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EL MAYOR CENTRO EN BARCELONA
DE ALFOMBRAS Y KILIMS, PERSAS ORIENTALES
Y MODERNAS
C/ Laforja 109, (esq. Calvet) · T. 93 209 95 80
www.expoalfombrairan.com

TARTERA- Ref.877

SANEJA- Ref.912

CASA A TRES VENTS ESPECIAL I ACOLLIDORA
3.000M2 Jardí Comunitari / 3 Habitacions Suites / 1 Lavabo / Garatge 1 Cotxe /
535.000€

ESTOLL- Ref.934

DECORADA AMB MOLT DE GUST, FAMILIAR I CÀLIDA
Jardí Comunitari + Privatiu / 4 Habitacions (1 Suite) / Sala Polivalent / 2 Banys /
1 Lavabo / Garatge 2 Cotxes + Traster / 550.000€

LA CORONA DE BOLVIR- Ref.108

ENMIG DE LA NATURA, ENCANTADORA
Parcel·la 1.000m2 / 4 Habitacions (2 Suites, una amb vestidor, més sala) / 3 Banys /
2 Lavabos / Garatge 1 Cotxe / Celler + Gran Traster / 495.000€

BEDERS- Ref.437

UBICACIÓ IMMILLORABLE, FES LA CASA DELS TEUS SOMNIS
Parcel.la 2500m2 amb vistes meravelloses, per fer casa unifamiliar / 650.000€

PLETA DE SAGA- Ref.915

BONICA ADOSSADA AMB VISTES FABULOSES
Jardí Comunitari / 4 Habitacions (2 Suites) /Golfes /
Sala Polivalent / 2 Banys / 1 Lavabo / Celler / Garatge 1
Cotxe + Traster / Piscina Comunitària / 395.000€

QUEIXANS-PERERES- Ref.913

DÚPLEX AMB VISTES I ORIENTACIÓ FANTASTIQUES
Jardí Comunitari / 4 Hab. (2 Suites) / Sala Polivalent / 3
Banys / Garatge 1 Cotxe / Zona Comunitària amb Tennis,
Piscina, Basquet, Futbol, Zona Barbacoa/ 340.000€

DÚPLEX SEMI NOU, ACOLLIDOR, CONFORTABLE I ACTUAL
Jardí Comunitari / 4 Habitacions (1 Suite) / Sala
Polivalent / 2 Banys / Garatge 1 Cotxe + Traster /
395.000€

BOLVIR- REF.802

972 88 43 42
www.vinclecerdanya.com
Av.Catalunya,29-17520 Puigcerdà

Josep Paul
Agent de la propietat immobiliària
AICAT nº1705

CASA D’OBRA NOVA MOLT PRÀCTICA I CONFORTABLE
Parcel·la 570m2 / 3 Habitacions (1 Suite amb Vestidor) / Sala Polivalent / 3 Banys / 1
Lavabo / Garatge 1 Cotxe / 750.000€
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HOTEL - RESTAURANT PLANES
La Vieille Maison Cerdane - 1895
L’hotel PLANES a Saillagouse és un dels hotels més confortables de la
Cerdanya francesa, al cor de les estacions d’esquí i amb una cuina de
reconeguda qualitat.

Ideal per als esquiadors i per aquesta Setmana Santa
Place de Cerdagne 66800 · Saillagouse · Tel. 00 334 68 04 72 08 · www.planotel.fr
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TARIFES 201 9/ 2020. PREUS DE LLOGUER XALET (sense despese d’electricitat)

Alta
Mitja
Baixa
28-12-19/04-01-20
30-11-19/28-12-19
18-04-20/04-07-20		
Tarifes vàlides
08-02-20/22/02/20
04-01-20/08-02-20
05-09-20/28-11-20		
del 30/11/2019 al 28/11/2020
18-07-20/22-08-20
22-02-20/18-04-20
		
04-07-20/18-07-20			
Vacances
escolars només per setmanes
		
22-08-20/05-09-20			
		
Preu per nit
Preu per nit
Preu
Preu per nit
Preu
Preu
Per menys dies: consultar
2 nits mínim
2 nits mínim
2 nits mínim
per
per
per
Setmana
Setmana
Setmana
WE
Excepte
WE
Excepte
WE
Excepte
Temporada baixa: - 10% per 3 setmanes
WE

Genêt: 2 ad. + 2 nens.
Saillagouse
Lupin: 2 ad. + 2 nens.
Saillagouse
Lupin Special: 4 ad. + 2 nen. Saillagouse
Gentiane: 6 ad. + 2 nens. Saillagouse/Err
Edelweiss: 8 ad.
Saillagouse/Err
Jasmin: 2 ad. + 3 nens
Err
Angélique: 4 ad. + 3 nens Err

540€
540€
690€
830€
890€
620€
790€

EQUIPAMENTS: Cuina equipada. 1 ó 2 banys amb
dutxa. Mantes. T.V. Terrassa. Jardí. Wifi gratuït
APARCAMENT: al xalet per 2 cotxes
PAGAMENT: Targeta de crèdit o efectiu.
SUPLEMENTS: Electricitat 0,28 Euros el kw.
ANIMALS: 5 Euros/nit vacunats.
Acceptats: 1 gos gros ó 2 de petits.
Taxa turística: + de 18 anys : 0,33 € / dia (2020)

115€
115€
150€
185€
195€
130€
170€

85€
85€
105€
130€
145€
95€
125€

WE

390€
390€
600€
770€
840€
450€
660€

90€
90€
130€
160€
185€
98€
145€

60€
60€
95€
120€
125€
70€
98€

WE

330€
330€
460€
580€
650€
390€
550€

70€
70€
98€
125€
140€
95€
120€

SERVEIS: Neteja 40 Euros/50 Euros.
Genêt, Lupin, Jasmin: 40 €
Gentiane, Edelweiss, Angélique: 50 €
Fitxa rentadora : 5,00 Euros.
Fitxa secadora : 5,00 Euros.
Lloguer llençols/llits: 10,00 Euros.
2 restaurants a 250 m i a 500 m.
FIANÇA : 200 €

50€
50€
75€
90€
98€
60€
85€

COMPLEXE NOU
A ERR

a 2km de Saillagouse al
peu del Puigmal

“EL PASTURAL”

· Parcel·les individuals
de 270 a 300m2
· Venda de xalets de fusta (3/4
habitacions, 2 banys, terrassa,
2 places de pàrquing)
· Preus dels xalets
totalment equipats claus en
mà: 95.000€ - 110.000€150.000€ - 175.000€
(IVA inclòs sense despeses de notari)

stem situats al centre de la
Cerdanya francesa i del Parc
Natural Regional dels Pirineus
Catalans. A prop de Puigcerdà,
Llívia, FontRomeu,
Puigmal,
Eyna, Les Angles, Porte, La Molina i Masella. Un refugi privilegiat per passar-hi les vacances
de tot l’any. La tranquil·litat i un
paisatge autèntic encomanen el
respecte per l’entorn. A l’estiu es
poden fer magnífiques passejades
per la Vall del Segre i del Puigmal,
aprop dels Valls d’aigua calenta de
Llo i molt a prop del Parc Aquàtic
d’Err, també Centre de nombroses
activitats esportives i culturals per
als més actius. S’hi poden llogar
xalets confortables i equipats per
a 4, 6 i 8 persones ja sigui per
una estada de cap de setmana o
per a setmanes senceres. Hi ha
parcel·les individuals de 250m2
en uns 300m2 amb pàrquing individual per a 2 cotxes, sala de jocs
i jocs per a nens. La qualitat en
el servei, la seguretat, la responsabilitat i el respecte per l’entorn
són els nostres principis bàsics. El
Sr. i la Sra. Pouget juntament amb
tot el seu personal us hi garanteixen
una estada excel·lent.

PARC RESIDENTIEL “ LE VEDRIGNANS” - Route de Védrignans - 66800 SAILLAGOUSE
PARC RESIDENTIEL “ EL PASTURAL” - Route du Puigmal - 66800 ERR
Tél: 00.33(0)4.68.04.04.79 - Fax: 00.33(0)4.68.04.06.89
Email: levedrignans66@orange.fr - www.levedrignans.com

PILAR CLARASÓ (SAGRAT COR SARRIÀ)
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Jordi Pardinilla Vilaplana

“Ens estem deshumanitzant; cal cultivar la interioritat de
les persones i l’escola té un paper clau”
“En realitat, entre escoles no hi ha diferències substancials. Tothom ho està fent
el màxim de bé que pot”
treballar en projectes. Realment, estan
en formació constant. I ells també han
de saber treballar en equip per poder
transmetre-ho al seu alumnat. En general,
l’escola a Catalunya està fent bona
feina. La gent, els professionals, s’estan
esforçant molt. Hi ha una cosa que
m’angoixa una mica; la publicitat està
molt a sobre i ens presentem com els
millors dels millors i jo crec que hauríem
de ser una mica menys de cara a la galeria
i mirar-nos més cap a dins, de ser més
autocrítics i exigents. En realitat, entre
escoles no hi ha diferències substancials.
Tothom ho està fent el màxim de bé que
pot. I tothom és molt conscient que ens
estem jugant el futur d’aquestes criatures.

Repassant l’hemeroteca, si mal no
m’erro, aquesta serà la quarta vegada
que entrevisto a Pilar Clarasó Marfà,
la titular de l’escola del Sagrat Cor de
Sarrià. Segurament, en aquest temps, hi
ha hagut diferents aspectes de l’escola
que han canviat, s’han transformat i han
estat millorades. Però una d’elles no s’ha
immutat amb el pas del temps: la dedicació
de Clarasó a la seva escola. Atrafegada,
amunt i avall, amb claus, papers i mòbil a
les mans, atén als pares que la reclamen
a recepció, al proveïdor que fa tard, a la
professora que li demana consell, als
d’administració per qualsevol consulta i,
encara, si pot, atén per telèfon la trucada
entrant. No para quieta. No para. I sempre
generosa en el tracte, amable i amatent.
Deu haver-hi dies que no arribeu a
entrar al despatx...
(Riu) És fa molta feina fora del despatx. El
director ha de ser a la porta de l’escola,
per rebre, per atendre, per solucionar...
La veritat, en les ocasions que he
vingut per les entrevistes o per deixarhi diaris, no recordo el dia que no
l’hagi vist a peu dret parlant amb algú
a recepció...
Una escola és una amalgama d’inquietuds,
d’alegria, de necessitats, d’urgències,
de demandes... hi ha dies que són curts
d’hores! Els professors/es estimen la seva
feia i els alumnes se senten estimats.
Cada curs l’inicieu amb una temàtica
diferent i aquest curs 2019-2020
celebreu l’any de la comunicació...
Volem fomentar entre nosaltres i al nostre
voltant una comunicació fluïda i cuidada.
Amb sensibilitat cap als altres, amb
respecte, amb empatia i amb fidelitat
a la veritat. Tan important és el què es
comunica, com el com es comunica. Ja
sigui de paraula, per escrit o utilitzant les
noves tecnologies, hem de fer un bon
ús del llenguatge que ens serveixi per
a construir i fer el bé i no per ofendre,
destruir o ferir a ningú. Per això és de vital
importància que ens basem en fets i no en
interpretacions o rumors.

“L’escola Sagrat Cor
impulsa l’educació
en valors, formació
religiosa i voluntariat
social”
Una matèria molt interessant en
l’època de la postveritat i l’efecte de
les xarxes digitals...
Analitzar la postveritat! És una expressió
recent que hem posat de moda. Ben mirat,
estem parlant de contrastar la informació
per no caure en la propagació d’una
mentida. (Somriu). Ara em posaràs cara
de sorpresa però encara me’n recordo
de les lectures d’El Fedó de Plató –text
inspirat en les últimes hores de vida del

Pilar Clarasó, a l’aula polivalent del centre escolar

filòsof grec Sòcrates–, quan jo anava a
l’escola. Hi ha un moment en que un dels
personatges li demana a Fedó: “això que
m’expliques, tu hi erets o ho has sentit d’un
altre persona?”. És senzillament això. Ens
toca a l’escola treballar la comunicació i
fer discernir als joves ,i a tota la comunitat
educativa, sobre aquesta qüestió.
Entenc. Jo que em dedico
professionalment a la comunicació, i
que m’equivoco sovint, li reconec que
m’esgarrifo de la manipulació...
I les xarxes multipliquen i esbomben als
quatre vents aquestes informacions que
no s’ajusten a la realitat. Els ciutadans
tenim poques eines per a contrarestar
aquestes informacions. Hem d’ensenyar
als joves a ser crítics i aprendre a pensar
i analitzar aquestes situacions. En tot
cas, la perversitat de la xarxa és troba en
l’efecte que està generant en la societat;
ens estem allunyat, ens estem substituint.
Hem de créixer en la mateixa proporció
en humanitat. És un tema per tractar i
necessitem una escola de pensament que
ho analitzi. No hi ha comunicació entre
nosaltres. Ens estem deshumanitzant;
cal cultivar la interioritat de les persones,
respectar els sentiments i l’escola té un
paper clau. I ho hem d’aprendre, eh! És un
repte per a nosaltres, pels mestres, sí.
Però, la tecnologia és fantàstica, oi?
Vostès tenen un programa de robòtica
al qual hi dediquen molts esforços...
La tecnologia és fantàstica, és clar. És
impressionat, si ho vols. Però hem d’evitar
que ens allunyi, com deia, del nostre
entorn. En el treball per projectes o reptes
quan treballem la robòtica i la programació
fomentem el pensament computacional,
tot resolent els reptes plantejats. Fomentem
les vocacions futures STEAM – l’acrònim
anglès que engloba les disciplines
educatives; science (ciència), technology
(tecnologia), engineering (enginyeria), art
(art) i mathematics (matemàtiques)– des
del nostre eix #RoboCor tot treballant des
d’una perspectiva de valors i ètica on la
tecnologia sempre es posa al servei de

l’aprenentatge, de les persones i té una
funció social, personal i/o mediambiental.
I des de fa set cursos participem al
concurs First Lego League, on es treballa
la robòtica dissenyant i programant un
robot que haurà d’aconseguir uns reptes
i defensar un projecte científic. Al llarg
d’aquests anys hem guanyat premis i
sempre estem molt ben posicionats!
Sagrat Cor és molt més que robòtica,
és clar... com resumiria tot allò que
ofereix l’escola, en aquests moments?
El Sagrat Cor és un centre educatiu religiós,
amb més de 170 anys d’història. Som més
de 1.900 alumnes, 250 professors i 4 línies
educatives (de 0 a 16 anys), Batxillerat i
Formació Professional. També som Nadís
(l’escola d’educació especial). Però, això
de les xifres no és la part important al meu
entendre. Jo dic que el Sagrat Cor impulsa
l’educació en valors, formació religiosa i
voluntariat social. M’agrada recordar que
és una escola cristiana amb molta tradició
en l’àmbit de l’ensenyament. Els mestres
han d’estimar als seus alumnes i descobrir
i potenciar el millor d’ells mateixos.
I en ple procés de renovació
pedagògica, com la resta de la
comunitat educativa...
Estem molt posats en els projectes i
en el treball per projectes. Estem en
transformació i engrescats en el model
que cal desenvolupar en el segle XXI.
Cal pensar en que necessiten els nostres
alumnes i formar-los per a un futur
immediat. Aquest model incentiva als
alumnes a pensar per si mateixos i alhora
aprenen que no hi ha més rendible i
satisfactori que el treball en equip. Saber
relacionar-se, l’oratòria, la valoració d’allò
que aportes per les teves qualitats, són
aspectes que el treball per projectes posa
en valor, volem joves sensibles a la realitat
i solidaris amb la gent que ens necessita al
districte, a la ciutat, al país i al món.
I l’esforç del professorat en adequarse...
Els professors necessiten formació per

Vostè em va dir a l’última entrevista:
“som una gran família”...
I és ben veritat. Donem prioritat a conèixer
i estimar cada alumne, per a descobrir,
impulsar i potenciar el millor de cadascú.
L’atenció personalitzada és la guia de la
seva diferenciació i qualitats que el fan
únic i irrepetible. En síntesi, la persona
que la societat necessita per a què el món
sigui millor.

“Donem prioritat a
conèixer i estimar
cada alumne, per a
descobrir, impulsar i
potenciar el millor de
cadascú”
En aquest sentit, cal reconèixer totes
les iniciatives que teniu en marxa en el
camp del voluntariat...
A primer de Batxillerat és obligatori. Molts,
superat aquest nivell escolar, es queden i
mantenen la seva vinculació en el terreny
del voluntariat. Però ja abans, en els cursos inferiors, fem activitats en el terreny
social. Els nostres alumnes són conscients de la realitat que els envolta i tenim
una estreta col·laboració amb el Casal
dels Infants del Raval, Càrites, l’escola del
Sagrat Cor Besos o amb ASSIS Centre
d’acollida.
I el centre d’educació especial Nadís,
on els alumnes hi fan moltes tasques
de voluntariat...
Fa pocs dies vam tenir la visita dels
tècnics del Síndic de Greuges que volien
conèixer el centre Nadís i el projecte
d’escola inclusiva. Van veure la implicació
de tota l’escola. Tothom ajuda i tots són
ajudats, no sé si m’explico. És un projecte
que aporta i enriqueix a tots. Els alumnes
de Formació Professional , per exemple,
treuen als joves del centre Nadís al jardí i al
pati. Els d’ESO els van a buscar i els porten
al poliesportiu i fan gimnasia tots junts.
Ara, per exemple, estan desenvolupant
un projecte junts per fer un jardí vertical.
Nadis ens ha humanitzat molt. Estic molt
contenta eh! Hem passat temporades de
tot però Nadís va ser una inspiració.

estimem als nostres alumnes,
busquem el seu talent
i el potenciem al màxim
A l’escola Sagrat Cor Sarrià els
nostres alumnes són la prioritat.
Cadascun d’ells té un talent especial
a desenvolupar. La nostra vocació és
descobrir aquest talent, ajudar-los a
potenciar-lo al màxim i acompanyarlos en el seu creixement personal,
espiritual i acadèmic.

entorn per millorar-lo. És a dir, els
ajudem a convertir-se en persones
íntegres, competents, ben preparades
i solidàries.

Utilitzem diferents metodologies,
innovadores i tradicionals, per oferir
diferents oportunitats d’aprenentatge
partint dels interessos i experiències
de l’alumne. Aconseguim que
assumeixin reptes, que emprenguin
experiències constructives i creatives
i que es comprometin amb el seu

• ROBOTICS & STEAM

“La nostra obra serà gran si a l’acabar
l’educació, hem format persones
autèntiques i la seva fortalesa és capaç
d’afrontar totes les dificultats i la

• ESCOLA CRISTIANA
• EDUCACIÓ EN VALORS
• INTERNATIONAL PROJECTS
• ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES
• EMPRENEDORIA
• ART
• FP DUAL

CENTRE CONCERTAT EN TOTES LES ETAPES

Vine a conèixer-nos!
Inscriu-te als nostres OPEN DAYS
www.sagratcorsarria.com

EDUCACIÓ INFANTIL (de 0 a 6 anys) - PRIMÀRIA
28 de febrer · 5 de març
ESO
11 de febrer · 14 de febrer

BATXILLERAT
20 de febrer · 16 d’abril

CICLES FORMATIUS
26 de març · 7 de maig

NADÍS:
EDUCACIÓ ESPECIAL
20 de febrer

• BATXILLERAT CONCERTAT
llibertat sap triar una vida lliurada als
altres amb senzillesa”
Sta. Magdalena Sofía Barat
Fundadora

També pots demanar una
visita individual concertada

Per a més informació, contactar amb nosaltres
C/ Sagrat Cor, 25 BARCELONA
T. 93 203 02 00

GARRY J. COSTELLO (HOME TO HOME Language Inmersion Experiences)
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Jordi Pardinilla Vilaplana

“Estudiar en un col·legi estranger és una experiència única”
“Treballem a Irlanda, Regne Unit, Canadà i Estats Units. Fem programes d’un any
d’estada a l’estranger, però també poden ser de tres mesos o, fins i tot, 4 setmanes”
Garry J. Costello, director i fundador de
l’agència educativa Home to Home, té
una experiència de 30 anys gestionant
programes educatius a l’estranger; només
cal repassar les dades de l’empresa per
comprovar la trajectòria de l’empresa amb
més de 13.000 estudiants que participen
en els seus 25 projectes educatius, programes que ofereix per a estudiants a títol
individual, grups i escoles. Home to Home
és una empresa ubicada a Sant Cugat que
ofereix programes educatius i activitats
per aprendre l’anglès a diferents països
del món. També organitza estades d’anglès a l’Estat, principalment a Catalunya.
A l’entrada de l’empresa, a mà dreta,
a la paret en blanc s’hi pot llegir una
frase en lletres grans: “We care when
you’re there”. A què es refereix?
És el lema de Home to Home. Amb això
volem dir que ens preocupem del teu fill.
Que no el deixarem sol i resoldrem aquells
aspectes que sobrevinguin o el facin patir
durant la seva estada a l’estranger. El 90%
dels treballadors de Home to Home han
estat, abans, alumnes i han fet estada a
l’estranger per a millorar i/o aprendre l’anglès. Per tant, tenim l’experiència personal
viscuda i sabem que problemes menors
són maldecaps que l’alumne i les famílies
els amoïna molt. Estem amb ells.
Entenc. El servei vetlla pel benestar
de l’alumne que farà l’estada a un altre
país...
Es tracta que l’alumne se senti bé. Abans
de tot, nosaltres som professors. Ens interessa que l’estada funcioni. L’enfocament
dels programes i dels serveis es fan des
del vessant del docent, amb un tracte
individualitzat en tots els casos. Fem un
seguiment de l’alumne de la seva adaptació i resultats durant la seva estada.
Qualsevol estudiant que va a estudiar a
l’estranger, sobretot al principi, necessita suport. Cada dia el món és més petit,
però durant els primers dies a l’estudiant
li sembla molt gran. Amb el pas del temps
s’anirà acostumant i al final estarà content
i integrat. Sempre ha de tenir o saber que
hi ha algú de nosaltres amb qui pot comptar i confiar. En molts casos, són menors
d’edat i, al cap i a la fi, som professors i
pares també.
Per què aquesta entrevista a La Fada
de Sarrià?
Perquè l’àrea d’influència del mitjà i la
seva relació amb les escoles ens interessa especialment. Sabem que a Sarrià hi
ha una concentració d’escoles important

Garry J. Costello, a les oficines de Home to Home Language Immersion Experiences

i, de fet, nosaltres mateixos col·laborem
en aquest moment amb moltes d’elles,
de fa anys. Ha de saber que en aquests
moments nosaltres col·laborem amb més
de 180 escoles a Catalunya i unes 280 a la
resta de l’Estat espanyol.
Quants programes i serveis ofereix
Home to Home actualment?
A www.hometohome.es trobaràs una relació de la nostra oferta que és múltiple i
variada. Hi ha programes per a col·lectius
i alumnes a títol individual. Per a escoles
o particulars. Tenim interès, però, en explicar un dels nostres programes estrella:
School Integration. És un programa d’estada en una escola a l’estranger, fet totalment a mida de les necessitats de l’alumne i de les famílies.
Parli’m doncs d’aquest programa...
El programa és d’estades a l’estranger
per aprendre o millorar l’anglès. Nosaltres
treballem a Irlanda, Regne Unit, Canadà
i Estats Units. Fem programes d’un any
d’estada, però també poden ser de tres
mesos. O, des d’aquest curs, important, el
Short Term, amb un programa de 4 setmanes a l’estranger –302 hores d’anglès en
una escola–. Deixa’m dir-te que som una
mica pioners en aquesta proposta d’estada de 4 setmanes. Passar una temporada
estudiant fora pot ser costós i per aquesta
raó vam introduir el projecte “short term”
de menys durada. Així donem oportunitat a més persones que puguin gaudir
d’aquesta experiència.
Un programa obert a qualsevol edat?
És per a estudiants des de sisè de primària
fins a alumnes de Batxillerat. I poden fer
les estades a l’estranger en escoles públiques o privades i estar allotjats en residències d’estudiants o en famílies d’acollida.

Entenc ara quan em diu que els programes al final es fan a mida de l’alumne...
Vostès tenen els ingredients per oferir!
Les famílies venen a Home to Home i nosaltres els gestionem tot el recorregut del
seu fill o filla a l’estranger. No és un exercici qualsevol. Parlem amb el noi o noia i
la seva família per conèixer les expectatives, les necessitats, el perfil de l’usuari
final per poder dissenyar la millor opció.
És un trencaclosques de perfils, de necessitats, d’alumnes, de famílies, de cursos,
de durades i, també, és clar, la capacitat
econòmica final que es tria. Per aquesta
raó, podem afirmar que el pla d’estudi a
l’estranger serà, al final, individual. No hi
ha un alumne igual, no sé si m’explico. No
totes les empreses del meu sector poden
oferir tantes possibilitats; oferim un ventall
molt ampli de solucions.
Les estades s’han de fer durant el curs
escolar, interpreto...
Efectivament. La família, amb l’alumne,
decideix quin temps volen fer i de forma
consensuada i planificada amb la seva
escola, es programa el curs o l’estada a
l’estranger.
I per què cal fer-ho a través d’una
agència?
Això és molt important. Sempre és millor
l’opció de planificar una estada a través
d’una agència ja que darrera hi ha uns
professionals amb experiència que saben
organitzar-ho, controlen els permisos i
passos a seguir. I, a més, tenen els seus
contactes de fa temps amb les residències d’estudiants o amb les famílies d’acollida que ens dona, també, seguretat i garantia de tracte.
I l’alumne pot combinar l’estada a
l’estranger amb la seva progressió

escolar en el col·legi on cursa els seus
estudis?
Si parlem d’un any d’estada a l’estranger,
aquest és un tema clau: les convalidacions. Cada nen o nena té la seva personalitat i la seva necessitat i no tots poden
o estan preparats per un tipus determinat
de programa. Per aquesta raó és tan important personalitzar al màxim aquesta
estada, com et deia abans. Conèixer els
alumnes i les seves famílies ens ajuda a
definir i organitzar el programa que necessita. També cal parlar-ho amb l’escola
perquè, en estades menors d’un trimestre
o “short term”, per exemple, d’acord amb
el teu centre escolar, pots continuar fent
els teus estudis des de la distància.
Vostè deu tenir les dades però el creixement en l’aprenentatge dels idiomes,
especialment l’anglès, ha estat considerable aquests últims anys...
Ens hem adonat de la importància dels idiomes pel nostre futur laboral i professional
i a més, com a societat, ens hem exigit tenir un nivell alt d’anglès que res té a veure
amb la fórmula docent que hem conegut
quan nosaltres érem joves. La globalització ens ha obert les portes al món i les
oportunitats de negoci són arreu i l’anglès
ens apropa. Aquesta és la raó per la qual
Home to Home ha apostat per l’aprenentatge de l’anglès amb nadius, en el lloc
d’origen, en aquests països que abans
t’he anomenat. I aquest aspecte és molt
important per altres raons...
... digui, digui...
Per conèixer món! Aquest també és un
factor que ha fet créixer la demanda
aquests últims anys per les estades a l’estranger. L’anglès és l’objectiu inicial però
de fet els alumnes guanyen molt més.
Guanyen la visió global, els coneixements,
la capacitat de l’autogestió, maduren, veuen el món des d’una perspectiva molt diferent. Són molts els factors que cal tenir
en compte quan optem per portar els nostres fills a fer estades a l’estranger.
Amb tants programes diferents, i plans
individualitzats, els preus per una estada, al final, deuen variar força...
Sí. No tindria massa lògica destacar-los tot
i que si que crec que és interessant posar
a l’entrevista que oferim serveis de finançament per a les famílies que necessitin
aquesta opció. Com hem explicat abans, el
nostra programa “short term” ha obert moltes portes a famílies amb menys recursos
econòmics o per aquells que senzillament
no volen passar tant temps fora de casa.

PORTES
OBERTES

14 de març

QUI TROBEM PEL BARRI...

10 · lafadadesarria.com ·

Jordi Pardinilla Vilaplana

“La mare ens va ensenyar a fer punt però jo
crec que quan vam néixer ja en sabíem”

pre. Llanes de diferents qualitats i llocs
d’origen, fils, botons, cremalleres, sedes,
cotó, lli, imperdibles, tapissos... I durant
algunes hores i dies de la setmana es fan
cursos i tallers de diferents tècniques.

És una imatge associada a Sarrià que
molts veïns i veïnes tenen present: amb
l’arribada del bon temps, a tocar de la
paret de Can Bricall, al carrer Major de la
vila, una corrua de dones assegudes en
tamborets o cadires fan punt de mitja o
cusen, en filera o en rotllana, una al costat
de l’altra. Hi ha algun llibre d’història de
Sarrià que publica una fotografia que recull precisament aquesta imatge.
Can Bricall! “Recordo una vegada una
senyora que volent comprar 40 troques,
després de no trobar-les enlloc de Barcelona, va haver de venir fins aquí a casa, a
Can Bricall. O una senyora de Sevilla que
tornava cap a Andalusia, molt disgustada, perquè no havia trobat el material que
necessitava per acabar un tapís. Li van
dir: vés a Can Bricall. I va venir. I quan va
veure tot el que teníem es va tornar ben
boja, de contenta!”, explica amb un ampli
somriure na Maria Rosa Fábregas Bricall.
“Teníem i tenim molta fama. Ens coneixen
de tot arreu”, conclou.
Amb 92 anys, na Maria Rosa continua
anant, matí i tarda, a la botiga que va obrir
la seva mare Montserrat ara fa 80 anys;
era el 1940. Una botigueta per a les dues
filles: na Montserrat i na Maria Rosa. Catorze anys, una. Tretze anys, la segona.
M’explica que la seva mare havia obert
anys abans un taller de costura a Hosta-

Maria Rosa Fábregas Bricall
Botiguera
92 anys
Nascuda a Perpinyà. Viu a Sarrià des
dels 13 anys

Na Maria Rosa mira, somrient, a la càmera, mentre na Clementina enfila un nou punt

francs. Però, la van enredar. I va passar un
comercial d’una empresa de fil i li va fer
saber que es traspassava una botigueta a
Sarrià. I li va dir, textualment: “per a les
dues nenes, perquè s’entretinguin. No pas
per guanyar-se la vida; per distreure’s”,
diu ella que li va dir. Quina poca vista, noi!
Na Maria Rosa afirma que va ser la seva
germana qui va entomar el negoci, tant joveneta. La Montserrat “era molt gran, molt
responsable i es va fer càrrec de la botiga.
Sarrià, llavors, era un poblet; la mare ens
podia deixar amb tota tranquil·litat davant
del negoci, malgrat la nostra joventut”.

Les dues germanes anaven sempre vestides igual, amb vestits de punt de mitja
que elles mateixes es confeccionaven.
Van fer els estudis amb un professor particular mentre continuaven al capdavant de
la botiga. I la mare, que era molt laboriosa,
els ensenyava les arts del cosit, del punt
de mitja, del punt de creu, del petit point,
etcètera, tot i que na Maria Rosa té molt
clar que estaven predestinades: “la mare
ens va ensenyar a fer punt però jo crec
que quan vam néixer ja en sabíem”.
La botiga és una mica més gran que
aquells inicis però hi té de tot, com sem-

Aquesta és una història que no es completa si no incloc a l’article a na Clementina López Páramo, que fa 52 anys que viu
a Sarrià i que, peculiarment, va arribar de
Sarria (Lugo), amb el seu marit, buscant
una millor la qualitat de vida. Na Clementina ha estat la dependenta de sempre, la
companya de sempre, la tercera germana Bricall (també va vestida sempre amb
vestits fets de punt). I encara avui, gairebé sempre, quan hi ha na Maria Rosa fent
punta de ganxet, al seu costat s’hi asseu
na Clementina. Incansables. Impertorbables. Avui, dia d’aquesta entrevista, na
Maria Rosa ha acabat uns guants de llana.
I així, cada dia. “No paro mai”, afirma.
I a Can Bricall encara riuen de la cara
que els he posat quan na Clementina,
per refermar aquesta realitat diu: “fa tres
mesos que s’ha jubilat”. “No!”, verbalitzo
jo amb una reacció i exclamació que ja
la voldria el millor dels actors per a ell. I
totes riuen a l’uníson. “Sempre he pagat
la seguretat social, fins ara fa tres mesos,
sí”, diu. “Jo he sigut molt feliç així. Amb
poca cosa n’he tingut prou”, conclou. Em
mira i somriu.
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Coliving: Alquiler de habitaciones all inclusive en Barcelona,
la nueva tendencia del mercado inmobiliario
ler medio de 670 euros mensuales.
Si retrocedemos hasta 2014, el precio
medio de alquiler no superaba los 690
euros. Esto significa un aumento del 40%
en la media en solamente seis años en
la capital catalana, que la sigue situando
como la ciudad española más cara en
este aspecto, superando a Madrid. En la
ciudad condal, el precio por metro cuadrado se sitúa en los 18,60 euros, mientras que en la capital española la media es
de 16,01 euros.

El mercado inmobiliario de alquiler está
en constante cambio a nivel europeo y
mundial. En la actualidad, las personas no
solamente buscan un techo para dormir
o estudiar, sino que buscan compartir y
vivir experiencias memorables. En este
contexto, Barcelona es una de las ciudades
europeas que recibe más estudiantes y
jóvenes profesionales al año. Ellos buscan
principalmente intercambios culturales y
crecimiento personal, entre otras.
Bajo esta nueva tendencia en la
modalidad de alquiler, Laia Comas fundó
Inèdit Barcelona, una empresa digital
inmobiliaria que brinda la posibilidad
de vivir la experiencia en esta ciudad
ofreciendo un servicio all inclusive a sus
clientes mientras ellos estudian o trabajan.
Con pisos reformados, ubicados en zonas
centrales de la ciudad y conectado con
todos los servicios de transporte, los
inquilinos podrán disfrutar y sentir la
ciudad desde dentro.
¿Qué es el coliving y en qué se diferencia del alquiler tradicional?
El coliving se diferencia de otras modalidades de alojamiento principalmente por
dos motivos clave. Por una parte, ofrece
un servicio all inclusive para que el cliente pueda centrarse en su estancia en
Barcelona sin tener que preocuparse de
los suministros, incidencias, el internet,
la limpieza del piso, el cambio de sábanas, cambio de toallas, etc. Por otra parte,
ofrece actividades y experiencias únicas
(barbacoas, actividades de comunidad
como visitar los Pirineos, calçotadas o excursiones a Montserrat, etc.) para que sus
clientes conozcan la ciudad, sus costumbres y nuevas culturas con facilidad.
¿Cómo surgió Inèdit Barcelona y a qué
público apunta?
Inèdit Barcelona es una empresa digital
de coliving surgida en 2011 a raíz del
problema que tuve para conseguir un
alojamiento ideal en Lisboa, mientras
cursaba mis estudios. Esta problemática
fue el punto de inflexión para llevar a cabo
este emprendimiento.
En cuanto a nuestros servicios, Inèdit Barcelona brinda alojamiento a estudiantes
y profesionales extranjeros que vienen a

cursar sus estudios y/o a trabajar en Barcelona.
La empresa tiene dos tipos de clientes:
– Estudiantes y jóvenes profesionales mayoritariamente internacionales que
vienen a Barcelona a trabajar o estudiar
por períodos entre 3 meses y un año. Actualmente contamos con un 95% internacionales y un 5% nacionales. Sin embargo, cabe destacar que está aumentando
el interés de clientes nacionales que buscan nuestros servicios para vivir otro tipo
de experiencias.
– Propietarios de inmuebles / inversores que necesitan un gestor profesional
de su vivienda para poder rentabilizarla
con inquilinos de calidad, con total seguridad de que la vivienda se mantendrá en
perfectas condiciones y con la confianza
de cobrar mensualmente. Estos propietarios disponen de un contrato de vivienda
mucho más flexible – en lo que a duración
se refiere – que el contrato tradicional, que
es de 5 años para propietario particular o
7 años en el caso de que el propietario sea
una empresa.
¿Qué buscan los inquilinos en Inèdit?
Al tratarse mayoritariamente de inquilinos internacionales, lo que más buscan
son experiencias de vida, intercambios
culturales y crear una atmósfera agradable dentro del lugar donde viven, y no
limitarse solamente a un espacio físico.
Además, buscan la comodidad que ofrece
el servicio porque no tienen que ocuparse
de ninguna tarea doméstica ni de pagar
gastos extra. Las actividades con fin social también buscan un poco eso, crear una
comunidad entre los inquilinos.
¿Cuál es el precio medio de alquiler
por habitación?
En función de la ubicación del piso y
las características, el precio del alquiler
de una habitación de Inèdit Barcelona,
teniendo en cuenta que incluye todos los

servicios (suministros, servicio limpieza,
cambio de toallas y sábanas, etc.) es de
aproximadamente 400 euros por persona
en el caso de habitaciones compartidas y
de 650 euros en habitaciones individuales.
¿Qué rentabilidad ofrece a los propietarios/inversores?
En cuanto al beneficio del piso, la
rentabilidad media actual oscila entre el
15% y 20% respecto al alquiler tradicional.
Eso varía según el tamaño del piso y la
reforma que se haga, pero es un modelo
de negocio muy rentable. Además, brinda
la seguridad de tener todas las garantías
cubiertas con respecto a la propiedad y
elimina la posibilidad de tener inquilinos
morosos. El filtro de clientes que hacemos
es muy exhaustivo.
¿Con cuántos pisos cuenta Inèdit Barcelona hoy y qué proyecciones hacen
para 2020?
Actualmente Inèdit Barcelona tiene 21 pisos, que representa un total de 113 habitaciones y 133 plazas individuales. De
cara a 2020, el objetivo principal es consolidarse y ampliar mercado hacia otras
ciudades próximas a Barcelona, pudiendo
alcanzar las 200 plazas en el período de
un año y medio.
¿Cuál es la tendencia de alquiler en
España?
La tendencia del alquiler en España continúa al alza. En el último trimestre de 2019,
según el Instituto Catalán del Sol (INCASOL) el precio medio del alquiler en
Barcelona ha superado los 1.000 euros
de media. El distrito Sarrià Sant Gervasi
registró un aumento interanual del 1% y
continúa siendo el más caro con un alquiler que alcanza los 1.300 euros de media.
A este le siguen Les Corts (1.150 euros), el
Eixample (1.050 euros) y Ciutat Vella (950
euros). Por el contrario, Nous Barris pasa
a ser el distrito más barato, con un alqui-

¿Vuestro servicio es ofrecer habitaciones de alquiler?
“En Inèdit Barcelona ofrecemos habitaciones de alquiler y también un servicio all inclusive que nuestros clientes valoran positivamente. El arrendatario no tiene que
preocuparse de la logística que implica
el alquiler del piso (fianzas, suministros,
comisiones de agencia, compra de mobiliario y electrodomésticos, Internet, etc.)
ni tampoco de la limpieza del inmueble
y el mantenimiento. Además, periódicamente organizamos actividades sociales y
culturales para que puedan conocer gente
de otros pisos y entender mejor la cultura
catalana.
De esta manera, nuestros clientes pueden
disfrutar de una opción más económica
que el alquiler convencional, con una
amplia gama de servicios incluida en
el precio mensual, así como actividades
experienciales. A diferencia de los inmuebles que se pueden encontrar en el mercado actual, Inèdit Barcelona cuenta con
viviendas modernas y de diseño, totalmente reformadas y con altos estándares
de calidad en el centro de Barcelona.
¿En qué distritos tenéis alojamiento
disponible?
Los pisos que la empresa tiene en cartera
se ubican en distritos muy céntricos de la
ciudad, como Eixample, Gràcia, SarriàSant Gervasi y Ciutat Vella. En función de
la ubicación del piso y las características
de la habitación, el precio del alquiler de
este servicio ‘todo incluido’ – que incluye
una gran cantidad de servicios – se sitúa
alrededor de los 400 euros por persona
en el caso de habitaciones compartidas
y de 650 euros en habitaciones
individuales.

Carrer Puigmarti 35, local 1
08012 Barcelona
T. (+34) 937 606 822
info@ineditbarcelona.com
Horario de atención:
10.00h-18.00h
www.ineditbarcelona.com/es

Sarrià - Sant Gervasi
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Debats sectorials
19 de febrer, 17.30 h.
Educació i comunitat educativa
Escola Poeta Foix. C. de Sant Guillem, 7.
20 de febrer, 18 h.
Emergència climàtica
Col•legi Major Universitari Sant Jordi.
Passatge Ricard Zamora, 4 -8.
26 de febrer, 18 h.
Salut i gent gran
CAP Sarrià. Via Augusta, 366, 3a planta.
25 de febrer, 18 h.
Dona i feminismes
Centre Cívic Casa Orlandai
C. de Jaume Piquet, 23.

27 de febrer, 18 h.
Transformació urbana i espai públic
Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri.
C. Nena Casas, 47.
2 de març, 18 h.
Cultura
Escola Suïssa. C. Alfons XII, 95.
5 de març, 14 h.
Comerç i promoció econòmica
Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de Barcelona.
C. Bon Pastor, 5.

ALBERT PIÑEIRA (ALCALDE DE PUIGCERDÀ)
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La festa del Trinxat celebra 25 anys
passar que aquí hi hagi gent fent cua i algú
que truca per telèfon passi per davant.

La festa del Trinxat celebra aquest any els
seus 25 anys. L’Ajuntament de Puigcerdà
i l’oficina del Patronat de Turisme,
organitzadors de l’esdeveniment culinari
i lúdic, han preparat algunes sorpreses
i algunes novetats en motiu d’aquesta
efemèride. L’alcalde de Puigcerdà,
Albert Piñeira, ens les explica en aquesta
entrevista.
Aquest any esteu de celebració amb la
festa del Trinxat...
Aquest any celebrem el 25è aniversari de la
festa. Aquesta activitat té una format molt
estàndard; un sopar i una festa perquè la
gent s’ho passi bé. Però, a la vegada, és
una excusa molt bona per a posar en valor
la cuina cerdana i els productes locals i
de proximitat. És, també, la promoció de
Puigcerdà i la Cerdanya, en ple hivern,
quan tot just la comarca es troba en
temporada turística forta. Per a nosaltres,
és un gran espot publicitari.
Per aquests 25 anys es fa alguna cosa
en especial?
Hi ha algunes coses, sí. Per exemple,
tindrem un menú “revival”, per dir-ho
d’alguna forma. Hem introduït al menú
d’aquest any aquells plats que sabem que
han estat els més aclamats i els que han
tingut èxit al llarg dels Trinxats. Parlo del
bacallà o del tiró amb peres. O també el
xató.
Entenc...
També posarem un pastís a cada taula,

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, a la
festa del Trinxat

amb bengales i espelmes, per tal que tots
els comensals s’afegeixin a la celebració.
Serà la foto...
(Riu). Sí. Jo també ho penso. Aquesta
serà la foto del Trinxat del 2020. Per
cert, posem, com havíem tingut en altres
edicions, un photocall perquè tothom que
ho vulgui s’emporti un record.
A nivell d’organització, hi ha cap canvi
que caldria ressaltar?
N’hi ha un d’important. És per la reserva
dels tiquets del sopar. Quan les persones
llegeixin La Fada ja haurà passat però
voldria destacar-ho; la reserva dels tiquets
pel sopar, els tres primers dies, només
es podrà fer de forma presencial. És una
deferència per a la gent d’aquí. I no pot

I és que en poques hores s’han
venut els tiquets i sé que teniu llista
d’espera...
Aquí, també voldria destacar un aspecte
més i que hem anat introduint com a criteri
en els últims anys: la festa del Trinxat és
una festa gastronòmica i lúdica i no és
un acte polític. Hi havia molts convidats
i molts polítics al sopar. Vam arribar a la
conclusió que calia canviar això ja que no
podia ser que hi hagués una llista d’espera
i un gran nombre de convidats.
Em sembla que la presència d’aquests
convidats polítics i autoritats ha estat
un camp abonat pel mateix govern
local...
Doncs calia canviar aquesta forma
d’entendre la festa i des de fa un temps
que allò que realment importa és que la
gent s’ho passi bé, que posem en valor
gastronomia, que ens interessem pels
productes i els restaurants que hi haurà.
La festa del Trinxat és un esdeveniment
gastronòmic.
Queda molt entès. Per a la festa, dels
qui no podeu prescindir són dels
voluntaris, els restaurants, la brigada...
Són gairebé 1.000 comensals! La
festa del Trinxat és possible gràcies a
l’Ajuntament i el Patronat de Turisme,
com a organitzadors, però també a una
bona quantitat de voluntaris, l’equip i

treballadors municipals, els restaurants de
la comarca, cambrers, Cuina Pirinenca,
pastissers, cuiners i altres. A més, la festa
compta amb subvencions, com ara la
Diputació de Girona. Pensa que la festa,
al final, representa uns 40.000 euros. I
també compta amb el suport de moltes
empreses que col·laboren amb nosaltres.
I què és això del sorteig d’uns dinar si
uns sopars?
Sense els restaurants no podríem fer la
festa del Trinxat. Per tant, volem donar
més rol als restaurants i donar-los les
gràcies per suport. I hem comprat uns
sopars i uns dinars que sortegem entre el
públic assistent. És un gest simbòlic, per
agrair-los la seva col·laboració.
Cal reconèixer que el trinxat, el plat,
s’ha convertit en una icona cerdana...
És veritat. Probablement, la festa hi ha
col·laborat. Un plat tant senzill, amb
patata, col i cansalada, es troba ara a tots
els restaurants de la comarca –es fa el mes
del menú del trinxat–, però també a molts
restaurants de Catalunya que és a les
cartes com a “Trinxat de Cerdanya”. Ara,
els bars també l’han inclòs als dijous del
PintxoPote. I hi ha una empresa Cerdanya
que comercialitza el trinxat, precuinat i
de molta qualitat. Un plat senzill elevat a
producte gastronòmic que ha aconseguit
que es doni importància a la qualitat dels
seus ingredients, quan algú vol fer-lo o
comprar-lo. El trinxat ens ajuda també a
crear marca Puigcerdà o marca Cerdanya.

Registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 4247

Urtx: Casa cantonera amb bones vistes integrada dins del conjunt
residencial de l’Hort de Cal Mateu. 3 dormitoris (1 suite) més altell
polivalent. Calefacció de gas natural. Llar de foc clàssica. Garatge
privat tipus box. Terrasses i jardins comunitaris. Preu: 330.000 €

Bourg-Madame: Casa unifamiliar de 165 m2 amb jardí particular
situada en sector residencial a tres minuts de Puigcerdà. Piscina
pròpia climatitzada. Instal·lacions fotovoltàiques. Calefacció autònoma i bona orientació solar. Barbacoa impressionant.Preu: 320.000 €

Gorguja: Casa unifamiliar de 320 m2 construïda sobre parcel.la
de 1.200 m2 de jardí privat ubicada a l’entorn de Gorguja, dins del
terme municipal de Llívia. Vistes magnífiques a ple sol durant tot el
dia. Excel.lents acabats i estat de conservació. Preu: 750.000 €

Alp: Casa adossada ceretana de recent construcció a tocar de tots
els serveis disponibles al nucli urbà. 4 dormitoris i 2 sales de bany.
Garatge per a 2 automòbils amb accés directe a l’habitatge. Llar de
foc. Terrassa, jardins i piscina comunitària.Preu: 375.000 €

Saillagouse: Casa cantonera amb jardí independent situada al sector residencial de Les Ferreries. Distribució a un sol nivell, tota a peu
de carrer i sense escales. Piscina comunitària climatitzada oberta
durant tot l’any. Garatge amb accés directe a la llar. Preu: 367.000 €

Estavar: Casa rústica de poble amb paller a rehabilitar aixecada
sobre una parcel.la privada de 1.000 m2. Opció a comprar de forma
simultània la parcel.la col·lin dant per construir altres immobles.
Qualificació urbanística oberta a múltiples projectes. Preu: 219.000 €

IMMONEU IMMOBILIARIA S.L.

Tel. 972 88 43 63 - 630 25 42 40 · C/ Alfons I, 40 - 17520 Puigcerdà
puigcerda@immoneucerdanya.com · www.immoneucerdanya.com

LYBICA IMMOBILIARIA S.L.

Tel. 972 89 61 73 - 683 65 40 14 · Avda. Catalunya, 22 bxs - 17527 Llívia
vendes@lybicaimmobiliaria.com · www.immoneucerdanya.com

16 · lafadadesarria.com ·

SALESIANES DE SARRIÀ

Jordi Pardinilla Vilaplana / Escola

El col·legi Santa Dorotea Salesianes de Sarrià, el valor de la
formació, la formació en valors
Un treball fet pels alumnes de 4t d’ESO analitza les fortaleses i debilitats del
centre escolar

dir, d’aprendre i de sentir-me orgullosa
quan obtinc bons resultats i d’adonar-me
que tot esforç té la seva recompensa.
El meu recorregut per aquesta escola
arriba a la seva fi. D’ aquí pocs mesos
hauré de dir-li adéu a aquest centre que
m’ha vist créixer. Només em queda
donar les gràcies a totes les persones
que formen el claustre d’aquest escola,
perquè qui sóc també és gràcies a ells.
Carla, 14 anys a l’escola

És important, a títol individual i col·lectiu,
fer regularment l’anàlisi de les nostres
vides per determinar si aquell projecte
personal, si aquella iniciativa grupal i
comuna, s’encamina en la direcció que
voldríem. L’autocrítica ens permet avançar,
millorar, créixer... L’escola Santa Dorotea,
l’escola de les Salesianes de Sarrià, se’ls
va acudir que una fórmula, entre altres,
per avaluar les fortaleses pròpies de
la casa seria sabent l’opinió dels seus
alumnes en relació a diferents àmbits de
la comunitat educativa: instal·lacions,
companys, professorat i la formació, per
exemple. D’aquesta idea en va sorgir la
possibilitat que els alumnes de 4t d’ESO
fessin un treball d’estudi.
Els protagonistes han estat treballant
en aquest projecte al llarg del curs i
han publicat els seus resultats. S’han
fet preguntes i cadascun d’ells ha triat
les que voldria respondre. Ha estat un
treball col·lectiu que ha repassat tots
els aspectes de l’escola: els professors,
l’equipament, la relació entre companys,
valors, solidaritat, projectes...

Hem estat amb alguns d’ells per parlar del
treball. Se’ls veia satisfets i convençuts
en les seves exposicions. En el debat
particular que hem mantingut amb ells
hem parlat de la importància de l’escola,
els projectes de solidaritat, de la figura
de la professora i el professor, dels
companys...
El millor resum és el que ells mateixos han
fet. És una part del treball que publiquem
en aquesta pàgina.

Els alumnes de 4t d’ ESO de
l’escola Sta. Dorotea, ens han
encomanat una entrevista molt
especial. Amb aquest article
responem a la pregunta:
Com és la nostra escola?
(Català i l’Aprenentatge Servei)
1. Quins valors creus que has après
durant la teva estada a l’escola?
Aquest curs és el meu últim any a l’escola.
Ha estat un llarg recorregut i tots hem
après i ens hem fet grans en valors.
Considero que de tots els valors (cadascú
en té de diferents en funció també de les
experiències i de la família), un dels més
importants és el respecte. De tots els
anys que porto en aquest centre mai he
sentit cap falta de respecte cap a mi o
els meus companys. Aquest valor sempre
ha existit des de ben petits. Un altre seria
l’amor, que va molt lligat amb l’anterior.
Amor per als altres i amor per tot allò que
fem i aprenem. I per últim, un dels valors
que he après sobretot a l’ESO, ha estat el
companyonatge: tant fent treballs en grup
com a l’hora de relacionar-me amb els
companys, he après que s’ha de ser més
solidari i pensar una mica en els altres.
Lucía, 13 anys a l’ escola

6. Què milloraries de l’ESO?
Es podria millorar la distribució dels temps
en quant a projectes, proves, treballs...
perquè de vegades ve tot de cop.
D’ altra banda fer el viatge de fi de curs
de 4t d’ESO estaria bé, ja que és el nostre
últim any aquí i no tenim costum de fer-lo.
Andrea, 14 anys a l’escola

Alguns dels alumnes que han redactat el treball, a la sala Àgora de l’escola

2. T’has sentit a gust amb els teus
companys i professorat?

4. Consideres que el nivell
d’ensenyament és difícil?

Quan vaig entrar a 1r de secundària em
vaig sentir molt ben acollida pels meus
nous companys i professors. El nostre tutor
sempre va ser molt proper als alumnes, i
va estar molt present en una etapa de la
meva vida que va ser molt complicada.
Generalment, el professorat es preocupa
molt pels seus alumnes, i encara que hi
ha algunes excepcions, es prenen molt
seriosament el seu desenvolupament tant
psicològic. Els amics que he tingut dins
del centre han anat canviant al llarg de la
meva estada. Amb alguns he acabat millor
que amb d’altres, però amb tots em sento
còmoda.
Em queda poc temps dins de l’escola i puc
dir amb total seguretat que haver realitzat
els meus últims estudis en aquest centre
ha definit molt la meva manera de ser
i el meu caràcter, per tant, no me’n
penedeixo gens d’haver passat aquests 4
anys aquí.
Alba, 4 anys a l’ escola

Vaig cursar la primària a una altra escola
del meu barri i en accedir a l’institut vaig
notar un gran canvi en el nivell acadèmic,
sobretot en l’àmbit de l’anglès i les
matemàtiques.
Sempre he mantingut el contacte amb
els meus amics de l’altra escola i sempre
que surt el tema i ells comenten el temari
que estan donant a qualsevol matèria,
m’adono que en aquest centre anem
bastant més avançats. No considero que
assolir les matèries sigui molt difícil però sí
que no és tan fàcil arribar a l’ excel·lència.
Alba, 4 anys a l’ escola

3. Com descriuries l’escola en tres
paraules?
Em dic Eva i he arribat aquest any a l’escola i en sembla que les tres paraules que
identifiquen més la nostra escola són:
L’amistat, ja que la gran majoria de persones d’aquest centre es coneixen des
de de molt petits i jo que he arribat fa res,
m’he sentit molt ben acollida i em dona la
sensació que tots són com una família.
L’altra paraula que podria identificar l’escola per a mi és la disciplina, perquè em
sembla que és una escola amb un alt
rendiment acadèmic i fa que els alumnes
s’esforcin cada vegada més.
I l’última paraula que en sembla que és
molt important per identificar aquesta escola són els valors: el respecte, saber valorar a les persones i l’entorn, i molts més…
Eva, 3 mesos a l’ escola

Generalment, el
professorat es
preocupa molt pels
seus alumnes
5. Quin record tens de les tres etapes
(infantil, primària i secundària) que
has viscut en aquesta escola?
La veritat és que tinc un molt bon record
de totes les etapes educatives viscudes.
Infantil la recordo poc, però sí que ens divertíem fent jocs a dins i fora de l’aula.
Primària va ser una època més llarga, de
molt d’aprenentatge, de començar a agafar pautes d’estudi i de complir les normes
establertes.
I per últim i no per ser l’últim el menys important, l’ESO. Aquest període per molta
gent és el pitjor però per a mi, ha estat molt
enriquidor. En aquesta etapa he conegut
gent meravellosa amb la qual he rigut, he
plorat i inclús m’he arribat a enamorar. Els
professors m’han ajudat després d’una
temporada no gaire bona, a tornar a gau-

Per pròpia experiència
(...) en aquest escola
et preparen molt bé
per al futur.
7. Quina és la teva opinió sobre les
instal·lacions del centre?
Durant els dotze anys que estic a l’escola
he pogut gaudir de totes les seves
instal·lacions.
Crec que en l’àmbit d’espais, aquesta
escola té una mida perfecta, ni gran
ni petita (dos línies) i sobretot els patis
s’ajusten a les nostres necessitats; amb
una part de vegetació que el fa molt
acollidor.
Les classes són molt espaioses i el
material (taules, cadires, pissarres...)
després d’estiu, sempre està en bon estat;
sempre es renova allò que està trencat.
Crec que el gimnàs que hi ha és una mica
petit, perquè de vegades l’hem de compartir; quan plou.
He de dir que la part nova de primària no
l’he pogut estrenar i els hi he tingut una
mica d’enveja… En general són idònies
per al total gaudiment dels nens/joves.
Natalia 13 anys a l’escola
8. Si fossis pare en aquest moment,
apuntaries els teus fills en aquesta
escola?
Crec que hauria de pensar-m’ho però jo,
si jo fos pare SÍ que apuntaria el meu fill en
aquesta escola. Per pròpia experiència, i
encara que hi ha coses millorables, en
aquest escola et preparen molt bé per
al futur. La convivència amb els altres
alumnes és molt bona perquè sempre
s’ha fomentat. Per això si jo tingués un
fill apuntant-lo aquí m’asseguro que vagi
preparat per qualsevol Batxillerat i carrera
que vulgui estudiar i que tindrà amics i
gent amb la qual podrà jugar i parlar.
Alex, 13 anys a l’escola

18 · lafadadesarria.com ·

SARRIÀ TOTHORA

Jordi Pardinilla Vilaplana

EQUIPAMENTS I SERVEIS

VOLUNTARIAT

Sant Vicenç de Sarrià disposa
de servei d’acollida a la carta

Sis voluntaris fan de forma altruista
aquesta funció a l’església sarrianenca

La Biblioteca Clarà, 20 anys
de servei
L’equipament cultural organitzarà
diferents actes per a celebrar-ho
La Biblioteca Clarà preveu organitzar
diferents esdeveniments aquest any
per celebrar el seu 20è aniversari.
L’equipament cultural va obrir les portes
al públic un 25 de febrer de l’any 2000 i
tot i les reticències inicials d’una part del
veïnat la realitat ha posat en evidència
el gran servei que ha prestat i presta la
instal·lació municipal. Només cal repassar
algunes dades per comprovar l’ús que
els veïns i veïnes fan de l’equipament;
gairebé 70.000 usuaris en un any segons
el balanç del 2019, un balanç molt similar
als dels últims anys, segons ha explicat
Joana Torres, directora provisional de
l’equipament cultural.

Alguns dels col·laboradors que fan aquest servei a la parròquia posen per a la fotografia

L’església de Sant Vicenç de Sarrià
disposa, des de fa uns mesos, d’un servei
d’acollida als visitants; en diuen la Taula
d’Acollida i d’Informació. És un servei que
s’ofereix gratuït als visitants del temple.
D’aquesta forma els i les usuaris/àries i
els/les turistes poden conèixer, gràcies
a les explicacions que donen els seus
voluntaris, la història de l’església, el
patrimoni artístic o el sepulcre i el Memorial
del beat Pere Tarrés, entre altres. És una
iniciativa única a la ciutat de Barcelona,
en aquests moments, segons creu el
rector de Sant Vicenç, Salvador Bacardit.
“S’havia fet, fa uns anys, a l’església de
Sant Ramon de Penyafort. Però ara,
sincerament, que jo tingui constància, no
es fa a la diòcesi de Barcelona”.

entenen la seva tasca de voluntariat
com un acompanyament més religiós o
espiritual. “No fem proselitisme”, relaten
i coincideixen, però és evident que molts
dels visitants demanen en concret pel beat
Pere Tarrés o pels sants. D’altres usuaris
busquen moment per a l’oració. O bé,
casos com persones que necessiten “ser
escoltades, companyia o conversa”. Fins
i tot aquells que demanen ajut o suport “i
que derivem en entitats que tenen aquests
serveis com Sant Joan, Càrites o Assís”.

Els voluntaris són n’Adelina, en Lluc, na
Rosalia, en Llorenç, en Víctor i en Tomás.
Estan jubilats. Tenen edats compreses
entre els 63 anys i els 87 anys. S’encarreguen d’aquest servei en diferents dies
i hores de tal forma que cobreixen bona
part de la setmana. Malgrat tot, com recorda el rector, “falten voluntaris”. Els nostres protagonistes són persones jubilades
que al llarg de la seva vida han tingut ocupacions o professions ben diferenciades:
comerciants, enquadernadors, comercials
o professors, per exemple.

L’església de Sant Vicenç té més de mil
anys d’història. A la taula d’acollida i
d’informació es facilita un tríptic informatiu
de les obres i peces que hi ha en el seu
interior. Aquesta publicació destaca
els autors dels retaules, de les imatges
i de les capelles i, evidentment, té un
apartat dedicat al sepulcre del beat Pere
Tarrés. L’encapçalament del tríptic, prou
significatiu: Parròquia de Sant Vicenç de
Sarrià, església oberta.

Són voluntaris turístics?, els demano.
En part, sí, responen, tot i que molts

Amb els idiomes, per ara, no hi ha hagut
problemes. Els visitants, majoritàriament
parlen castellà o català. En anglès o
francès, les possibilitats d’entendre’s són
moltes, com ha quedat demostrat.

Els voluntaris fan una valoració molt
positiva de la seva tasca. “És una activitat
que a moltes esglésies no hi és i que molts
agrairien”, confirmen.

La biblioteca disposa avui d’un fons
documental extens amb més de 50.000
referències entre llibres, discs, revistes,
documents, DVD i altres arxius. Està
especialitzada en escultura noucentista i
Josep Clarà. A banda, compta amb una
col·lecció local de publicacions dedicades
a Sarrià i Les Tres Torres. També és
centre d’interès relacionat amb l’escultura
catalana, el llibre il·lustrat i l’òpera. Val a dir,
en aquest darrer àmbit, que la biblioteca
va crear un club d’òpera, ara fa 17 anys,
que va sorgir per demanda dels usuaris.
El passat 15 de gener es va fer la primera de
les activitats emmarcades en la celebració
del 20è aniversari. Va ser una xerrada
dedicada a l’escultor Josep Clarà. Pel mes
de maig o juny es farà una activitat lúdica
al pati de la biblioteca pensada per a tot

tipus de públic, especialment el familiar. Es
farà altres xerrades al llarg de l’any i també
hi ha la intenció de portar un escriptor o
escriptora per fer una conferència.
La Biblioteca Clarà està situada a l’edifici
obra de Duran i Reynals d’estil racionalista,
que va ser el taller de l’escultor Josep
Clarà i Ayats (Olot, 1878-Barcelona, 1958).
Des de l’any 2001, forma part del Consorci
de Biblioteques de Barcelona.
És oberta totes les tardes de dilluns a
divendres. I els matins de dimecres, dijous
i dissabte. També és oberta les nits de
primavera, en èpoques d’exàmens dels
estudiants universitaris o d’aquells que
preparen la selectivitat.

DISTINCIONS I HOMENATGES

Obert el termini per presentar candidatura a
la Medalla de la Dona del Districte
Les candidatures al guardó es poden
presentar fins aquest 14 de febrer i han
d’estar relacionades amb el món de l’emprenedoria i la innovació. El lliurament
d’aquesta medalla, que des de l’any 1996
ha reconegut la important tasca de dones
i entitats de dones vinculades a Sarrià –
Sant Gervasi, tindrà lloc al mes de març.
La temàtica escollida és Emprenedoria
i innovació. A més de tenir un paper rellevant pel que fa a la temàtica d’aquesta

edició, s’ha de poder demostrar el vincle
existent entre candidata/es i districte, bé
per haver-hi viscut, bé perquè el treball
s’hagi realitzat majoritàriament a Sarrià –
Sant Gervasi durant un mínim de 5 anys.
D’altra banda, les candidatures no han de
fer referència a dones o entitats mediàticament reconegudes pels motius que es
valoren en aquesta edició.
Font: (Districte Sarrià-Sant Gervasi)
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FESTES POPULARS

La Magic Line recorre Sarrià
aquest proper 1 de març
La caminada vol sensibilitzar sobre
col·lectius en situació de vulnerabilitat

3 de març, Sant Medir
La Colla Nova de Sant Medir de Sarrià convida
grans i petits a la cavalcada
Aquest proper dia 3 de març, Sarrià, Gràcia i altres viles i barris de Barcelona celebraran San Medir. La vintena –22 en concret, segons la informació que publica la
Federació de Colles de Sant Medir– sortiran pels carrers i places de la ciutat en una
celebració molt estimada i participativa.

les activitats programades. A banda de les
cavalcades de matí i tarda, hi haurà el dinar de germanor de la Colla, el sopar dels
romeus, familiars i amics i el final de festa,
entre d’altres. I el diumenge següent, tindrà lloc la concentració de les colles als
Jardinets de Gràcia i sortida a la Bordeta.

A Sarrià, la Colla Nova no faltarà a la cita.
La integren una vintena de romeus i romeves, sortirà amb tres cavalls i tres genets
i els Tabalers de Sarrià. Al darrere, els camions amb els dolços. “Es repartiran més
de 1.500 quilos de caramels, Palotes i
xumets”, explica el president de la colla,
Ernest Mota. Es farà el recorregut habitual.
També, com cada any, la colla ha editat
un programa de mà de la festa, on trobeu
ben explicat l’origen de la festa, el recorregut, les colles que hi ha a Barcelona i

La Colla Nova de Sant Medir de Sarrià
convida grans i petits a la cavalcada. La
colla, de fet, envia, des de fa anys, una
carta a les escoles de Sarrià anunciant-los
la festa de Sant Medir.
La Colla Nova de Sant Medir de Sarrià és
una de les més antigues de Barcelona.
Data del 1928 tot i que ha tingut alts i baixos –ha estat alguns anys sense activitat–.
Ara, des de l’any 1974, es manté en actiu.

BREUS

Sortida de la caminada Magic Line d’una edició anterior

El diumenge 1 de març se celebra a Barcelona la 7a edició de la Magic Line, una
caminada solidària que té per objectiu
sensibilitzar sobre col·lectius en situació
de vulnerabilitat i recaptar fons que es
destinen, posteriorment, als projectes que
impulsa de Sant Joan de Déu. De fet, algunes dels projectes són els que realitza
Sant Joan de Deu Serveis Socials Barcelona, amb activitat al barri. En la caminada
hi participen unes 13.000 persones.

l’itinerari, a la plaça de la Catedral, hi ha
una gran festa amb concerts i activitats,
en una iniciativa oberta a tota la ciutat.

La Caminada solidària és realitza per la
ciutat de Barcelona –i també a Sant Boi
de Llobregat– en diferents recorreguts que
poden ser de 40, 30, 25, 20, 15 o 10 quilòmetres, segons les capacitats i ganes de
les persones que hi participen. Les curses
de més recorregut passen per Collserola.

Per a participar i veure les diferents opcions que hi ha, podeu consultar la pàgina
web: www.magiclinesjd.org.

Pels recorreguts hi ha diversos punts
d’avituallament i animacions. Al final de
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La cursa de 2km
La novetat d’aquest any és el tram de 2km
i que s’ha posat en marxa per ser més inclusius i donar espai a les persones amb
mobilitat reduïda, especialment gent gran
(altres rutes també estan habilitades per a
persones en cadira de rodes).

La Magic Line s’organitza a Barcelona,
Múrcia, Mallorca i València. Ja porta, enguany, uns 52.000 euros recaptats i l’any
anterior van recaptar 331.000 euros. Per
l’edició del 2020 ja hi ha més de 650 equips
inscrits, amb més de 8.000 participants.

Alumnes d’Esade realitzen al
CRI Hort de la Vila una classe
d’introducció a la política
Una vintena d’alumnes del 1r curs
d‘Administració i Direcció d’Empreses
(ADE) d’ESADE han realitzat, recentment,
al Centre Residencial d’Inclusió Hort
de la Vila, una classe de l’assignatura
“Introducció a la Política”. Per segon
any consecutiu, el centre residencial
d’inclusió per a persones en situació de
sensellarisme acull una de les classes dels
alumnes d’introducció a la política amb
l’objectiu de “poder assolir el repte de
cohesió social des d’un punt de vista de
gestió d’empresa, d’ocupació inclusiva i
d’empresa responsable”, tal com assegura
el Daniel Ortiz, professor associat del
Departament
de
Ciències
Socials
d’ESADE, que imparteix l’assignatura.

L’Amical Wikimedia a Casa
Orlandai

A Casa Orlandai ofereix un espai on es
dóna formació per conèixer en profunditat
la Viquipèdia. Amb aquest objectiu, l’associació Amical Wikimedia col·labora amb
Casa Orlandai posant a disposició editors
experts que donen formació sobre la Viquipèdia mostrant eines per trobar articles
i continguts millorant i ampliant aquesta enciclopèdia. També es mostren les
normes que ho regulen. L’objectiu és fer
accessible per tothom tot el coneixement
humà, gratuïtament.
La Viquipèdia en català ja té més de
635.000 articles i més de 1.500 viquipedistes actius i rep més de 16 milions de
visites cada mes. Voluntaris experts de
l’associació Amical Wikimedia cada dos
dimarts, de 17 a 20h, són a Casa Orlandai
per donar a conèixer les eines d’edició.

FESTES POPULARS

Sarrià celebra la seva festa major d’hivern

Fotos: Avi Llop

Del 24 al 26 de gener Sarrià va viure la seva
festa major d’hivern, tot coincidint amb la
celebració de Sant Vicenç, patró de la vila.
Fou una festa major molt participativa, i
reivindicativa (la plataforma Construïm La
Sarrianenca va aprofitar la cercavila per
reclamar un local per a les entitats), amb
dinar popular, quinto popular, concerts,
sopars de foguerons, correfoc, mostra de
castells i tabalada, entre altres actes.

12 de febrer: Santa Eulàlia - Sabres
14 de febrer: Sant Valentí - Postres del dia
20 de febrer: Dijous gras - Coques de llar dons
23 de febrer: Carnestoltes - Car otes
3 de març: Sant Medir - Tor tells
Major de Sarrià, 57
Telèfons 93 203 07 14
93 203 00 04

Plaça de Sarrià, 12-13
Telèfons 93 203 04 73
08017 Barcelona

Fax: 93 280 65 56
e-mail: info@foixdesarria.com
www.foixdesarria.com
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Quins són els nivells màxims de decibels que
hauríem d’aconseguir en el lloc de treball?
s’incrementaran quan aquest nivell
mitjà superi els 85 dB. Quan l’exposició
no dura tota la jornada laboral, els
nivells de soroll permesos augmenten
en 3 dB cada vegada que el temps es
redueix a la meitat.
En la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals 31/1995 s’estableix que,
l’empresari ha d’eliminar els riscos,
sempre que sigui possible. Si això
no és possible, ha d’avaluar els riscos
i adoptar les mesures preventives
necessàries perquè el treball no afecti
la salut dels treballadors.
Una d’aquestes mesures preventives
és proporcionar equips de protecció
individual (EPI); en aquest cas són
protectors auditius que, a causa de
les seves propietats per a l’atenuació de
so, redueixen els efectes del soroll en
l’audició, per a evitar així un mal en
l’oïda.

La diferència entre so i soroll és
purament subjectiva; la naturalesa del
so i la del soroll és la mateixa, la manera
com el denominem depèn de l’actitud
amb què escoltem. Es parla de soroll
quan un conjunt de sons es considera
molest. El principal mal produït pel
soroll intens és una hipoacúsia o
pèrdua d’audició.

Segons l’Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball
(INSST) la normativa que regula la
protecció de la salut i la seguretat
dels treballadors, enfront dels riscos
relacionats amb l’exposició a soroll,
és el Reial decret 286/2006. En ell,
s’estableixen els requisits que haurà de
complir l’avaluació de riscos dels llocs

de treball en els quals puguin existir
riscos derivats de l’exposició al soroll.
Segons aquest decret, es considera
que, quan el nivell de soroll mitjà
durant la jornada laboral és superior
a 80 dB, la persona està exposada a
soroll, i per això, han de començar a
prendre’s mesures preventives, que

En l’Institut Auditiu Salesa disposem
de protectors auditius fets a mida i
equipats amb un filtre intercanviable,
depenent de la necessitat d’atenuació
del soroll.
Es recomana realitzar revisions periòdiques de l’audició, amb la finalitat de
comprovar que no hi ha danys provocats pel soroll. Pot demanar cita en
qualsevol dels nostres centres.
Institut Auditiu Salesa
Mitre, 134 · 08006 Barcelona
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BREUS

El Centre Excursionista Els Blaus presenta els actes del seu Centenari
L’acte va omplir el Teatre de Sarrià de gom a gom

Foto: Avi Llop

El Centre Excursionista Els Blaus ha donat el tret de sortida a la celebració del
seu centenari. En un acte molt emotiu,
celebrat el passat 15 de gener, al Teatre
de Sarrià, i al qual hi van assistir més de
300 persones, es va presentar de forma
oficial les activitats que s’han organitzat
per commemorar aquesta efemèride i el
calendari previst. Seran 24 activitats repartides al llarg de l’any –cada mes n’hi
ha prevista una o més– i que arrenca i
acaba amb exposicions: comença amb
una exposició de fotografies al local d’Els
Blaus (Exposició fotogràfica dels 100 anys
d’Història, del 16 al 30 de gener) i acaba
amb una exposició de diorames el 31 de
gener del 2021. L’acte va comptar amb la
presència del regidor del Districte, Albert
Batlle, i altres autoritats locals així com diferents representants d’entitats sarrianenques i personalitats del món cultural i esportiu de Sarrià. També va ser-hi present
el president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino.
“És una de les entitats més antigues de
Sarrià”. “La celebració del centenari és el
millor regal que podem fer als seus fundadors”. “Hem sabut mantenir viva l’entitat.
Hem de mirar de cara el futur i ens sabrem
adaptar; de fet, ens hem obert al barri i hem
participat dels esdeveniments i hem col·
laborat amb la resta de les entitats”, va expressar Arbós, en diferents moments de la
seva intervenció. “Estem molt il·lusionats.
Vull agrair l’esforç i la dedicació que han
posat els membres de la comissió del centenari. Han treballat de valent”, va afirmar.
L’acte va començar amb la projecció d’un

vídeo que recull múltiples imatges, antigues i més recents, de l’entitat. Van parlar, després, Sofia Daura, presidenta de
la comissió del centenari –que va fer un
breu resum de la història de l’entitat– i dos
socis de pes: en Jacint Noya, soci número 1 de l’entitat, i en Miquel Morera, que
enguany ha celebrat els seus 100 anys.
L’emoció va quedar palesa en les intervencions d’ambdós.
Tant Arbós com Daura van voler posar
l’èmfasi en els valors que han defensat
l’entitat: cultura, esport i país. I Daura, que
és coautora del llibre del Centenari que
serà presentat el dia 23 d’abril, va voler recordar que hi ha tres i quatre generacions
familiars que s’han mantingut fidels com
a socis en l’entitat. “Els Blaus sempre han
vetllat per la cultura catalana. Ha defensat
la cultura, ha estimat la natura i Catalunya”, va dir Daura.
Homenatge per a Josep Noya
El president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino,
va comprometre’s públicament a fer un
acte d’homenatge a qui fora president del
Comitè de Refugis de la Federació Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEEC,
Josep Noya, a petició del soci Jacint Daura que ho havia expressat, molt emocionat, durant el seu discurs.
Es van lliurar diferents medalles commemoratives i l’acte va acabar amb la lectura d’un
poema escrit, en motiu del centenari, per
Frederic Bou –el propi autor va fer la recitació– i un piscolabis a la sortida del Teatre.

De 1920 al 2020
Fundat l ‘11 d’octubre de 1920, el nom
de “Els Blaus” té el seu origen en el color
de la roba de treball dels seus fundadors,
propi dels oficis d’aquella època. Ha estat, i encara és, una entitat els fundadors
de la qual li donaren el caràcter excursionista, però dins de les activitats desenvolupades sobresortien les culturals amb
personalitats destacades que van tenir
una estreta relació amb els Blaus, com
Apel·les Mestres, J. V. Foix, Lola Anglada,
Josep Carner, Ventura Gassol i molts d’altres. L’any 1995 durant els actes de commemoració del 75è aniversari de l’entitat,
se’ls va concedir la Creu de Sant Jordi.
El 5 d’octubre de 2013, coincidint amb
la Festa Major de Sarrià, es va inaugurar
la placeta dels Blaus.

Oberta la convocatòria dels
Tallers Oberts 2020
El termini per a aquells artistes que vulguin
participar en els Tallers Oberts 2020 de
Sarrià - Sant Gervasi finalitzarà aquest
proper dia 15 de febrer. La nova edició
dels Tallers Oberts tindrà lloc durant un
cap de setmana de maig . Com cada any,
l’objectiu serà fer del districte un nucli
de cultura viva, tradicional i pròxima.
A la vegada, les activitats tindran, com
és habitual, la intenció de servir com a
plataforma per donar a conèixer la feina
dels artistes locals, que obriran les seves
portes per mostrar i explicar en primera
persona com treballen una àmplia varietat
de tècniques.
Les Jornades de Tallers Oberts tenen molt
bona salut, i l’any passat s’hi va batre el
rècord de participants, amb més de 45
artistes.
Font: (Districte Sarrià-Sant Gervasi)

L’exposició dels 100 anys
L’exposició de fotografies 100 anys d’Història han inaugurat els actes del Centenari. La
mostra s’ha pogut veure al local del centre excursionista. Ha estat una exposició amb més
de 200 fotografies que, en la majoria dels casos, provenen de l’arxiu de l’entitat. D’altres,
han estat aportades pels socis del centre.

Actes principals del trimestre
De l’1 al 23 de febrer.
51a renovació de la Flama de la Llengua
Catalana (Diferents actes – vegeu programa
de mà del Centre)
Dia 19 d’abril.
De les 9,30 a les 14 hores. Salesians de
Sarrià. Aplec de sardanes del Centenari, amb
la participació de la Cobla La Principal de
Llobregat, la Cobla Orquestra Montgrins i la
Cobla de Sant Jordi. Estrena de la nova sardana
“Els Blaus fa cent anys” del compositor
Amadeu Escoda. També s’interpretarà la
sardana “Els Blaus de Sarrià”, del mestre
Tomàs Sagué.
Dies del 20 al 26 d’abril.
Festa de la patrona d’Els Blaus. Inauguració
del concurs de fotografia. Presentació del
llibre del centenari i esmorzar de germanor.
(Vegeu programa de mà del Centre).

El Sol, temàtica d’una exposició
de fotografies a Casa Orlandai
Del 13 de gener al 29 de febrer, la Casa
Orlandai acull una exposició del fotògraf
amateur Daniel Alcaraz Roca, dedicada
al Sol. La mostra està formada per 16
imatges, en format 21x30 cm, i romandrà
exposada a les parets del punt de
restauració del centre cultural. Alcaraz, de
73 anys, veí de Sarrià i nascut a Vilanova
de la Geltrú –va treballar al llarg de la seva
vida professional a la Pirelli–, porta més
de 50 anys dedicant-se a la fotografia i
ha fet altres exposicions a Barcelona i a
Vilanova. De fet, és fundador del Col·lectiu
de Fotògrafs de Vilanova i la Geltrú i
durant 25 anys organitzador del concurs
de fotografia Treballs d’Oficis a la capital
del Garraf.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 2020
Viernes 28 de febrero

Sesiones informativas
15:30h - Infantil y Primaria
17:30h - ESO y Bachiller

Sábado 29 de febrero

Sesiones informativas
10:00h - ESO y Bachiller
11:30h - Infantil y Primaria

EDUCACIÓN INFANTIL HASTA BACHILLERATO
Tel.: 932 038 754

Mail: bienvenidos.b@corazonistas.com

C/ Eduardo Conde, 17-23, 08034 - Barcelona
www.corazonistasbcn.com
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La Sarrianenca manté el pols i reclama un espai digne per a les entitats
El govern del Districte afirma que el projecte associatiu no és una prioritat
No sou una prioritat al Districte. Aquesta
és la resposta que el govern del Districte
va donar recentment als membres de la
Sarrianenca en una de les últimes reunions
a la seu municipal. Així ho han confirmat
diferents fonts presents a la reunió, una
trobada que va venir motivada per un prec
de JuntsxCat en una de les darreres sessions plenàries. La Plataforma Construïm La
Sarrianenca reivindica un espai propi per
les entitats: la Casa del lleure, oci inclusiu i
cultura popular de Sarrià. Són 15 entitats,
i d’altres que estan pendents d’afegir-se al
moviment associatiu, vinculades al sector
cultural, lúdic, inclusiu i festiu del Districte. Els actuals portaveus de la Plataforma,
Laia Calderon i Eduard Llorens, no han
volgut confirmar ni desmentir la cita textual de la resposta del govern del Districte.
Val a dir que el govern ha proposat, com
alternativa, la localització de diferents espais municipals per fer-hi encabir les activitats d’aquestes entitats.
La Plataforma és un moviment recent, de
fa 8 mesos, que és hereva de la Sarrianenca nascuda fa uns 8 anys. L’entitat va
començar amb la Comissió de Festes,
el Drac, els Diables infantils, els Diables
adults i els Gegants. El 2017, aquestes
cinc entitats van aconseguir la cessió del
local Canet,22. Estan en règim de lloguer,
però. “El local actual de la Sarrianenca no
és la solució. No hi ha prou espai. A més,

moviments i canvis de seu han hagut de
fer per mantenir les seves activitats. Així
podem saber que les entitats representen
unes 2.000 persones entre voluntaris i socis, que compten amb el suport de centenars de famílies.

Imatge de la cercavila d’aquesta última festa
major d’hivern

és un ofec econòmic per a les entitats”,
expliquen Calderón i Llorens.
Aquesta situació, que dia a dia es fa més
inviable, més les necessitats de bona part
de les entitats culturals i de lleure del Districte en la mateixa línia, ha generat el moviment associatiu que ha desembocat en
una plataforma reivindicativa –han passat
de 5 a 15 entitats– i que busca ser una
coordinadora real de la colla d’entitats de
cultura popular de Sarrià i el seu Districte.
Un informe complet
D’entrada, la plataforma ha treballat de
valent en la confecció d’un dossier de més
de 30 pàgines en el qual explica qui hi ha
darrera de la plataforma, les característiques de cadascuna d’aquestes entitats i
quins han estat, històricament –aquests
últims 10 anys–, tots els desplaçaments,

Aquest informe, a més, fa un anàlisi dels
espais a Sarrià on podria ubicar-se la Sarrianenca o els espais que s’han “proposat”
en un moment determinat, com ara Can
Ponsich. L’informe s’ha fet partint de l’inventari de patrimoni municipal. S’han analitzat 12 edificis i espais del Districte, entre
Sarrià, la Bonanova, Tres Torres, el Putxet
i Galvany “Això ens ha acabat servint per
trobar els espais d’oportunitat, tant de
propietat pública com de propietat privada”, afirma el treball. “Amb tot, vistes les
possibilitats reals, només hi ha dos espais
possibles, al nostre entendre: un antic taller
mecànic, darrera del Teatre, o al costat de
l’aparcament de Cardenal de Sentmenat.
La proposta que es descriu al dossier és
just on es troba situat el punt verd i una part
sobre l’aparcament. “D’aquesta manera es
generaria una connexió entre Via Augusta i
la part baixa del mur, salvant així un desnivell de 5 metres i cosint la desconnexió de
Tres Torres amb Sarrià”, afirmen els portaveus. De fet, l’informe també recull quina
és l’espai físic que necessiten aquestes entitats: 900 metres quadrats, amb diferents
espais polivalents, un espai amb 10 metres

d’alçada, espais d’emmagatzematge, vestidors, dutxes i lavabos, entre altres.
Els membres de la plataforma han mantingut diferents reunions amb responsables
polítics i tècnics municipals. Els dos portaveus també lamenten que la gestió realitzada fa uns mesos pel grup d’ERC, que
reclamà la inclusió del projecte en el PIM
(Pla d’Inversió Municipal), no fos acceptat.
Reivindicació massiva i futura
calçotada
La plataforma va aprofitar la cercavila de
cultura popular, d’aquesta passada festa
major d’hivern, per reivindicar un espai
propi per les entitats. “L’any que s’apropa,
tindrem casa pròpia” cridaren els centenars d’assistents a l’acte. El col·lectiu ha
anunciat, pel dia 22 de febrer, una calçotada popular a partir de les 14 hores, a
l’Espai Gardenyes. Es podran fer reserva
dels tiquets a Canet, 22. Les entitats que
integren la plataforma són: AEiG Sant Ignasi, Castellers de Sarrià, Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià (Centre i
Teatre de Sarrià), Colla de Diables Infantils
de Sarrià, Colla de Diablesses i Diables,
Colla Gegantera de Sarrià, Comissió de
Festes del Roser, El Bastó de Sarrià, El
Drac de Sarrià, Grup Caliu - Ateneu Divers, Movi de Sarrià, Tabalers de Sarrià,
Tabalets de Sarrià, Taula d’Entitats de Sarrià i Trastok’ts Street Band”

SOM ESPECIALISTES EN MEDICINA NATURAL ·
HOMEOPATIA · SPD · DERMOCOSMETICA · ARRACADES ·
ANÀLISIS RÀPIDES · SEGUIMENT FARMACÈUTIC ·

Empreses, escales i domicilis

659 80 74 80

93 201 08 90

/farmaciacomtal
C/Francesc Pérez-Cabrero, 11
08021 Barcelona

Si et veus bé, et sents millor
cirurgía plàstica
medicina estètica
nutrició
depilació laser

Ronda General Mitre 84
(esquina Ganduxer)
08021 Barcelona

antiaginggroupbarcelona

93 252 23 49
consulta@agb.cat

facebook.com/antiagingbarcelona

www.antiaginggroupbarcelona.com
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NOVES TECNOLOGIES

La turonenca María Ángeles Palomo
publica el seu primer llibre
Fa uns anys que María Ángeles Palomo
està retirada del primer plànol professional
com a interiorista, des que se li va
detectar una malaltia de les anomenades
minoritàries. Això no ha fet que baixés
els braços i malgrat que no pot mantenir
el rol laboral que li pertocaria va decidir
que dedicaria tots els seus esforços en
la seva gran passió: dibuixar i pintar. De
fet, Palomo va estudiar a La Llotja i també
va fer altres cursos de belles arts. Va ser
sòcia del Cercle Artístic de Barcelona.
Nascuda a Barcelona, Palomo ha il·lustrat
ara el seu primer llibre “El pincel y la
pluma” del poeta i articulista José Luis
Posa. Ha estat un treball d’il·lustració que
va iniciar molt abans de l’estiu –el llibre va
sortir publicat el novembre del 2019– i que
li ha exigit una bona dosi de creativitat.
“Ha estat el meu primer llibre. Han estat
dibuixos fets a llapis o aquarel·la sobre
cadascun dels poemes publicats. He
hagut de deixar-me portar pels textos i
saber treure l’essència per reflectir-la en
les il·lustracions. Estic molt contenta del
resultat final”, ha manifestat Palomo. El
llibre recull uns 130 poemes il·lustrats per
l’autora.
La veïna del Turó Park diu que es troba
còmode amb les tècniques de l’aquarel·la

La Mobile Week Barcelona al Districte
Tallers

La quarta edició de la Mobile Week
Barcelona, que se celebra del 20 de febrer
a l’1 de març, planteja diferents espais
de reflexió, debats i activitats obertes a
tothom per participar activament en els
canvis associats a les noves tecnologies
sota el lema ‘Tecnologia per a la
ciutadania’. La programació inclou més
de 150 activitats distribuïdes per tota la
ciutat. L’edició d’enguany oferirà debats i
activitats obertes i per tal que, mitjançant
la reflexió i la participació activa, els
veïns i veïnes entenguin millor l’ús de
la tecnologia a través de conferències,
tallers, exposicions o activitats familiars.
En aquesta quarta edició les activitats se
centraran en tres temàtiques diferents:
Robòtica i intel·ligència artificial, Dades
i ciberseguretat i Mobilitat del futur. Les
activitats de la Mobile Week Barcelona
al nostre districte es faran al Centre Cívic
Vil·la Urània (C. Saragossa, 29). Consulteu
programa a banda.
Font: (Districte Sarrià-Sant Gervasi)

• Què són les fake news?
Divendres, 21 de febrer, 10.00 h
• Com la desinformació t’afecta dia a dia
Divendres, 21 de febrer, 11.30 h
• 10 coses senzilles que pots fer i que
milloraran molt la teva ciberseguretat
Divendres, 21 de febrer, 13.00 h
• Com fer un bon ús de les xarxes socials i
evitar l’addicció tecnològica?
Dilluns, 24 de febrer, 17.00 h
• Cyberbullying: “tempesta perfecta” pels
nostres infants
Dilluns, 24 de febrer, 18.15 h
• Què passa quan accepto una cookie?
Dilluns, 24 de febrer, 19.30 h
• Com està canviant les nostres vides la
intel·ligència artificial?
Dimarts, 25 de febrer, 10.00 h
• Tecnologies que ens fan superhumans
Dimarts, 25 de febrer, 11.30 h
• Em puc formar sol? L’autoaprenentatge
a Internet
Dimarts, 25 de febrer, 13.00 h

ENTITATS I TEIXIT ASSOCIATIU
Palomo posa amb el llibre a les mans

El Turó Park recupera les xerrades a les escoles

i el llapis tot i que va començar a pintar
a l’oli. Recentment, ha exposat parts
del seus treballs a l’Sky Gallery Art’s de
Barcelona, al carrer de Cabestany. Ha
tingut altres exposicions en aquesta
galeria d’art així com a altres sales de la
ciutat.

L’Associació de Comerciants i Veïns del
Turó Park han recuperat aquest any les
xerrades que s’havien fet, fa uns anys, regularment, a les escoles. Des de feia un
temps l’activitat havia quedat suspesa.
Aquest any, l’activitat s’ha pogut reactivar,
segons explica el president de l’entitat,

AGENCE
PEYROT

OSSEJA. Ref.: 5416

3 HABITACIONS - OSSEJA 24. MOLT A PROP DE TOTS ELS SERVEIS, en
un carreró sense sortida aquest apartament consta de:una sala d’estar amb
llar de foc i balcó, una cuina equipada, 2 habitacionsamb armaris encastats,
bany amb WC, pàrquing amb porta segura. Venut Moblat. Bé en cotitularitat;
Lot NB: 49; Despeses anuals: €460,52. Taxes cobrades al venedor.
Preu: 130 000€

BOURG-MADAME - APARTAMENT. Ref: 5523

Jordi Pardinilla Vilaplana

En un petit condomini, aquest pis recentment reformat està situat al segon i
al darrer pis. Inclou una entrada, una sala d’estar amb llar de foc i una cuina
equipada, dues habitacions amb llit de matrimoni i una zona de dormitori
amb lliteres. Venut moblat. Celler.Taxes cobrades al venedor.
Preu: 129 000 €

PORY PUYMORENS - LES CERDANS 3 PECES AMB ENTRSÓL.
Ref: 5194
En una petita propietat conjunta a prop de les pistes d’esquí, aquest dúplex
inclou: 1 saló amb llar de foc, 1 dormitori, 1 bany amb dutxa, wc, a la planta
alta, l’entresòl està equipat per fer 2 dormitoris separats, finestra velux.
Taxes cobrades al venedor. Preu: 65 000€

APARTAMENT - SAILLAGOUSE. Ref.: 4967

ESTUDI AMB VISTES i ben exposat a les altures de la ciutat. Consta d’una
sala d’estar amb cuina independent, un bany amb lavabo, balcó orientat al
sud. Celler a la planta baixa; Propietat en copropietat. Nombre de lots: 34 Sales anuals: 234,00 €. Taxes cobrades al venedor. Preu: 35 000 €

Bartolomé Criado. Les xerrades són protagonitzades per destacats empresaris,
gestors, responsables veïnals o professionals liberals que donen la seva visió de la
ciutat, del comerç, de l’empresa, etcètera,
des d’una òptica molt personal i des de
l’experiència dels conferenciants.

11 Av. Porte de France
66760 Bourg Madame
Tél.: (+33) 4 68 04 68 04
M: (+33) 7 88 27 28 01
bourg-madame@peyrot-immo.fr

www.peyrot-immo.fr

CASA 4 CARES AMB JARDÍ I GARATGE - LES OUMETS. Ref: 5496

ZONA TRANQUIL·LA i propera a botigues, aquesta casa té una
gran zona. Garatge de 48m² a la planta baixa, al primer pis amb
una sala d’estar cuina oberta, un bany, un lavabo i un dormitori, al
segon: dos dormitoris addicionals, bany i entresol. Venut moblat.
Bé en copropietat. Nombre de lots: Càrrecs anuals: Preu: 190 000€

THE TRANSPYRENEEN - ENVEITG Ref.: 5374

BONES VISTES d’aquest dúplex situat al 3er pis d’una residència amb ascensor. Inclou: una sala d’estar, menjador, una cuina
equipada, un bany amb lavabo, un dormitori amb armaris i un gran
entresòl que pot allotjar diversos llits. No es necessita obra, es
ven moblat. Bé en copropietat. Garatge tancat.Taxes cobrades al
venedor. Preu: 124 000€
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EL MÒN DE LA SALUT

Major de Sarrià,94
08017-Barcelona
farma@farmaciacabezas.com
Tel 932031121

Farmàcia Jordi Cabezas Andreu

INSTITUTO DE TRAUMATOLOGÍA BARCELONA
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La medicina regenerativa en columna
El Plasma Rico en Factores de
Crecimiento (PRGF) es una aplicación
mínimamente invasiva de un medicamento
autólogo (BOE 24/05/2013) que permite
al paciente una rápida regeneración
y cicatrización del tejido sin ingreso
hospitalario ni intervención quirúrgica,
ya que permite la recuperación de las
lesiones utilizando la propia sangre del
paciente.
Los Factores de Crecimiento son
sustancias proteicas solubles contenidas
en el interior de las plaquetas o en el
plasma, capaces de estimular a otras
células para que estas comiencen a
desencadenar una gran variedad de
procesos, como formar tejido nuevo,
cicatrizar, reparar tejidos, curar huesos,
ligamentos, piel, etc.
Estos factores se unen específicamente a
receptores que están en la superficie de
la célula donde tienen que actuar. Son
un mensajero químico capaz de inducir,
estimular y fomentar su multiplicación
en caso de lesión y reparar el tejido
específico por inducción y activación
de las células madre. Las células madre
adultas necesitan del estímulo de los
factores de crecimiento para poder
producir sustancias y células específicas
del tejido que han de formar.
Las infiltraciones con plasma rico en
plaquetas (PRP) han sido ampliamente
usadas como una efectiva aproximación
biotecnológica para la reparación de
tejidos, con la consecuente mejora de la
lesión y, por lo tanto, del cuadro clínico.
Hoy en día existe una importante
motivación médica y en la investigación
clínica para poner en práctica terapias
mínimamente invasivaspara apoyar la
medicina regenerativa en el tratamiento
del dolor de espalda y las enfermedades

degenerativas de columna, ya que no
requieren ingreso hospitalario ni anestesia
general y minimiza el estrés quirúrgico
de los tejidos de la zona operatoria y
del medio interno del paciente. En este
sentido, la medicina regenerativa (PRP)
evita en gran medida los riesgos del
uso de agentes químico-farmacológicos
irritantes o quelantes, que al migrar de
forma accidental fuera del disco pueden
producir lesiones de tejidos no deseadas.
El dolor lumbar es una enfermedad músculo-esquelética altamente recurrente que
involucra a los discos, músculos, nervios,
ligamentos (ligamento común posterior),
articulaciones y los huesos de la columna, frecuentemente relacionado a la enfermedad degenerativa discal (EDD) con
efectos multifactoriales y multidisciplinarios que afectan a una gran población. El
dolor lumbar está clasificado dentro de las
diez causas principales de incapacidad y
morbilidad mundial, y supone la principal
causa de discapacidad junto con el dolor
de cuello, de acuerdo al último estudio del
año 2015 del “Global Burden of DiseaseS-

tudy”, representando un elevado
costo para el sistema de salud en
general. Aunque
en la mayoría de
los pacientes el
dolor lumbar y cervical representa un
episodio pasajero
en mayor o menor
medida, existe un
subgrupo de pacientes en los cuales los síntomas
reaparecen
con
frecuencia o bien
lo padecen a diario, etiquetando la condición como no pasajera.
Para realizar nuestra terapia mínimamente
invasiva en la columna lumbar o cervical
con factores de crecimiento (PRGF),
aunque sea un tratamiento totalmente
ambulatorio, hay que realizarlo en

COLUMNA VERTEBRAL
DOLOR CRÓNICO CERVICAL Y LUMBAR
Las lesiones de columna: lumbalgias, hernias de disco
lumbar y cervical y la artrosis de toda la columna és padecida
por el 80% mundial en algún momento de su vida.
La administración de EUA de la salud (FDA) tiene en los
problemas de columna, el mayor gasto de la sanidad después
del cáncer.
En España y Europa en general el problema laboral de bajas y
incapacidades por lesiones de columna és un grave problema
económica y social.
El paciente que sufre dolores y lesiones en columna no sólo
padece dolor sino disminución continua de calidad de vida.
Desde hace diez años estos problemas són muy bién
atendidos y mejorados en el aspecto funcional y de dolor por
tratamientos minimamente invasivos, que evitan la cirugía,
sin necesidad de baja laboral o de fracaso quirúrgico.

Dr. KIRCHNER y EQUIPO

quirófano, ya que hay que realizar la
infiltración con la guía del fluoroscopio
(scanner) con una pequeña sedación y
anestesia local, por vía oral o intravenosa.
Es un procedimiento que dura unos 40
minutos tras el cual el paciente podrá
volver a su casa por su propio pie y, al día
siguiente, realizar vida normal sin hacer
esfuerzos físicos o deportivos durante
unos días.
El protocolo a seguir antes del tratamiento
será el mismo que para cualquier
infiltración de factores de crecimiento. Se
realizan, normalmente, dos infiltraciones
en quirófano bajo fluoroscopio y otra en
consulta externa.
En Agrupación Médica del Maresme
llevamos más de 20 años tratando
la columna vertebral con tratamiento
mínimamente invasivo: inicialmente con
Rizólisis con radiofrecuencia, años más
tarde con tratamientos con ozono y
actualmente con terapias regenerativas
como los factores de crecimiento.

INSTITUTO DE
TRAUMATOLOGÍA
BARCELONA

TRATAMIENTOS
ARTROSIS
COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR
HERNIAS DISCALES
PROTUSIONES Y LESIONES DISCALES
SÍNDROME DEL PIRAMIDAL
CIÁTICA Y LUMBO CIÁTICA
TRATAMIENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS
RIZZOLISIS
FACTORES DE CRECIMIENTO (PRGF)
OZONOTERÁPIA Y COLÁGENO
LATIGAZO CERVICAL Y CONTRACTURAS
A partir de ahora nos encontrarán en:
CLÍNICA OSTEOPÁTICA DAVID PONCE
carrer de Brusi 23,08006 BARCELONA
info@clinicaosteopatica.com
PEDIR CITA: 93 241 77 47
clinicaosteopatica.com
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El present és el Neuromarketing
Ivo Güell

El neuromarketing és
fruit d’ajuntar la poderosa neurociència l’imprescindible marketing
a les empreses.
Aquesta nova unió ha
servit a l’empresa en
dos àmbits ben diferenciats i molt importants tots dos.
En primer lloc ha substituït o millorat el clàssic
estudi de mercat, en aquest cas a través del EEG
electroencefalograma, un casc amb 32 sensors
que llegeixen el que la ment del client sent quan
veu un producte o l’utilitza.
A més els grans avanços tecnològics fan que
aquestes tecnologies siguin avui molt més econòmiques i per tant més a l’abast de tothom, i millor
desenvolupades, ja que, per exemple, abans tot
eren cables que entorpien que la persona fes l’activitat de compra o de mirar un anunci de manera
normal i avui són amb tecnologia wireless, tot plegat millorar la usabilitat, ho fa més còmode i facilita
l’estudi i la persona que accepta participar en ell.
Aquesta nova manera d’investigar al client fa que
els resultats no estiguin esbiaixats pel que el client pensar que és millor contestar “el políticament
correcte”, sinó que de manera directa, l’ordinador
llegeix allò que s’ha activat en el nostre cervell, i
sense cap condicionant ens dóna una informació
impecable i de molta utilitat.
A això hem de sumar la utilització del data, és a dir
de la quantitat de dades que avui tenim de cada

Si et portes malament, aniràs al psicòleg!

cosa que passa amb el nostre producte o servei.
La segona part, molt important que té el neuromarketing, és l’aplicació de tot el que hem après
del client en la creació d’una experiència que sigui no solament el que espera el client sinó que el
superi, de tal manera que el record i les ganes de
tornar a viure’l siguin màgics.
Penso en el cas que ens hem trobat amb concessionaris de cotxe amb una alta dedicació a crear
experiència amb neuromarketing i marketing sensorial, on el client tornava per qualsevol excusa “us
porto el meu veí que vol mirar...” com si el veí no
pugues venir sor... “teníais una gorra que...” “teniu
el nou catàleg que em veu dir”.... meravellós...
També em ve al cap quan fem proves de producte i
canviem sols el nivell olfactiu i els clients pugen el
preu que pagarien pel mateix objecte... al·lucinant...
Fa anys, es va fer una prova que va donar a
entendre que explicar una història relacionada amb
el producte era millor que explicar el producte en si
mateix, perquè la nostra ment no vol explicacions
tècniques, vol explicacions emocionals, resulta
que el mateix producte s’estava venent per un
mateix canal però un es feia explicant una història
emocional i l’altre simplement per tècnica, l’un
es va vendre més del doble que l’altre i a un
preu un 70% més car.... Sabeu quin? Exacte...
explicar un producte, i apropar un producte o un
servei al client amb neuromarketing ens dóna la
possibilitat d’augmentar les nostres vendes i els
preus, els clients tenen ganes i demanen a crits
neuroexperiència, els hi donarem?
Formació directiva.
ivo.guell@alumni.esade.edu

Catalunya aprova un Decret Llei de mesures
urgents per a millorar l’accés a la vivenda
Blanca Ollé

El passat 30 de desembre, la Generalitat
va publicar el Decret
Llei 17/2019 de 23 de
desembre, de mesures
de reforç urgents per
a millorar l´accés a la
vivenda a Catalunya.
Aquesta Llei constitueix l´eix de les polítiques públiques en matèria de
vivenda, i s’ha centrat de manera molt especial en
l’atenció a les persones en situació de risc d´ exclusió residencial i d’emergència social en aquesta
matèria. Tot i les mesures legals adoptades, l’accés
a una vivenda digna i adequada segueix essent extremadament dificultós per una part de la població.
Aquest Decret té com a objectiu incrementar el
parc de vivenda protegida i l´oferta de vivenda en
règim de lloguer. En concret, les modificacions que
s´hi estableixen són:
✓ Reforçar les eines destinades a la disminució de
les vivendes buides i la gestió de les situacions d´
emergència social.
✓ Qualificar vivendes de protecció oficial.
✓ Moderar el preu del lloguer de les vivendes
lliures.

✓ Determinar els preus de venda i renda màximes
per a les vivendes de protecció oficial.
✓ Regular l´índex de referència de preus de lloguer
de vivendes.
✓ Incrementar el patrimoni públic del sòl i de vivenda amb destí a vivendes de protecció pública.
✓ Incrementar el parc privat de vivendes en lloguer.
El nou Decret també estableix un lloguer social
obligatori de fins a 7 anys per a les famílies que
acreditin la seva vulnerabilitat en el supost de que
finalitzi el seu contracte de lloguer, sempre i quan
hagin viscut a la vivenda durant almenys 6 mesos
anteriors a l´aprovació de la Llei.
Així mateix, afavoreix el dret de tanteig i retracte
que poden exercir les administracions i les entitats
socials per a adquirir pisos i destinar-los al lloguer.
Aquesta possibilitat s´amplia fins al 2027 en tota
Catalunya, i autoritza a la Generalitat a exercir el
tanteig fins a la segona i tercera transmissió d´una
vivenda adquirida per grans propietaris, des de
bancs i fons d´ inversión, a particulars amb més
de 15 viviendes.
Llicenciada en Dret
Administradora de Finques
Agent de la Propietat
Immobiliària

RÀPID MODOLELL
www.cerrajeriamodolell.com

• Reparació de calçat.
• Duplicat de claus
• Comandaments de pàrquing
• Canvi i reparació de panys
• Instal·lació de panys
• Obertura de portes i caixes fortes
• Esmolats-candaus-bombetes

• Claus i comandaments per a cotxes
i motos
• Claus Fitchet 787, Soler, Sidese
• Automatismes

• Centre tècnic Sag Seguridad
• Centre multlock

c/ Modolell 57, local 4 08021 Barcelona
DLL 17-20h DM-DV 9-14h/16-20h
DS 10-13.30h
Dilluns matí tancat

Mertxe
Fernández

Al llarg dels anys, la
figura del psicòleg
ha anat tenint més
presència i prestigi
entre la població.
Podríem dir que ha
deixat de ser aquell
personatge recaragolat i rocambolesc que feia
estirar el pacient en un divan i, sense gairebé obrir
boca, anava prenent apunts o fent dibuixos en el
seu misteriós boc de notes. Ha deixat de ser també
aquella persona “que tracta amb bojos”, motiu pel
qual ningú volia anar perquè “jo no estic boig”.
També ha deixat de ser qui busca problemes ocults,
o rebuscava insistentment un amagat trauma
infantil esdevingut d’un abús per part d’un pare
autoritari i violent o de qui s’havia enamorat sense
ser conscient!! Actualment, el psicòleg s’entén més
com aquell professional que pot ajudar a cercar,
d’una forma eficient, les eines o recursos que,
en determinats moments de la nostra vida, no es
poden trobar per un mateix perquè el subjecte està
emocionalment col·lapsat.
Tanmateix, en moltes ocasions, s’ha passat d’un
extrem a l’altre, especialment amb el psicòleg
infantil i juvenil. Els psicòlegs, com he comentat,
podem ajudar a cercar solucions, podem donar
un cop de mà, recolzar, col·laborar però, el que
no podem –i no hem de fer– és substituir la feina
que els pares i mares han de fer. Cada dia és més
normal trobar-me a la consulta amb pares i mares
que no saben com afrontar l’educació d’uns fills
que veuen com se’ls escapen de les mans. Donar
unes pautes d’educació i d’actuació forma part de
la nostra tasca, només faltaria!, però aplicar-les, i
aplicar-les bé, ja és cosa dels pares i mares. És
difícil, esgotador i es necessita una gran dosi de
paciència i afecte, però això ho han de fer ells...
Arribat a aquest punt d’angoixa, molts són els

que decideixen portar el seu fill/al psicòleg però,
a vegades, la forma d’enfocar la visita no és
la correcta provocant tota mena de negatives,
especialment per part dels adolescents. Aquest
fet, no només produeix un rebuig a les visites,
sinó que al psicòleg li resulta més difícil crear
un lligam o complicitat amb el pacient, que és
obligat a venir i ens veu, més com un aliat dels
pares per anar en contra seva, que com la persona
que els ha d’ajudar. Així, hi ha tres tipus d’actituds
“incorrectes” amb les que ens trobem a la consulta
en el moment d’atendre’ls.
La primera és la que porten al nen/a o adolescent
amb una sentència introductòria davant d’ell/a que
diu alguna cosa així com “aquí te’l porto a veure si
pots fer alguna cosa perquè, amb ell/a, jo ja no puc
més!!”. A partir d’aquest moment s’està donant a
entendre que us heu donat per vençuts o que ja no
us penseu ocupar més d’ell/a. És nociu es miri per
on es miri, ja que vol dir que, o es desocupen, o que
els “ha guanyat”.
La segona, és aquella en la que l’acompanyant,
pare o mare, insisteixen a entrar o a voler parlar
amb nosaltres abans d’atendre al pacient i la
introducció és similar a “primer entro jo que et
vull comentar algunes coses abans, que segur que
no t’ho explicarà tot o et dirà mentides!!”. A patir
d’aquest moment, si ho permetem, ens haurem
convertit en l’aliat dels pares.
La tercera és la visita/amenaça que és quan es diu:
“si et portes malament t’enviaré al psicòleg”. Si ja
se’ns presenta com un càstig, com voleu que la
criatura vulgui venir a visitar-se?
El psicòleg és la persona “amiga” que ha d’ajudar,
no una amenaça com quan abans es deia “si et
portes malament li diré al policia!”. Quan em
presento a un nen sempre pregunto si sap perquè
ha vingut, i li explico que la meva feina és la
d’intentar que sigui una mica més feliç però, mai,
mai, un càstig o amenaça.
Psicòloga Clínica i de la Salut

Grans Moviments Socials. Aconseguir
lloguers socials per als més vulnerables
Teresa Sellés

Nou decret. Grans
moviments i moltes
ganes per aconseguir
lloguers socials per
als més vulnerables.
També els promotors
es mobilitzen, prometen lloguers a 500 euros si se´ls cedeixi sol
públic. El nou decret obliga els grans propietaris
de més de 15 habitatges a oferir un lloguer social per als més vulnerables, és una de les novetats
que inclou el decret de mesures urgents en matèria
d’habitatge aprovat pel govern. Amplia, no només
els bancs, o els fons d’inversió, sinó totes aquelles
persones, tant jurídiques com físiques, que tinguin
un mínim de 15 habitatges. Un cop entri en vigor
el decret, a la capital catalana, la mesura afectarà
uns quants propietaris. És una nova llei a estudiar

per tenir en compte els requisits tant del llogater
com el del propietari. També els promotors s’animen a prometre i oferir lloguers d’habitatges de 2
habitacions per un preu de 500 € si té la cessió de
sòl públic, ja que en una gran ciutat la parcel·la pot
representa el 40% del cost de l’habitatge. Si els
constructors s’alliberen d’aquest cost, la rebaixa
es podria traslladar directament als llogaters. Són
moviments de progrés i molt europeus que s’estan
madurant. Mesures socials molt necessàries, per a
les persones vulnerables, també per sota dels 39
anys i a tota una generació que necessita accés
a un lloguer assequible. Paguem molt i molts impostos perquè els governs i les administracions els
utilitzin per a bones causes i tinguem tots un ben
estar social modern i avançat.
Nou Estil Espai SL.
Tel: 649 76 73 24.
teresa-selles@hotmail.com

PLA DE MANTENIMENT
Canvi d’oli + filtre d’oli +
10 punts de control

Major de Sarrià,50 · Telèfon: 93 280 60 50 · llibreria@apeudepagina.com·

79,99€*

*IVA no inclòs, subjecte a 10W 40 o
equivalent

PREPARA EL TEU COTXE PER A L’HIVERN,

en especial si vas a la neu.
Consulta els nostres descomptes i
truca’ns
per a qualsevol dubte

Bonaplata 59 · 08034 Barcelona · Telf: 932 04 04 90
pneumaticslarrotcha@hotmail.com
www.neumaticoslarrotcha.com

ESCOLA INTERNACIONAL
I INNOVADORA
BATXILLERATS
BATXILLERAT INTERNACIONAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
ü Noves metodologies
ü Aprenentatge cooperatiu
ü Tecnologies d’avantguarda
ü Idiomes i Relacions Internacionals
ü Educació en valors
ü Borsa de treball

www.salesianssarria.com

PORTES OBERTES

16 de febrer i 28 de març
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Coronavirus
Gemma
Hernández

Que és i quin es el
seu origen?
Els Coronavirus són un
grup de virus normals.
Alguns Coronavirus
afecten nomes a animals però la majoria
poden afectar també
a humans .Generalment causen infeccions lleus a
moderades a les vies respiratòries superiors com
un refredat comú, però també poden causar malalties més greus com bronquitis o pneumònies.
Existeixen diferents tipus de Coronavirus humans
com ara el nou coronavirus (2019 nCoV) o pneumònia de Wuhan. El origen d´aquest brot es situa
cap al desembre del 2019 en un mercat de peix i
marisc a la ciutat de Wuhan.
Xina ha confirmat 11.800 contagis i 259 morts a
dia d´avui el que atorga a aquest nou virus una
mortalitat del 2,2% tot i que caldrà fer un seguiment diari per saber como evolucionen totes les
persones contagiades.
Com es propaga?
La principal via de contagi dels Coronavirus és
per transmissió aèria( mitjançant les gotes que es
desprenen al tossir o esternudar), si be també és
possible la seva transmissió a traves d´objectes
recentment contaminats i per contacte humà. Malgrat que encara no es te massa informació sobre
aquesta nova espècie l’Organització Mundial de la

Salut (OMS) creu que el més probable es una font
animal sigui la font primària d´aquest brot del nou
Coronavirus. El ministre de sanitat Xinés ha assegurat també que aquest coronavirus és contagiós
fins i tot abans de mostrar símptomes fet que dificulta encara més les tasques de control.
Quins són els seus símptomes?
Hi ha cinc símptomes principals associats a aquest
virus:
• Febre
• Tos (a vegades acompanyada de secrecions
respiratòries)
• Fatiga generalitzada
• Dificultat respiratòria
• Mal de cap
Com es pot prevenir?
Entre els consells més destacats divulgats per les
autoritats sanitàries està l’ús de mascaretes, fer
servir mocadors per cobrir el nas i la boca si es
te tos i esternuts, evitar el contacte amb animals i
cuinar be tots els aliments d´aquest origen (carns i
ous), evitar mercats i aglomeracions i fer rentat de
mans freqüents. A les farmàcies podràs trobar gels
hidroalcohòlics de diverses mides tant per portar al
bolso com per tenir a les cases per fer servir de
manera habitual. A més, es recomana anar al metge
el més ràpid possible si apareixen els símptomes.
No existeix vacuna ni cap antiviral per aquest virus
per tant el més recomanable és extremar mesures
higièniques i estar alerta als símptomes descrits.
Farmàcia Gemma Hernández

La indiferencia
Rosamaria
Pantaleoni

Solo la palabra ya me
parece fea, triste. Creo
que es lo peor que ha
surgido en este siglo XX1, un siglo que
amaneció maravilloso:
técnicas nuevas, fármacos que nos iban a
curar todas las enfermedades en la mitad de tiempo y con menos riesgos (en medicina, se dice con
menos efectos secundarios), vehículos eléctricos
que en un breve plazo contaminarán menos y nos
permitirán cuidar mejor nuestro maltrecho planeta.
Teníamos la mayor esperanza de vida, la ilusión
incluso de que nuestros seres queridos nos abandonarían más tarde.
Y de pronto descubrimos la Indiferencia: lo poco
que nos importan los que nos rodean, cómo vamos
sorteándolos igual que se hace con algo molesto
que nos quita tiempo.
¡Claro, es eso! Hemos dejado de tener tiempo, tiempo libre para compartirlo con los demás como
puede ser un saludo, una sonrisa un apretón de
manos…oír con tristeza “no puedo quedarme un
rato contigo porque tengo mucha prisa (otra palabra horrible), me voy”.
¿Quién dice que no es posible parar, hacer una visita, aunque sea cortita, prestar una pequeña ayuda como es acompañarte al médico, hacerte una
compra que tu no puedes hacer o simplemente
sentarte a su lado y compartir el silencio?.
Hasta los más buenos te dicen: “rezaré por ti, no te
preocupes”. Seguro que lo hacen y que recen por

Reformas
Baños
Cocinas
Carpinteria aluminio
Calefacción
Aire acondicionado

ti es importante, pero eso no compensa la soledad
que siente mucha gente que preferiría charlar un
rato, compartir sus preocupaciones , sus problemas tener a alguien que les escuche. Porque estoy segura que para llegar al cielo hay que hacer
mucho más.
¿De dónde sacábamos antes ese tiempo ahora escondido en un lugar secreto? ¿Es que no trabajábamos, ni teníamos niños que cuidar, ni enfermos que
atender? ¿No será que en vez de tiempo, simplemente no tenemos ganas de ayudar, de escuchar,
de coger de la mano a alguien que lo necesita con
urgencia, que sueña con ese mundo mejor que hemos destruido con nuestra indiferencia?
La indiferencia está relacionada con el miedo y con
las capas que nos ponemos para no sufrir. No nos
comprometemos, no lideramos. Y dejamos que las
cosas pasen. Miramos a un indigente y contenemos la respiración para no sentir pena ni culpa.
Sabemos que tendríamos que actuar ayudando y
colaborando con las personas que nos necesitan,
pero es más fácil no ver y añadir otra capa más
para no sentir.
No me gusta ser negativa, pero hay que llamar a
las cosas por su nombre y recordar epecialmente a
los que creemos en Dios y esperamos “algo de allí”
que tengan la completa seguridad que lo primero
que nos preguntarán es qué hemos hecho por los
demás, cuánto tiempo “hemos perdido” para hacerles felices, haciéndoles compañía, distrayéndoles, haciéndoles olvidar sus limitaciones: mejor
compartirlas y aplaudirles su valentía.
Sólo hay una cosa que nos puede despertar de
esta enfermedad de la indiferencia: el amor y el
compromiso con nuestras vidas y la de los demás.

Albañileria
Lampisteria
Electricidad
Pladur / yeseria
Herreria

Proyectos
Arquitectura de interiorismo
Diseño de interiores
Estilismo
Patentes propias

Pintura
Vidrieria
Instalaciones de
seguridad
Decoración
Carpintería
Ebanistería
Cortinas
Iluminación
Objetos decoración

Remeis de Frare.
El lletsó és un gran depuratiu
Fra Valentí
Serra

El lletsó (llat., Taraxacum officinale, o
dens leonis; cast.,
amargón), és una herba remeiera que, a
casa nostra, es també
coneguda amb el nom
de pixallits, queixals
de vella, o dent de lleó. Amb els anys ha esdevingut
una de les plantes diürètiques més estimades en
la medecina popular (d’ací el nom d’herba urinària
o pixallits) i, alhora, és un dels millors depuratius
del fetge car afavoreix enormement la producció
de líquids biliars.
Aquesta planta està agraciada amb nombroses
propietats aperitives i antiescorbútiques, i alhora,
el lletsó un bon purificador de la sang. Les parts
del lletsó emprades en les officinae, és a dir en les
apotecaries, són l’arrel i la fulla, que gaudeixen de
propietats cicatritzants i, a més, ajuden a rebaixar
els nivells de colesterol i d’urea. En la fitoteràpia
s’empra la infusió de les fulles assecades i també
la decocció de l’arrel bullida a foc lent. D’aquesta
poció cal beure’n un vas al matí i un altre al vespre
durant dos mesos alterns: tot un mes sencer i
reposant el següent.
Els antics frares caputxins i les monges
caputxines en l’enciamet (és a dir, en l’amanida re
mineralitzant i vitamínica vespertina d’hortalisses
trossejades que menjaven amb agràs, a tall de
col·lació, els dies penitencials i de dejuni) hi solien
amanir també algunes fulles tendres de lletsó. A
propòsit de les virtuts del lletsó els religiosos del

convent barceloní de Santa Madrona ja posaren en
relleu que: “Las hojas y la raíz del amargón, planta
herbácea tan común en nuestros prados, se usan
en cocimiento para combatir las enfermedades
crónicas del hígado, la ictericia y la hidropesía y su
cocimiento calma la tos y las irritaciones del pecho.
Da muy buenos resultados contra los esputos de
sangre, y es un excelente febrífugo y sudorífico”
(BHC, Pócimas de capuchino, 46). Aquesta
presentació fraresca de les virtuts remeieres del
lletsó coincideix amb la descripció aportada pel
cèlebre botànic Josep Quer (†1764) qui manifestà,
a propòsit del Dens leonis, que “gozan sus hojas
y raíz de varios usos en la Medicina, y todas sus
partes son amargas y llenas de zumo lechoso.
Toda la planta es refrigerante, detersiva, aperitiva,
vulneraria y febrífuga y una de las principales
hierbas hepáticas. Se toma en infusión o cocimiento
en dosis de cuatro a seis onzas. [También] se come
en ensalada con aceite y azúcar, el cual fortifica el
estómago, excita el apetito y codjuva la digestión”
(Flora española, V, 47).
A Catalunya hom hi troba una variant anomenada
lletsó de paret (llat., Sonchus tenerrimus) que se
solia menjar com a depuratiu quan la mata és
encara tendre. Justament, aquesta planta remeiera
fou estudiada pel conegut botànic català Pius Font
i Quer (†1964), qui n’assenyalà la seva “virtud
refrigerante con alguna astricción, y así suelen
gastarse sus hojas en los caldos medicinales”
(Plantas medicinales, 624). A l’article vinent, si a
Déu plau, us parlaré de la verdolaga, que és també
molt refrescant i medicinal.
Fra Valentí Serra de Manresa,
arxiver dels caputxins

Microbiota intestinal y probióticos
Anna
Crosas
Giuliana
Carranza

En los últimos años se ha podido ir obteniendo
mayor conocimiento sobre la microbiota intestinal
y su relación con la salud. Esta microbiota está
formada por millones de microorganismos vivos
como bacterias y otros microbios, que se alojan en
un mayor porcentaje en el colon.
Este conjunto de microorganismos es considerado
como la parte buena de la microbiota, la cual
siempre debe ser más elevada que la formada
por los microorganismos nocivos. Pero, puede
ocurrir que por diferentes factores esta microbiota
se desequilibre y de lugar a la aparición de
enfermedades.
Por ello, desde hace algunos años se vienen
estudiando estos microorganismos y se ha
podido comprobar que si son incorporados al
tracto gastrointestinal, pueden aportar beneficios,
tanto desde el punto de vista preventivo como
terapéutico. Estos microorganismos reciben el
nombre de probióticos.
La mayoría de los probióticos pertenecen a los

géneros Lactobacillus o Bifidobacterium, que se
incluyen en la categoría GRAS (Generalmente
considerados seguros), por los organismos
reguladores internacionales. Estos géneros
pertenecen al grupo de bacterias lácticas, por su
capacidad de producir ácido láctico.
Con los avances en biología molecular ahora no
solo se conocen los géneros de estas bacterias,
sino que además se pueden estudiar las cepas que
tienen un potencial beneficioso, así se podrán llegar
a emplear con mayor eficacia en los problemas de
salud.
Por otro lado, aunque se crea que el área de
aplicación de estos probióticos es solo el tracto
gastrointestinal, también se han observado efectos
en los tractos respiratorio y urogenital.
Algunos de los beneficios de los probióticos
son, como tratamiento de la diarrea por el
uso de antibióticos (Lactobacillus casei (cepa
GG), Saccaromyces boulardii, Lactobacillus
reuteri), alivio de los síntomas del síndrome del
intestino irritable (SII) (Bifidobacterium infantis,
Bifidobacterium animalis y Bifidobacterium
plantarum), entre otros.
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Com combatre el desànim
Mª Teresa
Quintana

Tinc una tarda de
diumenge tranquil·la
i aprofito per reflexionar i escriure. Vivim en
un planeta on passem
moments molt bonics i
moments de molt dolor, i aleshores pot envair el desànim. Tinc una edat en què ja comencen
a traspassar persones del meu voltant que estimo,
i això produeix molta pena. Aquesta edat també et
fa sentir més insegura en molts àmbits que fa uns
anys dominaves. T’adones que vas perdent, a poc a
poc, capacitats que el temps s’engoleix i no et toca
altre remei que anar acceptant el pas del temps i
adaptar-te al present agraint la quantitat de coses
que pots fer encara abans de traspassar.
Les dificultats abunden i diuen que van tan bé per
madurar, però hi ha moments que més valdria no
madurar tant, viure tranquil·la amb el que tens i
anar aprenent amb més calma potser, i amb un
estat d’ànim sense angoixes. Però la vida ens
ofereix moltes sorpreses i se’t presenten situacions
inesperades que has d’anar resolent, tot i que
pots trobar-te que et falta energia per continuar
endavant.
No tinc gaire tirada al desànim, però tinc els meus
entrebancs, com tota persona humana, i moments
de baixada. Parlo amb moltes persones i algunes
estan vertaderament desanimades. Ara voldria
compartir amb vosaltres què faig jo quan em sento
atacada pel desànim. Com que sóc una gran amant
de la natura, un dels remeis millors per a mi és una
passejada pel bosc en contacte amb els arbres i les
plantes. El meu interior va trobant la calma i la se-

renitat perduda, només contemplant tota la verdor
i la bellesa que ens proporciona el bosc. Altament
recomanable!
Una bona lectura una mica profunda em treu
cabòries i em transporta a un altre món. Cadascú
ha d’agafar el gènere de lectura que li abelleixi més
i que el distregui. Hi ha persones apassionades
pel cinema –que no és el meu cas, però sí el
del meu marit–, a qui una bona pel·lícula els
refà interiorment. I una de les grans teràpies és
la música, que té un gran poder sobre la nostre
psique. Una altra vegada cadascú trobarà l’estil de
música que el calmarà i li aportarà benestar, que és
el que tots busquem.
Hi ha persones que expliquen que el ioga els centra
molt i els augmenta la pau. Puc dir per pròpia experiència que una meditació ben feta deixa l’esperit
enlairat i allunyat de les boires i entrebancs.
He de dir que per als creients una bona pregària
tranquil·litza l’ànima i pot omplir de molta pau
l’esperit. Els que ho practiquem n’experimentem
els beneficis.
L’exercici físic també pot produir una bona descàrrega a la nostra psique. La felicitat l’hem de guanyar sempre amb esforç i cercant els mètodes més
adients per a la nostra personalitat.
La companyia d’una bona amiga pot alleugerir
aquest pes, però tinc molt present que el que no
podem fer és carregar massa les espatlles de qui
ens escolta, per no provocar dolor psicològic a
l’altre.
És veritat que tota dificultat porta incorporada una
solució si la sabem trobar. És qüestió de no deixar-nos vèncer per les problemàtiques i entrar en el
món del silenci, on hi ha tresors amagats esperant
que els puguem incorporar quan siguin necessaris.
Escriptora

NOTA: L’equip de La Fada de Sarrià agraeix a tots els col·laboradors la seva participació en l’escrit dels articles.
La Fada de Sarrià i Sant Gervasi Gratuïts S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels continguts dels articles i
acudit dels seus col·laboradors atenent a la lliure expressió, ni dels continguts publicitaris indicats pels clients. Els
periodistes són responsables de les entrevistes, el contingut i fotografies que se’ls hi encarreguen.
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Abraçades!!
Una vida que mai
vam tenir

Anna Gurguí

Vaig entendre que mai
vas ser-hi. Un final que
ja estava massa escrit,
que mai el vaig voler
veure. Uns ulls que
ploren. Uns ulls covards que em van dir
ja n’hi ha prou. La vida
em persegueix mentre pujo un Major de Sarrià buscant el que ja no tindrem. Buscant el que vaig perdre en aquella plaça on els teus ulls i els meus es
van trencar per un t’estimo mal sonat. I ballo el ball
final de les nostres vides mentre la meva vida ja no
és la que era. Ja no sóc ella. A la que vas estimar. A
la que vas enamorar mentre el demà no tenia presses. Mentre el present no tenia temps, ni hores, ni
rellotges. I aquí estem tu allà i jo aquí. La vida té
aquestes misèries. Les petites misèries que tornen
en un present. Un present en el que sento el meu
cor massa accelerat i cansat. Una vida que ja no
viurem. Una vida que vam tenir i vam perdre. Una
primavera que s’avança. Vaig deixar d’estimar-te fa
molt temps entre murs i masses Sant Jordis sense
tu, sense el teu llibre. Unes rambles oblidades entre
paraules mal sonades. Un fill que m’espera. Un fill
que només veu els ulls de la seva mare. I una mare
que només veu una criatura pura. Una criatura que
va agafar-se a la vida, dins meu. Es va arrelar amb
el meu cor, i ara jo m’agafo al seu. Entre hemorràgies i morts sobtades . Entre pors i fantasmes, ell
es va agafar per estar aquí i veure la vida d’un altre
color. On no hi ets tu. Em dic Gala. Vaig perdre a un
Hug. Ja no hi ets. Et vas quedar en aquell hospital i
te’n vas anar amb la nostra vida. Una vida que ja no
reconec. Ni em reconec. Una vida que ha canviat la
meva vida. La teva. La nostre. La que mai vam tenir.

COMIAT D’ALBERT
YRURZUN
Em sap greu haver d’escriure
que l’Albert ens ha deixat,
no ha pogut pas sobreviure
el seu cor d’un fort atac.
Feia temps un mal patia
que li va afectar el parlar
i aquella greu malaltia
la va haver de suportar.
Sa família és de lampistes,
de feines n’han fet un munt,
excel.lents protagonistes
han sigut de l’aigua i llum.
I també l’Albert ho era,
ha seguit la tradició,
el Vicenç encara queda
i l’Oriol, el seu minyó.
De Sarriá, una persona,
per desgràcia se’ns en va,
per senzilla i força bona:
ara al cel deu descansar.

Frederic Bou

Instagram: @anna-gurgui

LLIBRERIA A PEU, DE PÀGINA
CLUB DE LECTURA ADULTS

PRESENTACIÓ ‘1 Fill inesperat i 1 sofà’

11 de febrer a les 19:30h
Comentarem ‘Brasers’ de Ellen Chang. Amb
Maria Bohigas, editora del Club Editor.

20 de febrer a les 19:00h
Presentació del llibre de Símbol editors, amb la
presència de l’autora Gemma Vilanova.

UN DISSABTE DE CONTA-CONTES!

CLUB DE LECTURA INFANTIL

15 de febrer a les 12:00h
Contes divertits de l’editorial Juventud, a càrrec
de ‘VIVIM DEL CUENTU’

DARRERA XERRADA DEL CICLE DONES
19 de febrer a les 19:00h
‘Habitar el cos’. Amb Monica Lombardo,
professora d’expressió corporal i Almudena
Suárez.

19 de febrer a les 12:00h
-Grup grans (11 anys):
Wolfgang, amb l’autora Laia Aguilar.
-Grup petits (9 anys):
Pluja d’estels (Diaris de la cirera).

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
Dilluns de 19:00h a 20:30 h

Major de Sarrià,50
Telèfon: 93 280 60 50 www.apeudepagina.com

BAR RESTAURANT

ANTIGA CASA RAFAEL

d’Antonia Garcia Martinmateo
(Fundat al 1873)

Major de Sarrià, 77
08017 Barcelona
Tel. 93 203 10 20
www.antigacasarafael.com

Vols tornar a
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lnstitut d'Odontologia
Avan�ada

IMPLANTS DE CÁRREGA IMMEDIATA
Extracció i prótesis fixada en un sol día

*Sense regeneració de l'ós
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Desde fa més de 30 anys, ara aprop teu.
C/ Buenos Aires 34-36, Barcelona (08036)
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Disposem de TAC 3D, camera intraoral
y microscopi óptic
lnstagram: @clinicaespadas
Facebook: Clinica Dental MME
www.clinicadentalespadas.com
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Els meus records del Liceu (LXI)
Albert Vilardell

La darrera òpera
representada
al
Liceu la temporada
2005/2006
va ser Lohengrin,
amb la reposició del polèmic
muntatge de Peter Konwitschny,
escenificat dins d’una escola, on la seva
reposició no va millorar les contradiccions
entre el que diu el text i la música i el que
es veia en l’escena, que va donar lloc a la
reacció del públic, protestes per les dues
bandes i una majoria indiferent. El gran
triomfador de la vetllada va ser Sebastian
Weigle, que va aconseguir millores importants amb l’orquestra, sobre tot en el so,
i una versió subtil o densa segons les situacions, contrastos molt ben aconseguits.
El repartiment estava integrat per la musical Emily Magee, el limitat protagonista
de John Treleaven i la correcta actuació
de Luana de Vol, Hans-Joachim Ketelsen i
Richard Hagen.
La primera de les òperes en versió concert va ser Maria del Carmen, de Enric
Granados, obra que no es programava al
Liceu des de feia 39 anys, peça que donà
conèixer un tipus de música de referències wagnerianes, a les que s’uneixen estil
verista i un punt de romanticisme. La música, interessant va ser interpretada per Ana
María Sánchez, extravertida protagonista,
Albert Montserrat, tenor de veu brillant i
David Pittman-Jennings, bon professional,
tots dirigits per Josep Caballé, que va donar una versió força interessant. La sego-

na proposta, es va fer al Foyer va ser El
Ganxo, composta el 1959 amb Josep Maria Mestres Quadreny, amb texts de Joan
Brossa, que no son fàcils de representar, i
Mar Gómez va ambientar amb un estil desenfadat, ja que la música és una espècie
de anti-òpera, molt trepidant i a la vegada
condicionada pel text. Fou executada per
Mar Gómez, Antoni Comas i Lluis Sintes,
amb gran interès i l’Orquesta de Cámara
de l’Auditorio de Zaragoza, dirigida per
Juan José Olives, i els resultats foren encomiables. La darrera va ser Nabucco on
va sorgir la gran tradició operística italiana
de la mà del veterà director Nello Santi en
el seu debut al Liceu amb 75 anys, que va
aconseguir, aprofitant la seva saviesa experiència i domini, que l’Orquestra i el Cor
del Teatre, reforçat amb la Polifònica de
Puig-Reig, arribessin a un dels nivells més
alts, tenint en compte les seves possibilitats. El cast també va ser important destacant Maria Guleghina amb una versió plena de força i un registre agut espectacular
a la vegada dúctil, com l’escena de la mort.
Al seu costat Leo Nucci va ser el gran baríton de sempre, domini de l’estil i seguretat,
mentre que Giacomo Prestia aconseguí un
Zaccaria interessant. Aquiles Machado estigué correcte i una jove Joyce Di Donato
que va demostrar les qualitats que l’han
portat a una important carrera.
El ballet va estar representat per el Nederlands Dans Theater, molt compenetrat,
Bejart Ballet Lausanne, amb brillants coreografies i el Ballet de Zuric, amb un programa de Bach.
La programació de recitals fou variada,

començant amb Deborah Polaski, que
demostrà la seva versatilitat en un lieder
divers, Jane Eaglen amb fragments
heterogenis d’òpera que van acabar amb
una brillant Immolació de Brünnhilde.
Anne Schwanewilms amb un contrastat
grup de cançons alemanyes. Barbara
Fritolli va fer una proposta original de
peces germàniques i franceses, Ian
Bostridge molt musical amb partitures de
Schumann. El contratenor David Daniels,
tot d’un estil molt subtil, sent l’últim el de
Thomas Hampson amb una oferta molt
variada, primer Schumann i després un
ventall de autors americans.
Les sessions de concert van ser el de
l’Orquestra de l’Academía del G.T del
Liceu, amb un programa Beethoven sota la
direcció de Alexander Anisimov i el pianista
Kirill Gerstein, en un homenatge a la gran
Victoria de los Ángeles, que començà amb
un audiovisual biogràfic de la cantant i un
recital de Ofelia Sala, interpretant algunes
de les peces estimades per la soprano
catalana. Van seguir un Concert Mozart,
amb la soprano Anna Maria Antonacci
i la Orquestra de Cambra del Teatre,
dirigida per Josep Pons, ben preparat, un
altre dedicat a Haendel, amb el bon estil
de Elena de la Merced i Vivica Genaux,
dirigits per Michael Hofstetter, molt variat.
Acabem amb les sempre esperades
sessions del Foyer, que van desaparèixer
desgraciadament, suposo que per
qüestions econòmiques, malgrat el seu
valor formatiu, que s’iniciaren amb una
dedicada a Ponchielli, i altres de les seves
obres, gens conegudes, interpretades
per joves cantants, una sessió amb la

Petite Messe Dolenelle, de Rossini, obra
molt inspirada, un projecte innovador i
una versió lliure en alemany de Robert
Lehmeier i Jens-Karsten, sense cantants
femenines, a partir d’un sopar on canten
i parlen sobre temes de amor i relacions,
sense que aportar res a l’obra. Després va
venir un record a L’escola de Viena, a càrrec
de Orquestra de l’Acadèmia del G.T. del
Liceu, dirigits per Gueràssim Voronkov, la
mezzo soprano Inés Moraleda i un Quintet
de Cambra amb obres de Schönberg,
Berg y Webern i també de Joaquim Homs
i Josep Soler,que fou molt interessant,
seguit de dues vetllades dedicades a
les òperes de Mozart interpretades per
cantants espanyols, on van destacar Maite
Alberola, Marisa Martins, Roger Padullés,
acompanyats al piano per Véronique
Weklé. Molt interessant va ser el repertori
de “Vive la Chanson” a càrrec de la
cantant Karen Akers, i Dob Rebic al piano,
amb cançons de Piaf, Brel, Aznavour,
entre molts altres. Molt divulgativa va ser
la dedicada a Arrigo Boito, compositor i
llibretista, de les obres desconegudes de
Faccio, Catalani, Coronaro, Ponchielli,
Bottesini i Mancinelli, com escriptor i el seu
Nerone, com a músic. Després va seguir
“Soirée Offenbach”, i peces d’aquest
compositor i d’altres com Lecoq o Rossini,
cantades delicadament per Mireille
Delunsch, acabant aquest apartat amb
una dedicada a Erick Wolfgang Korngold i
la seva música i un altre sessió destinada
a “La fascinació per l’orient” amb obres
i temes del món asiàtic, destacant un
fragment de la primera versió de Madama
Butterfly, que va fracassar a la seva
estrena.

Com seguir una bona rutina facial?
Mar Santamaria i Sala

Aquest mes us donem resposta a una consulta força freqüent, tant per part de dones, com també d’homes que volen cuidar
la seva pell: en quin ordre cal aplicar els
productes facials perquè resultin efectius?
Vegem-ho:
1. La neteja adequada és sempre el primer
pas
Tant si tenim un cutis sec, amb tendència a
l’acné, o a l’envermelliment... Sigui quin sigui el tipus de pell o els problemes dermatològics, qualsevol rutina facial comença per
una bona neteja. Entenem per bona aquella
que utilitza el tipus de netejador més afí a
la nostra pell. Productes massa agressius o
“detergents” poden malmetre el seu equilibri natural. I, al contrari, productes sen-

se actius específics que regulin l’excés de
greix, si la pell és greixosa, tampoc serien
els idonis. De la mateixa manera que triem
el tipus de crema que necessita la nostra
pell, també haurem de triar el producte de
neteja. D’aquesta manera, els cosmètics que
apliquem a continuació seran més efectius.
És un pas que no ens podem saltar. Si, a
més, després de la neteja apliquem un tònic per restaurar el pH de la pell, ja estarà
en condicions òptimes per rebre els tractaments posteriors.
2. Pre-sèrum, sèrum i crema... quin embolic!
En una rutina habitual, és perfecte emprar
un sèrum i, a continuació, una crema. En
aquest ordre, a no ser que s’indiqui d’una
altra manera. Els sèrums solen tenir textures més fluides, concentrades i penetrants.
Amb poques gotes en tenim prou. Poden
tenir funcions diferents: hidratació intensiva, aportar poder antioxidant, refermar la
pell flàccida, seborregular la pell greixosa...
Les cremes tenen un altre tipus de textura
–normalment més densa, tot i que n’hi ha
una gran varietat- i també aporten els actius
necessaris a nivell més superficial. Aquests
actius, també caldrà triar-los en funció de
què es prioritzi tractar –arrugues, taques,
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manca d’hidratació, pell sensible i reactiva... Ambdós tipus de producte, sèrum i
crema, son importants per a completar la
rutina. En determinats tractaments, fins
i tot podem trobar productes com el “presèrum” –que s’aplicaria abans del sèrum- o
d’altres molt específics que conformen una
rutina una mica més complexa.
3. El darrer pas: la protecció solar
Hem dit que la millor manera de començar
una rutina facial és amb la neteja. I, la millor
manera d’acabar-la, és aplicant un producte
fotoprotector. El sol és l’agent causant del
temut fotoenvelliment: arrugues, pèrdua de
col·làgen, taques... Per tant, si volem retardar tots aquests signes de l’edat i prevenir
malalties greus de la pell, haurem d’aplicarnos un protector solar. Caldrà tornar-lo a
aplicar durant el matí, si estem molta estona a l’aire lliure. Però, quan parlem de fotoprotecció, no us imagineu aquelles textures
denses i avorrides... Ara ja no és com abans.
Les textures de fotoprotecció han millorat
moltíssim i son molt agradables d’usar: n’hi
ha de transparents, amb actius hidratants i
antiarrugues, oil-free, en forma de pols mineral que s’aplica amb un pinzell, amb color
o sense... Si la nostra pell no és gaire seca,
el producte de fotoprotecció pot arribar a

substituir la crema hidratant i fer les dues
funcions. Per altra banda, si heu d’aplicar
un maquillatge elaborat, aplicaríem la fotoprotecció just abans del maquillatge –enlloc
de fer-ho com a últim pas. Deixeu-vos assessorar en relació a quina textura i actius us
convenen més.
De fet, l’assessorament personalitzat és la
millor garantia que ens apliquem els productes que necessita la nostra pell –ni més,
ni menys- i de la manera més adequada.
Aquests que us hem explicat son els passos
bàsics. Podeu preguntar a la vostra farmàcia els consells i productes concrets per acabar d’encertar la rutina!
Per enviar-nos les vostres consultes de salut, podeu fer-ho a través de www.farmaciacomtal.com -> formulari de Contacte. Fins
al mes vinent!

Farmàcia COMTAL
C. Francesc Pérez Cabrero 11
T. 932 010 890 · M. 659 807 480
info@farmaciacomtal.com
www. farmaciacomtal.com

30 Anys a Sarrià
i ara a la nit,
menú fondue de carn

C/ Canet, 38-50 - Barcelona - T. 93 205 07 68 www.restaurantcanet.com

Matrícula abierta para el curso 2020-2021

50 años abiertos
al mundo
FAMILIAR E
INTERNACIONAL
Trato individualizado con
más de 30 nacionalidades
representadas

MULTILINGÜE

MOTIVADOR

Alemán, inglés,
catalán y castellano

Motivación y aprendizaje
a través de la práctica
cientíﬁca

¡Ven a conocernos!
Concierta tu visita en: zsbarcelona.com
Av. Pearson, 73
08034 Barcelona
T. 932 037 606
secretaria@zurichchule.com

www.zurichschule.com

C/ Ifni, 2, 08034
Barcelona
T. 932805186
secretaria@zurichchule.com
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INCLUSIÓ SOCIAL

Els rànquings de les escoles
L’Escola Pia Sarrià-Calassanç obté uns
resultats excel·lents en les proves PISA

Highlands School Barcelona: Valores, deporte
e inclusión social indispensables para educar

“Highlands School Barcelona sabe que el
secreto de formar futuros líderes justos radica en la educación integral. Una de las
asignaturas donde se trabaja el desarrollo
integral de la persona y inclusión social con
los alumnos es P.E (Physical Education)”,
explican los responsables del programa de
la escuela. P.E, además de formar parte del
60% de las asignaturas que se imparten en
inglés en el colegio, adapta las actividades
para que todos los alumnos puedan participar y hace hincapié a la hora de realizar
actividades que trasmitan valores.
l debat sobre els rànquings de les escoles
no és nou ni còmode. Com en tots els debats, hi ha els grans defensors de publicar
i compartir els resultats acadèmics de les
proves externes i també hi ha els que s’hi
oposen. D’arguments a favor i en contra
se’n poden trobar molts. Per una banda,
la transparència, la informació que ajuda a
les famílies a triar escola… Per l’altra, les
desigualtats socials, les diferents oportunitats, les escoles inclusives… Sigui com
sigui, les proves externes, les de Competències Bàsiques de 6è de primària i de 4t
d’ESO, els resultats de les PAU, les proves
PISA i totes les altres serveixen perquè les
escoles analitzin i millorin la seva feina.

cada 3 anys. El seu objectiu és comparar
sistemes educatius i identificar elements
i pràctiques que contribueixin a la seva
qualitat.
Els resultats dels centres participants no
es fan públics, només es lliuren al propi
centre i tan sols es mostra el rànquing dels
països participants. Dels resultats d’enguany sabem, per exemple, que la mitjana
de Catalunya està per sobre de la mitjana
de l’estat espanyol en ambdues competències, tot i que ambdós resultats estan
lleugerament per sota de la mitjana de la
Unió Europea. També cal destacar que els
resultats catalans de la competència científica d’enguany són els pitjors que ha tret
Catalunya en cadascuna de les convocatòries. Per exemple, el curs passat es van
obtenir 504 punts i enguany, 489. En competència matemàtica els resultats també
han baixat, de 500 a 490 punts.

El Programme for International Student
Assessment, és a dir l’informe PISA elaborat per l’OCDE, acaba de publicar els
resultats en competència matemàtica i científica de l’avaluació que es va fer el curs
17-18, en una mostra aleatòria d’alumnes
Malgrat tot, una de les escoles que va
de 15 anys d’edat de diferents centres
participar en aquesta mostra, l’Escola Pia
de tipologia diversa. Hi van participar 79
Sarrià-Calassanç, ha obtingut uns excel·
països. La mostra espanyola va ser de
lents resultats tant en la competència ma35.000 alumnes de més de 1.000 escoles.
temàtica com en la competència científiA Catalunya, la mostra catalana va ser de
ca. La seva mitjana ha superat en 21 punts
1.959 alumnes de 50 centres diferents. La
la mitjana del Japó, que és el país que ha
selecció aleatòria de la mostra, l’aplicatret una puntuació més alta en competènció de la prova, la correcció i la confecció
cia matemàtica (527 punts Japó - 548 Esdels resultats les porten a terme diverses
cola Pia Sarrià); i en 7 punts a Estònia, que
empreses contractades per l’OCDE i per
és el país que ha tret una puntuació més
l’Institut Nacional d’Estadística Espaen competència científica (530 Estònyol, per FADA-SARRIA-Feb2020.pdf
tal de garantir-ne l’objectivitat.
1
22/01/2020 alta
9:09:09
nia - 537 Escola Pia Sarrià).
Aquesta prova s’inicia l’any 2000 i es fa
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Para que estudiantes con necesidades especiales puedan compartir las clases con
el resto de sus compañeros los profesores
adaptan las actividades. La integración total de los alumnos con necesidades especiales es importante tanto para esos alumnos como para sus compañeros, pues es
un proceso donde todos se enriquecen

académica y personalmente ya que exige
un trabajo en equipo y un espíritu de superación.
“El deporte es muy importante en el desarrollo de los niños, y Highlands School Barcelona potencia que sus alumnos crezcan
con él como su aliado. Por ello, realizan talleres prácticos, como el taller de Parkour
impartido por Bounce; o talleres más teóricos, como la entrevista de varios alumnos
a Kyle Kuric, jugador del FC. Barcelona de
Baloncesto que realizaron el mes pasado”,
han manifestado sus responsables.
El colegio, situado en Esplugues de Llobregat, cuenta con cinco pistas de pádel,
un campo de fútbol 7 (2 de fútbol 5), una
pista de tenis, un campo de baloncesto,
uno de volley, mesas de ping-pong y dos
salas de danza para el desarrollo de sus
actividades.

CAMPANYES
Educació presenta Dona la nota, una iniciativa per sensibilitzar
sobre les conseqüències del canvi climàtic
El Departament d’Educació ha posat en
marxa la campanya Dona la nota, una iniciativa destinada a totes les escoles i instituts de Catalunya per sensibilitzar sobre
les conseqüències del canvi climàtic. La
directora general d’Innovació, Recerca i
Cultura Digital, Mar Camacho, ha presentat avui el projecte a l’Institut Escola Oriol
Martorell. L’objectiu és incentivar els centres educatius a plantejar activitats i iniciatives al voltant de la problemàtica i les
possibles mesures per revertir-ho. Al llarg
del curs, els centres que es vulguin adherir
duran a terme exposicions, jornades, xerrades, actuacions... per tal de reflexionar
sobre els riscos del canvi climàtic, i al mateix temps ajudar a tota la comunitat educativa a prendre’n consciència.
El Departament, al seu torn, també organitzarà activitats relacionades i cercarà

aliances amb institucions i entitats d’arreu
del país que ja duen a terme iniciatives en
el mateix sentit. Unes propostes adreçades no només a l’alumnat, també als docents a través de la formació, per introduir
competències i projectes de treball a desenvolupar a les aules. Al mateix temps,
la campanya vol ser el tret de sortida per
endegar accions sostenibles en el temps.
Com a cloenda a la campanya, el 5 de juny
de 2020, coincidint amb la celebració del
Dia Mundial del Medi Ambient, tots els
centres de Catalunya cantaran la cançó
“No ens desdibuixeu”. Un tema creat pel
Petit Taller de Cançons i que durant tot
l’any els alumnes hauran treballat per tal
de poder-lo interpretar en la jornada. També el mateix dia, se celebrarà un concert
amb la participació de diferents grups musicals catalans.

HOLA.GUAPA
SERVICIOS:
• Manicura y
pedicura
• Permanente
• Porcelana
• Gel
• Depilación
• Masaje de Kung-Fu
(sólo para mujeres)
• Limpieza de cutis...

En HOLA GUAPA cada clienta es como de nuestra familia.
Y hemos pensado en hacernos unos descuentos:
50% de descuento por tu cumpleaños
20% para las novias por su boda
Y para estudiantes de 0-6 años regalamos mini-manicura,
de 6 a 9 años 50% de descuento,
de 10 a 15 años 20% de descuento,
de 16 hasta que trabaje 10% de descuento

DE LUNES A SÁBADO
DE 9:30H A 21:00H
Bus: Francesc Macià
6, 7, 33, 34...
L5 Hospital Clínic
Tram: T1, T2 y T3

Ronda General Mitre, 13
Tel. 933 157 391
691 153 765

facebook: hola.guapa.es
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PROJECTES PIONERS

Alumnes de l’Oak ideen una
conferència basada en el
Model United Nations (MUN)
L’esdeveniment, que es va celebrar
al mateix col.legi, va acollir una
cinquantena de delegacions de dues
escoles

TheBlueDots, primer projecte coworking
L’espai dels Salesians de Sarrià celebra l’èxit de
la iniciativa
El primer projecte desenvolupat a l’espai
coworking ja és una realitat. TheBlueDots
és un projecte de monitorització i tractament de dades per l’agricultura mitjançant
dispositius intel·ligents. TheBlueDots porta la tecnologia als camps de conreu per
optimitzar el treball i el resultat del camp.
Compta amb vuit màquines, sis de les
quals estan en ple funcionament en clients
pilot a Badajoz, Girona i Madrid. De les
dues restants, una està en manteniment i
l’altra, la més antiga, està instal·lada a la
Cerdanya on porta operativa gairebé un
any sense incidències, suportant tot tipus
d’inclemències meteorològiques.
Una de les darreres incorporacions als
seus dispositius, ha estat la superposició
d’imatges captades pel satèl·lit Sentinel
per poder veure els índex de creixement

dels camps de conreu en funció de la refracció de l’aigua sobre les plantes. Les
aplicacions d’aquest sistema són múltiples: detectar factors de creixement,
detecció de plagues, índex d’humitat, de
temperatura, etc.
TheBlueDots també permet oferir al client
tot un seguit de gràfics i forecasting a partir del tractament de les dades obtingudes
tant de les màquines instal·lades com de
les estacions meteorològiques més properes, en funció de la localització del cultiu.
El client pot seleccionar múltiples unitats
de mesura (humitat, temperatura, vent,
pressió atmosfèrica, pluviometria, etc.)
previsió de dades diàries, així com consulta d’històrics. Una de les altres avantatges
del servei és un sistema d’alertes avançat
per al control dels índexs d’una unitat de
mesura en un moment determinat.

PROGRAMES D’INTERCANVI

Global Partnerships Programme, a l’Oak

L`Ángel, el Guillermo i el Soham, que
cursen 1st International Baccalaureate a
l’Oak House, tornant d’una conferència
MUN celebrada a Madrid el curs passat,
van tenir la idea d’acollir un model propi
al cor de Sarrià. D’ençà d’aquell dia, el
que va començar com una idea ha acabat convertint-se en una conferència amb
la participació d’una cinquantena de delegacions durante dos intensius dies de
debat. L’esdeveniment, organitzat i dirigit
gairebé en la seva totalitat per alumnes,
ha estat un aparador excel·lent de feina
independent i responsabilitat per part dels
alumnes.
De fet, els alumnes d’Oak House estan
ben familiaritzats amb la feina de les Nacions Unides, es dediquen a recaptar fons
per UNICEF el dia de les competicions
matemàtiques i participen en altres conferències model ONU que s’organitzen en
altres punts d’Espanya. Havia arribat el
moment de fer un pas endavant i crear un
model propi de conferència a l’Oak House. El Comitè va establir dos debats per

al model de conferència, pertinents i sobre temes de rabiosa actualitat. El comitè
d’anglès de la UNESCO es va dedicar a
debatre maneres de preservar l’herència
cultural mundial dels conflictes, mentre
que el comitè espanyol Consejo Contra El
Terrorismo va investigar les complicacions
de reduir el risc d’atemptats terroristes a
nivell global.
L’experiència en el seu conjunt els ha
fet sentir poderosos i independents: han
alimentat les seves ments, han posat en
pràctica habilitats per defensar les seves
idees i articular discursos, i han pogut influir i cooperar amb els altres per una bona
causa.
Esperem amb ànsia la propera conferència, que tindrà lloc el mes d’octubre de
2020, quan comptarem amb la presència
de més escoles de l’àrea de Barcelona i
també de la comunitat internacional del
model ONU.
Més informació a www.bfmun.com

L’Oak House School amplia els convenis
de col.laboració que ja tenia amb escoles
dels Estats Units, Regne Unit, Sudàfrica,
Austràlia i Canadà amb un altre amb Alemanya. Gràcies a aquest programa d’intercanvi, els alumnes tenen la oportunitat
d’estudiar i conviure amb les famílies durant un trimestre. Això els hi aporta una
experiència i una visió internacional que
els ajudarà en el seu futur, tant acadèmic
com profesional. Englobat dins del programa, aquest curs 2019-2020, els alumnes de 2n i 3r de la ESO tindran l’oportu-

nitat de portar a terme un intercanvi amb
una escola del nord d’Alemanya, la IGS
Wilhelmshaven. Aquest intercanvi consistirà en una relació entre escoles i, per això,
entre alumnes i professors, amb diferents
activitats (preparació del viatge, descobriment de l’entorn, etc) que es faran durant
el curs. La culminació seran dos viatges:
una visita dels alumnes alemanys a Barcelona a últims de març, i una estada dels
alumnes a Wilhelmshaven (Alemanya) a
mitjans de juny. Les estades seran aproximadament d’una setmana.

BONES PRÀCTIQUES
Es busquen bones pràctiques de sostenibilitat
Un total de 10 iniciatives seran reconegudes durant l’acte del Dia Mundial del Medi
Ambient del 5 de juny i es publicaran a l’Informe d’Indicadors 2019. Voleu presentar-hi
la vostra? Teniu fins al 31 de març!.Un any
més, a l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona s’incorpora un apartat
de Bones Pràctiques per a cada objectiu
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
2012-2022 per donar més protagonisme a
l’esforç i la contribució dels membres de la
xarxa Barcelona + Sostenible a la sostenibilitat de la ciutat. Economia circular, rehabilitació energètica, accessibilitat als comerços, la natura com a element educatiu
i concerts que lluiten per la igualtat de gènere són algunes de les Bones Pràctiques

destacades del 2018 de les organitzacions
de B+S i els centres educatius d’Escoles +
Sostenibles. Busquem 10 bones idees, una
per cada objectiu del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat 2012-2022, perquè ens
inspirin i per mostrar que petites accions
poden suposar grans canvis. Envieu-nos
la vostra bona pràctica emplenant la fitxa
adjunta i algunes imatges representatives
abans del 31 de març de 2020 al correu
escolessostenibles@bcn.cat. Les 10 iniciatives més destacades es presentaran durant la celebració del Dia Mundial del Medi
Ambient el 5 de juny i seran publicades a
l’Informe Indicadors de Sostenibilitat de
Barcelona de l’any 2019.
Font: Ajuntament de Barcelona
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Després de gairebé 20 anys a Sarrià,
hem obert amb moltíssim amor
ELSA ARANGUREN PERRUQUERS.
Un saló de perruqueria que té l’aspiració de fer-vos
sentir com a casa, tant als que fa anys que confieu en
nosaltres com als que veniu per primera vegada.
Ens apassiona el que fem, la bellesa i la salut capil·lar.
Per això treballem amb els millors productes d’origen
orgànic, ecològics i sostenibles, intentant reduir al
mínim el seu impacte ambiental.
Us convidem a casa vostre!

Estem al carrer Manuel de Falla, 40
T. 93 280 36 07 ·

640 083 560

26/11/19 10:39

EL TEATRE I EL CENTRE DE SARRIÀ
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Sandra Rodríguez

per gentilesa de Mamy Cakes i Superservis
No et perdis aquest mes de març el nou espectacle
de la BAMBOLINA NEGRA, el Musical:

Espectacle d’òpera i sarsuela.
El proper 16 de febrer al Teatre de Sarrià:

JOSEPH I L’INCREÏBLE ABRIC MULTICOLOR

SONS I MALSONS D’UN CLOWN

L’any 1968, el professor de música d’una
escola de Londres – la Colet Court School
- encarregava al fill d’un amic i al seu
company una petita obra musical per a
l’actuació de final de trimestre

i que suposa un repte per la companyia
tant en les noves habilitats que hem de
desenvolupar com en els recursos que
hem d’invertir en la preparació d’una obra
d’aquestes característiques.

Els dos joves van resultar ser en Andrew
Lloyd Webber i en Tim Rice, que més tard
esdevindrien respectivament compositor
i lletrista d’algunes de les obres de més
èxit de la història del teatre musical, com
Jesucrist Superstar, El Fantasma de
l’Òpera o Evita

És una producció per a tota la família que
reuneix música, dansa i escenografia i
que ens farà passar una molt bona estona
gaudint de la magnífica partitura, adaptada
i produïda per en Guillem Galofré, i de la
traducció al català d’en Daniel Anglès

Aquell concert infantil va agradar
tant que la peça, d’una durada de 15
minuts, es va anar desenvolupant fins
a convertir-se en un musical: JOSEPH
&
THE
AMAZING
TECHNICOLOR
DREAMCOAT, o simplement JOSEPH,
com se’l coneix arreu. Després de ser
representat en diferents escoles d’Estats
Units i d’Anglaterra, es va estrenar com a
obra professional el 1972 en un festival a
Edinburgh, i es va traslladar l’any següent
a l’Albery Theatre de Londres per a la seva
primera temporada completa a Broadway
LA BAMBOLINA NEGRA prepara l’estrena
de JOSEPH per al mes de març d’enguany,
en una aposta pel teatre musical en català,

Els nostres solistes afronten el repte
d’interpretar-la en directe, i els nostres
dansaires el de cantar alhora que
ballen les cançons d’un musical que ha
esdevingut un dels més representatius del
teatre amateur en tot el món. Hem dedicat
incomptables hores a assajar les parts
més tècniques, amb cors fins a sis veus
i coreografies molts vistoses. Hem cuidat
els detalls en el vestuari i en el maquillatge,
en la il·luminació i en els decorats, però
sobretot hem procurat gaudir de cada
cançó, dels ritmes i de les melodies d’una
història molt antiga que ens ha fet vibrar
com mai, i que esperem us facin vibrar
com sempre.
Us hi esperem per passar-ho bé junts!

La companyia d’òpera i sarsuela MCO,
Merin Coro y Orquesta, que l’any passat vàrem iniciar un cicle al Teatre Sarrià
anomenat “Guerres, refugiats, repatriats,
i danys colaterals”, debutant amb la sarsuela Gigantes y Cabezudos, ambientada
a la guerra de Cuba i el retorn dels últims
combatents, segueix enguany s amb un
espectacle que duu per títol “Sons i malsons d’un Clown” , on abordarem aquells
temes que desencadenen conflictes interns en una persona, o entre dos o més,
(micro-violència), o entre diferents grups
socials. Fins arribar a un espai de macroviolència com és una guerra, on la maquinària de destrucció es posa en marxa,
afectant a milers de persones i generant
conseqüències d’extrema gravetat.
El clown, com tothom, té somnis i malsons.
Durant la nit, la realitat es barreja amb els
records i els pensaments, i l’ inconscient,
lliure mentre dormim, construeix una
realitat de la que només sortim quan
despertem. Però fins llavors, el que estem
somniant conforma la nostra realitat, és la
nostra realitat per be i per mal. Qui no s’ha
despertat bruscament d’un malson i s’ha
dit “Bufa! Menys mal que només ha estat
un malson!”?

Mamy Cakes

BCN

EL AMOR NO HACE GIRAR
AL MUNDO,
HACE QUE EL VIAJE
VALGA LA PENA
c/ major de sarrià, 22 de Barcelona · tf. 696937422
Instagram: @mamycakesbcn

Això és el que li passarà al nostre clown:
amor i tendresa, amics, família, violència,
realitat. Consciència i inconscient, força,
veïns, records, tot es barrejarà. Lo micro,
i lo macro, tot estarà present a través de
diferents fragments d’òperes com:
“Percorrete le spiagge vicine”, de Lucia
de Lammermoor; moments dolços amb
“La barcarola” d’Els Contes de Hoffman;
l’havanera de Carmen, fragments de
sarsueles com “Si las mujeres mandasen”
de Gigantes y cabezudos; el despotisme
i abús de poder al “Cuarteto” de
Rigoletto; l’amistat fins les seves màximes
conseqüències de l’òpera Don Carlo de
Verdi, etc.
Tot interpretat per solistes de primer
nivell, juntament amb Merin Coro, un
cor format per cantants tant amateurs
com professionals. Tots sumen pujant a
l’escenari per a, en clau d’humor, apropar
l’òpera i la sarsuela a tot tipus de públic,
trobant similituds entre l’ahir i l’avui, i
mostrant que els d’avui som els mateixos
que llavors. Només ha canviat el vestuari,
el decorat i potser el context.

EL TEATRE I EL CENTRE DE SARRIÀ

Montse Morera
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per gentilesa de Mamy Cakes i Superservis
VI Cicle de música dones i compositores
Aquest 2020 torna aquest prestigiós cicle
que mostra el talent de la dona en el món
de la composició al llarg de la història de la
música. Un talent silenciat i desconegut,
però de molta qualitat. Enguany podrem
gaudir de 6 concerts molt variats i que
inclou aspectes nous com la introducció
d’obres per a guitarra i veu i la incorporació
de les noves tecnologies i els mitjans
audiovisuals en algun dels concerts. Els
concerts programats són:
6 de març
al Teatre de Sarrià: PASSARELLES
Clàudia Cabero, compositora, veu i
guitarra
Rosa M. Arrazola, poeta, rapsoda i artista
plàstica
Espectacle que configura una sinèrgia
artística entre les dues artistes. Un
viatge articulat a través de la paraula i la
música on s’exploren diferents emocions
i temàtiques.
17 d’ abril
al teatre de Sarrià: SUITE DE L’AIGUA
Carlota Baldrís, compositora i pianista
Jordi Pérez, actor
Pau Casanovas, creació audiovisual
Concert visual inspirat en les
investigacions de Masaru Emoto sobre
l’efecte de les paraules, la música, els
colors, els pensaments i les emocions en
les molècules d’aigua.

29 de maig
al CC Pere Pruna: EL LIED EN FEMENÍ
M.Luz Martínez, Soprano
Manuel Ruíz, Piano
Des del S. XVI fins el S. XX un recorregut
per les cançons i els lieder de diferents
compositoras.
12 de juny
al monestir de Sant Pere de les Puel.les:
TRES SEGLES DE COMPOSITORES
Aurèlia Pessarrodona, soprano
Raúl Sandin, guitarra
Enguany es compleixen els 300 anys
del naixement de Maria Teresa Agnesi.
Aquesta compositora ens servirà per fer
un recorregut de compositores per a veu i
guitarra (originals o arranjades) al llarg de
tres segles.
9 d’octubre
a la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià:
L’OBRA PER A VEU I ORGUE
M. Teresa Garrigosa, soprano
Bernat Bailbé, orgue
23 d’octubre
al Teatre de Sarrià: MARGUERITE
OLAGNIER I LES SEVES
CONTEMPORÀNIES
Reinalda Blanco, piano
Eva Ribas , soprano
Descobrim la gran compositora
Marguerite Olagnier i la seva exòtica
òpera Le Saïs.

La companyia LA FONTMONTINA presenta el proper
15 de febrer

“La Importància de Ser Frank”
Aquesta obra és un dels retrats més
àcids i divertits que s’han fet mai sobre la
hipocresia social.
La obra, d’Oscar Wilde, va ser estrenada
al 1895 a Londres, amb gran èxit de públic
i de crítica.
Es tracta d’una comèdia absurda,
ambientada a l’època victoriana, en la qual
s’expliquen els embolics amorosos de dos
joves britànics que, per escapar de les
seves obligacions socials, mantenen en
secret dobles vides inventant-se identitats
fictícies.
Recentment, David Selvas ha fet una
interpretació lliure, que nosaltres
humilment hem intentat seguir, concebint
l’espectacle com una festa a la vida i un
cant a l’amor i a la llibertat.

Agenda
Programció d’activitats i espectacles
del 15 de febrer al 15 de març
15 de febrer
a les 20:30h.
TEATRE-LA
FONTMONTINA
Títol: LA
IMPORTÀNCIA DE
SER FRANK
Descripció: Un
dels retrats mes
àcids i divertits
que s’han fet mai
sobre la hipocresia
social. L’obra,
d’Oscar Wilde, va
ser estrenada al
1895 a Londres.
Es tracta
d’una comèdia
absurda, en la
qual s’expliquen
els embolics
amorosos de dos
joves britànics.
16 de febrer
a les 12:00h.
CINECLUB-M.I
PANAMERICANA
Títol: M.I
PANAMERICANA
Descripció:
Projecte que
va començar a
gestar-se l’any
2012 dins una
sala de psiquiatria
d’aguts de
l’Hospital Clínic
de Barcelona.
Amistat, docència
van forjar un
vincle que va
fer emprendre
aquest viatge per
Llatinoamèrica,
formant en
Entrevista
Motivacional.
16 de febrer
a les 18:00h.
ÒPERA I
SARSUELA
Títol: SONS I
MALSONS D’UN
CLOWN
Merin coro y
Orquesta
Descripció:

Parlarem d’aquells
temes que
desencadenen
conflictes interns
en una persona, o
entre dos o més,
(micro-violència),
o entre diferents
grups socials fins
arribar a un espai
de macro-violència
com és una guerra
on la maquinaria
de destrucció es
posa en marxa.
Lloc: Teatre de
Sarrià
17 de febrer
a les 20:30h.
DOCUMENTAL
DEL MES
Títol: CHRIS EL
SUÍS
Descripció:
Quan la guerra
de Iugoslàvia va
esclatar, joves de
tot Europa hi van
anar a lluitar, entre
ells, un periodista
suís anomenat
Christian
Wütenberg. A
principis del gener
de 1992 van trobar
el seu cos sense
vida prop de
Croàcia uniformat
com un mercenari.
Lloc: Teatre de
Sarrià
17 de febrer
a les 20:30h
Dansa-Quadres
d’una exposició
Títol: QUADRES
D’UNA EXPOSICIÓ
CENTRE DE
DANSA DE
CATALUNYA
Descripció:
Suite de quinze
peces musicals
composta per
Mússorgski per
retre tribut a
Viktor Hartmann,

arquitecte,
dibuixant i pintor
aficionat. La
partitura s’inspira
en l’exposició
pòstuma de les
obres de Hartmann
a l’Acadèmia
Imperial d’Arts de
Sant Petersburg.
23 de febrer
a les 20:30h.
DOCUMENTAL
DEL MES
Títol: CHRIS EL
SUÍS
Descripció:
Quan la guerra
de Iugoslàvia va
esclatar, joves de
tot Europa hi van
anar a lluitar, entre
ells, un periodista
suís anomenat
Christian
Wütenberg. A
principis del gener
de 1992 van trobar
el seu cos sense
vida prop de
Croàcia uniformat
com un mercenari.
6 de març
a les 20:00h.
VI CICLE
DE DONES I
COMPOSITORES
Títol: PASSAREL.
LES
Clàudia Cabero,
compositora, veu i
guitarra
Rosa M. Arrazola,
poeta, rapsoda i
artista plàstica
Descripció: Un
viatge articulat
a través de la
paraula de la Rosa
Maria Arrazola,
amb una selecció
de poemes
pertanyents als
seus llibres i de
la música de la
Clàudia Cabero,
amb cançons

dels seus discos
i una selecció de
cançons d’altres
compositores i
cantautores.
7 i 14 de març
a les 2:002h.
TEATRE
MUSICAL-LA
BAMBOLINA
NEGRA
8 i 15 de març
a les 18:00h.
TEATRE
MUSICAL-LA
BAMBOLINA
NEGRA
Títol: JOSEPH
I L’INCREIBLE
ABRIC EN
TECHNICOLOR
Descripció: El
musical explica la
història de Joseph,
un personatge
bíblic fill de Jacob
els onze germans
del qual, portats
per l’enveja, el
van vendre com
a esclau a uns
mercaders. Un
musical apte per
tots els públics
amb moltes
aventures i molt
sentit de l’humor!
8 de març
a les 12:00h.
SARDANES a la
Plaça amb la cobla
del Baix Llobregat
Títol: BALLADA
DE SARDANES
DE DONES
COMPOSITORES
Descripció: Amb
motiu del dia
de la dona, les
9 sardanes que
s’interpretaran
seran de
compositores.
Lloc: Plaça de
Sarrià

CASAL CAN FÀBREGAS
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Pau Garcia

“El bridge et permet evadir-te dels problemes que tinguis” Agenda
Parlem amb Josep Maria Loscos, responsable del taller de bridge del Casal de
Gent Gran Can Fàbregas des de fa cinc anys.
Què té el bridge que no tinguin altres
jocs?
A mi m’agraden molt els jocs de cartes,
com la botifarra, la canasta, etc. Però el
bridge és un joc força complex, perquè
has de tenir memòria per recordar les
cartes que han sortit, intentar pensar
quines cartes falten, qui les té. El mateix
joc que has jugat en una taula de quatre
persones el juguen altres taules i només al
resum saps si has guanyat o has perdut.
Quantes persones hi poden jugar?
A cada taula juguen dos contra dos (es juga
per parelles). A Can Fàbregas som quatre
taules, però hi ha llocs que pot haver-hi
deu o onze. Aquí som setze persones,
tenim ple, i hi ha gent de setanta, noranta
anys amb moltes ganes de jugar.
És un joc més d’estratègia
que d’atzar?
En tots els jocs hi ha una mica de sort: amb
les cartes que et toquen, amb els errors
que els contraris fan, però també hi ha una
part d’estratègia. És un joc de planificar,
s’ha de pensar; encara que tinguis bones
cartes has de saber jugar-les.
Des de fora es té la percepció que és
un joc només per a jubilats.
Als campionats de Catalunya i Espanya
pràcticament no hi ha jubilats; la gent que
hi participa té trenta, quaranta anys.

A l’Estat espanyol hi ha aproximadament 50.000 jugadors de bridge

Quina és la dinàmica del taller de
bridge?
Juguem tres dies a la setmana i si algú té
algun dubte, llavors explico el que s’hauria
de fer. És un joc interessant, perquè has
de pensar i mentre jugues només penses
en el bridge. Durant dues hores t’oblides
dels problemes personals o familiars que
puguis tenir; et permet evadir-te del que
sigui que et preocupi.
Quina opinió tens dels casals de gent

gran?
Els casals fan una feina increïble, fa trenta
o quaranta anys no hi havia llocs pels
jubilats i avui dia els casals estan plens.
Aquests tallers, a part de jugar, aprendre i
practicar, també fan que sorgeixin amistats
entre la gent. Fem dos dinars a l’any, un
per Nadal i un a final de curs. Anem a dinar
fora tots plegats i es fomenta l’amistat
entre la gent. Quan comencen els tallers
no es coneixen de res i surten la mar de
contents i feliços.

del 17 al 28 de febrer
VISITES CULTURALS: Universitat
de Barcelona i
Seminari Conciliar.
Dilluns 17
Lloc: 10 h al Casal
Punt 2: 10.45 h
porta principal UB
2,50 €
Una visita a les
dues obres d’Elies
Rogent, un dels
mestres d’Antoni
Gaudí.
CINE CLUB:
Campeones
Dijous 13
a les 17 h
gratuït
Comèdia dramàtica espanyola del
2018 dirigida per
Javier Fesser.
CAMINADES:
Hotel Vela- Hotel
Arts
Dimecres 19
a les 9.30 h
Punt de trobada:
Pl. Catalunya 3
gratuït
Passejades matinals de dificultat
mitjana,es camina

2.5 h i en total té
una duració de 4 h
FESTES
TRADICIONALS:
Carnestoltes amb
teatre burlesc
Dijous 20
a les 17.30 h
gratuït
PASSEJADES
CULTURALS:
Barri de Gràcia
Dimarts 25
a les 10 h
1 € del preu del
dossier explicatiu
amb els llocs que
es van a visitar.
ENS EXPLIQUEN:
Que pasará
cuando seamos
mayores?
Dijous 27
a les 17.30 h
gratuït
Almudena Suárez
L’autora del llibre
ens explicarà
què la va portar
a tractar aquest
tema en un àlbum
il·lustrat.

CONSULTORI DIPLOMATS EN INFERMERIA
I PODOLOGIA presenta PODYLAS
Elimini ara els fongs dels seus peus
amb làser Fascitis Plantar

Injeccions · Cures · Sueros · Grup sanguini · Sondes · Control HTA · Anàlisis clínics
(mútues) · Colesterol i glucosa en 2’’ · Neteja orelles · Col·locar arracades
HORARI de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h i de 16:00 a 19:00 h
Disabtes i Diumenges hores concertades

Passeig Manuel Girona, 48 · Tel. 93 203 99 98

C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

Residències i Centres de dia

En el cor del barri de Sarrià-Sant Gervasi,
dos centres acollidors i tranquils
en un entorn privilegiat,
amb atenció personalitzada i professional.
Un model assistencial amb experiència
i serveis hotelers especialitzats des de 1985.

C/ Valeta d’Arquer, 30-34 · 08017 Barcelona · T 93 254 05 70
informacion@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com

C/ Nord, 41
17538 ALP
Tel. 972 14 43 43
www.finquesalpi.com
info@finquesalpi.com

LA MOLINA
Ref. 542

La vostra immobiliària a La Cerdanya des de
fa més de 27 anys

SANAVASTRE
Ref. 522
ADOSSADA EN COMUNITAT FAMILIAR AMB JARDÍ I PISCINA
La planta baixa disposa de saló-menjador amb llar de foc i sortida al
agradable porxo, cuina tancada i un bany de cortessia. La primera planta compta amb tres habitacions dobles (una suite) i dos banys. Gran
altell distribuit com a sala d’estar amb taula d’estudi amb llar de foc i
sortida a un balcó. Garatge particular. Calefacció de gas controlada per
mobil. 397.000€

TARTERA
Ref. 550

ADOSSADA CANTONERA AMB JARDÍ PARTICULAR

PARCEL·LA A L’URBANITZACIÓ EL PLA

En planta baixa trobem garatge per tres cotxes, rebedor, dos habitacions dobles amb armaris encastats i un bany. La primera planta que
te els sostres abuhardillats de fusta consta d’un gran saló a dos nivells
amb llar de foc i sortida al balcó i al jardí, menjador, cuina oberta, un
bany de cortesía i una suite amb gran bany. Calefacció de gas. Sortida
directa al bosc. 250.000€

Magnífica parcel·la de 2.000 m2 a l’urbanització “El Pla” de Tartera, per
fer-hi una casa unifamiliar. 350.000€

MARTINET
Ref. 555
CASA DE POBLE RESTAURADA. MOLT BONES VISTES I SOL
Original i únic paller antic totalment restaurat al centre de Martinet.
Planta baixa compta amb un àmpli rebedor, traster i bany. Primera
planta, saló-menjador amb llar de foc tancada, balcó i cuina oberta.
Segona planta, dos dormitoris, un bany i zona amb armaris. Disposa de
terrat amb zona chill out amb vistes espectaculars. Orientació sud. Està
per entrar a viure. 197.500€

ALP
Ref. 395
CASA UNIFAMILIAR AL CENTRE D’ALP
A la planta baixa hi trobem saló-menjador amb llar de foc, cuina, una
habitació i un bany. La primera planta consta de tres habitacions
(una gran suite) i dos banys. Magnífic altell amb escala mecanitzada.
A la planta soterrania disposa d’un gran garatge per quatre cotxes,
bodega i sala de màquines. Calefacció de gas-oil. Jardí i piscina privats.
725.000€

NOTÍCIES
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La Fundació Barça celebra el seu 25è aniversari
amb els socis compromissaris

El Barça tindrà la seva
Rambla al Camp Nou

Josep Maria Bartomeu i Jordi Cardoner han explicat la tasca actual
de l’entitat i han fet balanç dels darrers anys en un acte celebrat a
l’Auditori 1899
El bulevard de taquilles de l’accés 9 del
Camp Nou es convertirà durant els propers mesos en La Rambla del Barça, un
nou espai d’entreteniment i de restauració pensat per donar la millor benvinguda possible als aficionats que visiten les
instal·lacions blaugrana. La marca Barça
serà el denominador comú de tots els racons d’aquest espai que proposarà als visitants una nova manera de relacionar-se
amb les instal·lacions del Club, rescatant
l’essència d’una rambla, basada en la
convivència, el relax i el bon rotllo.
Les obres d’aquest nou projecte, es realitzaran de manera escalonada i per fases per tal de poder mantenir oberta tota
l’oferta de serveis als socis, aficionats i
visitants, i està previst que finalitzin a la
propera primavera.
Josep Maria Bartomeu i Jordi Cardoner durant l’acte

Josep Maria Bartomeu, president del FC
Barcelona i de la Fundació Barça i Jordi
Cardoner, vicepresident primer del FC
Barcelona i de la Fundació Barça, han
explicat a un Auditori ple de sòcies i socis
compromissaris, quina és la tasca que
realitza actualment la Fundació i han fet
balanç d’aquests darrers anys. Actualment
té més d’1,6 milions d’infants beneficiaris
a 58 països del món, dels quals 530.000
són de Catalunya.
Aquest acte commemoratiu, amb motiu
de la celebració del 25è aniversari de la
creació de l’entitat, dona compliment al
compromís que la Junta va adquirir en la
passada Assemblea de Compromissaris,
on no es va poder abordar aquest punt de
l’ordre del dia per falta de temps.
L’esdeveniment, que ha comptat també
amb la intervenció de la directora general
de la Fundació Barça, Mària Vallès, ha
estat molt emotiu ja que l’exfutbolista
del primer equip femení, Ester Torrecilla
(que va visitar els camps de refugiats de
Grècia, on treballa la Fundació ), i Xènia
Cid, mare de l’Arnau (un nen beneficiari
del programa de benestar pediàtric de
la Fundació que va morir fa dos anys de
càncer), han explicat les seves vivències.

Ambdós testimonis han explicat als
assistents la seva experiència vital, fet
que ha permès conèixer amb més detall
i precisió alguns dels programes de la
Fundació, la qual actualment treballa
amb programes per la prevenció del
bullying; per la prevenció de la violència;
pels refugiats i migrats; pel benestar
emocional pediàtric; per la inclusió social:
per la diversitat funcional, i per l’accés a
l’educació. També hi ha participat Maica
Gil, membre del Consell Assessor del
Bullying de la Fundació Barça.
Declaracions de Josep Maria
Bartomeu, president del FC Barcelona i
la Fundació Barça
“L’aposta per la tasca social del Club ha
estat un dels elements clau del nostre
mandat. Durant els darrers anys la
Fundació Barça ha registrat un creixement
espectacular i s’ha consolidat com una de
les essències clau del més que un club”.
“Em sento molt orgullós de la història
de la Fundació, però especialment de
l’etapa que estem vivint ara. Crec que
el projecte està molt consolidat i hem
aconseguit tirar endavant una entitat
innovadora dins del sector social esportiu.
Actualment no hi ha al món una entitat

d’un club esportiu que tingui l’abast de
beneficiaris, problemàtiques i països que
tenim nosaltres”.
Declaracions de Jordi Cardoner,
vicepresident primer del FC Barcelona
i la Fundació Barça
“En els darrers anys la Fundació ha
iniciat una nova etapa, amb un gir de
180 graus cap al vessant social i solidari
que la defineix actualment. Així mateix,
s’ha fet darrerament un salt qualitatiu
cap a la professionalització de les seves
estructures internes. La Junta Directiva ha
fet una important aposta per la Fundació:
a partir del nou pla estratègic s’ha creat
un equip professional més gran i ha posat
recursos per poder portar a terme el pla
previst”.
“El creixement que ha tingut la Fundació
en els darrers anys ha estat espectacular:
des de la temporada 2010/11 s’ha
incrementat el nombre de beneficiaris
en un 600% (de 200.000 a més d’1,6
milions); el pressupost de 5 milions a prop
de 18 milions (gairebé un 200%) . Aquest
pressupost prové un 50% del Club (0,7%
d’ingressos) i jugadors i tècnics (1% de
salari) i l’altre 50% de finançadors externs
(empreses, fundacions...).”

El nou espai estarà dissenyat en mòduls
amb format de contenidors de càrrega
que aportaran un ambient contemporani,
dinàmic i familiar. La Rambla del Barça
comptarà amb una oferta gastronòmica
completament renovada amb restaurants
de diverses tipologies que oferiran al visitant la possibilitat de fer un mos en qualsevol moment del dia.
L’espai respirarà Barça pels quatre costats i en el tram central s’instal·laran
nous fanals que, a més de reforçar la il·
luminació, comptaran amb para-sols, molt
útils als mesos d’estiu en un dels espais
més transitats del recinte del Camp Nou.
L’establiment més emblemàtic d’aquesta
Rambla serà el nou Barça Cafe, una proposta amb una oferta culinària de qualitat
basada en elements distintius de la gastronomia catalana. Un punt de trobada per
als barcelonistes en els dies de partit amb
un ambient acollidor, distès i purament
blaugrana.

Agraïments al departament de premsa del F. C. Barcelona. Font de procedència de les fotografies: www.fcbarcelona.cat

MARISQUERIA BRASERIA

a Sant Cugat del Vallès
a 15 minuts de Barcelona

Acceptem Bitcoins

i Alcoin

Viver propi, Paelles. Peix salvatge. Carns de Nebraska

C. Indústria, 27 (al costat del monestir) Sant Cugat del Vallés, Barcelona

RESERVA JA!
a 50 m. del Monestir
de Sant Cugat.

· T. 935 767 011 - www.lacuinadesantelmo.com

Ideal per a
després de la
teva jornada
d’esquí

el bowling veniu a fer un “strike“ d’emoció

el bar

les nits

Som el primer Bowling a França
equipat amb el nou sistema d’scoring
• Servei bar
• Concerts
BES X sobre pantalles de Led de 42’.
a les pistes
Les fotos dels jugadors, animacions HD,
• Nits organitzades
per
pantalla
tàctil.
pantalles canviant el fons, etc., són les
novetats d’aquest estiu.
• Sales de jocs
(billars, babyfoot
El bowling esdevé encara més un lloc
i simuladors esportius)
lúdic i divertit per a totes les edats.
• 3 pantalles gegants amb
retransmissions de tots els
esdeveniments esportius

Vine a veure tots el partits de la
LLIGA ESPANYOLA i la CHAMPIONS a
les nostres PANTALLES GEGANTS

Avd. del serrat de l‘ours, 4, BOLQUERE
Tel. 0033 468 30 04 05 - www.bowlinglelan.fr
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Cine

EL ESCÁNDALO

FITXA PRÀCTICA
País: Estats Units
Gènere: Drama
FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Jay Roach
Actors: Nicole Kidman, Charlize
Theron, Margot Robbie, John
Lithgow, Allison Janney, Kate
McKinnon, Malcolm McDowell,
Mark Duplass, Alice Eve, Connie
Britton, Alanna Ubach.
SINOPSIS:
Deconstrucció de la caiguda d’uns
dels imperis mediàtics més poderosos i controvertits de les últimes
dècades, Fox News, i de com un grup de dones explosives va
aconseguir acabar amb l’home responsable: Roger Ailes.

FANTASY ISLAND
FITXA PRÀCTICA
País: Estats Units
Gènere: Terror
FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Jeff Wadlow
Actors: Michael Peña, Maggie Q,
Michael Rooker, Lucy Hale, Kim
Coates, Portia Doubleday, Ryan
Hansen, Charlotte McKinney,
Jimmy O. Yang, Parisa Fitz-Henley,
Robbie Jones, Austin Stowell,
Goran D. Kleut, Nick Slater, Evan
Evagora, Joshua Diaz, Renee
Murden, Jeriya Benn.
SINOPSIS:
El enigmàtic Sr. Roarke fa realitat els somnis dels afortunats hostes
que van al seu luxós i remot resort tropical. Tot i això els somnis
dels afortunats es convertiran en malsons, i els convidats hauran de
resoldre el misteri que amaga la illa per poder fugir vius. Adaptació
en terror del famós programa de televisió dels anys 70 ambientat en
un resort ubicat en una illa màgica.

LA LLAMADA DE LO SALVAJE
FITXA PRÀCTCA
País: Estats Units.
Gènere: Aventures
FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Chris Sanders
Actors: Harrison Ford, Dan
Stevens, Bradley Whitford, Karen
Gillan, Omar Sy, Jean Louisa Kelly,
Terry Notary, Cara Gee, Colin
Woodell, Wes Brown, Anthony
Molinari, Brad Greenquist, Adam
Fergus, Alex Solowitz.
SINOPSIS:
Explica la història de Buck, un gos
simpàtic del que la seva vida fa
un gir quan el seu amo es muda de California als èxotics paratges
d’Alaska durant la febre del or a finals del s.XIX. Com novat d’un grup
de gossos de trineu, Buck experimenta una aventura que mai oblidarà,
trobant el seu lloc al mon i convertint-se així en el seu propi amo.

ESPAI OCI

Bàrbara Galí

Teatre

Música

A CHORUS LINE

CRUÏLLA DE PRIMAVERA:
SOPA DE CABRA

Del 21 de febrer al 29 de març al Teatre Tívoli
Concebut,
dirigit
i coreografiat per
Michael Bennet el
1975, amb llibret
de James Kirkwood
i Nicholas Dante,
música de Marvin
Hamlisch i cançons
d’Edward Kleban, i guanyador de nou premis Tony i de l’Pulitzer, A
CHORUS LINE va suposar un canvi de paradigma pel que fa a la seva
concepció, ja que es va inspirar en les experiències reals dels membres de l’repartiment original.
L’espectacle és un revival de la producció original de Broadway a càrrec de la llegendària Baayork Lee. Coreògrafa i directora, Lee va interpretar a un dels personatges de la producció original, Connie Wong,
inspirat en ella mateixa, i porta dirigides més de 35 produccions internacionals de el musical. Antonio Banderas codirigeix i coprodueix
aquest espectacle que compta amb 38 intèrprets en escena i una gran
orquestra en directe, sota la direcció musical d’Arturo Díez-Boscovich.

EL FUNERAL

Del 12 de febrer al 8 de març al Teatre Borras
El 12 de febrer es durà a terme
l’estrena d’EL FUNERAL, una comèdia protagonitzada per Concha Velasco i escrita i dirigida
pel seu fill Manuel M. Velasco, al
Teatre Borras de Barcelona.
L’actriu vallisoletana, que interpreta Lucrecia Conti, una diva
del cinema, el teatre i la televisió recentment morta, estarà
acompanyada en aquesta vetlla de Pepe Ocio que dóna vida a Alberto
Luján, el seu representant; i per dues nétes, Ainhoa i Mayte (Irene Soler i Irene Gamell), així com Miguel (Emmanuel Medina), un cosí llunyà
del qual es desconeix la seva parentiu Reial.
El que semblava que anava a ser un comiat commovedor ple d’homenatges, es converteix en una sorprenent comèdia quan apareix entre
els presents Lucrecia, en forma de fantasma, que es resisteix a passar
a millor vida sense deixar alguns assumptes professionals i personals
solucionats.
Els assistens al velatori s’involucraran en els esdeveniments d’una
funció que, des del primer moment, trenca la quarta paret i convida al
públic a participar tant en el trist comiat, als divertits entrellaçats que
Lucrecia i Luján, les netes i el cosí, hauran de resoldre.

LA BRUIXA DE LA TRAMUNTANA

Marc Rosich dirigeix un musical amb partitura de Carles
Pedragosa inspirat lliurement
en “La Bruixa de Cadaqués”
de Miquel Berga, publicat a
la col·lecció infantil “El vaixell
de vapor”. Un espectacle d’El
Lliure del futur que es podrà veure al segon semestre de la temporada.
La Bruixa de la tramuntana és una peça de teatre infantil per a petits i
grans. Rosich agafa l’essència d’aquest relat per convertir-lo en una
aventura amb música de Carles Pedragosa, que vol ser un homenatge
a l’havanera i una paròdia dels hits ie-ie dels 60.
Intèrprets: Clara Moraleda, Carles Pedragosa, Maria Santallúsia i Toni
Viñals.

Poble Espanyol, dissabte 14 març 2020
El Cruïlla, un dels festivals
d’estiu més importants de la
ciutat, escalfa motors amb la
quarta edició del Cruïlla de
Primavera, que aquest any
celebrarà diferents concerts
entre els mesos de febrer i
abril. Un dels destacats serà
el de Sopa de Cabra, banda clau del pop rock català sorgit a Catalunya
als 90 que, liderada per Gerard Quintana, torna després de dos anys
de silenci anunciant el concert de presentació del seu dotzè disc. L’àlbum apareixerà durant el primer trimestre del 2020, i es presentarà
per primera vegada en directe a l’Hivernacle del Poble Espanyol dins
del Festival.
Sopa de Cabra o els Sopa és un grup de música gironí actiu entre
1986 i 2001 i des del 2015 que s’encabia dins del moviment de Rock
català. Les cançons més populars de Sopa de Cabra foren L’Empordà,
Camins, El Far del Sud i El Boig de la Ciutat. El setembre del 2011 es
retrobaren per fer una sèrie de concerts i el 2015 enregistraren un
disc amb temes nous, Cercles.

MALUMA WORLD TOUR
Palau Sant Jordi, 28 març 2020

Després de l’èxit de la seva última gira F.A.M.E., una de les
principals veus de la música
llatina, Maluma torna a Espanya
a presentar el seu nou àlbum
11:11. Amb només vint anys
d’edat, Maluma és considerat
una de les principals veus de la
música llatina i un ídol juvenil a nivell mundial. El proper mes de
març, en el marc de la seva 11:11 World Tour, els seus seguidors
podran gaudir de la seva música en dos únics concerts a Espanya: el
28 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona i el 29 de març al Wizink
Center de Madrid.
Amb 11:11 World Tour, Maluma està conquistant el món una vegada
més. El passat mes de juliol va vendre els seus espectacles a Polònia, Portugal, Hongria, República Txeca, Bulgària, Ucraïna i al Marroc
on va atreure a una multitud de 200.000 persones. Maluma es troba
ara de gira per Amèrica del Nord esgotant les localitats en totes les
seves presentacions i està ansiós per tornar a Europa i Espanya durant aquest any

ASH

Razzmatazz , dimarts 31 març 2020
El trio nord-irlandès Ash,
format pel vocalista i
guitarrista Tim Wheeler, el
baixista Mark Hamilton i el
bateria Rick McMurray van
entrar a escena el 1994 quan
encara anàven a l’institut
amb la publicació del seu mini-album ‘Trailer’ però sobretot amb
‘1977’ (1996), el seu primer llarga durada, que inclou hits com ‘Girl
From Mars’, ‘Gold Finger’ o ‘Oh Yeah’. Convertits en autèntics ídols
a Anglaterra en els temps del Brit-pop, el trio ha arribat a publicar
vuit discos, l’últim d’ells el 2018, ‘Islands’ i ara celebren 25 anys de
trajectòria amb el disc recopilatori i gira ‘Teenage Wildlife’.

LAMPISTERIA PITARCH
• Aigua, Gas, Electricitat
• Calefacció
• Aire Condicionat
• Reformes i feines de paleta
• Pressupostos sense compromís
Carrer del Clos de Sant Francesc, 14
Tienda, 2 - 08034 Barcelona
Tel/Fax: 932 03 05 06

lampisteriapitarch@hotmail.com

Jesús 653 968 674
Esteban 653 968 676
Robus 653 968 678

info@dolsblanch.com
www.dolsblanch.com

Carrer nord, núm 2
17538 Alp (Girona)
Tel. 972 890 380

1085

VENDA PRULLANS

VENDA LOCAL

La planta baixa consta de cuina tancada, menjador amb
sortida al jardí, un bany de cortesia, una suite i dos
habitacions. A la primera planta hi trobem una suite amb
terrassa i una sala polivalent. Compta també amb traster i
garatge.
Preu: 450.000€

Aquest local de 400m2 es troba a l’entrada d’Alp, hi
ha també la possibilitat de dividir-ho en dos locals
independents de 200m2 cada un. Té sortida de fums.
Preu: 650.000€

VENDA URTX

LLOGUER FIXE

Casa adossada que es composa en planta soterrani
destinada a garatge. Planta baixa amb bany, cuina
tancada, sala d´estar menjador amb sortida al porxo.
Primera planta consta de distribuïdor, bany complert, dos
dormitoris individuals, i un de matrimoni tipus suite amb
bany i sortida a una terrassa. Plata sota coberta amb sala
polivalent i sortida al balcó.
Preu: 390.000€

Casa cantonera amb molt d´encant a Alp, a la primera
planta hi trobem cuina tancada, bany de cortesia i una
àmplia sala d´estar - menjador amb llar de foc i sortida
al jardí privat. A la planta sota coberta hi trobem dues
habitacions dobles, un bany i una suite amb sortida al
balcó. La casa compta amb un ampli garatge.
Preu: 950€ mensuals

