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Estiu de 
vacances
Com a la memorable pel·lícula de Martin Ritt que tan 
magistralment varen interpretar el Paul Newman, 
la Joanne Woodward i el geni Orson Welles, aviat 
arribarà un “estiu llarg i càlid”. I tot i que el nostre 
no és un estiu del sud nord-americà com el que 
explicaven els relats de William Faulkner, sobre els 
quals es va basar la pel·lícula, podem afirmar que 
l'època estival és un dels moments més feliços de 
l'any. Bona part d'aquesta felicitat està relacionada 
amb les hores de sol i la llargada dels dies que 
gaudim entre juny i setembre. Platges boniques, 
excursions campestres, recorreguts monumentals 
únics i tota una sèrie de festes tradicionals en 
qualsevol racó de la nostra geografia fan que l'estiu 
espanyol sigui una aposta segura per als d’aquí i els 
de fora.

El pas dels anys ha canviat els hàbits vacacionals i, 
segurament, molts dels nostres lectors recordaran 
com eren les vacances ideals de la seva infantesa. 
En un poble d'interior o de costa, generalment en 
família i amb la fidel companyia d'una bicicleta, 
passaven les hores i els dies més llargs de l'any amb 
la colla  amunt i avall.

A Assegurances Catalana Occident en sabem molt 
de perfils personals i necessitats particulars i, per 
això, tenim clar que, avui dia, les coses han canviat 
substancialment i les opcions de vacances s'han 
multiplicat. La realitat és que existeixen gairebé 
tantes alternatives com persones, això no obstant, 
ni les noves tecnologies ni el desenvolupament de 
l'enginyeria social han pogut amb l'indòmit desig 
humà de dolce far niente. En el fons del nostre ADN 
es mantenen arrelats i forts alguns costums que, en 
el nostre cas particular, tenen molt a veure amb el 
color blau i el sol dels nostres cels.

Segons totes les enquestes, una gran majoria dels 
espanyols ens agafem el gruix de les vacances entre 
els mesos de juliol i agost. També majoritàriament 
triem un lloc de descans dintre de les nostres 
fronteres, però cada vegada són més els que aposten 
per destinacions a l'estranger. Però una cosa que no 
canvia, tant si som a prop o lluny de casa, és la nostra 
predilecció per la costa. La platja segueix ocupant 
la primera posició entre els nostres escenaris de 
descans. 

Tot i així, cada vegada són més aquells que es 
decanten pel turisme d’interior i la varietat climàtica, 
paisatgística i cultural de la qual gaudim. Rutes de 
muntanya, camins sants, congosts impossibles i 
itineraris temàtics representen només una part del 
gran pastís vacacional que ofereix el nostre país. Si 
decideixes creuar la frontera, hi ha tot un planeta 
a la teva disposició, fins i tot un hemisferi hivernal 
per si formes part de la minoria que no associa calor 
amb vacances.

I és que, malgrat la revolució tecnològica viscuda, 
que ens permet dissenyar el nostre oci a la carta 
entre una infinitat d'alternatives, convé no oblidar 
que un grup d'amics, uns entrepans a la motxilla 
i una mica d'aigua dolça o salada on remullar-se 
poden suposar el millor dia d’estiu.
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In & Out
  Esport i estiu són el binomi perfecte. Dies llargs, temps lliure 

i bon humor ens animen a practicar activitats esportives. Aprofita 
les vacances per mantenir-te en forma i combina totes les opcions 
d'exercici que s'adapten als teus gustos i a la teva condició física.
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Esport a la platja
Tant si practiques esport de manera habitual com ocasional, la platja és sempre 

un escenari magnífic per exercitar-se, sobretot a l'estiu. Naturalment, moltes 
rutines diàries varien segons les temperatures, les hores de llum o l'alimentació, 

però tot això no té per què influir en el desenvolupament d'activitats físiques. 
Si tens una platja a prop o hi aniràs aviat, el que t'explicarem a continuació 

t'interessa.

Beneficis d'entrenar a la platja
L’aigua i la sorra són elements molt 

aconsellables a l'hora de practicar 

qualsevol exercici. Tant si tens o no les 

teves rutines d'entrenament al gimnàs, 

corres normalment per una zona 

determinada o simplement tens pensat 

fer una mica d'esport a l'estiu, la platja 

pot suposar una motivació extra. Està 

demostrat que els ambients relaxats 

i unes vistes agradables mentre es 

fa exercici alliberen grans quantitats 

d'endorfines, que s'encarreguen de fer-

nos sentir bé. 

L'esport a la platja permet de combinar 

exercicis dins i fora de l'aigua que 

compaginen resistència amb activitat 

aeròbica suau. 

Taula d'exercicis de platja
L'avantatge de portar una taula 

d'exercicis preparada i deixar de banda 

la improvisació permet aprofitar el 

temps al màxim i evitar possibles 

lesions. És essencial començar la 

sessió amb un escalfament d'entre 

8 i 10 minuts. Això podria ser un 

passeig per la vora de la platja a ritme 

lleuger. Convé estirar les extremitats i 

l’esquena abans de començar el nucli 

central d'exercicis. Esquats, burpees, 

gambades o moviments multiarticulars 

variats configuren la primera part de la 

taula. Més tard, les sèries d'abdominals 

estàndard, l'enfortiment de natges 

ajegut boca amunt i elevant el maluc, 

faran que tensis la zona.

Esports de platja
Segurament el rei dels esports de platja 

és la natació, però no és l'únic. La mes-

cla de la sorra i l’aigua suposa un equili-

bri perfecte per a la pràctica d'activitats 

individuals i en equip. Surf, windsurf, 

voleibol de platja, 

futbol de platja, 

pales, ioga i qual-

sevol rutina cardio, 

contribueixen a re-

alitzar una major 

despesa calòrica 

mentre et divertei-

xes.

A més, el poder 

amortidor de la 

sorra suavitza el 

desgast de músculs 

i articulacions.

Important: 
no oblidis 
emportar-te 
una ampolla 
d'aigua, 
respectar les 
digestions, 
usar crema 
solar i evitar 
les hores 
centrals 
del dia.
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El teu gym a casa
Mantingues la forma també durant les vacances. A casa, al teu apartament de platja o a 
l'habitació d'un hotel, et proposem uns senzills exercicis per tonifi car i cremar calories 

sense necessitat de desplaçar-te al gimnàs.

Dóna un cop d'ull a aquests set 

exercicis específi cs que et proposem 

i aprofi ta tots els elements domèstics 

que tinguis a l'abast per mantenir-te 

en forma.

Cames i natges
Exercici. 1: Com a 

escalfament i amb 

l'ajuda d'un banc, 

tamboret baix o 

escaló, posa primer 

el peu dret i després 

l'esquerre, i repeteix 

l'exercici 25 vegades 

amb cada peu. 

Mantén l'esquena recta i col·loca tota 

la planta dins la plataforma.

Músculs i natges

Exercici. 2: Ajeu-te sobre una catifa, 

estira les cames i recolza els talons 

sobre el llit, un banc o una cadira. 

Posa't un coixí o capçal a l'altura 

del coll. Mantén el braços creuats 

sobre el pit i eleva el cul tant com 

puguis. Assegura't de no triar un llit 

massa alt, perquè corres el risc de 

sobrecarregar l'esquena. Repeteix 

l'exercici 25 vegades.

Exercici. 3: Posa't 

dempeus, doblega 

la part superior del 

cos i recolza els 

braços i les mans 

en una superfície 

una mica elevada (una taula baixa). 

Mou la cama dreta cap enrere i torna 

a la posició inicial. Repeteix l'exercici 

25 vegades amb cada cama. Recorda 

mantenir l'esquena recta i les cames 

i el tors en un angle de 90º durant la 

fase de recolzament.

Exercici. 4: Posa't dempeus amb les 

cames separades i els 

peus ben posats a terra. 

Inclina't recolzant el teu 

pes primer sobre una 

cama i després sobre 

l'altra. Mantén l'esquena recta i no 

facis més de 25 repeticions per evitar 

molèsties posteriors. 

Panxells
Exercici. 5: Recolza 

les mans sobre una 

taula i fl exiona 

el genoll mentre 

mantens l'altra cama 

de puntetes. Torna 

a baixar, canvia de cama i repeteix 

l'exercici 20 o 25 vegades. No inclinis 

el tors cap endavant per buscar un 

major equilibri; d'aquesta manera es 

carrega l'esquena i només treballes 

amb la zona lumbar.

Abdominals

Exercici. 6: Posa't en posició supina 

amb les cames fl exionades i els peus 

sobre una cadira o un banc. Creua 

els braços a sobre el pit i incorpora't 

fi ns on puguis. No dobleguis el coll i 

mantén el cap dret perquè treballin 

bé els músculs abdominals.

Abdominals i cames

Exercici. 7:

Ajeu-te 

cap amunt 

sobre una  

 catifa 

o matalasset. Col·loca els braços 

estesos en els genolls i doblega les 

cames, acosta-te-les al pit i mantén 

els membres inferiors en la posició 

inicial. D'aquesta manera treballaràs 

els abdominals inferiors i superiors. 

Estirament i relaxació: 
Després de la rutina, i per 

prevenir molèsties i fatiga, estira 

tranquil·lament, i sempre des dels 

panxells fi ns al coll. D'aquesta 

manera, els músculs entendran que 

la sessió ha acabat i tornaran a la seva 

longitud normal.



El ballet fi t és una nova disciplina 

física que arriba dels Estats Units i es 

basa, principalment, en combinar 

dansa clàssica amb tècniques de fi tness. 

Tot un descobriment que, gràcies al 

furor amb què ha estat acollit per part 

d'algunes celebrities nord-americanes, 

s'estén ràpidament.

El ballet fi t, més enllà del glamur de 

Hollywood, l'han adoptat també els 

que practiquen crossfi t, triatletes i 

runners anònims que veuen en la seva 

pràctica importants avantatges quant 

a fl exibilitat i millores en el rendiment 

muscular. La potència del seu bloc 

cardio ajuda a ampliar la capacitat 

pulmonar i cardiovascular dels qui 

el practiquen i també afavoreix la 

coordinació, la crema de calories i 

l’eliminació de toxines i greix acumulat. 

En resum, una perfecta simbiosi de 

ment i cos a l'abast de tothom. 

Entre els principals benefi cis per 

al cos, el ballet fi t permet treballar 

directament la musculatura interna.  El 

treball per grups musculars de forma 

defi nida i allargada implica harmonia 

i elegància, que comporten una millora 

de l'elasticitat i l'equilibri. A més, 

l'activitat abdominal ajuda a reforçar i 

reajustar l'eix de la columna i obliga a 

corregir la postura.

Per a la ment, el ballet fi t té reservats 

certs avantatges en el terreny del 

mindfulness i el creixement personal. 

De fet, molts psicòlegs recomanen 

aquesta disciplina per diversos i 

variats motius. L'autoestima i la menys 

coneguda “propiocepció”, capacitat de 

l'ésser humà que consisteix a sentir el 

cos plenament, són part del paquet de 

benefi cis mentals del ballet fi t. I és que, 

mentre ballem, l'atenció al cos ha de ser 

total i absoluta. Equilibri, fl exibilitat i 

fortalesa s'identifi quen com els tres 

pilars en què es basa aquesta activitat. 

Un esport complet que actua eliminant 

l'estrès, millorant la salut i fomentant 

la creació d'hormones antioxidants i, 

per tant, antienvelliment. De pas, la 

segregació de la popular i necessària 

dopamina reactiva el desenvolupament 

d'àmplies zones del cervell i genera 

satisfacció i relaxació mental.

Ballet fi t, dansa i fi tness en un
L'entrenament que et canvia el cos ja sedueix estrelles com la Miranda Kerr o la Taylor 

Swiff. Si has practicat ioga o pilates i t'agrada el ballet, et conquistarà.

Benefi cis del ballet fi t
Cos:

* Millora la fl exibilitat i el 
rendiment muscular.

* Crema calories i elimina 
toxines i greix acumulat.

* Contribueix a reajustar 
l'eix de la columna vertebral.

Ment:

* Fomenta el creixement 
personal i l'autoestima.

* Reposiciona la relació amb 
el cos.

* És una activitat 
antienvelliment.

Què és la dopamina i per 
què és tan important? 
És un neurotransmissor 
present en diferents 
àrees del cervell i 
relacionat directament 
amb l'expressió 
d'emocions.
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Per a obtenir més info:

balletfi t.es

@balletfi t_es

@atacadas
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Conservar els aliments 
a l'estiu

   Les altes temperatures, la humitat i l'excés de llum són factors 
que contribueixen al ràpid deteriorament dels aliments. Des del 

moment de la compra fi ns al seu emmagatzematge, convé no 
despistar-se i complir determinades regles de conservació.

8
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Aquest superinvent va canviar 

la forma d'alimentació dels 

éssers humans fa gairebé 

un segle i mig. Avui dia, un 

correcte funcionament passa per 

mantenir l'aparell a 5 ºC a l'àrea 

de conservació. Per fer-ho, durant 

els mesos d'estiu cal procurar no 

obrir en excés la porta, perquè 

l'aire calent implica una feina 

doble per al motor i el temps de 

recuperació de la temperatura fa 

malbé els aliments.  Dins de la 

nevera, el fred es distribueix de 

diferent manera; la part de dalt 

està molt més freda que la de 

baix, i els prestatges de la porta 

són l'àrea més tèbia per efecte de 

les obertures.

Suggeriment: guarda 
els lactis, recipients 
hermètics amb menjar 
cuinat i la cansaladeria 
als prestatges de dalt; 
els productes carnis 
i el peix cru al centre; 
i les verdures i fruites, 
a baix. 

Homenatge a la nevera

Exclusiva  - Estiu 2019

Aliments cuinats

Si segueixes els nostres senzills consells podràs fer que les sobres segueixin essent 

apetitoses fi ns a dos o tres dies després d'haver-les cuinat.

• Guarda-les hermèticament a la nevera per evitar el “sabor a nevera”.

• Si no les consumiràs en 48 hores, és preferible congelar-les per evitar riscos.

• Aprofi ta fi ns a l’última gota de maionesa i afegeix-hi vinagre o llimona per aconseguir 

el millor condiment per a les amanides.

• Per conservar formatges tallats, cobreix-los amb oli o mantega i duraran més.

Productes frescos

Potser la millor manera de conservar aliments frescos a l'estiu és prevenir. Per fer-ho, 

anar a comprar cada dia és la millor de les opcions. Com que, de vegades, això no és 

possible, t'expliquem alguns trucs de conservació.

• Pots mantenir els ous frescos durant més temps si els cobreixes amb una lleugera 

capa d'oli d'oliva  abans de guardar-los a la nevera. 

• No oblidis mantenir la cadena de fred en carns i peixos i retira els sucs que pugui 

haver-hi abans d'emmagatzemar-los.

• El pa es conserva més fresc d'un dia per l'altre si el guardes en una bossa de paper 

amb un branquilló d'api.

Fruites, verdures i hortalisses

Gairebé la meitat del menjar desaprofi tat són fruites, verdures i hortalisses. Posa en 

pràctica els següents consells i aprofi ta'n al màxim la vida útil.

• Una bossa de paper amb foradets és la millor forma de conservar el sabor i la frescor 

d'aliments com l'all i la ceba.

• Embolica els branquillons d'api grans en paper d'alumini i col·loca’ls a la nevera 

perquè es conservin en perfecte estat durant vàries setmanes. 

• Fica els tomàquets en una bossa de paper amb un plàtan a temperatura ambient i 

maduraran abans.

• Si t'ha sobrat mig alvocat, introdueix-lo en un recipient amb un tros gran de ceba i 

aguantarà més temps sense oxidar-se.

• La vida útil dels plàtans i bananes s'allarga tres o quatre dies si els col·loquem una 

mica de fi lm de plàstic a l'extrem.

• Per evitar que les fruites vermelles s'oxidin i si no les consumiràs aviat, submergeix-

les en un recipient amb aigua i vinagre de poma.

• Les patates ja pelades pots guardar-les dos o tres dies en un recipient cobertes amb 

aigua i unes gotes de vinagre.

El 40% del desaprofi tament de menjar a Espanya 
es genera a les llars.



Ràpid i saludable
Menjar bé i sa no té per què suposar hores i hores 

a la cuina. Pren nota i prepara els teus dinars, sopars
i aperitius d'estiu ràpidament.

10
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Amb entre 10 i 30 minuts de preparació, 

les nostres senzilles propostes són, a més 

d'apetitoses i fresques, sanes i equilibrades. 

Sense necessitat de gaires ingredients i amb 

una elaboració simple, no deixarem que quedis 

malament. Plats que donen bon resultat a base 

d'amanides, aliments rics en greixos vegetals, 

com ara l'alvocat, la fruita seca, ous en diferents 

formats i, per descomptat, productes frescos 

com el peix o la carn. Cal mencionar també els 

imprescindibles llegums, els vegetals i les fruites 

de temporada. Precisament, aquestes fruites 

seran una part essencial dels deliciosos còctels 

d'estiu que et proposem a continuació.

Ponx bombollejant 
sense alcohol

Llimonada Còctel de préssec 
refrescant
Mesclem sucre amb ratlladura 
de pell de llimona i el seu suc. 
Hi afegim aigua i escalfem fi ns 
que el sucre es dissolgui. Colem i 
deixem refredar. Tornem a colar 
en una gerra gran i ho mesclem 
bé amb vi rosat, suc de préssec 
i llimona dolça. Repartim el 
líquid resultant en gots amb gel i 
acabem d'omplir amb tònica. Per 
al toc fi nal, decorem amb grills 
de préssec pelats.

Posem 400 ml d'aigua i 100 g de sucre en 
un cassó amb pell de llimona i llimona 
dolça. La fem bullir i remenem fi ns que es 
dissolgui el sucre. Després de 10 minuts 
a foc lent, obtindrem 450 ml de xarop 
lleuger que deixarem refredar. Per a una 
gerra de llimonada, hi posem la meitat 
del xarop (225 ml), tallem cinc llimones 
i dues llimones dolces, i de cadascuna 
en treiem una rodanxa fi na per decorar. 
Exprimim els cítrics i afegim el suc sobre 
el xarop d'aigua i sucre. Omplim la resta 
de la gerra amb aigua freda i remenem.  
Hi afegim gel i refredem 5 minuts a la 
nevera, abans de servir.

En primer lloc, haurem de 
congelar nabius fi ns al moment 
de servir. Mesclem suc de taronja 
sanguina o d'aranja en una gerra 
amb suc de nabius, licor de poma 
sense alcohol, llimona dolça i 
una taronja tallades en rodanxes 
fi nes. Refredem els gots amb gel 
i n’omplim ¾ amb la mescla del 
suc. Per acabar, completem amb 
gasosa i decorem amb la fruita 
congelada i unes fulles de menta.
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ric en ferro

Torrada amb humus 
de remolatxa

Filet amb glacejat de 
nabius i Parmentier

Gelats de iogurt grec 
i cireres

Col·loquem al vas de la batedora 250 g 

o dues tasses de cigrons cuits, una 

remolatxa mitjana d'uns 200 g, dues 

cullerades de tahina, mitja culleradeta 

de comí, mitja llimona, un gra d'all, 

mig got d'aigua i una pinçada de sal. 

Hi afegim aigua mentre batem els 

ingredients. Recorda que l'humus ha 

de tenir la consistència d'una crema. Si 

fem servir cigrons ja cuits, esbandeix-

los amb aigua corrent i escorre'ls. Si 

els cigrons són secs, recorda deixar-los 

12 hores en remull abans de coure'ls. 

Finalment, unta aquesta crema sobre 

una torrada de pa de llavors i decora’l 

amb fulles de ruca, mig alvocat, unes 

làmines de rave i julivert.

Posem a coure unes patates senceres, 

les deixem refredar, hi afegim el 

romaní picat i sal i mentre aixafem, 

empolsem amb all en pols. Hi afegim 

llet i mesclem fi ns a obtenir la textura 

desitjada. Per al glacejat, escalfem 

la ceba a foc lent en oli d'oliva. Una 

vegada cuinada, mullem amb un 

raig de porto, hi afegim els nabius 

frescos, sucre morè i reduïm. Tallem 

el fi let en daus gruixuts i salpebrem. 

Segellem en una paella amb poc oli i 

a foc fort perquè s'enrosseixi per fora 

però quedi sucós per dins. Finalment, 

emplatem el fi let amb una bola de 

puré Parmentier, una mica de suc de la 

cocció, hi afegim el glacejat de nabius 

i decorem amb una branca de romaní.

Rentem les cireres i les partim per la 

meitat per espinyolar-les. Les mesclem 

amb 30 g de sucre o una cullerada i 

remenem suaument, sense importar-

nos que s'esmicolin una mica. Batem 

amb unes varetes el iogurt grec i hi 

afegim 2 ml de suc de llimona o de 

llimona dolça, una pinçada de sal i 

30 ml de mel. Comprovem el punt 

de dolçor i hi afegim més mel si cal. 

Hi posem les cireres i remenem per 

distribuir-les de manera homogènia. 

Omplim amb cura els motlles per 

a gelats i tanquem la base amb el 

bastonet. Els fi quem al congelador 

i els deixem, almenys, tres o quatre 

hores abans de servir.

175 calories

20 minuts

300 calories

30 minuts

75 calories

20 minuts

ric en fi bra

prevé malalties 
cardiovasculars

ric en proteïnes

sense gluten

ric en vitamines

sense gluten
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Sense plàstic
  Diuen que les grans fi tes 

s'aconsegueixen amb petits gestos. 
Pensa en el teu dia a dia i en com podries 

contribuir a la cura del planeta aportant el 
teu òbol en l'ús racional del plàstic a casa.

 I LOVE VIDRE! Els recipients 
de vidre tornen a la vida. 
La consciència mediambiental 
ha donat al vidre de sempre una 
segona oportunitat. Higiene i 
sabors genuïns fi guren entre els 
principals benefi cis del seu ús.
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Només vidre
Ampolles, termos i gots de vidre són els 

recipients més ecològics i nets per prendre 

aigua i altres líquids a casa. Fins i tot en zones on 

la proporció de calç és més alta, existeixen fi ltres 

purifi cadors que s'instal·len a l'aixeta i permeten 

consumir-la sense cap problema.

1

Bosses de tela
Aquest simple gest és dels més efectius a 

l'hora de reduir l'ús de bosses de plàstic en 

supermercats i comerços. 

2

Sucs i batuts casolans
Són les opcions ideals per no consumir més 

envasos derivats del petroli. No obstant 

això, algunes marques ja envasen els seus productes 

en cartró natural, amb fi ns a un 80 % de components 

vegetals que fan que siguin totalment reciclables. 

5

Coberts i vaixelles
Els de metall són els que més s'utilitzen, però 

l'última moda són les vaixelles comestibles. 

Sorprèn els teus convidats amb coberts de pasta d'arròs 

i curiosos gots biodegradables de gelatina i algues.

3

Càpsules de cafè recarregables
Existeixen càpsules d'acer inoxidable, recarregables i 

compatibles gairebé amb qualsevol màquina. Tot i que, 

si ets fi del a les càpsules convencionals, la majoria de marques 

reciclen i reutilitzen el material. Només l'has d'emmagatzemar i 

portar-lo a un punt de recollida.

6

Aliments a granel
A més de ser més saludables, no impliquen 

costos d'envasament, perquè, normalment, 

s'emboliquen en paper o cartró.

4

Palletes
Actualment hi ha palletes reutilitzables de metall, 

silicona, bambú o vidre, totes elles amb el seu kit de 

neteja incorporat. Si cerques l'opció biodegradable, tria les de 

paper, i si vols que la teva petjada ambiental sigui zero, escull les 

comestibles de sabors variats (maduixa, xocolata, llimona dolça, 

llimona i poma, entre d'altres).

7

Embalatges de cera d'abella
Ideals com a substitutiu del fi lm de plàstic i el paper 

d'alumini. Estan fabricats amb tela de cotó i cànem, 

i recoberts amb cera d'abella.  Són molt útils per al transport i la 

conservació d'aliments.

9

Productes d'higiene personal
Raspalls de dents de bambú amb cerres naturals, 

pastilles de sabó a granel, manyoples de cotó i esponges 

de cel·lulosa que substitueixen les de niló representen l'elecció més 

ecofriendly. Canvia els exfoliants artifi cials i recupera la pedra 

tosca natural i els guants de jute, que t'ajudaran a eliminar cèl·lules 

mortes i a reactivar la circulació. 

8

Sabons per a la roba
El clàssic tambor de detergent en pols és tan efectiu 

com els que es presenten en envàs de plàstic i, sens 

dubte, molt més respectuós amb el medi ambient.

10

Drama ecològic
El plàstic és un dels elements més contaminants que existeixen. Paradoxalment, la meitat 

dels articles de plàstic que fem servir són d'un sol ús. Envasos o palletes tenen una vida útil de 

12 a 15 minuts a les nostres mans, però poden tardar entre 400 i 1.000 anys en desaparèixer. 

Repassa alguns dels consells habituals i d'altres més originals que t'ajudaran a reduir l'ús de 

plàstic a la teva llar. 

Exclusiva  - Estiu 2019
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Do It Yourself
Si t'agrada pintar, dibuixar, crear coses amb les teves mans i no trobes inspiració... 

repassa les nostres propostes i segur que n'hi ha alguna que s'ajusta als teus gustos i al 
teu temps lliure.

Testos amb botes 
d'aigua

Espelmes antimosquits  
de citronella

Testos amb llaunes

En cinc passos
1. Pinta les botes usades amb 

una pintura en esprai. Per fer-ho, 

poleix-ne primer la superfície per 

aconseguir que quedi porosa i la 

pintura s'adhereixi millor.

2. Amb una pistola elèctrica, fes 

dos o tres orificis a la sola de cada 

una de les botes perquè les plantes 

puguin drenar l'aigua quan les 

reguem.

3. Amb una petita pala, afegeix 

una mica de graveta i, després, el 

substrat.

4. Assegura't que la part del peu 

tingui prou terra perquè la bota no 

es deformi.

5. Finalment, sembra les plantes 

seleccionades, de manera que la 

més alta quedi a la part de darrere. A 

la zona davantera posarem plantes 

més baixes per donar sensació de 

major frondositat.

Imprescindibles a l'estiu
1. Escalfa flocs de cera vegetal en una 

cassola al bany maria fins que quedin 

ben fosos. 

2. Una vegada aconseguit l'estat líquid, 

incorpora essència de citronella 

i barreja-ho. És important evitar 

qualsevol contacte amb els ulls i les 

mucoses perquè aquesta planta pot 

produir irritacions de pell.

3. A continuació, tria un recipient de 

vidre i aboca-hi el contingut.

4. Deixa que solidifiqui i, abans que es 

refredi completament, introdueix una 

vareta guia al centre de l'espelma per 

ajustar la metxa. 

5. Col·loca-la en el buit que ha deixat la 

vareta i talla l'excés. No convé deixar 

més de mig centímetre de llarg, atès que, 

en cas contrari, l'espelma podria produir 

massa fum. 

6. Deixa que la cera es refredi completa-

ment i ja tindràs llesta la teva espelma.

1. Escata bé les vores inferiors de les 

llaunes per a evitar talls.

2. Neteja-les bé per dintre i per fora 

retirant les etiquetes o restes de pega 

abans de pintar.

3. Pinta-les amb pintura en esprai o al 

tremp. Utilitza un sol color per donar-

li un toc uniforme o, si ho prefereixes, 

fes servir diversos colors, decora-la 

amb dibuixos… Deixa volar la teva 

imaginació!

4. Una vegada s’hagi assecat la pintura, 

aplica una mica de vernís; aconseguirà 

més brillantor i ajudaràs a protegir la 

superfície del deteriorament causat per 

l'exposició als agents meteorològics.

5. Fes un forat a la base amb un clau i un 

martell.

6. Incorpora la terra a la llauna i sembra-

hi les llavors o planta-hi les teves plantes 

preferides. Pots penjar els testos reciclats 

a la paret o deixar-los sobre qualsevol 

superfície.



Especial nens
Tres mesos de vacances signifiquen molt de temps lliure. Per això, et presentem 

tres propostes originals per mantenir la canalla ocupada mentre creen el seu propi 
entreteniment.

Garlanda de flors Animals amb ampolles Mòbil de peix amb CD
1. Agafeu vàries ampolles de plàstic i 

apliqueu-hi pintura en esprai.

2. Amb un cúter, talleu amb cura la base 

de cada ampolla. Amb unes tisores, 

feu uns talls des de l'exterior de la 

circumferència fins al centre.

3. Doneu forma als pètals amb les tisores 

i emboliqueu el plàstic amb un drap de 

cotó.

4. Apliqueu calor sobre la peça amb una 

planxa i modeleu la flor com vulgueu.

5. Realitzeu el mateix procés amb el coll 

de l'ampolla. Aquesta peça us servirà per 

fer la base de la flor; la boca representarà 

el calze.

6. Apliqueu pega al centre de cada peça 

i uniu-les.

7. Per fer el pistil de la flor, enganxeu-hi 

un pompó de llana.

8. Una vegada unides totes les peces, 

feu un forat a la boca de cada ampolla i 

passeu-hi un fil.

1. Netegeu una ampolla de plàstic i 

deixeu-la assecar.

2. Feu servir altres ampolles per tallar 

els detalls. Podeu fer-ne servir  de colors 

o decorar-les amb pintura en esprai.

3. Retalleu els detalls que vulgueu 

afegir a l'animal. Per a l'exemple de la 

foto, haureu de retallar dues orelles per 

a l'ase. 

4. Dibuixeu sis cercles en escuma EVA: 

quatre per als ulls i dos per als forats 

del nas. 

5. Realitzeu, també amb escuma EVA, 

unes tires fines de diferents colors per 

simular el serrell de l'ase.

6. Enganxeu tots els elements a 

l'ampolla amb pega especial per a 

plàstic i deixeu-los assecar.

7. Una vegada que tots els detalls 

estiguin ben fixats, hi podeu enganxar 

un bastonet perquè la canalla hi 

pugui jugar.

1. En primer lloc, prepareu tots els 

materials necessaris per fer el peix. 

Necessitareu: un CD (preferiblement 

ratllat), cartolina, un llapis, un retolador 

permanent i pega.

2. Si el CD té una etiqueta o serigrafia, 

doneu-li la volta i, amb el retolador 

permanent, dibuixeu les escates del 

peix.

3. Sobre la cartolina, dibuixeu les aletes, 

la boca i tots els elements decoratius que 

vulgueu incloure en el vostre animal.

4. Amb cura, retalleu els detalls i acabeu 

de donar-los la forma que vulgueu.

5. Finalment, enganxeu totes les peces 

al cos del peix per la cara serigrafiada, 

i afegiu-hi una corda transparent per 

penjar-lo.

Si no voleu que es vegi l'adhesiu original 

del CD, podeu retallar un cercle de 

cartolina, utilitzant el CD de plantilla. 

Enganxeu-lo sobre aquesta cara i així 

tindrà un color homogeni.
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ESTALVI
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Estalvia aigua a casa
   

 L'estiu és l'època de l'any en què l'aigua adquireix més protagonisme. 
La manca de pluges i una major despesa obliguen a prendre consciència per no 
malgastar-la. Afortunadament, existeixen trucs i gadgets que poden limitar-ne 

molt el consum i els diners que paguem per ella.

Des d'allò més senzill

Tot i que la despesa domèstica 

no suposa més del 12 % de l'ús 

real d'aigua, tu també pots 

aportar el teu òbol per estalviar 

aigua en el dia a dia. Als clàssics 

consells de tancar l'aixeta 

mentre t'afaites o et rentes les 

dents, o que és millor dutxar-

se que banyar-se, s'haurien 

d'afegir altres consells que 

poden semblar sorprenents 

però que, en realitat, no ho 

són tant. Segons un estudi dut 

a terme pel Canal d'Isabel II 

de Madrid, posar el rentaplats 

suposa un estalvi de fi ns a 100 

litres d'aigua cada vegada, al 

voltant d'un 10 % menys que 

amb un rentat de plats manual. 
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Saps què?

També pots estal-
viar aigua a costa 
del teu armari i 

del teu cistell d'anar 
a comprar. Sorprèn 

saber que per a fabricar 
una samarreta de cotó 
calen 1.200 litres d'aigua. 
Per a 1 quilo de formatge, 
gairebé 3.200 litres, i per 
a la mateixa quantitat 
de carn de vedella, la 
xifra es dispara fi ns als 
15.000 litres. 

La “petjada hídrica“ 
ens indica la quantitat 
d'aigua que cal per produir 
qualsevol article o producte. 

Les fruites i hortalisses són 
els aliments que menys 
aigua necessiten!

Gadgets per estalviar aigua

L’escassetat de l’element líquid és una 

responsabilitat de tothom i, potser per 

això, no deixem de pensar en mètodes 

que en permetin un ús més racional. En 

els darrers anys, han aparegut molts 

dispositius i gadgets que, instal·lats 

convenientment a casa, permeten 

estalviar grans quantitats d’aigua. No 

obstant això, el debat és present i se 

centra en dues idees: d’una banda, 

hi ha aquells que sostenen que la 

tecnologia ens permetrà seguir amb 

els nostres hàbits en el futur, i de 

l’altra, els que incideixen en el fet 

que aquests hàbits propicien un 

balafi ament innecessari i s’han de 

modifi car.

Sistemes coneguts: 

•Les vàlvules reguladores de cabal 
funcionen de forma dinàmica i ajusten 

automàticament el pas de l’aigua en 

funció de la pressió de la xarxa. 

Amb una instal·lació relativament simple, 

a més d’estalviar aigua, protegiràs les 

canonades i els electrodomèstics dels 

danys produïts per una excessiva pressió. 

•Els populars “aeradors” es caragolen 

a l’aixeta per trencar el doll d’aigua 

barrejant-lo amb aire. D’aquesta manera, 

s’aconsegueix un augment del volum i de 

la superfície de contacte i es garanteix un 

estalvi d’entre el 40 i el 60 %. 

•La instal·lació d’aixetes de monocoman-
dament té dos avantatges fonamentals. El 

primer és que estalvia el degoteig de les 

antigues aixetes de rosca i el segon és que 

permet obtenir aigua calenta sense neces-

sitat d’obrir els dos canals, perquè la mes-

cla es fa a l’interior.

Sistemes nous:
•La dutxa OrbSys, que ha dissenyat la 

NASA, permet estalviar un 90 % d’aigua 

reciclant la que se’n va pel desguàs i es 

torna a bombar després de purifi car-se. 

•L’AquaReturn és un petit mecanisme, no 

més gran que un bric de llet, que s’instal·la 

sota el lavabo i sense obres. Permet no 

malgastar aigua a totes les aixetes del 

bany mentre esperes  que s’escalfi .

•La Waterpebble o pedra d’aigua és un 

dispositiu ecològic que ofereix la possibi-

litat de calcular i reduir, en dues terceres 

parts, el temps i la quantitat d’aigua que 

es fa servir en cada dutxa. Després de 

col·locar-la a la banyera o al plat de dutxa, 

l’usuari sabrà en tot moment, a través del 

sistema de colors del semàfors (verd, 

groc i vermell), quan supera el límit d’us.



MASCOTES

L’estiu amb la teva 
mascota

   Et costa de separar-te de la teva mascota durant les 
vacances? No pots viatjar amb ella? Què et sembla si et 
proposem alguns plans de viatge o els millors llocs per 

deixar-la en bones mans?

Seria meravellós poder recórrer tot el planeta amb la teva 

mascota. Malauradament, les distàncies, les característiques 

exòtiques de la destinació triada o, simplement, qüestions 

logístiques fan que, de vegades, calgui cercar alternatives 

còmodes per a l'animal i econòmicament assumibles per a tu.

Atenció personalitzada

Cada dia són més els propietaris de mascotes que cerquen 

serveis personalitzats a domicili en comptes de residències 

per a animals. La nova tendència es decanta per una atenció 

específi ca que inclou passejos, alimentació, jocs, bany o 

visites al veterinari a preus molt raonables. Per una mica més 

de 10 € diaris de mitjana, existeixen empreses com gudog.com 

o dogbuddy.com que ofereixen serveis d'atenció particular de 

la mascota i adaptats a les necessitats de l'amo.

   Consells de viatge

Per a aquells que opten per viatjar amb la 

seva mascota, és important destacar que el 

gaudi i excitació que produeix en nosaltres 

la preparació i l’inici d'un viatge de 

vacances no té per què ser igual per 

al nostre company. El canvi de 

rutines i de l'entorn físic són fets 

que trastoquen l'estat d'ànim 

de l'animal. Perquè aquestes 

circumstàncies tinguin el menor 

impacte possible, t'oferim tres 

consells a l'hora de viatjar amb 

mascotes a l'estiu.

1. Seguretat:
Amb independència 

del mitjà amb 

què viatgis, és 

fonamental 

seleccionar 

la cistella de 
transport correcta.
Haurà de ser còmoda 

i haurà de tenir un 

sistema d'obertura i 

tancament senzill. Si vas 

en cotxe, col·loca-la al terra 

del vehicle, al darrere dels seients 

davanters. Si tens un gos o un gat més grans, l'alternativa és 

l'arnès de cotxe, una forma alliberadora però segura de viatjar 

amb l'animal. 

2. Temperatura: Una alta temperatura pot suposar 

un problema de salut per a la teva mascota. Per evitar-ho, no 

només haurem de preveure que l'habitacle estigui ventilat, 

sinó que, a més, puguem ajudar-la en cas d'emergència. 

Avui dia existeixen matalassos refrigerants que permeten 

que les mascotes viatgin fresques i còmodes.

3. Hidratació: Després d'assegurar-nos que l'animal 

viatja fresc i tranquil, convé portar un abeurador portàtil que 

en garanteixi la hidratació a l'estiu. Cal tenir en compte que el 

procés de sudoració de gossos i gats és completament diferent 

del nostre. Sobretot en el cas dels gossos, la seva capacitat per 

eliminar toxines està molt limitada, per tant, l'única manera 

amb què poden eliminar líquids és a través de l'orina, per la 

qual cosa és fonamental que l'aigua que els donem estigui en 

bon estat.
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A la platja amb el meu gos

Actualment, Espanya té més de 

80 platges per a gossos.

Catalunya té la llista més àmplia, 

amb dues desenes de platges canines. 

Cala Vallcarca, a Sitges; la platja de 

Llevant, a Barcelona; la de Salines, a 

Cubelles; Els Griells a L’Estartit i la 

Bassa d'Arena, al Delta de l'Ebre, són 

les més populars.

La Comunitat Valenciana té almenys 

quinze opcions repartides entre les 

seves tres províncies. Especialment 

destacables per la seva netedat i serveis 

són les platges d'Aiguaoliva, a Vinaròs; 

el Brosquil, a Cullera i El Puig, a la ciutat 

de València.

Múrcia acaba d'inaugurar la platja 

de la Cañada del Negro, a Águilas; 

que s'afegeix a les tres que ofereix el 

municipi de Mazarrón (Las Moreras, 

platja del Gachero i Cobaticas).

Andalusia,  malgrat el seu enorme 

litoral, compta amb una normativa 

que impedeix als cans entrar a les 

platges en temporada de bany. Tot i 

això, alguns ajuntaments aprofi ten el 

buit legal per a habilitar espais com 

en el cas de la platja canina de Torre 

del Mar, a Málaga; o la del Castillo, a 

Fuengirola. A l’interior, l’ajuntament 

cordovés de Iznájar ha habilitat una 

platja coneguda com Valdearenas, a la 

vora de l’embassament que porta el seu 

nom.

Galícia té onze alternatives: set a 

Pontevedra, dos a La Corunya i una a 

Lugo. No et perdis la platja de Cunchiña, 

a Cangas; i la platja canina de Ares, a 

Ferroltea.

Astúries, amb quatre opcions a Gijón, 

Cudillero, Valdés i Castrillón, també 

resulta una destinació ideal per a 

mascotes. 

Cantàbria ofereix algunes de les 

platges millor valorades pels usuaris. 

La Riberuca, a Suances; i el Puntal, de 

Somo; són autèntics paradisos perquè 

els animals hi gaudeixin.

A les Balears hi ha una desena de cales 

i platges repartides entre les seves 

tres illes principals. La Cala Blanca, 

d'Andratx; Cala Escorxada, a Menorca; 

i Es Faralló, d'Eivissa; són perfectes per 

gaudir amb el teu amic de quatre potes.

Les illes Canàries tenen deu platges  

per a gossos. Concretament, n'hi ha tres 

a Gran Canària i quatre a Tenerife, una 

a La Palma i dues a Lanzarote. Potser 

la platja de Guacimeta, en Playa Honda 

(Lanzarote) és  la més bonica.

El País Basc es l'única comunitat 

autònoma que no té platges ofi cialment 

habilitades per a gossos.

Igual que per a 
nosaltres, una 
parada pot resultar 
molt reconfortant, 
l’animal podrà estirar 
les potes, beure 
tranquil·lament i fer 
les seves necessitats. 

El “gos de motxilla”

Dins de la Unió Europea (UE)
•Porta el Passaport per a ani-

mals de companyia, que és 

bàsicament, la cartilla de 

vacunació.

•Comprova que l'animal té 

microxip (obligatori des de 2011).

•Els cadells de menys de 10 

mesos no estan autoritzats per 

viatjar dins de la UE.

Fora de la UE
A més dels requisits exigits dins 

de la UE, per a sortir-ne,  en calen 

alguns més:

•És convenient, abans de viatjar, 

una dosi de recor datori de la 

vacuna tetravalent i antiràbica.

•Realitza una desparasitació 

completa uns quants dies abans 

de marxar.

•Sol·licita el certifi cat de 

bona salut. Aquest document 

consisteix en un full segellat pel 

Col·legi Ofi cial de Veterinaris, 

que confi rma que s'ha revisat 

l'animal abans del viatge i que 

està en perfecte estat. El cost 

aproximat és de 30 i 50 euros.

•Aconsellem portar  una anàlisi 

de sang recent, per si te la 

sol·liciten en algun control de 

fronteres.



A la recerca 
de l'hàbit perdut

  Tens ganes d'estudiar alguna cosa nova o de reprendre un antic curs? Aprofi ta l'estiu 
i posa en pràctica unes quantes formes per recuperar hàbits d'estudi.
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FORMACIÓ

1. TRIA BÉ QUÈ 
VOLS ESTUDIAR

Les vacances són un moment magnífi c 
per plantejar-te què vols estudiar i amb 
quin objectiu. La consecució de fi tes, 
la millora de les perspectives laborals, 
el creixement personal o, simplement, 
mantenir-se ocupat, estan entre els 
motius principals per reprendre l'estudi.

2. ORGANITZA ELS 
TEUS HORARIS

Intenta seure sempre a la mateixa hora 
i que la durada de cada sessió sigui 
similar. Un descans d'entre 5 i 10 minuts 
per hora és molt recomanable.

3. SELECCIONA 
EL LLOC D'ESTUDI

Ja sigui a casa, en el centre d'estudis o 
en una biblioteca, tria llocs còmodes, 
ben airejats i silenciosos que t'ajudin a 
concentrar-te.

4. SUBRATLLA I 
ESQUEMATITZA

Llegeix i comprèn el tema per poder  
seleccionar de manera crítica les idees 
fonamentals. Si esquematitzes utilitzant 
les teves pròpies paraules, ho entendràs 
més fàcilment.

5. RESUMEIX I REPASSA 

Repeteix mentalment les idees 
principals i pren-ne nota de forma  breu 
al teu quadern d'apunts. D'aquesta 
manera, et serà molt més fàcil preparar 
els exàmens.

UNIVERSITAT 
D'EXPERIÈNCIES

Hi ha multitud de centres universitaris 
repartits per tota Espanya que ofereixen 
cursos per a adults. Ciències, Ciències 
Socials i Humanitats són els camps 
principals en els quals és possible 
matricular-se. L'objectiu d'aquests 
cursos és, a més de la recuperació 
dels hàbits d'estudi i l'aprenentatge, el 
foment de l'intercanvi generacional en 
el qual tots guanyen!

uam.es
auggbcn.org/cursos
ull.es
uclm.es

N'hi ha prou amb 
una bona tècnica i 
interès pel tema per 
tornar a interioritzar 
coneixements, amb 
independència de 
l'edat que tinguis.
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Cursos d'estiu
   Hi ha poques coses més rendibles per a la vida d'una persona que la seva formació. 

Els cursos d'estiu, en qualsevol de les seves modalitats, suposen una excel·lent 
oportunitat per aprofi tar una mica de temps lliure i aprofundir en aspectes de la teva 

carrera professional o, simplement, formar-te en noves disciplines.

L'època estival 
és propícia per 
matricular-se a 
qualsevol tipus 
de matèries. Hi 
ha cursos online, 
presencials 
i, fi ns i tot, 
amb estades 
en règim 
semivacacional.

Formació a l’estiu
Qui diu que els cursos d'estiu 

són avorrits? Els coneguts 

com a cursos emotius o de benestar 

personal tenen com a objectiu 

ensenyar a ser feliç. A través de la 

psicologia positiva aplicada i amb la 

intel·ligència emocional com a eina 

principal, existeixen empreses que, 

presencialment en col·legis, escoles 

o llocs de vacances, treballen la 

resiliència, la creativitat i el fl ow, a 

través de la identifi cació de fortaleses, 
el coaching o la comunicació 
assertiva.

emotivacpc.es

Cursos presencials
L'oferta de cursos d'estiu en mode presencial és cada vegada 

més abundant i segueix tenint una gran demanda. Aquesta 

modalitat comporta una sèrie d'avantatges únics que, d'altra manera, no 

es poden obtenir. La interactivitat generada amb l'assistència a una aula 

física, així com el networking obert amb professors, companys i altres 

participants o convidats al curs no és possible en altres formats. Més 

enllà dels “clàssics bàsics” relacionats amb l'acompliment professional 

i que es resumeixen en idiomes, informàtica i programari, màrqueting, 

comunicació o vendes, avui dia, es visualitzen noves matèries d'interès. 

Cursos de mindfulness i de regulació d'emocions, d'activitats educatives
infantils, juvenils i per a adults, o els relacionats amb noves professions
com ara la comunicació 2.0 i la repercussió estratègica en xarxes socials 

apareixen entre els més sol·licitats. 

uab.cat
ismindfulness.com

2

3

Univers online
Aquesta modalitat permet, sobretot, 

de gaudir d'una gran fl exibilitat a 

l'hora d'encarar l'espai lectiu. A més, el preu 

dels cursos online és, per regla general, 

un 35 % més barat que els presencials i 

normalment tampoc t'obliguen a realitzar 

despeses addicionals, com ara la compra de 

material o el transport a cap seu física. N'hi 

ha de molt variats, tot i que, darrerament, 

s'imposen cursos relacionats amb la 

productivitat i l'efi càcia. Conceptes com ara 

prioritzar tasques, respondre a situacions 

urgents, atendre imprevistos o millorar la 

concentració, estan de moda. En el terreny 

merament personal hi ha alternatives per a 

tots els gustos i necessitats. Com a curiositat, 

et suggerim un curs de lectura ràpida que 

ofereix duplicar la velocitat i comprensió 

de textos fi ns a un màxim de 1.200 paraules 

per minut.

deproconsultores.com

1
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EN PERSONA

La Montse Moré és sòcia fundadora de l'Associació 

Espanyola d'Executives i Conselleres i, a més, directora de 

la Fundació Prevent. A la següent entrevista comparteix 

amb nosaltres algunes de les seves refl exions sobre la 

integració de persones amb discapacitat a Espanya.

P. Què us suposa treballar en la millora de la qualitat de 
vida de persones amb discapacitat?

R. Un apassionant i exigent exercici de gran 

responsabilitat que implica dur a terme iniciatives i 

prendre decisions que impacten directament en les 

persones amb discapacitat i el seu entorn.

Vint-i-tres anys de treball han convertit la Fundació 

Prevent en un referent en l'àmbit de la inclusió. Darrere 

de tot això hi ha un equip que té en la passió per les 

persones la seva palanca d'activació diària. Precisament, 

la curiositat, el rigor i l'exigència d'aquest grup ens 

permet donar respostes a dues realitats en molts 

casos allunyades: empresa i persona amb discapacitat. 

En defi nitiva, em sento molt afortunada per la feina 

que tinc.

Passió 
per les 

persones 
        

  Cada dia són més les 
persones amb discapacitat que 

aconsegueixen la seva integració 
en el món educatiu i empresarial. 

Entitats com la Fundació 
Prevent i la Fundació Jesús 

Serra del Grup Catalana Occident 
treballen conjuntament com a 
nexe entre empreses privades, 
entitats públiques i el món de 

la discapacitat.
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P. Teniu la impressió que el concepte 
“discapacitat és normalitat” està 
acceptat socialment?

R. Més que acceptar el concepte 

en si, crec que, gràcies a la feina 

conjunta de l'Administració, 

institucions, empreses i persones 

amb discapacitat, la societat conviu 

de manera més normalitzada amb 

la diversitat en el seu sentit més 

ampli. L'accés a la informació, una 

major visibilitat i la participació 

de persones amb discapacitat en 

els àmbits educatius, laborals i 

socials han estat el motor d'un canvi 

substancial. 

Segons la meva opinió, la igualtat 

d'oportunitats va més enllà de 

rampes i accessos, i allò que 

és veritablement important és 

la dignitat de les persones i el 

reconeixement dels seus drets. 

Posar el focus en LA PERSONA, les 

seves inquietuds, els seus somnis 

i les seves aspiracions, és la millor 

manera de normalitzar i integrar 

la discapacitat. De vegades, l'ús de 

defi nicions imprecises o abstractes, 

com ara “diversitat funcional” o 

“capacitats diferents”, pot generar 

certa confusió en no evidenciar la 

discapacitat i, per tant, amagar les 

necessitats que se'n deriven. La 

discapacitat no s'ha d'amagar ni 

emmascarar.

P. Cada vegada són més les 
entitats que, des de l'Administració 
pública o des de l'àmbit privat, 
col·laboren i estableixen sinergies 
per fomentar la integració. Què 
representen col·laboracions com la 
que mantenen la Fundació Prevent 
i la Fundació Jesús Serra del Grup 
Catalana Occident? 

R. En un context econòmic i social 

com l'actual, global i interconnectat 

i amb un consumidor socialment 

compromès, l'impacte social ha 

adquirit un pes molt rellevant en 

les decisions de compra, fet que ha 

afavorit la col·laboració entre l'àmbit 

privat i el “tercer sector”.  

Tot allò que emana d'aquestes 

col·laboracions és positiu, tant 

per a les organitzacions, com 

per a la societat en general. A la 

Fundació Prevent fa molts anys 

que col·laborem amb entitats com 

la Fundació Jesús Serra. Aquesta 

cooperació ens apropa a la realitat 

del mercat i ens serveix de pont 

per millorar la intervenció social en 

camps compartits com la innovació, 

l’empresa, la docència i l’acció 

social. A més, és una molt bona 

manera d'identifi car correctament 

les necessitats de les persones amb 

discapacitat.

P. Al fi l de la pregunta anterior, 
sabem que treballeu per fomentar 
l'emprenedoria entre les persones 
amb discapacitat, a través del 
programa Aula d’Emprenedors, 
amb el qual col·labora la Fundació 
Jesús Serra. Ens podeu explicar 
com repercuteixen aquestes beques 
en les persones que entren en el 
programa?

R. Seria molt ambiciós dir que el pas 

pel programa Aula d'Emprenedors 

canvia la vida dels participants, 

però la realitat és que per a tots té 

un impacte positiu. Després de sis 

mesos de formació, surten de l'aula 

d'ESADE amb una motxilla carregada 

de coneixements teòrics i pràctics, 

impartits per un equip docent de 

primer nivell; s'emporten els savis 

consells dels seus tutors, directius i 

experts de l'àmbit empresarial, que 

els assessoren, els qüestionen i, fi ns 

i tot, els fan pivotar la seva idea de 

negoci inicial. Dels 15 participants, 

6 accedeixen a una beca de 5.000€ 

per a desenvolupar la seva idea de 

negoci. El veritable valor de la beca 

no és tant econòmic, com l'impacte 

en la persona, en la seva confi ança 

com a emprenedor i en la seva idea 

de negoci. Després de 9 edicions, el 

52 % dels projectes s'han posat en 

marxa. 

Ens sentim molt orgullosos de 

tots els emprenedors. Ells han 

trencat estereotips i han posat en 

valor el binomi “emprenedoria i 

discapacitat”, una aposta guanyadora 

per la qual Prevent va apostar fa nou 

anys i per la qual seguirem apostant 

juntament amb organitzacions com 

la Fundació Jesús Serra. 

P. Per acabar amb un missatge 
optimista de cara al futur. Creieu 
que és possible un món igualitari en 
termes de discapacitat?

R. Seria el meu desig. No sóc capaç 

de visibilitzar un món igualitari, 

però sí que veig grans avenços a 

la nostra societat. Tenim un marc 

normatiu ampli, ambiciós i realista, 

el compliment del qual ens portaria 

gairebé a un entorn igualitari, 

normalitzat i inclusiu. La veritable 

inclusió només serà possible si la 

societat accepta i comprèn que la 

diversitat forma part de la nostra 

heterogeneïtat: posar-la en valor 

depèn únicament de nosaltres i de la 

nostra actitud. 



TECHDÈNCIES

 Gadgets i 
vacances

  Aprofi ta el temps lliure i gaudeix l'estiu en companyia 
dels darrers gadgets tecnològics. Tria el teu i gasta'l 

de tant utilizar-lo!

CÀMERES GOPRO HERO 7 
Defi nides com les càmeres del viatger, les 

noves GoPro HERO7 presenten diferents colors 

i preus, segons les seves característiques. La 

HERO7 Black està pensada per a l'acció, perquè 

ofereix una òptica capaç d'obtenir els millors 

vídeos en moviment. La HERO7 Silver prioritza 

el rendiment i la simplicitat, sense perdre els 

nivells de qualitat. Finalment, la HERO7 White 

està dissenyada per a usuaris que experimenten 

GoPro per primera vegada.
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Amb independència del tipus d'estiu que 
planegis, la temporada estival és un gran 
moment per estrenar nous  gadgets. Tal i com 
veuràs, n'hi ha per viatjar, per descansar i, 
sobretot, per gaudir.

Aquest smartwatch ofereix com a novetat 

principal un sistema de càrrega doble a 

través d'energia corporal o mitjançant 

llum solar. Això vol dir que estarà carregat 

sempre que el duguis. Com qualsevol 

altre rellotge intel·ligent, té GPS integrat, 

monitor cardíac, comptador de calories, 

connectivitat completa amb Android i iOS 

i Google Fit.
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MATRIX POWERWATCH 2

MASTER LOCK 4400 
CADENAT BLUETOOTH
La darrera novetat en 

cadenats per a maletes de 

viatge és aquest  gadget que, a 

través d'una aplicació, permet  

controlar-ne el tancament. 

Oblida't d'oblidar-te el codi!

FILTRE D'AIGUA DEFE 2000L  

El comodí dels aventurers. Aquest 

fi ltre portàtil és capaç de depurar fi ns a 

2.000 litres d'aigua, retirant el 99,9 % de 

las bactèries i paràsits existents. És petit, 

lleuger, fàcil de portar i extremadament 

efi cient, fi ns i tot en condicions adverses. 
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Y-BRUSH
La nova generació de raspalls de dents ja és aquí. La startup

francesa FasTeesH ha desenvolupat aquest giny que, amb ajuda 

d'un motor i un disseny que té cura de les genives, ofereix una 

neteja profunda i uniforme de cada dent, en 10 segons; 5 a la 

part superior i 5 a la part inferior. El mànec en forma de “y” és el 

motiu principal del seu nom i la manera més senzilla de donar-li 

la volta perquè acabi la feina. A cada tram, i durant 5 segons, cal 

fer un moviment de mossegada perquè funcioni correctament.

URGONIGHT
Aquesta diadema o cinta per al cap està 

dissenyada per ensenyar al cervell a dormir 

millor. Simplement connectant la cinta a 

l'aplicació d'UrgoNIGHT es generen una sèrie 

d'ones cerebrals que permeten descansar 

de manera saludable. Per completar 

l'electroencefalograma, es requereixen tres 

sessions setmanals de 20 minuts cadascuna. 

D'aquesta manera, el feedback neuronal 

rebut a l'aplicació mostra el progrés de les 

sessions. Segons l'equip de la companyia, és 

possible obtenir resultats fi ables després de 

tres mesos d'ús.
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HARLEY-DAVIDSON 
LIVEWIRE
La genuïna marca nord-americana 

presenta la seva primera moto elèctrica. 

Bellesa clàssica, futurisme i respecte 

pel medi ambient són les tres principals 

característiques que envolten el fl amant 

llançament de LiveWire. A fi nals de 

2019, es començaran a lliurar els primers 

models, però ja es poden sol·licitar. 

Sense marxes ni embragatge i amb una 

autonomia de 180 quilòmetres, aquesta 

moto accelera de forma automàtica i 

fl uïda. Finalment, i com a novetat dintre 

de la novetat, aquesta Harley incorpora 

la tecnologia HD Connect, que envia 

dades sobre el rendiment de la moto 

a una aplicació instal·lada al telèfon 

del propietari, així com informació 

actualitzada sobre la bateria i les peces.



ZEISS ZX1   
La nova càmera compacta premium sense mirall full frame de Zeiss 

ofereix una magnífi ca resolució de 37,4 MP. De maneig similar al d'un 

telèfon intel·ligent, aquesta càmera permet disparar en alta qualitat, 

editar gràcies al programa integrat d'Adobe Photoshop Lightroom CC 

i compartir fotografi es al núvol, al mòbil o per correu electrònic.

WHIRLPOOL CONNECTED HUB WALL OVEN  
El nou forn intel·ligent i amb realitat augmentada existeix i és de Whirlpool. 

A  través del servei de receptes Yummly, és capaç de guiar pas a pas l'usuari 

per un extens catàleg d'apetitosos plats. Com a curiositat principal, aquest forn 

intel·ligent disposa d'una pantalla de realitat augmentada en comptes de vidre, 

que permet d'executar les receptes a la perfecció. A més, la seva programació 

intel·ligent ens proposarà noves opcions en consonància amb els nostres gustos. 

La mala notícia és que encara no està a la venda, però aviat ho estarà.
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LG SIGNATURE OLED 
TV R

Ja està a la venda el fl amant 

televisor enrotllable de LG. 

El televisor que apareix i 

desapareix, segons les teves 

necessitats, ja és una realitat. 

Primesa i fl exibilitat en tres 

posicions. El Full view mostra el 

televisor completament estès, 

amb les seves 65 polzades. 

El Line view permet un terç 

de pantalla visible i ofereix 

informació específi ca sobre el 

clima i l'hora. En aquest mateix 

format, les opcions Frame 

Mode i Mood Mode permeten 

gaudir d'un elegant marc de 

fotos i d'un ambient relaxant, 

respectivament. Finalment, el 

Zero view amaga la pantalla 

completament, però, tot i així, 

pot funcionar com a sistema de 

so gràcies al seu processador 

Dolby Atmos® de 100 W.
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Autopistes de recàrrega
     La nova generació elèctrica ja és una realitat, per això toca anar pensant en maneres 

de recarregar ràpidament els vehicles del futur. Sobre la marxa i sense necessitat de 
punts físics, els enginyers de mig món cerquen solucions netes i operatives.

La multinacional nord-americana Qualcomm fa temps que 

experimenta un sistema de càrrega dinàmica per inducció.
Aquest enginy permetria, mitjançant uns inductors col·locats 

sota l'asfalt, carregar els vehicles elèctrics amb un sistema 

sense fi l mentre circulen. Aplicada als cotxes elèctrics, la 

transmissió d'electricitat sense cables permet dues opcions: 

carregar la bateria del vehicle quan s'aparca sobre una base 

o bé fer-ho mentre el vehicle circula o s'atura temporalment. 

Aquestes dues alternatives obren la porta a infi nites solucions 

que passen per carregar els cotxes en aparcaments públics, 

durant el temps d’espera en semàfors o parades, si es tracta d'un 

vehicle de transport públic, o, simplement, pel sol fet de circular 

per determinades rutes que tinguin aquest sistema.

La tècnica d'inducció és similar a la 
que utilitzen els raspalls elèctrics 
per carregar-se. Sobre una base que 
roman endollada, es transfereix 
l'electricitat a la bateria del raspall, 
que l'emmagatzema. 

SOBRE RODES
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Nikola Tesla 

Geni científi c nascut a mitjan segle XIX, 
fou l'autèntic precursor d'aquest sistema i 
d'altres sistemes de generació d'electricitat 
sense fi l. Pare del corrent altern que fem 
servir actualment, sense la seva aportació 
probablement mai no s'hauria produït la 
Segona Revolució Industrial. En el camp de 
la generació elèctrica per inducció, des del 
seu laboratori de Nova York, fou el primer 
en realitzar proves per a la transmissió 
d'energia sense cables. Sorprenentment, 
mai no va rebre el Premi Nobel, malgrat 
que fou nomenat el 1915, juntament amb 
el seu coetani Thomas Edison.

Et deus preguntar: i, això, quan serà possible? Doncs en 

tenim un primer cas que, si bé encara no està gaire estès, ja 

és una possibilitat. La també estatunidenca Plugless Power 

comercialitza un sistema de càrrega per a cotxes elèctrics sense 

cables. Només cal aparcar sobre una base de la mida d'una 

claveguera i el cotxe es carrega de manera uniforme durant el 

temps que dura l'estacionament. L'alemanya BMW també ha 

presentat un sistema de càrrega per al model híbrid BMW 530e, 
que permet carregar-ne completament les bateries en qüestió de 

tres hores i mitja.

Les proves que ha dut a terme Qualcomm formen part d'un 

programa experimental de la Unió Europea, anomenat FABRIC. 
Per a la demo es van utilitzar dos Renault Kangoo elèctrics 

adaptats per a la càrrega per inducció, que van oferir resultats 

prometedors quant a efi ciència i operativitat. La part menys 

desenvolupada del projecte fa referència a variables com ara les 

condicions meteorològiques, la posició del vehicle sobre l'asfalt, 

la implantació de sistemes de facturació i, per descomptat, el 

cost i les fonts de fi nançament. La implantació d'un sistema de 

càrrega sense fi l dinàmica suposaria posar fi  a moltes de les 

reticències que els conductors tenen contra els cotxes elèctrics.

SAPS QUÈ? A Espanya, la Fundació 
CIRCE participa en diversos projectes 
d’aquest àmbit des de la seva 
seu a Saragossa. Segons els seus 
responsables, l'horitzó de la tecnologia 
de recàrrega per inducció des del punt 
de vista comercial se situaria a l'entorn 
d'una dècada.
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La croada elèctrica és 
imparable! 

Segons informa la patronal del sector, 

AEDIVE (Asociación Empresarial para 

el Desarrollo e Impulso del Vehículo 

Eléctrico), només l'any passat la venda 

de cotxes elèctrics va augmentar 

gairebé un 80 %, i la d'híbrids ho va 

fer un 15 %. Segons les estimacions del 

Ministeri per a la Transició Ecològica, 

a Espanya circulen més de 64.000 
vehicles elèctrics, dels quals 25.000 

són automòbils, que amb prou feines 

representen l'1 % del parc de vehicles 

total. Per comunitats autònomes, 

Madrid i Catalunya destaquen amb 

prop de 22.000 i 17.000 unitats, 

respectivament. La Comunitat 

Valenciana, amb 5.400 cotxes, ocupa 

la tercera posició. Amb aquestes xifres, 

el mapa elèctric nacional no para de 

créixer. Per a tots aquests cotxes hi 

ha prop de 5.200 punts de recàrrega 

públics, que encara contrasten amb 

els 12.000 de Noruega, els 25.000 

de França o els 27.500 d'Alemanya. 

Dels 5.200 punts, gairebé 1.500 se'ls 

reparteixen Catalunya i Madrid. 

La web electrocamps.com permet 

consultar en temps real el nombre de 

punts de recàrrega i la seva situació 

geogràfi ca per províncies. 

Per instal·lar un punt de recàrrega 
particular cal posar-se en contacte amb 

un gestor de càrrega. Si vius en una 

casa unifamiliar, només cal disposar 

d'una petita instal·lació al garatge i 

dels millors dots negociadors amb la 

companyia elèctrica. Actualment, les 

mateixes comercialitzadores d'energia 

comencen a oferir tarifes específi ques 

per al consum de cotxes elèctrics. Si 

formes part d'una comunitat de veïns, 

les opcions varien.

Que la teva plaça de garatge es 

trobi a la mateixa comunitat de 

propietaris que el comptador del teu 

habitatge i es pugui portar el cable d'un 

punt a l'altre. En aquest cas, només ho 

hauràs de comunicar prèviament a la 

comunitat i instal·lar-lo a la teva plaça 

de garatge.

Que la plaça de garatge no 

compleixi el requisit anterior. 

En aquest cas, hauràs de contractar 

un nou subministrament, ja sigui 

individualment o agrupant-te amb 

altres usuaris interessats. 

Que el propietari decideixi 

connectar el seu punt de recàrrega 

al subministrament elèctric del 

garatge. Per fer-ho, haurà d'informar 

la comunitat i obtenir-ne el permís. 

A més, la junta haurà d'aprovar i 

autoritzar la instal·lació i els tràmits 

associats.  

Finalment, es pot plantejar que 

hi hagi una majoria rellevant que 

vulgui adaptar el garatge per instal·lar 

o permetre la instal·lació d'un punt 

de recàrrega a cada plaça. D'aquesta 

manera, es pot dur a terme una 

gestió intel·ligent que no produeixi 

sobrecàrregues de tensió i aconseguir 

una tarifa més econòmica.

Ajuts i subvencions
El passat mes de març de 2019, el 

govern va aprovar ajuts per valor 

de 45 milions d'euros per incentivar 

la compra de vehicles alternatius, 

així com per a la instal·lació 

d'infraestructures de recàrrega de 

cotxes elèctrics. El Programa MOVES 
(mobilitat efi cient i sostenible) es 

gestiona a través de concurs per part 

de les comunitats autònomes i té per 

objecte facilitar el repartiment dels 

imports i la distribució dels ajuts 

entre els clients fi nals. L'interval de 

l'incentiu per a la compra d'un vehicle 

elèctric oscil·la entre un 20 % i un 50 % 

del preu total i entre el 30 % i el 60 % 

per a la implantació d'infraestructures 

de recàrrega ràpida. Aquests incentius 

es tradueixen en 700 euros per 

a motos elèctriques, 5.000 per a 

cotxes i 15.000 per a la compra de 

camions i autobusos. A més, el pla 

governamental exigirà a fabricants, 

importadors i punts de venda un 

descompte mínim de mil euros a la 

factura fi nal. 
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Espanya fi gura entre 
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més punts de recàrrega 
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Assegurances Catalana Occident   31



GASTRO

32

Storytelling gastronòmic: 
una altra història!

  Des de ben petit, l'ésser humà sempre ha volgut escoltar històries o contes  
que el motivin i l’emocionin a parts iguals. Si t’has planejat donar-te un caprici  
aquest estiu, alguns dels restaurants més exclusius del món et conviden a anar

 més enllà del gust i l'olfacte.

Eleven Madison Park 

11th Madison Ave., Nova York.

Preu mitjà carta: 200 euros.

@ElevenMadisonPark

A Nova York, el restaurant Eleven Madison Park, que regenta des del 2006 el xef Daniel Humm, és el clar exemple de storytelling 

culinari. Obert al 1998 fou, fins a l'arribada de Humm, un típic restaurant tradicional novaiorquès amb un toc francès. En només 

una dècada, l'Eleven Madison fou capaç de col·locar-se entre els millors restaurants del món fins que, el 2017, va aconseguir escalar 

a la primera posició. Ubicat als baixos de l'edifici Art Deco de Metropolitan Life, en plena avinguda Madison, du a terme, des de fa 

uns quants anys, diferents iniciatives per rodejar els seus plats d'històries emocionalment poderoses. D'entre les més comentades 

està la representació d'un truc de màgia que arriba amb les postres i que consisteix en una petita introducció del cambrer que, 

després de fer un espetec de dits, esclata un crepitant foc al voltant del sorbet. Com a colofó, de les postres emana una agradable 

aroma a whisky i cuir, capaç de transportar el comensal a qualsevol paratge recòndit de Tennessee, de les Muntanyes Rocalloses o 

de la tradicional Escòcia. 

Nova York - Estats Units 
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Alinea

1723rd North Halstead.

Preu mitjà carta: 200 euros.

alinearestaurant.com

El restaurant Alinea de Chicago és un 

altre dels emporis gastronòmics que ha 

inclòs meravelloses històries al voltant 

del seus plats. L'esperit visionari del seu 

xef Grant Achatz ha convertit Alinea en 

la institució gastronòmica conceptual-

ment més avançada dels Estats Units. 

Màgia i art assaonats amb un toc de 

disseny i experimentació que, gràcies 

a una literatura escrita i argumentada 

amb cura, esgranen cadascun dels seus 

plats de la carta.

Mugaritz

Aldura Aldea, 20.

Preu del menú: 185 euros.

mugaritz.com

Mugaritz fa temps que experimenta 

amb la narració dels seus plats. Andoni 

Luis Aduriz i el seu equip de fi lòsofs 

de la cuina són, potser, l'exemple de 

storytelling culinari més clar que hi ha 

al nostre país. Propostes com ara la de 

donar a triar als comensals entre dos 

sobres: un amb un peix que sobrevola el 

mar i un altre amb un peix que busseja 

dins del corrent, i, segons el sobre triat, 

gaudir d'una experiència diferent, 

converteixen aquest restaurant en 

un dels llocs més cool del panorama 

nacional. Plats amb sabor a petó, de 

sons hipnòtics, amb cors que no senten 

o de llàgrimes de verge són algunes de 

les propostes que envolten la carta de 

Mugaritz.

The Fat Duck

High Street.

Preu del menú: entre 100 i 275 euros.

thefatduck.co.uk

Com a resum de tot l'anterior, potser, 

el guardonat The Fat Duck, criatura 

preferida del sastre de cuina Heston 

Blumenthal, embasti com cap altre 

l'univers de les històries al voltant de 

la cuina. Amb el fi l conductor d'Alícia 
al país de les meravelles, en aquest 

restaurant tot té un perquè. Poc 

després de la seva reobertura al 2015, 

el Blumenthal va demanar al Lee Hall, 

guionista de la pel·lícula Billy Elliot, 

que l'ajudés a lligar el seu menú amb 

una història. I això fou, precisament, el 

que va fer Hall. Una bella introducció i 

interessantíssims capítols composen la 

història del menú a The Fat Duck.

Chicago - Estats Units Errenteria  - País Basc Bray - Regne Unit

La idea d'explicar i que ens expliquin històries no és nova. Allò que realment 
és innovador és el protagonisme que la narrativa, des de fa uns quants anys, 

té a la cuina.
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Platja de las 
Catedrales 

Ribadeo

Platja de Cofete 
Fuerteventura

Les millors platges 
d'Espanya

  Pot semblar fàcil triar les 
millors platges d'entre més de 
8.000 quilòmetres de costa, però 
no ho és pas. I és que les platges 
espanyoles, a més de sorra blanca 
o negra, mar blava turquesa o 
onades braves, brinden experiències 
estiuenques úniques.

Las Catedrales, Galícia.
Enclavada al municipi de Ribadeo, aquest espectacular 

espai natural de la Mariña de Lugo rep aquest nom pels arcs 

de pedra, de més de 30 metres, i les coves que apareixen 

quan baixa la marea. Si vens a l'estiu és molt aconsellable 

realitzar reserva prèvia. A més de Ribadeo, localitats com 

ara Barreiros o Foz responen fi delment a l'ideal cultural i 

gastronòmic de la Galícia marinera.

Cofete, illes Canàries.
Un dels darrers paradisos verges del continent europeu. 

Realment inaccessibles, aquests catorze quilòmetres de 

costa atlàntica, a la vora del massís muntanyós de Jandía, 

a Fuerteventura, representen molt bé el concepte de platja 

salvatge. No et perdis El Islote ni l'enigmàtic Roque del 
Moro un enorme faralló de roca vertical al costat de la 

punta de Barlovento. Vine d'hora pel matí i aprofi ta un dia 

aïlladament inoblidable.

Bolonia, Andalusia.
La província de Cadis té moltes platges de què presumir, 

però Bolonia és, potser, la més espectacular. Poques 

sensacions igualen la d'enfi lar-se sobre les dunes 

blanques d'aquest tros de costa verge gaditana. Famosa 

pel vent, atrau kitesurfers de tot el món que gaudeixen 

de la seva passió amb la veïna costa africana de fons. Als 

voltants, et recomanem que visitis les ruïnes romanes de 

Baelo Claudia.
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Langre, Cantàbria.
A vint minuts de Santander, 

es localitza aquest meravellós 

sorral, al fons d'un profund 

penya-segat, al qual s'accedeix 

per una escala costeruda. 

Sens dubte, una de les platges 

més espectaculars de la Mar 

Cantàbrica, paradís de surfi stes 

i amants de la naturalesa.
A més, als voltants, hi ha 

disponible una àmplia i variada 

oferta d'activitats que inclou 

senderisme, rutes a cavall i en 

bicicleta.

La Concha, País Basc.
Principal símbol de la ciutat 

de Sant Sebastià, ostenta amb 

orgull el qualifi catiu honorífi c 

de millor platja urbana del 

món. Al llarg dels seus elegants 

1.350 metres de longitud, 
s'aglomeren banyistes, pas-

sejants, esportis tes i curiosos 

que sucumbeixen al seu encant 

aristocràtic. A més, en cinquanta 

quilòmetres al voltant t'esperen 

fi ns a divuit estrelles Michelin.

Cala Pola, Catalunya
A pocs quilòmetres de la vila
de Tossa de Mar, a la gironina 

comarca de La Selva, s'ubica 

aquest icònic enclavament de 

la Costa Brava. Entre penya-

segats i pins mediterranis, 

Cala Pola és punt de partida 

d'embarcacions turístiques de 

visió submarina i d'excursions 

per practicar esnòrquel en els 

rics fons marins que l'envolten.

I, a més...

Cala Macarelleta 
Menorca

Platja de la Concha 
Sant Sebastià

Platja Mutxavista  
Comunitat Valenciana

Platja Langre 
Cantàbria

Mutxavista, Comunitat Valenciana.
Juntament amb la platja de Sant Joan, 

sumen més de 6 quilòmetres de fi na 

sorra. Premiada en diverses ocasions per 

la qualitat de les seves aigües, netedat i 

excel·lents serveis és, a més, un magnífi c 

emplaçament per degustar un típic arròs 

alacantí en qualsevol dels seus barets. 

L'arròs melós amb llagosta i l'arròs al forn 

són els nostres preferits.

Cala Pola 
Catalunya

Macarella i Macarelleta, Illes Balears.
Diu el diccionari que una cala és una 

entrada que fa la mar en una costa 

brava. Això i alguna cosa més és aquest 

meravellós racó de l'illa de Menorca. 

És potser per la seva complicada 

accessibilitat, només per mar i a peu, 

que aquesta parella de boniques platges 

conserva la seva bellesa natural gairebé 

intacta. Situades en el cor del Camí de 
Cavalls, els amants del senderisme i el

trekking tenen aquí un formidable punt 

de partida per completar aquesta maca 

ruta al voltant de l'illa.

Platja de Bolonia 
Tarifa
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Ruta per Invernalia

L'aclamada sèrie de fi cció medieval Juego de Tronos s'ha convertit, des de 

2011, en un dels grans èxits mediàtics del moment. Avui dia, i després de 

vuit temporades, ja es pot parlar d'una ruta turística i temàtica d'aquest 

fenomen de la iconografi a fantàstica medieval. L'impressionant casc antic 

de Girona, amb l'escalinata de la seva Catedral (1) va venir com anell al dit a 

les aventures i desventures de la reina Margery. Sense sortir de Catalunya, 

el Castell de Santa Florentina (2), amagat entre pins a la localitat de

Canet de Mar (Barcelona), ha estat testimoni de retorçades intrigues de 

palau. Hi ha altres llocs de la geografi a catalana, com ara Castellolit de 

la Roca o Besalú, a la província de Girona, que han representat ciutats i 

pobles fi cticis a la sèrie. La nuesa àrida del desert de  Bardenas Reales, a 

Navarra (3) fou travessada per Daenerys de la Tormenta i el seu exèrcit 

nòmada. Al sud, l'alcassaba d'Almeria, en ple turó de San Cristóbal, 

ha estat un emplaçament ideal per a la caça de dragons. També, els 

Reals Alcàssers de Sevilla (4) serveixen de decorat esplendorós per 

a la família Martell. Extremadura presenta el seu majestuós pont 

d'Alcántara i tota la ciutat de Càceres com a fons de les escenes 

més solemnes. A la mediterrània, la cinematogràfi ca vila de 

Peñíscola (Castelló) i la seva bella platja són el lloc ideal per al 

desembarcament d'un rei. Zumaya i Bermeo són l'aportació basca 

a aquest embolic de l'edat mitjana. Penya-segats abismals i la 

imatge única de San  Juan de Gaztelugatxe són el coronament 

perfecte d'aquesta ruta inoblidable.

El prestigiós TripBarometer que 
elabora anualment el portal 
TripAdvisor, indica que un de 
cada cinc viatgers tria la seva 
segons les seves sèries i pel·lícules 
preferides. 

Viatges de pel·lícula
  Els has vist al cinema o a la televisió i ja fa molt 

temps que els vols conèixer. Són els escenaris espanyols 
de les teves pel·lícules i sèries preferides. Et sorprendrà 

tots els que hi ha i com n’estan molt d’a prop.
1

2

3

4

EL MÓN ÉS TEU
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La ruta del misteri

Alejandro Amenábar va portar el desassossec als espectadors de 

la seva pel·lícula Los Otros gràcies al vell i imponent Palacio de 

Hornillos (5). Situat a Las Fraguas (Arenas de Iguña, Cantàbria), fou 

residència estiuenca del rei Alfons XIII i perfecte escenari per a 

la seva inquietant cinta. Uns quants anys després, i no gaire lluny, 

la Villa Parres (Llanes, Astúries), també coneguda com el Palacio 

de Partarríu  (6), va servir de terrorífi ca localització per a L’orfenat

d'Alejandro Bayona. Aquí es van esdevenir les pertorbadores 

vivències d'una desesperada Belén Rueda que cercava el seu fi ll de 

vuit anys. El gran Jaume Balagueró en va fer sentir veritable terror a 

“REC”. En aquest cas, la coneguda com a Casa Argelich, en el número 

34 de la cèntrica rambla de Catalunya (Barcelona), va aconseguir 

que ens ho pensem bé abans de llogar un apartament. De fet, l'edifi ci 

encara segueix buit. Seguint la ruta del misteri, però sense saber 

bé cap a on, la pel·lícula Mamá, produïda per Guillermo del Toro i 

dirigida per Andrés Muschietti, també es va rodar a Espanya. Tot 

i que la cabanya utilitzada es va crear exclusivament per a la 

pel·lícula, encara existeix, però no se sap del cert on és. Així que ves 

amb compte si t'endinses en algun bosc.

Ruta de superproducció

Des de sempre, la varietat paisatgística i cultural del nostre país 

fa que molts cineastes internacionals es fi xin en racons únics 

per a les seves produccions. El geni Ridley Scott va declarar: 

“teniu el millor estudi del món”, i és cert que ho pensa. A Exodus: 

dioses y reyes, va portar el Christian Bale i Sigourney Weaver 

a la paradisíaca punta de Jandía (Fuerteventura) (7), per tal 

de mostrar la persecució de l'exèrcit egipci a Moisès a la seva 

arribada a la mar Roja. La plaça d'Espanya de Sevilla (8) ha 

estat escenari de superproduccions com Star Wars epidodi II: 

L’atac dels clons o la mítica  Lawrence d'Aràbia. Sense sortir 

d'Andalusia, a la platja de la Caleta (Cadis) (9) el mateix James 

Bond va trepitjar la seva fi na sorra a Mor un altre dia. Per al 

clàssic Indiana Jones i l’última croada i Conan el Bàrbar,  es va 

fer servir el parc natural de Cabo de Gata (10), d'Almeria, com a 

fons d'exteriors. Per acabar, l'entorn futurista de Tomorrowland, 

que va protagonitzar George Clooney, fou idealment encaixat a 

la Ciutat de les Arts i les Ciències de València (11). 

5

6

7

10

9

8

8 11



Notícies i agenda
    Com qualsevol estiu, el de 2019 està carregat de variades i interessants propostes. 

A les cites tradicionals de temporada, cal sumar altres esdeveniments puntuals que, per 
la seva rellevància o exclusivitat, es converteixen en ineludibles per a qualsevol agenda 

estiuenca. Tria els teus i planifica el teu estiu!
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ACTUALITAT

La màgica nit de Sant Joan
La nit de Sant Joan és un d'aquests moments que, tot i repetir-se cada 

any, mai deixen de suposar una explosió de goig entre fogueres i revetlles. 

Amb independència d'on siguis, Sant Joan és el tret de sortida de l'estiu 

festiu a Espanya. Les platges d'Orzán i Riazor, a La Corunya; els castells 

de focs artificials darrere la silueta de Ciutadella a Menorca; la cremada 

dels “júas”, a Màlaga; la cremà de monuments a Alacant; “San Juanito”, a 

Canàries i la popular revetlla catalana que, en els barris de Gràcia i Sants 

de Barcelona, treu al carrer els espectaculars diables són els epicentres de 

la nit més curta de l'any.

On: a tota Espanya.

Quan: nit del 23 al 24 de juny.

Bilboko Aste Nagusia
La setmana gran de la capital biscaïna és una de les 

principals cites del calendari festiu d'estiu. Sempre 

puntual, a mitjans del mes d'agost, Bilbao es vesteix 

de festa entre el txupinazo i la crema de la Marijaia. 
Si ets al País Basc durant la tercera setmana d'agost, 

vine a gaudir de concerts en directe, xarangues, 

cercaviles amb gegants i capgrossos, pintxos, txacoli 

i fins i tot una fira taurina de les més reputades 

d'Espanya.

On: Bilbao (Biscaia).

Quan: del 17 al 25 d'agost.

Rius de sidra 
El Descens Internacional del riu Sella és la festa més colorista 

i espectacular de l'estiu a Astúries. Declarada d'interès turístic 

internacional i coneguda com Les Piragües, se celebra el 

primer dissabte d'agost des del 1930. 

Entre Arriondas i Ribadesella, piragüistes procedents de 

tot el món competeixen per recórrer els 20 quilòmetres que  

separen aquests dos pobles. En un entorn natural privilegiat, 

es mesclen competició pura i dura, festa, naturalesa i, per 

descomptat, degustació sense límit de productes locals, com 

ara la sidra, el xoriço, les fabes o el catxopo. 

On: Arriondas – Ribadesella (Astúries).

Quan: 3 d'agost .
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Fira de Màlaga
A mitjans del mes d'agost se celebra la popular Fira de 

Màlaga. Aquest gran esdeveniment de l'estiu de la Costa 

del Sol celebra la incorporació de Màlaga a la Corona de 

Castella per part dels Reis Catòlics el 1487. Si estàs temptat 

de venir, reserva ja l’allotjament. A més dels turistes que 

visiten Màlaga i els seus voltants, hi ha moltes persones 

que s'acosten a viure aquest cosmopolita sarau andalús. 

Prepara't per a nou dies entre llunes, barrets, vi i 

“verdiales” (ball típic).

On: a tota Màlaga.

Quan: entre el 15 i el 24 d'agost.

Batalla del Vi
La Batalla del Vi d'Haro a La Rioja és una tradició secular 

de més de dos segles, porta aquesta denominació des del 

1949. Coincidint amb la festivitat de Sant Pere i al voltant 

del preat licor, se celebra aquesta autèntica lluita a doll. 

Si hi vas, posa't roba que no t'estimis gaire i esmorza bé, 

perquè necessitaràs tota l'energia.

On: Haro (La Rioja).

Quan: 29 de juny.

Espectacles
D’entre les desenes de concerts i espectacles 
programats durant tot l’estiu, en destaquem 
aquests tres com a imprescindibles.

Elton John s’acomiada
Dintre de la seva maratoniana gira d’acomiadament, i a 

falta de més confirmacions a Espanya, el genial Sir Elton 

John passarà per Madrid a finals de juny. El Wizink Center 
serà l’escenari per veure el fantàstic intèrpret britànic. Amb 

la gira Elton John Farewell, posarà fi a més de 50 anys de 

carrera al ritme dels seus grans èxits. 

On: Wizink Center (Madrid).

Quan: 26 de juny.

La Traviata, de Verdi
Per a tots aquells que triïn la Costa Brava com a lloc de 

vacances, un any més, el magnífic festival de Peralada 

presenta un brillant programa d’arts escèniques, en el 

més ampli sentit del terme. Precisament, un dels grans 

esdeveniments en el marc del festival és, sens dubte, la 

representació de l’òpera La Traviata de Verdi. 

On: Peralada (Girona).

Quan: 5 i 7 d’agost.

White Summer Festival
Com cada any, des de 2012, se celebra a la localitat gironina 

de Pals aquest espai reservat a la creativitat i la innovació. 

Al White Summer 2019, t’hi espera tot un elenc de creadors i 

emprenedors disposats a presentar les darreres tendències 

en disseny i art. En aquesta edició, la jornada inaugural 

del 3 d’agost comptarà amb la presència de “La Casa Azul”, 

projecte d’èxit del polifacètic músic, DJ i productor Guille 

Milkyway. A més, i per primera vegada, el certamen es 

deslocalitza i se celebra paral·lelament a Sotogrande (Cadis).

On: Pals (Girona) i Sotogrande (Cadis).

Quan: del 3 al 25 d’agost (Girona) i del 25 de juliol al 31 

d’agost (Cadis).
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