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El Barça fa moure Barcelona
El club aporta 1.200 milions a la ciutat i és un 

motor que va més enllà de l’esport

Del 20 de març al 20 d’abril 2020

Barcelona 
Confidencial

Setmana del Comerç de 
proximitat a Catalunya

La millor ciutat 
on prendre cafè



RESIDÈNCIES 
Orpea Residencial

GRANS EN
QUALITAT

DE VIDA
En cura, en experiències

i en benestar.

L’objectiu de les residències, centres de dia i
 apartaments ORPEA és mantenir les capacitats
 físiques i cognitives dels nostres residents. Per

 això oferim programes d’animació sociocultural,
 rehabilitació i fisioteràpia, unitats especialitzades

 per a l’atenció de demències i tot tipus de
 serveis adaptats a cada necessitat.

APARTAMENTS AMB SERVEIS
Amb una o dues habitacions per a estades

 temporals, períodes de vacances, o com a
 residència permanent. Amb espais comuns, un

 exclusiu restaurant i un ampli catàleg de
 serveis sanitaris, hotelers, culturals ...

Amb excel·lents instal·lacions, entorns exclusius
 i les millors comunicacions. Comprovi-ho.

Truqui’ns per concertar una visita.

www.orpea.es

HI HA UN CENTRE ORPEA MOLT A PROP DE VOSTÈ: 

ALACANT BARCELONA CANTABRIA CIUTAT REAL CÒRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN LA CORUNYA LA RIOJA LLEÓ LUGO MADRID MÀLAGA MÚRCIA SEVILLA VALÈNCIA VALLADOLID SARAGOSSA

ORPEA SANT CUGAT DEL VALLÈS
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Passeig Sevilla,1 Mirasol
08195 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona - 935 877 200

ORPEA BARCELONA GUINARDÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Ronda de Guinardó, 48-50
08025 - Barcelona
934 463 908

ORPEA CIUTAT DIAGONAL
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Avinguda La Miranda 8 - 16

APARTAMENTS AMB SERVEIS
Carrer d’August Font i Carreras 13

08950 - Esplugues de Llobregat
Barcelona - 936 110 333
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Barcelona ha començat a 
aplicar la regulació del límit 
de velocitat a 30 quilòmetres 
per hora als carrers secundaris 
de la ciutat. La prova pilot ha 
començat des de la plaça d’Es-
panya fins al carrer de Munné, 
al barri de Sants  on abans el 
límit es trobava en els 50 km/h. 

Més Zones 30
Des de l’1 de març, el consisto-
ri ha aplicat la limitació de ve-
locitat al districte de Sants amb 
l’objectiu de limitar el 75% dels 
carrers de la ciutat que tenen 
més d’un carril o més d’un 
carril per sentit. Això, supo-
sarà adaptar, en els pròxims 
dos anys, 212 quilòmetres de 
carrers a la velocitat 30 per 
tal de reduir els accidents, la 
contaminació i el soroll.

Segons l’Ajuntament, cada 
dia passen per aquest eix 
9.700 vehicles en sentit 
muntanya i 8.500 en sentit 
mar. D’aquesta manera, des 

d’avui, se sumen més de 
100 quilòmetres de carrers 
a la zona 30. De fet, dos de 
cada tres carrers de Barcelo-
na ja en formen part.

Carrers tancats
La iniciativa se suma a la ini-
ciativa de tancar els carrers 
al trànsit els caps de setmana 
els quals els carrers Creu 
Coberta, Arizala i Sants tam-
bé restringiran el seu accés. 
La prova pilot va tenir lloc el 
passat 7 de març. 

El projecte de l’Ajuntament 
és anar sumant fins a 10 
vies troncals de la ciutat a 
aquests tancaments durant 
un dia del cap de setmana 
al mes per a reduir el trànsit 
de vehicles i la contamina-
ció, a més d’aprofitar per 
a fer activitats ciutadanes 
en aquests carrers sempre 
envaïts per cotxes.  

  Sílvia Muñoz

Zona 30 arreu  
de la ciutat

DISSENY 
LCI

28 de març de 2020
a les 10:30 h.

Segons un informe recent de 
PriceWaterhouseCoopers el 
Barça contribueix amb 1.191 
milions d’euros a Barcelona, 
l’1,46% de l’economia de 
la ciutat i genera prop de 
19.500 llocs de feina. Això sí, 
com també és habitual, l’es-
tudi no contempla les des-
peses que genera el públic i 
que paguem religiosament 
els ciutadans, especialment 
els veïns del Camp Nou.   

Més que un club
L’estudi destaca que el Barça 
no genera només negoci 
esportiu sinó també en 
altres sector, com el turisme, 
l’hostaleria, el transport o 
els mitjans de comunicació. 
Concretament, destaca que 
per cada euro ingressat es 
generen 2,2 en activitat eco-
nòmica per a la ciutat. 

Per si fos poc, el Barça tam-
bé paga impostos. Durant 
la temporada 2018-19 va 

recaptar 366 milions per a 
les diverses administracions, 
en concepte d’IVA, IRPF, 
impost de societats o tributs 
locals. Una quantitat que 
equival a gairebé el 14% del 
pressupost de l’Ajuntament. 

L’impacte no només es 
circumscriu a la ciutat. 
Segons pWc l’impacte total 
a Catalunya en la darrera 
temporada ha sigut de 1.400 
milions d’euros, i ha ajudat 
a crear més de 23.500 llocs 
de feina. 

Potser per tot això el pre-
sident Josep Bertomeu ha 
decidit integrar el club a Fo-
ment del Treball, la patronal 
de les empreses de Catalu-
nya. Un moviment més aviat 
polític que ha inquietat a 
mols afeccionats i bona part 
de l’opinió publica. Sobretot 
després del cas I3 Ventures. 

  La Torre de Barcelona

El Barça genera 
1.200 milions
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RESIDÈNCIES 
Les Saleses

Al Centre de Dia les Saleses, 
t'acompanyem en el teu projecte de vida

Per passar el teu dia d’una manera activa 
o, simplement, acompanyada.

• Vine a conèixer-nos i informa-te'n
• Ens adaptem a les teves necessitats

• Centre col·laborador de la Generalitat
• Entitat sense afany de lucre 

• Cuina pròpia

C/Aragó 344, ppal · T.932 651 718 / 692 958 438 
www.residencialessaleses.org · avernet@residencialessaleses.org 

Horari: de dilluns a 
diumenge des de 
les 7:00 h fins a 
les 21:00 h.

Barcelona Confidencial
L’església espanyola,  
en mans d’un català

Oficialment Juan José Omella, 
nou president de la Conferèn-
cia Episcopal és aragonès. Però 
resulta que el lloc exacte on va 
néixer és a Cretes, una localitat 
ubicada al Matarranya, un terri-
tori entre Catalunya i Aragó on 
històricament es parla català. 

Hi ha més motius per conside-
rar-lo català. Omella, fins ara, 
era l’Arquebisbe de Barcelona 
i va jugar un paper impor-
tant, fins on el van deixar en 
la medicació entre els governs 
catalans i espanyol durant els 
fets d’octubre de 2017. A més,  
Omella és un dels preferits del 
Papa Francesc.          

Les consumicions a  
les terrasses pujaran 
Per si no n’hi hagués prou amb 
el que tenim a sobre, ara també 
serà més car anar aprendre un 
vermut en una terrassa. Com 
a mínim a les més cèntriques. 
Els propietaris es queixen de 
la pujada de les taxes per tenir 
terrasses al carrer, i adverteixen 
que hauran de repercutir els 
costos en les consumicions.

La Sagrada Família ce-
deix un local per al cau 
La Junta Constructora de la 
Sagrada Família adequarà un 
espai d’uns 200 metres quadrats 
al solar recentment adquirit al 
carrer Mallorca 424 i el cedirà 
a l’Ajuntament de Barcelona 
per tal que el pugui oferir al cau 
Antoni Gaudí. 
  
Els espais que actualment 
ocupa l’Agrupament, en el seu 
moment, van ser les depen-
dències on Antoni Gaudí va 
viure i treballar en els seus 
últims temps dedicats total-
ment a la Sagrada Família.

Les dones castelleres  
es reivindiquen

Un dels actes més sonats del Dia 
Internacional de la Dona 
Treballadora va ser la diada 
castellera en Homenatge Carme 
Alomà a les Heroïnes Anònimes. 
Hi van anar convidades les 
castelleres dels Castellers de 
Barcelona i  van alçar els 
màxims castells femenins mai 
vistos. Enguany, van estrenar el 
primer 7de7 tot fet per dones, 
des del nucli fins l’enxaneta. Les 
castelleres van completar la 
millor diada de la història feta 
per íntegrament per dones.

Mil productes falsificats 
a botigues de l’Eixample 
La Guàrdia Urbana de Barcelo-
na ha intervingut 970 productes 
falsificats de diferents marques 
de telefonia mòbil i accessoris. 
En el marc del dispositiu, s’ha 
detingut una persona per una 
ordre de recerca i detenció 
involucrada en el presumpte 
delicte. A més, s’han imputat a 5 
persones per un suposat delicte 
contra la propietat industrial, 
per apropiació indeguda i un 
altre de receptació. 

Les diferents inspeccions han 
tingut lloc en comerços on 
es venien aquests productes. 
La investigació s’ha iniciat 
arran d’unes suspites que es 
tenien sobre els comerços 
on pressumptament es veni-
en els objectes falsificats. 

 
Una funerària  
enlloc d’un Happy Parc 

Els veïns de sants estan en lluita 
després de saber que el happy 
parc del carrer Comtes de bell-
lloch, un dels pioners a la ciutat, 
va haver de tancar per l’aumg-
ment del lloguer. I en el seu lloc 
volen instal·lar un nou tanatori.  

Assalten una associació 
de fumadors  

Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut a tres homes, d’entre 23 
i 25 anys, de nacionalitat russa 
i espanyola, com a presumptes 
autors d’un delicte de robatori 
amb violència a una associa-
ció cannàbica al districte de 
l’Eixample. Quan els agents van 
entrar a l’interior de l’associa-
ció després de rebre l’avís, van 
detectar dos homes vestits amb 
roba fosca que, en advertir la 
seva presència, van mirar de 
fugir escales amunt. 

A dins van localitzar nou per-
sones, sis de les quals tenien les 
mans lligades amb brides. Men-
tre controlaven les tres persones 
que no duien les mans lligades 
van localitzar un revòlver a 
l’interior d’una caixa que també 
contenia marihuana i un ganivet 
platejat al costat de la porta que 
donava accés a l’estança.

L’exploració dels agents als 
detinguts va permetre que 
trobessin 9617 euros, 108 tubs 
de plàstic que contenien haixix, 
49 bossetes amb marihuana, una 
navalla i dispositius electrònics..

  La Torre De Barcelona

BARCELONA



IMMOBILIÀRIA 
Servihabitat
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LOCAL

COMPRA-VENDA 
Darthy

 Compra - Venda - Col·leccionisme

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

restaurem i reparem.

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

Una setantena de persones han 
tallat el carrer de Sardenya per 
reivindicar un entorn més pa-
cificat davantde  l’Escola de les 
Aigües. Afirmen que els carrers 
són estrets, perillosos per als 
infants, i demanen que es reforci 
la seguretat de la zona per evitar  
problemes de circulació.

L’Escola Joan Miró també 
ha protestat i s’ha adherit al 
programa Protegim les escoles, 
que aspira a aconseguir pacificar 
200 escoles de Barcelona des 
d’ara i fins al 2023. 

L’escola demana tenir dos car-
rils de circulació en comptes 
de tres i destinar el tercer a bus 
i taxi. Plantegen l’alternativa 
de canviar la senyalització dels 
semàfors eliminant el llum 
groc i clarificant la possibilitat 

de circular o no amb els llums 
verd i vermell.

Menys contaminació
Reduir la contaminació a les 
zones escolars és un dels princi-
pals objectius en lluita tant per 
als mestres com per als pares i 
mares de les escoles del districte 
de l’Eixample. 

Aquesta zona és especialment 
sensible i esrà prou afectada 
per la contaminació acústica i, 
segons l’AMPA de l’Escola Joan 
Miró, hi ha estudis que avalen 
que reduir-la implicaria una 
millora del grau d’aprenentatge 
dels alumnes. Per això, diverses 
escoles de l’Esquerra de l’Ei-
xample s’han unit per reforçar 
aquesta reivindicació. 

La plataforma Sant Antoni 
Vigila ha denunciat més 
d’una veintena de robato-
ris de poms en finques del 
barri. El pressumpte lladre 
-o lladres- ha tret els poms 
i ornaments de les porteries 
per després, tal i com es creu, 
revendre’ls com a ferralla en 
alguna altra banda. 

Modus operandi
Els fets van ocórrer la nit 
del 24 al 25 de febrer i del 
29 a l’1 de març i, segons els 
veïns de Sant Antoni, l’autor 
usa un ‘modus operandi’ i 
aprofita la nit de recollida 
de les andròmines velles per 
perpetrar el robatori. Aquest 
barri no n’ha sigut l’únic 
damnificat, 12 robatoris han 

tingut lloc al districte de 
l’Eixample i tres a Sants. Els 
veïns del Poblenou també 
han alertat que han patit 
sustraccions de poms en 
porteries en els darrers dies. 

300 euros 
Així mateix, les comunitats 
de veïns han denunciat els 
fets perquè les assegurances 
cobreixin la reparació amb 
un joc nou de poms, ja que 
tenen un cost que arriba fins 
als 300 euros. 

Els Mossos d’Esquadra han 
obert una investigació per 
intentar trobar el responsable 
a través de les imatges de 
càmeres de videovigilància 
dels voltants. 

Fa poques setmanes ens 
fèiem ressò de la denún-
cia dels veïns de la Ronda 
Universitat sobre el fet que 
el seu carrer s’havia convertit 
en una estació d’autobusos 
encoberta. Però no és l’única 
pseudo estació a l’Eixample. 
Al carrer Provença, entre Pau 
Claris i passeig de Gràcia, 
davant de la Pedrera pateixen 
un problema similar. 

Cada dia arriben entre 100 
i 120 autocars amb 60 o 70 
persones per autocar, amb 
la intenció de passejar-se 
pel passeig de Gràcia. Quan 
baixen, entre els autocars, 
els turistes i les terrasses dels 
bars amb prou feines queda 
un metre per caminar. 

La situació no és nova. Els 
veïns porten quatre anys 
amb aquesta història. De 
fet l’Associació de Veïns de 
l’Eixample Dret s’ha reunit ja 
fins a cinc cops amb l’Ajun-
tament, fins i tot amb el propi 
regidor. Des del consistori 
reconeixen el problema i 
emplacen els veïns a un gutur 
indeterminat. I així porten 
quatre anys. 

Una opció viable seria 
derivar els autocars a algun 
altre punt, o repartir-los entre 
diversos carrers. Les diverses 
reformes als carrers veïns han 
acabat conduint els vehicles 
a un cul de sac que perjudica 
greument els veïns.   

Dos centres demanen pau
Onada de robatoris de poms

Una estació encoberta

El Centre LGTBI de l’Eixample ha tancat el seu primer any 
de funcionament amb una assistència total de 20.565 per-
sones. L’equipament ha acollit 503 activitats des de la seva 
inauguració, el passat 19 de gener de 2019.   

La foto del mes
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Els efectes de l’escalfament 
global ja arriben a tots els 
racons del planeta. Temporals 
com el Gloria ens fan viure 
en primera persona escenes 
que abans semblaven ficció. 
La força dels elements es 
desferma i produeix preci-
pitacions torrencials (fins a 
220 litres per metre quadrat 
a l’àrea metropolitana de 
Barcelona), onades gegants 
i danys a tot el litoral. Al 
mateix temps, la primave-
ra s’anticipa i els ametllers 
floreixen al febrer. Necessi-
tem més senyals? La Terra 
ens envia un missatge clar: el 
canvi climàtic és una realitat i 
ha arribat el moment d’actu-
ar. No en podem permetre el 
luxe d’esperar.

La lluita contra el canvi 
climàtic és el repte col·lectiu 
més important que ha afron-
tat mai la humanitat. Però 
també és una batalla en la 
qual els nostres petits gestos 
juguen un paper definitiu. 
Fer un ús responsable de 
l’aigua i l’energia, apostar 
pels mitjans de transport 
sostenibles, racionalitzar el 
consum i escollir aquells 
productes i serveis amb 
menor impacte ambiental 
són eleccions personals 
diàries que ajuden a com-
batre l’escalfament global.

L’edició d’enguany del Dia 
Mundial de l’Aigua posa 
el focus precisament en la 
relació entre el canvi climà-
tic i el risc d’escassetat de 
recursos hídrics. Sense aigua 
no hi ha vida. És l’element 
bàsic per fer front a l’incre-
ment del 70% en la produc-
ció d’aliments que caldrà per 
alimentar la població mun-
dial, que arribarà als 9.000 
milions de persones el 2050 
enfront dels 7.000 milions 
del 2011. El 92% del con-
sum diari d’aigua està lligat 
a la producció d’aliments 
(agricultura i ús en processos 
industrials com refrigeració, 
dissolució de matèria i neteja, 
entre d’altres). Es necessiten 

109 litres d’aigua per produir 
una copa de vi, 560 litres 
per aconseguir un quilo de 
taronges i 4.325 litres per 
a un quilo de pollastre. És 
l’anomenada petjada hídrica 
i ens obliga a apostar per 
l’alimentació més sostenible.

La lluita contra l’escalfa-
ment global requereix un 
esforç conjunt de les admi-
nistracions, les empreses 
i, de manera destacada, la 
ciutadania. L’aigua, el nostre 
recurs més preuat, pot 
ajudar a combatre el canvi 
climàtic. Un ús més respon-
sable i eficient contribueix 
a la protecció dels recursos 
naturals i la reducció dels 
gasos d’efecte hivernacle. 
Aigües de Barcelona, amb 
una llarga experiència en la 
gestió d’aquest recurs, està 
compromesa amb el desenvo-
lupament sostenible, l’eco-
nomia circular i les baixes 
emissions. La companyia ha 
reduït les seves emissions de 
CO2 en un 41,2% respecte 
del 2015. A més, aposta deci-
didament per la reutilització 
del 100% de l’aigua, comple-
tant el cicle integral i com a 
mesura per lluitar contra el 
canvi climàtic.
La conversió de les estaci-
ons de depuració d’aigües 
residuals en ecofactories és 
una altra línia bàsica, que 

forma part de la filosofia 
del residu zero. Es tracta 
d’aconseguir l’autosufici-
ència energètica mitjançant 
la producció d’energies re-
novables (biogàs procedent 
de residus rics en matèria 
orgànica i plaques fotovoltai-
ques) i l’aplicació d’elevats 
nivells d’eficiència energèti-
ca. La reducció de residus, 
donant-los una segona vida, 
inclou altres iniciatives inno-
vadores d’Aigües de Barce-
lona, com la reutilització de 
la terra extreta de les rases 
de les obres de canalització, 
que arribarà al 50% del total 
l’any 2020.

La mobilitat sostenible és 
un altre pilar de la compa-
nyia, que va iniciar el 2014 

la substitució de la seva 
flota de vehicles tradicionals 
(de combustió) per cotxes 
elèctrics 100%, un procés 
paral·lel a la transformació 
de les infraestructures dels 
seus edificis i equipaments. 
La flota elèctrica estava for-
mada el 2019 per un total 
de 131 vehicles.

Un dels riscos més grans del 
canvi climàtic és la reducció 
de la biodiversitat, és a dir, 
la pèrdua d’espècies de la 
flora i fauna que habita el 
planeta. Aigües de Barcelo-
na protegeix els ecosistemes 
naturals en els paratges on 
s’ubiquen les seves depu-
radores de Begues, Gavà-
Viladecans i Vallvidrera.

Preparats per salvar el clima 
Tots tenim un paper a exercir en la lluita contra el canvi climàtic i el 
de l’aigua, el nostre recurs més preuat, és essencial

(LLAR) 
Aigües de Barcelona
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JOIERIA 
Temps & Disseny

TALLER PROPI DE RELLOTGERIA 
Reparació i restauració de totes les
marques amb recanvis originals.
Cambi de piles i hermetismes.
Revisions parcials i completes.

TALLER PROPI DE JOIERIA 
Reparació, modificació i
restauració de joies.
Joies personalitzades i úniques.
Banys de rodi i xapats.
Fem tot tipus de gravats.

info@tdjoiers.com 93 454 28 45        622 75 10 75 tdjoiers

L´antiga joieria del Boulevard Rosa ha obert de nou les seves
portes el carrer Villarroel, 155, (davant del Mercat del Ninot)

CONSUM COMERÇ

LAgència Catalana de Con-
sum ha imposat 6.480.482 
euros en sancions el 2019, 
un 150% més que l’any 
anterior. Així mateix, en 
l’exercici anterior, les actu-
acions d’inspecció i control 
de mercat de l’ACC han 
derivat en 492 expedients 
resolts amb sanció (gairebé 
un 25% més).

Els més multats 
El sector amb sancions més 
elevades és el de les tele-
comunicacions, ja que s’ha 
sancionat les operadores de 
telefonia principals –Tele-
fònica, Orange i Vodafo-
ne–, que sumen més de 3 
milions d’euros per haver 
apujat unilateralment els 
preus, fer publicitat enga-
nyosa o incloure clàusules 
abusives en els contractes, 
entre d’altres motius. Voda-
fone acumula l’import més 
alt amb 1.672.122 euros, 
seguida de Telefònica amb 

1.117.927 euros i, en darrer 
lloc, Orange amb 343.420.

En el sector aeri destaca la 
sanció de 600.000 euros 
imposada a Vueling per 
mala prestació de servei, 
a causa dels retards i les 
cancel·lacions de vols que 
es van produir l’estiu de 
2016.

La grossa 
Entre les companyies san-
cionades amb imports més 
alts hi ha l’empresa AU-
TOMATTIC, dedicada als 
serveis integrats de teleco-
municacions i amb domi-
cili social a Dublín, que ha 
estat multada amb 85.000 
euros per promoure i donar 
publicitat a hàbits que 
poden derivar en trastorns 
de la conducta alimentà-
ria com ara l’anorèxia o la 
bulímia.

  La Torre De Barcelona

En moments com aquests és 
quan més s’ha de reivindicar 
el comerç de proximitat i és 
per això que encara té més 
mèrit celebrar la Setmana 
del Comerç. 

És un esdeveniment que 
entre el  23 i el 29 de març 
focalitzarà el protagonisme 
en el comerç i, especialment 
les botigues de barri. La 
iniciativa pretén ser el punt 
de trobada amb el sector 
i on es combinaran espais 
d’intercanvi d’experiènci-
es, plataformes de reflexió, 
espais de foment d’idees i 
un munt d’activitats arreu 
del territori que ajudaran a 
posar en valor tots els actors 
del sector. 

La Setmana del Comerç és, 
per tant, un reconeixement 
d’aquest ofici, tant per als 
treballadors del sector com 
per al conjunt de la ciutada-
nia.  

Hi ha previstos diversos ac-
tes al llarg de la setmana que 
durarà l’esdeveniment. És 
possible que alguns d’ells es 
puguin cancel·lar o ajornar, 
però el que no es pot ajornar 
és l’esperit de l’esdeveni-
ment, que pretén posar en 
èmfasi el paper que juga el 
comerç en la nostra econo-
mia i en la nostra societat. 

Moments com aquests, en 
que se’ns demana que no 
ens moguem gaire són molt 
apropiats per recordar que 
la globalització no sempre 
és tan positiva com ens 
diuen, i que més val tenir 
un bon veí a la porta que 
un parent a Mallorca, i la 
dita pot adaptar-se perfecta-
ment a la compra i la venda 
de productes. Celebrem, 
doncs, tant bé com puguem, 
la Setmana del Comerç a 
catalunya.

  La Torre De Barcelona

Els consumidors 
castiguen les telecos

Setmana del 
Comerç a Catalunya



ESCOLES 
Escola Prat

@prateducacio prateducacio.com

+90 ANYS

#somprat

FGC: Provença
Metro: Pg. de Gràcia/Diagonal/Verdaguer

Bus: V15, V17, H8, H10, 6, 7,
22, 24, 33, 34, 39, 47

Renfe: Pg. de Gràcia i Bicing 
Roger de Llúria 97 Barcelona 

T. 93 215 58 52
661 509 597 Escriu-nos! 

Titulacions oficials

Curs 2020-21

Centre concertat per:

màrqueting i publicitat
leadership & 
–

turisme
guide, hotel and event management
– 

 
comerç internacional 
international trade and logistics
transport i logística 
international management
– 

administració i finances
business marketing

Learning by doing
Aprenentatge per Projectes
Emprenedoria i lideratge
Treball en equip
Pràctiques en empreses líders
Workshops i borsa de treball

96% 
inserció 
professional

Informa’t

Truca’ns i demana 
la teva entrevista
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SALUT

FILATÈLIA 
Filatèlia-Numismàtica-Alcaraz

Una investigació ha per-
mès substituir, per prime-
ra vegada, dos nous tipus 
de microalgues marines 
per un percentatge de 
farina en pans i galetes. 
El grup d’investigadors 
de recerca sobre la ‘Bio-
tecnologia de microalgues 
marines’ de la Universitat 
d’Almeria, juntament amb 
científics de la Universitat 
de Lleida i de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries, han 
demostrat el seu potencial 
nutritiu i antioxidant. 

Les microalgues són un 
colorant natural molt nu-
tritiu. La idea era subs-
tituir per alguns ingre-
dients per aquests, amb 
la finalitat de fer-los més 
competitius en el mercat 
i que nudreixin i donin 
un benefici extra per a la 
salut. Com per exemple, 
reduir el colesterol i el 
gluten, entre d’altres. 

Algues comestibles
Els científics han usat les 
microalgues Tetraselmis 
i Nannochloropsis, que 
es poden emprar per al 
consum humà. La seva bi-
omassa és compatible amb 
la resta d’ingredients per 
elaborar el pa i la galeta. 

Els resultats d’aquest estudi 
pioner sobre les algues, 
s’han obtingut a partir de 
tastos a cegues, una espècie 
d’examen dels experts per a 
comprovar l’acceptació de la 
investigació, i s’han publicat 
en la revista LWT – Food 
Science and Technology. 

Per a això, adults d’entre 
25 i 40 anys van provar els 
pans i galetes. L’avaluació 
sensorial va mostrar que els 
enriquits amb microalgas 
van ser més competitius en-
front dels del grup control.

  La Torre de Barcelona

La natura sempre porta 
coses bones. Algunes, difícils 
de preveure. Ara, un estudi 
elaborat per la Universitat 
de Bergen i l’Institut de 
Salut Global de Barcelona 
(ISBGlobal), afirma que 
viure en un entorn verd té 
molts beneficis, entre els 
quals, hi ha un de ben curíós: 
l’endarreriment en l’aparició 
de la menopausa. 

Les dones que viuen en àre-
es amb una vegetació escassa 
desenvolupen la menopausa 
1,4 anys abans que les que 
viuen en veïnats on abunden 
les zones verdes. 

De manera que, l’edat mit-
jana a la qual van desenvo-
lupar la menopausa les par-
ticipants que viuen en zones 
amb alts nivells de vegetació 
va ser de 51,7 anys, mentre 
que les que viuen en zones 
pobres en zones verdes ron-
daven els 50,3 anys. 

Qüestió d’estrès
Però, biològicament té una 
explicació. L’estrès provoca 
un augment del cortisol, una 
hormona que en altes quan-
titats puja el nivell de sucre 
en sang. No obstant això, 
l’exposició als espais verds el 
redueix. Aquesta disminució 
provoca un augment dels ni-
vells d’estradiol, una impor-
tant hormona sexual feme-
nina, que controla els cicles 
menstruals entre d’altres. Un 
baix nivell d’aquest indica-
dor determina la menopausa. 

Per tant, l’exposició en en-
torns verds que redueixen el 
cortisol i augmenten l’estra-
diol retarden l’aparició de la 
menopausa. D’altra banda, 
també hi ha un descens de 
patologies mentals, com la 
depressió, que està relacionat 
amb una edat primerenca de 
menopausa.

  Sílvia Muñoz

Pans i galetes  
amb microalgues

Zones verdes contra 
la menopausa

REVISTA DE SARRIÀ, SANT GERVASI, 
LES CORTS I L’EIXAMPLE

Anuncia’t aquí. 93 418 19 19

40.000
exemplars

2.000
establiments auditats oficialment



APARELL DIGESTIU 
ServiDigest

El diagnòstic precoç és fonamental per aturar l’augment del 
Càncer de Còlon 

El Càncer de Còlon i Recte és, actualmente, un dels càncers 
més freqüents entre els homes i dones.

Aquesta patologia suposa un important problema de salut pú-
blica degut a la seva alta freqüència d’aparició i a la seva mor-
talitat.

Encara que la causa última no està clarament establerta, s’ha 
involucrat una sèrie de factors dietètics, ambientals, tòxics,… 
que semblen relacionar-se directament amb un increment d’in-
cidència de Càncer de Còlon i Recte.

A més dels anteriorment esmentats, existeixen una sèrie de fac-
tors de risc que s’ha demostrat augmenten considerablement la 
seva incidència. 

Entre aquests es troben l’edat superior als 45-50 anys, els an-
tecedents personals o familiars de pòlips o Càncer de Còlon, 
la malaltia inflamatòria intestinal (colitis ulcerosa i colitis granu-

Balmes, 334 934 153 464
08006 Barcelona 935 450 990

Càncer 
de Còlon

El 31 de març és el Dia Mundial 
contra el Càncer de Còlon

lomatosa o malaltia de Crohn) i altres factors i síndromes he-
reditaris específics (com la poliposis adenomatosa familiar, la 
síndrome de Gardner, la síndrome de Turcot i la síndrome de 
Lynch-càncer de colon hereditari no associat a poliposis).

És important que encara que no compleixi cap dels requisits an-
teriorment assenyalats, si presenta molèsties abdominals, alte-
ració del ritme intestinal o sagnat per l’anus, es posi en contacte 
amb un centre especialitzat en l’aparell digestiu per practicar 
l’estudi més convenient en cada cas.

La cura del Càncer de Còlon depèn fonamentalment de l’estadi 
en el que es diagnostica. Si es detecta en fases inicials s’acon-
segueix una cura complerta en la majoria dels cassos però quan 
es diagnostica en fases avançades només un petit percentatge 
de pacients sobreviuen als 5 anys. Per això són fonamentals les 
mesures preventives i el diagnòstic precoç per disminuir el risc 
de desenvolupar un Càncer de Còlon i Recte.

Existeixen mètodes preventius eficaços com la Colonoscòpia, 
un procediment fonamental per a diagnosticar i tractar la majo-
ria de las lesions pre-malignes del còlon.

Clínica ServiDigest



ODONTOLOGIA 
Belodonte

I gaudeix d’un fi nançament de fi ns a 36 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació de l’entitat creditícia)

València, 211. 08007 Barcelona
T. 93 452 45 45 - Fax 93 452 45 44
www.belodonte.es
belodonte@belodonte.es

Clínica autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Codi E08753396, Registre Ofi cial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

implant dental

24 H URGÈNCIES ODONTOLÒGIQUES 617 465 045

EQUIP MULTIDISCIPLINAR

D’ESPECIALISTES

des de 32,78€
Inclou l’implant,
la col·locació quirúrgica i la corona.



• Els més petits podran 
conèixer a través d’un es-
cenari virtual els espais de 
l’hospital abans d’entrar a 
la consulta.

• La iniciativa s’emmarca 
en el projecte d’huma-
nització de l’Hospital El 
Pilar amb l’objectiu de 
millorar l’experiència 
dels pacients pediàtrics.

L’Hospital El Pilar del grup 
Quirónsalud ha posat en 
marxa una iniciativa per re-
duir l’ansietat dels més petits 
abans de la consulta mèdica. 
Gràcies a aquesta iniciativa, 
els pacients pediàtrics podran 
conèixer a través de la realitat 
virtual els espais de l’hospital 
on l’atendran.

Kit de realitat virtual
Amb unes ulleres de cartró 
dissenyades especialment per 
a realitat virtual en què s’inse-
reix un telèfon mòbil, el nen 
podrà accedir a l’escenari vir-
tual dissenyat conjuntament 
pel Servei de Pediatria de 
l’Hospital El Pilar i l’start-up 
tecnològica Nixi For Chil-
dren. En el vídeo es pot veure 
a Nixi, un nen virtual que 
guia al pacient pels diferents 
espais pediàtrics de l’Hospital 
El Pilar: Des de la consulta de 
pediatria fins a les urgències 
pediàtriques i l’explica amb 
l’ajuda d’una infermera les 
diferents situacions.

“Quan visiten a el metge 
molts nens no saben bé què 
els espera o pot ser que hagin 
tingut una mala experiència 
anterior i no tenen ganes que 
es repeteixi” explica la Dra. 
Marta Quixano, cap de Ser-
vei de Pediatria de l’Hospital 
El Pilar. “Amb aquesta inici-
ativa intentem reduir aquesta 
ansietat i amb un ambient in-
fantil, de conte, vam aconse-
guir que no ens vegin com a 
personatges aliens a ells sinó 
més aviat com algú amable 
que vol ajudar-los a sentir-se 
millor” afegeix.

La realitat virtual és una 
experiència immersiva en què 

el nen té la sensació d’estar a 
l’escenari creat específicament 
per mostrar-li els diferents es-
pais de l’hospital. De manera 
que pot fer-se una idea dels 
que van a trobar a la consulta 
mèdica i reduir així la seva 
por o ansietat.

“La idea és replicar aquesta 
iniciativa en altres escena-
ris de l’hospital com l’àrea 
quirúrgica, diagnòstic per 
la imatge o el laboratori 
d’analítica de manera que 
puguem ajudar a l’infant 
a superar tot tipus de pors 
que puguin suposar els 
diferents actes mèdics” 
afirma la Dra. Quixano.

Aquesta iniciativa s’emmarca 
en el projecte d’humanitza-
ció de l’Hospital El Pilar que 
té com a objectiu millorar 
l’experiència del pacient, 
en aquest cas del pacient 

pediàtric i de la seva família. 
Un pas més en el procés de 
renovació i innovació en el 
que està immers l’hospital i 
en el qual l’atenció pediàtrica 
té un gran pes. La posada en 
marxa de Servei d’Urgències 
pediàtriques 24 hores s’ha 
complementat amb la integra-
ció d’un nou equip d’especi-
alistes pediàtrics al Centre de 
consultes externes Alfons XII 
a escassos metres de l’Hospi-
tal El Pilar.

El Servei de Pediatria de 
l’Hospital El Pilar compta 
ara amb un equip format 
per una vintena de pedi-
atres de reconegut pres-
tigi i professionals d’una 
àmplia gamma d’espe-
cialitats pediàtriques:

• Traumatologia pediàtrica

• Cirurgia pediàtrica

• Otorinolaringologia

• Oftalmologia 

• Pneumologia i Al·lèrgies

• Gastroenterologia 

• Odontopediatria

• Logopèdia 

• Dermatologia, 

• Fisioteràpia respiratòria 

• Psicologia

L’Hospital El Pilar utilitza la realitat virtual  
per a reduir l’ansietat en pacients pediàtrics

CENTRE CONSULTES  
EXTERNES ALFONS XII 

HOSPITAL EL PILAR
C/ Alfons XII 43,  
08006 Barcelona 
T. 93 238 65 35

www.quironsalud.es/pilar/ca/
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Què veieu en aquestes imatges 
si les observeu atentament?
Possiblement heu viscut 
moments similars i n’heu 
gaudit d’ells. Són moments 
que acostumen a captivar 
l’espectador i engrescar el 
protagonista de l’escena, el 
qual activa tots els seus sentits 
i tot el seu cos en un context 
de serenitat i seguretat.

Si mirem, veurem el més 
evident: les seves accions, 
temptatives, repeticions, 
emocions… Segur que 
somriurem. Però, si 
observem, veurem més 
enllà. Veurem una criatura 
ben activa, autònoma, que 
exercita l’atenció plena en 
la pròpia acció, condició 
indispensable per aprendre; 
una criatura que pren 
decisions sobre el que agafa, 
rebutja o torna a agafar; una 
criatura que no encerta a 
la primera, però persisteix 
amb esforç, acceptant els 
entrebancs. Veurem un nen 
mogut pel desig d’aprendre 
i entendre tot allò que 
l’envolta, que li és nou i 
sorprenent. La bossa de 
mà seria un bon exemple 
«d’artefacte» sorprenent, 
nou i emocionant.

Aquests comportaments 
i actituds són comuns 
en qualsevol situació de 
joc lliure, a qualsevol 
edat i, també, en els 
adults immersos en 
un nou projecte, com 
sembla reflectir la segona 
imatge. Aquestes actituds 
representen un exemple de 
mentalitat de creixement en 
contraposició a mentalitat 
fixa, tal com descriu 
Carol Dwech, psicòloga i 
investigadora especialitzada 
en motivació, personalitat 
i desenvolupament social. 
No és això el que voldríeu 
per als vostres fills i filles 
o el que voldríem per al 
nostre alumnat? Alimentar i 

mantenir aquesta mentalitat 
de creixement innata dels 
infants és el repte que ens 
proposem els adults, perquè 
volem el millor per a ells. 
L’observació de l’activitat 
autònoma i plaent que 
descrivim més amunt –i 
una llarga investigació– va 
portar Elionor Goldschmied, 
mestra i psiquiatra, a 
idear uns recursos, «La 
panera dels tresors i el Joc 
heurístic», molt adients 
per al desenvolupament 
harmoniós dels infants 
i per a l’establiment de 
les bases del pensament. 
Avui dia aquests recursos 
segueixen sent un referent 
per a educadors i famílies.

Si ho pensem bé, el que 
fa intuïtivament l’infant 
quan juga és seguir els 
passos del mètode científic. 
Cal promoure, doncs, la 
creació de situacions que el 
portin a fer-se preguntes, 
plantejar-se hipòtesis, 
buscar informació i actuar 
per resoldre. Una possible 
projecció d’un infant seria 
la imatge d’un científic 
immers en el seu estudi i 
en els seus experiments. 

Els equips docents, oberts 
i amatents a corrents 
pedagògiques noves i 
als canvis de la societat, 
adapten a la seva realitat 
metodologies, recursos 
i continguts. Cal dir 
que algunes d’aquestes 
pedagogies «noves» són 
pedagogies centenàries, 

rescatades i adaptades, 
que han estat referents 
de l’Escola des dels seus 
inicis. Un exemple és el 
mètode Montessori, a què 
la neurociència avui dona 
suport. Es tracta d’una 
metodologia fonamentada 
en l’observació científica 
dels infants, la interacció 
amb ells i el respecte per les 
característiques individuals 
de cadascun d’ells. 
Montessori considera que 
l’infant és el protagonista 
del propi aprenentatge 
per a la vida, aprenentatge 
que adquireix gràcies a la 
seva motivació intrínseca, 
a través del joc lliure, el 
moviment, l’experimentació 
i la repetició. Per tal 
d’aconseguir els seus 
objectius, Maria Montessori 
també tenia molt en compte 
l’organització dels espais 
i els materials emprats i 
dissenyats per ella mateixa.
Així doncs, observem, 
respectem, emocionem, 
juguem i aprenem amb ells!

Montse Andreu Comas 
Mestra d’Educació Infantil

Observem, juguem i aprenem amb ells!

ESCOLES 
BetàniaPatmos

Educació Infantil C/ Montevideo, 13 08034 Barcelona
Tel. 932 039 995 / 932 521 900 - a/e: info@betania-patmos.org   www.betania-patmos.org

14 DE MARÇ DE 2020
A LES 10 DEL MATÍ*

*Es prega confirmació via web
o via telefònica.

ESCOLA  
BETÀNIAPATMOS
C. Montevideo, 13 
08034 Barcelona

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



ESCOLES 
Escola Santa Anna

Escola Santa Anna
C/ Bailèn, 53-59 - 08009 Barcelona
Tel. 93 265 42 37  
www.santaanna.cat   
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Propera. Som una escola 
d’una sola línia perquè cre-
iem que la proximitat entre 
l’alumne, l’equip docent i la 
família és fonamental. Volem 
una escola on tothom es cone-
gui, on sigui possible la inte-
racció entre diferents grups.

Laica. Defensem una educa-
ció humanista. La Laïcitat de 
l’escola és l’acceptació crítica 
de totes les religions sense que 
cap d’elles pugui ser imposa-
da a ningú. 

Activa. Partim de la realitat 
del món de l’infant a partir 
de la qual s’estructura el 
coneixement. L’alumne 
construeix l’aprenentatge 
i actua. Els docents han 
de fomentar la curiositat, 
procurar que els alumnes es 
facin preguntes i acompa-
nyar-los a trobar les respos-
tes. L’escola forma part de 
la vida dels alumnes.

Metodologies múltiples. A 
l’escola observem amb atenció 
les innovacions pedagògiques 
i els nous sistemes que es 
van implementant a diferents 
indrets. Les metodologies de 
treball són diverses. 

Lectura com a eix ver-
tebrador. Tots els apre-
nentatges parteixen de la 
lectura com a base. Llegir per 
conèixer, per comprendre 
el nostre entorn, per créixer 
com a persones, per entendre 
la realitat i imaginar-ne de 
noves, per ser lliures i crítics. 
La lectura ha de ser un acte 
de gaudi. Tenim diversos pro-
jectes que reforcen aquest eix: 
apadrinament lector, lectura 
en veu alta, biblioteques, clubs 
de lectura...

La música, un tret essen-
cial. El pes de la música és 
important al nostre centre. 
Pensem que l’educació 

musical és fonamental per al 
desenvolupament dels nostres 
alumnes. Des d’Infantil fins 
a Secundària les cançons, les 
danses, els instruments musi-
cals, les corals són presents a 
la vida escolar. Oferim la pos-
sibilitat d’inscriure’s a l’escola 
de música extraescolar.

Oberts al món. Estem in-
teressats i implicats en el que 
passa al barri, a la ciutat, al 
país i al món. En aquesta línia 
tenim un pla d’aprenentatge 
i servei mitjançant el qual 
col·laborem amb institucions 
humanitàries, ONGs, funda-
cions socials...

Educació lenta. Immersos en 
un món competitiu on la im-
mediatesa s’ha convertit en un 
factor determinant de la nostra 
societat, creiem que l’escola ha 
de ser un espai tranquil, refle-
xiu, que tingui en compte els 
diferents ritmes dels alumnes.

Implicats en l’educació 
mediambiental. Des de 
ben petits fomentem que els 
alumnes tinguin cura del medi 
ambient començant per l’en-
torn més immediat. Formem 
part de l’Agenda 21, tenim 
hort escolar...

Eduquem. Eduquem en 
el desvetllament de l’esperit 
científic, en la cura del cos, 
en la creativitat plàstica, en el 
domini de les llengües estran-
geres, en l’esperit crític, en la 
responsabilitat vers l’entorn, 
tant afectiu com social. 

ESCOLA SANTA ANNA
Propera i oberta al món

ESCOLA SANTA ANNA
C/ Bailèn, 53-59 
08009 Barcelona

T. 93 265 42 37 
www.santaanna.cat
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VIVENDA

LLAR 
Vaillant

 Si gaudeix 
d’una caldera 

Vaillant, per què no 
gaudir també d’un 

Servei Vaillant?

www.mantenimiento.vaillant.es

Servei Tècnic Oficial
Ofisat Barcelona

Carrer Màlaga, 14A. Sant Boi de Llobregat
barcelona@ofisat.net 93 305 03 82

A la Rambla hi ha 652 ha-
bitatges, dels quals, 226 són 
domicilis habituals. Segons 
un estudi de l’Ajuntament 
de Barcelona, s’estima que 
en total hi viuen 569 veïns, 
dels quals, prop de la mei-
tat (48,2%) són estrangers. 
L’estudi s’ha fet en el marc 
de la remodelació de la 
Rambla per valorar futures 
modificacions urbanístiques. 

Per tant, dels 652 habitat-
ges que té la Rambla, la 
gran majoria són domicilis 
d’ús no residencial (387). 
Això inclou habitatges d’ús 
turístic, oficines, empreses, 
d’ús de restauració o comer-
cial, o locals i pisos ocupats 
per entitats. La resta d’ha-
bitatges (39) són domicilis 
temporals, és a dir, on els 
residents viuen només un 
període determinat de l’any.

A la Rambla hi viuen 104 
residents temporals, que 
s’hi estan majoritàriament 
per motius laborals (54,2 
%) i d’estudis (37,5 %). 
D’aquests habitants tem-
porals, la gran majoria són 
estrangers (83,3 %) i homes 
(67 %). La durada mitjana 
d’estada és inferior a un any.

Inseguretat i soroll
Un 93% de les 122 finques 
d’aquesta via estan en bon 
estat de conservació, però 
l’estudi destaca que tres de 
cada quatre edificis no són ac-
cessibles per a persones amb 
mobilitat reduïda i la meitat 
no disposen d’ascensor.

La inseguretat, el soroll i el 
turisme són els problemes 
que més preocupen als veïns i 
veïnes de la Rambla, Aspectes 
que l’Ajuntament de Barce-
lona hauran de tractar i posar 
remei dins del pla de remode-
lació de la Rambla.

  Sílvia Muñoz

Només un terç de les vivendes  
a les Rambles estan ocupades per residents 

Quan es parla dels veïns 
i veïnes de les Rambles 

parlem, amb prou feines, 
de 569 persones. La resta  

són turistes i residents 
temporals. 
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FAMÍLIA

RESIDÈNCIES 
Sanitas Residencial

Estem �pe�alitzats
en el que necessita 

la gent gran Siguis
o no de
Sanitas

c/ Enric Granados 83-85

900 494 792
sanitasmayores.es

Nova obertura
Centre de dia
Enric Granados
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El nostre cercle de familiars 
i amics íntims sol tenir una 
gran influència en la nostra 
vida, i és el que ofereix més 
suport emocional, material i 
econòmic. Malgrat això, per 
la quantitat de temps que 
passem amb altres persones, 
com els companys de feina, 
aquests també poden ser una 
font de suport social.

Per aquest motiu, la Univer-
sitat Autonoma de Barcelona 
ha fet un estudi amb la finali-
tat de saber quina mitjana de 
coneguts té la majoria de la 
població. L’estudi entén com 
a coneguts el conjunt de les 
relacions socials que reque-
reixen reconeixement mutu i 
interaccions repetides, inclo-
ent-hi des del que els autors 
anomenen relacions fortes, 
com la família i els amics 
íntims, fins a les relacions 

dèbils, com els companys de 
feina, els veïns, els professors, 
els pares de l’escola dels fills o 
el personal de les botigues on 
comprem habitualment. Els 
familiars i els amics consti-
tueixen el cercle de relacions 
més proper a l’individu, i 
la seva rellevància ha estat 
estudiada àmpliament per les 
ciències socials.

Ells en tenen més
La conclusió és que els 
espanyols tenen una mitjana 
de 536 coneguts, tot i que la 
majoria de la població en té al 
voltant de 400. Això sí, ja sa-
beu com va això de l’estadísti-

ca, el 2% potser en té  una de-
sena mentre que un altre en té 
milers. Les dimensions de les 
xarxes de relacions depenen 
de diferents factors, com ara el 
gènere, les dones acostumen a 
tenir menys coneguts que els 
homes. També l’edat, el nivell 
educatiu i el d’ingressos con-
dicionen el número d’amics. 
Les persones d’edat avançada, 
amb un nivell educatiu baix 
o amb pocs ingressos tenen 
cercles més reduïts.

Suport, el just
Els resultats de l’estudi indi-
quen que les persones amb un 
nombre més gran de coneguts 

tenen més possibilitats de re-
bre ajuda emocional o econò-
mica en cas de necessitar-ne. 

Tanmateix, aquesta xarxa no 
garanteix suport en moments 
de malaltia o a l’hora de bus-
car feina, quan els espanyols 
confien l’ajuda a lligams més 
forts, és a dir, el seu cercle 
íntim. D’aquesta manera, les 
persones més vulnerables, les 
que més suport i protecció 
necessiten davant les adversi-
tats, són les que tenen menys 
possibilitats d’aconseguir-ne.
Per tant, el món actual ens 
permet connectar amb molta 
més gent que els nostres 
avantpassats, però en el fons 
podem comptar a l’hora de 
la veritat, gairebé amb el ma-
teix número de coneguts que 
comptaven ells.

  Àlex González Pueo

Tenim una mitjana de 500 amics,  
però no estan gaire disposats a ajudar-nos

Les persones més vulnerablesi necessiten més 
protecció són les que tenen menys possibilitats 
d’aconseguir-ne entre els seus amics. 
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S’apropa el període en el 
que milers de pares i mares 
han de prendre una decisió 
molt important: en quina 
escola volen inscriure els 
seus fills i filles. 

No hi ha cap escola igual, i 
cada projecte determina di-
ferents possibilitats de viure 
experiències. Diversos es-
tudis confirmen que només 
amb els resultats acadèmics 
no n’hi ha prou per valorar 
cada escola: el centre que 
ho fa més bé no és el que té 
la nota més alta, és el que 
aconsegueix generar més 
valor afegit. Aquest valor 
el determina la seva diversi-
tat, el seu entorn, la capa-
citat de motivació i d’inno-
vació del professorat o de 
lideratge dels seus directius.

Amb aquest esperit va néi-
xer fa 125 anys l’Escola Pia 
Sarrià-Calassanç. Formem 
part d’una gran institució 
amb una forta experiència 
educativa i una realitat po-
lièdrica; 20 escoles i funda-
cions arreu de Catalunya; 
més de 20000 alumnes que 
comparteixen experiències 
al llarg de la seva escolaritat; 
i un estil metodològic inno-
vador implementat per 2500 
mestres formats i treballant 
en xarxa per a la millora del 
nostre projecte.

Ens definim com una escola ar-
relada al territori; cristiana, con-
certada i catalana; que ofereix 
un servei d’interès públic; i que 
potencia el creixement interior i 
els valors personals. Oferim una 
experiència que comença als 
3 anys i que s’amplia amb una 
oferta completa, i amb possibi-
litat de continuïtat i de tria en 
estudis post-obligatoris.

Som una escola que...

Prepara pel món
• Potenciació del treball en 

equip i les habilitats em-
prenedores

• Projecte plurilingüe i esta-
des internacionals

• Batxillerat dual
• Certificacions oficials en 

llengües estrangeres

Acompanya a cada 
alumne perquè tin-
gui un futur millor
• Seguiment tutorial
• Atenció individualitzada amb 

professionals psicopedagògics
• Pla d’acció tutorial
• Programes diversificats per 

interessos del propi alumne/a

Pretén transformar 
la societat a partir 
de l’educació
• El nostre Estil Metodològic 

potencia les habilitats i acti-
tuds dels nostres alumnes des 
de totes les àrees.

• SUMMEM. Ensenyem a 
treballar cooperativament, a 
resoldre reptes complexes, 

i a desenvolupar actituds i 
habilitats emprenedores.

• Som inclusius, tots importem 
i ens ajudem per conviure.

• Potenciem els projectes 
APS on tots els alumnes 
han de participar.

Fomenta i potencia 
el treball en valors 
• Potenciem la dimensió 

emocional.
• Potenciem el voluntariat 

i la implicació activa dels 
alumnes amb l’entorn.

• Com a escola cristiana ens 
formem en cultura religiosa.

• Fomentem els valors de 
l’amistat amb els grups 
Mou-te, i oferim participar 
en grups per preparar la 
comunió i la confirmació.

• Oferim la possibilitat de 
viure camps de treball en 
països amb presència i obra 
escolàpia. FUNDACIONS 
FES I FSS.

Entén l’educació com 
un projecte compartit
• Formació de pares i mares
• Participació activa en pro-

jectes a l’aula
• Col·laboració amb l’AFA

Les experiències escolars i ex-
traescolars viscudes al llarg dels 
15 anys d’escolarització deter-
minen el valor afegit del nostre 
projecte educatiu. Cerquem que 
els nostres alumnes forgin una 
personalitat autèntica que els 
prepari per a la vida: sensibles, 
amb habilitats socials i empre-
nedores, actituds que els portin 
a l’èxit personal i professional. 
Volem que el seu pas per l’esco-
la sigui una experiència positiva, 
determinant i inoblidable.

L’escola que volem:  
L’Escola Pia Sarrià-Calassanç

ESCOLA PIA  
SARRIÀ-CALASSANÇ

Immaculada, 25-35 
08017 Barcelona

T. 93 212 09 08

http://sarria.escolapia.cat



ESCOLES 
Escola Pia de Sarrià - 

Calassanç

ESCOLES 
Escola Pia de Sarrià 

Balmes
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1. Su objetivo es formar 
futuros adultos competen-
tes y justos que den lo me-
jor de sí mismos. El secreto 
de la educación de Highlands 
School Barcelona es su for-
mación integral. Bajo el lema 
“Semper Altius” la institu-
ción recoge la aspiración al 
máximo desarrollo integral 
de sus alumnos, que abarca la 
excelencia intelectual, física, 
moral y humana.
Su director, el P. Pedro Cas-
tañera, afirma que: “No solo 
formamos al alumnado bus-
cando la excelencia académica 
-que es importantísima - sino 
que además nos preocupa-
mos por su desarrollo físico 
-a través del deporte-, por el 
artístico y musical -gracias a 
que somos una escuela vin-
culada al Conservatori Liceu 
de Barcelona-, el tecnológico 
y lingüístico, todo ello sin 
descuidar su formación en 
valores humanos y cristianos, 
porque está claro que el cole-
gio tiene identidad cristiana. 
Hoy en día es la única escuela 
internacional, privada y católi-
ca en Barcelona”. 

2. Como Cambridge 
International School, 
Highlands School Barce-
lona se asegura de dar la 
mejor educación a cada 
uno de sus alumnos. Por 
ello, este colegio situado junto 
al distrito Sarrià-Pedralbes, 
imparte su currículum en 
inglés y castellano desde P1, 
momento en que los alumnos 
ingresan al colegio. Además, 
como Centro Examinador 
de Oxford y Cambridge, la 
escuela prepara a los alumnos 
desde pequeños para que en 
Bachillerato salgan con el 
Advanced o Proficiency.  

3. Acompañamiento y 
atención personal. La for-
mación personalizada tiene en 
cuenta a cada alumno en su 
singularidad. Educan más allá 
de la parte académica. Con su 
PAT Plan de acción tutorial 
trabajan la educación emo-
cional, la convivencia segura 
y la atención a la diversidad, 
entre otros muchos aspectos. 
El colegio cuenta con un 
departamento psicopedagó-
gico adaptado a las diferentes 
etapas y hace un seguimiento 

individual y grupal de los 
alumnos para atender las 
necesidades de cada uno. 

4. Innovación metodoló-
gica. Ofrecen un aprendizaje 
significativo y apasionante 
utilizando diversos pro-
gramas que favorecen el 
interés por aprender y el 
éxito académico: Enjoy2read, 
BuildingMaths, SpeakArt, 
Musical Living, Multicul-
tural Education y Physical 
Education. Pero no solo eso, 
Highlands School Barcelona 
ha introducido un novedoso 
programa de mentorías con 
el objetivo de redescubrir el 
acompañamiento educativo. 
Además, destaca especialmen-
te su Work Experience, que 
permite a los alumos realizar 
prácticas en una empresa. 

5. Compromiso con las 
familias. Los dos grandes 
pilares en la educación de 
un niño son su familia y el 
colegio. Highlands School 
Barcelona fortalece esta rela-
ción desde el primer momen-
to. Estudios demuestran que 
cuando se da la cooperación 
adecuada entre familia y 
escuela, se enriquece el pro-
ceso educativo de los niños y 
los alumnos evolucionan de 
manera satisfactoria. 

6. Compromiso con la 
sociedad. Highlands School 
Barcelona tiene como finali-
dad que sus alumnos salgan 

al mundo preparados y sean 
adultos que contribuyan al 
bien de la sociedad. Por ello 
cuentan con otros programas 
como Highlands in Action, un 
programa de servicio y acción 
social. Y en verano, para los 
alumnos de grados superiores 
se ofrecen misiones sociales 
en países poco desarrollados.

7. Su sistema de inclusión 
social. Para que los alumnos 
con necesidades especiales 
puedan compartir las clases 
con el resto de sus compañe-
ros los profesores adaptan las 
actividades. La integración 
total de los estudiantes con 
necesidades especiales es 
importante tanto para esos 
alumnos como para el resto 
del grupo, pues es un proce-
so donde todos se enriquecen 
académica y personalmente. 

8. House System o Sis-
tema de casas. Con este 
sistema, propio del modelo de 
educación británica, fomen-
tan el sentido de pertenencia 
al colegio y la unión entre 
alumnos, ofreciendo una 
motivación dinámica durante 
su vida escolar. Consiste en 
una competición entre casas, 
donde se otorgan puntos por 
las actividades realizadas por 
cada una y a final de cada 
curso se designa una casa ga-
nadora. A cada nuevo alumno 
se le asigna una casa: St. 
Andrew, St. David, St. Patrick 
o St. George, que considerará 

como su familia, pues perma-
necerá en ella durante toda su 
escolarización. 

9. Impulsan el debate, la 
oratoria, la etiqueta y el 
protocolo. Por medio de su 
programa de expresión oral, 
realizan diversas actividades 
como Show & Tell, Spelling 
Bee o Public Speech donde 
desarrollan el arte de hablar 
en público y debatir en inglés. 
Por otro lado, con su pro-
grama de protocolo logran 
la adquisición de hábitos de 
urbanidad en la mesa y las 
reglas básicas, para que sepan 
comportarse en distintos 
encuentros familiares, sociales 
y profesionales. 

10. Es parte de la red de 
colegios RC y preparan a 
líderes positivos. La red de 
colegios RC cuenta con más 
de 130 colegios en el mundo 
7 en España y 14 universi-
dades entre ellas la UFV de 
Madrid. Tienen una meta: 
que cada uno de sus alumnos 
alcance la mejor versión de 
sí mismo. Programas como 
“Top Leader” ayudan a los 
alumnos a que construyan su 
vida personal y profesional a 
partir del desarrollo total de 
sus cualidades. Para ello, en 
un entorno verde, el colegio 
cuenta con unas excelentes 
instalaciones: cinco pistas de 
pádel, un campo de fútbol, 
una pista de tenis, un campo 
de baloncesto, uno de volley, 
mesas de ping-pong y dos 
salas de danza. 
En definitiva, si queréis que 
vuestros hijos crezcan felices 
y reciban una sólida forma-
ción académica y humana, 
donde les proporcionen las 
herramientas para manejar-
se en un futuro, Highlands 
School Barcelona es el colegio 
ideal para vosotros.

10 Razones para elegir Highlands School Barcelona

HIGHLANDS SCHOOL 
BARCELONA
C/ Manuel Florentín Pérez 26 
08950 Esplugues de  
Llobregat. Barcelona

T. 93 418 09 00  
www.highlandsbarcelona.es



ESCOLES 
Highlands School



ESCOLES 
St. Nicholas
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GASTRONOMIA

ALIMENTACIÓ 
Plusfresc

Plusfresc C/ de París, 44

Nou!

Plusfresc C/ del Comte Borrell, 308

Nou!

Tenim pàrquing!

forn 
de peix!Et courem 

el peix i el marisc 
que vulguis

gratuïtament

Zona
descans i

lectura

Sushi 
acabat de 

fer!

Barri
els

del
Som

La nostra prioritat 
és comprar la fruita 

i la verdura en 
origen. Afavorim la 

producció local.

74 ESTABLIMENTS AL TEU SERVEI !Servei 
a domicili

Quina és la millor ciutat d’Europa  
on prendre’s un cafè?

Barcelona lidera el rànquing 
espanyol dels millors lloc on 
prendre cafè i ocupa el llc 18 
quant a Europa, segons l’Ín-
dex Europeu del Cafè Selecta 
2019. La investigació compa-
ra 89 ciutats principals de 32 
països europeus mitjançant 
un anàlisi de factors; el preu, 
la qualitat, la quantitat de 

cafeteries, la connecti-
vitat Wi-fi, les cerques online 
i les importacions de cafè en 
proporció al PIB i la població. 

Barcelona s’ha col·locat en el 
top 10 de dues de les varia-
bles analitzades. És la vuitena 
ciutat amb major nombre 
d’establiments per prendre 

cafè per càpita i la novena 
amb major connectivitat en 
l’àmbit europeu. En canvi, 
Madrid està per sobre quant 
al preu del cafè. 

Els consumidors espanyols 
tenen com a premissa l’exi-
gència. Per això, entre les 25 
ciutats més criticades d’Euro-

pa, es troben Màlaga, Sevilla 
i València, que se situen per 
sota de la mitjana en qualitat. 

Si traspassem la frontera 
nacional, Edimburg lidera el 
rànquing amb més cafeteries 
d’Europa seguit d’Amster-
dam, Florència, Dublín i 
Anvers. La dada que més sor-
prèn és Suïssa, la ciutat amb 
millor preu tenint en compte 
la proporció del cost i el salari 
dels ciutadans. 

Europa té el mercat de cafè 
més gran del món. Un 33% 
del consum mundial i 3 
milions de tones en 2018, el 
continent europeu compta 
amb una gran selecció de 
diferents cafès arreu del món 
gràcies a les importacions i 
interès de la població.

  Sílvia Muñoz

Edimburg lidera el 
rànquing amb més 
cafeteries d’Europa 

seguit d’Amsterdam, 
Florència, Dublin  

i Anvers. Però  
el cas més sorprenent  

és el de Suïssa.
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Abel Carbonell. Ĺaprenent dels cinc sentits

ALIMENTACIÓ 
Artesans de l’Abel

Embotits i formatges casolans 
L´aprenent dels 5 sentits

Vine a tastar el nostres productes en els 
millors mercats i fires de Catalunya

Si voleu que vinguem contacteu amb nosaltres.
Tallers, events, maridatges a col·lectius i particulars,     

Dona´t un plaer i repetiràs!                                                                            

Servei a domicili: artesansdelabel@gmail.com
info@artesansdelabel.com · www.artesansdelabel.com     

1 er Premi a la millor llonganissa. Concurs 
gastronòmic Fira Porc i Cervesa Manlleu 2016.

Avui parlem amb un gour-
met, sibarita, artesà : El 
gerent d´artesans de l´Abel
No em considero mestre de 
res, sinó aprenent de tot, prin-
cipalment de menjar bé, i això 
es un plaer 5 sentits. Avui dia 
hi ha una manca d´aprenents 
en tots el camps. 

Qué vol dir un plaer de 
cinc sentits?
Un plaer es alguna cosa de la 
que un mateix pot disfrutar 
però també fem disfrutar als 
altres. Hi ha moltes maneres 
de disfrutar i una d´elles és 
menjant. Aprenc cada dia de 
tot i de tots però tinc 5 amics, 
els 5 sentits, molt  importants. 
Si els fem treballar en harmo-
nia ens donaran un resultat 
immillorable i si parlem de 
embotits o formatges són 
imprescindibles per poder 
assolir l´èxit.

Parla´ns una mica 
d´aquesta simbiosi entre 
sentits i embotits.
 El primer que cal fer 
amb les coses o les per-
sones es tocar-les. És el 
que et dona confiança.
En segon lloc hem de treba-
llar el gust i l´olfacte, el que 

realment ens trobarem quan 
mengem. En tercer lloc la 
vista. Tot entra pels ulls quan 
algú vol comprar o provar 
alguna cosa i finalment l´oída, 
el que es parla el que es diu 
desprès .En el nostre cas els 
embotits i el formatges tenen 
els cinc sentits.

Així doncs ets una font in-
esgotable de coneixements 
gastronòmics!
Tots aprenem de tots. El 
que jo faig es ensenyar  el 
meu aprenentatge. En el 
cas que ens ocupa és molt 
important saber com degus-
tar uns bons embotits o uns 
bons formatges,quin els el 
millor moment, com pre-
sentar-ho, acompanyar-ho. 
En definitiva, com disfru-
tem del que mengem.

Qué podem gaudir a casa 
vostre?
Uns embotits cuits. Un bull 
blanc, negre, de fetge, una 
botifarra d´ou o de perol. Uns 
curats com: llonganissa, llom 
mascle o femella més betat 
i gustós, baiona, ventresca, 
secallona i com no els llardons 
i després uns fuets amb sa-
bors amb roquefort, formatge 
de cabra, cèrvol, senglar, 
pebre,ceps, ànec, fines herbes, 
olives, all, ceba, etc.

Tenim uns formatges real-
ment bons, que ens fan un 
col·laboradors nostres però 
sempre amb el lema dels cinc 
sentits, però de formatges 
parlarem un altre dia que és 
tot un món!.

Tot això on podem tro-
bar-ho o gaudir-ho?
Molts cops empreses, ajun-
taments, etc , ens contracten 
per events, tallers, mari-
datges. També particulars 
o  grups  més petits per 
aniversaris,festes,etc.
També podeu trobar-nos a mi 
i al meu fill o gent nostre amb 
parades a gairebé a totes les 
fires i events de Catalunya i 
molt aviat tot això a la nostre 
plana web

Així si hem de menjar un 
bon pa amb tomàquet i 

uns bons embotits tenim 
clar on s´ha d´anar.
Jajaja, moltes gràcies! L´ im-
portant és gaudir sempre del 
que fem i de la mateixa ma-
nera que jo poso el cinc sentit, 
qualsevol persona també ha 
de fer-ho .

Un plaer parlar amb 
tú Abel,  parlar amb 
l´aprenent dels cinc sentits.
Un altre dia parlarem dels 
formatges, de pernils o 
de qualsevol altre pro-
ducte  amb tú, segur que 
tant apassionadament!



QUIROPRÀCTICA 
Quiropràctica Pura 

Vida

ADDICCIONS 
Sinapsi addiccions

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

O ENVIEU UN MAIL A  
INFO@LATORREDEBARCELONA.COM

www.latorredebarcelona.com

SALUT

Quiropractica 
Pura Vida
Boyce Kinnison, D.C.
La vida fluye desde nuestro 
interior a través del sistema 
nervioso. Por eso la columna 
vertebral tiene un papel 
fundamental para la salud.

¿Cuándo fue la última vez 
que hiciste un chequeo de tu 
columna vertebral?
Tel. 934 960 893

C/ Muntaner 87-89, local 2 
08036 Barcelona
www.quiropracticapuravida.com

ADVOCATS 
Consulting Fami-

liar




TE AYUDAMOS EN LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO FAMILIAR: JURÍDICA, 

ECONÓMICA Y EMOCIONALMENTE

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

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

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

Compro Antiguo
Bisutería, relojes, plumas, 
medallas, insignias, gafas. 
Ropa anterior al 2.000.

 Discos Clásica No. Libro 
temático. Cámaras fotos, 
juguetes, objetos religiosos, 
militares y publicitarios.

Curiosidades, coleccionismo 
y antigüedades en general.

T. 653 532 375

LLAR 
Compro Antiguo

LLAR

CALÇATS 
Clínica del Calçat

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

Novetat: forrat de sabates 
Plantilles pel descans

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

FORMACIÓ PROFES-
SIONAL 

Enfermería BCN

Escuela Sanitaria 
Profesional  
ENFERMERÍA BCN
Título Oficial
Grado Medio de curas 
auxiliares de enfermería
Cursos Sanitarios
Auxiliar de enfermería
Auxiliar de odontología
Horarios
Mañanas, tardes, noches, 
sábados y online
Bolsa de trabajo y prácticas
c/Sants,63. Barcelona
T. 932 386 274
info@auxiliarenfermeriabcn.net
www.auxiliarenfermeriabcn.net

FORMACIÓ  
PROFESSIONAL

SINAPSI  
Pep Cleries
Addicció, qualsevol cosa que 
redueix la vida mentre que 
la fa semblar millor.
“Necessito algú que m´ajudi 
a voler deixar les drogues”
La drogadicció és una 
malaltia i necessita ajuda 
especialitzada.
SINAPSI: informació, as-
sessorament i seguiment en 
addiccions.

Av. Josep Tarradellas, 50 
info@sinapsiadicciones.com
www.sinapsiadicciones.com
T. 622 06 59 59ADDICCIONS

SALUT 
Infermera per a tot-

hom

Infermera  
x Tothom
Infermera amb àmplia 
experiència ofereix serveis a 
domicili, Barcelona i rodalies: 
administració injectables, 
vacunes, geriatría, nafres, 
cura de ferides de tot tipus; 
vasculars, peu diabètic, 
control tensió arterial, 
sintrom, glucosa; cura 
ostomies, recanvi bosses, 
cures infermeres malalt 
terminal i acompanyament.

T. 627 36 98 23 
www.elartedecuidar.esSALUT
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Una herencia sin planifica-
ción civil y fiscal, en la gran 
mayoría de los casos, acaba 
consumida en costosos pleitos 
hereditarios o en manos de 
hacienda, por la desmesurada 
tributación que supone el pago 
del impuesto sobre sucesiones. 

Toda sucesión debe planifi-
carse para evitar conflictos 
hereditarios y para aliviar, 
cuanto menos, la tremenda 
carga fiscal que implica.A 
continuación paso a enumerar 
algunas alguna de las princi-
pales reducciones fiscales y 
medidas a adoptar:

1. Otorgar testamento 
notarial, ello reducirá futuros 
costes y trámites a sus herede-
ros, ya que en caso contrario 
se deberá tramitar una decla-
ración de herederos abintesta-
to, la cual se otorga delante de 
Notario aportando diversos 
documentos y testigos, siendo 
su coste superior al otorgami-
ento del testamento. 

2. Procurar adjudicar en el 
testamento a los herederos bie-
nes o lotes individuales, al objeto 
de evitar los indivisos o co-
munidades de bienes para 
que cada uno de ellos pueda 
disponer individualmente de los 
mismos tras su fallecimiento, sin 
tener que contar con los otros, y 
satisfacer el impuesto exclusiva-
mente por aquello que  se recibe 
en plena disposición. En caso 
de no existir bienes suficientes 
para adjudicar a los herederos, o 

de mala relación entre los mis-
mos, se deben arbitrar medidas 
para que un tercero proceda a 
su venta y reparto.

3. Resulta bastante usual de-
signar en el testamento como 
herederos a los familiares más 
cercanos y en este sentido 
debe recordar que existen 
reducciones en función del 
grado de parentesco, siendo 
beneficiarios de las mismas, el 
cónyuge y los hijos 100.000 
euros, los nietos 50.000 euros, 
los ascendientes 30.000 euros, 
los hermanos y los sobrinos 
8.000 euros.

4. Recuerde que en el caso 
de heredar los ascendientes, 
el cónyuge, o los hijos, si éstos 
tienen setenta y cinco años 
de edad o más, se aplica 
una reducción adicional de 
275.000 euros dada su condi-
ción de “persones grans”. 

5. Por otra parte, si contrata 
seguros de vida designando 
como beneficiarios un ascen-
diente, cónyuge o descendi-
ente, éstos disfrutarán de una 

reducción adicional de 25.000 
euros cada uno de ellos.

6. En el supuesto de heredar 
el cónyuge, a la reducción 
por parentesco de 100.000 
euros citada, se permite apli-
car una bonificación adicional 
del 99%, lo que supone que 
éste se encuentra práctica-
mente exento del impuesto.

7. En caso de que resulten 
ser beneficiarios hijos me-
nores de veintiún años a la 
reducción de 100.000 euros 
de parentesco se le adicionan 
12.000 euros por cada año 
menos de veintiuno con el 
límite de 196.000 euros.

8. Además, los ascendientes 
y descendientes del difunto, 
tienen derecho a una bonifi-
cación adicional que oscila 
entre el 20% y el 99% en fun-
ción del caudal hereditario. 

9. Otra de las reducciones más 
importantes del ISD es la re-
ducción por minusvalía que 
no, incapacidad consistente en 
acreditar ante el ICASS la exis-

tencia de una serie de patologías 
o deficiencias iguales o superi-
ores al 33%, lo que supone una 
reducción de 275.000€ en el 
impuesto; La citada reducción 
se puede obtener por la concur-
rencia de patologías bastante 
usuales a partir de cierta edad, 
tales como problemas de visión, 
movilidad, de corazón, lesiones,  
uso de prótesis y muchos otros 
tipos de deficiencias, por lo 
que su solicitud  y tramitación 
es  recomendable para obtener 
ventajas en éste y otros impues-
tos que pueden alcanzar hasta 
los 650.000 €.

10. Existen otras reducci-
ones tales como las referidas 
a las situaciones conviven-
ciales de ayuda mutua, la 
reducción por adquisición de 
vivienda habitual o la relativa 
a la transmisión del negocio 
empresarial o profesional. 

Descubra cómo ahorrar impuestos   
y gastos en las Herencias

MANUEL DOPAZO 
ZORELLE
Abogado. Doctor en Derecho

Rambla Catalunya  
nº: 91-93. 6º, 2ª. 
08008 Barcelona

T. 93 247 17 67  
mdopazo@icab.cat

ASSESSORIES 
Manuel Dopazo

TESTAMENTOS

Testamentos

Planificación fiscal  

Desheredaciones hijos       

Legítimas y Donaciones   

Menores / Incapacitados                                                   

HERENCIAS

Tramitación y gestión       

Aceptación y Reparto        

Tasación Bienes                   

Sucesiones  / Plusvalías     

R. Propiedad / Catastro     

TESTAMENTARIAS

Juicios Testamentarios

Usufructos / Indivisos

Conflictos hereditarios 

Reclamaciones Hacienda

Impugnación Testamento

NO PAGUE SUCESIONES SIN CONSULTARNOS

MAS DE 25 AÑOS TRAMITANDO HERENCIAS CON EXITO

Rambla Cataluña 91 6º 2ª     
Barcelona (08008)
T. 932 471 767
mdopazo@icab.cat

Visitas 
concertadas

  EXPERTOS EN  DERECHO SUCESORIO Y FISCALIDAD HEREDITARIAM.DOPAZO
ABOGADO



ESCOLES 
Mares Concepcionistes
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932187971 | 932376704
barcelona.concepcionistas.es

Reunions personalitzades 
amb cita prèvia.
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Plaça de la Torre, 1
Rda. General Mitre, 234
Districte de Sarrià 

St. Gervasi, Barcelona

Novetat: Escola de música integrada
Tracte proper i familiar. 

2 línies des de P3 a Batxillerat.
Concertat excepte Batxillerat.

Idiomes (anglès i francés): Story telling,
Arts and Craft, Robotics i Science.

Auxiliar de conversa nadiu i viatges 
d'immersió lingüística.

Batxillerat DUAL.
Cuina pròpia.

Piscina des de P3 fins a 4t 
de Primària en horari escolar.

Casal d'estiu portat pels 
professors obert al barri.

Concerta la teva visita 
personalitzada al 
nostre web



CENTRES COMERCI-
ALS 

L’Illa Diagonal

EXPOSICIÓ DE VEHICLES A L’ILLA FINS AL 21 DE MARÇ
CONCENTRACIÓ DE VEHICLES DAVANT L’ILLA, 21 DE MARÇ


