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Feia anys que veïns i entitats 
de la Rambla de Barcelona 
reivindicaven i esperaven 
que es realitzessin reformes 
en aquest espai. Una queixa 
habitual entre els veïns era 
que, debut al turisme i a 
l’organització de la Ram-
bla, els propis barcelonins 
no sempre podien gaudir 
d’aquesta zona com quelcom 
propi. Finalment, el passat 
mes d’octubre van començar 
les obres del primer tram, en 
el qual s’invertiran al voltant 
de 10 milions d’euros. Les re-
formes d’aquesta primera fase 
duraran un any i mig i es cal-
cula que, en total, els treballs 
de tota la Rambla s’allargaran 
fins l’any 2030, tot i que veïns 
i comerciants demanen que 
s’escurcin els terminis. En 
total, es calcula que les obres 
tindran un cost de 44 milions 
i mig d’euros.

Primera fase 
A principis d’octubre va 
començar la primera fase 
de les obres de reforma de 
la Rambla de Barcelona. Es 
tracta del tram final, situat 

entre el monument de Colom 
i Santa Madrona. Les obres 
es dividiran en un total de 
cinc fases, que seran les 
següents: Santa Madrona-Arc 
del Teatre, Arc del Teatre-
Liceu, Liceu-Portaferrissa i 
Portaferrissa-Canaletes.

Les reformes del primer tram 
es duran a terme per etapes, 
per tal que no tot l’espai es 
vegi afectat alhora. Les obres 

no afectaran en cap moment 
tota l’amplada de la Rambla i 
només s’ocuparà un dels dos 
costats del passeig en cada 
etapa. D’aquesta manera, els 
vianants continuaran tenint 
accés en tot moment. Per altra 
banda, sempre hi haurà un 
carril de circulació obert per 
cada sentit, per tal de garantir 
l’accés als pàrquings i per tal 
que les bicicletes, els vehicles 
de servei i emergències i el 
transport públic, el qual no es 
veurà afectat per les reformes, 
puguin circular en tot moment.

Les estàtues humanes que 
habitualment es troben en 
aquesta zona es traslladaran 
al tram superior, i el quiosc de 
premsa també es ressituarà 
mentre durin les obres.

L’objectiu principal d’aquestes 
reformes és que aquesta zona 
sigui més amable per als via-
nants i, per tant, quan acabin 
les obres de la Rambla de 
Barcelona, aquesta serà molt 
més espaiosa, i hi circularan 
molts menys vehicles.
Per tal d’aconseguir això, es 

duran a terme diversos canvis. 
Per exemple, hi haurà un sol 
carril de circulació en cada 
sentit, el qual serà exclusiu 
per a bicicletes i el transport 
públic, i els vehicles privats no 
podran circular-hi. El passeig 
central serà més espaiós i les 
voreres, que mesuraran un 
mínim de tres metres, seran 
més amples. Tant aquestes 
com la calçada estaran cober-
tes per peces de pedra natural 
de diferents formats. Per tant, 
l’asfalt, així com les rajoles de 
disseny ondulat, desapareixe-
ran. Es plantaran nous arbres, 
es modificarà l’enllumenat i es 
col·locaran més de 100 bancs, 
entre molts altres canvis.

S’espera que tots aquests 
canvis, juntament amb altres 
reformes que s’estan duent a 
terme a la ciutat, millorin la 
connectivitat entre diversos 
barris de Barcelona, la qual 
cosa podria ser molt benefi-
ciosa per al comerç local.

  La Torre De Barcelona

Comencen 
les obres 
de la 
Rambla 
– URBANISME–

–

Quan s’acabin les 
obres de la Ram-
bla de Barcelona, 
hi haurà un únic 
carril de circula-
ció per sentit, i 
els vehicles pri-
vats no podran 

circular-hi.

–
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Fa divuit anys i escaig que 
vaig recórrer per últim cop la 
rampa de l’Escola BetàniaPat-
mos 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 re-
cords es van començar a apo-
derar 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 créi-
xer, 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, proxi-
mitat 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, pro-
fessora 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 estu-
diava 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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El passat mes de setembre, 
María Benjumea, presi-
denta de South Summit, 
va presentar el “Mapa de 
l’Emprenedoria 2022”. 
Aquest estudi analitza diver-
sos aspectes relacionats amb 
l’emprenedoria, així com 
la situació de l’ecosistema 
d’innovació a Espanya.

Un dels aspectes que analitza 
l’informe és la vida mitjana 
de les start-ups, és a dir, 
les empreses emergents o 
de nova creació. Aquesta 
és una de les dades que 
mostra que l’ecosistema de 
l’emprenedoria a Espanya 

està madurant, ja que, segons 
l’estudi, les start-ups tenen 
una mitjana de vida de 3 
anys, la qual cosa implica 
una millora respecte a anys 
anteriors. L’any 2021, per 
exemple, tenien una mitjana 
de vida de 2,7 anys.

Per altra banda, les dades 
indiquen que 6 de cada 10 
empreses emergents generen 
ingressos actualment, la qual 
cosa suposa un augment de 
l’11% respecte a l’any passat. 
Un 11% de les empreses 
tenen uns ingressos anuals de 
més de 500.000 euros, i un 
18% té un EBITDA positiu. Per 

altra banda, un 25% de les 
start-ups no supera els 50.000 
euros d’ingressos anuals.

El perfil dels 
emprenedors
Pel que fa al perfil habitual 
de l’emprenedor, aquest es 
manté molt similar al dels 
anys anteriors. Es tracta d’un 
home (80%) de 33 anys, 
que disposa d’una qualifica-
ció alta. Segons l’informe, 
la majoria d’emprenedors 
tenen un títol universitari; un 
70% disposa d’un màster, i 
un 16% té un PhD. Pel que 
fa a l’experiència, els resul-

tats mostren que més de la 
meitat d’aquests emprenedors 
havien treballat, anteriorment, 
en una empresa en nòmina, 
motiu pel qual tenen una 
amplia experiència profes-
sional. El 24% d’ells ja havia 
iniciat algun projecte empre-
nedor, un 7% treballava en 
una start-up i un 1% estava 
a l’atur. Per altra banda, 
el 62% d’emprenedors ja 
han muntat més d’un ne-
goci. Les possibilitats de 
venda de l’empresa també 
són més elevades a mesura 
que augmenta l’experiència 
dels emprenedors.

Altres dades importants que 
mostra l’informe inclouen, per 
exemple, informació relacio-
nada amb el finançament de 
les empreses. L’estudi indica 
que hi ha hagut un canvi im-
portant pel que fa a tendèn-
cies de finançament. Mentre 
que els fons privats suposaven 
un 11% l’any 2018, aquest 
any suposen un 32%. Per al-
tra banda, els fons propis han 
passat del 60% al 46%.

Un altre aspecte clau que cal 
destacar és la baixa presència 
de les dones emprenedores. 
La presidenta de South Sum-
mit explica que “la incorpora-
ció de la dona a l’ecosistema 
segueix sent una assignatura 
pendent, però no és un feno-
men espanyol, sinó mundial. 
Cal treballar per convèncer-les 
que val la pena emprendre”.

  La Torre De Barcelona

El mapa 
dels em-
prenedors
– NEGOCIS –

El 62% dels em-
prenedors ja han 
muntat més d’un 
negoci, i les pos-
sibilitats de ven-
da de l’empresa 
creixen a mesura 

que augmenta 
l’experiència dels 

emprenedors
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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!!

Pensar massa les coses no 
és bo, no almenys quan 
aquest comportament 
es torna obsessiu i ens 
impedeix avançar o 
prendre noves decisions.

Pensament 
repetitiu
El Overthinking és la paraula 
anglesa per a denominar una 
síndrome que consisteix en 
el pensament repetitiu, que 
sol tenir en la majoria de 
casos, a més, connotacions 
negatives. Aquest fet 
produeix fatiga, ens fa 
cometre errors constantment, 

provoca insomni, estrès, 
mal de cap, desinterès, falta 
de concentració, genera 
esgotament mental i físic i 
ens fa perdre el control de les 
nostres emocions.

Si et trobes davant aquesta 
mena de situacions amb 
freqüència, hi ha alguns 
consells que pots seguir:

• Reconduir el pensament i 
pensar en una altra cosa que 
ens resulti més agradable.

• Distreure’ns amb alguna 
activitat quan ens invaeixin 
aquests pensaments, com 
fer alguna treball manual 
o hobbie, escoltar música 

o la ràdio, llegir un llibre 
o canviar d’ubicació si 
associem el pensament 
a un determinat lloc.

• Practicar regularment 
activitat física.

• Iniciar-nos en la meditació, 
el ioga, o qualsevol altra 
tècnica de relaxació.

• Aprendre a acceptar-nos 
com som, amb els nostres 
defectes i limitacions i 
entendre que no podem 
tenir-ho tot controlat. 
Per a això, podem seguir 
cursos especialitzats i 
enfocats en aquests temes, 
entre els que es troba el 
Mindfulness, entre altres.

Quin és 
l’origen?
El Overthinking sol venir 
originat per la por al fracàs, 
la incapacitat d’afrontar unes 
certes situacions en la vida, 

per l’afany de perfeccionisme 
o per la inseguretat, per 
la qual cosa a més de les 
tècniques anteriorment 
citades, és molt aconsellable 
acudir a un terapeuta, 
sobretot si aquesta obsessió 
ens impedeix portar una vida 
normal, perquè pugui ajudar-
nos a identificar el problema 
que l’origina i a indicar-nos un 
tractament o pauta a seguir 
per tal de solucionar-lo.

 Eva Remolina / AMIC

Overthinking:  
que comporta
– PSICOLOGIA –
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iPads
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Organitza: Amb la col.laboració de:Amb el suport de:

L’Ajuntament de Barcelo-
na vol impulsar el vot dels 
estrangers a les pròximes 
eleccions municipals del 
2023. La regidoria de Drets 
de Ciutadania i Participació 
ha posat en marxa la cam-
panya ‘Si vius a Barcelona, 
decideixes a Barcelona’ per 
promoure que els migrants 
empadronats a la ciutat 
s’inscriguin al cens per poder 
votar als pròxims comicis.

Entre altres coses, recorda que 
poden votar totes les per-
sones originàries de la Unió 
Europea o que són de països 
amb els quals hi ha un conve-
ni de reciprocitat per a exercir 

el dret de vot. La campanya 
es traduirà a vuit idiomes i 
s’allargarà fins al gener.

Per poder votar cal inscriure’s 
al cens electoral. En molts 
casos, però, el desconeixe-
ment de la necessitat d’aquest 
tràmit previ fa que la parti-
cipació en les eleccions dels 
estrangers sigui molt baix.

Els números 
parlen
Segons dades municipals, a 
les eleccions locals de 2015 
estava inscrita en el cens 
electoral un 14,9% de la 

ciutadania europea resident a 
Barcelona, i només un 2,5% 
de la ciutadania extracomu-
nitària de països amb acord 
de reciprocitat, que són: 
Noruega, l’Equador, Nova 

Zelanda, Bolívia, Colòm-
bia, Xile, Perú, Paraguai, 
Islàndia, Cap Verd, Trinitat 
i Tobago i Corea del Sud.

  La Torre De Barcelona

Més vots  
estrangers
– ELECCIONS –
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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

El Ministeri d’Educació 
destinarà l’any 2023 un 
total de 775 milions d’euros 
a reformar i modernitzar la 
Formació Professional per tal 
de lluitar contra l’atur juvenil 
i l’abandonament escolar. 
Aquests diners procedeixen 
d’una partida de 1.190 mi-
lions dels fons europeus. 

Els Pressupostos Generals de 
l’Estat (PGE) estableixen que 
439 milions de l’FP aniran al 
programa de qualificació i 
requalificació de la població 
activa, és a dir, la que està 
en edat de treballar, i 143 
milions serviran per finançar la 

transformació digital de l’FP, 
sobretot per la creació d’una 
xarxa de centres d’excel·lència 
en què hi haurà ofertes 
d’FP vinculades al catàleg 
de qualificacions. La resta 
(193 milions) es destinarà al 
programa d’innovació i inter-
nacionalització, especialment 
en la constitució de xarxes de 
col·laboració, cooperació de 
llocs de treball d’altres països, 
aprenentatge d’idiomes i 
mobilitat de l’alumnat.

Si bé l’FP és una de les bran-
ques més afavorides pel Mi-
nisteri d’Educació per al 2023, 
gairebé la meitat dels 5.345 

milions dels pressupostos del 
departament estan vinculats 
a beques i ajudes. En total, 
s’han aprovat 2.474 milions, 
xifra que suposa un increment 
de 400 milions respecte al 
2022. L’objectiu d’aquest aug-
ment persegueix garantir que 
totes les persones tinguin dret 
a l’educació, a la permanència 
en el sistema educatiu i a la 
igualtat d’oportunitats. Des 
del Govern central, remar-
quen que es tracta d’una 
“partida històrica”.

El sistema de beques i ajudes 
a l’estudi fa referència al 
finançament de les convo-

catòries de beques, a les 
compensacions a becaris, a 
membres de famílies nombro-
ses i a estudiants amb algun 
tipus de discapacitat. Així 
mateix, hi ha una partida “per 
necessitats extraordinàries” 
de 200 milions d’euros que 
beneficiarà l’alumnat que 
hagi de desplaçar-se de ciutat 
per estudiar o bé que tingui 
alguna necessitat educativa 
específica. D’altra banda, hi 
ha 10 milions més per a llibres 
de text i material didàctic, 
aportacions al programa Eras-
mus i immersió lingüística.

  La Torre De Barcelona

Una 
FP de 
qualitat
– EDUCACIÓ –



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

Una investigació realitzada 
pel Centre de Recerca en 
Neurociència de Lió i la 
Universitat Claude Bernard 
Lió 1 encapçalada per 
Claude Gronfier assegura 
que la sensibilitat del dolor 
que pateix una persona va 
canviant al llarg del dia i la nit 
perquè està relacionada amb 
el ritme circadiari.

Amb aquesta premissa, i per 
descobrir quins mecanismes 
fan que tinguem més dolors 
a unes hores que a unes 
altres, l’equip d’investigadors 
francès van fer un estudi en 
el qual van participar un total 
de 12 homes sans d’entre 20 
i 29 anys. Tenien un índex 
de massa corporal per sota 
del sobrepès, no tenien cap 
trastorn neurològic psiquiàtric 
o de la son, no havien tingut 
canvis d’horari a la feina i 
tampoc havien fet viatges 
transcontinentals en els últims 
tres mesos.

L’experiment
Es va fer un experiment al 

laboratori, en un ambient 
controlat, sense estímuls 
ni referències temporals 
externes, ja que no hi havia 
ni rellotges, ni televisió, 
ni mòbils, ni internet, ni 
persones aliens a l’estudi i 
tampoc llum natural.

A aquestes persones se les 
va mantenir despertes durant 
34 hores i, cada dues hores, 
de les aplicava un estímul 
tèrmic per tal de mesurar la 
seva sensibilitat al dolor. Els 
resultats han estat publicats 
a la revista Brain i estableixen 
que tots els homes notaven 
un màxim de dolor a la 
nit; en concret, entre les 3 
i les 4:30 de la matinada, 
mentre que el mínim de 
dolor es donava al migdia.

Aquesta sensibilitat al dolor 
variava de manera regular, 
més enllà de si les persones 
estaven despertes o dormides. 
Això ha fet pensar als 
investigadors com d’important 
és en el dolor el nostre ritme 
circadiari. Aquests ritmes 
són canvis físics, mentals i 

conductuals que segueixen 
un cicle de 24 hores i que 
responen, principalment, 
a la llum i la foscor.

L’estudi conclou que el ritme 
circadiari contribueix en un 
80% a sentir més dolor. Els 
autors de la investigació 
creuen que hi ha relació 
entre no dormir i tenir més 
sensibilitat al dolor, però que 
els canvis en la sensació de 
dolor provenen del rellotge 
interior de cadascú i no tant 
de si hi ha llum o obscuritat 
o si estem dormint. Tal com 
han afirmat, “si la sensibilitat 
al dolor estigués regulada 

exclusivament pel cicle son/
vigília, com es creia, hauríem 
observat un pic al final de les 
34 hores de l’experiment i no 
al mig, com van registrar”.

En aquesta mateixa línia, els 
experts consideren que els 
canvis han d’estar controlats 
per la melatonina, que és una 
hormona que regula els cicles 
de son i vigília. Així mateix, 
l’estudi té diverses limitacions 
en el sentit que, com que s’ha 
fet en un ambient controlat, 
no se sap si es pot extrapolar 
exactament a la realitat. A 
més, tots els homes a qui se’ls 
va fer la prova estaven sans 
i només tenien dolor provo-
cat per la calor de l’estímul 
tèrmic, i tampoc no se sap 
si això tindria els mateixos 
efectes en persones que pa-
teixen trastorns del dolor, de 
la son o dels ritmes circadiaris. 
L’estudi tampoc no ha tingut 
en compte el factor gènere, 
i s’hauria de fer amb dones 
per saber si hi ha diferències 
destacables.

   La Torre De Barcelona

El cos pateix 
més a la nit
– SALUT –

–

Un estudi de-
mostra que el 

ritme intern de 
l’organisme fa 

que la intensitat 
del dolor aug-

menti a la mati-
nada

–



Tot un món a les teves mans
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Segons un estudi liderat per 
ISGlobal de Barcelona, els alts 
nivells de contaminació atmos-
fèrica podrien estar afectant el 
desenvolupament cerebral nor-
mal dels infants, especialment 
durant els cinc primers anys. 

Es sabut que la contamina-
ció afecta les connexions 
que s’estableixen entre les 
diferents regions cerebrals, 
veient-se afectada la capa-
citat cognitiva i influint en 
l’aparició i progressió de 
malalties neurològiques i, 
per tant, de patir un trastorn 
psiquiàtric (depressió, ansie-
tat i espectre autista), però 
aquest estudi, ha permès, 

a més a més, concretar en 
quin període del desenvolu-
pament esdevé més vulnera-
ble el cervell.

El treball publicat a la revista 
Environmental Pollution
En aquest cas, l’estudi ha 
aplicat una escala temporal 
més fina on s’ha estudiat la 
contaminació des de la con-
cepció i durant els primers 8 
anys de vida amb una perio-
dicitat mensual. La investi-
gació ha recollit l’evolució i 
exposició a contaminants de 
3.515 infants del Generation 
R Study de Rotterdam.

A grans trets, per elaborar 

l’estudi, els investigadors 
han estimat els nivells diaris 
de diòxid de nitrogen i de 
partícules PM2,5 de l’entorn 
on els infants han viscut des 
del seu naixement i fins els 8 

anys. Un cop a l’edat de 9 i 
12 anys, s’han obtingut imat-
ges cerebrals amb ressonàn-
cia magnètica, les quals han 
acabat d’aportar els resultats.
  

La contaminació 
afecta el cervell 
– SALUT –

Des de l’any 2005, el temps 
d’atenció dedicat al desen-
volupament i atenció dels 
infants s’ha reduït a la meitat 
i això preocupa als Centres 
de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç (CDIAP).  

Els números parlen per si 
sols: al 2002 es van atendre 
11.454 infants i al 2021 van 
ser 44.248. Si bé aquesta xifra 
s’ha multiplicat per quatre 
en vint anys, els recursos no 
han augmentat en la mateixa 

proporció. De fet, abans un 
infant podia comptar amb 
quatre visites mensuals als 
CDIAP i ara, de mitjana, no-
més se li poden garantir dues 
o tres. Els pediatres cada cop 
deriven més infants a aquests 
centres, que no donen l’abast. 

Gemma Garcia, presidenta de 
la Unió Catalana de Centres 
d’Atenció Precoç, explica que 

“volen reivindicar la impor-
tància de prevenir i detectar 
abans que aparegui un símp-
toma o trastorn”.

Tot i que aquest any el pres-
supost dedicat als CDIAP ha 
augmentat un 16% i existeix 
un compromís d’arribar a 
“llistes d’espera zero”, des 
dels centres creuen que no 
és suficient.  “Seguim havent 
de reduir la freqüència de 
les visites, hem de mantenir 
moments d’espera durant 
el procés assistencial i hem 
d’anticipar baixes”, assenyala 
Gemma Garcia. 

Pel que fa a baixes anticipa-
des, els CDIAP han de prio-
ritzar l’atenció als infants de 
0 a 3 anys i quan compleixen 
els 4 els han de donar la baixa 
per poder seguir atenent a la 
franja d’edat prioritària. 

   La Torre De Barcelona

Disminueix 
l’atenció 
als CDIAP
– SALUT –

–

Els CDIAP cada 
vegada disposen 
de menys recur-
sos per atendre 
a una demanda 

creixent d’infants

–



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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Un estudi científic que 
recentment s’ha publicat a 
la revista mèdica Journal of 
American Medical Association, 
en el qual ha participat el 
doctor Jan Tesarik, de la clínica 
MAR&Gen, de Granada, 
ha investigat quins efectes 
pot tenir la vacuna contra el 
coronavirus en les pacients 
tractades per fecundació in 
vitro, i ha arribat a la conclusió 
que és recomanable esperar 
un mínim de 90 dies després 
de la vacuna abans de realitzar 
aquest tractament. L’estudi, 
per tant, investiga, tal com 
indica el seu títol, “l’associació 
entre l’interval de temps des 

de l’administració de la vacuna 
COVID-19 fins la fecundació 
in vitro i la tassa d’embaràs 
després de la transferència 
d’embrions frescos”.

Les dades de 
l’estudi
L’estudi es va realitzar en 
3.052 dones i va consistir 
en comparar quins resultats 
s’obtenien mitjançant la 
fecundació in vitro en tres 
períodes de temps diferents: 
30 dies o menys després 
de rebre la vacuna contra 
el coronavirus, entre 31 i 
60 dies després d’aquesta i 

entre 61 i 90 dies després. 
Les participants tenien 
entre 20 i 47 anys, i es van 
sotmetre a un tractament de 
fecundació in vitro. D’entre 
totes elles, 667 pacients 
havien estat vacunades. 
Concretament, 35 havien 
rebut la vacuna 30 dies o 
menys abans del tractament 
de fecundació in vitro; 58 
havien estat vacunades entre 
31 i 60 dies abans; 105 van 
rebre la vacuna entre 61 i 90 
dies abans, i 469 s’havien 
vacunat amb 91 o més dies 
d’anterioritat. Les 2.385 
pacients restants no havien 
estat vacunades.

Què indiquen 
els resultats?
Els resultats de la investigació 
indiquen que hi va haver una 
disminució significativa en la 
tassa d’embaràs en les pa-
cients que havien realitzat el 
tractament de fecundació in 
vitro un o dos mesos després 
de rebre la vacuna contra el 
coronavirus. En el grup de 
pacients que havien rebut el 
tractament entre 61 i 90 dies 
després de l’administració de 
la vacuna, es va observar una 
tassa lleugerament més baixa. 
Pel que fa a les pacients que 
havien obtingut la vacuna 91 
dies o més abans del tracta-
ment de fecundació in vitro, 
els resultats eren molt similars 
als del grup de pacients que 
no havien rebut la vacuna.

Partint del que mostren 
aquests resultats, els autors de 
l’estudi recomanen esperar un 
mínim de 90 dies per realitzar 
un tractament de fecundació 
in vitro després de rebre la 
vacuna contra el coronavirus. 
El doctor Tesarik explica que 
sembla ser que “la vacuna 
pot provocar una reacció del 
sistema immunitari que pot 
interferir amb la implantació”.
Diverses institucions i or-
ganismes tenen opinions 
diferents pel que fa a com la 
vacuna contra la COVID-19 
pot afectar la concepció, i cal 
continuar investigant.

  La Torre De Barcelona

Fecunda-
ció in vitro 
i la vacuna 
contra la 
COVID-19
– SALUT –

L’estudi va con-
sistir en compa-
rar quins resul-
tats s’obtenien 

mitjançant la fe-
cundació in vitro 
en tres períodes 
de temps dife-

rents després de 
l’administració 
de la vacuna

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

Psicòloga General Sanitària
Núria G. Folguera 

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



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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A Friül-Venècia
La regió italiana de Friül-Venècia, situada al nord-est del 
país, vol atraure turisme sostenible i, per a això, ha decidit 
pagar els bitllets de tren fins a Trieste, Udine, 
Grado i Lignano Sabbiadore. Amb una condi-
ció: contractar dues nits d’hotel.

La promoció està en vigor fins al 31 de maig 
del 2023 de la mà de Trenitalia i PromoTu-
rismoFVG, però no inclou les vacances de 
Nadal i Setmana Santa, ni els dies festius. 
Per beneficiar-se’n, s’ha de fer una inscripció 
prèvia a la pàgina web de turisme de la regió, 
i s’ha de viatjar des de qualsevol punt d’Itàlia 
fins a les ciutats de Trieste i Udine, conegudes 
pels seus atractius turístics, o fins a Grado i 
Lignano Sabbiadore, localitats costaneres per 
als amants de la platja. Es tracta d’una zona 
mediterrània barrejada amb la cultura austría-
ca on la gastronomia i la varietat de paisatges 
estan garantits. 

El que no està inclòs en l’oferta són dues nits 
d’hotel, que també cal contractar. Sí inclou descomptes 
i entrades gratis a museus i exposicions, així com tarifes 
reduïdes a parcs d’atraccions o teatres. A més, la targeta 
FGVcard permet accés gratuït o amb descompte a tota la 
xarxa de transport públic.

   La Torre De Barcelona

En tren 
gratis a 
Itàlia
– TURISME –

–

Inscriu-te a la 
web de turis-
me de la regió 

de  Friül-Venècia 
i aconsegueix 

moure’t gratis en 
tren

–
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Adeu a les nits d’estiu, als 
dies a la platja i a les altes 
temperatures. Arriben els 
mesos de fred i hem de fer 
lloc als jerseis i als abrics. Si 
ets dels que no tenen armaris 
per a totes les estacions de 
l’any, com la gran majoria de 
ciutadans del planeta, caldrà 
organitzar-se per fer bé el 
canvi d’armari.

No és que hi hagi una data 
exacta per fer-ho, però sí 
s’ha d’escollir un bon dia, 
i això vol dir un dia que 
tinguis temps, perquè és més 
entretingut del que sembla: 
guardar les coses bé per 
aquí uns mesos i endreçar 
la roba que et posaràs a 
partir d’ara. Si bé és diferent 
en cada cas, és fàcil trigar 
entre tres i cinc hores.

És un bon moment per 
revisar què tens i què 
no necessites, així que 
és una bona idea treure 
tota la roba i separar la 
que vols conservar i de la 
que te’n vols desfer. I ara 
que tenim l’armari buit, 
quin millor moment que 
aprofitar per fer una bona 
neteja amb un pany humit 
i una mica de sabó neutre, 

que sempre hi ha pols i 
àcars. Seca bé, i llestos.

Arriba l’hora de reposar 
l’armari i de col·locar jerseis, 
abrics, pantalons, faldilles... 
Sigui en perxes o en ca-
laixos, el més important és 
tenir-ho tot a primera vista 
i que no s’arrugui. Hi ha 
a qui li agrada fer-ho per 
colors o segons l’alçada.

Pot semblar obvi, però la roba 
que guardem per la següent 
temporada ha d’estar neta 
i en un lloc igual de net. 
Una bona opció és posar-la 
en caixes de tela amb una 
petita obertura perquè la roba 
ventili una mica. Deixar-les a 
sobre de l’armari és un bon 
lloc, però també es pot fer 
sota el llit o en el traster, en 
funció del lloc que cadas-

cú tingui a casa. En aquest 
últim cas, per protegir la 
roba, és recomanable posar 
productes antihumitat.

I per acabar, és útil etique-
tar les caixes per saber que 
hi hem guardat, perquè el 
més probable és que d’aquí 
uns mesos no ho recor-
dis tot exactament. Si vols 
donar un toc més personal, 
posa bossetes de lavanda o 
d’alguna olor que t’agradi. I, 
com qui no vol la cosa, ja hem 
passat un matí o una tarda 
per fer el canvi d’armari.

  La Torre De Barcelona

Canviar d’armari 
és fàcil
– LLAR –

–

Amb l’arribada de 
la tardor (ara sí), 
toca guardar la 

roba d’estiu i treure 
la d’abric

–



Kvik Barcelona Balmes: 
c/ Balmes, 371
08022 Barcelona
Tel. 93 417 96 93
kvik.es/balmes

Kvik Hospitalet: 
c/ Ciències, 71-87
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 264 15 59
kvik.es/hospitalet

Kvik Barcelona Sant Joan:
Passeig de Sant Joan, 47-49
08009 Barcelona
Tel. 93 255 04 90
kvik.es/sant-joan

* 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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Ara que arriba el fred i que el 
moment d’engegar la cale-
facció comença a apropar-se, 
sovint ens preocupem per 
la despesa energètica que 
això suposa. La calefacció 
suposa una part important 
de la factura energètica i 
convé saber quins hàbits i 
trucs poden ajudar-nos a 
reduir aquesta despesa.

Temperatura 
adequada
Assegurar-se que la llar està 
a la temperatura adequada 
és essencial per estalviar i per 
evitar un augment inneces-
sari del consum energètic. 
En general, una tempera-
tura d’entre 19 i 21 graus 
és suficient per escalfar les 
diverses habitacions i garan-
tir que aquestes es troben a 
una temperatura còmoda. 
Per altra banda, la tempe-
ratura ideal durant la nit, o 
en aquelles habitacions on 
només es dorm, és d’entre 16 
i 18 graus. També és reco-
manable apagar la calefacció 

quan no hi ha ningú a casa, 
o en aquells moments en què 
ningú l’aprofita. D’aquesta 
manera, s’evita un consum 
energètic innecessari.

Revisa portes 
i finestres
És recomanable, en primer 
lloc, assegurar-se que les por-
tes i finestres estan ben sege-
llades, i que no entra fred per 
cap racó. Assegurar-nos que 

la casa està completament 
tancada, i que les diverses 
habitacions estan aïllades del 
fred ens ajudarà a mantenir 
una temperatura càlida i 
agradable a la llar. Les fines-
tres amb doble vidre també 
són una manera molt eficaç 
d’evitar que la calor s’escapi.

Purga els ra-
diadors
També és recomanable purgar 
els radiadors de manera 
periòdica, com a mínim, una 
vegada a l’any. En cas contra-
ri, l’aire podria acumular-s’hi, i 
això dificultaria la transmissió 
eficient de la calor a l’exterior.  

No cobreixis 
els radiadors
Quelcom molt habitual que 
moltes persones fan a l’hivern 
és col·locar roba sobre els 
radiadors, per tal que aquesta 
es trobi a una temperatura 
agradable o perquè s’assequi 
més ràpidament. Això, però, 
pot suposar un augment im-

portant del consum d’energia. 
Per una banda, l’emissió 
d’energia i el rendiment del 
radiador es veuran afectats i, 
per altra, les habitacions no 
s’escalfaran tan ràpid com de 
costum. És molt més aconse-
llable estendre la roba a l’aire 
lliure, en un lloc on hi hagi 
llum solar.

Aprofita les 
hores de sol
Finalment, és molt recoma-
nable aprofitar les hores de 
sol per tal d’escalfar aquelles 
habitacions on arriba la llum 
natural. Descorre les cortines i 
puja les persianes, i deixa que 
els raigs del sol ajudin a escal-
far les habitacions a través de 
les finestres. Quan comenci a 
fer més fred, recorda abaixar 
les persianes, ja que això 
ajudarà a evitar que l’escalfor 
de la llar s’escapi.

  La Torre De Barcelona

Consells 
per estal-
viar en ca-
lefacció
– LLAR–

–

Purgar els radia-
dors un cop a l’any 

és una manera 
d’assegurar-se que 
aquests funcionen 

de manera eficient i 
que la llar s’escalfa 

més fàcilment

–
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www.moherclima.com

PRESUPUESTO GRATUITO 

T. 93 490 96 45
Facebook.com/moherclima

OFICINAS Y EXPOSICIÓN: 

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

Pago al contado
9% DESCUENTOTodo incluido e IVA

1958€
Solo por 33€/Mes

Pago al contado

1780€

INSTALACIÓN INCLUIDA - IVA INCLUIDO

Estar refredat és tan comú 
que quasi ni ens adonem de 
com hem tornat a caure, però 
és més important del que 
sembla, ja que és la malaltia 
amb més prevalença del món. 
Hi ha algunes pautes que, si 
les interioritzem, segur que 
evitem més d’un esternut i 
dies de mocs i mocadors.

7 consells
Rentar-se les mans, però 
rentar-se-les a consciència, res 
de mullar i eixugar, sinó que 
cal fregar-les amb sabó com a 
mínim 20 segons. 

No tocar-se la cara. Sembla 

evident i potser les persones 
adultes ho fem menys. La 
tendència dels nens a tocar-se 
ulls, nas i boca fa que ràpida-
ment es contagiïn.

Quan esternudis, no et tapis 
la boca amb les mans perquè 
és la millor manera de propa-
gar els bacteris. 

No t’estressis. El fet d’estar 
més nerviós del que és 
habitual fa que l’organisme 
comenci a debilitar-se. 

Descansar és la clau per pro-
tegir el sistema immunitari.
 
Fumar i beure agreuja els 

símptomes d’agafar un 
refredat, en el primer cas per 
la inflamació de la gola i en el 
segon per la deshidratació. 

Ves amb compte amb els 

espais tancats, com transports 
públics, aeroports i hospi-
tals, ja que la concentració 
de persones fa incrementar 
l’exposició al contagi.  

Com evitar  
el refredat
– HIVERN –



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

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 
comercialment a la ciutat de 
Barcelona. Tot i això, és una 
bona comèdia romàntica 
d’embolics, que posa en 
evidència la mirada d’Allen 
cap a una altra cultura que, 
d’alguna manera, el subjuga.

Rodatge 
excèntric
A més a més, el rodatge 
va estar ple d’anècdotes i 
excentricitats 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 agrada 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 

sarcàstic el dia que es va reunir 
amb la parella espanyola: “5 
de març: M’he reunit amb 
Penélope Cruz i Javier Bardem. 
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”. 

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

Bardem 
i Barce-
lona
– CINEMA –

GOURMET 
CATALÀ

EL

Subscriu-te ara a

www.elgourmetcatala.cat

facebook.com/elgourmetcatala

El racó dels productes de qualitat fets a Catalunya

Trobeu els productes de qualitat i els millors productors catalans
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Scarlett Johansson ha estat 
recentment entrevistada per 
Dax Shepard al seu podcast 
Armchair Expert, un espai 
íntim on personatges famosos 
es «despullen» per explicar 
les seves històries i les seves 
misèries. En aquesta entre-
vista la protagonista de Black 
Widow confessa haver-se 
sentit hipersexualitzada des 
dels seus papers a l’edat adul-
ta, com a Lost in translation, 
que la va llençar a la fama als 
17 anys. Scarlett explica com 
la continua interpretació de 
papers de dones ingènues 
va contribuir a que es trobés 
«encasellada» i a que temés 
per la fi de la seva carrera 

professional. La guardonada 
actriu afirma també que, tot i 
quedar molt camí per recó-
rrer, sent que les coses estant 
canviant a Hollywood i que, 
aparentment, es permet a les 
actrius joves ser diferents. 

El cinema és un producte 
social i, com a tal, reflecteix la 
imatge d’una societat can-
viant. Tot i així, el canvi social 
és lent i el cinema i la televisió 
continuen reforçant i legiti-
mant tota mena d’estereotips 
al voltant de la dona. Les 
dones gairebé sempre prota-
gonitzen personatges febles, 
romàntics, vicaris respecte els 
protagonistes masculins, sen-

se autonomia narrativa i més 
que disposades a abandonar 
les seves ambicions per l’amor 
d’un home. És cert que grà-
cies a l’augment de la presèn-
cia femenina en la direcció de 

pel·lícules, s’ha contribuït a 
que el rol de la dona prengui 
més protagonisme i que quedi 
més reflectida la seva realitat 
a la pantalla.
  

«Era un  
objecte»
– CINEMA –



UN FRED 
MOLT 
ACOLLIDOR
Brisa Tardorenca en els nostres armaris... 
Per fi!
Nostàlgiques davant del mar us presentem 
els must que no poden faltar en el vostre 
armari aquest mes.
 
Punt lleuger, en els teixits de les 
samarretes, jerseis i faldilles com 
ens ofereix la marca “Kimod”. Será 
el teixit estrella d’aquesta esperada 
temporada. A més a més les faldilles 
midi o amb obertures us portaran 
les tendències de tardor 2022 per 
combinar les vostres peces bàsiques.
 
Botes, ara sense mitges, després amb 
leotards i mitjons alts... Atreveix-te amb 
aquest bàsic d’hivern com a toc cool 
d’entretemps. Per exemple, aquestes 
de “Primark”, de color negre i amb 
plataforma són una bona opció per anar 
còmode i combinat amb tot. Com també 
ho és el mocador negre de “Kimod”.

Accessoris com la Bossa amb cinta tribal, 
de la marca “Miu Miu”. Confortable però 
“in” i amb molt de caràcter, no podràs 
viure sense ell.

El color Daurat, tradicional i molt especial. 
Omple d’aquesta tonalitat les teves joies i 
transforma els teus records d’estiu en tot 
un tresor. Com ho fan aquestes arracades 
de “Zara”.

  VERONICA MAYA  
Cool Hunter  
@veronicamaya.a

–MODA–



Moda i accessoris by “KIMOD” 
Barcelona. @kimodstore www.kimod.com

Joies: Zara by INDITEX

Sabates: Primark

Bossa: MIU MIU

MUA & Hair Style:  
Silvia Lozano @glazeddonnut

Fotografia:  
Jennifer De los Mozos @jennmozos

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

Direcció Creativa:  
Verónica Maya @veronicamaya.a






TE AYUDAMOS EN LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO FAMILIAR: JURÍDICA, 

ECONÓMICA Y EMOCIONALMENTE

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

O ENVIEU UN MAIL A  
INFO@LATORREDEBARCELONA.COM

www.latorredebarcelona.com

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

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

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

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

Novetat: forrat de sabates 
Plantilles pel descans

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

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

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

SALUT

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

Donem servei a tota 
Catalunya

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

LLAR

La Torre de 
Barcelona

ANUNCIA’T AQUÍ
93 418 19 19

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

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

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

TRUCA’NS PER ANALITZAR 
EL QUE NECESSITES!

T. 93 211 93 34
www.racuterm.com

LLAR

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



Punts de distribució 
de La Torre de Barcelona
A continuació trobaràs alguns dels més de 2.000 punts de distribució de La Torre de Barce-
lona 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



CENTRES COMERCIALS 
L’Illa Diagonal


