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Amb 135 anys d’experiència educativa, 
a Salesians Sarrià treballen per oferir als 
seus alumnes un ensenyament adaptat 
als temps actuals, amb la incorporació de 
nous estudis i l’adequació de l’oferta 
formativa a les necessitats del mercat. 
També fan una aposta forta per la 
internacionalització, amb l’aprenentatge 
de l’anglès a les aules, i a través de 
programes internacionals. D’aquestes i 
altres iniciatives parlem amb el director 
de Salesians Sarrià, José Abascal.

Quins són els canvis més importants 
en l’àmbit d’innovació educativa a 
Salesians Sarrià?
Recentment hem obtingut el certificat 
d’escola innovadora per part del 
Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta distinció s’ha 
aconseguit pel treball realitzat en matèria 
d’aplicació de noves metodologies a 
les aules com l’Aprenentatge Basat en 
Projectes (ABP) als cicles formatius o 
l’Aprenentatge cooperatiu, que es porta 
a terme al Batxillerat. A l’escola fa més 
de deu anys que treballem en una millora 
de la innovació i de les metodologies 
més adients per a cada un dels estudis 
que oferim. El nostre professorat està en 
constant formació per adaptar les classes 
a les necessitats del món actual.

El Batxillerat Internacional és una de 
les grans apostes de l’escola. Com 
han sigut els primers anys d’aquests 
estudis?
El Batxillerat Internacional (IB) genera 
cada vegada més interès entre els 

“El Batxillerat Internacional permet estudiar en qualsevol 
universitat estatal i internacional de prestigi” 
“Aquesta possibilitat d’estudis genera cada vegada més interès entre els 
alumnes”

alumnes, ja que els permet estudiar en 
qualsevol universitat estatal i internacional 
de prestigi. El curs passat es va graduar la 
primera promoció d’alumnes de l’escola 
amb uns resultats per sobre de la mitja 
europea. A més, aquest any hem obert 
una tercera línia i tenim més de 120 
alumnes cursant aquests estudis.

En un món que és cada vegada 
més global, com s’aplica la 

internacionalització als estudis 
postobligatoris?
A Salesians Sarrià portem a terme diferents 
iniciatives per potenciar l’aprenentatge 
d’idiomes, especialment de l’anglès. En 
alguns cicles formatius s’imparteixen més 
del 40% de les classes en llengua anglesa, 
i en diversos dels itineraris de Batxillerat 
es realitzen en anglès més del 33% de 
les classes. A més, a les aules també 
participen un grup d’ajudants lingüístics 
que col·laboren amb els professors a 
impartir les classes en llengua estrangera. 
Els nostres alumnes tenen l’oportunitat de 
participar en programes d’intercanvi amb 
estudiants estrangers, realitzar pràctiques 
en empreses europees o fer una part del 
curs a una escola estrangera. Entre el 
professorat es potencia l’aprenentatge 
de la llengua anglesa amb classes de 
conversa a l’escola i, amb programes 
d’intercanvi. Gairebé la meitat del nostre 
professorat està certificat per impartir 
classes en anglès.

En els últims anys s’ha treballat 
en l’adaptació de la Formació 
Professional Dual. Quins són els 
beneficis d’aquests estudis per als 
alumnes?
Aquests últims cursos hem aplicat a més 
del 90% dels cicles formatius la Formació 

El director José abascal, a l’escola Salesians Sarrià. 
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Professional Dual. Aquesta metodologia 
permet als estudiants realitzar una bona 
part de l’ensenyament en una empresa. 
D’aquesta manera, els alumnes tenen 
més possibilitats d’aconseguir una feina 
i poden aprendre treballant en projectes 
reals. Aquest format els aporta una 
motivació extra en la formació i, a més, 
són uns estudis que estan cada vegada 
més valorats per les empreses del mercat.

La solidaritat és un dels pilars de 
Salesians Sarrià. Quins projectes es 
porten a terme des de l’escola?
Treballem en activitats solidàries tant 
a escala nacional com internacional. 
‘Share the Light’, projecte finalista en 
l’àmbit educatiu dels Premis Fundación 
Telefónica al Voluntariado, es porta a 
terme a City of Joy (Zàmbia) per part d’un 
grup d’estudiants de cicles formatius de 
grau Superior que realitzen tasques de 
manteniment a un orfenat. D’altra banda, 
treballem conjuntament amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
amb el projecte ‘Repassem Junts’, en 
el qual alumnes de Batxillerat donen 
classes de repàs a un grup d’uns 45 nens 
i adolescents del barri de Sarrià.

Un dels eixos que s’està potenciant és 
la sostenibilitat. Quins són els projec-
tes que treballeu des de l’escola?
A més de formar part de la Xarxa Escoles 
+ Sostenibles, aquest curs hem inaugurat 
la nostra coberta verda, guanyadora del 
projecte ‘Cobertes Verdes’ promogut 
per l’Ajuntament de Barcelona. Al pati 
de l’escola hem integrat un espai de 
191 m2, on s’han instal·lat unes plaques 
fotovoltaiques, dos aerogeneradors, un 
hotel per a insectes i un ampli espai de 
vegetació, que permetrà als estudiants 
del cicle formatiu d’Energies renovables 
realitzar una part de les pràctiques 
a l’escola. A més d’aquest projecte, 
a l’escola sempre hem treballat la 
sostenibilitat a les classes, potenciant 
l’estalvi d’energia o la gestió sostenible 
dels residus domèstics i industrials.

Quin és el compromís social de 
l’escola?
A Salesians Sarrià tenim una clara 
vocació social que forma part d’una 
de les línies estratègiques de l’escola. 
Som un centre acollidor, inclusiu i de 
qualitat. Tenim una visió clara i seriosa 
del que significa l’educació inclusiva a la 
Formació Professional.  

• Batxillerats
• Batxillerat Internacional

• Cicles de Grau Mitjà
• Cicles de Grau Superior

• PFI • Formació contínua

PORTES OBERTES 
SALESIANS SARRIÀ

24 de febrer

www.salesianssarria.com/ca/portes-obertes

FP
DUAL





El poeta sap que cada poema és un crit de llibertat
Del pròleg de J. V. Foix a la seva obra completa.
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Els negocis abans, dic jo, també eren 
més fàcils de portar que ara...
No era tan complicat com ara, no. Ara 
han sortit unes normatives que costa molt 
seguir i es fa cada dia més complicat. 
La pastisseria també ha canviat, i els 
congelats i la pastisseria industrial ho ha 
trastocat tot una mica. També el nostre 
paladar s’ha modificat amb el pas del 
temps... Els gelats mateix, avui, molts són 
industrials.

Per cert, una curiositat. El logotip de la 
pastisseria, per què l’església de Sant 
Vicenç?
Ai! D’això no sé s’hi n’hem parlat mai. ¿Ho 
sap que el logotip i la lletra són de Josep 
Obiols, el pintor? Ell n’és l’autor. I l’esglé-
sia no deixa de ser un punt de referència 
sarrianenca. De fet, deu ser l’edifici més 
important i recognoscible de la vila.

Com el definiria vostè en Foix, més 
enllà del poeta i periodista?
Per a ell, el més important era l’home i la 
llibertat. Al text que constitueix el pròleg a 
la seva obra completa, Foix diu: «El poeta 
sap que cada poema és un crit de lliber-
tat». Per les seves creences ideològiques, 
jo defenso que Foix era una persona prò-
xima a democràcia cristiana i al primer 
Charles Maurras. Foix va ser sempre un 
home íntegre i coherent. Un patriota. 

Vostè quan hi arriba a can Foix?
Jo hi arribo el 1952. Tenia 15 anys. Jo 
sóc fill de Sant Llorenç de la Muga (Alt 
Empordà). Ara tinc 81 anys... ja fa 66 anys 
que soc aquí!

Una vida intensa i enriquidora... 
M’he sentit una mica privilegiat, 
sincerament. De més jove no te n’adones. 
Amb el pas del temps, ho reconeixes. Jo 
em posava a treballar a les sis del matí, 
cada dia. Vaig fer el Batxillerat i vaig 
començar a estudiar Econòmiques a la 
Universitat. Però en el meu entorn vaig 
passar una mena d’universitat anònima, 
perquè aquí, a can Foix, moltes tardes, 
havent dinat, s’hi reunien els intel·lectuals 
de l’època i parlaven, compartien i 
debatien. Eren lliçons!

Ara, aquest gener, ha fet 32 anys que 
en Foix ens va deixar, amb 94 anys 
d’edat...
Val a dir que en Foix no va ser una persona 
que s’anés degradant. Es va mantenir 
ferm. El dia abans que morís el felicitaven 
per la ràdio —va néixer un 28 de gener i 
va morir un 29 de gener— i ell contestava 
i parlava del moviment surrealista, del 
dadaisme, de Dalí, del cubisme, perquè 
tenia una memòria extraordinària.

Els prestatges i els armaris l’envolten 
per complet. Entre parets de llibres i 
muntanyes de papers i de documentació, 
una taula de despatx, també atapeïda. 
“Aquesta era l’habitació d’en Foix, que 
hem condicionat com a despatx”, em diu 
Jordi Madern, el responsable actual de la 
gestió de les pastisseries Foix i president 
de la Fundació J. V. Foix. Sempre que 
entro a can Foix del carrer Major de Sarrià 
em sembla estar fent un salt enrere en el 
temps i que l’autenticitat m’embolcalla. I 
per fer l’entrevista m’he hagut d’endinsar 
a la rebotiga; és com m’ho havia imaginat. 
Quantes històries i quantes converses 
deuen guardar aquestes parets.

Li sembla que comencem?
Però, de què hauríem de parlar?

De les pastisseries, de Foix, de la 
celebració dels 125 anys del seu 
naixement, de la Fundació...
Aquest any, a la Fundació hem estat 
organitzant tot un seguit d’actes i activitats 
al voltant d’aquesta efemèride, sí: el 125è 
aniversari del naixement del poeta. 

La Fundació, pels recursos que té, està 
fent molta feina...
La Fundació J. V. Foix es va crear el 1991 
perquè s’havia de celebrar el centenari de 
Foix el 1993, com així es va fer. Després 
s’ha mantingut activa perquè hi creiem 
i perquè ho considerem important. És 
gràcies a l’activitat de la Fundació que 
hem pogut reeditar llibres o editar-ne de 
nous, per exemple. O organitzar actes i 
esdeveniments al voltant de la figura de 
Foix. Jo li puc assegurar que si no ho 

considerés important no ho faria ja que no 
dóna res i costa molt... no sé si m’explico.

Què conté la Fundació? 
L’arxiu conté tot el material que va ser de 
Foix, així com tot el que ha anat sortint 
després de la seva mort fins avui dia. Allí 
hi és tot. Hi ha tota la correspondència, 
per exemple. Entre els corresponsals 
hi trobem el pintor Josep Obiols, amic 
de Foix des dels 4 anys, Salvador Dalí, 
Joan Miró... objectes personals, llibres, 
fotografies, premsa, enregistraments...

És una llàstima que l’espai no sigui 
més visitat...
Tothom que vulgui pot anar a veure-ho, si 
volen. Hi ha una escola que hi va cada any: 
l’escola Poeta Foix. La mainada fa versos 
i per Sant Jordi fan un concurs de poesia 
i es donen uns premis. No és l’única es-
cola, però són poquíssimes les que visiten 
aquest espai. Tampoc no es pot dir que es-
tigui condicionat com seria recomanable. 

Hi ha molt foixista. Estarien 
encantats...
És veritat. Amb les reedicions o noves 
edicions dels textos de Foix, alguns d’ells 
inèdits, hem tingut molt bona resposta. 
Veig que a molta gent li ha agradat molt 
que surtin aquestes edicions.

La producció literària de Foix és 
molta...
I la que sabem o intuïm que era d’ell, 
també, perquè molta no anava signada. 
Va crear una revista sarrianenca que 
es deia La Cònsola, on hi van participar 
moltes persones de Sarrià. Ell hi feia de 
periodista, tot i que no tot allò que va 
publicar-hi anava signat. I així trobaríem 
altres exemples. Com a La Revista, una 
altra publicació on Foix s’incorpora 

el 1917 gràcies al seu amic Joaquim 
Folguera. El mateix passava en una altra 
revista, Trossos, fundada per Josep M. 
Junoy, els dos últims números de la qual 
va dirigir Foix. Sabem que hi ha un munt 
d’originals seus que no anaven signats. 
O a Monitor de les Arts i de les Lletres, 
una revista que va aparèixer a Sitges entre 
1921 i 1923 i que va crear amb el seu amic 
Josep Carbonell. I al diari La Publicitat, 
quan va començar a sortir en català, on 
va treballar de 1922 a 1936 i on publicava 
diàriament amb el pseudònim Fòcius. O a 
Serra d’Or, on signava només amb un F.

Com és que un home com ell, amb 
aquesta capacitat i intel·lectualitat, va 
decidir mantenir-se al capdavant de la 
pastisseria?
Molta gent els costa d’entendre-ho. 
Pere Gimferrer i Gabriel Ferrater també 
s’ho preguntaven. El seu pare va morir 
el 1936. Llavors era una botiga i Sarrià 
era un poble d’uns 4.000 habitants. Era 
una botiga de poble i la seva mare era 
darrere el taulell, amb la seva germana. Ell 
s’hi havia de quedar; no les podia deixar 
soles. I això que ell aquí va passar por, en 
aquella època, ja que el moviment polític 
Acció Catalana  abans que fos un partit el 
feia funcionar ell, tot hi que no hi figurés. 
I temia que el vinguessin a detenir. Però 
bé, Foix es troba aquí havent de portar el 
negoci ja que ell estimava molt el seu pare 
i la seva mare. El pare, abans de morir, li 
va donar les claus i li va dir: “No tinc cap 
deute amb ningú i ja saps tot el que he 
fet i el que us deixo”. D’altra banda, ell es 
va trobar amb un negoci que li permetia 
viure, li donava de menjar i tranquil·litat 
econòmica. La pastisseria li permetia 
precisament fer allò que més li agradava: 
escriure. I fer-ho en català. Pensa que ell 
sempre es va negar a escriure en castellà.

Madern, a la pastisseria del carrer Major, amb el bust del poeta al darrere

Foix i Madern, el 1986.
©Arxiu de la Fundació J. V. Foix.
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08017 Barcelona
e-mail: info@foixdesarria.com 
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“A Institut Espasa utilitzem les tècniques més innovadores i 
actuals que ofereix la psicologia clínica i de la salut”
L’equip està format per un grup de 10 psicòlegs, especialistes en 
diferents àrees: adults, infants, autisme, parelles, adolescents, traumes 
psicològics, esportistes d’elit, executius...
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REBECCA ESPASA I GABRIELA VIEGAS

Rebecca Espasa i Gabriela Viegas (en primer terme) a les instal·lacions de l’Institute Espasa

amb menors per problemes de dèficit 
d’atenció o autisme.
Aquest és un punt fort a l’Institut Espasa. 
Portem un temps treballant amb trastorns 
de l’espectre autista. Aquests nens i nenes 
amb autisme arriben amb molts problemes 
de comunicació i llenguatge. Òbviament, 
tenen dificultats a l’escola. Després 
del treball que fem aquí, guanyen en 
llenguatge, es comuniquen millor i, és clar, 
participen més en el seu entorn, familiars 
i amics. I els resultats a l’escola, milloren. 
Estem molt contents i esperançats per 
sumar en el tractament d’aquest greu 
problema pels nens i les famílies. De fet 
acabem de crear una unitat de Trastorns 
del Neurodesenvolupament amb la que 
contem amb una fantàstica neuropediatra, 
la Dra Julieta González.

També amb infants no autistes que 
tenen problemes a l’escola?
És que un infant amb dèficit d’atenció és 
un nen dispers. S’avorreix a classe, no es 
concentra. I com a conseqüència no treu 
profit de l’escola. Després de les sessions 
de neurofeedback millora molt aquest 
aspecte i la regulació emocional també 
(estan més tranquils). 

A la introducció d’aquesta entrevista, 
quan la redacti, vull fer referència al 
fet que esportistes d’elit i executius 
cerquen en la psicologia una forma 
de treure més rendiment. Aquí teniu 
aquest tipus de client, oi?
Sí. I creixerà aquesta demanda. Tan des 
d’un punt de vista esportiu de nivell com 
en l’àmbit empresarial, aquestes persones 
necessiten millorar la seva resposta 
davant l’estrès i treballar o competir sota 
pressió. Amb el Neurofeedback  eduquem 
o entrenem el cervell per guanyar atenció 
i concentració, per disminuir l’ansietat, 
per saber controlar emocions o impulsos; 
autogestionar la situació. Aquestes 
persones guanyen i milloren notablement 
després d’haver fet unes sessions 
determinades. Actualment portem 
esportistes professionals per ajudar-los a 
rendir millor en competició.

Algú, potser, pensarà que els 
tractaments o les sessions no són 
econòmiques...
Sabem que el preu de les sessions estan 
a la banda mitjana del que es cobra 
habitualment. També et podem dir, quan 
s’interessen pel Neurofeedback, que la 
primera sessió és informativa i és gratuïta.

Anar al psicòleg? Quan i per què? És 
veritat que socialment hi ha hagut la falsa 
creença o idea que visitar un psicòleg era 
perquè estaves boig (persona que pateix 
una malaltia mental). L’associació de 
conceptes ens hi portava però no té cap 
fonament. En realitat, és del tot erroni. 
Per exemple, un esportista que vulgui 
millorar el seu rendiment consulta la seva 
situació a un psicòleg. Un executiu o un 
empresari que diàriament ha de prendre 
decisions fonamentals pel negoci es deixa 
tractar per un psicòleg amb la intenció de 
millorar la seva concentració. Un menor 
amb dèficit d’atenció o un adult amb un 
trauma psicològic seran persones ateses 
per un professional que els ajudarà a 
sortir d’aquest estat. A Sarrià tenim, a 
tocar de casa, l’Institut de Psicologia 
Espasa, que es troba ubicat dins l’espai 
d’Ergodinámica Clínica, al passeig de la 
Bonanova. Un centre a l’avantguarda de 
les tècniques i aplicacions clíniques més 
innovadores que l’han situat com a referent 
en psicologia a Barcelona. Entrevistem a 
Rebecca Espasa i Gabriela Viegas.

Què és l’Institut Espasa?
És un centre de psicologia que funciona 
a Barcelona des de fa 6 anys, tot i que 
la coordinadora del centre porta més de 
20 exercint la psicologia clínica. L’equip 
està format per un grup de 10 psicòlegs, 
especialistes en diferents àrees: adults, 
infants, autisme, parelles, adolescents, 
traumes psicològics... I que a més 
dels coneixements teòric-pràctics dels 
models més clàssics de la psicologia 
clínica és diferencia per estar molt al dia 
sobre les neurociències, concretament 
en l’aplicació a la consulta dels últims 
avenços en neurociència. En aquest sentit 
utilitzem els mètodes més innovadors i 
actuals que ofereix la psicologia clínica i 
de la salut.

Traumes psicològics?
Nosaltres som especialistes amb el 
tractament dels traumes psicològics; 
persones que pateixen emocions 
bloquejades per situacions que han viscut 
com ara abusos físics o psíquics, sexuals, 
maltractaments, negligència en la infància, 
abandonaments, dols complicats... A 
vegades, més de les que pensem, això té 
molt a veure amb depressions i trastorns 
d’ansietat que no s’acaben de curar mai, 
alguns trastorns de la personalitat. Això 
vol dir que hi pot haver un problema que 
hem de buscar en el passat. Com dic, per 
posar un exemple visual, en ocasions cal 
baixar al fons de la caverna. No és per 
gust, sinó perquè està condicionant la 
vida de la persona, tant si és conscient 
com si no. I si ho resolem, resolem els 
símptomes psicopatològics clínics.

Quines són aquestes tècniques 
innovadores?
Tres mètodes, especialment: l’EMDR 
i la psicoteràpia  sensoriomotriu i el 
Neurofeedback. El més poc conegut és 
el neurofeedback. Amb aquesta tècnica 
primer hem de fer una prova avaluació 
extensa de la simptomatologia de la 

persona: hàbits de descans, son... I 
després fem el MiniQ, que és una prova 
(un electroencefalograma de diferents 
punts del cervell), per mesurar en cada 
punt com funcionen les ones cerebrals 
(des de les més lentes a les més ràpides). 
Normativament, han de predominar les 
ones ràpides al davant i a l’hemisferi 
esquerre del nostre cervell, i les ones 
lentes al darrera i, algunes d’elles, en 
l’hemisferi dret. En molts casos de dèficit 
d’atenció, hi ha molta ona lenta al frontal. I 
en casos de trauma predominen les betes 
(les ones més ràpides del cervell), que 
tenen a veure amb estats de pànic.
I així analitzem punt per punt. I aquest 
primer anàlisi ens permet treballar amb 
el pacient d’una forma individualitzada, 
fent el seu protocol de tractament i no 
seguint patrons o models estandarditzats. 
Entrenem quines ones han d’augmentar 
i quines ones han de disminuir perquè la 
persona aconsegueixi els canvis desitjats. 
I són a llarg termini.

D’acord. Llavors, el neurofeedback, 
quins beneficis aporta?
El Neurofeedback ajuda a les persones que 
aprenguin a regular el seu funcionament 
cortical, per optimitzar el seu rendiment i 
focalitzar l’atenció d’una forma més eficaç. 
Són tècniques innovadores i científicament 
aprovades de les que poden beneficiar-se 
persones amb les següents dificultats: 
TDAH, epilèpsia parcial, quadres d’estrès 
i angoixa, insomni, bruxisme, migranya, 
drogues i dolor crònic, entre altres.

I l’EMDR?
Es tracta d’una tècnica força nova basada 
en com funciona el cervell a l’hora de 
metabolitzar situacions traumàtiques. El 
protocol clínic d’intervenció és força curiós, 
ja que tal i com el nom de la tècnica indica, 
E (eye) M (movement) D (desenzititation) R 
(reprocessing) es tracta de provocar una 
dessensibilització d’un fet que causa una 
resposta traumàtica en el pacient i, per 

tant, li provoca psicopatologia, a través 
d’aconseguir una atenció dual. Aquesta 
tècnica ha demostrat la seva eficàcia en 
diferents tipus de patologies com l’estrès 
post-traumàtic, els trastorns d’ansietat, 
la depressió, entre altres. És fonamental 
treballar les memòries traumàtiques 
inconscients perquè provoquen molta 
de la psicopatologia que atenem a la 
consulta.

Tothom que us demana visita ja sap 
que té un trauma?
N’hi ha que si ho tenen clar. Però d’altres 
no. Arriben a l’Institute per depressions, 
trastorns en l’alimentació o addiccions, 
per exemple. I en la base d’aquests 
comportaments pot haver-hi un trauma. 
I en ocasions, els traumes no han de ser 
amb T majúscula; poden ser la suma de 
petites coses que han anat condicionant 
la personalitat de la persona i han acabat 
fent patologia.

I algú que hagi patit una situació greu, 
que viu traumatitzada, es cura?
Et posaré dos exemples. Una noia que ha 
patit una violació i la d’una noia que va 
viure l’atac terrorista de Barcelona, ara fa 
un any, i que hem tingut al centre. Els dos 
casos són persones que internament els 
queda una cicatriu, diguem-ho així. Un tall 
és cura, però queda la cicatriu i aquesta 
pell és més forta. El que t’ha passat, t’ha 
passat, però hem d’intentar que no et 
condicioni la vida, que no ho revisquis 
perpètuament. No ets mai més el mateix? 
Doncs, no. Però amb la teràpia que vam 
seguir amb la noia que va viure l’atac 
terrorista, i que no sortia de casa, avui 
treballa, es relaciona amb gent nova... ho 
ha superat, malgrat que viurà amb aquest 
record la resta de la seva vida. I ara sap 
que les coses dolentes també passen aquí 
mateix i a la bona gent, però té la força per 
seguir endavant i tornar a ser feliç.

He vist a la pàgina web que tracteu 

Institut de Psicologia Espasa
Passeig de la Bonanova 88

08017 Barcelona
M: 656 333 651
T: 933 218 400

info@institutespasa.com
www.institutespasa.com
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Superservis, un supermercat modern amb ànima de colmado
Em diu el senyor Tordera que una de les 
principals diferències de Superservis res-
pecte a les grans cadenes de supermer-
cats que dominen el sector comercial a 
Catalunya i Espanya (com Bon Preu, Mer-
cadona, Carrefour, etcètera...), és el pro-
ducte fresc i el tracte de proximitat: “Ens 
sabem els noms de la majoria dels nos-
tres clients”. I mentre m’ho explica pen-
so en aquelles botigues de queviures de 
Barcelona, carregades de referències mil, 
amb el matrimoni atenent els clients des 
de la mateixa porta, com aquell qui diu, 
i saludant-los pels seus noms. I concloc 
que només establiments com Superser-
vis, amb la dimensió justa però amb milers 
de productes per triar, poden combatre la 
fredor de les grans superfícies. Estar al dia 
en el servei, amb les millors eines informà-
tiques i de gestió, no té perquè anar renyit 
amb el tracte al client. Parlem amb Lluís 
Tordera Dilla (68 anys).

Superservis és de 1959, però aquest 
projecte ja és d’abans, oi?
Arrenca amb la botiga que el meu pare, 
Joan Tordera, va obrir al carrer d’Aribau, 
el 1945. Ell era fill d’Aiguafreda (Vallès Ori-
ental) i va arribar jovenet a Barcelona. Va 
entrar a treballar a una botiga d’aprenent.

Va créixer professionalment i obre la 
botiga al carrer d’Aribau...
Sí. Amb la mare. Com has dit, el 1945 i era 
una adrogueria, concretament. L’any 1959 
s’ajunten amb altres adroguers i impulsen 
Superservis. Va ser un dels primers super-

mercats de Barcelona. Era a la Rambla, 
on hi havia hagut les Galeries Astoria. Un 
sistema diferent, amb galeries comercials, 
tot molt innovador per l’època.

Allò devia ser l’inici de la jubilació de la 
lliura de mongetes i del petricó de vi...
(Riu). Es podria dir, sí. De fet, els produc-
tors no estaven preparats. Vam haver de 
muntar al carrer del Carme un magatzem 
amb 14 o 15 noies per anar envasant 
els productes. Fins llavors tothom venia 
a granel. Pensa que aquesta va ser una 
revolució comercial molt ràpida i els pro-
ductors es van espavilar per portar el pro-
ducte final envasat. Va haver-hi un efecte 
de progressió geomètrica i no paraven de 
muntar supermercats. És en aquella èpo-
ca que neix Caprabo també, per exemple.

Ara, actualment, qui hi ha al darrere de 
Superservis i quants sou?

Bé. La trajectòria de Superservis es va 
estroncar en un moment determinat, fa 
molts anys, com a conseqüència de les 
desavinences dels socis. I ens ho vam 
quedar nosaltres, la família Tordera. Avui 
l’equip assessor de l’empresa som el Car-
los Marco, (cosí del Lluís;, l’Oriol Cavallé, 
gendre; els fills Anna i Joan; la meva mu-
ller Carolina, i jo mateix. I, en conjunt, unes 
100 persones en plantilla repartits pels sis 
centres comercials que tenim a Catalunya.

Punyeta! 100 treballadors?
Les necessito, eh!

(Ara sóc jo que riu)... Perdoni, no ho 
poso en dubte, no. És la sorpresa que 
he tingut perquè la idea que tenia de 
Superservis era un negoci familiar i 
més modest, vaja...
Negoci familiar, sí, perquè ara el negoci 
ja podem dir que es troba en mans de la 
tercera generació. I la dimensió ve dona-
da pel creixement dels últims anys. Tenim 
sis botigues (als carrers Avinyó, Aribau, 
Major de Sarrià i Vallirana, al Farró. I dues 
botigues grans a Parets). A més, ens fem 
nosaltres els embotits, que agraden molt. 
Al final, necessitem moltes mans.

Fer embotits propis serveix per marcar 
una diferència amb la competència? És 
un valor afegit?
Home! Fer el mateix que fa el Mercadona, 
per posar un exemple, no ho puc pas fer i 
seria un suïcidi. Hem d’intentar diferenci-
ar-nos. I fem la producció pròpia del nos-

tre embotit que agrada molt. També ens 
fem els sucs, per exemple.

Sucs? De fruites?
De fruites i verdures, sí. Fa uns mesos 
vam obrir un establiment al carrer d’Ari-
bau: Fruiteca. És una fruiteria nostra (hi 
ha amanides, batuts, sucs, fruites, entre-
pans...) on, a més, elaborem els sucs de 
fruita que envasem i que portem a les bo-
tigues de Superservis. Tenim una quinze-
na de referències. Estan fets amb produc-
tes de primera qualitat i estan elaborats 
amb el sistema cold pressed, que manté 
i conserva les propietats de la fruita. Els 
fem diàriament.

Quins creu que són els trets diferencia-
dors de Supers ervis en relació amb la 
competència?
Tenim un producte fresc de qualitat i de 
proximitat. Botigues amb moltes referèn-
cies -al Farró, els clients en han batejat 
amb com el petit Corte Inglés-, on pots 
fer-hi una compra ràpida. Servei a domicili 
immediat. I un tracte al client excel·lent: 
aquí ens sabem els noms i els cognoms 
de les persones que ens compren. És un 
tracte de proximitat.

I teniu plans de futur immediats que es 
puguin explicar?
Estem en un bon moment. Volem créixer i 
estem valorant diferents opcions, que n’hi 
ha moltes avui per avui. El cert és que en 
el termini de 5 anys voldríem fem un salt 
endavant. Veurem. Us tindrem informats.
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La Festa del Trinxat, la cita gastronòmica anual de Puigcerdà
S’hi van fer cues. Pirineus TV ens ho 
va mostrar. Les entrades es van posar 
a la venda el dia 4 de febrer i abans 
no s’obrissin les portes de l’oficina de 
turisme de Puigcerdà, aquell dia, ja hi 
havia persones esperant per adquirir-
les. La Festa del Trinxat de Puigcerdà té 
aquest ganxo i és així d’atractiva. De fet, 
en poques hores ja s’havia reservat una 
quarta part de les 1.000 places, que és la 
capacitat màxima possible que pot encabir 
la pista del poliesportiu de la capital de la 
Cerdanya, escenari de la festa. Un miler 
de comensals que cada any, des de fa 
uns quants, no falten a la cita. I els que 
voldrien entrar-hi i no poden! El preu de les 
entrades és de 27,50 euros i els tiquets es 
podran adquirir a l’Oficina de Turisme de 
Puigcerdà a partir del dia 4 de febrer. Per 
conèixer més detalls de la 24a edició de la 
festa, que se celebra aquest 23 de febrer, 
entrevistem a la regidora de Promoció 
Econòmica, Turisme i Comunicació de 
l’Ajuntament de Puigcerdà, Montse 
Dolcet. 

Una nova Festa del Trinxat i ja tenim 
l’èxit de convocatòria...
Des de fa uns anys que s’omple la capaci-
tat màxima que permet l’espai del Polies-
portiu, que són un miler de comensals. No 
hi podem posar més gent i n’hi ha qui es 
queda fora. La veritat és que la Festa del 
Trinxat és molt esperada i són molts els 
qui hi volen ser. Ja no parlo només dels 
cerdans. Parlo de gent d’Andorra, de co-
marques veïnes, de l’alta Cerdanya...

Quins elements fan que sigui una festa 
tan desitjada?
És una festa gastronòmica, amb un àpat 
ben complet, bo i ben treballat, al final del 
qual hi ha ball per acabar de passar una nit 
agradable. S’hi reuneixen famílies sence-
res. Ho has vist a les imatges de Pirineus 
TV? El primer dia de venda d’entrades i 
ja hi havia cua de persones interessades 
en reservar una taula minuts abans que 
s’obrissin les portes de l’oficina de turis-
me, que és on es venen les entrades per 
la Festa. En poques hores ja havíem venut 
una quarta part!

Ens pot avançar si hi ha cap novetat en 
relació a anys anteriors?
Aquesta és una festa que manté un format 
molt similar, any rere any. Però hi ha dues 
novetats que voldria posar en valor. L’una 
és que en aquesta edició hem refermat la 
nostra aposta pels productors locals i hem 
obert una nova etapa de col·laboració 
amb l’Associació Agroalimentària de 
Cerdanya; el segon plat, que serà de 
vedella ecològica, ens l’ofereixen ells. 
La Festa del Trinxat sempre ha tingut en 
compte els productors locals, però potser 
d’una forma impulsiva o poc regular. 
Volem que l’Associació tingui un paper 
clau en la festa ja que és un aparador 
important pels productors i productes de 
la Cerdanya. La segona de les novetats 
és la participació, aquest any, per primera 
vegada, dels alumnes de Cicle formatiu 
de grau mitjà de Cuina de l’Institut Pere 
Borrell de Puigcerdà. Faran d’ajudants 
de cuina. Per a ells serà una part més 
de la seva formació i experiència i, per 
a nosaltres mans, que ens en fan falta 
sempre moltes.

La pràctica totalitat dels productes són 
locals, oi?
Sí, sí. La col d’hivern, les trumfes, els 
formatges, els embotits i la vedella, com 
t’he dit.

Una festa d’aquesta magnitud, amb 
100 taules i amb 1.000 comensals... 
quanta gent necessiteu? Quants 
voluntaris sou?

Més de 100 persones treballant, aquests 
dies i durant la festa, segur. Ja només s’hi 
parlem de cambrers, pel dia de la festa, 
en necessitem 50! Llavors, la brigada, els 
regidors, els voluntaris, els cuiners... Més 
de 100 persones, està claríssim.

Una curiositat. Quants quilos de 
patates s’utilitzen per tota aquesta 
gentada?
Doncs, si ho vols et puc passar una relació 
d’ingredients i quilos. 90 quilos de col 
d’hivern, 150 quilos de patates, 75 quilos 
de rosta i 25 litres d’oli, per exemple, entre 
altres. Vols saber quantes dents d’all?

(Ric). També ho té anotat a la llista?
És clar! No voldràs fer un trinxat sense 
all, no? (I mentre faig que sí amb el 
cap, respon). Per fer aquest trinxat 
necessitarem mínim uns 800 grans d’all.

Més o menys com està previst que es 
desenvolupi la festa?
El sopar començarà a les 21 hores amb 
una degustació d’embotits i formatges 
del Pirineu. A continuació el col·lectiu 
Cuina Pirinenca de Cerdanya oferirà 
uns entrants. Com és tradició el primer 
plat del menú serà el trinxat, cuinat pels 
restaurants de Puigcerdà, mentre que el 
segon serà vedella del territori elaborada 
per Cuina Pirinenca. Els encarregats 
de les postres seran els pastissers de 
la comarca. Al llarg del sopar hi haurà 
diferents espectacles d’entreteniment i 
després, tothom a ballar.
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Estem 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 Mo-
lina i Masella. Un refugi privi-
legiat 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 indi-
vidual per a 2 cotxes, sala de jocs 
i jocs per a nens.  La qualitat en 
el servei, la seguretat, la respon-
sabilitat 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.

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)

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 : 0,27 € / dia (2019) 

 SERVEIS: Neteja 40 Euros/50 Euros.
Genêt, Lupin, Jasmin: 40 €

Gentiane, Edelweiss, Angélique: 50 €
Fitxa rentadora : 4,00 Euros.
Fitxa secadora :  4,00 Euros.

Lloguer llençols/llits: 10,00 Euros.
2 restaurants a 250 m i a 500 m.

FIANÇA : 200 €

 Alta Mitja Baixa
 29-12-18/05-01-19 01-12-18/29-12-18 27-04-19/06-07-19  
 23-02-19/09-03-19 05-01-19/23-02-19 07-09-19/30-11-19  
 20-07-19/24-08-19 09-03-19/27-04-19 
  06-07-19/20-07-19   
  24-08-19/07-09-19   
  

Preu 
per
Setmana

Genêt: 2 ad. + 2 nens.  Saillagouse 540€ 115€ 85€ 390€ 90€ 60€ 330€ 70€ 50€
Lupin: 2 ad. + 2 nens.  Saillagouse 540€ 115€ 85€ 440€ 90€ 60€ 350€ 70€ 50€
Lupin Special: 4 ad. + 2 nen.  Saillagouse 690€ 150€ 105€ 600€ 130€ 95€ 460€ 98€ 75€
Gentiane: 6 ad. + 2 nens.  Saillagouse/Err 830€ 185€ 130€ 770€ 160€ 120€ 580€ 125€ 90€
Edelweiss: 8 ad. Saillagouse/Err 890€ 195€ 145€ 845€ 185€ 125€ 650€ 140€ 98€
Jasmin: 2 ad. + 3 nens Err 620€ 130€ 95€ 450€ 98€ 70€ 390€ 95€ 60€
Angélique: 4 ad. + 3 nens Err 790€ 170€ 125€ 660€ 145€ 98€ 550€ 120€ 85€

Preu 
per
Setmana

Preu 
per
Setmana

Preu per nit
2 nits mínim

Preu per nit
2 nits mínim

Preu per nit
2 nits mínim

WE WE WEExcepte
 WE

Excepte
 WE

Excepte
 WE

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

Tarifes vàlides 
del  01/12/2018 al 30/11/2019

Vacances escolars només per setmanes   

Per menys dies: consultar

Temporada baixa: - 10% per 3 setmanes

TARIFES 2019. PREUS DE LLOGUER XALET (sense despese d’electricitat)



IMPULSANT NOUS

REPTES EDUCATIUS
UN PROJECTE VITAL I 

ENTUSIASTA

VISITA’NS
www.sagratcorsarria.com 
Carrer del Sagrat Cor, 25
08034 Barcelona  

TRUCA’NS 
Tel. 93 203 02 00

Col•legi ConCertat 
en totes les etapes 
INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO, 
BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I EDU-
CACIÓ ESPECIAL

• Personalització de l’aprenentatge

• Intercanvis i Batxillerat Dual

• Projectes Internacionals

• Aprenentatge en anglès, català i
castellà a tots els nivells

• Educació en la Fe. Valors cristians i
Compromís social

• Projecte educatiu sòlid i en constant
renovació

• Desenvolupament de competències
digitals

• Innovació pedagògica

• Oferta extraescolar completa i
diversa

• Espais per a nadons

• Grans espais per a activitats a l’aire
lliure

• Escola amb Cor, Escola que suma

• Escola Creativa, Escola Nova 21

• Escola que aprèn

• Escola verda

JornaDes De portes oBertes:
• 16 FeBrer: Llar d’Infants, Parvulari, Primària i Nadis

• 23 FeBrer: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Inscriu-te a la nostra web ! 



Sant Medir, una tradició que es 
manté més viva que mai
La Colla Nova de Sant Medir, que l’any passat va 
celebrar els seus 90 anys, convida grans i petits 
a la cavalcada del dilluns 4 de març 

El Centre Els Blaus presenta en societat el 
cartell del centenari

Cloenda dels actes del 125è aniversari del 
naixement de J. V. Foix

Amb un “Visca Sant Medir! Visca Sarrià!” 
acaba la salutació del programa d’actes 
de la festa de Sant Medir de la Colla Nova. 
Enguany, la festa (l’onomàstica és el dia 
3 de març) se celebrarà el dia 4 de març: 
un dilluns. La raó és ben senzilla, segons 
explica Ernest Mota, president de la Colla 
Nova, a La Fada de Sarrià: “Des de fa anys 
que la festa la celebrem entre setmana. 
Si s’escau en un dissabte la passem 
al divendres abans. I si és diumenge, 
com aquest any, l’ajornem per al dilluns 
següent. Això ho fem per fer coincidir la 
festa amb les escoles obertes. Aquesta és 
una festa que tothom la gaudeix però qui 
més, els nens i les nenes. Si ho fem un 
cap de setmana, molts serien fora. Així, 
si ho concentrem en un dia feiner, amb 
les escoles obertes, assegurem que els 
menuts vindran i que s’ho passaran bé”, 
afirma Mota. De fet, la colla envia, des de 
fa anys, una carta a les escoles de Sarrià 
anunciant-los la festa de Sant Medir.
La Colla Nova, que 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 un total de 1.455 
quilos de caramels, Palotes i xumets, en un 
recorregut que serà més o menys igual que 
el de l’any passat “i que només es veurà 

alterat, pensem, per les obres de carrer 
Major de Sarrià. La resta, com sempre, 
igual”, diu Mota. Per saber-ne més, feu-
vos amb un dels programes de mà de la 
festa, on trobeu ben explicat l’origen de la 
festa, el recorregut, les colles que hi ha a 
Barcelona i 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.
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 que l’han deixat sense activitat 
durant uns anys, en dues etapes de la 
seva vida. Ara, des de l’any 1974 es manté 
en actiu.
Al Districte de Sarrià hi ha quatre colles 
(L’Humorística, l’Antiga de Sant Medir, la 
Colla Nova i la Jovenívola), que aquests 
dies ultimen els preparatius de les 
cavalcades. En aquesta edició de la festa, 
s’hi trobarà a faltar l’Agrupació Bonanova. 
A Barcelona, la Federació de Colles 
aglutina unes 30 colles, aproximadament, 
amb festes de Sant Medir a Gràcia, Sarrià, 
Sants, la Bordeta i a Sant Cugat del Vallès.

El Centre Excursionista Els Blaus ja té el 
cartell del centenari. La Fada ha tingut 
l’oportunitat de veure (i reproduir en aquest 
espai) el disseny del cartell que anuncia 
l’esdeveniment d’una de les entitats més 
arrelades a la Vila. L’autor del disseny és 
Domingo Benito Buisan que malaurada-
ment ens ha deixat recentment, a l’edat 
de 91 anys. Benito era soci de l’entitat des 
de feia molt anys. Aragonès de naixement 
i publicista de professió, va dedicar-se 
molts anys a la pintura, especialment 
l’aquarel·la, i tenia un bloc a internet on hi 
mostrava els seus treballs.
El president del Centre Excursionista, Al-
bert Arbós, i la presidenta de la comissió 
del centenari, Sofia Daura, expressava la 
tristesa per la pèrdua d’una persona “que 

sempre ha estat molt vinculada a l’entitat 
i durant molts anys va ser un dels mem-
bres actius del Centre. És una llàstima que 
no hagi pogut celebrar amb nosaltres el 
centenari. Volem expressar el nostre agra-
ïment per la seva dedicació i fer arribar les 
nostres mostres de condol a la família”.
La comissió que organitza el centenari 
d’Els Blaus prepara, des de fa un parell 
d’anys, un extens i ambiciós programa 
d’activitats per celebrar els seus 100 anys, 
l’any 2020. Entre altres es pretén confec-
cionar un llibre, d’unes 300 pàgines, en 
format DINA4, que reproduirà documenta-
ció original i fotografies de l’entitat. Serà 
editat per Edicions El Mirador i se’n faran 
uns 300 exemplars en el seu primer tiratge.

Per cloure la celebració dels 125 anys del 
naixement de J. V. Foix i commemorar els 
32 de la mort, es va fer un acte doble a 
MUHBA-Vil·la Joana.
“J. V. Foix, entre la terra dels seus i la 
ciutat púgil” incloïa la conferència “J. V. 
Foix, flâneur a Barcelona”, d’Antoni Martí 
Monterde, que es va organitzar a la Sala 
del Rellotge. L’espai va quedar ple a vessar, 
amb una gran quantitat d’assistents.
El mateix èxit va tenir l’espectacle d’ombres 
i poesia «Hereu d’una nissaga morta», 

de moixic i Volianna, que era la segona 
part del programa preparat per a aquesta 
efemèride.
A l’acte hi va assistir Joan Roca, director 
del Museu d’Història de  Barcelona, que 
va voler agrair la tasca que desenvolupa la 
Fundació J. V. Foix, amb activitats, moltes 
d’elles, vinculades al MUHBA. En aquest 
sentit, Roca va expressar la voluntat del 
Museu de mantenir aquest lligam de 
col·laboració entre ambdues entitats.

SANT MEDIR EL CENTRE EXCURSIONISTA ELS BLAUS

J. V. FOIX
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Café Italiano + 
250gr. de Pasta Fresca Casera

GRATIS

+

*1 ticket por persona.
** válido hasta el 15/03/2019

Imatge del cartell del centenari i Domingo Benito. ©ElsBlaus

Una imatge de la festa de Sant Medir. ©CollaNovaSantMedro





Gran èxit de participació en la matinal 
solidària de Can Caralleu
Ja estan obertes les inscripcions pel Cros de 
Muntanya, del 23 de març

La inauguració de la restauració de les 
pintures del sarrianenc Josep Obiols, i els 
elements escultòrics de Rafael Solanic, 
del presbiteri de l’església de Sant Vicenç 
de Sarrià, es farà el proper dia 24 de 
febrer, amb la presència dels fills d’Obiols, 
mossèn Robert Baró, responsable del 
Patrimoni Artístic Diocesà del Bisbat 
de Barcelona i Isabel Pi, restauradora i 
coordinadora dels treballs de recuperació 
de l’obra.
“L’acte serà senzill, on parlarà un dels 
representants de la família Obiols. També 
ho faran mossèn Baró i la restauradora, 
Isabel Pi”, ha explicat el rector de 
la parròquia, Salvador Bacardit. La 
inauguració es farà després de la missa de 
dos quarts de 12, del pròxim 24 de febrer.
La restauració ha treballat en la totalitat 
dels elements del retaule, pintures i 
figures. Les obres van començar a primers 
del mes de novembre i per fer-ho s’hi 
va haver d’instal·lar unes bastides que 
durant aquests dies ha tapat el retaule per 
complet. El projecte de millora d’aquest 
element de la parròquia ha suposat una 
inversió de 50.000 euros.

Continuen els treballs de l’orgue
Aquests dies s’ha estat desmuntant la 
carcassa de l’orgue vell de Sant Vicenç. 
La intenció es deixar l’espai endreçat i net 
per ubicar-hi, en les properes setmanes, 
una part del nou orgue. La primera fase 
d’aquest ambiciós projecte de la parròquia 
podria inaugurar-se per la festa del Roser 
d’aquest any.

CAN CARALLEUSANT VICENÇ

Restaurades les pintures de 
l’altar major de Sant Vicenç de 
Sarrià
El 24 de febrer s’inauguren aquests treballs que 
permeten veure en el seu esplendor l’obra del 
pintor sarrianenc Josep Obiols

Festa de Santa Eulàlia
El passat 9 de febrer es va celebrar, 
anticipadament, la festivitat de Santa 
Eulàlia, patrona de Barcelona i de Sarrià. 
Bacardit ha volgut explicar que la festivitat 
es va fer abans d’hora (la celebració és 
el 12 de febrer) per fer-la coincidir en cap 
de setmana “i afavorir la participació dels 
feligresos”.
La missa familiar de les 19,15 va ser 
presidida pel cardenal emèrit Lluís 
Martinez Sistach. I al finalitzar, hi hagué 
un concret amb l’Orfeó Jove del centre 
Parroquial i també una ofrena floral de la 
colla dels Castellers de Sarrià.
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Les bastides a l’alta major, poques hores abans 
de ser retirades

©CanCaralleu

Més de 200 persones van participar en les 
activitats organitzades al Centre Esportiu 
Municipal Can Caralleu, on es van recaptar 
1.500 euros que es destinaran a la recerca 
dels tumors cerebrals infantils de l’Institut 
de Recerca de la Vall d’Hebron.
El dissabte 26 de gener es va celebrar una 
gran festa al centre esportiu municipal Can 
Caralleu, on esport i solidaritat es van unir 
un cop més per a recaptar fons en favor 
de la investigació dels tumors cerebrals en 
infants, destinats al projecte que impulsa 
Xavi Vallès ‘Del hospital a la catedral’.
La matinal va comptar amb l’assistència 
de més de 200 persones amb moltes 
ganes de passar-ho bé, que van participar 
en les activitats organitzades: campionat 
de pàdel, marxa nòrdica, màster de zumba 
i vermut musical amb Carles Carolina. 
També es va poder veure alguna cara 
coneguda de l’esport professional, com 
en Víctor Tomàs, capità del primer equip 
d’Handbol del FC Barcelona.
La festa va concloure amb un sorteig de 
premis entre tots els participants i l’entrega 
dels fons recaptats per la Fundació Can 
Caralleu durant la jornada. A aquesta 
aportació, cal sumar-hi els fons que el 
projecte ‘De l’hospital a la Catedral’ va 
obtenir amb la venda d’obsequis solidaris 
i el vermut.

Xavi Vallès i ‘Del hospital a la catedral’
És el projecte d’en Xavi Vallès, abonat 
dels Club Claror i malalt de càncer des 
de fa dos anys, que està duent a terme 
una campanya solidària en benefici dels 
nens amb tumors cerebrals. En concret, 
està duent a terme diverses accions per 
aconseguir recaptar els prop de 40.000 
euros que necessita l’Institut de Recerca 
de la Vall d’Hebron per a dur a terme un 
assaig clínic sobre els tumors cerebrals 
infantils que dirigiria el doctor Sánchez de 
Toledo.

La I Nit il·lustrada i literària de Sarrià 
abarrota Casa Orlandai 
La primera edició de la Nit Il·lustrada i Li-
terària de Sarrià, que es va organitzar el 
passat 1 de febrer, a Casa Orlandai, va ser 
tot un èxit. El local espai/menjador del bar 
de la Casa Orlandai va quedar abarrotat i 
molta gent no va poder gaudir, amb pleni-
tud dels sentits, la vetllada amb música, 
il·lustració i literatura organitzada per la 
llibreria sarrianenca A Peu de Pàgina, amb 

el suport de l’Associació Cultural de Casa 
Orlandai. La iniciativa va comptar amb la 
participació dels escriptors i lectors Marc 
Artigau, Bel Olid, Jordi Puntí i Ricard Ruiz 
Garzón, les il·lustradores Martí Alcon, 
Laura Borràs, Àfrica Fanlo, Eva Sánchez, 
Agustí Sousa, Almudena Suàrez i Dani 
Torrent i la companyia artístic-musical de 
Fun Dan Mondays.

CASA ORLANDAI

Inscripcions obertes al Cros
Can Caralleu organitza la dinovena edició 
del Cros de Muntanya, el dissabte 23 de 
març, amb 2 curses per adults i joves, i 2 
per a infants. Per a majors de 16 anys hi 
ha una cursa de 17 quilòmetres, dirigida 
als corredors i corredores més atrevits, 
i un altre de 8 quilòmetres, per als que 
s’inicien en el trailrunning. En la cursa de 
17 quilòmetres hi ha disponibles un màxim 
de 350 dorsals i en la de 8 quilòmetres s’hi 
podran inscriure un màxim de 150. 
La major part dels dos recorreguts es fan 
pel Parc Natural de Collserola. El circuit és 
per corriols en terreny irregular, amb obs-
tacles naturals i forts desnivells. La sortida 
serà a Can Caralleu a les 10 hores en la 
versió de 17 quilòmetres i a les 10.15 ho-
res en la de 8 quilòmetres. 
El Cros Infantil també té dues distàncies: 
2 i 4 quilòmetres, en funció de l’edat. La 
cursa de 4 quilòmetres per les categories 
Infantil i Cadet, i el clàssic de 2 quilòme-
tres per les categories Benjamí i Aleví. En 
els dos recorreguts s’hi podran inscriure 
un màxim de 50 dorsals, i els dos circuits 
transcorreran pel Parc de l’Oreneta i vol-
tants de Can Caralleu.  Les sortides seran 
a Can Caralleu a les 10.30h, per les dues 
curses. Les inscripcions es fan exclusiva-
ment online a www.croscancaralleu.cat, 
fins al 17 de març a les 23.59h o fins a 
exhaurir els dorsals. 
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Els veïns de Sarrià demanen 
que no s’aprovi el Pla Especial 
de Can Raventós
Reclamen que es doni veu a la participació 
ciutadana per decidir el futur d’aquest espai

L’Associació de Veïns de Sarrià, i els 
veïns Can Raventós, han presentat un 
plec d’al·legacions contra la proposta de 
construcció de pisos en aquest espai de 
la ciutat de Barcelona, un espai protegit i 
catalogat pel seu valor històric i cultural. 
Els veïns, en l’escrit presentat demanen 
que “no s’aprovi el Pla Especial integral i 
de millora urbana per a l’ordenació de la 
parcel·la amb front als carrers Bonaplata 
44-52 i Fontcoberta 16-24”, que es doni 
veu “a la participació ciutadana  en el 
planejament d’aquest be inclòs en Pla 
especial de protecció del Patrimoni 
arquitectònic i Catàleg del districte 5, 
que pel seu valor històric i cultural afecta 
també als ciutadans de Sarrià” i que 
se’ls tingui com a part interessada “en 
el procediment i desenvolupament de 
l’ordenació de la finca “Casa Raventós”, 
element incorporat en el Catàleg del 
Patrimoni de la ciutat, i per tant, d’interès 
pel comú de la població”.
El projecte d’urbanització d’aquesta 
finca es va presentar el passat 24 de 
gener, en sessió pública. No era pas la 
primera proposta. El projecte ha passat 
per diferents etapes i, de fet, la iniciativa 

d’urbanitzar aquest espai fa uns 18 anys 
que dura. Ja l’any 2016, la proposta 
també va ser tombada pels veïns. L’última 
proposta, d’aquest gener, tot i que 
corregeix alguns aspectes demanats pels 
veïns, no es diferencia en essència de la 
idea original, segons l’Associació.
A grans trets, el projecte proposa la 
construcció de 40 habitatges nous 
repartits en tres edificis, amb dues plantes 
soterrades de pàrquing “que eliminarien 
22 dels 26 arbres de la finca, com un pi 
canari de 18 metres d’alçària, diuen des 
de l’entitat veïnal.
Segons explica la vocal d’Urbanisme de 
l’entitat veïnal de Sarrià, Eulàlia Marqués, 
“el projecte urbanístic presentat aquest 
2019 no és massa diferent al que van 
intentar desenvolupar en el 2016. Continua 
sense respectar els 10 metres d’espai 
que s’han de deixar al voltant de la casa 
de Can Raventós, entre altres aspectes 
que no compleix com àrea protegida i 
catalogada que és. Per aquestes raons 
hem presentat al·legacions i posem en 
marxa una campanya d’informació i 
sensibilització a través les xarxes socials 
per donar a conèixer aquesta situació”

MOBILITZACIÓ VEÏNAL PER CAN RAVENTÓS TURÓ PARC

En els últims mesos, els negocis i establi-
ments de la zona del Turó Parc estan re-
gistrant una renovació a tota aquesta àrea 
comercial. Apareixen noves botigues, ocu-
pant els espais de locals que eren oberts i 
en funcionament, que impulsen nous sec-
tors i vies de negoci o, senzillament, actu-
alitzen l’oferta fins llavors existent.
“Té la seva lògica. Des de fa un temps que 
el Turó Parc viu un relleu generacional. Hi 
ha una transformació social real, amb l’as-
sentament de molts estrangers, la majoria 
executius i les seves famílies, amb mai-
nada. Demana-ho a les escoles bressol. 
Nosaltres, com associació, ho vam cons-
tatar a l’última festa de Halloween: més de 
900 nens i nenes!”, explica el president de 
l’Associació de Veïns i Comerciants del 

Turó Parc, Bartolomé Criado.
Aquesta realitat del teixit veïnal s’impo-
sa i ha fet que la demanda sigui diferent. 
“Obren un gimnàs a Boris Fontestà. I un 
DIR al carrer del Mestre Nicolau. Dos nous 
restaurants, amb propostes gastronòmi-
ques diferents, a la plaça de Joan Llon-
gueras. Repasses els carrers, i hi trobes 
botigues d’alimentació i dietètica que fa 
un temps eren locals oberts amb negocis 
que evidenciaven el pas del temps”, expli-
ca Criado que afegeix que “i en la majoria 
dels negocis, treballadors suficientment 
preparats per atendre en diferents idio-
mes”. Per a Criado, “aquesta evolució de 
la zona, a l’alça pel que fa l’interès dels es-
trangers, es pot constatar amb la següent 
dada: hi ha 13 immobiliàries”.

Tenen gairebé 1.000 euros recaptats i 
en necessiten 7.000. Els diners han de 
servir per equipar l’escola amb una sala 
multisensorial. La campanya, que s’ha 
posat a la xarxa a través del portal https://
www.migranodearena.org, finalitza a 
últims de febrer. L’escola Moragas, escola 
concertada d’educació especial fundada 
pel doctor Jeroni de Moragas l’any 1940, 
i situada a la zona de Pedralbes, atén 
actualment 36 alumnes amb discapacitat 
intel·lectual i autisme de Barcelona i la 
seva àrea metropolitana. 
El president de la cooperativa, Jordi Lobo, 
explica que “a través de diferents estímuls 

(auditius, tàctils, olfactius, perceptius, 
vibratoris, vestibulars...) es busca crear 
entorns terapèutics per despertar els 
sentits a través de la pròpia vivència” 
amb l’objectiu, entre d’altres, de millorar 
les condicions físiques i emocionals, 
potenciar les capacitats perceptives i 
optimitzar el benestar i la qualitat de vida 
dels alumnes.
Amb aquesta idea, des de fa uns anys, el 
centre disposa d’una aula multisensorial. 
Ara aquest equipament s’ha de renovar 
i actualitzar per tal que l’escola pugui 
continuar en la línia pedagògica iniciada 
fa temps.
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CICLE DE VISITES ANIVERSARI

RESTAURANTS SARRIÀ

ESCOLES

C/ Eduardo Conde, 17-23, 08034 - Barcelona
www.corazonistasbcn.com   

PORTES OBERTES 2019 DES DE LLAR D’INFANTS
FINS A BATXILLERAT

 932 038 754
 bienvenidos.b@corazonistas.com

Dijous 21 i divendres 22 de febrer
Sessions informatives amb cita prèvia

09:30 i 15:30h

Dissabte 23 de febrer
Sessions informatives

10:00 i 11:30h

Des de l’Associació de Veïns de Sarrià 
s’ha estrenat aquest mes un nou cicle 
de visites guiades al barri acompanyats 
per experts que permet descobrir llocs i 
aspectes del patrimoni natural de la Vila 
i que probablement, molts, desconeixen: 
la floració dels ametllers, les papallones, 
les alzines, els amfibis, els líquens i els 
rat-penats encetaran aquesta primera 
temporada dels Ecodiumenges.

PROGRAMA

24 de febrer (11:30)
PAPALLONES a càrrec de Yolanda 
Melero i Constantí Stefanescu.
Punt de trobada: Seu de l’Associació de 
Veïns de Sarrià c/ Canet, 4 (Barcelona)

Amb motiu del 80è aniversari de la 
Fundació Aspasim, diumenge 24 de febrer 
de 2019, de 17’45h a 19’15h, concert: 
Little Light Gospel Choir amb els clàssics 
del gènere com ara “This little light of 
mine”, “Oh, when the saints”, “Amen”, 
“Glory, glory”,”Oh! happy day”. El concert 
serà a la parròquia de Sant Vicenç de 
Sarrià.

Premi per a la Milla
Per la seva banda, la Milla de Sarrià - 
Correm Junts, ha estat escollida la millor 
cursa de l’any en la categoria Milla Asfalt. 
El rànquing de Runedia s’ha elaborat a 
partir dels vots de més de 49.000 usuaris, 
que han puntuat les diferents curses del 
pais al llarg de l’any.

L’aposta de la casa de menjars 
Canet per la carta dels sopars en el 
restaurant són les fondues de carn, 
conegudes tradicionalment com fondues 
bourguignonne. Vicenç Soley i Pere Roig, 
coresponsables del Canet, expliquen 
que les fondues s’han incorporat a la 
carta després de comprovar l’èxit que va 
tenir aquesta iniciativa gastronòmica la 
temporada anterior. “I pensant en oferir 
un àpat diferent que no es fes per aquí, 
on compartir és converteix en divertit, en 
parella o famílies, ens va semblar que les 
fondues de carn eren idònies”, diuen.
Les fondues de carn del Canet són a base 
de vedella (la part de la falda).
Aquest restaurant és a les portes d’un 

L’AVS organitza 
visites guiades

Continuen els 
actes dels 80 anys 
d’Aspasim

El Canet aposta per les fondues de carn

aniversari molt especial. Fa 29 anys que 
els propietaris i gestors de l’establiment 
van obrir les seves portes al carrer Canet.

El Turó Parc registra una renovació de 
negocis i d’establiments

L’Escola Moragas fa campanya de 
micromecenatge per dotar-se d’una nova 
sala multisensorial
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Portes obertes

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya  
en els ensenyaments de: Infantil (P3, P4 i P5), Primària i ESO.

Carrasco i Formiguera, 32• 08017 Barcelona
93.602.30.49 / 93.602.30.39
info.santignasi@fje.edu

www.santignasi.fje.edu Parvulari adscrit

Parvulari
CARLES RIBA

Persones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixenPersones que creixen

c    Infantil, de P2 a P5
(Nou Model Pedagògic-MOPI)

c    Primària Inicial, de 1r a 4t

c    Nova Etapa Intermèdia,
de 5è de Primària a 2n d’ESO

c     ESO, 3r i 4t

c     Batxillerat ARTS, CIÈNCIES I TECNOLOGIA, 
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

INSCRIPCIONS  
OBERTES TOT L’ANYP2

Dissabte 23 de febrer de 9:30 a 13:30 h

93.602.30.38 / 93.602.30.49 / 93.602.30.29 
  secretaria.santignasi@fje.edu 

Inscriu-t’hi!
CURS  2019-2020 

Sol·licita la teva entrevista

I+ 

Encou ragi ng talents from 1 to 18 years old 
INNOVATIVE AND TRI LINGUAL SCHOOL WITH HUMAN AND CATHOLIC VALUES 
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Ouaga Girls: el motor de Burkina Faso

Presentació a Premsa de la V Temporada 
d’Amics de l’Òpera de Sarrià.

No us perdeu la nova producció del Cor de 
Cambra Dyapason i l’Esbart Sarrià!
DE PUNTETA I DE …. CANÇÓ:  Cançons i 
danses de festa, amb arpa i piano.

Aquest mes de febrer, DOCS Barcelona 
porta al Teatre de Sarrià l’inspirador 
documental Ouaga Girls. Un film 
captivador que narra la història d’un grup 
de joves de Burkina Faso que estudien en 
una escola de noies per convertir-se en 
mecànics de cotxes. 
Entre martells i claus angleses, compartei-
xen rialles, germanor i amistat.  Els seus 
desitjos es barregen amb els valors con-
servadors d’un país que acaba de sortir 
d’un règim que acapa-
rava el poder des de feia 
27 anys. 
Les expectatives de la 
societat que les envol-
ta sobre el paper de la 
dona xoquen amb la de-
terminació inspiradora 
d’aquests grup de noies 
decidit a perseguir els 
seus somnis. 
Una alegre història uni-
versal sobre les elecci-
ons de vida i l’esforç que 

suposa trobar un camí propi entre opini-
ons, pors i les expectatives dels altres. Les 
vides d’aquestes noies en el moment cru-
cial en que acaben els estudis, ens acos-
ten a l’inevitable i difícil transició universal 
de l’adolescència a la vida adulta. 
Ouaga Girls s’emetrà al Teatre de Sarrià 
el diumenge 17 de febrer a les 20:30 i el 
dilluns 25 a la mateixa hora. No te’l pots 
perdre!

El 24 de Gener es va fer la l’acte de 
presentació oficial a premsa de la 5a 
Temporada d’amics de l’Opera de Sarrià. 
A la presentació van a assistir diferents 
mitjans com  BTV i Catalunya Radio, 
i representants de la administració, 
Directora dels Serveis Territorials de 
Cultura a Barcelona del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 
Sra. M Àngels Torres,  la Sra. Inés Garriga, 
Consellera tècnica del Districte de Sarrià 
Sant Gervasi i el director Acadèmic de 
l’escola Elisava, el Sr. Albert Fuster.
Els organitzadors d’amics de l’Òpera 
de Sarrià Assunto Nese i Raúl Giménez, 
director musical i director artístic 
respectivament, i Marta Fontanet com 
a representant del teatre de Sarrià, van 
presentar la 5a temporada amb l’orgull 
d’haver aconseguir un dels objectius 
inicials, que es van proposar en el seu 
naixement, representar  les 5 farses 
composades per Gioachino Rossini, cosa 
que s’assolirà amb La scala di seta, que 
s’ha representat al teatre els passats 2 i 3 
de febrer.
També es van comentar les següents 
obres que seran Cendrillon ( el 30 i 31 de 
març)  i Il Matrimonio Segreto (el 18 i 19 de 
Maig) d’aquest 2019.
Cendrillon ja es va representar al Teatre de 
Sarrià, sent la primera vegada que es feia 
en el nostre país. . Es una òpera pensada 
per la formació dels seus alumnes. Pauline 
Viardot, escrivia per posar a prova els 

cantants en un àmbit privat. Segons Nese 
“Tot això s’assembla força amb el nostre 
model d’òpera-estudi. Crec que seguirem 
per aquest camí. Només ens quedarà per 
fer una cosa, encarregar noves òperes per 
estrenar-les nosaltres”.
Il Matrimonio Segreto de Cimarosa, és 
l’opera bufa per excel·lència, segons Nese 
“la llegenda diu que l’emperador Austríac 
li va agradar tant l’opera que va convidar 
a sopar a tota la companyia i després els 
va demanar tornar-la a representar per a 
ell” La idea es organitzar un sopar al pati 
exterior del teatre de Sarrià, en el descans,  
per recordar aquesta anècdota.
Finalment, es va comentar la col·laboració 
amb l’escola Universitària de Disseny i 
Enginyeria de Barcelona, Elisava, que per 
segon any consecutiu farà l’escenografia. 
La mateixa escola, donat l’èxit de 
l’any passat, ha inclòs una assignatura 
d’escenografies per Òpera en el seu 
currículum per alumnes de segon i tercer 
curs, amb la tutoria del professor de 
l’escola i reconegut escenògraf Carles 
Berga i amb classes de la directora 
d’escena dels Amics de l’Òpera de Sarrià, 
Anna Ponces. 
En la fotografia  (© Joan Monton) veiem 
la intervenció de 4 dels cantants que 
participen a la primera producció (Irene 
Mas, Roberto Maietta, Jorge Franco, i 
Carles Pachón), acompanyats al piano per 
Viviana Salisi.

Presentem un gran espectacle de 
Cultura Popular que combina la dansa i 
la cançó amb una gran protagonista: LA 
SARDANA.
Amb aquest espectacle que volem 
promocionar la cultura popular, la cançó 
tradicional catalana i les danses típiques 
catalanes, sobre tot la sardana, aportant 
un aspecte nou: l’acompanyament de 
cançons amb un instrument molt poc 
comú en el repertori coral: l’ARPA. 
Acompanyarà a aquestes cançons un 
dansa que es ballava habitualment en les 
festes majors del 15 d’agost, per acabar 
amb una interpretació conjunta de les dues 
entitats cantant i ballant acompanyades 
per piano de cinc sardanes. 
L’espectacle tindrà tres parts:

- Una primera part on l’Esbart 
Sarrià ballarà la CONTRADANSA 
d’ALENTORN

- Una segona part on el Cor de Cambra 
Dyapason interpretarà CANÇONS  
TRADICIONALS CATALANES per a 
ARPA i COR DE CAMBRA

- Una tercera part on s’interpretaran cinc 
SARDANES amb acompanyament de 
piano cantades pel Cor de Cambra 
Dyapason i ballades per l’Esbart Sarrià.

Les sardanes seran:
El Saltiró de la Cardina de Vicenç Bou 
Marinada d’Antoni Pérez-Moya
Les fulles seques d’Enric Morera
La sardana de les monges d’Enric Morera
La font de l’Albera d’Enric Morera
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Programació Hivern
Del 15 de febrer al
15 de març de 2019

Neix un nou grup musical a Sarrià: 
TRASTOK’TS 

V Cicle de música dones i compositores

Una banda creada per un grup de joves 
músics amb el propòsit de crear un nou 
tipus d’espectacle de carrer. La seva 
composició està determinada per una 
formació de batucada juntament amb 
instruments de vent.

Tot va començar amb 
l’ambició de dos amics, els 
qual es proposen crear una 
banda de Batucada i Vents, 
però no només amb una 
focalització al món de la 
música sinó també al show 
de carrer i animació!
Els integrants que formen 
la banda discrepen amb 
un mateix estil musical; per 
aquesta raó es pot trobar una 
gran diversitat rítmica dins del 
propi repertori del grup.
A dia d’avui, el grup està en 
marxa amb la finalitat de 

poder treure somriuresa qualsevol públic. 
En menys d’un any hem trepitjat les quatre 
comarques catalanes i hem sortit as afores 
de Catalunya! 
Si voleu més informació veniu al Centre de 
Sarrià!

El proper 8 de març, coincidint amb 
el dia de la dona, donem el tret de 
sortida del V cicle de música DONES I 
COMPOSITORES. 
Te la peculiaritat de ser  l’únic cicle de 
música en femení que es desenvolupa a 
la nostra ciutat. La seva durada dóna la 
importància que te per visibilitzar el talent 
de les dones en la composició musical. 
És per tant una programació estable de 
música en viu de qualitat, que contribueix 
a l’enriquiment de l’oferta i sobre tot te una 
singularitat: donar a conèixer les dones 
compositores.
És per tant una proposta inèdita i 
especialitzada i creativa que dóna a 
conèixer els nous talents femenins en la 
composició musical i els talents exitents al 
llarg de més de 45 segles d’història de la 
música en la que les dones compositores 
han estat molt sovint silenciades.
És un projecte artístic i cultural que 
dóna resposta a una realitat social, el 
desconeixement del talent musical de les 
dones, i vol promoure l’educació de la 
població en aquest àmbit.
Les composicions femenines han de 
sortir dels arxius per ser interpretades; 
cal doncs fer reviure la creació musical 
de les compositores i treure-la de la pura 
anècdota.
El V Cicle de Música DONES I 
COMPOSITORES vol posar en valor 
aquest llegat que ens arriba des de l’Edat 
Mitjana fins als nostres dies i donar-lo a 
conèixer a través d’una programació
de concerts amb música exclusivament 

feta per dones compositores com a eix 
principal d’un programa musical. 
La visibilitat del paper que han tingut 
les dones en la història i el progrés de la 
humanitat por ajudar sense dubte a trencar 
estereotips, i a lluita contra la violència de 
gènere tot mostrant la vàlua de les dones, 
en aquest cas, en la composició musical.
Donat que hi ha més de 6.000 dones 
compositores de les que es tenen 
partitures i informació des del s. XXIV a.C. 
fins l’actualitat, és a dir fa més de més 
de 45 segles! el cicle te garantit la seva 
continuïtat i la seva permanència en el 
temps. 
Els concerts programats, sempre a les 
20h., són:
- 8 de març al teatre de Sarrià: conjunt 

Àtria: Compositores del s. XVIII 
- 24 d’abril al teatre de Sarrià: Nexus 

Piano Duo: Homenatge a Mercè 
Torrents. 

- 31 maig  al Pere Pruna: Marta Bonet i 
Imma Trepat obres de Pauline Viardot 
i Clara Schumann(200è aniversari del 
seu naixement)

- 5 juliol al Teatre de Sarrià: Ester Vela, 
piano. Homenatge a Narcisa Freixas 
amb motiu del 160è aniversari del seu 
naixement.

-  4 octubre al teatre de Sarrià: 
conjunt instrumental d’Anna Mora: 
compositores del s. XIX

- 25 d’octubre a Sant Pere de les 
Puel·les: Bernat Bailbé, orgue. 
Compositores del Renaixement i del 
Barroc.

15 febrer 
a les 21h.
NIT DE JOCS 

16 febrer
a les 21h.
TEATRE: “El 
traspàs” 
amb Punt i Segui 
Teatre (finalista IV 
premi Teatre)

17 febrer
a les 18h.
TEATRE: 
“Losers” amb 
el grup de teatre 
Tàndem
(finalista IV premi 
Teatre)

a les 20:30h
DOCUMENTAL 
DEL MES “Ouaga 
girls” 

22 de febrer
a les 20h.
DANSA 
CLÀSSICA amb 
Barcelona Dance 
Center

25 febrer 
a les 20:30h 
DOCUMENTAL 
DEL MES “Ouaga 
girls” 

28 febrer 
a les 20h.
TEATRE “La 
porta estava 
oberta” 
d’Adelaida Frías 
amb GUIÓ EN 
BLANC

2 març 
les 18h.
TEATRE 
MUSICAL “Tant 
de bó haugés 
nascut un nen” 
amb Fugim de les 
Fronteres a

3 de març
a les 18h.
MÚSICA I 
DANSA: “De 
punteta i de….
cançó”  amb el 

Cor de Cambra 
Dyapason i 
l’Esbart Sarrià: 
Espectacle de 
cultura popular. 
Danses, cançons 
i sardanes per a 
piano i arpa.

6 de març: 
a les 20h.
TERTÚLIA 
“SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA”

7 de març
a les 17h.
TEATRE
Mostra grups de 
teatre de gent gran 
del districte

8 de març
a les 20h.
V CICLE DONES I 
COMPOSITORES. 
CONJUNT ÀTRIA. 
Compositores del 
s. XVIII

9 de març
a les 20h.
DANSA 
URBANA amb 
FRE3 BODIES: 
Espectacle: Pilot 
Project 
dels coreògrafs 
Vero Cendoya, 
Diego Sinniger i 
Kiko López.

10 de març
a les 12h.
SARDANES
a la pl. de Sarrià
Ballada de 
sardanes 
de Dones 
compositores

a les 18h. 
TEATRE La 
Mare, quina 
nit! d’Assumpta 
Gonzàlez amb 
el grup de teatre 
d’Argentona

15 de març
a les 21h. 
NIT DE JOCS per 
a totes les edats
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Representacions de 
les obres finalistes 
del 4t Premi Teatre 
de Sarrià
Els quatre espectacles finalistes del 
4t Premi Teatre de Sarrià ja han estat 
seleccionats i aquest mes s’estan 
representant al Teatre de Sarrià. El cap 
de setmana passat es van representar 
“El Testimoni” del grup Teatre centre 
d’Arbúcies i “M’esperaràs?” del grup 
Taller de teatre Figueres. 
Aquest dissabte 16 a les 21h es 
representarà “El Traspàs”, un drama 
històric d’Eloi Falguera, representat pel 
grup Punt i Seguit Teatre. L’obra permet 
a l’espectador endinsar-se en un dels 
episodis més desconeguts del final de 
la Guerra Civil. Una història de traïcions, 
passions i visites inesperades, on es 
qüestiona la moral i la integritat d’aquells 
que tenen l’obligació de protegir el que és 
de tots.
inesperades, on es qüestiona la moral
L’última obra, “Losers”, es representarà 
diumenge 17 a les 18h. Aquesta és una 
comèdia de Marta Buchaca, representada 
pel grup de teatre Tàndem. L’obra es 
centra en la Sandra i en Manel, ambdòs 
es consideren “losers” (perdedors) en 
l’amor, en la feina...  en la vida en general. 
L’obra té lloc en una botiga de mòbils, on 
ell treballa i ella hi entra a donar de baixa 
el mòbil de la seva mare. Allò que havia de 
ser un tràmit avorrit i pesat es converteix 
en el dia més important de les seves vides. 
Posteriorment a la representació de les 
obres, el 23 de febrer, tindrà lloc l’entrega 
de premis en el marc del sopar de cloenda 
dels Premis Teatre de Sarrià 2019.



El Casal Can Fàbregas visita la Torre 
Bellesguard
El castell dissenyat per Gaudí va ser construït entre 
1900 i 1909
En el marc de les sortides culturals que 
organitza el Casal de Can Fàbregas, un 
grup d’usuàries i usuaris del Casal va visitar 
el passat 31 de gener la Torre Bellesguard, 
una bona manera de descobrir l’obra 
d’Antoni Gaudí sense haver de pagar el 
preu de la massificació turística i les cues 
interminables. El castell va ser construït 
entre 1900 i 1909, i està situat a la zona 
alta de Barcelona. 

Antoni Gaudí, gran defensor de la cultura 
catalana, va decidir construir una obra 
inspirada en l’antic castell medieval de 
Martí I l’Humà, l’últim rei de la dinastia 
catalana del Casal de Barcelona que va 
viure a Bellesguard fins a la seva mort el 
1410. Gaudí considerava que Catalunya, 
després de la mort sense descendència 
de Martí I l’Humà, vivia en una època de 
foscor. Així, no ens ha de sorprendre que 
dediqués el seu talent a la construcció 
d’aquest castell per recordar l’antiga 
esplendor catalana representada en l’últim 
monarca del Casal de Barcelona. 

Amb unes formes rectes poc habituals a 
l’obra de Gaudí, la Torre Bellesguard és 
un edifici a mig camí entre el modernisme 
i el gòtic, ple de detalls i símbols que 
representen alguns fets històrics succeïts 
a Bellesguard. A més, Gaudí va restaurar 

les restes del palau medieval, que formen 
part dels jardins  de la finca.

Un dels elements més destacats de la 
Torre Bellesguard és la creu gaudiniana, 
que està inspirada en la pinya del xiprer, 
que, una vegada cau a terra, s’obre d’una 
manera similar: quatre braços senyalant 
a cada punt cardinal i una cinquena 
apuntant cap al cel. S’han conegut casos 
de xiprers de més 1.000 anys, i per tant 
no és estrany que sigui considerat un dels 
principals símbols de la vida eterna.   

A més, Gaudí també va voler incloure un 
detall més propi de la llegenda que de la 
història catalana: un mànec de ferro amb 
forma de fèmur en una de les portes de la 
torre. Per entendre aquest símbol, ens hem 
de remuntar al segle XVII, concretament 
l’any 1634, quan va morir Serrallonga, un 
dels bandolers catalans més populars. En 

aquella època les muralles del palau del 
rei Martí estaven en ruïnes, però podien 
servir com a amagatall per als bandolers. 
Serrallonga va atracar diferents combois 
reals amb els diners dels impostos, la 
qual cosa el va fer molt popular entre 
els agricultors. Durant anys va burlar a 
les autoritats i la seva llegenda va anar 
creixent entre la població.

El vespre de Tots els Sants de 1633, 
Serrallonga va ser atrapat i portat a 
Barcelona, on el van condemnar a la 
forca el 8 de gener de 1634. Una vegada 
mort, el seu cos va ser esquarterat i els 
seus trossos repartits pels llocs que havia 
freqüentat, a manera de càstig exemplar.

Segons la llegenda, un tros de Serrallonga 
va ser exposat entre les ruïnes del que 
havia estat el palau del rei Martí. La relació 
entre Bellesguard i Serrallonga continua 
sent misteriosa i difícil de documentar, 
però històricament els veïns han 
anomenat Bellesguard com “el castell de 
Serrallonga”.

El 1900, Antoni Gaudí, amant de les 
llegendes i mites populars, li va donar 
forma de fèmur al mànec de la porta de 
la cavallerissa de la seva torre en honor a 
Serrallonga.

Durant la sortida, els usuaris del Casal van 
poder visitar l’interior de l’edifici i també 
pujar fins a dalt, des d’on hi ha una vista 
espectacular de la ciutat de Barcelona. 
Bellesguard, pre-cisament, vol dir ‘bella 
mirada’.

Agenda
Activitats al Casal
Can Fàbregas
del 20 de febrer al 
14 de març
 de 2019

Dimecres 20 de febrer
09:30h
CAMINADES: De Montcada a St. 
Adrià de Besòs (parc fluvial del 
Besòs). (Activitat de Districte)

Dijous 21 de febrer
18:00h
MÚSICA: Audició en directe

Dimarts 26 de febrer
10:00h
PASSEJADES CULTURALS: St. Pere 
de les Puel·les

Dijous 28 de febrer
17:30h
FESTES TRADICIONALS: 
Carnestoltes

Del 4 al 29 de març
EXPOSICIONS: Entre pinzells

Dilluns 4 de març
17:30h
EXPOSICIONS: Inauguració d’Entre 
pinzellades

Dimecres 6 de març
9:10h
CAMINADES: De Vallvidrera a la 
Floresta (camí Romeu a Montserrat)

Del 7 al 9 de març
VIATGES: Carnaval cultural a 
Pamplona

Dijous 7 de març
17:00h
TROBADES INTERCASALS: 
16a Mostra de Teatre de la Gent Gran

Dijous 7 de març
17:30h
PARLANT D’ÒPERA: Tosca

Dimecres 13 de març
07:45h
CAMINAIRES: Ruta de la floració a 
Benissanet (Ribera d’Ebre)

Dijous 14 de març
17:30h
CINECLUB: El gran showman

 22  Pau Garcia

CASAL CAN FÀBREGAS



Residències i Centres de dia

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

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

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.

INSTITUTO DE
TRAUMATOLOGÍA

BARCELONACOLUMNA VERTEBRAL
TRATAMIENTOSDOLOR 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.

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

CLINICA SAGRADA FAMILIA

PEDIR CITA: 93 790 63 47
www.agrupacionmedica.com

C/ Torras i Pujalt, 1 - BARCELONA
administracion@gabinetmedicmaresme.com

Dr. KIRCHNER y EQUIPO



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

el bar les nits
• Servei bar
 a les pistes
 per pantalla tàctil.
• Sales de jocs
 (billars, babyfoot
 i simuladors esportius)

• 3 pantalles gegants amb  
 retransmissions de tots els  
 esdeveniments esportius

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

• Concerts 
• Nits organitzades 
• Karaoke sobre   
 pantalla gegant

Vine a veure tots el partits de la Vine a veure tots el partits de la Vine a veure tots el partits de la 
LLIGA ESPANYOLA i la CHAMPIONS a LLIGA ESPANYOLA i la CHAMPIONS a LLIGA ESPANYOLA i la CHAMPIONS a 

les nostres PANTALLES GEGANTSles nostres PANTALLES GEGANTSles nostres PANTALLES GEGANTSles nostres PANTALLES GEGANTSles nostres PANTALLES GEGANTSles nostres PANTALLES GEGANTS

Som el primer Bowling a França 
equipat amb el nou sistema d’scoring 
BES X sobre pantalles de Led de 42’.
Les fotos dels jugadors, animacions HD, 
pantalles canviant el fons, etc., són les 
novetats d’aquest estiu.
El bowling esdevé encara més un lloc 
lúdic i divertit per a totes les edats.

NOVETAT
nou sistema 

d’scoring BES X
i pantalles



JUGUEU I PROVEU DE JUGUEU I PROVEU DE 

GUANYAR NOMBROSOS
LOTS CADA DIA*LOTS CADA DIACADA DIACADA

+ 33 468 30 60 68
www.font-romeu.fr

La vostra cita és a 

1 setmana tot inclòs,
 2 forfets de temporada,

1 cap de setmana tot inclòs,
forfets d’esquí,

material d’esquí,
passejades amb trineu de gossos,

càmera go-pro…

/FontRomeuStation
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El FC Barcelona impulsa un model de venda 
d’entrades intel·ligent
El nou servei permet planificar les compres amb més antelació, gràcies 
a un sistema predictiu de venda de localitats per zones, que garanteix 
seients per parelles en tot l’Estadi. 
També contribuira a millorar l’assistencia a l’Estadi, permetra un major 
rendiment economic de la gestió de l’aforament i oferira més garanties de 
seguretat en la lluita contra el frau

El FC Barcelona implementarà en els dar-
rers sis partits de Lliga, començant pel 
partit davant del Rayo Vallecano (9-10 de 
març) un nou model de venda d’entrades 
intel·ligent, basat en el càlcul predictiu 
d’alliberament del Seient Lliure. Aquest 
nou model permetrà planificar les com-
pres amb més antelació, garantir localitats 
en totes les zones de l’Estadi i amb major 
disponibilitat de seients en parelles. Alho-
ra, contribuirà a incrementar la presència 
d’espectadors al Camp Nou, permetrà un 
major rendiment econòmic de la gestió de 
l’aforament i oferirà més garanties de se-
guretat en la lluita contra el frau. 
Aquest nou model de venda intel·ligent, 
fruit del treball que han desenvolupat di-
ferents departaments del Club, defineix el 
nombre de seients que es posen a la ven-
da mitjançant un model predictiu, partit a 
partit, basant-se en l’experiència dels dar-
rers cinc anys d’alliberaments del Seient 
Lliure, a més de factors com ara el rival, 
l’horari o les condicions meteorològiques.
Actualment el 37% del seients per a par-
tits al Camp Nou s’alliberen les darreres 
72 hores abans del partit. Això implica que 
en no disposar gairebé d’alliberaments per 
part dels socis abonats, quan s’inicia el 
procés de venda d’entrades per a un partit 
no existeix pràcticament disponibilitat de 

localitats. A més, és  molt difícil disposar 
de seients per parelles (fins a un màxim de 
6 localitats agrupades que permet la nor-
mativa), fet que dificulta la venda.
El nou sistema de venda permetrà permet 
accedir a la compra d’entrades sense ha-
ver d’esperar l’alliberament cadira a cadi-
ra del Seient Lliure, i especialment fins a 
les darreres 72 abans del partit. Per tant 
el Club disposarà de més temps per po-
der gestionar les entrades i així s’evitarà 
haver de tancar la venda durant el procés 
per falta de disponibilitat de localitats, fet 
que ha succeït en alguns partits durant la 
temporada penalitzant aquelles persones 
que volien planificar amb antelació la seva 
visita al Camp Nou.
Tot i així, és molt important que els socis 
avancin la decisió de venir o no a l’Estadi 
i alliberin el seu seient amb la major an-
telació possible per facilitar l’assignació i 
l’agrupació de localitats que farà el sistema 
als compradors 48 hores abans del partit.
La compra de localitats es farà ara selec-
cionant la zona de l’Estadi, i malgrat no 
poder triar el seient exacte en el moment 
de l’adquisició, el sistema garanteix sem-
pre la disponibilitat final d’entrades en les 
zones seleccionades. El Club confirmarà 
el seient adquirit com a mínim 48 hores 
abans del partit.

Millora del servei, 
l’assistència i en la 
lluita contra el frau

Els socis abonats continuaran gaudint 
com fins ara de descomptes en la compra 
d’entrades i els no abonats també segui-
ran gaudint d’un dia exclusiu de prevenda 
i d’un descompte del 50% en el preu de 
les entrades i per la majoria de partits a 
l’Estadi, excloent aquells de venda espe-
cial com el Clàssic o les eliminatòries de 
Champions.
Aquest nou sistema de venda d’entrades 
contribuirà a millorar l’assistència al Camp 
Nou, incrementar progressivament els in-
gressos per venda de localitats i també 
a afavorir la lluita contra el frau, en evitar 
que les entrades entrin en circulació fins 
que quedin 48 hores abans del partit. A 
més, també contribuirà que el socis i afici-
onats, especialment aquells que comprin 
entrades des de l’estranger, no hagin de 
fer-ho en canals no oficials o fins i tot ca-
nals de revenda. Això reforçarà la segu-
retat i confiança que donen els diferents 
canals oficials del Club respecte al mer-
cat secundari, incrementant la legitimitat i 
donant una protecció més eficaç al com-
prador, sempre que faci un bon ús en el 
procés de compra.
La possibilitat de disposar de més entra-
des amb antelació permetrà desenvolupar 
una nova estratègia comercial que perme-
trà vendre a nous mercats als quals fins 
ara era molt difícil arribar, i poder satisfer 
alhora una demanda que requereix una 
anticipació en la compra, per exemple en 
el cas de turistes que planifiquin visitar la 
ciutat en dates determinades.
Aquest model de venda d’entrades s’apli-
carà en els sis partits de Lliga que que-
daran per disputar-se en el Camp Nou a 
partir del partit contra el Rayo Vallecano 
(jornada 26). A partir de la propera tempo-
rada, el nou model ja s’implementarà en 
tots els partits de Lliga (excepte contra el 
Reial Madrid) i en els 3 partits de la fase de 
grups de la Champions.

Agraïments al departament de premsa del F. C. Barcelona. Font de procedència de les fotografies: www.fcbarcelona.cat
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C. Indústria, 27 (al costat del monestir) Sant Cugat del Vallés, Barcelona · T. 935 767 011 - www.lacuinadesantelmo.com
Viver propi, Paelles. Peix salvatge. Carns de NebraskaAcceptem Bitcoins  i Alcoin 

a Sant Cugat del Vallès
a 15 minuts de Barcelona

RESERVA JA!
a 50 m. del Monestir

de Sant Cugat.

El Barça fitxa
De Jong

El FC Barcelona i l’Ajax han arribat a un 
acord per al traspàs del jugador Frenkie 
de Jong, que s’incorporarà a la disciplina 
del club blaugrana a partir del dia 1 de 
juliol del 2019.
El cost de l’operació serà de 75 milions 
d’euros més 11 milions en variables. El 
jugador signarà contracte amb el Club per 
a les pròximes 5 temporades, fins al final 
del curs 2023/24.
El president Josep Maria Bartomeu i el 
CEO Òscar Grau han estat els encarregats 
de tancar l’operació a Amsterdam.
Un migcampista polivalent
Nascut el 5 de maig del 1997 a Arkel 
(Països Baixos), Frenkie de Jong és 
un dels migcampistes amb més futur 
d’Europa. Amb només 21 anys, De Jong 
arriba al FC Barcelona després d’haver 
demostrat la seva polivalència, visió de joc 
i determinació en l’última passada.
El jugador holandès es va formar a les 
categories inferiors del Willem II, on va 
estar una temporada. L’Ajax es va fixar 
en ell i el va fitxar l’any 2015. L’equip 
d’Amsterdam el va tornar a cedir al seu 
equip natal perquè tingués minuts. Un 
cop acabada la cessió, De Jong va tornar 
a l’Ajax per liderar el centre del camp de 
l’Ajax B a la Jupiler League. 

El Barça felicita 
l’Any Nou Xinès
als seus fans
El FC Barcelona ha felicitat un any més 
l’Any Nou Xinès, conegut com la Festa 
de la Primavera, la festivitat tradicional 
més important de l’any en el calendari xi-
nès, que aquest 2019 commemora l’Any 
del Porc. El 2019 és un any important en 
l’estratègia d’implantació i arrelament del 
Barça a la Xina, que viurà el seu moment 
més important a l’estiu vinent, quan el pri-
mer equip visitarà la Xina i el Japó per fer 
la gira de pretemporada, el Summer Tour.
En aquesta felicitació el Club posa en 
relleu el seu lema de ‘Més que un Club’ 
amb la participació de quatre jugadors del 
primer equip: Leo Messi, Gerard Piqué, 
Marc-André ter Stegen i Samuel Umti-
ti, així com Kheira Hamraoui, del primer 
equip femení, una jugadora del futbol for-
matiu i un nen xinès de la Barça Academy.

MARISQUERIA BRASERIA



1P de perruqueria i de pelu, és obvi, però també 
és P de pinta, de pestanya, de pedal, de pilota, de 
patinet, de pala, de pal, de pedra, de petanca, de 
panereta, de parxís, de platja, de plaça, de parc, 
de polígon, de pi, de pirineus, de passejada, de 
papallona, de peatonal, de pota, de peu, de palm, 
de polzada, de població, de persona, de públic, 
de parell, de plural, de perifèria, de participació, 
de pell, de pijama, de paraigües, de pluviòmetre, 
de parabrisa, de parallamps, de permeabilitat, 
de paraula, de polifonia, de parla, de pronom, 
de poesia i poema, de palimpsest, de pàgina, de 
paper, de píxel, de pètals, de pol·len i pol·linització, 
de pigment, de proposició, de psicologia, de protó, 
de pausa, de parada, de pensament, de plaer, 
de palmera, de poma, pera i préssec, de pa, de 
pollancre, de porc i pernil, de paella, de pastura, 
de punk, de pirata, de paradigma, de professor 
i pedagogia, de pirotècnia, de paracetamol, de 
pallasso, de palíndrom, de passar, i per suposat, P 
de perruquera, P de Petra, P de Pascal i P de papa.

HORARIS P
Dilluns a Divendres de 9.30 a 18.30 h
Dissabte de 9.00 a 13.00 h

PREUS P
Pentinar 21 €
Pentinar + Esculpir 35 €
Pentinar + Esculpir + Pigmentar 65 €
Pentinar + Esculpir + Pigmentar + Contrast 85 €
Formes, textures i tractaments (pressupost)
Ell 21€

Tots els serveis es realitzen amb productes de màxima 
qualitat per a garantir el respecte per al cabell

C/ Major de Sarrià, 33 · T. 609 554 647 - 936 539 255
Instagram: p_hairdressersignature

P

Empreses, escales i domicilis

La Molina: Apartaments i dúplex de 1, 2, 3 i 4 habitacions ubicats 
al millor conjunt residencial de Pista Llarga. Plantes baixes amb jar-
dins i zona comunitària. Pàrquings i trasters ben bé a tocar de les 
pistes. Construcció rústica d’alta muntanya). A partir de 115.000€

La Solana: Casa cantonera a tres nivells al sector residencial Cal 
Llanas del poble d’All. 3 dormitoris (1 suite) més altell polivalent. 
Llar de foc i calefacció de gas natural. Terrassa, garatge tipus box, 
zones enjardinades i piscina comunitària. Preu: 325.000 € 

Llívia: Dúplex amb molt bon estat i acabats, 140 m2, amb 3 
habitacions (2 suites) i altell. Terrassa amb vistes orientada a 
sud. Zona comunitària tranquil·la i a un pas de tots els serveis 
disponibles al nucli urbà de Llívia. Preu: 280.000 € 

Sainte Léocadie: Casa cantonera de 115 m2 amb jardí particular 
situada al sector residencial Hameau de la Chapelle, a poc menys 
de cinc minuts de Puigcerdà. 3 dormitoris més altell polivalent. 
Plaça d’estacionament pròpia davant la casa. Preu: 195.000 €

Cereja: Parcel·les a la venda des de 340 m2 fins a 980 m2 situades 
a la pedania de Cereja, dins del terme municipal de Llívia. Projecte 
totalment urbanitzat i a punt per construir en un entorn amb 
fantàstiques vistes i sol tot el dia. A partir de 150.000 € 

Puigcerdà: Apartament de gama alta al sector residencial de la 
Plaça Manjolet. Orientació Sud a plena llum solar. Vistes panoràmi-
ques, llar de foc i calefacció de gas natural. Garatge amb ascensor 
directe terrassa, jardins i piscines comunitàries. Preu: 225.000 €

Registre d’agents immobiliaris 
de Catalunya              aicat 4247

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
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El St George School es trasllada al cor de Sarrià
L’escola, que rehabilitarà les instal·lacions tancades del col·legi Padre 
Damián, guanyarà espai, visibilitat i proximitat

El St George School de Barcelona 
es traslladarà, el proper curs escolar 
(setembre del 2019), a les instal·lacions que 
en el seu dia acollien el col·legi del Padre 
Damián, al cor de Sarrià, a l’avinguda de 
Reina Elisenda de Montcada. Amb aquest 
projecte el Sant George guanyarà espai 
(fins a cinc vegades més), proximitat als 
serveis públics i molta més visibilitat. Com 
destaquen les principals dades que recull 
el resum del projecte que es pot veure en 
el web de l’escola, seran més de 10.000 
metres quadrats d’instal·lacions, amb 
zones verdes, equipaments esportius, 
sales diferenciades per etapes, aules 
espaioses, un auditori de grans dimensions 
per a tots tipus d’esdeveniments, gimnàs, 
menjador i laboratoris, entre altres serveis.
 
Una nova línia
L’escola britànica del St George School 
Barcelona es va instal·lar a la ciutat el 
2015, al carrer de l’Esperança, 13. D’ençà 
de llavors, l’escola ha crescut notablement 
i l’espai actual ja no permet donar resposta 
a la demanda que té el centre. Les noves 
instal·lacions a l’avinguda Reina Elisenda 
farà que el col·legi guanyi una nova línia 
educativa, amb el conseqüent increment 
d’alumnes.
 
Respectuós amb l’edifici i amb el medi 
ambient
Les obres de condicionament del nou 
espai ja van començar fa uns dies i 
l’obra final haurà d’estar enllestida pel 
proper curs, segons han explicat fonts 

INICIATIVES I PROJECTES EDUCATIUS DIA ESCOLAR DE LA PAU

Un grup de docents de la Fundació 
Collserola, de la qual formen part 
l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, 
l’escola Avenç i l’escola Ramon Fuster, 
han participat a les  Jornades English 
Language Teaching (ELT) organitzades per 
l’Associació de professors d’anglès de 
Catalunya tot fent una ponència sobre l’ús 
de les Bee-bots dins de l’àrea d’anglès a 
Cicle Inicial de Primària.
A partir del canvi en l’avaluació, van 
repensar algunes de les activitats que es 
duien a terme a l’aula per adaptar-se a la 
nova concepció, a les noves metodologies 
i a uns alumnes que pertanyen a l’era 
digital.

La robòtica i la programació
La robòtica educativa i la programació són 

un sistema d’ensenyament interdisciplinari 
que potencia el desenvolupament 
d’habilitats i competències. Permet 
treballar continguts de ciències i tecnologia 
i, també, aspectes d’altres àrees com les 
llengües.
Entre altres, potencien el procés 
d’estructuració mental (pensament 
abstracte), la presa de decisions i 
negociació que requereix el treball 
cooperatiu, l’entendre l’error com a punt 
de partida per millorar, el pensament 
lògic-formal i la creativitat.

Els petits robots “Bee-bots” a 
Educació Infantil
A l’escola inicien l’aprenentatge de 
la robòtica, a l’Educació Infantil, amb 
l’experimentació amb el propi cos. 

Disfressats d’abelles (simulant les Bee-
bot) i damunt de graelles pintades a terra, 
porten a terme les ordres donades pels 
mestres o companys. Són les ordres que 
hauran de donar posteriorment a les Bee-
bots robot: endavant, endarrere, gira dreta 
i gira esquerra.

Robòtica i anglès
Per treure el màxim profit dels avantatges 
d’utilitzar la robòtica educativa dins de 
l’àrea d’anglès, cal pensar i dissenyar 
activitats on s’utilitza l’anglès com a mitjà 
i no com a finalitat i tenir especialment en 
compte que les estructures gramaticals 
són una part important de la llengua 
estrangera. I com lligar doncs pràctica 
sistemàtica i divertiment controlat a l’aula? 
Amb les Bee-bots!

ROBÒTICA

Professors de la Fundació Collserola, ponents de robòtica i anglès 
a les jornades English Language Teaching

El Sagrat Cor Sarrià 
crida a favor de la 
Pau
El dia 30 de gener es va celebrar el Dia 
Escolar de la No-Violència i la Pau. Durant 
tota la setmana es van realitzar activitats 
per tal de fomentar aquests valors entre 
els alumnes. 
L’acció més representativa va ser el que 
va reunir alumnes i professors de tots els 
cursos de Primària que amb cartolines 
de colors van formar la paraula ‘Pau’ per 
enviar un missatge per tal d’eradicar la 
violència al món. 
Una mostra dels valors que es fomenten 
des de l’escola aprofitant les dates 
assenyalades al calendari escolar. 

Espectacle de titelles 
a l’Scuola Italiana
La titellaire Núria Mestre va ser, ara fa uns 
dies, a l’Scuola Italiana. L’artista anava 
acompanyada de la seva inseparable Vi-
oleta, per presentar l’espectacle “Storie di 
punti”.
Els protagonistes de la història són éssers 
que es transformen en cossos celestes. 
Tot presentat amb jocs de llums i de so. 
D’aquesta forma, l’artista ha seguit les in-
dicacions didàctiques de la proposta edu-
cativa de l’Scuola per aquest curs escolar, 
on els alumnes, els “Exploratori di Sarrià”, 
segueixen les instruccions del personatge 
fantàstic “Puntilia”: la missió és trobar el 
“Punto d’Incontro Universale”. 

de l’escola. Una de les característiques 
del projecte és que dotarà l’equipament 
amb àmplies i lluminoses aules i cuina 
pròpia però mantenint l’estructura de 
l’immoble que originalment fou dissenyat 
per l’arquitecte Enric Sagnier. Serà, en tot 
cas, han explicat les mateixes fonts “un 
projecte respectuós”. La voluntat del nou 
equipament és que pugui funcionar amb 
energia geotèrmica per preservar el medi 
ambient.
 
Trets diferencials
El sistema britànic és molt diferent a 
altres sistemes educatius i es basa en 
la comprensió de conceptes i no en la 
memorització. Segons expliquen des de 

l’escola, “l’alumne és actiu a la classe. 
Busca informació, l’exposa i la defensa. 
La comprensió dels conceptes es realitza 
a través d’activitats pràctiques. És un 
sistema on es potencia les arts, la música, 
la creativitat, la innovació i el treball en 
equip”.
A l’escola hi conviuen fins a 40 
nacionalitats incloent, òbviament, els 
alumnes locals que estan matriculats en 
el centre. Aquest ambient internacional 
aporta una gran riquesa de cultures , 
costums i religions, amb una diversitat 
única. Tots els professors són nadius. I val 
a dir que entre els idiomes que es fan a 
classe s’inclou el castellà i el català.

ESPECTACLE
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SARRIÀ EDUCA

DESDE 
1986

* *

Castellano
Catalán
Inglés
Francés
Italiano
Alemán
Coreano
Portugués

Hebreo
Griego

Ruso
Latín
Chino
Árabe

Japonés
Indonesio

Servicios:
- Cursos extendidos todo el año

- Intensivos todo el año
- Preparación para todos los

diplomas oficiales
- Traducciones

- Correcciones para trabajos de
fin de grado

- ¡Y más!
699 063 673 / 676 439 885
www.etceteraidiomas.com

El lloat projecte de la cambra de boira de quatre 
alumnes de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç
El projecte de quatre alumnes de 2n 
de Batxillerat de l’Escola Pia Sarrià-
Calassanç, coordinats pel professor 
de física d’aquest centre escolar, Julià 
Hinojosa, ha despertat l’interès del Centre 
de Recerca per a l’Educació Científica i 
Matemàtica (CRECIM), de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), que n’ha 
publicat un extens article a la revista 
Ciències que edita aquesta institució i 
que s’ha imprès aquest passat mes de 
desembre.
“Del CERN a l’aula de física: La cambra de 
boira com a projecte”, és l’encapçalament 
del reportatge publicat i en el qual es 
detalla com neix el projecte, la finalitat, la 
construcció i el muntatge i els interrogants 
oberts un cop s’ha fet funcionar el giny. 
També posa èmfasi en la part didàctica i, 
en aquest sentit, referma la importància 
de la metodologia basada en projectes 
relacionada directament amb el SUMMEM 
(projecte d’innovació que es porta a terme 
a l’Escola).
L’inici d’aquesta història d’èxit és a l’estiu 
del 2017. Gràcies a una beca concedida 
per la Fundación Aquae de Madrid, una 
vintena de docents d’escoles i instituts 
de 19 ciutats espanyoles visiten el CERN 
(Organització Europea per a la Investigació 
Nuclear), a Meyrin, Suïssa. Entre aquests 
professors hi ha Julià Hinojosa, de 
l’Escola Pia Sarrià-Calassanç. “L’objectiu 
era millorar les nostres capacitats com 
a docents, dotar-nos dels conceptes i 
recursos pedagògics més avançats en 
la física de partícules, amb la idea que 
després, nosaltres, ho traslladéssim a les 
aules. Al final, es busca que els alumnes 
surtin motivats per fer carreres de ciències, 
enginyeria, matemàtiques o tecnologia”, 
explica Hinojosa a La Fada de Sarrià.
“El que s’explica de física de partícules a 
les aules és poc o gens. I el que volen és 
que la física de partícules més actualitzada 
arribi als alumnes i als professors. Vam 
estar-hi una setmana, treballant de 
valent: conferències, tallers, xerrades... 

TREBALLS PREMIATS

Una organització perfecta”, afirma 
Hinojosa. “Una de les coses que ens 
demanaven, al final de l’estada, era que 
ens comprometéssim en desenvolupar un 
projecte, a la tornada, a la nostra escola, 
per donar visibilitat d’allò que havíem 
après. Jo vaig comprometre’m que 
intentaria portar l’experiència a l’aula i que 
el resultat del treball fos publicat”, afegeix 
el professor.

La metodologia del treball per 
projectes
Aquell mateix any, en el curs 2017-
2018, Hinojosa exposa a l’aula de 2n de 
Batxillerat la voluntat de desenvolupar el 
projecte de la cambra de boira. Serà un 
treball extraescolar. I es forma un grup 
de quatre alumnes: Ernest Tortosa, Kevin 
Osorio, Pablo Calsina i Pablo Saiz.
“La iniciativa tenia dues parts. Una, la 
part més tècnica que és la cambra de 
boira, que és el que vam fer i que tenia 
la seva complexitat. La segona part, tan o 
més important, la vessant didàctica amb 
l’aprenentatge a través de projectes”, 
exposa Hinojosa.
Pel que fa la part tècnica, els alumnes van 
haver de fer front a la construcció de la 
cambra, amb plaques Peltier (que generen 

el fred). I en hores extraescolars, van 
visitar altres entitats per demanar detalls i 
conèixer el funcionament d’aquests ginys. 
“No era fàcil, però s’hi van implicar molt. 
I ho van treballar de forma autònoma. Jo 
només feia l’acompanyament. Ells es van 
encarregar de comprar el material, ells 
van coordinar-se per visitar els centres 
que volien. I es un projecte en el que els 
alumnes van aprendre més enllà de la 
física; també van aprendre a gestionar-se, 
a cooperar, al treball en equip. Amb una 
motivació i una dimensió diferent. Aquesta 
metodologia és súper potent”, ha volgut 
destacar Hinojosa.

Una segona fase i la continuïtat
L’èxit de l’experiència ha estat profitosa i 
reconegut amb la publicació de l’article a 
la revista Ciències. Els quatre alumnes de 
2n de Batxillerat que van iniciar el projecte, 
i que actualment segueixen amb els seus 
estudis a la universitat, veuen a més com 
el projecte té continuïtat ja que hi ha cinc 
nous alumnes de l’escola, aquest curs 
2018-2019, que portaran a terme una 
segona fase: crear un catàleg d’ allò que 
es veu dins de la cambra, quantificant 
variables, fent estadístiques... “El projecte 
tindrà continuïtat al llarg dels cursos. És 
un instrument que té molt recorregut”, ha 
afirmat Hinojosa.

La cambra de boira, què?
La cambra de boira és un detector en 
què el pas d’una partícula carregada pel 
si d’un vapor sobresaturat determina 
un deixant d’ions sobre els quals es 
condensen gotetes, tot formant una traça 
que visualitza la trajectòria de la partícula. 
La boira es genera amb alcohol isopropílic, 
en un ambient interior de la cambra a 
-40 graus. Com explica Hinojosa, la 
partícula deixa el rastre i s’hi veu passar 
electrons, muons, partícules alfa... La 
primera cambra de boira fou dissenyada 
i construïda l’any 1912 pel físic escocès 
Charles Thomson Rees Wilson.

NOUS MÈTODES

L’INSPIRA STEAM 
arriba a Corazonistas 
INSPIRA és un projecte pioner nascut al 
país basc al 2016 (Universitat de Deusto) 
pel foment de la vocació tecnològica 
entre les nenes, basat en accions de 
sensibilització i orientació que imparteixen 
dones professionals del món de la 
investigació, la ciència i la tecnologia.
Més de 100 centres escolars i 150 
mentores formen avui part de l’INSPIRA 
al País Basc. A Catalunya , INSPIRA va 
iniciar la seva primera etapa l’any passat  
amb el suport d’algunes empreses , l’UAB 
i l’ajuntament de Sant Cugat. 
El Col·legi Sagrado Corazón Corazonistas 
participa enguany d’aquesta interessant 
proposta amb els alumnes de 6è de 
Primària. Tant els nens com les nenes 
participen del projecte conduit  per 
quatre dones que s’han desenvolupat 
professionalment en el món de la 
enginyeria i la tecnologia informàtica.
Les claus del projecte INSPIRA portat 
a terme durant les sessions a la nostra 
escola són:
- Facilitar nous referents de dones 

tecnològiques properes.
- Descobrir professions STEAM 

(Sciences, Technology, Engenery, Art i 
Mathematics).

- Conscienciar la necessitat de que el 
desenvolupament del país es produeixi 
entre homes i dones.

- Sensibilitzar i orientar sobre la carrera 
tecnològica.

- Posar valor a les dones tecnològiques.
- Informar sobre els estereotips existents 

perquè no coincideixin amb l’elecció 
d’estudis.

Els nens i nens de 6è han quedat 
meravellats de la iniciativa ja que els seus 
comentaris, un cop han acabat, han estat: 
“hem après a tenir iniciativa i les carreres 
científiques que no sabíem que existien”; 
“qui va dissenyar Youtube és una dona, no 
ho pensàvem”; “ens ha ajudat a visualitzar 
el nostre futur”, “tenim la mateixa igualtat 
a l’hora d’escollir”; “no ens hem de deixar 
influenciar”, i “jo tenia alguns prejudicis i 
ara els puc gestionar”.

Els alumnes de Secundària del Santa 
Clara International School participaran, 
aquest proper mes de març (dies 22 
al 25), en el concurs de debats Prague 
Debate Spring a la ciutat de Praga. Serà 
la sisena edició d’aquesta convocatòria 
que reuneix escoles de més de 30 països 
del món que competeixen entre elles tot 
exposant i defensant en un debat obert 
diferents temàtiques que els porta a parlar 

de cultura, de medi ambient, de natura o 
de societat, entre altres.
Aquesta mena de iniciatives “suposa 
un enriquiment pels alumnes ja que els 
porta a millorar en aspectes com ara la 
comunicació, a tenir un discurs clara i 
organitzat i també els obliga a treballar 
en equip”, explica Àlex Obradors, un dels 
responsables d’aquest centre educatiu. 
La idea del projecte és que els alumnes 

guanyin competències en investigació, 
organització, oratòria, actitud i confiança. 
A banda, durant els dies que dura la 
competició, els alumnes comparteixen 
espai i interrelacionen entre ells, essent 
una experiència “única i molt simpàtica”, 
afirma Obradors.
Els alumnes de Secundària aniran 
acompanyats pels seus professors.

CONCURS DE DEBATS

Els alumnes de Secundària del Santa Clara, al Prague Debate Spring 
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Acte de reconeixement de Jesuïtes de Sarrià a Carme Ruscalleda 

Segona edició del 
Santa Isabel Kinder 
Experience

Divendres 1 de febrer el Col·legi Reial 
Monestir de Santa Isabel va celebrar una 
segona edició del RMSI Kinder Experience, 
una tarda de tallers per a pares i fills i de 
0 a 3 anys en els quals van veure en acció 
la metodologia del centre caracteritzada 
per la innovació pedagògica, el sistema 
trilingüe i l’acompanyament personal.
Els nens i nenes van gaudir de jocs 
sensorials com la taula de llum, cançons 
i titelles en anglès i el nostre programa 
neuromotor que es realitza en anglès. 
Les famílies van poder veure també com 
aprenen els alumnes de P3, P4 i P5 a 
través d’activitats com els experiments, 
els projectes, les rutines de pensament o 
la robòtica on ells tenen un paper actiu i 
protagonista en el seu propi aprenentatge. 
El proper 1 de març a les 15:00h el centre 
celebrarà un Open Day per a les famílies 
interessades en el seu projecte educatiu.

RMSI a la Convenció Anual de l’APAC
Les professores d’Ed. Infantil del Col·legi 
Reial Monestir de Santa Isabel (RMSI), 
Ana Mª Nadal, Alejandra Alvarado i Gina 
Aguirre van participar l’1 de febrer en la 
Convenció Anual de l’APAC (Associació 
de Professor d’Anglès de Catalunya) 
amb una conferència sobre rutines de 
pensament i metacognició adreçada a 
altres professors i professores d’anglès.

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

29 Anys
Un clàssic de referència
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El parvulari Carles Riba s’integra a Jesuïtes 
Sarrià - Sant Ignasi
El Sant Ignasi passarà a tenir 5 línies concertades al MOPI
(model Pedagògic d’Infantil), en el seu propi espai

Des de fa anys existeix una ferma aliança 
entre el Sant Ignasi i el parvulari Carles 
Riba. Una aliança que, a més a més de 
l’adscripció administrativa, ha permès als 
dos centres compartir sovint estratègies, 
model d’aprenentatge, estima pels 
infants, formació... Sinèrgies que han fet 
que moltes famílies del Carles Riba hagin 
escollit, històricament, el Sant Ignasi com 
a Centre de continuïtat per a l’educació 
dels seus fills i filles.

En base a aquesta realitat viscuda i a les 

possibilitats de futur, les direccions de 
les dues institucions, conjuntament amb 
la direcció de Jesuïtes Educació, han 
acordat, a partir de l’inici del curs vinent 
2019-20, la integració plena del Carles 
Riba, en tots els seus àmbits, a Jesuïtes 
Sarrià - Escola Sant Ignasi. “Considerem 
aquesta decisió altament beneficiosa per 
a ambdues institucions. El Sant Ignasi 
passarà a tenir 5 línies concertades al 
MOPI (model Pedagògic d’Infantil), en 
el seu propi espai. I per al Carles Riba, 
per a les persones que el varen fundar, 

suposa, en certa manera i encara que sota 
una altra titularitat, seguir amb la missió 
educativa que els va inspirar en el seu 
dia”, han destacat fonts dels Jesuïtes de 
Sarrià.

El Sant Ignasi continua d’aquesta 
forma, amb pas ferm i decidit, amb 
la implementació de la transformació 
educativa iniciada fa uns anys, amb plena 
confiança en el futur i en la missió que té 
encomanada.

INICIATIVES I PROJECTES EDUCATIUS TALLERS

L’Escola Superior d’Hostaleria i Turisme de 
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, que enguany 
celebra el seu 30è aniversari, va organitzar 
recentment un acte de reconeixement a 
Carme Ruscalleda, pels seus trenta anys 
al capdavant del restaurant Sant Pau. 
L’escola va oferir un Sopar Gastronòmic 
en homenatge a la xef catalana per la seva 
aportació en la difusió de la gastronomia 
catalana arreu del món i per la seva 
col·laboració en la formació dels alumnes 
del Curs d’Especialització en Alta Cuina 
de l’escola.  

L’acte va comptar amb la presència 
de Carme Ruscalleda i Antoni Balam, 
i de reconeguts cuiners, companys de 
professió, com Joan Roca, Carles Gaig, 
Ferran Adrià, Nando Jubany, Pere Monje, 
Fina Puigdevall, Fran López, Oriol Ivern, 
Romain Fornell, Paolo Casagrande, Hideki 
Matsuhisa, Sílvia Hoffmann, entre d’altres, 
a més de Núria Montmany, directora 
d’Estudis Professionals de Jesuïtes Sarrià-
Sant Ignasi, Josep Maria Ramón, director 
general de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi i 
Llorenç Puig, SJ, delegat provincial dels 
Jesuïtes de Catalunya. 
L’esdeveniment, marcat per un ambient 
entranyable, ha volgut no només retre 
homenatge a la Carme per la seva 
trajectòria al capdavant del restaurant 
Sant Pau, sinó que també ha estat 
una mostra d’agraïment pel seu lligam 
i compromís amb l’escola durant els 
darrers quinze anys, al llarg dels quals 
ha col·laborat amb la formació pràctica 
dels estudiants d’especialització en Alta 
Cuina engrescant-los a treballar en equip 

amb esforç, il·lusió i actitud positiva, i 
proposant-los, en nombroses ocasions, 
oportunitats professionals.

Per tot això, i orgullosos també per 
la seva contribució a difondre l’alta 
gastronomia catalana arreu del món, 
dignificant i professionalitzant l’ofici de 
cuinera, l’Escola Superior d’Hostaleria 
i Turisme Sant Ignasi ha elaborat i servit 
un sopar gastronòmic d’homenatge, creat 
especialment per a aquesta ocasió pels 
alumnes i professors de l’Escola.
Carme Ruscalleda, exigent amb la qualitat 

del producte i amb la importància que 
en fa el cuiner en el moment de la seva 
elaboració, i defensora d’oferir als clients 
experiències sensorials a través d’una 
cuina saludable, és l’única dona del món 
que en la seva trajectòria de cuinera ha 
comptat amb cinc estrelles Michelin, tres 
per al seu restaurant Sant Pau a Sant Pol de 
Mar (Barcelona) i dos per al seu restaurant 
a Tòquio. Això significa el reconeixement 
a la seva emprenedoria, professionalitat i 
il·lusió amb què ha treballat, temporada 
rere temporada, des de l’apertura del Sant 
Pau el 1988.  

RECONEIXEMENT
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Marca personal
 Ivo Güell

La marca perso-
nal és l’estela que 
deixem en fer la 
nostra feina amb 
la màxima qualitat 
i encara millor si 
és amb un xic de 
diferenciació de 
com ho fan profes-

sionals similars a nosaltres, i a això òbvia-
ment, i sumem la nostra conducta i forma 
de fer personal que acaba de configurar la 
imatge que donem.
Per tant, jo no aconsello preocupar-se pri-
merament de la marca personal, sinó del 
que acabem de dir, dels factors desenca-
denants de la teva marca, que farà que 
amb tota probabilitat, aquesta comenci a 
funcionar molt i molt bé pel sol fet que ja 
estiguis sobresortint del demès per coses 
positives laborals i personals.
Després del desencadenant, ara si que 
venen els factors de desenvolupament 
de la marca, que avui, sens dubte, tenim 
un gran aliat, internet, com a mi m’agrada 
denominar-ho “internet de les persones” 
més enllà de “internet de les coses”.
A través d’internet i concretament de les 
xarxes socials i professionals i també com 
no amb els creadors de pàgines web i blog 
tenim un gran impulsor de la nostra mar-
ca, és una llàstima que no ho fem servir.
Per sistematitzar el tema us faig un breu 
timming:
1. Plantejar-se quina serà la meva 

proposta de valor pel públic i 
assegurar-me  que és l’òptima pel 
mercat al qual vaig

2. Fer un pretesting per estar segur que 
és correcte i sobretot que s’entén tal 
com jo volia que s’entengués.

3. Ara es tracta de lluitar perquè aquesta 

proposta de valor sigui percebuda per 
més públic objectiu teu millor.

4. En aquest punt podem impulsar 
realment la marca a través de les 
xarxes de tal manera que provoquem 
que tot allò bo es diu de mi i de la 
meva feina tingui repercussió i sigui 
conegut per quanta més persones 
millor.

5. Construir unes xarxes que tinguin 
una bona empremta, cuidant molt el 
tipus de conversa que hi tenim, amb 
les persones que les tenim, vigilant 
que sigui aportadora i generadora de 
valor pels que ens segueixen, cuidar 
les formes, no ser molt bel·ligerant per 
tal de no caure en temes que puguin 
ofendre.

6. Vigilar en les xarxes el que diuen d’un 
mateix, per tal que no hi hagi temes 
inadequats o poder-los controlar si 
es produeixen, moltes vegades fruits 
d’una interpretació malintencionada.

7. A partir d’aquí podem controlar la 
nostra imatge “egosurfejant” per tal 
d’anar veient i gestionant la reputació 
personal i també anar aprenent de les 
estratègies de les xarxes i de persones 
amb perfils similars dels quals en 
podrem extreure idees suggeridores 
per nosaltres.

Gaudiu del que feu, compartiu-ho amb els 
altres, visqueu una xarxa sana i plena de 
valors compartits, ajudeu i apropeu-vos 
als altres, sigueu pròxims i humans, no 
tracteu temes personals sensibles que 
poden ferir el parer o les emocions dels 
altres, no està tan plena la xarxa de per-
sones així com us penseu... podeu arribar 
a molta gent i amb una molt bona marca 
personal.

Consultor Directiu
ivo.guell@alumni.esade.edu

Hipoteca Inversa versus Renda Vitalícia
 Blanca Ollé

Coneixes les di-
ferències  entre 
la modalitat hipo-
tecària inversa i 
la renda vitalícia? 
Des de Finques 
Ollé t´expliquem 
les principals di-
ferències i en què 

consisteixen.
La hipoteca inversa consisteix en un près-
tam amb  garantia hipotecària que es con-
cedeix per entitats financeres a persones 
d´edad avançada (+65 anys). El deute 
només  serà exigit quan  hagin mort els 
beneficiaris. Existeixen dues modalitats, 
de disposicions úniques i periòdiques. 
Les disposicions úniques serveixien per 
a respondre a altres  hipoteques i cance-
lar-les, per despeses de notaria, registre 
i altres honoraris professionals, inclús per 
realitzar reformes. D´ altra banda, les peri-
òdiques són les que, de manera vitalícia o 
temporal, reben els  contractants, sense 

retorn del deute acumulat mentre visquin. 
Aquest tipus de modalitat permet que la 
vivenda es pugui llogar a tercers, i la hi-
poteca pot ser cancelada quan es desitgi.
Pel que fa  la renda vitalícia, aquesta su-
posa un benefici per al  comprador com 
una assegurança, i per al  venedor com 
una transformació en liquiditat  de la seva 
propietat, realitzant una venda de la nuda 
propietat de la vivenda, i reservant l´ usu-
fructe vitalici de la mateixa, a canvi d´una 
renda vitalícia. Està recomanat per a per-
sones d´edad  avançada que vulguin dis-
posar d´un complement  econòmic que 
els permeti portar una vida millor sense 
necessitat de renunciar a la seva vivenda.
En aquest tipus de modalitat el càlcul de la 
renda vitalícia s´efectua  només una vega-
da i per a sempre. El contracte és irrevo-
cable, i els beneficiaris legals conserven el 
dret de pensió. 

Llicenciada en Dret
Administradora de Finques

Agent de la Propietat 
Immobiliària

 Mertxe
   Fernández
Per a poder fer-
nos una idea de 
la gravetat del 
problema, segons 
l’Associació con-
tra l’Anorèxia i la 
Bulímia (ACAB), al 
voltant d’un 5% de 

la població adolescent femenina espanyo-
la pateix un trastorn de conducta alimen-
tària (TCA) -tot i que també afecta homes- 
i un 11% més està en risc de patir-ne. 
S’estén principalment entre adolescents, 
l’índex de suïcidi arriba a cotes de fins al 
25%, i moren gairebé el 4% dels afectats. 
Una identificació primerenca i la seva in-
tervenció, resulten crucials per a disminuir 
el risc de mort o cronificació.
Tant l’anorèxia com la bulímia són tras-
torns de tipus social derivats de la soci-
etat occidental i dels models d’estètica 
imposats. No obstant això, encara que 
molt lligats i, en la majoria d’ocasions una 
conseqüència de l’altra, es tracta de tras-
torns diferents. Les principals diferències 
son que en l’anorèxia existeix un rebuig a 
mantenir el pes igual o per sobre del valor 
mínim normal, obtenint-se una pèrdua de, 
almenys, el 15%, però les persones amb 
bulímia són capaces de mantenir el pes 
igual o per sobre d’un nivell normal mínim. 
D’altra banda, en l’anorèxia, la pèrdua de 
pes s’origina per l’evitació de la ingesta d’ 
“aliments que engreixen”, mentre que en 
la bulímia es dóna la presència de fartane-
res permanents (ingesta d’aliments en un 
curt període de temps en quantitats supe-
riors al que ingeriria una persona normal i 

pèrdua de control sobre la seva ingesta).
Les causes dels trastorns alimentaris es 
deuen a la interacció de diversos factors:
1.- Predisposants, que poden ser punts 

genètics (existència d’un membre 
familiar que ja l’hagi sofert), individu-
als (sobrepès, perfeccionisme, baixa 
autoestima, dependència…) o socio-
culturals (conflictes familiars o famílies 
desestructurades, prejudicis, sobre-
protecció…)

2.- Precipitants, com l’adolescència, ex-
cessiu exercici físic, mals hàbits ali-
mentaris, insatisfacció personal…

3.- Perpetuants, com continuar tenint una 
baixa valoració personal o d’imatge 
corporal, la pressió social o l’estrès.

En últim lloc, fer una breu anotació dels 
senyals podem observar:
- Menjar poc. A vegades es regira el men-

jar en el plat, però no s’ha menjat.
- Anar al bany després dels menjars.
- Mal humor i irritació.
- Utilitzar roba ampla.
- Aprimament extrem.
- Descens del rendiment escolar.
- Exercici físic en excés o anteposar 

l’exercici a altres activitats.
- Amenorrea (pèrdua de la menstruació).
- Mal alè (olor de vòmit).
- Poca tolerància al fred.
- Deterioració del cabell, ungles i esmalt 

dental.
- Ús de laxants.
- Les pàgines webs visitades (Pro-Meva i 

Pro-Ana).
Si noteu alguns d’aquests indicis, no dub-
teu a consultar a un professional (metge, 
nutricionista, psiquiatre i psicòleg). 

Psicòloga Clínica i de la Salut 

Els trastorns alimentaris
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REFORMAS

PROYECTOS

DECORACIÓN

Francesc Pérez-Cabrero, 7    08021 Barcelona    T. 93 209 78 74  93 183 09 82  93 183 09 83  www.blaudecor.com

Reformas
Baños
Cocinas
Carpinteria aluminio
Calefacción
Aire acondicionado

Albañileria
Lampisteria
Electricidad
Pladur / yeseria
Herreria

Pintura
Vidrieria
Instalaciones de 
seguridad

Decoración
Carpintería
Ebanistería
Cortinas
Iluminación
Objetos decoración

Proyectos
Arquitectura de interiorismo
Diseño de interiores
Estilismo
Patentes propias
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8 Propuestas para la nueva ley de startups
 Guillermo

   Marcet
En diciembre de 
2018 el Ministe-
rio de Economía y 
Empresa anuncia-
ba la creación de 
una Ley de Star-
tups para mejo-
rar el ecosistema 

emprendedor y convertir a España en una 
“nación emprendedora”.
Es una oportunidad única para intentar ar-
reglar todo aquello de lo que nos quejamos 
los emprendedores en este país. Junto 
con la Asociación Española de Startups he 
realizado estas 8 propuestas al gobierno 
para facilitar la vida a los emprendedores. 
1- La nueva regulación debe favorecer al 

emprendimiento en general y no sólo a 
las startups de base tecnológica.

2- Los extranjeros que desean crear/invertir/
trabajar en una startup, deberían poder 
hacerlo con una regulación menos estric-
ta y una tramitación 100% online, mucho 
más sencilla, económica y rápida del NIE

3- Quitar la la cuota obligatoria de autóno-
mos societarios durante los 3 primeros 
años. Al menos, debería ser optativa.

4- Contratar debe ser más barato. Si se re-
bajan las cargas sociales y fiscales, las 
startups podrían crear más trabajo y de 
mayor calidad. 

5- Las startups necesitan de un proceso 
mucho más veloz y barato para su cier-
re. Debe ofrecerse un proceso de con-
curso de acreedores más económico y 
veloz para empresas con menos de 10 
trabajadores, pocos activos, poca fac-
turación y que tengan menos de 4 años

6- Es necesario reducir de forma sustancial 
las tasas de Notarios y Registro Mercan-
til en la creación de empresas. Además, 
debería ser posible crear una empresa 
sin necesidad de aportar 3.000€.

7- Las empresas de nueva creación debe-
rían estar exentas pagar el Impuesto de 
sociedades y de pagar y cobrar el IVA 
los 2 primeros años.

8- Bonificaciones fiscales más potentes 
para los inversores en startups. Por 
ejemplo, una bonificación del 100% 
de la cantidad invertida en el IRPF en 
el año que han invertido en esa startup

Con todas estas medidas España sería el 
paraíso de las startups y emprendedores 
de toda Europa vendrían aquí a crear sus 
negocios.
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HOTEL - RESTAURANT PLANES
La Vieille Maison Cerdane - 1895

www.chezplanes.com
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L’hotel PLANES a Saillagouse és un dels hotels més confortables de la Cerdanya 
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Remeis de Frare
L’ametlla amarga

 Fra Valentí  
   Serra
L’ametller 
(llat., Prunus 
amygdalus; cast., 
almendro) gaudeix 
de molta estima 
des de temps 
immemorials en la 
tradició agrícola i 

remeiera de Catalunya.
És un arbre que fa una bellíssima flor blan-
ca o rosada, essent un dels primers arbres 
en florir i, per aquest motiu, força sovint es 
veu afectat per les gelades. Quan a l’estiu 
s’asseca la drupa o fruit, del pinyol se’n 
treu l’ametlla. 
A casa nostra hi el costum de menjar 
ametllons (quan l’ametlla és encara verda), 
però cal ser molt mesurat ja que ingerir-les 
amb excés pot ser molt nociu. D’ametlles 
n’hi ha de dolces (llat., Amygdalus 
communis) i d’amargues (llat., Amygdalus 
amara), ambdues són molt riques en olis 
essent, però, particularment estimada en 
la tradició remeiera l’ametlla amarga puix 
que conté una gran proporció d’amigdalina. 
Els antics apotecaris amb l’oli d’ametlla 
solien fer uns preparats molt adients per a 
les malalties de la pell, especialment per a 
guarir tota mena de cremades, i també se 
solia donar oli d’ametlla com a vermicida 
per tal d’eliminar els cucs intestinals i 
afavorir la digestió, ja que l’ametlla és el 
millor antisèptic natural per als budells. 
La gran experta en herbes remeieres i en 
medicina monàstica, Santa Hildegarda 
de Bingen (†1179), doctora de l’Església, 
escriví que les ametlles crues  són molt 
bones per a les malalties pulmonars (cf. 
S. Hildegardis abbatisae Opera omnia, 
Parisiis 1882, Liber tertius: De arboribus, 
P. L. 197, cols. 1225-1226 “De amydalo”). 
Recentment s’han descobert propietats 
nutricionals inèdites de l’ametlla que 
afavoreixen l’equilibri nerviós, i ajuden 
estructuració òssia i a l’enfortiment de 
l’esmalt de la dentadura.
En alguns convents i monestirs les 
ametlles amargues, combinades amb 
la pela de la llimona foren usades, amb 

eficàcia provada, per a guarir les febres 
intermitents. En un antic formulari hi ha 
descrita la manera de preparar-ne la poció: 
“Prendrás un porró de vi del bo, y picarás 
mitja dotzena de ametllas amargantes, una 
esclova de llimona ben desmenussada y 
ho farás bullir fins que disminuesca a la 
meitat. Después colarás lo vi en prendrás 
nou dies seguits y curarás de les febres 
ajudant Déu” (T.A., Receptari, s . f.). 
A les comarques tarragonines amb el 
suc o llet d’ametlla encara es prepara 
l’anomenat “menjar blanc” que, amb 
algunes variants segons la població,  se 
solia servir en ocasió de les grans festes 
a les taules de les cases pairals i a les 
dels refectoris conventuals i monàstics 
de la Catalunya medieval i barroca. Força 
semblant al menjar blanc  existí el mató 
d’ametlla que, per a la seva elaboració 
calia prendre “un porró y mig d’aigua, vuit 
onses d’ametlla, tretze de sucre y quatre 
y mitja de midó, un poch de canyella y 
un altre poch de la closca de llimona. Se 
fa bullir remenant-ho contínuament, y se 
fa la prova tirant-ne unes quantes gotes 
en un plat y se bufa, y si deixa lo plat 
net una vegada fred está al punt. Tot se 
posa en una cassola, menys el midó que 
no s’hi tira fins que está per bollir”(BHC, 
Receptes, s. f.).
Pel que fa al conreu dels ametllers, els 
antics hortolans caputxins d’abans de la 
supressió d ela vida religiosa l’any 1845, 
escriviren que: “El almendro se adapta 
fácilmente a suelos de naturaleza muy 
diversa, y solamente vegeta mal en los 
terrenos arcillosos, prefiere los terrenos 
secos, aun cuanto sean pedregosos y 
enjutos. Es un árbol que proporciona 
buenos rendimientos, y florece muy 
temprano. El fruto, almendra, es de sabor 
agradable, nutritiva y emulsiva, y con ella 
se prepara la almendrada, que es una 
bebida refrescante compuesta de leche 
de almendras y azúcar” (T.A., Recetario, 
s. f.). D’ací quinze dies us parlaré, a. D. 
de les propietats remeieres de l’usnea o 
barba de caputxí.

FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA, 
arxiver dels caputxins

 Teresa Sellés 
El Ple del Congrés 
ha derogat aquest 
dimarts el reial 
decret llei del 
lloguer que va 
aprovar el Govern 
al Desembre, 
ja que la seva 
convalidació per 

votació ha estat rebutjada amb els vots 
d’ERC, Units Podem, PP, UPN. Bildu, 
Forum Asturias, Cuidadanos i PP.
La norma, que va ampliar fins als cinc 
anys la durada mínima dels contractes, 
ha recaptat el suport del, PDeCAT, PNB, 
Compromís, Coalició Canària, Nova 
Canàries i PSOE però aquests vots no han 
estat suficients per a la seva convalidació.
És el primer decret llei del Govern de 
Pedro Sánchez que resulta derogat, tot 
això a menys d’un mes que es debatin i 
votin els Pressupostos Generals de l’Estat 
del 2019.

La derogació del decret suposa la fi de 
tots els canvis impulsats pel Govern del 
PSOE, després d’haver elevat a cinc anys 
la durada mínima dels contractes, que 
torna a ser de tres anys. Així mateix, la 
pròrroga de tres anys torna a ser d’un sol 
any.
Un altre dels canvis havia estat la 
fixació d’un màxim de fiança de dues 
mensualitats i s’establia que les despeses 
de gestió immobiliària i la formalització del 
contracte recaiguessin en l’arrendador en 
cas de tractar-se d’una persona jurídica.
A més els contractes de lloguer tornen a 
estar subjectes a l’Impost de transmissions 
patrimonials del 0,5% .
VIST I NO VIST! ELS CONTRACTES DE 
LLOGUER TORNEN A SER DE TRES 
ANYS I ELS CONTRSCTES QUEDAN 
COM EREN AL DESEMBRE, SENSE 
CANVIS 

Nou Estil Espai SL. 
Tel:  649 76 73 24. 

teresa-selles@hotmail.com

Derogat el reial decret  llei dels lloguers i 
els contractes tornen a una durada mínima 
de tres anys
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 Gemma
   Hernández
Febrer: el segon 
mes de l´any, el 
més curt i fred. Té 
28 dies i 29 dies 
els anys de tras-
pàs. Mes en el 
que celebrem la 
Candelera, el dia 

mundial de la lluita contra el Càncer i el dia 
de Sant Valentí o dia universal de l´amor i 
l´afectivitat. Aquest dia es creu que té el 
seu origen cap al segle III en el que un jove 
sacerdot anomenat Valentí va desafiar al 
emperador Claudi II qui va decidir prohi-
bir la celebració de matrimonis als joves. 
Es celebra el 14 de Febrer, onomàstic de 
Sant Valentí.
Hi ha diferents tipus d´amor, tots positius. 
Més enllà de l´amor romàntic, l´amor s´ha 
convertit en un avantatge evolutiu per 
l´esser humà ja que fins a 12 àrees del 
cervell estan involucrades en aquest sen-
timent; una emoció que sobretot provoca 
alteracions neuronals que generen efectes 
positius en el nostre organisme.
Amb l´amor es produeixen canvis químics 
a nivell intern. Alguns d´aquests canvis 
son: major alliberació d´endorfines, reduc-
ció dels nivells de cortisol, increment de la 
producció de dopamina, estrògens i me-
latonina, entre d´altres. Com afecta això a 
la nostre salut?
1. Milloren les nostres defenses: al produ-

ir-se una major alliberació d´endorfines, 
la sensació de felicitat augmenta ja 

que son les substàncies conegudes 
com a antidepressius naturals que 
ens permeten gaudir més de la vida. A 
més, les endorfines, milloren el funcio-
nament sistema immunològic millorant 
així les nostres defenses front algunes 
malalties.

2. Baixen els nivells d´estres: el cortisol és 
l´hormona que s´allibera com a respos-
ta a l’estrès i que origina un augment 
de la pressió arterial. L´enamorament 
redueix aquesta hormona reduint així 
els efectes negatius de l’estrès crònic 
en el nostre organisme.

3. Disminueix el risc d’infermetats cardi-
ovasculars: l´amor ajuda a incrementar 
la producció de dopamina, oxitocina 
i norepinefrina reduint així el risc de 
malalties cardiovasculars. L´amor és 
bo pel cor! Aquestes substàncies tam-
bé son les responsables de que tot 
ens sembli més positiu i es disparin els 
sentiments de felicitat i plaer per les 
petites coses de la vida.

4. Rejuveneix la nostre pell: al augmentar 
els nivells d’estrògens la nostre pell 
millora i això fa que ens vegin i ens 
veiem més joves. També milloren els 
nostre cabell i ungles. Tot això fa aug-
mentar l´autoestima i ens ajuda a sen-
tir-nos més segurs i amb una sensació 
de valia personal bàsica per a la nostre 
salut psicològica e integral.

A la farmàcia estimem als nostres clients. 
El proper dia 14 de Febrer vine a buscar el 
teu obsequi de Sant Valentí!

Farmàcia Gemma Hernández

Com afecta l´amor a la teva salut?

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.

www.lafadadesarria.com

T. 672 554 863
lafada@live.com
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NATURAL
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Passeig Sant Joan Bosco, 51  ·  08017 Barcelona  ·  617 377 568  ·  sarria@rassabotanicals.com · www.rassabotanicals.com

En contractar una
Higiene Bio Orgànica Facial Completa

T’OBSEQUIEM amb un
Massatge corporal en presentar aquest anunci



AGENCIA CASANOVAS - SERVICIO DOMÉSTICO BARCELONA 
Pura Ortega Monasterio

Más de 30 años de experiencia en la selección de personal de servicio 
doméstico, solucionando tus necesidades con calidad y serenidad.

• Servicio doméstico.

• Atención Tercera Edad

• Ayuda a Domicilio

• Empleados de Hogar

• Canguros

• Servicio 24 horas

• Atención Personalizada

• Personal externo, 
interno o por horas

Marià Cubí nº 174 · 08021 Barcelona

 932 091 789 / 932 001 305

info@barcelonaserviciodomestico.com

www.barcelonaserviciodomestico.com

606 833 827
617 387 402

ATENCIÓN 24 HORAS

CASA AMB ENCANT BOURG MADAME Ref. : 5197
5 rue de la Forge a Bourg Madame, casa antiga reformada XVIII, composta 
de 4 dormitoris, 3 banys, cuina amb llar de foc, gran saló amb llar de foc. 
Bones prstacions.
Taxes cobrades al venedor
DPE Energy: DPE realitzat, certificació sense menció
Preu: 221. 000 €

LES CAMPAROLES - FONT ROMEU Ref. : 5204
Ampli estudi situat a una zona molt tranquil·la. 
Inclou: Saló/Menjador, Bany amb wc, Cuina americana, Terrassa orientada 
al sud, Bodega al soterrani. Es ven moblat. 
Bé en copropietat - Núm. de lots:235. Despeses anuals: 672,95 €
Taxes cobrades al venedor:
DPE Energy: ENERGY CLASS G (597 kWh / m².any)
DPE CO2: ENERGIA CLASSE D (33 CO2 / m².any)
Preu: 49. 000 €

LES CARLINES - FONT-ROMEU Ref. : 5199
Apartament tipus estudi amb unes boniques instal·lacions ubicades en 
planta baixa, amb magnífiques vistes panoràmiques dels Pirineus. Saló/
Menjador, cuina americana, Bany amb WC, Armaris, Terrassa. Pàrquing 
cobert i armari per als esquís - Es ven moblat - Bé en copropietat - Núm. de 
lots: 153 - Despeses anuals: 580,44€
Taxes cobrades al venedor:
DPE Energy: ENERGY CLASS G (451 kWh / m².any)
DPE CO2: ENERGIA CLASSE D (23 CO2 / m².any)
Preu: 56. 000 €

LE BELL LLOC - DORRES Ref. : 5083
NOU I AMB JARDÍ
Aquest pis de 3 habitacions es compon d’una sala d’estar menjador amb 
sortida a la terrassa i jardí de 44m², cuina equipada, sala de bany, dues 
habitacions amb armaris. 
Es ven moblat. Bé condomini
Taxes cobrades al venedor
Preu: 160 000 €

AGENCE PEYROT 
Immobiliària

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

Us atendrem a 
les nostres oficines de:

Les Angles, Bourg Madame,  
Pyrenees 2000 i 

Font-Romeu 



POESIA AL TEATRE 
DE SARRIÀ
La diada bé ho indica:
en el Centre Parroquial
al patró se li dedica
com cada any un festival. 

És la data assenyalada
el setze del mes que ve, 
serà tota interpretada
pels conjunts que el Centre té. 

Són Tabalers, la Petxina, 
Castanyoles, Futbol, Bar,
l’Orfeó, la Bambolina, 
la Junta, Despatx i Esbart. 

I ara hi ha notícia bona
que caldrà prestar atenció, 
perquè d’una secció nova
se’n farà presentació. 

Doncs ens omple d’alegria
la present llista ampliar:
tindrà grup de poesia
el Teatre de Sarrià. 

I ho farà amb prou valentia
per tal d’ésser competent
i poder agradar aquell dia
al públic allà present. 

Frederic Bou

 Anna Gurguí
Vaig pels camins 
de la meva revol-
ta. Sense esma ni 
fums. Una Laura 
que m’asfixia. Una 
Gala que em rebut-
ja. Uns personatges 
que revolten entre 
gràcia i el clínic. Un 

hospital sense aire. Una passejada cansada. 
Una Gala que camina sense saber on és ni 
on sóc jo. Sense saber si és la seva ciutat o 
acaba de perdre un país sense ordre i amb 
massa desordre. Un país sense gent. Sense 
cor. Un cor sense estima. Ets aquí i no m’es-
coltes. Ets aquí i ara. Aquí et vull escriure un 
batec. Sense aire i sense fam.  Una Barce-
lona que em mira i em pregunta el perquè 
de la revolta. Una Laura que marxa i una 
Gala que arriba. S’abracen. Balleu un ball on 
no hi ha músics ni ritmes per escriure. Un 
hivern que ve, que s’amaga darrere de les 
meves paraules. Un soliloqui que t’escriu el 
que ja no vols. Vola i des vola. Miralls que 
s’esdevenen. Un calidoscopi entre monoto-
nies matrimonials. Una ràfega que es mor 
dins d’aquella habitació. Hospital clínic. Un 
triangle amorós. Un t’estimo perdut entre 
uns carrers de Barcelona cansats davant de 
tanta violència, davant de tants crits sense 
resposta. Davant teu i meu, no hi ha silen-
cis esborrats. No necessito les teves bones 
nits. No necessito, et necessito. Un Madrid 
em guinya l’ull i una Barcelona em trenca 
el peu. Necessito esborrar-te els adéus i 
que vinguin els records acceptats. Passejo 
per una ciutat avorrida d’enganys, sense 
polítics, amb revoltes. Només vull la meva. 
La meva revolta silenciada. Ets tu. Silencis 
esborronats. La tardor m’enfila pels carrers 
entre un passeig Sant Joan i uns jardins. 
Avui només, avui, estic decidida, agafar una 
Gala que m’espera, i un hospital que t’aco-
llirà. Tot comença pel meu escriptori i tot 
s’acabarà dins del meu cor.

Instagram: @anna-gurgui

Pels carrers de 
Barcelona

¿Vivimos la caridad?
 Rosamaria

   Pantaleoni
En nuestra vida hay 
un fenómeno natural 
y es que crecemos, 
primero en estatura, 
después en edad y 
experiencia…. Des-
pués en responsabi-
lidad. Pero muchas 

veces no nos damos cuenta de que no actu-
amos con un criterio cristiano. Quizás porque 
es más cómoda la postura de “cuanto menos 
sepa, menos complicación”. Nos equivoca-
mos, todos tenemos la obligación de formar-
nos, aunque sólo sea de nuestra alma delante 
de Dios, y como digo siempre a los agnósticos, 
“por si acaso”.
Hoy quería hablaros de Caridad. ¡Cuánto nos 
cuesta vivirla! Una vez, un sacerdote al que 
tengo mucho cariño, D. Eduardo Ulloa, nos 

contó cómo eran los primeros cristianos, gen-
te que se querían, que cumplían al pie de la 
letra el mandamiento que les dio Jesús: que os 
améis los unos a los otros. Mandamiento del 
que todavía no nos hemos enterado, aunque 
hayan pasado 21 siglos. Es curioso, aquella 
gente era normal, sencilla, como nosotros, que 
se distinguían por su trato singular y admira-
ble, por su cariño, su caridad, esa caridad que 
hoy se vive poco. Aquí se podría decir, no como 
antes, “mirad como se quieren,” sino “mirad 
como se detestan, como se critican, como se 
pelean, como se envidian”.  Los cristianos no 
hemos sabido ser responsables… La caridad 
no está sólo en dar, podemos ser muy genero-
sos, dar muchas limosnas y no tener caridad, 
porque más que en dar está en comprender, 
en saber callar un defecto, en no humillar, en 
no mortificar. Encontrar la parte buena que ti-
ene todo el mundo, apartando las injusticias, 
las antipatías. Saber comprender. A veces no 
sabemos por orgullo y al no comprenderla, la 

juzgamos, pensamos mal. Después viene la 
crítica, el comentario irónico, la burla. A ve-
ces no es sólo un comentario, es calumnia. La 
murmuración ensucia y entorpece nuestro tra-
to con los demás. Pienso que por desgraciada 
sea una persona, siempre tiene algo que se le 
puede alabar. ¿Por qué no hacerlo?
La caridad es la reina de todas las virtudes, 
donde no hay caridad, no hay nada. Pero tam-
bién es dar cosas y ayudar a los demás, matar 
el egoísmo en la vida interior y exterior. Aunque 
tengamos poco, será cristiano y bueno que a 
veces lo gastemos en cosas que no son nues-
tras. Que hagamos algo por esa pobre gente 
que se acerca a nosotros, que confía en nues-
tra generosidad. A veces me pregunto si nos 
queremos de verdad, si tenemos la responsa-
bilidad de lo que pasa a nuestro alrededor, si 
somos capaces de influir en el ambiente….
Y finalmente, que nos acerquemos a todo el 
mundo, que les demos nuestra amistad, nu-
estro optimismo, ver si somos capaces de 

comunicar con ellos, de tenerles cariño y ayu-
darlos cuando sufren por algo, puede ser una 
enfermedad, la pérdida de algún familiar. Que 
se sientan apoyados por ti y por mí. Cuando 
encuentras a una persona buena, alegre, ama-
ble, trabajadora, con un poco de tiempo para 
ayudarte, hacerte compañía, le da que pensar, 
es más feliz. Hay un amor egoísta que sólo 
va a buscar, pero hay otro distinto, que es el 
auténtico, que va a dar, a comprender, a dis-
culpar. Nuestra vida no es nuestra, la hemos 
recibido, nos la han regalado, por lo tanto, no 
podemos darle el fin que nos guste. Tenemos 
que compartirla…
Mientras escribo, pienso que voy a tener que 
leerlo muchas veces y despacio. ¿Para qué? 
Pues para ver si me ayuda a mejorar, a vivir lo 
que he escrito, que es lo difícil, para pasar de 
la teoría a la práctica.
Sigo pensando que la vida sólo tiene sentido si 
la disculpamos.

 Mª Teresa  
   Quintana
Doncs sí, amb el pro-
cés d’envelliment i 
degeneratiu del cos, 
costa menys accep-
tar que hi hem vingut 
una temporada, però 
que hem de marxar 
del planeta. Majorità-

riament, la idea de la mort espanta, fa por. Jo 
n’he parlat altres vegades, perquè és un tema 
del qual tinc consciència des que soc molt jove-
neta. Sembla que amb el pas dels anys l’he po-
gut integrar a la meva vida i acabar acceptant-lo. 
M’ha costat, però.
Vaig sentir una persona que deia: “Per haver de 
passar el mal tràngol de la mort, millor no haver 
nascut.” Això no és el que penso jo, perquè la 
vida la trobo apassionant, malgrat tots els mals 
moments que t’arriben. M’agrada molt la natura 
i soc molt vital, com tota la meva família. Trobo 
que l’aventura de la vida és molt interessant i és 
una gran font d’aprenentatge. Com que soc cre-
ient, penso que és molt esperançador creure en 
el més-enllà i en una vida després de la vida ter-
rena. He llegit molts llibres sobre aquest tema; 
entre d’altres, La mort: una aurora, de l’Elisabeth 
Kübler-Ross, que era psiquiatra, o Vida despu-
és de la vida, del metge Raymond Moody, Jr. Ho 
vaig entenent i acceptant. I, com que segur que 
marxarem, prefereixo haver-ho treballat des de 
fa anys.
Veig persones que el consideren un tema tabú 
i no en volen parlar mai, però aquest amagar el 
cap sota l’ala no serveix, perquè arribarà. Per 
això, com dic en el títol, el fet que el cos s’es-
patlli ajuda a entendre la nostra naturalesa finita.
Entenc que el nostre cos és una màquina molt 
complexa i complicada a la qual hem de cuidar 
bé. Hi ha una gran intel·ligència en cada un dels 
milions de cèl·lules, i cadascuna fa la seva fei-
na. Hi ha molta més intel·ligència acumulada i 
repartida en tot el cos que en la ment, que és 
on tendim a centralitzar-la. Li hem de donar les 
menges necessàries, alimentant-la com qualse-
vol màquina, i si no ho fem morim. M’adono que 

les investigacions científiques sobre el cos van 
endarrerides, perquè la complexitat és enorme, i 
de moment, malgrat el gran avenç tecnològic, no 
avancen gaire en aquest terreny, i encara queda 
molta exploració per aprendre a lluitar contra les 
patologies físiques i psicològiques, més difícils 
encara. Que lluny estem d’entendre com funci-
ona el cervell, que és la base de dades, diuen.
Hi estic tan interessada que qualsevol llibre so-
bre aquest tema que em caigui a les mans el 
devoro. I sempre penso que estic una mica més 
a la vora de la veritat, malgrat la llunyania i la 
ignorància, que no ens abandona, de moment. 
Una persona que he descobert i que m’està aju-
dant en aquest tema i en molts altres de creixe-
ment personal és Sadhguru, místic de l’Índia que 
té una gran saviesa i que ha recorregut un llarg 
camí per ajudar el seu proïsme. Parla molt bé i 
clar. Hi ha molts vídeos seus a YouTube. Com que 
parla molt bé l’anglès, ho té gravat en anglès, 
i en alguns casos hi ha la traducció castellana 
a sota. Per als que sabeu l’anglès us hi podeu 
aventurar, perquè se l’entén molt bé. Domina 
molts temes, ja que és un esperit evolucionat, 
coneixedor de grans veritats sobre la vida. Estic 
aprenent molta cosa amb ell. El recomano! Té 
un asram al sud de l’Índia des de fa molts anys. 
Molta gent el va a veure i té molts seguidors, 
perquè ens descobreix coses en les quals no 
havies pensat.
Que bé la capacitat de la tecnologia per po-
sar-nos en contacte amb personatges avançats 
que ens ajuden a anar endavant i comprendre. 
Els estic molt agraïda!
Trobo interessants les inquietuds que tenim mol-
tes persones per començar a buscar i indagar 
assumptes que sobrepassen la frivolitat quotidi-
ana. Penso que aquesta curiositat augmenta en 
el jovent i que entendran coses molt abans que 
nosaltres, que hem hagut de fer un llarg camí.
“La consciència de la mort permet una vida ple-
na i intensa.” Sadhguru
“Quan hem viscut realment la nostra vida, no la 
volem tornar a viure.” Elisabeth Kübler-Ross
“No em fa por la mort, em fa molta més por la 
vida.” Raymond Moody

Escriptora

La degradació del cos ajuda a acceptar la 
mort
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ACTIVITATS A PEU DE PÀGINA

Major de Sarrià,50  
Telèfon: 93 280 60 50
llibreria@apeudepagina.com 
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http://apeudepagina.wordpress.com

CLUB DE LECTURA 
ADULT
Dimarts 19 de febrer a les 19h

La clau, de 
Junichiro Taizaki.
Comptarem amb 
la presència de la 
editora de Viena 
Edicions, Isabel 
Monsó

CONTE-CONTES
Dissabte 16 de febrer a les 12h

Escoltem contes d’hivern a la llibreria 
amb Angelines Agramonte!

 Albert Vilardell
La segona tempo-
rada amb el Liceu 
reconstruït, 2000-
2001, va començar 
amb l’estrena de 
l’òpera D. Q. Don 
Quijote en Barce-
lona, amb música 
de José Luis Turina 

que demostrava ofici, però que no impacta-
va per la seva inspiració i el llibret de Justo 
Navarro, molt poètic, no ajudava, ja que te-
nia poca força teatral. La posada en escena 
estava a càrrec de La Fura dels Baus, que 
va ser molt espectacular, com és habitual, 
mentre que la direcció musical estava a 
càrrec de Josep Pons, que demostrà una 
vegada més el seu compromís amb la músi-
ca contemporània, interpretada per Michael 
Kraus y Ned Barth, que s’alternaven com 
a protagonistes i Pilar Jurado, encapçalant 
un llarg repartiment. La segona obra fou 
Die Frau ohne Schatten, de Richard Strauss 
que és una partitura d’una gran bellesa, que 
expressa tota la carga simbòlica que té el 
llibret de Hofmannsthal, amb el que es pot 
considerar un verdader drama musical en 
mons molt diferents però interrelacionats, 
això ho va entendre molt bé Andreas Homo-
ki, amb una bella escenografia juntament 
amb la il·luminació separant els dos colors 
que defineixen els dos mons diferents dels 
protagonistes. La direcció musical va estar 
a càrrec de Peter Schneider, que va expres-
sar els diferents contrastos de la partitura. 
Cal destacar els cantants Eva Marton, com 
a Tintorera, que donà gran intensitat al per-
sonatge, Susan Anthony que no estava al 
cent per cent i Hanna Schwarz que van es-
tar correctes, al igual que els protagonistes 
masculins.
La obra següent va ser Un ballo in masche-
ra, amb el controvertit muntatge de Calixto 
Bieito. L’ópera s’ha de modernitzar, però 
aquesta és una tasca difícil, ja que s’ha de 
mantenir el llibret, degut a que l’acció no 
ha de contradir el text o es pot capgirar tot, 
incloent situacions estrafolàries i com és 
habitual amb augment de violència, incloent 
també violació, que l’obra no necessita. Bi-
eito, que ara triomfa per tot el món amb les 
seves propostes, va optar per aquesta sego-
na opció que va ser protestada per una part 
del públic. Van haver dos repartiments diri-
gits per Bertrand de Billy i la seva assistent 
Elisabeth Attl, amb una versió coherent però 
mancada de contrastos. Entre els cantats 
del primer repartiment destacarem Lado 
Atanelli, excel·lent Renato i Elisabetta Fiori-
llo com a expressiva Ulrica, mentre que Ana 
María Sánchez i Walter Fraccaro van mostrar 
la seva bellesa vocal amb expressió limitada 
i Ofelia Sala donà musicalitat al patge Oscar.
La flauta màgica va pujar al nou Liceu amb 
la producció dels Comediants que ja haví-
em vist, anys abans, al Teatre Victoria, amb 
algun canvi, però mantenint el colorit i els 
efectes, com és en el cas de Papageno, però 
no aconseguint l’atmosfera en les escenes 
de Sarastro. amb uns resultats correctes, i 
una direcció orquestral cohesionada, però 
mancats de la transparència que demana la 
partitura. Entre els intèrprets dels dos “cast” 
destacarem les Pamina de Véronique Gens i 

Isabel Monar, la correcció de La reina de la 
nit de Valeria Exposito i Milagros Poblador i 
el Papageno de Wolfgang Rauch, que ja l’ha-
via cantat al Victoria. 
El bel canto arribava el gener del 2001, amb 
Bellini i la seva obra pòstuma, I Puritani, amb 
un repartiment de luxe, que es pot veure en 
el DVD que es va comercialitzar i que estava 
integrat per Edita Gruberova demostrant la 
potencia de la seva veu, amb la seva tècnica 
especial, però que va superar totes les difi-
cultats, de forma aparentment senzilla, Jo-
sep Bros que va fer evident la seva gran ca-
pacitat de fraseig, va salvar amb seguretat 
las exigències del paper d’Arturo, comple-
tant el trio protagonista Carlos Álvarez que 
va cantar amb estil extravertit, al servei d’un 
bon fraseig. Completà el repartiment Simón 
Orfila amb la seva habitual professionalitat. 
La direcció musical de Friedrich Haider, pa-
rella de la soprano, va ser discreta, amb al-
gunes lentituds poc adients, mentre que la 
posada en escena estava dirigida per Andrei 
Serban, marcant la evolució de la situació 
mental de la protagonista de forma molt 
aconseguida, mentre que la resta quedà una 
mica diluïda.
Wagner va estar representat per Rienzi, una 
obra primerenca que els seus seguidors no 
els agrada massa i que no es representa a 
Bayreuth. És una obra de la seva etapa fran-
cesa i recorda al triomfador d’aquella època, 
Meyerbeer, amb el seu estil pompós i molt 
diferent de la forma que més coneixem d’ell. 
Feia 50 anys que no pujava a l’escenari del 
Liceu i aquesta vegada es va fer en versió 
concert. Va ser una lectura molt vàlida de 
l’orquestra i cor del Teatre, dirigits per Se-
bastian Weigle, que més tard fou director 
musical del Liceu, va saber remarcar la força 
de la partitura i també matisar els moments 
més subtils. Els cantants que van intervenir 
cantaven bé, però l’obra requereix veus més 
intenses.
El repertori francès va estar present amb 
Samson et Dalila, de Saint-Säens que tenia 
un gran interès per la presencia de Josep 
Carreras que era conscient de les seves ac-
tuals condicions vocals, després de la ma-
laltia, i de forma intel·ligent va superar les 
dificultats amb la seva gran entrega habitu-
al. La resta del repartiment estava integrat 
per Markella Hatziano, discreta Dalila i Si-
mon Estes que va mostrar la seva capacitat 
d’artista, amb una veu lluny del seu millor 
moment. En la funció de diumenge a la tar-
da, per malaltia de Carreras, José Cura el va 
substituir i pel que expliquen, el tenor argen-
tí va tenir un gran èxit. La direcció musical 
de Stefano Ranzani va ser irregular, amb 
moments interessants com el duo dels pro-
tagonistes, mentre que la posada en escena 
de Elijah Moshinsky semblava un conte poc 
desenvolupat.
El món operístic barceloní tenia un deute 
pendent amb Benjamin Britten, ja que les 
seves obres, per diferents raons no havien 
tingut la divulgació que es mereixien. Una de 
les més destacades es Billy Budd que fou la 
que es va representar. La música sap reflec-
tí la innocència del personatge però també 
l’ambient sufocant. Va estar molt bé inter-
pretada per Philip Langridge i Bo Skovhus, 
amb una interessant producció i una cuida-
da direcció musical d’Antoni Ros Marbà.

Els meus records del Liceu (L)

  ARTICLES

TALLER/ACTIVITAT 
MUSICAL
Dissabte 23 de febrer a les 12h

Vine a aprender 
com sona la música 
africana i a fer el teu 
pròpi instrument. 
(a partir de 3 anys)

CLUB DE LECTURA 
INFANTIL
Dissabte 2 de Març a les 12h

Com que Febrer 
és un mes curt, 
unim el club amb 
el del mes de 
Març.
La penya dels 

tigres: La conspiració a la roca de l’infern.

Jugadors del C.P. Sarrià a una 
sèrie de TV3 : “Trenquin tòpics”

És una sèrie que explica els tòpics catalans amb humor, 
autoparodia i un rigor científic inexistent. I amb dos pre-
sentadors: Queco Novell i el seu “alter ego”
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C.P. DE SARRIÀ FUTBOL

El 14 de maig del 2018  en el 
Col.legi Sagrat Cor de Sar-
rià, a on aprofitem el nostre 
agraïment un cop més a la 
direcció de l’escola per ce-
dir aquest espai, es va fer 
la gravació del segon pro-
grama que es va emetre el 
dimecres 16 de gener a les 
22.35 després de l’APM.
En aquest programa els pro-
tagonistes van ser els nos-
tres jugadors dels juvenils i 
els entrenadors, Eric San-
chez i Aleix Pellicer. 

XERRADA MARTA 
ROYO
Dijous 21 de febrer a les 19:30h

Parlarem amb Marta royo del seu primer 
llibre, Aroma de marca. 
Cal inscripció prèvia.

Wifi  zone

Billars
Futbolin
Dards

Pimball
Jocs de taula

Gran selecció de Licors

Més de 30 ginebres

GinTonics personalitzats

Futbol
Bàsquet

Golf
Rugby
NFL

Tots els canals esportius

OBERT TOTS ELS DIES • Major de Sarrià, 61 • 08017 Barcelona • T. 93 205 06 94 • www.sotavent.cat
    barsotavent    barsotavent    barsotavent



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

Compra-venda Immobiliaria i Assegurances.

C. Cardenal Vives i Tutó 32 Bx · 08034-Barcelona 
Tel. 93 411 22 42 (Hores convingudes)

info@finquesjosep.com
www.finquesjosep.com

PROPIETATS 
A LA VENDA

EN 
EXCLUSIVA 

núm. 3093

Col·legi de Barna-Lleida

Administrem:
• Comunitats
• LLoguers
• Com. Bens
• Rústica
• Turístic

Segueix al Josep de Finques Josep 
Dissabtes de 10 h a 13 h per

FM RKB 106,9 “Les nostres cançons”
o per internet

www.radiokanalbarcelona.com
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REFORMA TU COCINA COMPLETA

REFORMA
TU BAÑO COMPLETO 

● Entre 20-25 m2 de pared.
● Retirada del mobiliario
   existente.
● Retirara del revestimiento
   existente.
● Instalaciones nuevas de
   electricidad y fontanería.
● Nuevo revestimiento (pared
   y suelo .

● Techo de aluminio +
    iluminación LED.
●  2,40 m. lineáles de
    mobiliario. 
●  Encimera laminada alta
    presión. 
●  Electrodomésticos
    (campana, horno,
    encimera de gas, fregadero
    y grifería).

 6.500 €desde

desde

REGALO DE MICROONDAS

● Entre 20-25 m2 de pared.
● Retirada del mobiliario
   existente.
● Retirara del revestimiento
   existente.
● Instalaciones nuevas de
   electricidad y fontanería.
● Nuevo revestimiento (pared
   y suelo .
● Techo de aluminio +
    iluminación LED.

●  3,25 m. lineáles de
    mobiliario + 2,20 m. lineáles
    de mobiliario.Muebles brillo.
●  Encimera de silestone. 
●  Fregadera un seno bajo
    encimera.
●  Instalación lavavajillas.
●  Electrodomésticos
    (campana, horno,
    encimera de gas, y
    grifería).

 8.880 €
REGALO DE LAVAVAJILLAS

desde 3.825 €
REGALO MAMPARA

SÍ
● Medición sin compromiso

● Presupuesto en 3 días gratuitos

●Flexibilidad

● Financiación sin intereses

620 175 510

ReformesDECOR
@reformesdecor
Atendemos por WhatsApp

FINANCIAMOS TU REFORMA
A 0% DE INTERÉS 



sumergida, se convierten en una falta total 
de garantías para el cliente o el contratado 
que, a su vez, se encuentra indefenso 
ante cualquier incidencia. Representando 
un riesgo tanto para unos como otros. Lo 
que se traduce en un peligro oculto muy 
importante.
  

Los riesgos de contar 
con un asistente en 
negro
En el caso que nos ocupa, que es el 
de tener a un asistente en el domicilio 
contratado en negro, estos son algunos 
de los riesgos ante los que nos podemos 
encontrar:

Los riesgos de contratar a una persona trabajando en negro

Cuando nos encontramos con una 
situación de dependencia en la familia 
que necesita ser atendida, nos puede 
resultar tentador el recurrir a personas 
no cualificadas o sin titulación. Personas, 
que por más experiencia que algunas 
de ellas hayan tenido como cuidadoras 
familiares o no familiares, no cuentan con 
un certificado homologado, ni alguien 
que responda por ellas ante cualquier 
problema que pueda surgir.

Es “tentador” (por expresarlo de 
alguna forma) porque el trabajo en 
negro parece que facilita mucho las 
relaciones económicas. Costear un 
asistente profesional no es igual, como 
es lógico, que alguien que no lo es. Y, en 
general, tendemos a ajustar la persona 
que buscamos contratar con nuestra 
economía. Queremos alguien que 
desempeñe bien sus funciones y labores, 
que trabaje muchas horas y que nos salga 
barata. Y lo barato, antes o después 
acaba saliendo muy caro. 

Contratar en negro también parece que nos 
facilita las relaciones laborales. Porque se 
prescinde de todo tramite administrativo. 
Lo cual abarata costes. Pero, en realidad, 
todas las facilidades que nos puede 
llegar a ofrecer, inicialmente, la economía 

1. Una baja por enfermedad. La persona 
con la que cuentas se pone enferma 
y no tienes margen para encontrar a 
alguien que asista a tu familiar y la 
molestia que conlleva (problema 1). 
La persona a la que estás pagando en 
negro no ingresa esos días, no puede 
pedir una baja formal por enfermedad 
y nos puede colocar en una tesitura 
incómoda (problema 2).

2. Un accidente laboral o fuera del 
trabajo. Es una situación peor que 
la de la baja por enfermedad. Un 
accidente del trabajador en negro 
puede hacer que nos encontremos 
ante una encrucijada legal muy seria.

3. Ausencias no justificadas. Si se 
producen ausencias no justificadas, se 
está poniendo en riesgo la integridad 
y calidad de vida del asistido. Nos 
genera agravios. Y no podemos, hasta 
cierto punto, exigirle esas ausencias 
al trabajador. Estamos desamparos 
legalmente.

4. Denuncias del trabajador. No podemos 
denunciar al trabajador porque no lo 
tenemos contratado de forma legal. En 
cambio, él sí que nos podría denunciar 
a nosotros en cualquier momento.

5. Mala praxis que perjudique al usuario. 
Si se produce una mala praxis o 
malos tratos no estamos protegidos ni 
nosotros, ni el enfermo.

6. Delitos ocasionados por el asistente en 
el domicilio. Estás desamparado.

7. Daños causados en el domicilio. No 
puedes hacer nada.

Todas estas incidencias van a cargo y 
responsabilidad del asistido que puede 
pagar con creces la diferencia de coste 
que se ha ahorrado contratando en negro. 
Ya que no le ampara ni la ley, ni ningún 
seguro civil que pueda compensarle de 
cualquier daño.

Contratar en negro es estar abriendo una 
puerta a problemáticas que repercutirán 
en vosotros, como familia, en tu persona 
como asistido y en aquellos mayores 
o grandes dependientes para quienes 
estás buscando seguridad, protección y 
tranquilidad.

¿Qué opción segura 
existe a la hora de 
contratar un asistente?
La opción segura es hacerlo a través de 
una empresa que ofrezca servicios de 
asistencia personalizada a tu familiar para 
ayudarle a vivir en las mejores condiciones 
físicas y emocionales posibles. 

Una empresa como ASISTED y gracias 
a la ayuda de nuestros asistentes, 
logramos que tu familiar incremente su 
nivel de autosuficiencia, su autoestima 
y, sobre todo, su calidad de vida en las 
etapas vitales donde más frágiles nos 
encontramos. Además, todos nuestros 
asistentes son empleados propios, están 
en nuestra plantilla y dados de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

Contratar a un asistente profesional debe 
ser siempre una garantía de tranquilidad y 
seguridad. 

Doctor en Ciències Econòmiques
Voluntari social.

 jmroses@asisted.com

No podemos denunciar al 

trabajador porque no lo 

tenemos contratado de forma 

legal. En cambio, él sí que nos 

podría denunciar a nosotros 

en cualquier momento.

Contratar a un asistente 

profesional debe ser 

siempre una garantía de 

tranquilidad y seguridad. 
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LA CLARABOIA



Les mans artesanes
marquen l’estil
que ens diferència

Saguès, 22 
08021 Barcelona
Telf.: 93 414 75 87
Horari: de dilluns a dijous
    de 08:00h a 15:00h

PLA DE MANTENIMENT
Canvi d’oli + filtre d’oli + 
10 punts de control 79,99€*
*IVA no inclòs, subjecte a 10W 40 o equivalent

Bonaplata 59 · 08034 Barcelona 
Telf: 932 04 04 90

pneumaticslarrotcha@hotmail.com
www.neumaticoslarrotcha.com

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

Mercat Sarrià
T. 93 203 97 81

Passatge Senillosa, 5
T. 93 280 65 01

Mòbil: 635 575 802
Barcelona

La recepta de MS Peixaters

MARMITAKO DE TONYINA

Ingredients (per a 3 persones):
• 1/2 k de tonyina fresca
• 1/2 k de patates
• 1 ceba gran
• 1/2 k pebrot vermell
• 2 grans d’all
• 2 tomàquets pelats
• un grapat de pèsols verds
• un tros de pa
• sal

estigui a punt. Agrega més sal a aquest brou de 
ser necessari.
Transcorregut aquest temps, incorpora els tros-
sos de tonyina i els pèsols. Baixa el foc i deixa 
cuinar 10 minuts més.
A continuació, pica pa en diversos trossos 
de la mateixa mida que el peix i les patates i, 
depenent de la quantitat de brou que tingui el teu 
marmitako de tonyina, li afegeixes més o menys 
quantitat de pa. La idea és que quedi caldós.
Tot just hi afegiu el pa retira del foc, deixa repo-
sar uns 3 minuts i serveix en un plat fons amb un 
bon raig d’oli d’oliva verge extra.
Finalment, pots decorar amb una mica de julivert 
fresc picat.

Bon profit!!

Preparació: 
Per començar, tallar la tonyina a daus iguals 
que les patates (prèviament pelades), picar la 
ceba el pebrot i l’all.
Després, en una olla profunda, afegir un raig 
generós d’oli d’oliva i poses a sofregir la ceba i 
l’all fins que es daurin. Seguidamen, afegeixes 
les patates i remous per uns tres minuts, i 
poses el pebrot i el tomàquet, una mica de sal, 
li dones 3 voltes i afegeixes prou aigua perquè 
cobreixi les patates per complet.
Deixa bullir uns 15 minuts o fins que la patata 

C. del Capitán Arenas, 13-15
8034 Barcelona
T. 93 179 54 38 
info@locosporlafruta.com

Mandarina 

La mandarina és el fruit del arbre mandari-
ner (Citrus reticulata o Citrus nobilis). El seu 
origen es a la Xina, qui dóna el nom, en re-
ferència al color dels vestits dels governants 
mandarins. La seva introducció com a conreu 
en el mediterrani és relativament recent, a 
principis del segle XIX.
Actualment, el principal productor  és Japó 
amb un 30% del total mundial. Al País Valen-
cià es conrea el 90% de l’estat.
Encara que és un fruit pobre en lípids i proteï-
nes, 100 grams de mandarina tenen un poder 
energètic de 37 a 46 Kcal. Molt ric en sucres, 
fòsfor, calci, ferro i magnesi. També té un alt 
contingut en vitamines A, B ( B1, B2, B3 i B6) 
i C. La vitamina C, per exemple, intervé  en 
múltiples reaccions metabòliques, actua com 
a antioxidant i ajuda a absorbir el ferro de la 
dieta.
Tot i que normalment llencem la pell de la 
mandarina a les escombraries, és de les 
parts més beneficioses pel cos. Si en fem una 
infusió, és relaxant i calmant. 
Molt rica en antioxidants, en especial l’hes-
peridina, que protegeix les nostres artèries. 
També ens ajuda a la salut dels vasos sangui-
nis, millorant la resistència i la permeabilitat. 

De la mateixa manera, són antitrombòtics, 
antiinflamatoris i protectors del fetge. 
En la medicina tradicional xinesa, la pell de 
la mandarina s’utilitza per eliminar la humitat 
quan una persona ha agafat fred, o també 
en casos d’edema, inflor als peus, turmells i 
cames. També és especialment indicada per 
expulsar la sorra dels ronyons.
La pell de la mandarina, fresca i ratllada fina-
ment és un ideal acompanyament per a ama-
nides, vinagretes i cremes de verdures.



EROS RAMAZZOTI
23 de març de 2019  
Eros Luciano Walter 
Ramazzotti Molina, 
conegut simplement 
com Eros Ramazzoti, 
va néixer a Roma el 28 
d’octubre de 1963.
Cantautor italià de pop, 
pop rock, rock llatí i 
balades romàntiques, 

és conegut per una de les seves grans característiques: la seva veu 
nasal, distintiu al llarg de la seva carrera. Ha arribat a vendre més de 
65 milions de discos en tot el mon, el que el converteix en el artista 
italià més venut de la història del seu país i més destacat a nivell 
mundial, juntament amb els seus compatriotes Laura Pausini, Andrea 
Bocelli i Umberto Tozzi. L’any 1982 va llençar el seu primer senzill “Ad 
un amico”, dedicat a dos amics seus que van morir a l’adolescència, 
i amb els que havia format un grup musical durant la seva juventut. 
L’any 1985, va sortir el seu primer àlbum “Cuori agitati”, amb el senzill 
“Una storia importante”, que només a França va vendre un milió de 
còpies; sent editat també a Espanya, i començant així amb el mercat 
de parla castellana.  El seu nou àlbum també sortirà tant en italià com 
en espanyol. Des de 1984, Ramazzotti ha realitzat 12 àlbums d’estudi 
, un EP, 3 àlbums de compilació internacional, 3 àlbums de directes, 
així com 37 senzills, tots ben classificats a Europa, Amèrica del Sud 
i Amèrica Central. El 6 de febrer de 2006 va ser condecorat amb el 
quart honor civil més alt a Itàlia: “Comandant de l’Ordre al Mèrit de la 
República Italiana” pel president de la república Carlo Azeglio Ciampi.
L’artista italià conegut arreu del mon, torna als escenaris en una gira 
mundial que començarà a Munich i el portarà a visitar els recintes 
més importants dels 5 continents, fent parada al Palau Sant Jordi de 
Barcelona el 23 de març, amb el seu tour de “Vita ce n’è”.

SHAWN MENDES
26 de març de 2019
El cantautor Shawn 
Mendes va néixer el 
8 d’agost de 1998, a 
Toronto, Canadà. És 
l’artista més jove a de-
butar en el top 25 amb 
una cançó en la llista 
Billboard Hot 100, amb 
l’edat de 15 anys.

El seu primer èxit com a cantant, va ser gràcies a la seva publicació 
de vídeos cantant versions, a l’aplicació “Vine” durant el 2013, on 
va acumular milions de visites i seguidors en qüestió de mesos. Al 
gener del 2014, el mànager Andrew Gertler, el va descobrir, portant-lo 
a Island Records i firmant el seu primer contacte, llençant al mer-
cat el seu primer single “Life of the party” al juny de 2014. Després 
de diversos singles, Shawn va treure el seu disc debut anomenat 
“Handwritten” (2014), amb una versió normal, una deluxe i, més en-
davant, una revisited. En aquest, hi ha dues col·laboracions: “Air” amb 
Astrid S. i “I Know What You Did Last Summer” amb Camila Cabello. El 
seu segon àlbum, “Illuminate”, es va publicar al 2016. Tant el primer 
com el segon àlbum, estan certificats d’Or al Regne Unit, amb quatre 
senzills de platí, a més de 3 Top 10 als Uk Charts. “Shawn Mendes: 
The Tour”, és la seva tercera gira mundial, després del sold out de 
2017, que inclou 56 dates tant a Estats Units, Regne Unit i Europa.
La gira que començarà el 7 de març a Amsterdam, inclou un únic 
show a Espanya, on tindrem la oportunitat de veure’l al Palau Sant 
Jordi, el 26 de març. 

Cine Teatre Música
EL CANDITATO

FITXA PRÀCTCA
País: Estats Units
Gènere: Drama
FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Jason Reitman
Actors: Hugh Jackman, 
Vera Farmiga, J.K. 
Simmons, Kaitlyn Dever, 
Ari Graynor, Molly Ephraim, 
Sara Paxton, Josh Brener, 
Mike Judge, Toby Huss, 
Kevin Pollak, Tommy 
Dewey, Mamoudou Athie, 
Spencer Garrett, Courtney 
Ford, Bill Burr. 
SINOPSIS:
Narra la campanya presi-

dencial del senador nord-americà Gary Hart, que va tenir lloc el 1988, 
moment en què els mitjans de comunicació van difondre un escanda-
lós romanç extramatrimonial del polític. Després de perdre la candi-
datura democràtica contra Walter Mondale en 1984, Gary Hart (Jack-
man) va fer un retorn triomfal a la candidatura a President el 1987, 
en un moment en què el seu partit estava desesperat per prendre-li 
el poder als republicans després de dos mandats de Reagan . Hart 
tenia tot per a ell: intel·ligència, carisma i experiència com a advocat, 
director de campanya i senador, sense esmentar a una Primera Dama 
ideal en la seva adorable dona Lee (Farmiga). Però tot es començà a 
enfonsar quan va córrer la veu que Hart és un faldiller, una rumor se-
guit per informes que deies que havia tingut una aventura amb Donna 
Rice (Sara Paxton).

HOLMES & WATSON
FITXA PRÀCTCA
País:  Estats Units
Gènere: Comèdia
FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Etan Cohen
Actors: Will Ferrel, 
John C. Reilly, Lauren 
Lapkus, Rob Brydon, 
Kelly MacDonald, Rebeca 
Hall, Ralph Fiennes, 
Hugh Laurie, Pam Ferris, 
Bella Ramsey, Scarlet 
Grace, Noah Jupe, Oliver 
Maltman, Wolf Roth, 
Gerard Monaco, Ethan 
Rouse.
SINOPSIS:
Després de cometre un 

assassinat en el mateix Buckingham Palace, Sherlock Holmes (Will 
Ferrell) i el seu fidel company el doctor Watson (John C. Reilly) es ve-
uen obligats a resoldre el cas. Ho han de fer en tan sols quatre dies, ja 
que segons l’autor del crim, Moriarty (Ralph Fiennes), en cas contrari 
matarà a la Reina (Pam Ferris). En aquesta boja investigació a contra-
rellotge, els dos detectius coneixeran la doctora Grace Hart (Rebecca 
Hall) i al seu acompanyant Millie (Lauren Lapkus), que trastocarán la 
vida de Holmes i Watson per complet. Versió humorística inspirada 
en les clàssiques històries de misteri d’Arthur Conan Doyle sobre els 
populars Sherlock Holmes i el Doctor Watson.

SE’NS N’HA ANAT EL SANTOS AL CEL

Un homenatge a un dels genis de la música contemporània.
Jordi Oriol, qui va treballar amb Carles Santos en la seva última cre-
ació, presenta un espectacle musical a partir de l’obra simfònica del 
genial compositor i la batuta transgressora de Wanda Pirtrowska al 
capdavant de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Ca-
talunya.
Podrem gaudir del espectacle dels autors Carles Santos i Jordi Oriol a 
la Sala Gran el dia 5 de març al Teatre Nacional de Catalunya.

INCÒGNIT

Del dramaturg britànic Nick Payne, i traduït per Mònica Bofill, ens 
presenta una peça del 2014 sobre el cervell, la millor ‘màquina de 
generar històries’. Una indagació triple a partir de la intel·ligència, la 
memòria i la ment, basada en fets reals.
Amb els intèrprets Paula Blanco, Oriol Guinart, Jordi Llordella i Victòria 
Pagès dirigits per Mònica Bofill podrem gaudir de Incògnit al Espai 
Lliure del Teatre Lliure de Montjüic del 27 de febrer fins al 17 de març. 

NOM

El TNC programarà un cicle de dansa contemporània en el qual Cesc 
Gelabert presentarà el seu últim treball. Un diàleg multipolar, sense 
jerarquies, entre els intèrprets / ballarins, el músic, la il·luminadora, el 
coreògraf  i la dissenyadora de vestuari. Una coproducció del Teatre 
Nacional de Catalunya, una càpsula específica per a l’espai concret, 
amb improvisacions i matisos diferents en cada sessió.
De la creació de Borja Ramos, Conchita Pons, Cesc Gelabert i Lydia 
Azzopardi, arriba a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya, 
aquesta idea original de Cesc Gelabert acompanyat de Gelabert Azzo-
pardi Companyia de Dansa del 07 de març al 19 de març.
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ESPAI OCI

• Aigua, Gas, Electricitat
• Calefacció
• Aire Condicionat
• Reformes i feines de paleta
• Pressupostos sense compromís

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

Carrer del Clos de Sant Francesc, 14
Tienda, 2 - 08034 Barcelona

Tel/Fax: 932 03 05 06
lampisteriapitarch@hotmail.com

LAMPISTERIA PITARCH



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

#899

info@dolsblanch.com
www.dolsblanch.com

ALP 
Preciosa casa 90m2 en venda a Alp amb jardí privat.
En planta, espaiósa sala d’estar/menjador amb llar de 
foc, cuina tancada i servei de cortesia amb vistes a tota 
la vall. Planta primera amb tres habitacions dobles, una 
d’elles suite i bany complet. Ampli garatge privat box per 
a dos cotxes. Calefacció de gas, excel·lents aïllaments, 
construcció actual i acabats interiors de disseny
Preu: 380.000€

ALP 
En venda a Alp, àmplia i assolellada casa de 267 m2 
amb gran jardí privat.
Consta de tres plantes. En planta subterrània garatge per 
a dos cotxes, sala destinada a estudi o sala de jocs, bany, 
rebost i sala per rentar. En planta bonica cuina/office amb 
llar de foc i tres habitacions dobles (deu llits) i dos banys 
complets. A la primera planta, gran saló/menjador amb llar 
de foc i suite amb vestidor. Boniques vistes.
Preu: A consultar

TARTERA 
Torre de 486m2 en parcel.la de 4220m2.
Disposa de pou d’aigua, barbacoa de disseny, taula de granit de 2m de diàmetre 
amb bancs de granit, zona enjardinada amb mes de cent arbres i reg a tota la 
pacel·la. La torre està distribuïda en tres plantes. En planta soterrània, pàrquing 
per a 3 cotxes, bodega amb barra de bar, sala de jocs, llar de foc, bany amb 
dutxa i dues habitacions. En planta baixa, gran saló/menjador amb dos nivells, 
llar de foc, cuina amb rebost, bugaderia, altre saleta amb llar de foc, dues 
habitacions dobles, una habitació individual i dos banys complets.  A la primera 
planta, suite principal, habitació individual, habitació habilitada per despatx, bany 
complet i terrassa. La fusta de la casa es de melis i el parquet de roure. Hi ha la 
pre instal·lació feta per si es vol posar dipòsit de gasoil. Preu: A consultar

PRULLANS 
En venda bonica casa a Prullans amb 
una superfície construïda de 210m2.
La planta principal consta de saló/
menjador amb sortida a jardí, cuina 
tancada, bany de cortesia, dues 
habitacions individuals i una suite. En 
planta primera, suite amb terrassa, 
saló sota teulada i traster. Garatge 
box. Magnifiques vistes i sol tot el dia. 
Preu: 470.000€
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Confirmeu l’assistència a través del formulari que trobareu 
al nostre web www.fundaciocollserola.cat/portesobertes, 
trucant al 93 211 89 54 o enviant un correu a 
fundacio@fundaciocollserola.cat. 

També podeu demanar una entrevista personalitzada.

#EduquemAmbTu
fundaciocollserola.cat

Dissabtes 16 de febrer i 9 de març de 10h a 13h 
als edificis de Tibidabo i Sarrià

Educació 
Infantil 
(P3, P4 i P5)

Portes obertes
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