant aquests 
últims mesos. Moltes perso-
nes van mostrar preocupació 
davant la possibilitat que la 
model tingués problemes amb 

el consum de drogues, però 
Delevingne ha reaparegut, 
espectacular com mai i mos-
trant a tots els seus seguidors 
que està molt millor.

Reapareix 
espectacular
El passat mes d’octubre, 
la model va assistir a 

l’esdeveniment MIPCOM 
2022, a Cannes, i ho va fer 
amb un aspecte espectacular i 
molt saludable, completament 
diferent al de les imatges que 
havien iniciat els rumors. 
Duia un vestit negre senzill, 
un maquillatge natural 
i el cabell deixat anar. 
Anteriorment, Delevingne ja 
havia reaparegut en públic a 
París, on va presentar la seva 
col·lecció en col·laboració 
amb la firma Karl Lagerfeld, 
com a part de la Setmana de 
la Moda d’aquesta ciutat, amb 
un vestit fosc i unes botes 
altes de color negre.

Tot i que la preocupació entre 
els seus seguidors per l’estat 
de salut de la model encara no 
ha desaparegut del tot, sembla 
ser que Delevingne està molt 
millor i que podria haver ini-
ciat un procés de recuperació.

  La Torre De Barcelona

Cara Delevingne 
reapareix en públic

Cara Deleving-
ne va assistir a 
l’esdeveniment 

MIPCOM 2022, a 
Cannes, amb un as-
pecte completament 

diferent al de les 
imatges que havien 
iniciat els rumors.
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LLAR

Idees per reformar pisos petits
Els colors, els objectes decora-
tius, la distribució del mobi-
liari, la llum, l’organització... 
Tots aquests són exemples 
d’elements que contribueixen 
a definir l’aspecte d’un pis i la 
sensació d’amplitud que dona. 
Hi ha ocasions en què, en un 
pis petit, pot donar la sensació 
que falta espai, però existei-
xen diverses reformes que és 
possible realitzar per tal que 
aquest sembli un lloc molt més 
espaiós, i que tingui més lloc 
d’emmagatzematge. Aquests 
en són alguns exemples.

La importància de la 
distribució
La distribució de les diferents 
zones, dels mobles i dels diver-
sos elements de cada habitació 
és un aspecte essencial per aug-
mentar la sensació d’amplitud 
en els pisos petits. Hi ha diver-
sos canvis que poden realit-

zar-se per tal de guanyar espai i 
comoditat. Un dels canvis més 
habituals és, per exemple, subs-
tituir la banyera per un plat de 
dutxa. També pot ser una bona 
idea col·locar al bany un mirall 
de grans dimensions, ja que 
això proporcionarà una major 
sensació d’amplitud. El bany 
sol ser una de les habitacions 
més petites de la llar, i realitzar 
canvis com aquests pot ajudar 
a guanyar més espai.

Altres possibilitats, pel que fa 
a les altres zones de la llar, són 
integrar la cuina amb el men-
jador, col·locar portes corre-
disses i utilitzar electrodomès-
tics de dimensions petites.

Consells pel que fa 
als armaris i altres 
mobles
Escollir els mobles adequats 
també és molt important. És 

aconsellable que aquests no 
siguin massa voluminosos, 
ja que això podria reduir 
la sensació d’espai. Instal-
lar armaris de paret és una 
manera de guanyar espai i, a 
més, aquests solen oferir més 
opcions d’emmagatzematge 
que altres tipus d’armaris. Pel 
que fa a la decoració, és millor 
escollir objectes petits, que no 
ocupin massa. 

També és important aprofi-
tar tot l’espai disponible. Per 
exemple, és possible aprofitar 
l’espai sota les finestres per 
col·locar diferents tipus d’ac-
cessoris per emmagatzemar 
objectes, un escriptori o altres 
tipus de mobles.

La importància de la 
llum i els colors
La il·luminació i els colors 
que s’utilitzen per pintar les 

parets i com a part de la deco-
ració també són factors que 
juguen un paper molt impor-
tant en la sensació d’amplitud 
d’una habitació. Per exemple, 
és recomanable optar per 
colors clars i neutres, ja que 
les tonalitats més fosques o 
intenses poden fer que un 
espai sembli menys ampli. 
Escollir armaris i prestatges 
del mateix color que les parets 
també contribuirà a augmen-
tar la sensació d’amplitud de 
les habitacions.

També és important aprofi-
tar la llum natural tant com 
sigui possible. Pel que fa 
a la llum artificial, és mi-
llor optar per sistemes que 
estiguin instal·lats al sostre 
en comptes de per làmpa-
des molt voluminoses.

  La Torre De Barcelona

El bany sol ser una de 
les habitacions més 
petites; algunes idees 
per tal que aquest 
sembli més espaiós 
són canviar la ban-
yera per un plat de 
dutxa.
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Barcelona sempre ha estat 
una de les capitals europees 
de la numismàtica. Des de fa 
més d’un segle, en la capital 
catalana han residit alguns 
dels principals comerciants, 
col·leccionistes i estudiosos 
de les monedes. Barcelona 
també ha estat seu de 
nombroses convencions 
numismàtiques, que sempre 
són esdeveniments de 
comerç i convivència entre 
col·leccionistes i comerciants.

Enguany, el mes de no-
vembre ha esdevingut a 
Barcelona una data obliga-
da pels col·leccionistes de 
bitllets i monedes. Amb la 
celebració de la III Con-
venció Numismàtica es 
consolida aquesta tradició.

Aquesta 3a edició organitzada 
novament per Ars Num-
mis i Blog Numismático 
comptarà amb el patrocini 
de l’empresa internacional 

Numismatic Guaranty 
Company (NGC®), em-
presa líder en la graduació 
i certificació de monedes i 
bitllets a nivell mundial.

La convenció comptarà amb 
una part expositiva de bitllets 
certificats del col·leccionista 
especialitzat Juan Francisco 
Huerta Espada, la col·lecció 

de bitllets del qual espanyols 
certificada és de les millors 
conegudes fins avui.

L’entrada és gratuïta per a tot 
el públic que vulgui assistir. A 
“La Convenció” podrà com-
prar, vendre i taxar monedes 
i bitllets. L’esdeveniment 
comptarà amb 20 comerci-
ants vinguts de tota Espanya, 
entre els quals es trobarà Ars 
Nummis, recentment triada 
per NGC i PMG, com un 
dels 27 punts oficials, a nivell 
mundial, per a la tramitació 
del certificat de monedes i bit-

llets. El que fa que sigui una 
immillorable oportunitat per 
rebre informació i/o portar 
bitllets i monedes a certificar.

Aquí té la informació 
per a assistir:
Dia: Dissabte, 5 de novem-
bre de 2022.

Horari: 9:30h a 14:00h.

Lloc: Hotel NH Sants.  
C/ Numància, 74 (Barcelona).

III CONVENCIÓ Numismàtica a Barcelona

FILATELIA  
NUMISMATICA  
ALCARAZ
T. 934 305 505
www.sellosonline.com 
www.materialdecole 
ccionismo.com



Especial 
Salut &  
Bellesa
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La interrupció 
involuntària de 
l’embaràs amb 
medicaments es 
podrà practicar 
fins a les 14 
setmanes. 
La Conselleria de Salut i la 
d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat han presentat un 
protocol que permet ampliar 
l’avortament farmacològic de 
la setmana 9 de l’embaràs a 
la 14. Ara comença un procés 
d’informació i formació als 
hospitals de Catalunya per 
tal que ho incorporin com a 
pràctica clínica. L’avortament 
amb fàrmacs es farà en els 
Centres d’Atenció Primà-

ria (CAP) fins a la desena 
setmana i, a partir d’aquesta 
data, es farà a l’hospital.

Segons les dades dels hospitals 
catalans de referència, el 57% 
dels avortaments practicats 
fins a la setmana nou van ser 
farmacològics a Catalunya 
el 2020, mentre que 10 anys 
abans no arribaven a l’1%. 
Durant la presentació de la 
mesura, el responsable del Pla 
d’Atenció a la Salut Afecti-
va, Sexual i Reproductiva, 
Ramon Escuriet, va explicar 
que les dones “han de poder 
escollir de forma informa-
da l’opció en què se sentin 
més còmodes i segures. Es 
tracta d’augmentar la capa-
citat d’elecció de la dona”.

El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, va remarcar 
que “la falta d’accessibilitat 

S’amplia 
l’avortament

i d’equitat territorial és un 
dels elements més contro-
vertits” i va destacar que la 
xarxa per a la interrupció 
voluntària de l’embaràs s’ha 
ampliat, a nivell quirúrgic, 
a centres de Lleida, Berga, 
Manresa i Tortosa, mentre 
que, a escala farmacològica, 
ho ha fet a Tremp, la Seu 
d’Urgell, Puigcerdà i Vielha.

Per a la consellera d’Igualtat, 
Tània Verge, el protocol no és 
un document aïllat, sinó que 
forma part de l’estratègia de 
drets sexuals i reproductius per 
tal que les dones decideixin 
sobre la seva vida i el seu cos.

El nou Protocol d’Atenció a 
la Interrupció Voluntària de 
l’Embaràs a Catalunya actu-
alitza el del 2014 i estableix 
que les dones tenen l’última 
paraula sobre el mètode 
abortiu al que decideixen sot-
metre’s, sempre assessorades 
pels facultatius. Des de Salut 
es considera que la interrup-
ció farmacològica és menys 
invasiva i s’apropa més a un 
avortament natural.
En aquest sentit, la coordina-

dora clínica de la unitat d’aten-
ció a la salut sexual de Mollet 
i membre de la Junta directiva 
de la Societat Catalana de 
Ginecologia, Anna Torrent, 
va indicar que l’avortament 
farmacològic es pot realitzar 
al mateix domicili, es pot 
programar i predir el sagnat i 
expulsió, i evita el procediment 
quirúrgic i l’anestèsia general. 
El tractament consisteix en 
l’administració de dos medi-
caments. El primer fàrmac, 
el mifepristona, es pren amb 
el professional sanitari, i el 
segon, el misoprostol, entre 24 
i 48 hores després de com-
pletar l’avortament. El nou 
protocol l’han redactat, a més 
dels departaments de Salut i 
Igualtat, la Societat Catalana 
d’Obstetrícia i Ginecologia, 
l’Associació Catalana de Lleva-
dores i l’Associació Catalana 
de Contracepció. Els primers 
llocs on s’ha aplicat com a 
prova pilot són les localitats de 
Terrassa i Lleida i la comarca 
de l’Anoia, i progressivament 
s’anirà aplicant a la resta de 
centres hospitalaris.

  La Torre De Barcelona



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

A Clínica ServiDigest realitzem una valoració mèdica inicial per adaptar el millor tractament a 
les necessitats del pacient, segons el grau de Sobrepès o Obesitat que presenti i el seu estil 
de vida, oferint a més el reforç psicològic necessari per corregir els estímuls emocionals que 
ens porten a menjar equivocadament.

Els nostres professionals especialistes en Endocrinologia, Nutrició i Dietètica, Endoscòpia digestiva, 
Cirurgia de l’Obesitat (bariàtrica) i Psicologia, apliquen de manera coordinada el millor tractament per 
perdre pes: dietètic, farmacològic, endoscòpic o quirúrgic.

TRACTAMENTS ENDOSCÒPICS 
A CLÍNICA SERVIDIGEST 

BALÓ INTRAGÀSTRIC ENDOSCÒPIC (BIE) 

GASTROPLÀSTIA RESTRICTIVA 
ENDOSCÒPICA (MÈTODE APOLLO)

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
A CLÍNICA SERVIDIGEST

GASTRECTOMIA VERTICAL
-SLEEVE GASTRECTOMY

BY-PASS GÀSTRIC

DERIVACIÓ BILIO PANCREÀTICA 
AMB ENCREUAMENT DUODENAL
(SWITCH DUODENAL)

SADI-BY-PASS DUODÈ-ILEAL

Quin és el millor
tractament per
perdre pes?
Per combatre el sobrepès i l’obesitat, s’han 
d’utilitzar tractaments personalitzats realitzats 
per metges especialistes.

Balmes, 334   08006 - Barcelona    935 450 990 - 934 153 464    www.servidigest.com
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Dieta tras un blanqueamiento dental: 
consejos y recomendaciones

Muchos pacientes optan por 
someterse a un tratamiento de 
blanqueamiento dental y, así, 
lucir unos dientes mucho más 
blancos y resplandecientes. 
Para conseguir los resultados 
deseados, además de aplicar el 
tratamiento correspondiente, 
siempre proporcionamos una 
serie de recomendaciones a 
los pacientes.

Desde Rob Dental, hoy 
te explicaremos cuál es la 
dieta tras un blanquea-
miento dental más ade-
cuada para lograr que los 
resultados se mantengan. 

¿Qué se consigue 
con un tratamiento 
de blanqueamiento 
dental?
La presencia de manchas o un 
tono amarillento son aspectos 
que afean considerablemente 
la sonrisa. Mantener unos 
dientes blancos depende, en 
gran medida, de los hábitos 
diarios. Uno de los más impor-
tantes es la higiene dental, 
pero también influye qué 
comemos y bebemos en el 
día a día.

Consumir frecuentemente 
bebidas como café, té o vino 
tinto, hace que los dientes 
pierdan su color natural. 
Fumar también supone un 
gran impacto en el color 
de los dientes. Es por estos 
motivos que muchas personas 
optan por recuperar el aspecto 
original de la dentadura a 
través de un blanqueami-
ento dental profesional. 

En nuestra clínica dental lo 
realizamos con Philips Zoom 
WhiteSpeed, un innovador 
sistema que se adapta a los di-
ferentes niveles de sensibilidad 
y con el que conseguimos una 
dentadura más blanca sin 
afectar la salud de los dientes. 

¿Cómo se realiza 
el blanqueamiento 
dental?
El esquema de funciona-

miento de este tratamiento 
es muy sencillo, consiste en 
aplicar un gel blanqueador 
con peróxido de hidrogeno 
y activarlo con la lámpara 
Philips Zoom de luz azul.

El gel blanqueador funciona 
en un menor grado al usar-
se de forma independiente, 
por esta razón, es impor-
tante hacer uso de este tipo 
de tecnología, para obtener 
los resultados esperados sin 
complicaciones. El tratamien-
to se divide en tres sesiones 
distintas con una duración 
de 15 minutos cada una, en 
tan solo 45 minutos se podrá 
lucir una sonrisa de ensueño. 

¿Cuándo es 
recomendado 
y quién puede 
optar por este 
tratamiento? 
Se ha comprobado una máxi-
ma efectividad en pacientes 
con manchas parciales o in-
cluso con dientes fuertemente 
manchados. Está indicado 
para personas que tienen una 
sensibilidad dental baja o 
prácticamente nula.

¿Por qué es 
importante seguir 
una dieta tras un 
blanqueamiento 
dental?
Cuando un paciente se 
somete a un tratamiento 
de blanqueamiento den-
tal, actuamos contra el 

efecto de las tinciones 
externas para aclarar los 
dientes varios tonos. 

El tratamiento de eliminación 
de manchas y de aclaramiento 
del color hace que la super-
ficie dental se vuelve más 
porosa y, por lo tanto, más 
vulnerable a las tinciones y a 
los cambios de temperatura. 

Es por este motivo que reco-
mendamos a nuestros pacien-
tes que sigan una dieta tras 
un blanqueamiento dental 
los días siguientes a la 
aplicación del tratamiento. 

¿En qué consiste 
la dieta tras un 
blanqueamiento 
dental?
Principalmente, lo que re-
comendamos a los paci-
entes es que consuman 
alimentos y bebidas ca-
rentes de pigmento, es 
decir una “dieta blanca”.

Esta medida temporal debe 
mantenerse entre cuatro y 
cinco días tras el blanqueami-
ento, permitiendo al esmalte 
recuperar su estado natural.

Los alimentos que más reco-
mendamos durante este lapso 
son los lácteos (sin añadidos 
como frutas en el caso de los 
yogures), arroz blanco y pas-
ta sin salsa, pescados, pata-
ta, huevo y la mayor parte 
de las verduras. También se 
pueden consumir diversos tipos 
de carne y algunas legumbres.

La fruta es otra gran aliada 
durante este periodo siempre 
y cuando se elijan las incolo-
ras, como la pera. En cuanto a 
la bebida, lo más recomenda-
ble es optar por agua. 

Otras 
recomendaciones
Perpetuar los resultados no 
sólo dependen de la dieta tras 
un blanqueamiento dental, 
sino que también tendrá 
mucha importancia prescindir 
de hábitos como el ya menci-
onado tabaco. 

Además de mantener una 
buena hidratación y cuidar 
meticulosamente la higi-
ene dental, es preferible 
evitar el contacto con 
agua clorada en la pis-
cina, ya que se pueden 
producir daños en el esmal-
te durante este periodo.

Tu mejor sonrisa en 
Rob Dental
Si estás pensando en someter-
te a un blanqueamiento den-
tal, no dudes en pedir cita en 
nuestras instalaciones. Te ofre-
ceremos el mejor asesorami-
ento y te daremos las indica-
ciones necesarias para lograr 
el mejor resultado posible. 

ROB DENTAL  
BARCELONA
C/ Francesc Carbonell, 45 
08034.Barcelona

T. 93120 51 51 
M. +34 654 93 32 78

www.robdental.com
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L’estudi podria 
ser molt rellevant 
en la prevenció i el 
tractament de la 
diabetis tipus 2  
en persones.

Cada any, quan acaba l’estiu, 
els ossos comencen a consu-
mir grans quantitats d’ali-
ment, la qual cosa els porta a 
guanyar molt de pes, i després 
passen els mesos d’hivern més 
durs, i en què hi ha manca 
d’aliment, hibernant. Durant 
aquests dos o tres mesos, en 
què no mengen i es mouen 
poc, tant la seva activitat me-
tabòlica com la seva despesa 
energètica són molt baixes. Si 
les persones féssim el mateix, 
això podria portar a patir 
diabetis tipus 2, una malaltia 
crònica que es dona quan 
el cos és incapaç de produir 
insulina o d’utilitzar-la de la 
manera adequada, la qual 
cosa suposa un augment del 
nivell de sucre a la sang.

Els científics portaven temps 
preguntant-se per què el pro-
cés d’hibernació no té en els 
ossos els mateixos efectes que 
podria tenir en els humans. En 
diverses ocasions s’havia estu-
diat l’expressió genètica dels 
ossos, però no ha sigut fins 
recentment que s’ha descobert 
com activen i desactiven la re-
sistència a la insulina, l’hormo-
na encarregada de regular els 
nivells de sucre en sang.

Per tal de realitzar la investi-
gació, es van extreure cèl·lules 
i sang de sis grizzlies, una sub-
espècie d’os bru. Se’n van ex-

treure tant abans de començar 
la hibernació, durant la pri-
mavera i l’estiu, com durant el 
període d’hibernació. També 
van extreure sang dels animals 
en els moments de vetlla de la 
hibernació; tot i que, durant 
aquest període, els ossos no 
mengen, orinen ni defequen, 
hi ha ocasiones en què es des-
perten i es mouen una mica. 
Durant aquestes ocasions, 
els investigadors van donar 
als grizzlies aiguamel, i van 
extreure mostres per compa-
rar quins canvis es produïen 
respecte als altres moments.

En combinar les mostres de 
sang extretes en diferents 
moments amb diferents 
cultius cel·lulars, els experts 
van poder analitzar i estudi-
ar els diversos canvis que es 
produïen. Van descobrir que 
aquesta espècie d’os té vuit 
proteïnes que estan implica-
des en el procés de regulació 
de la sensibilitat i la resistència 

a la insulina. Aquestes actuen 
de manera independent o de 
manera conjunta, i són les 
responsables de la regulació 
d’aquesta hormona durant la 
hibernació dels ossos.

Joanna Kelley, una de les 
autores de l’estudi, explica 
que aquestes proteïnes no són 
exclusives d’aquests animals i 
que tenen homòlegs humans. 
És per aquest motiu que 
els experts consideren que 
aquesta investigació pot obrir 
una porta a trobar maneres 
de prevenir i tractar la diabe-
tis tipus 2 en humans, ja que 
la informació obtinguda pot 
ajudar a entendre millor com 
funciona la resistència a la in-
sulina en les persones. Cal fer 
més estudis complementaris, i 
el proper pas podria ser estu-
diar de quina manera concreta 
actuen aquestes vuit proteïnes 
sobre el metabolisme.

  La Torre De Barcelona

El ossos i la  
diabetis tipus 2
Un estudi realitzat per un grup d’investigadors de la Universitat de Washington i publicat a 
la revista iScience ha descobert que els grizzlies poden activar i desactivar la resistència a la 
insulina, i el motiu és la seva genètica

Els investigadors van 
combinar les mostres 
de sang que havien 
extret en els diferents 
moments amb diferents 
cultius cel·lulars, i 
van descobrir que 
aquests ossos tenen 
vuit proteïnes que 
estan implicades 
en la regulació 
de la sensibilitat 
i la resistència a 
la insulina.



Dóna’ls una segona 
oportunitat als teus 
audiòfons!

Sabem que si al seu dia vas fer una inversió a la 
teva salut auditiva adquirint uns audiòfons i no 
estàs satisfet amb el resultat que t’aporten, la 
sensació de frustració pot ser enorme. 

Som aquí per ajudar-te i demostrar-te que 
això no ha de ser així. Tant és així que, a tots 
els nostres centres auditius Claso Audiología 
t’oferim la possibilitat de reprogramar-los i 
readaptar-te’ls de forma gratuïta perquè els 
comencis a gaudir com toca.

I el millor! És igual on els vas comprar o de 
quina marca siguin, podem readaptar-te’ls 
sense problema.

1. Molt senzill, el primer és
contactar amb nosaltres per
donar-te cita i parlar del teu cas.

2. Quan acudeixis a la visita, no
oblidis portar els teus audiòfons.
Els revisarem, mirarem que
l’electrònica estigui en bon
estat i et farem un estudi

Quins passos has de seguir?
auditiu complet per conèixer el 
teu perfil audiològic. Tingues 
en compte que això es pot 
demorar fins a 1 hora i mitja.

3. El pas final serà el de
reprogramar els teus audiòfons
perquè els treguis el màxim
profit, si per això és necessari

realitzar algun motlle a mida de 
la teva oïda t’informarem perquè 
coneguis tots els avantatges de 
fer-ho arribat el moment. 

4. Gaudeix de la teva nova
audició! I sobretot, compta amb
nosaltres quan ho necessitis.
Estarem encantats d’escoltar-te.

93 317 65 50
claso.net

Matins: 9:30 - 13:30 h
Tardes: 15:30 - 19:30 h

Obrim de Dilluns 
a Divendres.

Centre Auditiu Claso 
Sant Gervasi
Balmes 297
08006 Barcelona
      WhatsApp 696 745 117

Centre Auditiu Claso 
Eixample Dret
Girona 27
08010 Barcelona
      WhatsApp 608 789 930

Centre Auditiu Claso 
Eixample Esquerra
València 160 
08011 Barcelona
      WhatsApp 655 388 875
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Fer servir un 
comptador de 
passos durant 
el dia pot ser 
molt beneficiós, 
més enllà de la 
curiositat.

Investigadors del Centre 
Mèdic de la Universitat de 
Vanderbilt, als Estats Units, 
han descobert que la quantitat 
i la intensitat dels passos que 
fem quan caminem ajuda a 
reduir el risc de patir diabetis, 
hipertensió, obesitat i apnea 
de la son. L’estudi diu que 
a partir de 8.200 passes 
diàries augmenta la protecció 
a tenir malalties cròniques 
comunes. A més, les persones 
amb problemes de sobrepès 
poden evitar tornar-se obeses 
en un 64% dels casos si fan 
entre 6.000 i 11.000 passes 
al dia. Les mateixes dades 
indiquen que fer entre 8.000 
i 9.000 passes disminueix 
la possibilitat de patir la 
majoria de malalties, tret de la 
hipertensió i la diabetis. 

Els experts consideren que cal 
fer més estudis per comparar 
i contrastar dades, però 
les primeres informacions 
apunten que es tracta d’un nou 
pas cap al desenvolupament 
de prescripcions d’activitat 
personalitzades. Els sistemes 
weareable, que poden 
incorporar-se a auriculars, 
rellotges, polseres o ulleres i 
poden des de mesurar el ritme 
cardíac fins a atendre trucades, 
també podrien animar els 
pacients a caminar a fer 

exercici, establir objectius i fer-
ne un seguiment.

L’estudi analitza una mitjana 
de quatre anys d’activitat 
i dades de salut de més de 
6.000 persones entre el 30 
de maig del 2018 i l’1 d’abril 
del 2021. Es va fer servir 
una medicina de precisió 
anomenada All of Us i uns 
rastrejadors d’activitat Fitbit 
durant com a mínim 10 hores 
al dia. Els participants tenien 
entre 41 i 67 anys d’edat, 
i els seus índexs de massa 
corporal (IMC) oscil·laven 
entre 24,3, que seria el pes 
saludable, i el 32,9, que ja es 
considera dins de l’obesitat. 
El 73% eren dones i el 71% 
tenien un títol universitari.

El professor associat de 
Medecina de la Universitat 
de Vanderbilt i un dels autors 
de l’estudi, Evan Brittain, 
afirma que “el fet que vam 
poder detectar associacions 

sòlides entre les passes 
i la malaltia en la nostra 
mostra activa suggereix que 
poden existir associacions 
encara més fortes en una 
població més sedentària”.

El que sí posa de rellevància 
l’estudi és com ens poden 
ajudar les tecnologies digitals 
de la salut precisament en un 
món en què augmenta l’ús 
dels dispositius connectats. 
Aquests weareables, que 
inclouen els rastrejadors de 
fitness, donen informació 
sobre l’activitat física, la 
freqüència cardíaca i la 
son. Hi ha proves que, per 
exemple, gràcies a aquests 
rastrejadors es podria 
identificar l’aparició de la 
Covid-19, però no hi ha prou 
estudis per investigar els 
resultats que proporcionen 
aquests aparells. 

  La Torre De Barcelona

Caminar cada dia  
és salut
Un nou estudi afirma que caminar 8.200 passes cada dia, que equival a uns 6,4 kilòmetres, 
redueix el risc de patir malalties cròniques comunes, com poden ser l’obesitat, l’apnea de la son o 
el trastorn depressiu major.

Les tecnologies 
digitals de la salut 

poden ajudar a 
controlar el nostre 

benestar, però 
estem en una fase 
incipient i encara 
falten estudis per 

analitzar les dades 
dels rastrejadors 

i extreure’n 
conclusions.



www.latorredebarcelona.com  -  www.facebook.com/latorredebarcelona · 45 

SALUT I BELLESA

El problema de la calvicie ya 
tiene solución, por medio de 
la extracción de unidades fo-
liculares (FUE, por sus siglas 
en inglés).

Es un tratamiento innovador 
que consiste en el trasplante 
individual de los folículos 
capilares sin ningún tipo de 
dolor ni cicatrices.

El trasplante de cabello no es 
más que la redistribución y 
reubicación de los folículos 
existentes en la zona donante 
(nuca y laterales), haciendo que 
el pelo vuelva a crecer en zonas 
donde se había ido. De hecho, 
con un trasplante de cabello no 
se crea cabello nuevo, única-
mente se cambia su distribu-
ción en el cuero cabelludo.

Los folículos trasplantados 
conservan la resistencia ge-
nética a la calvicie y seguirán 
creciendo a lo largo de la vida. 
Su ciclo vital se mantendrá sin 
cambios. No hay posibilida-
des de rechazo, debido a 
que el cabello trasplantado 
es del propio paciente.

El procedimiento utilizado en el 
trasplante de pelo microquirúr-
gico es mínimamente invasivo 
y tiene una rápida curación, 
con lo que se puede volver a la 
vida norma al día siguiente.

Hasta el 50% de los hombres 
han experimentado algún gra-
do de pérdida de cabello en el 
momento en que llegan a 50 
años y para muchos, la pér-
dida de cabello se producirá 
mucho antes mientras están 
en sus 20, 30 años o incluso 
final de la adolescencia.

La causa del 95% de los 
casos de alopecia en los 
hombres es algo que se llama 
alopecia androgenética - más 

comúnmente conocida como 
calvicie común o de patrón 
masculino. La condición here-
ditaria se produce cuando una 
hormona masculina llamada 
dihidrotestosterona causa que 
ciertos folículos reduzcan su 
tamaño y presenten una vida 
mas corta.

En la calvicie de patrón 
masculino, los pacientes 
experimentan una pérdida de 
cabello en la corona, alre-
dedor de la línea frontal de 
implantación del cabello y en 
las sienes (entradas).

Sin embargo, los pacientes 
tienen sus características 
propias y algunos pueden ver 
diferentes patrones dependi-
endo de cada caso.
Otras causas de pérdida 
de cabello en los hombres 
incluyen el estrés, las enfer-
medades y las reacciones 
secundarias a alguna medi-
cación, aunque su caso es 
especifico para cada uno. La 
pérdida de cabello es mucho 
más que una línea del pelo 
en retroceso. Puede afectar 
profundamente la confianza y 
la autoestima de un individuo.

PROCEDIMIENTO:
En Clinica Mandri utilizamos 
esta técnica debido a que 
muchas personas sufren de la 
pérdida de cabello a temprana 
edad.

Lo primero es la evaluación 
del paciente para determinar 
la causa de la calvicie y si es 
candidato/a se procede al 
trasplante capilar.

El éxito de la técnica es de 
un 95% y el paciente puede 
alcanzar el volumen deseado 
de cabello en una sola inter-
vención.
Si un paciente necesita hasta 

2500 unidades foliculares 
se pueden trasplantar en 
una sola sesión; si la cifra es 
mayor, se necesitarán dos días 
que pueden ser seguidos con 
un intervalo de tiempo entre 
una y la otra.

Esta técnica también la utiliza-
mos para trasplantar folículos 
a cicatrices de trasplantes 
capilares previos, quemaduras 
y cejas(sobre todo en mujeres)

El tratamiento es ambulato-
rio, es decir, que la persona no 
necesita estar hospitalizada. En 
la técnica FUE se trasplanta 
cabello por cabello y la dura-
ción dependerá de la cantidad 
de folículos a trasplantar. Una 
vez que retiramos el folículo ti-
ene un tiempo de vida, no nos 
podemos pasar de cierto lapso 
de tiempo para así mejorar la 
supervivencia capilar.

El crecimiento del folículo se 
puede percibir a los tres meses 
y puede tener un crecimiento 
de un centímetro mensual.

Tratamiento médico:
El tratamiento médico se 
utiliza, únicamente en zonas 
donde aún preservan cabellos 
pero en los que se empieza a 
notar un grado de disminu-
ción de densidad y de calibre 
de los pelos.

Finasteride
El finasteride actúa inhibien-
do a la enzima denominada 5 
alfa reductasa, la cual se halla 
presente en los receptores 

hormonales del cabello situ-
ado en la zona con predispo-
sición a la calvicie (frontal, 
superior y coronilla). La 5 
alfa reductasa, al unirse con la 
testosterona da como resulta-
do la hormona dihidrotestos-
terona. El finasteride bloquea 
este proceso químico por lo 
que inhibe entonces el factor 
clave para el desarrollo de la 
alopecía androgenética.

Los primeros resultados, con 
la administración de finasteri-
de de 1 mg. diario, comienzan 
a observarse luego del 2º ó 3º 
mes de tratamiento.

Hacia el 6º mes los resulta-
dos se acrecientan, así como 
mejora la calidad y el grosor 
del cabello.

Minoxidil
Es una loción de uso externo 
que, mediante la estimula-
ción de las células de la raíz, 
genera retraso a la caída del 
cabello. Su aplicación se 
realiza dos veces por día, pul-
verizando el área afectada. El 
cuero cabelludo debe hallarse 
seco y libre de lesiones. Es un 
tratamiento de por vida, que 
al verse interrumpido revierte 
la mejora obtenida.

Nueva técnica contra la calvicie

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

T. 93 254 77 46 
info@clinicamandri.com
www.clinicamandri.com
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El coronavirus pot tenir 
una sèrie de conseqüències 
neurològiques en les persones 
que han patit aquesta malal-
tia. Així ho ha demostrat un 
estudi realitzat per un grup 
d’investigadors de la Facultat 
de Medicina de la Univer-
sitat de Washington a Saint 
Louis i del sistema d’atenció 
sanitària d’Assumptes de 
Veterans d’aquesta ciutat. 
L’estudi es va publicar a la 
revista Nature Medicine.

Es tracta d’una investigació 
molt detallada que s’ha dut a 
terme analitzant una amplia 
quantitat de dades, i que ha 
aportat nova informació sobre 
quines seqüeles neurològiques 
pot suposar aquest virus.

Un estudi detallat
L’autor principal de l’estudi, 
Ziyad Al-Aly, epidemiòleg 
clínic a la Universitat de 
Washington, explica que 
el seu estudi “proporciona 

una avaluació completa 
de les conseqüències 
neurològiques a llarg termini 
de la covid-19”. També 
afegeix que, tot i haver-
se realitzat altres estudis 
anteriorment, els resultats 
neurològics analitzats eren 
més reduïts, i s’havien 
centrat, principalment, 
en pacients hospitalitzats. 
Aquest nou estudi, però, 
ha avaluat “44 trastorns 
cerebrals i neurològics entre 
pacients hospitalitzats i 
no hospitalitzats”, segons 
explica l’expert, que també 
afegeix que el coronavirus no 
sempre és tan benigne com 
algunes persones pensen.

Per realitzar la investigació, 
es van analitzar de manera 
exhaustiva un sèrie de dades 
sanitàries federals d’Estats 
Units, i els resultats van mos-
trar efectes molt importants 
que aquest virus pot tenir a 
llarg termini.

Possibles seqüeles 
del coronavirus
Al-Aly explica que el corona-
virus ha contribuït, en termes 
generals, a més de 40 milions 
de casos nous de trastorns 
neurològics en total, arreu de 
tot el món. Les persones que 
han tingut coronavirus tenen 
més risc de patir diferents 

tipus d’afectacions neurolò-
giques durant l’any posterior. 
Aquestes afectacions poden 
incloure, segons l’estudi, acci-
dents cerebrovasculars, però 
també depressió, ansietat, 
problemes cognitius, proble-
mes de memòria o migranyes.

L’estudi també indica que 
el cervell d’una persona que 
ha tingut el coronavirus pot 
estar associat amb trastorns 
del moviment. Aquests poden 
incloure, entre altres, tremo-
lors, atacs epilèptics, dificul-
tats de coordinació o equilibri 
o altres símptomes semblants 
als que pot causar la malaltia 
de Parkinson.

Per altra banda, un estudi 
previ a aquest, que també va 
ser dirigit per Al-Aly, indica 
que els vacunes poden ajudar 
a disminuir al voltant d’un 
20% el risc de patir seqüeles 
neurològiques a llarg termini.

  La Torre De Barcelona

Quines conseqüències neurològiques  
pot tenir el coronavirus?

Segons l’estudi, les 
persones que han 
tingut coronavirus 
tenen més risc de 

desenvolupar afec-
tacions neurològi-

ques com accidents 
cerebrovasculars, 
problemes cogni-
tius o migranyes.
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El Movember va néixer a 
Austràlia el 2003 i ja ha finan-
çat més de 1.250 projectes de 
salut masculina.

La salut masculina
El càncer de pròstata, el càncer 
de testicles i la salut mental (i 
la prevenció de suïcidis) són 
els tres eixos principals dels 
projectes de la campanya Mo-
vember. El càncer de pròstata, 
per exemple, és el tumor més 

freqüent en homes i realitzar 
revisions periòdiques facilita-
ran la seva detecció precoç i 
millorar el diagnòstic.

Si parlem de salut mental, cal 
assenyalar que els homes repre-
senten el 74% de les persones 
que es van suïcidar a Espanya 
en 2020, és a dir, 2930 del total 
de 3941. Posar fi a la pròpia 
vida és la principal causa de 
mort no natural a Espanya.

Què podem fer per a revertir 
aquestes dades i evitar tantes 
morts? Crear major consci-
ència i sensibilització entre el 
col·lectiu per a cuidar-se més 
per dins i per fora. Sabem 
que en els últims anys s’han 
derrocat murs entorn de 
la salut mental, però con-
tinuen existint molts tabús 
que dilueixen la importàn-
cia d’un tema fonamental 
en el nostre benestar.

La proposta de 
Movember
Des de 2003, Movember et 
proposa un repte: ajuda a 
derrocar murs i converteix-te 
en un promotor de la salut 
masculina. Com? Inscriu-te 
a: movember.com, comença 
l’1 de novembre ben afaitat i 
a partir d’aquí deixa créixer el 
bigoti. Quin? El que et senti 
millor, ja hauràs vist en la vida 
i en el setè art el gran ventall 
de bigotis que existeixen. I 
quan et preguntin... com que 
t’has deixat bigoti? Explica’ls 
que existeix aquesta inici-
ativa, que és pel bé comú i 
que servirà perquè els homes 
puguin preocupar-se més per 
ells mateixos.

A més, segur que t’enamores 
del bigoti, si el cuides bé, els 
dones forma i el mantens net 
i hidratat. I si no et convenç, 
te’l pots afaitar, és clar, però 
ja hauràs fet d’altaveu en 
aquesta interessant missió! 
Per a 2030, Movember espera 
haver reduït un 25% la quan-
titat d’homes que es moren de 
manera prematura.

  bellezaactiva.com | @belle-
zaactiva / AMIC 

Apunta’t al Movember 2022 i fes-te 
promotor de la salut masculina
Agitar les recerques i sacsar les consciències dels homes perquè 
prenguin mesures en favor de la seva salut és l’objectiu del Movember

Servicio de terapia individual, de parejas, 
para la ansiedad, depresión, problemas 

familiares, estrés, entre otros. 

Psicología online 
y presencial

WWW.SERPLENO.ES · TEL 623343829 · info@serpleno.es 

Grace Beuermann 
Col. Nº 30227

farma@farmaciaserra.com | www.farmaciaserra.com
Av. Diagonal, 478 (Amb Via Augusta) 

Som especialistes en 
salut i complementació 
natural

Obert tots els dies de l’any Tel. 93 416 12 70



OFERTA ESPECIAL TARDOR
Fins al 30 Novembre 2022
En Exclusiva a ONACÚSTICA !

Sentir i Sentir-se bé !!

• 2 Audiòfons Signia Styletto AX 
   amb carregador a 2.556 € 

• Finançament  a 24 mesos sense
   interessos ni comissions

• 4 anys de garantia
   

Demani cita els nostres centres auditius 93 211 50 85 i provi els millors audiòfons del mercat !

     Carrer Balmes 412    93 211 50 85
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Aquests avenços, 
juntament amb la 
detecció precoç, 
són essencials per 
seguir millorant 
la supervivència 
d’aquesta 
malaltia.

A Catalunya es van diagnos-
ticar 4563 casos de càncer de 
mama l’any 2021, que és el ti-
pus de càncer més diagnosticat 
en dones en aquesta comunitat 
autònoma. Tot i que els diver-
sos avenços que s’han anat 
realitzant al llarg dels anys, així 
com la detecció precoç, han fet 
que sigui possible millorar la 
supervivència d’aquesta malal-
tia, aquest tipus de càncer és el 
que té més mortalitat entre les 
dones. Això es deu al fet que, 
tot i que la supervivència està 
augmentant, també s’estan di-
agnosticant un major nombre 
de casos, motiu pel qual les 
morts causades per aquesta 
malaltia segueixen augmen-
tant, en nombres absoluts.

Sònia Pernas, doctora respon-
sable de la Unitat de Càncer 
de Mama del Servei d’On-
cologia Mèdica de l’Institut 
Català d’Oncologia, destaca 
un tractament anomenat 
immunoconjugat, que consis-
teix en “un anticòs que s’uneix 
selectivament a una proteïna 
de cèl·lula tumoral”. Aquest 
porta unit quimioteràpia, la 
qual s’allibera a la cèl·lula 
tumoral. Això fa que hi hagi 
menys efectes secundaris, i és 
un tractament que té un molt 
bon impacte, especialment 

en càncers avançats, tal com 
explica la doctora. Per altra 
banda, també parla de la im-
munoteràpia, que es pot utilit-
zar en alguns casos de càncer 
de mama triple negatiu en què 
la malaltia està avançada. La 
doctora Pernas també destaca 
la importància d’un enfoca-
ment multidisciplinari durant 
el seguiment de la malaltia i 
el tractament dels diversos 
efectes secundaris.

També és indispensable 
remarcar la importància del 
diagnòstic precoç i de realitzar 
revisions mèdiques de manera 
regular. És essencial fer-se una 
autoexploració del pit cada 
mes i, en el cas de les dones 
majors de 50 anys, fer-se 
mamografies cada dos anys. A 
partir d’aquesta edat, totes les 
dones reben una carta per tal 
de realitzar-se aquesta prova, 
però no totes hi acudeixen. Es 
tracta de quelcom imprescin-
dible, ja que la detecció precoç 

millora de manera molt signifi-
cativa la supervivència.

Per altra banda, en cas de 
presentar algun símptoma, 
és necessari anar al metge 
com abans millor. Alguns 
dels símptomes més habituals 
són l’aparició d’un nòdul a la 
mama o a l’aixella, un canvi 
de mida en una de les mames, 
irregularitats en el seu contorn, 
canvis en el mugró o alteraci-
ons a la pell.

Actualment, la supervivència 
al càncer de mama al cap de 
cinc anys és del voltant del 
90% en alguns països, però 
hi ha molts països en des-
envolupament que disposen 
de recursos molt limitats. És 
necessari, per tant, intentar 
que aquests avenços mèdics 
que milloren la supervivència 
arribin al màxim de llocs i gent 
possible.

  La Torre De Barcelona

Avenços contra el 
càncer de mama 
Segons l’Organització Mundial de la Salut, el càncer de mama és el tipus de càncer més comú, 
i l’any 2020 es van registrar més de 2,2 milions de casos. Des de l’any 1980, s’han realitzat 
avenços molt importants pel que fa al tractament d’aquesta malaltia.

La detecció precoç és 
indispensable per tal de 
continuar millorant la 
supervivència al càncer 
de mama. Cal fer-se 
autoexploracions, 
acudir a les revisions 
mèdiques, fer-se 
mamografies a partir 
dels 50 anys i anar 
al metge en cas de 
presentar algun 
símptoma.
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La Clínica Roso Rodrigues 
es una clínica médica estética 
especializada, para cuidarte 
tanto por dentro como por 
fuera. Nuestros tratamientos 
corporales y faciales están 
enfocados en la prevención, 
rejuvenecimiento y cambios 
estéticos para que te sientas 
bien contigo misma.  

No podemos evitar el en-
vejecimiento, pero si pode-
mos cuidarnos para llevar 
cada etapa de nuestra vida 
sintiéndonos bien y con 
confianza, siempre respec-
tando nuestra edad, natu-
ralidad y estilo de vida. 

COOLSCULPTING 
ELITE: ELIMINA LA 
GRASA LOCALIZADA 
RESISTENTE. 
TRATAMIENTO NO 
INVASIVO
En la Clínica Roso Rodrigues, 
empezamos nuestra historia 
como una clínica enfocada 
en la remodelación corporal. 
Somos y siempre seremos 
especialistas en Coolsculpting 
Elite, el mejor tratamiento para 
la reducción de volumen y eli-
minación de la grasa localizada 
resistente, que no conseguimos 
eliminar solamente con dietas 
y deporte. Coolsculpting es 
una alternativa no invasiva a la 
liposucción. Utilizamos aplica-
dores en la zona a tratar para 
perder volumen y eliminar la 
grasa molesta. 

SECRET RF: 
INNOVACIÓN EN EL 
TRATAMIENTO DE 
FLACIDEZ Y MARCAS 
DEL ENVEJECIMIENTO
La novedad en la Clínica es 
el Secret RF. Un tratamiento 
innovador y verdaderamente 
eficaz para la flacidez. El 
Secret RF acaba de llegar a 
Europa y es la última tecno-
logía en renovación dérmica 
que utiliza un método dual 
de microneedling y radiofre-
cuencia. Es un tratamiento 
médico estético que revita-
liza la piel desde el interior, 

para producir colágeno y 
elastina mejorando la flaci-
dez y marcas cutáneas en 
rostro, cuello y cuerpo. 

MEDICINA ESTETICA 
FACIAL: PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO 
Para los tratamientos faci-
ales contamos con la Dra. 
Isabel Chaure, responsable 
de la unidad facial en la 
Clínica Roso Rodrigues. Ella 
ha desarrollado su carrera 
en Alemania y España y 
sus técnicas están enfoca-
das en la naturalidad y en 

la harmonía facial, para 
lograr tu mejor versión. 

Todos nuestros equipos 
médicos son avalados por la 
FDA y CE. Nos enfocamos 
en ofrecer las técnicas más 
modernas, eficaces y seguras 
para nuestros pacientes. 

Sentirnos bien hace que ten-
gamos más confianza y esto, 
nos ayuda a llevar una vida 
más equilibrada tanto mental-
mente como físicamente. ¡Te 
esperamos!

CLINICA ROSO RODRIGUES: Tu Clínica de medicina 
estética Facial y Corporal en el barrio

Clínica Roso Rodrigues

• Coolsculpting Elite: elimina la grasa localizada resistente. Alternativa a la liposucción

• Secret RF: innovacion en el tratamiento de flacidez y marcas del envejecimiento

• Medicina Estética Facial: prevención y tratamiento

   Además de otros tratamientos médicos. 

Los lectores de la revista recibirán un detalle especial.

clinicarosorodrigues.com · T.934 619 398 - 689 051 829 · info@coolsculptingbarcelona.es @coolsculptingbarcelona
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El mal d’esquena és un dolor 
molt comú entre la població, 
però les seves causes tenen 
múltiples orígens. Moltes 
vegades, solucionar-ho seria tan 
fàcil com corregir la postura 
corporal, però d’altres es tracta 
d’una qüestió més complicada. 

Els símptomes també varien 
força, tant pot ser un dolor 
agut i focalitzat, com que 
sigui més generalitzat. Fins i 
tot el dolor pot anar-se’n cap 
a altres zones del cos, com 
les cervicals o les cames. A 
continuació llistem algunes 
de les causes més comuns del 
mal d’esquena. 

• Postura corporal 
incorrecta. Seure malament 
durant moltes hores fa que 
forcem l’esquena en posicions 
antinaturals. Aquest hàbit pot 
provocar un mal d’esquena o 
agreujar-ne un d’existent. 
• Distensió de lligaments 
o muscular. Dur a terme 

de forma repetida accions 
dures per l’esquena, com 
aixecar pes o ajupir-se, 
pot afectar els lligaments i 
els músculs de l’esquena, 
provocant un dolor intens. 
• Discopatia. Els discs 
vertebrals alleugen els cops 
provocats pel moviment de la 
columna. Si aquests discs es 
veuen afectats o es trenquen, 
provoquen dolor, ja que faràn 
pressió contra algun nervi. 
• Artritis. Es tracta d’una 
inflamació que afecta a la 
membrana sinovial, que 
recobreix l’interior de les 
articulacions. Quan es dóna 
al voltant de la columna 
vertebral, es produeix una 
reducció de l’espai que 
envolta la medul·la espinal, la 
qual cosa provoca dolor. 
• Osteoporosi. En aquest 
cas, una infermetat és la que 
provoca porositat i, per tant, 
fragilitat dels ossos. Així, és 
més fàcil patir fractures i tenir 
mal d’esquena. 

• Artrosi. És una malaltia 
crònica que ve provocada per 
la degeneració del cartílag que 
cobreix els ossos a la zona de 
les articulacions. 

La majoria de gent pateix 
mal d’esquena alguna vegada 
a la seva vida, i ho fa per 
molts motius diferents. Tot 
i la quantitat de possibilitats 

en quant a les causes, també 
hi ha alguns factors que 
augmenten el risc de patir mal 
d’esquena. Són les següents:

• Edat. El mal d’esquena sol 
ser més comú a partir dels 40 
anys d’edat. 
• Obesitat. Quan l’esquena 
ha d’aguantar més pes del que 
hauria, sol aparèixer dolor. 
• Sedentarisme. Quedar-
se massa quiet i no moure 
els músculs de l’esquena la 
debilita. 
• Tabac. Fumar augmenta les 
possibilitats de patir malalties 
com la osteoporosi i redueix 
el fluxe sanguini cap a la 
columna vertebral. 
• Portar pes de forma 
incorrecta. És molt 
important agafar bones 
postures quan aixequem 
o carreguem pes, evitant 
sobrecarregar l’esquena.

  La Torre De Barcelona

Les principals causes
del mal d’esquena

La majoria de 
gent pateix mal 
d’esquena algu-
na vegada a la 

seva vida, i ho fa 
per molts mo-
tius diferents.
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Que l’esmorzar sigui l’àpat 
més calòric del dia fa que la 
resta del dia no tinguem tanta 
gana i això, tot i que encara 
se’n desconeguin els mecanis-
mes específics, pot ajudar a 
perdre pes. 

Així ho ha conclòs un estudi 
d’uns investigadors liderats 
per Alexandra M. Johnstone 
de la Universitat d’Aberdeen, 
a Escòcia, i que s’ha publicat 
a Cell Metabolism.

Aquesta investigació sug-
gereix que una quantitat de 
calories al matí no és el mateix 
que la mateixa quantitat a la 
tarda o a la nit. Al contrari, 
el moment en què s’ingereixi 
una caloria sí que importa. 
Així, les dietes per perdre 
pes poden ser més o menys 
segons l’hora en què es faci 
l’àpat principal. 

Per realitzar l’estudi, els 
científics escocesos es 
van basar en 30 persones 
amb obesitat o sobrepès 

i les van sotmetre a un 
règim de quatre setma-
nes. Alguns d’ells feien 
de l’esmorzar l’àpat més 

contundent, mentre que 
els altres no ho feien així. 

Resultats
Els resultats van indicar que 
sempre, en tots els casos, la 
crema de calories i la pèrdua 
de pes era la mateixa, però 
els participants que esmor-
zaven més fort afirmaven 
tenir menys sensació de gana 
durant la resta del dia. 

Així doncs, els investigadors 
conclouen que el fet que 
l’esmorzar sigui l’àpat més 
calòric ajuda a no tenir tanta 
gana durant el dia i, així, pu-
gui ser més fàcil complir amb 
els objectius del règim per 
aprimar-se. 

 La Torre De Barcelona

Si fem que l’esmorzar sigui l’àpat més calòric de 
la jornada, això ens ajudarà a no tenir tanta gana 
durant la resta del dia.

Un bon esmorzar 
per perdre pes
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Es demana als 
consumidors que 
no consumeixin 
els següents 
productes i els 
retornin als punts 
de compra.
Ametlla fregida amb mel 
d’Alesto (Lidl). Bossa de 
150 grams. Lots i dates de 
consum preferent: 1113836 
del 19/2/2023 al 20/6/2023; 
1114171 del 19/2/2023 al 
20/6/2023; 1114532 del 
19/2/2023 al 20/6/2023; i 
1114668 del 19/2/2023 al 
20/6/2023.
 
Cacauets fregits amb 
mel de Consum. Bossa de 
150 grams. Lots i dates de 
consum preferent: 1113906 
del 27/1/2023 al 20/6/2023; 
1114107 del 27/1/2023 al 
20/6/2023; 1114375 del 
27/1/2023 al 20/6/2023; 
1114518 del 27/1/2023 al 
20/6/2023; i 1114695 del 
27/1/2023 al 20/6/2023.
 
Cacauets amb mel de Car-
refour. Bossa de 125 grams. 
Lots i dates de consum prefe-
rent: 1113744 del 19/2/2023 
al 20/6/2023; 1113976 del 
19/2/2023 al 20/6/2023; 
1114039 del 19/2/2023 al 
20/6/2023; 1114149 del 
19/2/2023 al 20/6/2023; i 
1114569 del 19/2/2023 al 
20/6/2023.
 
Cacauets fregits amb mel 
de Dia. Bossa de 200 grams. 
Lots i dates de consum prefe-
rent: 1114077 del 19/2/2023 
al 20/6/2023; 1114187 del 

19/2/2023 al 20/6/2023; 
1114536 del 19/2/2023 al 
20/6/2023; i 1114649 del 
19/2/2023 al 20/6/2023.

Cocktail a la mel i sal 
d’Eagle. Bossa de 75 grams. 
Lots i dates de consum pre-
ferent: 1114099 del 6/1/2023 
al 9/04/2023; i 1114822 del 
6/1/2023 al 9/04/2023.
 
Cacauets a la mel i sal 
d’Eagle. Bossa de 40 grams. 
Lots i dates de consum prefe-
rent: 1113683 del 15/2/2023 
al 20/6/2023; 1113746 del 
15/2/2023 al 20/6/2023; 
1113978 del 15/2/2023 al 
20/6/2023; 1114418 del 
15/2/2023 al 20/6/2023; i 
1114821 del 15/2/2023 al 
20/6/2023.
 
Cacauets a la mel i sal 
d’Eagle. Bossa de 90 grams 
(75+20%). Lots i dates de 
consum preferent: 1114570 
del 27/2/2023 al 06/4/2023; 

i 1114714 del 27/2/2023 al 
06/4/2023.
 
Cacauets a la mel i sal 
d’Eagle. Bossa de 75 grams. 
Lots i dates de consum prefe-
rent: 1113983 del 06/1/2023 
al 01/6/2023; 1114052 del 
06/1/2023 al 01/6/2023; 
1114100 del 06/1/2023 al 
01/6/2023; 1114214 del 
06/1/2023 al 01/6/2023; 
1114312 del 06/1/2023 al 
01/6/2023; 1114456 del 
06/1/2023 al 01/6/2023; 
1114571 del 06/1/2023 al 
01/6/2023; i 1114692 del 
06/1/2023 al 01/6/2023. 
 
Cacauets fregits amb 
mel d’Eroski. Bossa de 
100 grams. Lots i dates de 
consum preferent: 1113804 
del 17/3/2023 al 25/5/2023; 
1114211 del 17/3/2023 al 
25/5/2023; 1114417 del 
17/3/2023 al 25/5/2023; i 
1114619 del 17/3/2023 al 
25/5/2023. 

Vigila amb els 
envasos de fruits secs
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha advertit sobre la troballa 
de cossos estranys metàl·lics dins d’envasos de fruita seca amb mel. L’alerta afecta sis productes 
diferents de fruits secs que inclouen ametlles, cacauets i cocktail.

Els productes afectats 
són 35 lots, de 

marques diferents, i 
tots ells, produïts per 

l’empresa Borges. 
Borges assenyala: la 
matèria metàl·lica és 

suficientment gran com 
perquè sigui detectada i 
no consumida. La seva 
presència i el contacte 

amb la mateixa no 
comporta cap risc per a 

la salut».
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Holovital:  
Medicina 
Oriental 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 tratamiento que pueden
seguir mujeres (incluso des-
pués del parto, siempre y cu-
ando no estén en periodo de 
lactancia), hombres y también 
jóvenes a partir de 16 años, 
sin contraindicaciones. Con 
dietas adaptadas para perso-
nas 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 duraderos. 
Nuestras técnicas son salu-
dables. Ayudamos a llevar 

un control sobre el cuer-
po y, lo más importante, 
a sentirse más dinámico y 
con más ganas de vivir.

Holovital es una buena opción 
para aquellas personas que 
quieran adelgazar sin pasarlo 
mal ni padecer hambre, y a 
la vez disfrutar de un buen 
estado 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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Ugur Sahin i Ozlem Tureci 
són un matrimoni alemany 
que l’any 2008 va fundar 
l’empresa BioNTech i 
que porten des de llavors 
investigant la tecnologia 
de l’ARN missatger. Quan 
va començar la pandèmia, 
aquesta empresa es va 
associar amb Pfizer amb 
l’objectiu d’utilitzar 
aquest enfocament per 
desenvolupar una vacuna 
eficaç contra el coronavirus.

Les investigacions realitzades 
al llarg dels anys, així com 
tot el que han après durant el 
procés de desenvolupament 
d’aquesta vacuna, els 
han permès iniciar altres 
projectes que tenen l’objectiu 
de desenvolupar una vacuna 
contra el càncer. El passat 
mes d’octubre, Sahin i 
Tureci, que són metges i 
professors, van afirmar el 
següent en una entrevista 
a la cadena britànica BBC: 
“Creiem que la cura del 

càncer, o canviar la vida dels 
pacients amb càncer, està al 
nostre abast”.

La primera vacuna 
contra el càncer
Segons els experts, la 
tecnologia de l’ARN 
missatger, la qual es va fer 
servir per desenvolupar 
la vacuna contra el 
coronavirus, es podria 
fer servir per prevenir 
el càncer. Els metges 
han iniciat projectes per 
desenvolupar vacunes 
contra el melanoma, contra 
el càncer d’intestí i contra 
altres tipus de tumors. S’han 
realitzat diversos assajos 
i els resultats que s’han 
obtingut fins ara durant 
el procés d’investigació 
són esperançadors. Els 
fundadors de BioNTech 
afirmen que aquesta vacuna 
contra el càncer podria 
arribar abans de l’any 2030. 
També expliquen, però, que 

encara hi ha molts obstacles 
per vèncer i que és necessari 
continuar treballant.

La tecnologia de 
l’ARN missatger
Aquesta vacuna contra el càn-
cer tindria un funcionament 
similar a la vacuna contra el 
coronavirus, ja que l’enfo-
cament d’ambdues vacunes 
estaria basat en la tecnologia 
de l’ARN missatger, la qual 
destaca per la seva versatilitat.
Aquest tipus de tecnologia 
funciona enviant a les 
cèl·lules unes instruccions 
que els indiquen a quin 
enemic han de perseguir. Dit 
d’altra manera, les vacunes 
d’ARN missatger ajuden les 
nostres cèl·lules a produir 
una proteïna o un antigen 
contra una malaltia concreta. 
En el cas del coronavirus, 
la tecnologia ARNm envia 
instruccions per tal que 
les cèl·lules produeixin la 
proteïna S. En el cas de la 

vacuna contra el càncer, es 
tractaria d’un marcador a 
la superfície de les cèl·lules 
tumorals. Aquest enviaria 
instruccions al sistema 
immunitari per distingir les 
cèl·lules afectades, per tal 
d’atacar-les i destruir-les.

  La Torre De Barcelona

Segons BioNTech, la vacuna contra el càncer podria 
arribar abans de 2030

BioNTech porta 
anys investigant la 
tecnologia ARN 

missatger, i sembla 
ser que aquesta es 

podria fer servir per 
prevenir el càncer.
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Els gossos detecten amb una 
precisió superior al 93% els 
canvis d’olor de la suor i 
l’alè, i això ajuda al fet que 
puguin olorar l’estrès dels 
seus amos a causa. Així ho 
diu un estudi de la Univer-
sitat Queen’s de Belfast, 
publicat a la revista Plos One.

Els gossos s’han utilitzat 
per donar suport a persones 
que pateixen ansietat, atacs 
de pànic, trastorn d’estrès 
posttraumàtic i altres es-
tats psicològics. Això va 
fer pensar als investigadors 
que potser podien percebre 
senyals químics. Van reco-
llir mostres d’alè i suor de 
36 persones no fumadores 
que no havien menjat ni 
begut recentment abans 
i després de plantejar-los 
problemes aritmètics a gran 
velocitat per generar estrès.

La prova
Van comprovar la freqüència 
cardíaca i la pressió arterial 
per confirmar l’estat nerviós, 
i van mostrar a quatre gossos 
proves d’estats d’estrès, de 
relaxament i neutres. Els 
gossos, prèviament entrenats, 
van tenir un comportament 

d’alerta i van detectar l’estrès 
en un 93% dels casos.

Segons la investigació, l’estrès 
psicològic i agut altera l’olor 
de l’alè i la suor, i per això 
els gossos poden saber si la 
persona es troba en un estat 
d’estrès o ansietat.

Més estudis
D’aquesta manera, els nous 
coneixements poden servir 
per entrenar gossos a ajudar 
persones que pateixen dife-
rents problemes psicològics, 
la qual cosa requerirà d’estu-
dis addicionals.

 La Torre De Barcelona

Un nou estudi confir-
ma que l’estrès altera 
l’olor de l’alè i la suor 
i els gossos poden 
detectar-lo en la gran 
majoria de casos.

Els gossos són capaços 
d’olorar l’estrès 
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Les pells grasses o amb ten-
dència a l’acne sovint han de 
bregar amb el rastre que els 
grans deixen sobre el ros-
tre. Això preocupa a moltes 
persones i fins i tot pot afectar 
la seva autoestima. Per això, 
el primer i més important és 
deixar clar que unes marques 
d’acne no ens resten bellesa, 
som igualment increïbles. I el 
segon, perquè tampoc hem 
de portar “damunt” alguna 
cosa que no ens agrada, és 
que existeixen cures, consells 
i productes que ens poden 
ajudar a tractar-les i prevenir 
la seva aparició.

Per què es 
produeixen?
Les marques de l’acne són 
causades principalment per 
la presència d’una inflamació 
en la cavitat cutània que, a la 
vegada, es produeix quan els 
fol·licles pilosos s’obstrueixen 
per l’excés de cèl·lules mortes, 
grassa i altres substàncies. 
La lesió acostuma a ser lleu i 
superficial, fàcil de curar. Però 
també poden desenvolupar-se 
lesions greus, especialment 
quan s’estripen les parets del 
fol·licle. Durant la infecció, la 
contaminació s’estén als tei-
xits dèrmics, destruint el teixit 
sa. Per a reparar els danys en 
la capa dèrmica, es formen 
noves fibres de col·lagen, 
una proteïna de cel·lulosa 
que és l’ingredient clau per a 
mantenir l’elasticitat i la fer-

mesa del nostre rostre. Hi ha 
algunes persones que són més 
propenses a les marques de 
l’acne que unes altres. Si tens 
antecedents familiars, és més 
probable que les desenvolupis. 
Les persones amb tons de pell 
més foscos també tenen un 
major risc de desenvolupar 
marques d’acne.

Tipus de marques
Atròfiques
Són el tipus més comú de 
cicatrització. Es produeixen 
quan hi ha una pèrdua de tei-
xit, la qual cosa provoca una 
depressió en la pell. Aquestes 
marques acostumen a ser 
causades per una inflamació 
que destrueix les fibres de 
col·lagen. Aquí, distingim tres 
tipus:

• Marques en forma de 
picagel: cicatrius petites i 
profundes que semblen forats 
en la pell.

• Marques en forma de vagó: 
porus grans i oberts amb 
vores esmolades.

• Marques en forma de corró: 
depressions àmplies en la pell 
amb suaus pendents.

Hipertròfiques
Són menys comunes. Es 
produeixen quan hi ha un 
creixement excessiu de teixit, 
la qual cosa dona lloc a una 
marca elevada i plena de sots. 
Aquestes cicatrius acostumen 

a ser causades per un excés 
de producció de col·lagen. 
Existeixen dos tipus:

• Marques queloidals: ci-
catrius grans i elevades que 
poden estendre’s més enllà de 
la zona de la lesió original.

• Marques hipertròfiques: 
cicatrius més petites i elevades 
que es mantenen dins dels 
límits de la lesió original.

Tractar-les
Encara que, una vegada pro-
duïdes, les marques d’acne no 
es poden eliminar totalment, 
existeixen tractaments i con-
sells perquè se suavitzin i la 
pell estigui més sana, la qual 
cosa ens ajudarà a prevenir 
que surtin més.

1. Ingredients casolans per a 
hidratar la pell i reduir la in-
flamació, que poden ser útils 
en casos lleus: mantega de 
cacau, àloe vera, mel, suc de 
llimona, te verd i bicarbonat 
de sodi.

2. Farciments dèrmics: aquest 
tractament consisteix a injec-
tar una substància (normal-
ment àcid hialurònic) en les 
cicatrius per a emplenar-les. 
Això pot ajudar a reduir l’as-
pecte de les marques i fer-les 
menys visibles. No és una so-
lució permanent i cal repetir 
el procés cada pocs mesos.

3. Teràpia làser: consisteix a 
utilitzar un làser per a elimi-
nar la capa superior de la pell. 
Això pot ajudar a suavitzar 
l’aspecte de les marques i fer-
les menys perceptibles.

4.  Teràpia de llum led: usa 
un dispositiu que emet llum 

LED, que penetra en la pell i 
estimula la producció de col-
lagen. És un tractament suau 
i adequat per a tota mena de 
pells.

5. Microneedling: un tracta-
ment més recent però prome-
tedor. Consisteix a utilitzar un 
dispositiu amb petites agulles 
per a crear diminutes punci-
ons en la pell.

I com les prevenim?
Aquí van uns trucs per a 
ajudar-te amb els grans infla-
mats, l’acne severa i amb el 
procés de curació.

• No rebentis els grans. Pot 
provocar inflamació i em-
pitjorar l’acne. És millor que 
acudeixis a un dermatòleg o a 
un esteticista.

• No et furguis la pell 
gratant-te amb els dits, pel 
mateix motiu.

• Utilitza productes suaus i 
no irritants. Aquells que con-
tenen àcid salicílic o peròxid 
de benzoïl poden ser agressius 
per a la pell i han d’usar-se 
amb moderació. És important 
que, després, t’apliquis una 
crema hidratant suau per a 
calmar la pell.

• Els teus dispositius de belle-
sa també han de ser suaus.

• Exfolia i hidrata la teva pell 
regularment. Per a eliminar 
les cèl·lules mortes, millorar la 
salut general de la pell i reduir 
l’aparença de les marques.

  bellezaactiva.com | @belle-
zaactiva / AMIC 

Consulta a un dermatòleg si tens acne greu, perquè 
pugui receptar-te un tractament específic per a les 
teves necessitats concretes.

T’expliquem tot el que (pot ser) no sabies sobre les marques d’acne 

Marques d’acne: tot el que has de saber per 
a tractar-les i prevenir-les
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Olors que atrauen els mosquits
Et dona la sensació que els 
mosquits sempre et piquen 
a tu? T’has preguntat mai 
per què sembla que aquests 
insectes sempre piquen més 
unes persones que altres? Al 
llarg dels anys, s’han realit-
zat diversos estudis cientí-
fics que han investigat quin 
podria ser el motiu d’això. 
Recentment, s’ha publicat 
un estudi que explica quines 
són les olors que més atrauen 
els mosquits i que, per tant, 
fan que aquests piquin molt 
més sovint unes persones 
determinades. Aquest estudi 
indica que un dels motius 
que podria portar els insectes 
a picar més unes persones o 
altres són els àcids carboxílics, 
unes substàncies produïdes 
pel greix de la pell.

L’estudi, realitzat per un grup 
d’investigadors de la Univer-
sitat Rockefeller de Nova York 

i publicat a la revista Cell, 
sembla haver trobat quines 
substàncies concretes atrauen 
més els mosquits. 

Els experts van comptar 
amb la participació de 64 
persones i els van cobrir 
l’avantbraç amb peces de 
niló. L’objectiu d’això era 
captar les molècules que la 
pell desprèn. El proper pas 
va ser col·locar aquestes 
peces de niló en una caixa 
plena de mosquits, per tal de 
veure quines eren les peces 
que més atreien aquests 
insectes. Al llarg dels tres 
anys que va durar l’experi-
ment, es van realitzar 2.330 
proves per poder veure si els 
resultats canviaven o eren 
consistents. A més, els in-
vestigadors es van assegurar 
que la tria dels mosquits fos 
la mateixa durant el temps 
que va durar l’estudi.

Van observar que la peça de 
niló d’un dels participants 
destacava envers la resta. 
Aquesta peça atreia els insec-
tes quatre vegades més que la 
del segon participant que més 
els atreia, i cent vegades més 
que la persona que menys 
atreia els mosquits.

Segons els resultats de l’es-
tudi, a la pell de les persones 
que resultaven més atracti-
ves pels mosquits hi havia 
presents tres àcids carboxílics 
concrets: el pentadecanoic, 
l’heptadecanoic i el nona-
decanoic. Els experts també 
expliquen, però, que hi ha deu 
altres àcids carboxílics que no 
es van poder identificar bé.

No és possible treure 
conclusions
Els autors de l’estudi afirmen 
que, tot i que sembla ser que 

aquests àcids carboxílics estan 
relacionats amb el fet que 
algunes persones resulten més 
atractives pels mosquits que 
altres, no és possible afirmar 
que aquestes substàncies 
siguin determinants. Tampoc 
és possible concloure que 
aquests àcids siguin les úni-
ques substàncies que fan que 
l’olor d’una persona resulti 
atractiva per aquests insectes.

L’espècie de mosquit que es 
va utilitzar per dur a terme 
l’experiment és transmis-
sora de diverses malalties. 
Els investigadors destaquen 
que aquest tipus d’estudis 
podrien ajudar, en el futur, a 
trobar mesures i estratègies 
per modificar les substàncies 
de la pell de les persones que 
resulten més atractives pels 
mosquits. D’aquesta manera, 
seria possible reduir l’impacte 
d’aquestes malalties.  

L’experiment va 
consistir en cobrir 
l’avantbraç de 64 par-
ticipants amb peces 
de niló i en col·locar 
aquestes peces en una 
caixa plena de mos-
quits, per veure qui-
nes els atreien més.



@farmacia_ghm
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Va ser a finals de l’any 2015 
quan la històrica masia Torre 
Garcini, ubicada al número 
40-46 del carrer Xiprer, es va 
salvar de l’enderrocament per 
reobrir-se com a equipament 
públic. Però sis anys després 
que l’edifici caigués en l’oblit, 
encara hi ha incerteses sobre 
quan s’inaugurarà com a nou 
casal per a gent gran. El que 
sí se sap és que el projecte 
executiu de les obres estarà fet 
previsiblement durant aquest 
mandat, com a molt tard al 
juny del 2023. 

La proposta guanyadora es 
diu “Passatge Garcini 15” i ha 
estat la presentada per l’estudi 
d’arquitectura Carles Enrich, 
que s’encarregarà de reha-
bilitar i adequar la finca. Es 
tracta d’una masia del segle 
XVIII que va ser habitada 
fins a l’any 2010 i que consta 
també de pou, torre, restes 
d’altres edificacions i jardí.

Espais patrimonials
Segons estableixen les 
condicions del consistori, la 

rehabilitació de Torre Gar-
cini ha de ser respectuosa 
i sensible amb els elements 
patrimonials d’aquest edifici 
històric, que va ser adquirit 
per l’Ajuntament a través 
d’un procés d’expropiació 
forçosa que va iniciar el 
2017. Ara, l’equip d’arqui-
tectura haurà de dur a terme 
l’avantprojecte conjunt dels 
edificis de la finca i del jardí 
i, posteriorment, haurà de 
redactar el projecte executiu. 

Les antigues construccions 
existents en aquest espai 
històric continuaran com 
a tals per tal de preservar 
l’esperit de la masia i el seu 
valor icònic, si bé es poden 
autoritzar enderrocs pun-
tuals en algun cas concret. 
En aquesta mateixa línia, es 
recuperaran espais patrimo-
nials com el pou, la torre, 
la bassa i el mur de pedra.

Reivindicació veïnal
En paraules de la regidora 
d’Horta-Guinardó, Rosa 
Alarcón, “gràcies a la rei-

vindicació veïnal, l’Ajunta-
ment de Barcelona fa un pas 
endavant més per preservar 
patrimoni i donar-li un ús 
social per a la gent gran”. La 
polèmica es remunta a anys 
enrere, quan la Torre Garcini 
va ser venuda el 2010 i els 
nous propietaris, l’empre-
sa Núñez y Navarro, van 
demanar llicència per tirar-la 
a terra i fer un bloc de pisos. 

El 2014 gairebé ho van 
aconseguir, però, llavors, el 
consistori va prorrogar la 
suspensió del permís d’en-
derroc en diverses ocasions 
i, finalment, es va anul·lar el 

31 de desembre del 2015. 
L’Ajuntament va requalifi-
car els terrenys i el 2018 es 
va materialitzar la compra.

Vandalisme
D’aquesta manera, ara, la 
totalitat de la finca és de 
titularitat municipal. Té 
una superfície de 1.569 
metres quadrats i és la 
masia millor conservada 
del Guinardó, si bé ha patit 
algun acte incívic, com 
pintades a la porta d’accés.

  La Torre De Barcelona

La històrica masia Torre Garcini del 
Guinardó serà un casal per a gent gran

El districte d’Horta-Guinardó preveu que el 
projecte d’obres de la nova Torre Garcini estarà 
enllestit el juny del 2023.

Després de salvar l’edifici de l’enderroc gràcies a la mobilització 
veïnal, queda per saber quant de temps trigaran les obres

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

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

- Homeopatia.
- Fitoteràpia.
- Consell Nutricional.
- Consell Articular.
- Infantil.
- Dermocosmètica.

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

Segueix-nos a:
lafarmaciadetarradellas

LaFarmaciadeTarradellas
@FarmTarradellas

        646 294 025  info@lafarmaciadetarradellas.es934 301 926Av. Josep Tarradellas 3,  08029, Barcelona



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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El servei de teleassistència 
municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, conegut popular-
ment com “la medalleta” o 
“el medalló”, va tancar l’any 
2021 amb un total de 108.631 
persones ateses, xifra que 
suposa un increment del 5,5% 
respecte a les 102.919 perso-
nes de l’any anterior. A més, 
aquesta és la dada més alta de 
tota la sèrie històrica.

En l’actualitat, gairebé el 80% 
de les persones de més de 80 
anys que viuen soles a la ciutat 
de Barcelona disposen d’aquest 
servei. A més, s’han anat instal-
lant dispositius de seguretat als 
domicilis com a prevenció de 
possibles incidents i, en aquest 
segment, també s’ha arribat 
a unes xifres rècord, amb la 
col·locació de 26.444 detectors 
de fum, 3.910 detectors de 
fugues de gas, 1.643 detectors 
de mobilitat i 767 aparells de 
geolocalització.

En total, hi ha 33.000 apa-
rells amb diferents funcions. 
Aquest servei permet a les 
persones que viuen soles o a 
parelles grans poder disposar 
d’un sistema d’avís en cas 

d’urgència, com podria ser 
una caiguda o una fuita de 
gas, a través d’un botó que es 
penja del coll com un medalló 
o d’un aparell que sovint està 
col·locat al costat del telèfon 
fix, si és que es té.

L’any 2021, el servei munici-
pal de teleassistència va rebre 
més de 636.000 trucades de 
les persones usuàries, de les 
quals 343.000 tenien a veure 
amb la comunicació de dades, 
200.000 amb seguiments 
tècnics i 93.000 per demanar 
ajuda. Com a conseqüència 
d’aquestes trucades es van 
produir 100.000 mobilitza-
cions de recursos que, en la 
majoria de casos, van haver 
de derivar-se a serveis com el 
telèfon 061, atenció sanitària 
o activació de bombers.
A més de les trucades rebudes, 

es van fer més de 302.000 
trucades proactives en el marc 
de diferents campanyes de 
seguiment telefònic.

Segons dades del consisto-
ri, l’enquesta de satisfacció 
d’aquest servei es manté en 
nivells molt elevats, ja que 
obté una nota mitjana de 9,4 
punts sobre 10. El 95% de les 
persones enquestades con-
sidera que la teleassistència 
s’adapta a les seves necessitats 
i en destaquen la bona atenció 
del personal que atén les seves 
trucades i la seva amabilitat.

De la mateixa manera, la 
gran majoria de les persones 
entrevistades assegura que se 
senten més segures i acom-
panyades amb aquest aparell, 
ja que en cas de tenir alguna 
emergència, és un servei fàcil 

al qual acudir i això les fa sen-
tir més tranquil·les a l’hora de 
poder continuar vivint a casa 
seva de forma independent. 
D’altra banda, l’any passat 
es va constituir el Consell de 
Participació de Teleassistèn-
cia, en què persones usuàries, 
familiars, el Consell Assessor 
de la Gent Gran, el mateix 
servei de teleassistència i 
l’Ajuntament van aprofundir 
en la manera de fomentar el 
benestar i l’envelliment actiu 
de les persones usuàries. 
També es va fer una cam-
panya informativa entre les 
persones de més de 75 anys 
que no disposen del servei de 
teleassistència per tal d’infor-
mar-les del funcionament i 
de quins són els mitjans per 
sol·licitar-ne l’alta.

  La Torre De Barcelona

El servei de teleassis-
tència, un cas d’èxit

Des que l’Ajuntament 
de Barcelona va posar 
en marxa fa 16 anys el 
servei de teleassistència, 
el nombre de persones 
usuàries no ha deixat 
de créixer, fins a as-
solir xifres rècord. La 
valoració que fan del 
programa les persones 
ateses és excel·lent: de 
9,4 sobre 10, fet que 
acredita l’èxit i la neces-
sitat d’aquesta iniciativa 
per tal que gent gran i/o 
que viu sola se senti més 
segura i acompanyada.

Segurs i  
acompanyats
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Somos algo más que un 
cuerpo, las emociones juegan 
un papel vital. Siempre se ha 
hablado del Sistema nervioso 
Central y del Sistema ner-
vioso Periférico, el primero 
consta del cerebro y medula 
espinal y el segundo la red 
nerviosa, pero en el sistema 
digestivo, existe un conjunto 
de Redes Neuronales que 
recubren el estomago y el 
sistema digestivo “sistema 
nervioso entérico” (SNE) 
independiente del que hasta 
ahora no se le ha dado la 
importancia que debiere, fun-
damental para la digestión.

Numerosos estudios han 
revelado que es tan impor-
tante como los otros dos 
(SNC y SNP).

El sistema gastrointestinal, 
tiene sus propios circuitos 
neuronales.

Nuestro estado anímico, 
emocional y psicológico junto 
con una buena alimentación 
son claves para que nuestro 
estado físico y mental estén 
en un estado homeostático, es 
decir en equilibrio evolutivo.

Es de vital importancia 
además un buen estado de 
nuestras mucosas del epitelio 
gástrico; todo esto nos lleva a 
pensar y reflexionar que nues-
tro cuerpo es mucho más.

Somos animales mamíferos y 
formamos parte de la natura-
leza, de la que muchos hemos 
olvidado que pertenecemos 
a ella.

Cuando hay una amenaza, 
nuestro sistema nervioso se 
activa, las células nerviosas 
y hormonas, en concreto de 
las glándulas suprarrenales 
generan cortisol y adrenalina, 
nos aumenta la presión arte-
rial y el cortisol con el estrés, 
aumenta el flujo de la sangre 
y la glucosa, todo ello, para 
salvaguardar nuestra vida de 
posibles peligros.

 El estrés en pequeñas dosis 
es necesario para poder reac-
cionar ante peligros, (como 
animales que somos), es un 
método de defensa; el proble-
ma es cuando ése estado se 
mantiene en el tiempo.

Cuando las personas tenemos 
miedo, mantenemos un esta-
do de alerta, si esos miedos 
son infundados por pensami-
entos repetitivos y constantes, 
creamos un estado de alerta 
continuo y constante provo-

cando generar más cortisol y 
adrenalina, consiguiendo un 
estrés crónico.

También la famosa serotonina 
“hormona de la felicidad”, 
cuando aumenta en nuestra 
red neuronal, nos sentimos 
bien y cuando hay estrés baja 
el nivel.

Nuestro sistema digestivo 
produce y almacena seroto-
nina, ésta absorbe nutrientes, 
nos  favorece en la muscula-
tura  y nos hace estar mas ale-
gres, pero debemos tener cui-
dado con lo que tomamos  sin 
consultar  a los profesionales 
como (Naturópatas, médicos, 
dietistas, psiquiatras, etc..) ya 
que según lo que tomemos 
podemos alterar el equilibrio 
de nuestro cuerpo, pensemos  
que, como ya he dicho antes, 
las células nerviosas no solo 
están en nuestro cerebro sino 
que  se hallan en el resto de 
nuestro cuerpo y sobre todo 

hago  hincapié, en nuestro 
sistema digestivo, el cual se 
concentra una gran cantidad 
de células nerviosas que sin 
saberlo  podemos alterar.

Tambien juegan un papel 
muy importante la micro-
biota, las mucosas y otras 
sustancias que hacen que 
nuestro cuerpo este pro-
tegido frente a sustancias 
tóxicas, virus y bacterias.

Al final deducimos que nu-
estras emociones son de vital 
importancia, para no generar 
desequilibrios en nuestra 
salud y que una alimentación 
equilibrada, adecuada a cada 
persona es necesario, a ser 
posible lo menos manipula-
da y alterada posible y si es 
ecológica mucho mejor para 
tener SALUD, pero hablar de 
alimentación, contaminación 
y ecología, es otro tema que 
nos llevaría a otro articulo y 
que trataremos más adelante.

Cristina Arumí
(Naturopatia y Terapia 
floral)

Algo más que un cuerpo

EL REFUGI DE  
LES HERBES
Rda General Mitre,179 
08023 Barcelona

T. 931 86 28 98  
M. 640 36 63 98 
Barcelona@elrefugide 
lesherbes.com

elrefugidelesherbes.com

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

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

Rda General Mitre,179
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Dilluns - Divendres: 10:00h - 14h / 16:30h - 20:30h
Dissabte: 10:00h - 14:30h

Servei a domicili · Comandes per Whatsapp 640 36 63 98
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Hàbits per tenir més energia
Una dieta sana
Està clar que un dels factors 
fonamentals per garantir uns 
bons nivells d’energia, no 
només en la gent gran, sinó a 
qualsevol edat, són els hàbits 
alimentaris. Les deficiències 
nutricionals, fins i tot aquelles 
que, pel fet de ser lleus, no 
es mostren en els controls de 
salut, poden causar baixos ni-
vells d’energia en les persones.
També hi ha alguns 
nutrients que no depenen 
exclusivament de 
l’alimentació. Un exemple 
és la vitamina D, que també 
depèn de l’exposició al sol. 
Cal ser conscients, però, de la 
importància d’una dieta sana i 
equilibrada, que contingui tots 
els nutrients essencials.

La motivació
Un altre aspecte que està molt 
relacionat amb l’augment 

dels nivells d’energia és la 
motivació. Proposar-se petits 
objectius o reptes pot ser 
una manera d’augmentar els 
nivells d’energia, ja que això 
ajuda les persones a sentir 
motivació i il·lusió per aconse-
guir aquestes fites. Això està 
molt relacionat amb l’estat 
d’ànim, que juga un paper 
molt important en els nivells 
d’energia de les persones. 
De nou, aquest sentiment de 
motivació és important i molt 
beneficiós a totes les edats.

Dormir bé
Dormir bé i obtenir un bon 
descans és quelcom molt 
important en les persones 
grans. Anar al llit a una hora 
adequada i dormir al voltant 
de vuit hores diàries és un 
hàbit molt senzill i que aporta 
molts beneficis, com són un 
augment del nivell d’energia. 
A més, dormir bé és benefici-

ós per al sistema immunitari 
de les persones, per a la seva 
memòria i per a la concentra-
ció. Seguir una rutina del son 
és molt recomanable, i també 
és important assegurar-se que 
el dormitori està preparat per 
reposar bé. És important, per 
exemple, que la temperatura 
sigui agradable, que hi hagi 
silenci i que no hi hagi llum.

Planificar activitats 
fora de la rutina
Un altre hàbit molt saludable 
és planificar excursions o 
petites escapades, que siguin 
diferents a les activitats habi-
tuals del dia a dia. Sentir-se 
aclaparat pot fer que les per-
sones es sentin més cansades 
o desmotivades, amb menys 
energia, i trencar la rutina 
pot ser una manera d’evitar 
que això passi. Per això, fer 
activitats noves o visitar llocs 

nous pot ser una activitat molt 
entretinguda i beneficiosa, 
que pot ajudar a augmentar 
els nivells d’energia.

Relaxar-se
Per suposat, l’estrès també pot 
resultar perjudicial i pot fer 
que les persones es sentin més 
cansades. Les persones sovint 
es preocupen per diversos 
aspectes del dia a dia, i és 
important conèixer quins hà-
bits poden ajudar a controlar 
aquesta preocupació i l’estrès, 
per tal d’evitar que aquestes 
sensacions disminueixin la 
seva energia. La meditació 
o els exercicis de relaxació, 
així com tenir converses amb 
les persones properes, són 
maneres de reduir l’estrès i de 
sentir-se amb més energia.

  La Torre De Barcelona

Descansar bé a la nit 
és essencial per tenir 
més energia durant 
el dia. És important 
que la temperatura 
del dormitori sigui 
agradable, que hi hagi 
silenci i que no hi 
hagi llum.
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Tot i la lenta transformació 
social, continuen vigents 
alguns patrons de gènere i 
així ho ha posat de mani-
fest un informe de l’Institut 
de les Dones del Ministeri 
d’Igualtat. Una mostra de 
més de 1500 noies, d’entre 
18 i 25 anys, ha contestat un 
qüestionari i ha participat en 
una sessió de grup, en la qual 
s’han tractat diversos temes 
sobre els drets sexuals i repro-
ductius de les dones. 

Els resultats han revel·lat que 
un 57% de les participants 
reconeix haver tingut alguna 
vegada relacions sexuals sense 
ganes, per un sentiment de 
sacrifici i/o per satisfer a l’altre. 
Igualment, s’ha establert 
una edat mitja de 16,5 anys 
per a l’inici de les relacions 
sexuals, en les quals un 62% 
de les participants utilitzen 
mètodes anticonceptius 
(majoritàriament preservatiu) 
de manera regular, com a acte 
de responsabilitat. 

Estereotips 
desbancats pel 
feminisme
Altres revelacions importants 
i molt positives han estat les 
influenciades per la irrupció 
del feminisme durant els 
darrers anys. Així doncs, les 
joves desvinculen el sexe de 
l’amor en un 64%, reclamen 
que la relació sexual no esti-
gui subjecta a la penetració i 
trenquen amb l’heterosexua-
litat, reconeixent-se un 18,5% 
bisexuals. Tanmateix, amb 
més d’un 60%, es rebutja el 
fet que siguin els homes els 
que hagin que dur la iniciativa 
i molt superior al 70% és el 
rebuig a sentir-se utilitzades 
com a objecte o afirmar que el 
desig de l’home és superior al 
que sent la dona. 

No obstant, un 68% de les 
dones asseguren haver rebut 
comentaris inapropiats i sexis-
tes en llocs públics i un 36%, 
tocaments d’algun tipus i sen-

se consentiment. A les xarxes 
socials un 46% confessa haver 
estat assetjada sexualment i 
un 9% de la mostra ha patit 
algun intent de violació o 
violació a la seva vida. 

Malgrat l’empremta del femi-
nisme marca l’inici d’un canvi 
en el paradigma de la sexua-
litat femenina, altres conclu-
sions de l’informe assenyalen 

una imminent necessitat 
d’educació sexual dels joves 
(tant d’homes com de dones) 
més àmplia i adequada, ja que 
la majoria de les participants 
qualifiquen amb un 4,4% de 
nota la informació rebuda al 
llarg de la seva vida relativa 
a aquest tema i valoren amb 
un 6,6 la satisfacció que els 
aporta la seva vida sexual. Per 
contrarestar aquesta manca 
de coneixement, un 24% de 
les dones el cerca per internet, 
mentre que el 32% ho fa a 
través de les amistats. 

L’educació sexual, per la seva 
part, ha de garantir un millor 
coneixement i consideració 
del propi cos, a favor d’un 
sexe consentit, que promo-
gui la satisfacció de tots dos 
implicats i en el transcurs 
del qual el respecte mutu i 
la consciència de l’acte en sí 
esdevinguin els protagonistes.

 La Torre De Barcelona

Més de la meitat de les joves confessa haver tingut 
relacions sense ganes en alguna ocasió

Esdevé imprescin-
dible una trans-

formació social on 
canviïn els referents 

actuals, com els 
rols masclistes que 

trobem en la porno-
grafia i a través de 
les xarxes socials.



L ’AUDIÒFON INVIS IBLE
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Bona olor als teus armaris
Cada any, quan fem el canvi 
de roba als armaris, ens 
adonem que la roba que ha 
estat guardada molt temps 
agafa males olors. Si no 
ho prevenim, els armaris 
també acaben agafant la olor 
de roba tancada i, moltes 
vegades, la humitat i la pols 
encara ho empitjoren més. 

En aquest article us 
proposem algunes 
solucions, tant naturals 
com químiques, per ajudar 
a millorar aquesta situació 
i fer que la teva roba i els 
armaris mantinguin olors 
fresques durant tot l’any. 

• Saquets de lavanda
La naturalesa sempre té 
solucions útils i agradables. 
Si vols substituir els típics 
ambientadors químics, pots 
comptar amb els saquets 
plens de flor de lavanda seca. 

• Pastilles de lavanda fresca
La lavanda en el seu format 
químic: unes pastilles amb 
fins dos mesos de duració 
gràcies als microgrànuls que 
difonen el perfum de forma 
controlada. Com que estan 
embolicades, no deixen 
residus ni taquen la roba. 

• Petits penjadors amb 
olor de vainilla
Segons l’aromateràpia, la 
vainilla és un antidepressiu 
natural i té qualitats 
reconfortants. Aporta, a més 
de bona olor, una agradable 
sensació de calidesa. 

• Bosses antiarnes sense 
naftalina
Aquestes bosses són perfectes 
per reemplaçar les típiques 
bosses de naftalina. A més, 
ténen doble funció: per una 
banda, aporten una sensació 
de frescor per l’olor de 

roba neta i, d’altra banda, 
protegeixen la roba de les 
arnes i els àcars. 

• Aros de fusta amb oli 
essencial de cedre
L’oli essencial de cedre és un 
excel·lent aromatitzant natural, 
que ofereix una olor fresca i 
una acció purificant per als 
armaris i calaixos. A més, 
també serveix per a mantenir a 
la distància a les arnes. 

• Vaporitzador elèctric 
d’aromes
Els vaporitzadors d’olors 
serveixen, a més d’ambientar, 
per treure els al·lèrgens i 
la pols que es queden a les 
prendes. Funciona amb 
electricitat i és la millor 
manera de difondre les olors a 
més distància. 

• Carbó actiu antiolors
Lluita contra la humitat i 

purifica l’aire del voltant. És 
perfecte per prevenir l’olor 
que desprèn la roba que ha 
estat temps guardada. 

• Ambientador antitabac
Deixa una fragància suau que 
actua sobre les olors del tabac, 
siguin on siguin: coixins, 
cortines i, és clar, la roba dels 
armaris i penjadors. 

• Ambientador amb 
fragància de roba neta
L’olor de roba neta és una de 
les més agradables per sentir 
a casa i, sobretot, a les àrees 
de la casa dedicades a la roba, 
com els armaris i calaixos. 
Per això aquesta fragància 
evoca una sensació de frescor 
i neteja. 

 La Torre De Barcelona

Si no ho prevenim, 
els armaris també 
acaben agafant la olor 
de roba tancada i, 
moltes vegades, la hu-
mitat i la pols encara 
ho empitjoren més. 
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En la cuina passem molt 
temps i això fa que sense ado-
nar-nos els mobles d’aquesta 
estada es desordenin. Mante-
nir-la ordenada és fonamental 
perquè t’estalviaràs temps en 
cuinar, i diners, no comprant 
coses repetides que no trobes.

Però el millor de tot, és que 
també aconseguiràs que la ne-
teja sigui molt més fàcil i ràpi-
da... i és que tenir els mobles 
ordenats i ben organitzats, són 
tot avantatges!

Neteja
Netejar els mobles de la 
teva cuina és el primer pas 
per a organitzar-te. Fes això 
fins i tot abans de comprar 
solucions d’emmagatze-
matge o d’intentar reorga-
nitzar les coses. Treu-ho 
tot dels teus armaris. Re-
visa cada article i tria els 
que realment necessites.

Categoritza
Ara és el moment d’organitzar 

el contingut dels mobles de la 
teva cuina. L’objectiu és catego-
ritzar els articles d’una manera 
que tingui sentit per a la forma 
en què fas servir la cuina.

La majoria de les persones 
prefereixen separar els ali-
ments dels utensilis de cuina 
en els mobles de la cuina. 
Llavors, pots dividir els teus 
articles en aquests dos grups. 
Després, subdivideix els 
grups a partir del que has fet.

Com utilitzes  
la cuina?
Abans de guardar tot, fes 
un pas enrere i avalua com 
uses la teva cuina. Voldràs 
que tots els teus articles de 
cuina estiguin el més a prop 
possible d’on els fas servir 
amb més freqüència. No 
dubtis a canviar la ubicació 
on vas emmagatzemar articles 
anteriorment.

Estratègia
A més, planifica estratègi-
cament com col·locaràs els 
articles dins de cada moble. 
Per exemple, suposem que 
has decidit dedicar un moble 
a tots els teus gots i tasses 
per a beure. Si beus cafè 
cada dia i beus una copa 
de vi només una vegada al 
mes, no necessites col·locar 
tots dos tipus de copes al 
capdavant dins del moble.

Quan assignis els teus articles 
als mobles, considera què és 
millor emmagatzemar en els 
mobles superiors (aliments, 
gots, plats, etc.) i que en els 
inferiors (electrodomèstics, 
olles, articles de neteja, etc.).

  Decoracion2.com / AMIC - Tot 
Sant Cugat

Com organitzar els mobles de la cuina  
de forma més eficient
Tenir els mobles ordenats i ben organitzats de la cuina,  
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Materials com la 
fusta i el vidre han 
apujat els preus, i 
les reformes de la 
casa es ressenten.

Atenció si has de fer obres a 
casa, perquè en l’últim any el 
temps d’espera s’ha dispa-
rat, i el pressupost econòmic 
també. Un estudi de Donpiso 
indica que les reformes a la 
llar s’han encarit un 30%, 
fins a arribar a 650 euros per 
metre quadrat en les estàn-
dard i als 800 euros en les de 
gamma alta. 

Un dels principals problemes 
amb què s’està trobant el 
sector de la construcció té a 
veure amb l’increment dels 
materials, ja que la fusta, el 
ferro, l’alumini i el vidre han 
apujat els preus a causa dels 
elevats costos energètics, la 
manca d’estoc i les dificultats 
en el transport pel preu del 
combustible. Tot això ha fet 
que molts d’aquests materi-
als que abans s’aconseguien 
amb més facilitat ara s’han 
d’importar des de la Xina. 
En aquest sentit, hi ha dos 
problemes que no es resol-
dran a curt termini, com és la 
manca de personal a algunes 
empreses i la guerra a Ucraïna 
que, a més dels importantís-
sims costos humans, afecta els 
preus energètics de gran part 
del món, sent la construcció 
i el transport dos dels sectors 
més afectats.

Les queixes de les perso-
nes que volen fer obres a 
casa seva comencen des del 
principi, amb la demanda del 

pressupost. Les companyies 
poden trigar mesos en fer 
càlculs i això fa que tot es 
retardi, fins al punt que en la 
data en què un tenia previst 
acabar les reformes, aquestes 
encara no han ni començat. 
Les reformes més comunes 
són les de la cuina i el bany, 
que abans costaven entre 
20.000 i 25.000 euros i ara 
poden arribar als 30.000 eu-
ros. Amb aquestes premisses, 
que entri a casa teva el món 
de la construcció, el mobilia-
ri, la pintura i la fusteria pot 
arribar a ser una odissea.

Tot i això, Donpiso considera 
que comprar un habitatge 
és una bona inversió perquè 
si s’adquireix i es fan obres, 
la rendibilitat és d’entre un 
12% i un 14%. A més, els 
habitatges reformats es venen 
més ràpid precisament per 
haver-se d’evitar les temudes 
obres. De fet, un pis reformat 
es ven en un o dos mesos de 

mitjana, mentre que un no re-
habilitat pot trigar en vendre’s 
entre dos o quatre mesos. 
La rendibilitat, però, cau si 
s’adquireix la casa per després 
llogar-la, per la qual cosa no 
s’aconsella fer una obra total 
si és per posar-la en lloguer.

Les recomanacions dels 
experts parlen d’invertir en 
reformes entre un 15% i un 
18% del valor total de l’im-
moble. El temps mitjà d’un 
projecte de reforma en un 
habitatge a Espanya oscil·la 
entre dos i tres mesos, tot i 
que la xifra varia en funció de 
l’immoble i d’elements diver-
sos. Així, si en un pis de 70 
metres quadrats una reforma 
integral pot estar llesta en 
dos mesos, en el cas d’un de 
200 metres quadrats estaríem 
parlant de sis mesos.

 La Torre De Barcelona

Fer obres a casa:  
més llarg i més car
Les recomanacions dels experts parlen d’invertir en reformes entre un 15% i un 18% del valor 
total de l’immoble. El temps mitjà d’un projecte de reforma en un habitatge a Espanya oscil·la 
entre dos i tres mesos.

Les recomanacions 
dels experts parlen 

d’invertir en reformes 
entre un 15% i un 

18% del valor total 
de l’immoble. Un pis 
reformat es ven en 
un o dos mesos de 

mitjana, mentre que 
un no rehabilitat pot 

trigar en vendre’s entre 
dos o quatre mesos. La 

rendibilitat, però, cau si 
s’adquireix la casa per 

després llogar-la.



Kvik Barcelona Balmes: 
c/ Balmes, 371
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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

* Demana hora ara a kvik.es i rep un val digital amb el teu descompte Black Friday, o acosta’t ràpidament a la teva botiga Kvik 
més propera per aconseguir-ho. El cupó ofereix un 20% de descompte en el P.V.P. recomanat de tots els mobles de cuina, bany i 
armaris i en una selecció de taulells, aigüeres i aixetes. Electrodomèstics subjectes a condicions específiques. Transport i altres 
serveis no inclosos. Aquest val s’aplica amb la compra d’una cuina completa, bany o armari i es pot canviar fins al 26.11.2022. La 
promoció no és acumulable a altres ofertes i no s’aplica a productes ja rebaixats. Informa-te’n a la teva botiga o a kvik.es ** El 
preu de la promoció inclou armaris, sòcol i taulell. No inclou aigüera, aixeta, il·luminació, muntatge, transport ni instal·lació.

Black Friday 

–20%
*

MANO 12.095 €

9.676 €**

Demana hora ara i assegura’t 
el teu descompte Black Friday.

A4 magasin
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Un cop més, arri-
bem a finals d’any 
i s’apropen els 
dies de Nadal.
Alguns l’esperem amb 
entusiasme i il·lusió i encara 
que d’altres no tant, el 
Nadal ens convida a tots i 
a totes a sortir de la rutina i 
a retrobar-nos amb família 
i/o amics, que fa temps que 
no veiem. Amb el pont de 
desembre a la cantonada, 
moltes famílies iniciem els 
preparatius del Nadal i sigui 
quin sigui el pla que hàgim 
ideat, la majoria comencem 
per decorar casa nostra. 

Decorar l’espai íntim no ha 
de ser de cara als altres sinó 
per tu mateix. Arribar de 

la feina, posar-te còmode i 
respirar una casa que ves-
teix uns colors diferents de 
la resta de l’any també et fa 
sentir bé. Ambientar la casa 
no és més que una de tan-
tes maneres de cuidar-te i 
mimar-te atorgant-te petits 
detalls. Si tens nens, aquest 
moment es converteix en tota 
una activitat familiar i pot ser 
molt divertit obrir les caixes 
amb els ornaments dels anys 
anteriors, crear-ne de dife-
rents fent manualitats o anar a 
la cerca de nous a les botigues 
nadalenques del barri. 

Ara bé, com decoraràs casa 
teva aquest Nadal? Cada per-
sona té les seves preferències 
i per aquest motiu, te’n citem 
unes quantes. Si t’identifi-
ques amb un estil tradicional, 
t’animem a combinar ele-
ments de color vermell, verd 

Decoració  
de Nadal

o daurat, que són els colors 
que honren aquestes dates de 
l’any, i aconseguiràs que la 
casa guanyi en il·luminació i, 
sobretot, en calidesa. Però, si 
ho prefereixes, pots vestir-la 
només amb un color, com per 
exemple de vermell, i veuràs 
que amb poc que hi posis 
destaca i el resultat esdevé 
molt original.

Si esculls un estil modern o 
industrial, els colors blanc 
i platejat s’adapten molt bé 
a aquest propòsit. Tots dos 
colors ressalten molt sobre 
les estructures de ciment o 
de ferro i aporten un ambient 
més distès que recorda a altres 
elements que relacionem amb 
el Nadal, com són el glaç i la 
neu. Pots fer ús de detalls mi-
nimalistes que reflecteixin la 
llum natural o la intensifiquin. 

Per una altra banda, si ets 
amant de l’estil nòrdic i vols 
convertir casa teva en un refu-
gi de muntanya, no t’oblidis 
de combinar la fusta, la llana 
d’ovella, les espelmes i el color 
verd de la molsa o de l’avet. 
En aquest estil, t’engresquem 

a utilitzar elements reciclats 
per a la configuració dels 
ornaments; troncs convertits 
en porta- espelmes, pinyes 
dins de gerros de vidre amb 
il·luminació LED o branques 
de pi o avet en forma de gar-
landes. I si et ve de gust, pots 
posar estels de neu de vinil a 
les finestres, canviant al com-
plet l’atmosfera de casa teva. 

En la mesura que et permeti 
el teu estil, decora la porta 
d’entrada, la llar de foc si la 
tens i l’arbre de Nadal. Surt 
de la teva zona de confort i 
pensa en quelcom original. Si 
no vols posar un arbre tallat o 
artificial a casa teva, sempre 
pots fer un arbre amb corda 
i branques, amb fusta de 
palet o construir-ne un amb 
post-its sobre un mirall o amb 
objectes que t’hagin represen-
tat al llarg d’aquest any. 

Sigues creatiu i regala’t una 
idea original aquest Nadal!

 La Torre De Barcelona
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Duralex haurà de tancar per no poder pagar  
el preu del gas

Duralex, la marca que fabrica 
la icònica vaixella de colors 
taronja, verd, blau i trans-
parent, podria tancar per 
culpa dels altíssims preus 
del gas. La marca de crista-
lleria francesa ha anunciat 
que aturarà la producció de 
forma temporal perquè no 
poden fer front al cost que 

comporta encendre el 
forn industrial.

Pujada del  
preu del gas
Aquest cas se suma a la resta 
d’empreses que han estat 
víctimes de la pujada sense 
precedents del preu del gas. 

Els 250 treballadors de la seva 
única planta de producció 
a Orleans (França) aniran 
a l’atur. En principi, s’ha 
anunciat que aquesta aturada 
tindrà una durada de cinc 
mesos. Per tant, la direcció 
de l’empresa té la intenció de 
recuperar-se de cara al proper 
mes d’abril. 

A banda d’esperar l’abaixada 
de preus del gas, també 
compten amb l’ajuda del 
govern de Macron, que ja 
ha previst ajudes milionàries 
per a grans companyies com 
Duralex per fer front a la 
crisi energètica. Gràcies a 
aquestes ajudes, tots els seus 
treballadors aniran a l’atur i 
seguiran cobrant el 95% del 
seu sou, però les ajudes no 
són suficients per evitar el 
tancament d’empreses. 

Tot i que la companyia ja 
estava a la corda fluixa des 
de feia uns anys, les crisis 
del coronavirus i l’energètica 
han suposat dos cops forts 
els quals Duralex potser no 
podrà remuntar.

  La Torre de Barcelona

La marca de cristalleria 
francesa aturarà la 

producció de forma 
temporal perquè no 

poden fer front al cost 
que comporta encendre 

el forn industrial.

Les autoescoles tornen a pro-
testar per la falta d’examina-
dors, que provoca cues de fins 
a sis mesos per pujar a l’exa-
men de conduir. La polèmica 
es remunta a la pandèmia, 
ja que, a causa del confina-
ment, es van suspendre les 
proves i les autoescoles es van 
col·lapsar a tot Catalunya. 
Segons dades de la Direcció 
General de Trànsit (DGT), hi 
ha 67.000 alumnes que han 
aprovat la teòrica i que han 
de presentar-se a l’examen 
pràctic de conduir. 

Distribució dels 
alumnes
En alguns casos, hi ha alum-
nes que necessiten el carnet 
amb urgència i que han optat 
per fer la prova fora de Cata-
lunya, sobretot per camions i 
motos, tal com expliquen des 

de la Federació d’Autoescoles 
de Catalunya.

Un altre problema afegit és 
el sistema que utilitza Trànsit 
des de l’any passat per redis-
tribuir el nombre d’alumnes 
que poden examinar-se per 
autoescola. Es tracta d’un 
sistema que es diu CAPA 
i el que fa és implantar un 
algoritme que reparteix una 
bossa d’hores per províncies 
i que premia amb més temps 
els centres que tenen més 
percentatges d’aprovats.

Nous examinadors
El president de la Federació 
d’Autoescoles de Catalunua, 
Joan Sala, explica que ja han 
denunciat el sistema perquè 
alguns centres han de distribu-
ir els alumnes en 120 minuts. 
Per part de la DGT, asseguren 
que estan mirant de posar so-

lucions i que des del setembre 
s’han incorporat cinquanta 
nous examinadors interins, 
deu d’ells a Catalunya: cinc a 

Barcelona, dos a Tarragona, 
dos a Girona i un a Lleida.

 La Torre De Barcelona

Arran del col·lapse que va provocar la pandèmia, 
no hi ha prou examinadors per a tants exàmens 
pràctics de conduir i les noves contractacions no 
són suficients.

Les autoescoles es queixen de la falta d’examinadors i 
alerten de la situació d’interinatge dels funcionaris

270.000 €

812.000 €



270.000 €

812.000 €
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MODA

WEEK
La setmana de la moda de 
Barcelona va tornar a ca-
minar a les passarel·les del 
Recinte modernista de Sant 
Pau, deixant enrere en la 
seva 30 ª edició el format 
digital, alimentant els nostres 
5 sentits un altra vegada.

Nous talents i marques ja 
reconegudes ens van dei-
xar en aquesta setmana 
les seves noves propostes 
pel pròxim S/S 2023. En-
tre les que cal destacar.

LOLA CASADEMUNT 
BY MAITE
Sense perdre la seva identi-
tat caracteritzada pel animal 
print, el pur estil deessa grega 
i el glam del glitter. Ens va 
obrir els ulls amb la seva nova 
interpretació del mono al pur 
estil grec, però amb la tradici-
onal elegància del color negre. 
Comfy sí però empoderada 
i molt femenina també.

DOMINICO
La marca que neix a Barcelo-
na sota el seu director creatiu 
Domingo Rodríguez Lázaro 
, i els seus valors d’inclusió, 
llibertat i sostenibilitat.

Ens va portar tota una col-
lecció que canvia la directriu 
específica d’on es porta el cin-
turó, que va passar de la cade-
ra a la cintura de temporada 
en temporada i ell marca un 
stop en aquesta moda per dir-
nos que l’utilitzem sota de la 
cadera, en tots els seus vestits, 
a les botes, o als guants o...

ALL THAT SHE LOVES
A conjunt sempre, així ens 
ho va remarcar en les seves 
creacions el projecte personal 
de Clara Esteve, dissenyadora 
de moda especialitzada en 
roba de bany i íntima, que 
ens presenta una col·lecció 
inspirada en la costa brava 

i un món on “les 
parets i les gandu-
les van a conjunt” 
com a l’edició de 
Vogue remarca.

AMLUL
La marca de la 
influencer Gala 
González, que ha 
projectat la seva 
carrera española 
a l’èxit interna-
cional. Amb una 
col·lecció produïda 
100% en España.

CUSTO 
BARCELONA
Estiu, biquini i 
banyador i ens va 
recordar l’impor-
tància que tenen 
aquestes dues pe-
ces a la temporada 
primavera-estiu, la 
seva nova col·lecció 
inclou aquestes peces 
com a part dels tradici-
onals dissenys i variants 
de faldilla i pantaló.

ESCORPION
Una història de tradició 
que ens trasllada l’amor 
pel teixit de punt. Si 
pensem en jersei ens 
ve aquesta marca al 
cap inevitablement. I 
en aquesta edició ens 
demostra com traslladar 
el jersei al càrdigan en 
una versió d’abric llarg. 
Un must de temporada.

GUILLERMINA 
BAEZA
Ens va portar de safari 
amb una proposta que 
reinventa la idea de l’animal 
print en colors i bordats.

REBORN 
Vintage i amb molt d’estil 
així va ser aquest projecte 
presentat per als estilistes 

Fermin+Gilles. Amb looks 
de segona mà col·laborant 
amb tendes com: Solidança 
entre moltes altres.

  VERONICA MAYA  
Cool Hunter  
@veronicamaya.a

080 BARCELONA 
FASHION WEEK

LOLA  
CASADEMUNT

REBORN

CUSTO  
BARCELONA

REBORN

AMLUL

CUSTO  
BARCELONA
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Per què cal tenir finestres 
amb aïllament tèrmic?

Tenir a casa finestres que 
protegeixin del fred i de 
la calor permet estalviar i 
contribuir a respirar millor. 
Així ho diuen experts en 
finestres amb aïllament 
tèrmic, però sovint es dona 
poca importància a aquest fet. 

Segons dades de l’empresa 
Ventanas Aneutral, només el 
10% de la població espanyola 
té aquest tipus de finestres. 
Un 30% del consum energètic 
de les llars sovint té a veure 
amb no fer un ús responsable, 
com ara oblidar-se d’apagar 
el llum, deixar la calefacció 
encesa tot el dia o trigar molt 
temps a dutxar-se.
Avantatges
Un dels avantatges de l’aï-
llament tèrmic a l’estiu té a 
veure amb el fet que s’evita 
que els raigs del sol arribin a 
l’interior de la casa a tra-

vés del vidre i que aquesta 
s’escalfi. En canvi, a l’hivern, 
mantenen la temperatura 
interior fins i tot després 
d’apagar la calefacció. En 
un lloc on les temperatures 
són molt altes o molt baixes 
segons l’estació de l’any, els 
aspectes positius adquireixen 
més rellevància.

La companyia assegura 
que disposar d’un bon aïlla-
ment tèrmic a les finestres pot 
abaratir la factura de la llum i 
del gas un 20%.

Ajudes
En l’actualitat, hi ha ajudes 
econòmiques per substituir 

les finestres, per tal de 
reduir la contaminació i 
millorar la qualitat de l’aire, 
com el Pla Renove de 
Finestres, que finança fins 
a un 25% de la inversió.

  La Torre de Barcelona

La majoria de les 
persones no pensa en la 
importància de disposar 
d’unes bones finestres 

a casa per tal d’estalviar 
diners i energia.

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 Partner Studio, 
també online.

AMLUL
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Canviar-se de casa pot 
comportar una il·lusió per 
començar una nova etapa 
de la vida, però també 
un malson per tot el que 
comporta el transport. 
T’oferim alguns consells 
pràctics que t’ajudaran a fer-
ho de manera organitzada.

La primera recomanació és 
contractar una empresa de 
mudances. Comparar preus 
i fer la reserva amb temps 
és molt important. Després 
cal fer una llista de tot el 
que vols emportar-te. Abans 
de començar a empacar, 
desfés-te de tot allò que ja 
no necessitis i no vulguis 
emportar-te. 

Elabora un pla d’embalatge 
començant amb allò que 
facis servir menys. Etiqueta 
les caixes per saber què hi ha 

dins i si es tracta de material 
fràgil. 

Ull amb la 
documentació
Compte amb tot el que hi 
ha a la cuina, que sovint són 
els objectes més delicats, i 
mira de fer servir caixes amb 
bombolles, sobretot per a la 
vaixella i la cristalleria. 

Molt important: els papers; és 
a dir, passaport, escriptures, 
documents d’assegurances, 
etc., recorda on guardar-ho 
i col·loca-ho on no es perdi i 
estigui ben identificat. Fins i 
tot, no està de més fer-ne una 
còpia digital.

El nou correu postal
També essencial: redirecciona 
el correu. És un tràmit que 
pots fer amb anterioritat per 

assegurar-te que les cartes 
arribaran on toca. Un altre 
aspecte a tenir en compte és 
confirmar que hi ha espai als 
dos llocs (origen i destí) per 

deixar la furgoneta o el camió 
davant de la porta.

 La Torre De Barcelona

Contractar una empresa, fer una llista, classificar, 
etiquetar caixes i tenir temps és imprescindible 
per a fer una mudança fàcil i eficient.

Aprèn a fer 
una bona mudança

 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

T. 934245529

www.darthy.com 



AMB CENTURY 21 XARXA SERÁ UNA ALTRA HISTÒRIA

VOLS VENDRE EL TEU PIS?

Regalem als nostres clients 2 dies i 1 nit a Cabanyes entre Valls
Només t'has d'inscriure al formulari del codi QR

Deixar a la venda el teu habitatge en la immobiliària amb més experiència no 
només t'estalviarà temps, diners i molts maldecaps, sinó que podràs gaudir 
d'una experiència única per a 2 persones.
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Ens trobaràs al Carrer Còrsega, 411, 08037 o bé contactant amb nosaltres al 934 58 17 00.

En col·laboració amb
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“Rolling Stone” col·loca “El mal querer” en la desena 
posició dels millors àlbums conceptuals de la història

La revista nord-americana 
de música i cultura popular 
“Rolling Stone” ha col·locat 
l’àlbum “El mal querer”, de 
Rosalía, en el desè lloc de la 
seva llista dels millors àlbums 
conceptuals de tots els temps. 
La llista està formada per 
discos que estan pensats per 
escoltar-se des del principi 

fins al final, ja que totes 
les cançons tenen una temà-
tica en comú, o bé expliquen, 
en conjunt, alguna història.

L’èxit de “El mal 
querer”
“El mal querer” va ser l’àlbum 
que va portar Rosalía a la fama 

i que la va convertir en una 
artista coneguda a nivell inter-
nacional. Es va publicar l’any 
2018 i està inspirat en una 
novel·la occitana anònima me-
dieval. Les diferents cançons 
representen diversos capítols 
basats en diferents temes, com 
l’enamorament o l’empodera-
ment de la dona.

Aquest àlbum va ser un gran 
èxit i va formar part de les 
llistes de varis països. També 
va rebre, l’any 2020, un premi 
Grammy a la categoria millor 
àlbum llatí de rock, urbà o 
alternatiu, així com diversos 
premis Grammy llatins.

Què en diu la revista 
“Rolling Stone”?
“Rolling Stone” situa aquest 
disc en el desè lloc dels millors 
àlbums conceptuals de la his-
tòria, davant de “Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band”, dels 
Beatles, que actualment es troba 
en onzè lloc. La revista destaca, 
entre altres aspectes, que Rosalía 
“captura la intensitat i l’alt dra-
ma d’una relació tòxica al centre 
de la història, amb una paleta 
brillant de sons”.

  La Torre de Barcelona

“El mal querer” va ser 
tot un èxit i, el 2020, va 

rebre un premi Grammy 
a la categoria millor 

àlbum llatí de rock, urbà 
o alternatiu.

La cançó “Monotonía” de 
la colombiana Shakira recull 
algunes frases que, a causa 
de la ruptura sentimental 
amb el futbolista Gerard 
Piqué i tenint en compte 
que l’artista acostuma a fer 
picades d’ullet amb les seves 
lletres, semblen totalment 
dirigides a la seva exparella.

És la primera cançó des que 
es va separar del blaugrana 
el passat mes de juny i en 
poc temps ha acumulat 
milions de visualitzacions; 
de fet, en les primeres vuit 
hores ja en va sumar vuit 
milions. Es tracta d’una 
bachata gravada a Manresa 
amb el porto-riqueny 
Ozuna. En les imatges, es 
veu Shakira plorant en un 
supermercat, rep un tret al 
pit, recull el cor del terra i el 
passeja pel carrer.

Els comentaris
A més, la cançó diu coses 
com “no fue culpa tuya, ni 
tampoco culpa mía, fue culpa 
de la monotonía” o “me de-
jaste por tu narcisismo”. Més 
enllà de la música, els comen-
taris sobre si aquestes frases 
van dirigides a Piqué no s’han 
fet esperar i han donat la volta 
al món. Fins i tot hi ha qui fila 
prim i assegura que Ozuna 
porta una dessuadora que 
Piqué duia en el videoclip de 
“Me enamoré”. També hi ha 
qui recorda que Manresa és la 
ciutat més infidel d’Espanya 
segons la plataforma de cites 
Ashley Madison.

Agraïments
La cantant no ha fet massa cas 
dels xafardeigs i s’ha limitat a dir 
a les xarxes: “Gràcies a Ozu i a 
tots vosaltres pel suport i afecte 

que m’heu donat des del rodat-
ge fins al llançament d’aquesta 
cançó. Espero que us agradi”. 
“Monotonía” és el segon senzill 

del proper àlbum de Shakira, 
després de “Te felicito”.

 La Torre De Barcelona

L’últim senzill de la colombiana ha tingut un 
gran èxit i no només musical: la seva lletra 
sembla dirigida al futbolista Gerard Piqué.

Està dient Shakira 
que Piqué és un narcisista?
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Els dies d’hivern s’apropen 
poc a poc i, quan arribi el 
fred, no només ho notaràs 
al carrer, sinó que també es 
reflexarà en la teva factura de 
llum. Et donem alguns con-
sells per a què no gastis massa 
energia escalfant la casa. 

Aïlla casa teva
Un bon aïllament de casa teva 
és una de les grans claus de 
l’estalvi. És important que 
l’energia que emprem en 
escalfar la casa no es malgasti 
per culpa de fugues de tem-
peratura. Per això és vital re-
passar l’aïllament, sobretot, de 
portes i finestres, però també 
de terres, parets i sostres. 

S’estima que un aïllament 
pobre pot fer perdre un 40% 
de l’eficiència energètica. 
D’altra banda, comptar amb 
un sistema de calefacció efi-

cient és també bàsic. De fet, 
molts sistemes convencionals 
han quedat ja obsolets i el mi-
llor que es pot fer en aquests 
casos és renovar-los. 

Es calcula que el 85% de les 
calderes de les cases del païs 
són poc eficients i, a la llarga, 
és una inversió guanyadora. 

També pot considerar tipus 
de calefacció alternatius, com 
la calefacció solar o les calde-
res de condensació. 

Evitar el 
malbaratament
Per últim, i molt important, 
hem de ser responsables 

i evitar el malbaratament 
d’energia. Canviant alguns 
hàbits de consum diaris 
podem ser més sostenibles 
i així estalviar en energia. 

  La Torre de Barcelona

Formes d’escalfar casa teva 
sense gastar excessivament

És indiscutible que un 
dels grans plaers de 

l’hivern és arribar a casa 
i trobar-se un refugi 

calent i agradable. Però 
això té conseqüències 

sobre el que paguem per 
l’energia.

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

1958€
Solo por 33€/Mes

Pago al contado

1780€

INSTALACIÓN INCLUIDA - IVA INCLUIDO
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JARDINS

Espais exteriors
Si disposes d’un jardí, per 
petit que sigui, posa-hi unes 
cadires i una tauleta que 
aguantin la intempèrie, fàcils 
de mantenir, per a incenti-
var a que se’n faci ús. Pots 
decorar petits racons del terra 
amb pedres de riu i posar-hi 
tests amb plantes adaptades 
al clima d’on vius. Els horts 
verticals vesteixen les parets 
de la casa que toquen al jardí 
i altres estructures com les 
gelosies poden servir per 
diferenciar-hi espais. Pensa 
en elements com regadores, 
fanalets o cubells que quedin 
bé si s’oxiden per ambientar 
l’entorn. No cal que el terra 
i l’herba siguin perfectes, 
un senzill espai de terra pot 
resultar molt atractiu amb una 
mica de creativitat.

Jardins urbans
Si, per contra, no dispo-
ses d’un jardí, els balcons 
i terrasses són ideals per 
construir-ne un d’urbà. Pel 
terra, utilitza gespa artificial 
o rajoles de fusta i delimita 

tot l’espai amb plantes grans 
que et proporcionin intimitat. 
Si t’agrada l’horticultura, en 
funció de l’espai que disposis, 
pots ubicar-hi alguna taula de 
cultiu amb herbes culinàries 
o amb enciams. Proporciona 
al teu jardí de terrat d’una 
il·luminació càlida de nit i dei-
xa-t’hi a mà alguna manteta 
per quan el vulguis gaudir al 
vespre. Escull mobles lleugers 
d’exterior que et permetin 
aprofitar aquest espai com un 
més de la casa. 

Jardins interiors
Quan no disposes de cap es-
pai exterior al teu habitatge, hi 
ha solucions per no renunciar 
als avantatges emocionals que 
ofereixen els punts verds. En 
un racó lluminós de la casa, 
sigui un distribuïdor o un racó 
del menjador, posa-hi plantes 
o una petita tauleta de cultiu 
sota la finestra. Una sala de 
planxa pot convertir-se en un 
petit pati de poble amb una 
mica d’enginy; posa-hi a terra 
una catifa de vinil que simuli 
rajoles antigues i utilitza el 

mobiliari per penjar-hi testos 
de colors amb plantes varia-
des. Per a habitacions o espais 
sense finestres o amb poca 
llum natural, es poden utilit-
zar llums per al creixement 
de plantes, de manera que un 
racó fosc pot esdevenir molt 
decoratiu a un baix cost. 

Una alternativa per quan no 
tens l’espai, és la utilització de 
murals de paret, habitualment 
adhesius, que decoren la sala 
amb dibuixos de plantes sal-
vatges o flors silvestres i que 
pots combinar amb plantes 
naturals. També, un element 
decoratiu molt innovador i 

que supera a tota la resta en 
originalitat és la instal·lació a 
la paret d’una catifa vegetal 
o jardí vertical, que pot estar 
elaborada tan amb plantes na-
turals com artificials en funció 
del manteniment que els pu-
guis proporcionar. D’aquesta 
manera, la cuina, el menjador 
o la sala de bany poden con-
vertir-se en un paradís vegetal 
en pocs segons. 

 LaTorre De Barcelona

No et quedis 
sense el teu jardí!

Les plantes oxigenen l’espai i el contacte amb 
la terra relaxa. Si vius a la ciutat, disposem de 
múltiples idees perquè puguis crear-te el teu 
propi jardí.

Aprofita tot el potencial de casa teva per convertir-la en un lloc amb 
múltiples ambients i per què no, amb un jardí.

www.jardineriadomenech.com
clientes@jardineriadomenech.com
Telf: 93.007.33.93 

· Projectes de paisatgisme
· Construcció
· Manteniment integral
· Poda i tala
· Gespa natural i artificial
· Sistemes de reg
· Feines en fusta
· Tractaments fitosanitaris
· Il·luminació
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MOBLES

Phaidon i IKEA 
treuen un nou llibre
L’editorial Phaidon, junta-
ment amb IKEA, ha tret un 
nou llibre titulat Us & Our 
Planet (“Nosaltres i el nostre 
planeta”), el qual mencio-
na diverses peces d’aquesta 
marca que permeten a les 
persones viure de manera més 
sostenible. El llibre està dividit 
en sis apartats: temps, espai, 
menjar, descans, jocs i unió.

Es tracta d’un recull d’expe-
riències de dotze persones 
d’arreu de tot el món, les 
quals expliquen com és el 
seu dia a dia i quins hàbits 
les ajuden a tenir cura del 
planeta. Al llarg d’aques-
tes pàgines ens trobem, 
també, amb diverses pe-
ces icòniques d’IKEA, les 
quals acompanyen aquestes 

persones en aquest estil de 
vida senzill i sostenible.

Dissenys icònics 
d’IKEA
Un dels dissenys icònics 
d’IKEA que protagonitza 
aquest nou llibre és l’escripto-
ri Lisabo, el qual destaca per 

ser un moble molt fàcil i ràpid 
de muntar. A més, no reque-
reix cargols i no és necessari 
utilitzar cap eina. Altres 
exemples inclouen el sofà-llit 
IKEA PS, que té un disseny 
senzill però molt pràctic, i que 
es pot convertir de sofà en 
llit molt fàcilment; l’altaveu 
Symfonisk, que combina una 

làmpada amb un altaveu amb 
Wi-Fi incorporat; Misteln, un 
petit accessori que es col-
loca a l’aixeta amb l’objectiu 
d’evitar el malbaratament de 
l’aigua, o el sofà Klippan, un 
dels dissenys més populars i 
imprescindibles de la marca.

  La Torre de Barcelona

Us & Our Planet, 
el nou llibre de Phaidon i IKEA

El llibre recull les 
experiències de dotze 

persones d’arreu del món 
que expliquen com el seu 

estil de vida els permet 
tenir cura del planeta.

REHABILITACIÓ 
MANTENIMENT D’EDIFICIS 

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

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

ARQUITECTURA  D’INTERIORS 
Des de 1998 a Sarrià

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

 www.erme.cat 
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CINEMA

Amb més de 25 pel·lícules 
i nombrosos premis al seu 
cinturó, no va ser fins al 2008 
que va assolir la fama en el 
cinema internacional amb 
la pel·lícula No Country for 
Old Men, dels germans Coen, 
guanyant diversos premis com 
un Globus d’or, el BAFTA o 
el premi Oscar.

Aquests reconeixements van 
fer que directors com Woody 
Allen comptés amb ell per 

l’aclamada pel·lícula Vicky 
Cristina Barcelona.

Un reclam cap a 
Barcelona
Vicky Cristina Barcelona, 
lluny està de ser l’un dels seus 
millors films, però va ajudar 
molt turísticament i comerci-
alment a la ciutat de Barce-
lona. Tot i això, és una bona 
comèdia romàntica d’embo-
lics, que posa en evidència la 

mirada d’Allen cap a una altra 
cultura que, d’alguna manera, 
el subjuga.

Rodatge ple 
d’anècdotes i 
excentricitats
A més a més, el rodatge va 
estar ple d’anècdotes i excen-
tricitats que estan sortint a la 
llum ara.
Fa poc, Penélope Cruz feia 
unes declaracions al programa 

televisiu “El Hormiguero” 
sobre el disgust del director 
davant d’una escena de la 
pel·lícula entre ella i Javier 
Bardem: “A Woody no li agra-
da rodar petons a les seves 
pel·lícules i se’n va anar sense 
tallar ni res. No la va voler 
veure. Ens va deixar sols, se’n 
va anar fins i tot de l’edifici.”
És conegut en el món de 
Hollywood que Woody Allen 
té un caràcter complicat i que 
és molt exigent amb els seus 
actors. Ell mateix ho narrava 
amb el seu acostumat to sar-
càstic el dia que es va reunir 
amb la parella espanyola.
“5 de març: M’he reunit amb 
Penélope Cruz i Javier Bar-
dem. Ella és arrabassadora i 
més sexual del que imaginava. 
Durant l’entrevista, els meus 
pantalons tiraven espurnes. 
Bardem és un d’aquells actors 
de genialitat desbordant que 
clarament necessiten la meva 
mà dura.”

Javier Bardem va triomfar 
amb la pel·lícula tant al nostre 
país com a tot el món. La 
pel·lícula va tenir crítiques 
molt positives per la ciutat, tot 
i que alguns asseguren que no 
es va representar una imatge 
realista d’aquesta.

  La Torre De Barcelona

Javier Bardem: trajectòria cinematogràfica 
amb recorregut per Barcelona
L’actor nascut a Les Palmes de Gran Canària pertany a una família 
d’actors del cinema espanyol.


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
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Un dels moments de la Set-
mana de la Moda de París que 
es van fer virals va ser l’incre-
ïble vestit que Bella Hadid va 
lluir a la desfilada de Coperni. 

En un primer moment, la 
model va entrar vestida no-
més amb roba interior, i dos 
homes van anar “creant” un 
vestit sobre el seu cos, fent 
servir un esprai. 

L’innovador vestit i la 
seva tecnologia
Sébastien Meyer i Arnaud 
Vaillant, els fundadors de 
la marca Coperni, van ser 
els encarregats de «ves-
tir» Bella Hadid en aquest 
esdeveniment del qual 
tant s’ha sentit parlar. 

Es va crear amb 
uns aerosols, 
aplicant 
un esprai 
directament 
sobre el cos de 
la mode
Aquest vestit es va crear amb 
uns aerosols, aplicant un 
esprai directament sobre el 
cos de la model, pintant així 
una peça de roba que, al cap 
d’uns segons, ja es convertia 

en un innovador vestit de 
tela, fet a mida.

Aquesta tecnologia consisteix 
en un tèxtil que està fabricat a 
base de fibres de cotó. Aques-
tes estan suspeses en una 
solució i, al cap d’uns minuts 
d’entrar en contacte amb el 
cos, les fibres s’endureixen, 
convertint-se, així, en tela.

El disseny català
La tecnologia que es troba 
darrera aquest disseny va 
ser creada per Manel Torres, 
un empresari i dissenyador 

català, fundador de l’empresa 
Fabrican. El dissenyador va 
estar vint anys treballant en 
aquesta tecnologia, la qual té 
moltes més aplicacions, a part 
del món de la moda. 

El dissenyador 
va estar vint 
anys treballant 
en aquesta 
tecnologia

Entre altres, es pot fer servir 
en el disseny d’interiors, en 
l’automoció, en la protecció 
del medi ambient o en la 
indústria mèdica. Fabrican ja 
ha creat diversos productes 
que tenen una aplicació real 
utilitzant aquesta tecnologia 
tan innovadora.

 La Torre De Barcelona

Es tracta d’un tèxtil fabricat a base de fibres de cotó. Aquestes estan 
suspeses en una solució i, al cap d’uns minuts d’entrar en contacte amb el 
cos, s’endureixen i es converteixen en tela.

El famós vestit en esprai de Bella Hadid va ser  
possible gràcies a un dissenyador català

MODA



BRISA DE 
TARDOR 
Obrim l’armari i canviem les nostres 
pameles per les suaus pashminas, els 
nostres bikinis pels jerseis de punt 
oversize, els nostres shorts pels jeans 
de campana pràctics i estilossos. I així 
és com a poc a poc amb aquests canvis, 
dipositem la llavor de la il·lusió d’una nova 
temporada...

Ja és aquí l’esperat fred, es comença a notar, 
i amb ell reclamem peces com les d’aquests 
looks, que igual que l’il·lusió en el nostre 
armari, ens permeten sembrar una nova vida 
en la nostra llar. Gràcies a les seves etiquetes 
de cotó i paper reciclat que incorporen 
llavors de Camamilla i es poden plantar.

Lleugeresa i suavitat, és el que 
necessitem en els nostres primers abrics 
per a combatre aquesta desitjada brisa de 
tardor.

Elegància i minimalisme en les nostres 
primeres samarretes de màniga llarga, 
com aquestes, que amb la seva doble capa 
no sols ens donaran major calidesa sinó 
que ens permeten treure la nostra versió 
més comfy, donant-nos la possibilitat 
d’acomiadar-nos del sostenidor, en el nostre 
dia a dia.

I així a poc a poc la nostra brisa 
mediterrània ens porta aires 
escandinaus, estils que abraça en totes 
les seves peces “La Comet”. ”Moda 
intel·ligent per a una dona tot terreny”.

  VERONICA MAYA  
Cool Hunter  
@veronicamaya.a

–MODA–



Marca:  
Roba i accessoris by “La Comet” Nova 
obertura : c/ Calvet 29, Barcelona.  
@la_comet

MUA & Hair Style:  
Silvia Lozano @glazeddonnut 

Fotografia:  
Jennifer De los Mozos @jennmozos

Models:  
Marion i Andrea C by AQ&VM MODELS 
@aqmodels.

Direcció Creativa:  
Verónica Maya @veronicamaya.a



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

Nº1 formando auxiliares 
de enfermería

1998-2022

Grado Medio
Cuidados auxiliares 
de enfermería
Curso
Auxiliar de odontología

Curso preparatorio
Prueba de acceso  
a Grado Medio

Presencial y online

ENFERMERIA BCN
C/ Sants,63
T. 932 386 274
www.auxiliarenfermeriabcn.net

FORMACIÓ  
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

Hospital Egarsat Av. Tibidabo 20




