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Entusiasme 
hivernal
Els darrers mesos de l'any i els primers del següent 

determinen l'època hivernal a l'hemisferi nord. 

Temperatures baixes que els rajos d'un sol suau no 

aconsegueixen elevar, borrasques amb vent fred i, 

de vegades, neu, branques nues sense fulla caduca i 

d'altres blanques per la gebrada a l'ànima perenne. Abric, 

bufanda, guants, cafè o xocolata calenta completen tot 

aquest mosaic que anomenem hivern. I, enmig de tot això, 

es cola la reina de les celebracions familiars: el Nadal 

torna a casa puntual com cada any des que naixem. Tant 

se val el lloc, el tipus de família i la intensitat religiosa 

amb què es visqui: aquesta festa uneix fins i tot allò que 

roman inert la resta de l'any. Els temps han canviat força i 

enrere queden simbombes, panderetes i sons de nadales 

cantades en grup, al voltant de la taula o al costat d'una 

xemeneia. Les targetes de felicitació s'han substituït per 

elaborats missatges multimèdia que les xarxes socials 

s'encarreguen de viralitzar. 

Però, tot i així, hi ha quelcom que alguns anomenen 

esperit de Nadal que no canvia i que cadascú viu a la seva 

manera.

A Assegurances Catalana Occident gaudim amb l'alegria 

dels nostres assegurats com si fos la nostra, i estem 

convençuts que unes festes en companyia de les persones 

que més t'estimes recarreguen les piles per a l'any vinent. 

Regala alegria i felicitat de forma figurada i real, passa-

t'ho bé fent compres o preparant exquisits menús per als 

propers tiberis.

Després de totes les festes, la maleïda pujada de gener 

és menys dura si has estat capaç d'estalviar una mica 

durant l'any anterior. Dona't un capritx en forma de 

viatge admirant un bucòlic paisatge nevat o practicant 

un eslàlom a qualsevol estació d'esquí del nostre país. 

Aprofita tot allò que la temporada hivernal t'ofereix i 

esprem tant com puguis el temps perquè la manca de 

llum i el fred no et facin hivernar.

Recorda viure cada moment amb total intensitat i posa 

els condicionants típics de l'estació del teu costat. Com diu 

el gran atleta Wim Hof (també conegut com a Iceman), “si 

triem sempre la comoditat mai aprendrem les profundes 

capacitats del nostre cos i ment”. Torna a connectar amb 

la part més salvatge de l'hivern i confia en la seva força. 

Mira't al mirall de persones com ara l’Astrid Fina (medalla 

de bronze mundial en snowboard paralímpic) que, en 

aquest número, ens explica com ha estat capaç de superar 

totes les adversitats i convertir-se en un referent per a 

altres i per a si mateixa. En definitiva, al mal temps bona 

cara i viu l'hivern amb entusiasme.

Comunicació i Promocions Comercials
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Acrogym i Wellness Coaching
  Experimenta l'última moda en pràctica esportiva i descobreix 

que, a més d'esport, calen altres coses per portar una vida sana 

i mentalment equilibrada. 
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Wellness Coaching
T'has plantejat alguna vegada millorar 

els teus hàbits de salut? Doncs perquè, 

a més de plantejar-t'ho, ho puguis fer, 

el Wellness Coaching és una excel·lent 

teràpia dirigida per un professional que 

no té com a objectiu dir-te què has de fer, 

ni aconsellar-te o suggerir-te res; més 

aviat la seva tasca consisteix a inspirar o 

motivar per establir una sèrie d'objectius 

vitals particulars i assumibles per cada 

individu.

Amb un potent guió i les eines adequades, 

el terapeuta pot aconseguir que adoptis tot 

un catàleg d'hàbits que et permetin assolir 

l'ideal de benestar i salut. Alimentació, 

son, estrès, tabaquisme, feina, etc., són 

alguns dels temes d'actuació. Tria un 

bon terapeuta i inverteix en tu amb 

l'objectiu de millorar globalment. Facetes 

com ara l'alimentació, l'activitat física i 

la salut emocional requereixen pautes 

importants que han de ser guiats per una 

opinió experta.

El Wellness Coaching persegueix una 

transformació profunda en la persona 

que doni com a resultat un canvi radical 

de comportaments. Està demostrat 

que malalties com ara la diabetis, la 

hipertensió, diferents cardiopaties, el 

càncer i altres trastorns crònics tenen 

molta menys incidència en persones que 

practiquen hàbits saludables. Amb entre 

15 minuts i una hora per sessió, un bon 

coacher pot esbrinar els teus punts crítics 

de millora i establir uns objectius a curt 

termini. Per què no ho proves?

Acrogym: cuida't 
mentre et diverteixes.
Sense necessitat de pertànyer 

a l'elenc artístic del Cirque du 

Soleil, aquesta veterana disciplina 

esportiva, que ara viu una nova 

joventut, permet a qualsevol 

persona sana conjugar polides 

coreografi es de ball amb salts, 

tombarelles i piràmides humanes. 

També coneguda com a acrosport

o gimnàstica acrobàtica, està 

inspirada, principalment, en la 

gimnàstica esportiva i artística. 

No pateixis pel teu nivell físic, 

ja que és adaptable a qualsevol 

complexió i apta per a tot tipus de 

públic.

Flexibilitat, coordinació, tensió 

muscular, comunicació interper-

sonal i treball en equip són només 

alguns dels camps en què la 

pràctica de l'acrogym incideix. A 

més, és un esport complet capaç 

de tenir a ratlla la teva fi gura. En 

solitari, per parelles o en grup, 

l'acrogym compta amb infi nitat 

d'exercicis que, a més, es poden 

improvisar sobre la marxa.

Per a una bona sessió d'acrogym 

només necessites una sala més 

o menys àmplia, ordenada i amb 

una temperatura entre els 18 i 

els 22 ºC. De fet, les competicions 

d'aquesta disciplina esportiva es 

realitzen en quadrilàters de 12 

m2, molt espaiosos per tal d'evitar 

cops i lesions. A Espanya hi ha 

molts clubs i centres que inclouen 

l'acrogym, per a nens i adults, entre 

la seva oferta d'activitats.

L'acrogym és una disciplina 
esportiva inclosa a la 
Federació Internacional 
d'Esports Acrobàtics, 
fundada l'any 1973.

Acrogymtv

#acrogym

Per obtenir-ne més 
informació:
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El teu gym a casa
Arriba el fred i, amb ell, la mandra a l'hora de sortir al carrer a fer exercici. Doncs bé, perquè 
no deixis de banda la teva forma física, l'entrenador personal Daniel García ha dissenyat per 
a nosaltres un complet pla de rutines que podràs fer sense moure't de casa. Tria la que més 

s'ajusti a la teva forma física i nivell de difi cultat.

Rutina 1: Baixa/normal Rutina 2: Mitjana/bona Rutina 3: Alta/molt bona

Flexions: Recolza els palmells a terra a una 

distància, aproximadament, del doble de l'amplada de 

les espatlles. Des d'aquesta posició, fl exiona els braços 

i baixa el cos fi ns que les mans quedin a l'altura del pit 

i el nas fregui el terra. A continuació, estira els braços 

fi ns a la posició inicial, sense arribar a bloquejar els 

colzes.

Esquats: Partint de posició vertical, separa els peus 

a una distància lleugerament superior a l'amplada dels 

malucs. Flexiona les cames per baixar el maluc cap al 

terra tant com puguis i mantingues l'esquena recta, 

mínimament inclinada per mantenir millor l'equilibri. 

Rutina 1: Realitza mitjos esquats. 

Asseu-te a la cadira i aixeca't.

2 sèries de 20 repeticions

1 min de descans

Rutina 2: Realitza esquats
sencers. 

3 sèries de 20 repeticions
1 min de descans

Rutina 3: Realitza els esquats afegint un salt. Quan 

estiguis a la posició més baixa, impulsa el cos separant 

els peus del terra tant com puguis.   

3 sèries de 20 repeticions i 1 min de descans

Rutina 1: Realitza les 

fl exions recolzant els 

genolls a terra.

2 sèries de 20 repeticions

1 min de descans

Rutina 2: Realitza les 

fl exions recolzant les 

punteres dels peus a terra.

2 sèries de 20 repeticions
1 min de descans

Rutina 3: Repeteix les 

fl exions com a la rutina 2 i 

afegeix-hi una palmellada. 

Empeny amb potència 

perquè les mans se separin 

del terra i puguis picar de 

mans abans de tornar a 

tocar-lo. 

3 sèries de 

20 repeticions i 1 

min de descans

Baixar al màxim no és lesiu, de fet, com 
més avall arribis, més músculs es veuran 
implicats a l'exercici.
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Fons de tríceps: Asseu-te a la cadira, amb 

els peus separats a l'ample dels malucs i recolza les 

mans a les natges. Avança els peus avançant el cos 

fi ns a aixecar el darrere. Mantingues com a punts de 

recolzament les mans i els peus. Flexiona els colzes, 

sense obrir-los, fi ns a baixar el cos tant com puguis. 

Una vegada avall, empeny estirant els braços fi ns a la 

posició inicial, sense bloquejar els colzes.

Planxa abdominal: Aquest és un dels exercicis 

més complets per treballar el core (part mitjana del cos). 

Ajeu-te de cara a terra i separa les cames. Estira't de forma 

rígida sense pujar el darrere o baixar el maluc per sota de 

l'altura de les espatlles. 

Encongiment abdominal: Ajeu-te boca amunt a terra, col·loca les mans 

darrera del cap per subjectar-lo i encongeix el cos fi ns que les espatlles s'aixequin 

de terra. 

Rutina 1: Aguanta tant com puguis mentre recolzes les 

mans i les punteres a terra en posició inicial fl exionada.  

2 sèries i 1 min de descans

Rutina 2: Aguanta tant com puguis mentre recolzes 

els avantbraços i les punteres a terra en posició inicial 

fl exionada.  3 sèries i 1 min de descans

Rutina 3: Igual que en l'exercici anterior, recolza 

l'avantbraç dret i puntera esquerra. A la següent 

sèrie, recolza els membres que abans estaven enlaire 

(avantbraç esquerre i puntera dreta). 

2 sèries amb cada braç i 1 min de descans entre sèries

Rutina 1: Realitza els fons amb les 

cames semidoblegades. 2 sèries de 

totes les repeticions que puguis i

1 min de descans 

Rutina 2: Realitza els fons amb les 

cames totalment estirades. 

3 sèries de totes les repeticions que 

puguis i 1 min de descans

Rutina 3: Realitza els fons amb les 

cames totalment estirades i recolzades 

en un tamboret no més alt que la 

cadira. 3 sèries de totes les repeticions 

que puguis i 1 min de descans

Rutina 1: Mentre     

puguis, les cames hau-

ran d'estar fl exionades 

i amb les plantes del 

peu recolzades. 

3 sèries de 15 rep. 

1 min de descans

Rutina 2: Amb 

les cames enlaire i 

fl exionades amb un 

angle de 90 graus.

3 sèries de 15 rep. 

1 min de descans

Rutina 3: Pedalejant 

amb les cames en 

moviment i enlaire, a la 

vegada que realitzes els 

encongiments.

3 sèries de 20 rep. 

1 min de descans

La rutina de 
Dani García
Entrenador personal de 

la Federació Espanyola de 

Fisioculturisme i Fitness.Fisioculturisme i 

TiempoGarcia

@tiempogarcia

644 615 251



NUTRICIÓ

Menja't l'hivern
   L'època de l'any climatològicament més dura ha arribat. 

Perquè la passis amb salut i fortalesa, a més d'abrigar-te, et 
suggerim una alimentació rica en productes de temporada. Fruita 

fresca, verdura, hortalisses, peix i una mica de carn i dolços, 
perquè també arriba el Nadal.

8



9

Castanya

El fruit de la tardor per excel·lència 

prolonga el seu consum fi ns a ben 

entrat l'hivern. Nutritives i riques 

en carbohidrats (principalment 

midons) compten amb un índex 

glucèmic mitjà-baix. Això implica 

que el seu consum habitual 

augmenta el nivell de glucosa en 

sang de forma lenta i sostinguda, 

suposant una aportació d'energia 

sòlida i continuada. 

A més, les castanyes són riques 

en vitamina C antioxidant i, en 

menor mesura, vitamines A i E. 

Gràcies al seu moderat contingut 

calòric (unes 200 calories / 100 g) 

són una font natural de minerals, 

entre els quals destaquen el 

fòsfor, el calci, el ferro, el zinc i 

el magnesi. Ideals per controlar 

la hipertensió, problemes renals 

i processos anèmics. Fresques, 

rostides, pelades, envasades o 

en conserva, tria-les grans i amb 

pes, de color marró i sense taques 

ni talls.

Destaquem

Bròquil

El bròquil és una de les verdures més nutritives. Gairebé 

sense calories, és una important font de calci, potassi, 

fòsfor, ferro i vitamines B1, B2 i B6. Cal destacar el seu alt 

contingut de vitamina C, que és fi ns i tot superior que el de la 

taronja. És excel·lent com a aliment preventiu anticancerós, 

gràcies als seus compostos ensofrats com ara el sulforafà, 

que indueix a la mort les cèl·lules malaltes i 

impedeix l'aparició dels vasos pels quals es 

desenvolupa el tumor.

• 33 calories (aprox.) cada 100 grams

Caqui

Fruita tropical d'origen asiàtic, té un sabor molt dolç i és fàcil 

de consumir, perquè no té pinyol. En destaquen múltiples 

propietats i un alt contingut en vitamines (C, B1 i B2), 

així com minerals com el potassi i el magnesi. 

El caqui està especialment aconsellat per a 

persones amb el colesterol alt, restrenyiment 

o hipertensió arterial.

• 70 calories (aprox.) cada 100 grams

Mandarina

L'arribada de la tardor ve acompanyada de les primeres mandarines, que ens anuncien 

que comença el fred. Gràcies a la seva gran quantitat de vitamines, aquesta fruita és 

una opció ideal per consumir a l'hivern. La presència de vitamines B1, B2 i B6 (entre 

d'altres), afavoreixen l'equilibri hídric i l'activació del sistema nerviós i muscular. 

La vitamina C, per part seva, és un perfecte antigripal.

El seu característic sabor el provoca l'àcid cítric, que ajuda 

a l'eliminació de l'àcid úric, gràcies al seu efecte diürètic.

• 37 calories (aprox.) cada 100 grams

Consumir productes de temporada és la 
millor forma de respectar el medi ambient 
i, de passada, practicar una dieta saludable. 

Benefi cis dels aliments de temporada



10

NUTRICIÓ

Salmó

Aquest magnífic peix blau està 

catalogat com un dels aliments 

més nutritius que existeixen. Ric 

en proteïnes i àcids grassos, el seu 

consum ens proporciona vitamines 

B12 i B6, minerals com el seleni o el 

magnesi, i, a més, és ric en calci. Però 

un dels motius pels quals el salmó 

s'ha fet tan popular en els darrers 

anys té a veure amb els beneficis 

que aporta per al cor i al sistema 

circulatori. Els àcids grassos omega 

3 són un excel·lent reparador de 

teixits i enfortidor de les parets de 

les nostres artèries. Però la ingesta 

d'aquest peix no només implica 

beneficis cardiovasculars, sinó 

també sobre la nostra vista, els 

ossos i glàndula tiroide. En el cas de 

les embarassades, la Organització 

Mundial de la Salut (OMS) aconsella 

consumir 300 g de salmó cuinat a la 

setmana, perquè la seva aportació 

en omega 3 exerceix un efecte 

preventiu contra el part prematur, 

afavoreix el desenvolupament 

cerebral del fetus i incrementa el 

pes dels nadons.

• 182 calories cada 100 grams

Destaquem 

Llegums

Els nutricionistes recomanen el seu consum almenys 

tres vegades per setmana. Mongetes, llenties o 

cigrons són part fonamental de la dieta mediterrània 

tradicional. A més, tenen un alt contingut proteic, que 

oscil·la entre el 19% de les llenties i el 35% de la soia. A 

això cal afegir que són riques en fibra i aporten vitamina B 

i minerals com ara el calci, el magnesi o el potassi. I, a més, no 

engreixen per si mateixes, perquè depenen de l'acompanyament.

També són una gran font de betaïna, principal escut de protecció 

per a cèl·lules, proteïnes i enzims de l'estrès climatològic 

i ambiental.

• Sobre 300 calories cada 100 grams (depenent del tipus)

Remolatxa

Especialment riques en folat, ajuden en la prevenció de malalties 

cardíaques i anèmia. Altres de les seves virtuts estan relacionades 

amb la millora del rendiment físic. El seu suc pot arribar a actuar 

com un suplement energètic gràcies a la conversió de nitrats en 

òxid nítric. Aquest òxid redueix l'impacte 

de l'exercici en el nostre organisme, 

augmentant la resistència en 

exercicis d'alta intensitat.

• 29 calories cada 100 grams

Besuc

Aquest peix blanc (semigràs) a l'estiu i blau (gras) a l'hivern forma 

part de la nostra dieta nadalenca des de temps immemorials. 

Dels seus àcids grassos omega 3 treiem força per elevar l'ànim, 

alleugerir el dolor de les nostres articulacions i que la nostra sang 

flueixi més ràpid. De la mateixa manera, és de gran ajuda per 

baixar el colesterol i és un aliment de fàcil digestió. Com a colofó, 

aporta grans dosis de ferro, magnesi i potassi.

• 88 calories cada 100 grams



Per a la salsa, posa en un bol 

dues cullerades de iogurt natural, 

una cullerada i mitja de mostassa, una 

altra de mel i unes gotes de llimona. 

Remena-ho tot i rectifi ca si cal.

Seguidament, talla la part fi nal de la 

tija de 200 g de bimis i, si vols, guarda 

-la per quan facis crema de verdures. 

Per a la tempura, barreja en un bol 

40 g de farina de blat de moro amb 

60 g de farina de blat, un rovell d'ou i 

una mica de sal. Remena bé amb una 

forquilla i afegeix aigua de mica en 

mica, fi ns a aconseguir una massa de 

textura semilíquida. En una cassola 

o paella, posa-hi abundant oli d'oliva, 

submergeix els bimis a la tempura per 

fregir-los. Treu la verdura a mesura 

que es vagi daurant i posa-la sobre un 

paper absorbent. Finalment, serveix el 

bimi amb la salsa de mel i mostassa en 

un bol petit.
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Bimi en tempura amb salsa 
de mostassa i mel

Salmó marinat amb 
miso al forn

Pastís de castanyes

En un bol barreja bé dues cullerades 

de miso, una cullerada de sake o mirin

(sake dolç) i una altra de salsa de soia, 

fi ns a obtenir una pasta lleugerament 

líquida. Unta el llom de salmó amb 

la pasta obtinguda i deixa marinar 

entre 30 i 60 minuts a la nevera. Quan 

estigui llest, forneja el peix a 200 

ºC durant 15 minuts. Mentre, en una 

planxa col·loca dos o tres espàrrecs 

silvestres gruixuts i cuina'ls amb una 

mica d'oli d'oliva i sal granada. Treu 

el llom de salmó del forn i empolsa'l 

amb unes baies vermelles i llavors 

de sèsam. Incorpora els espàrrecs i 

serveix calent. 

El miso és una pasta elaborada a base 

de llavors de soia fermentades amb 

sal marina. És essencial en el menjar 

japonès i té propietats depuratives.

Posa mig quilo de castanyes en aigua 

freda amb sal a foc lent uns 40 minuts. 

Prèviament, no oblidis fer-ne un tall 

al pelló perquè la humitat faci que 

sigui més fàcil pelar-les. Quan estiguin 

llestes, tritura-les fi ns a obtenir-ne un 

puré (400 g aprox.). 

Preescalfa el forn a 180 ºC i, en un bol, 

munta quatre ous amb la batedora, 

afegint-hi 200 g de sucre i 40 g de 

mantega. En un altre bol, incorpora 

250 g de farina, un sobre de llevat i el 

puré de castanyes, mescla el contingut 

d'ambdós recipients i aboca el resultat 

en un motlle pastisser amb les vores 

enfarinades. 

Forneja’l durant 40 minuts i, quan 

estigui llest, empolvora amb sucre de 

llustre tota la superfície. Decora amb 

una mica de nata muntada i uns tocs 

de canyella.

90 calories (aprox.) / ració

20 minuts

200 calories (aprox.) / ració

50 minuts

215 calories (aprox.) / ració

60 minuts

Tres suggeriments per al menú nadalenc

2 persones 2 persones 4 porcions 



Ràpid i saludable
 A continuació, un trio de receptes bones i fàcils per a qualsevol dia d'hivern. 

Productes antioxidants, rics en fi bra i amb pocs sucres ens recorden que menjar 
sa és viure sa.
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NUTRICIÓ

Cols de Brussel·les amb 
puré de batata i ricotta

Albergínia farcida 
de quinoa

Muffi ns de carbassa

Agafa dues safates de forn, una per 

a les cols (500 g) i una altra per a les 

batates (500 g) pelades i tallades en 

trossos. Posa-hi oli i sal i forneja-ho 

tot durant 25 minuts. Tritura la batata 

amb una mica de pebre negre i comí al 

gust. Pica un grapat de nous i barreja 

amb les cols de Brusel·les. Serveix 

el puré com a base, afegeix les cols i 

esmicola el formatge ricotta (100 g)

per sobre. Si t'ho estimes més, pots 

substituir la ricotta per formatge fresc.

Realitza talls horitzontals en dues 

albergínies i posa-les durant 10 

minuts al microones. Buida-les i 

posa la carn de l'albergínia en un bol. 

Bull la quinoa (100 g) uns 10 minuts i 

després escorre-la bé. En una paella, 

posa-hi salsa teriyaki, la quinoa i 

l'albergínia. Remena per mesclar-ho 

tot bé amb la salsa i incorpora-hi una 

llauna de tonyina. Quan estigui llest, 

retira la paella del foc. Farceix la pell 

de l'albergínia amb la mescla i posa-hi 

formatge mozzarella (50 g) per sobre. 

Gratina uns quants minuts amb el grill

del forn. Pots decorar el plat amb unes 

fulles de julivert, per donar-li un toc de 

color.

Aquests muffi ns sense farines refi nades 

ni sucre són una recepta ideal, rica i 

saludable. Talla una carbassa en daus, 

posa'ls en un bol i introdueix-los al 

microones a màxima potència durant 

4 minuts. Mentrestant, en un vas per 

a batedora, afegeix 135 g de farina de 

civada, 1 plàtan, 1 ou, 2 dàtils per endolcir, 

1 cullereta de llevat, 2 cullerades d'aigua 

i 60 g d'oli d'oliva. Si vols donar-li un 

toc més dolç, pots afegir mitja cullerada 

d'essència de vainilla. Quan la carbassa 

estigui feta, incorpora-la al vas i tritura 

tots els ingredients. Quan la massa sigui 

homogènia, estarà llesta per farcir els 

motlles especials per a muffi ns. Fes-ho 

només fi ns a la meitat, perquè la massa 

pujarà i duplicarà la seva mida gràcies 

al llevat. Introdueix-los al forn a 190 ºC 

durant 35 minuts.

350 calories (aprox.) / ració

30 minuts

200 calories (aprox.) / ració

30 minuts

140 calories (aprox.) / muffi n

40 minuts

Minerals: potassi, calci, 
sofre i ferro

Poques calories

Antioxidant

Ric en fi bra

92% d'aigua

Antioxidant

Prevé la retenció de 
líquids

Manté sans els ossos 
i la vista

Augmenta l'energia i 
disminueix la fatiga

2 persones 2 persones 6 unitats

Font de les dades- Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN)

VegetariàSense sucre
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Cafè de castanyes Cafè amb canyellaPumpkin spice latte

Patrimoni nacional dels nostres veïns 

portuguesos, aquest deliciós piscolabis 

de mitja tarda és molt popular a les 

cafeteries de Lisboa. 

Normalment se serveix amb un 

bastonet de canyella com si fos una 

cullereta, tot i que també s’hi pot afegir 

en pols o en branca directament. Segons 

com vagi la canyella, el sabor pot tenir 

lleugers matisos.

Aquest clàssic arribat dels Estats Units 

inclou en la seva preparació una mica 

de puré de carbassa, espècies, llet i nata 

muntada. Si no tens nata, pots substituir-la 

per escuma de llet, així el faràs, de passada, 

una mica més lleuger i saludable. Les 

propietats dulcifi cants de la carbassa faran 

innecessari afegir-hi sucre o qualsevol altre 

edulcorant. 

Aquest tipus de cafè és el premi més 

valuós de l'hivern. Una càpsula de cafè, 

una culleradeta de llet calenta, dues 

cullerades d'escuma de la mateixa llet, 

tres cullerades de crema de castanyes 

(la pots comprar feta) i uns trossets de 

castanyes confi tades són el passaport 

directe al paradís cafeter.

Gerro de llet 
L'etern gerro de cafeteria 

permet escalfar mitjançant 

vaporització la llet que 

afegirem a un deliciós cafè 

caputxino o cafe latte. 

Cafetera exprés
És la cafetera de moda des 

de fa més d'una dècada. 

Gràcies a les cada vegada 

més assequibles càpsules 

monodosi, ofereix un cafè 

de sabor més intens i amb 

aire professional.

Cafetera italiana o moka 
Una de les més emprades 

fi ns a principis del segle 

XXI. D'ús intuïtiu, només cal 

col·locar aigua en el recipient 

inferior i cafè al fi ltre, abans 

de posar-la al foc.

Cafetera francesa
Serveix per preparar tant 

cafè com te. D'ús simple, n'hi 

ha prou amb abocar-hi aigua 

calenta i el cafè i deixar que 

reposi uns quants minuts. 

Després, s’ha de baixar el 

pistó de l'èmbol que fi ltrarà 

el cafè.

  Et ve de gust un cafè?  
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LA TEVA LLAR

Do It Yourself
Decorar la casa, posar un toc alegre a qualsevol racó o fer brillar els teus espais, i tot amb 
les millors idees DIY que podràs fer tu mateix. Descobreix el Nadal més handmade amb 

aquestes manualitats tan especials. 

Un calendari d'advent amb 
molt de color

Un pessebre amb una 
capsa de sabates

Paquets de regal que ho 
diuen tot

Si estàs desitjant que arribi el dia de Nadal 

i l'espera se't fa llarga, pots amenitzar-la 

amb un calendari d'advent. Tria un disseny 

tan divertit i especial com aquest de Pica 

Pecosa i fes-lo tu mateix. Necessitaràs 

una taula de fusta, 24 pinces d'estendre 

la bugada, washi tape, llanes i algunes 

cartolines de colors. Comença per pintar la 

taula i decorar amb washi tape una de les 

cares de les pinces. Procura que quedin 

alegres i cridaneres. Enganxa-les amb 

cola blanca a la fusta, alternant colors i 

estampats. Després, retalla i doblega les 

cartolines per fer les capsetes amb forma 

d'estrella (trobaràs la plantilla a Internet. 

Al blog de Pica Pecosa hi ha un enllaç). 

Quan les tinguis totes, numera-les de l'1 al 

24 i subjecta-les amb llanes a les pinces. Ja 

només queda ficar un petit detall dins de 

cadascuna. Pot ser un caramel, una nota 

per a algú especial, un val regal… Posa a 

treballar la teva imaginació!

Blog: https://picapecosa.blogspot.com

Instagram: @picapecosa

T'agradaria decorar la casa amb 

un pessebre però no tens espai per 

muntar-lo? Doncs aquí tens una idea 

DIY de Pica Pecosa que t'encantarà: 

un pessebre fet amb una capsa de 

sabates. A més de la capsa, hauràs de 

buscar un paper que imiti la fusta per 

folrar l'interior, gots de cartró i papers 

de colors, llaços, llana o tovallons per 

fer els personatges, retoladors, pega... 

Comença per folrar la capsa i talla els 

gots de cartró per fer les figures de 

la Verge, San Josep i l'àngel. Vesteix-

les amb papers alegres i fes el cabell 

amb llana. Pinta'ls els ulls i el coloret. 

També hauràs de fer el bressol i el 

nen Jesús amb un tovalló de paper. 

La imaginació al poder! Enganxa els 

personatges i penja l'àngel amb un 

fil. Finalment, adorna l'exterior de la 

capsa amb branques, fruita seca, etc. 

El Nadal és temps de sorpreses. Una 

època per mirar de fer realitat els somnis 

dels qui ens envolten. A més de triar 

amb cura els regals, també és important 

embolicar-los d'una manera especial. 

Com? Creant el teu propi paper per al 

paquet. Només necessitaràs paper kraft 

(el paper marró d'embalar), un segell 

entintat de color blanc i un llapis dels 

que porten una petita goma d'esborrar 

incorporada en un dels extrems (ha de 

ser nova). Utilitza la goma del llapis com 

a tampó i estampa llunes blanques sobre 

el paper marró. Per adornar l'obsequi, 

utilitza corda, unes branques verdes, dos 

petits clavells blancs i una flor que podràs 

crear tu mateix enrotllant una tira de tela 

escocesa i cosint-la amb unes puntades 

per subjectar-la. Acaba col·locant una 

etiqueta per escriure el nom de l'afortunat 

destinatari. 

L'embolcall ja serà un regal en si mateix!



Especial nens
Fer manualitats amb la canalla és un pla genial al Nadal. Els nens s'entretenen i 

desenvolupen la seva creativitat i tu col·lecciones moments feliços en la seva companyia. 
Aquí tens alguns suggeriments DIY d'allò més divertits. 

Targeta de felicitació amb 
un simpàtic ren 

Pare Noel amb un pot de 
Cola Cao reciclat

Ninots de neu fets amb 
mitjons

Aquesta targeta de felicitació per fer 

amb la canalla no pot ser més adorable. 

L'hem vist al blog de Pica Pecosa i, a 

més de fàcil, es fa amb quatre coses que 

tinguis per casa. Busca una cartolina 

blanca, llana vermella, paper kraft i un 

retolador negre. Els nens hauran de 

doblegar la cartolina per la meitat (de 

manera que quedi a mida quartilla o 

A5), marcar la silueta de les banyes al 

paper kraft i retallar-les. Utilitza la llana 

vermella per al pompó que fa de nas. En 

aquest punt hauràs d'ajudar una mica 

als petits. Retalla dos cercles idèntics en 

dos trossos de cartró i fes-los un forat al 

centre. Efectua un tall des de la vora fins 

al centre i comença a enrotllar la llana. 

Completa unes 3 voltes per donar més 

densitat al pompó. Posa les tisores entre 

les dues peces circulars i talla la llana. Ja 

només queda enganxar tots els elements 

a la targeta i dibuixar els ulls amb el 

retolador. Llesta!

Tens un pot buit de Cola Cao? No el 

llencis! Pot convertir-se en un recipient 

genial per guardar bombons i caramels 

aquest Nadal. Ajuda a la canalla a 

decorar-lo a l'estil Pare Noel, tal com 

hem vist al blog Yonolotiraria. A més 

del pot, necessitareu un pinzell i pintura 

multisuperfície de color vermell (si feu 

servir chalk paint o pintura de guix no 

us costarà gens pintar sobre el plàstic, 

perquè s'adhereix molt bé a qualsevol 

superfície). Com que es renta amb aigua, 

és perfecta perquè la facin servir els més 

menuts. Quan el pot i la tapa estiguin 

secs, arriba el moment d'enganxar els 

diferents elements utilitzant una pega 

domèstica. El cinturó es fa amb un tros 

de feltre negre i la sivella amb goma 

EVA, de la que porta purpurina. També 

podeu fer servir uns botons negres per 

decorar el pot.

Blog: www.yonolotiraria.com

Instagram: @yonolotiraria

Aquests divertits ninots de neu són la 

millor forma de reciclar els mitjons 

desaparellats. Ara serviran per fer 

manualitats amb els menuts, que 

es divertiran molt. Per a cada ninot 

necessitareu un mitjó llarg i blanc i un 

altre de colors, botons, gomes i agulles 

de cap. Ajudeu als petits a preparar el 

mitjó, talleu la puntera i el taló, i cosiu 

l'extrem. Després, ompliu-lo amb sorra 

o serradures fins que formeu el cos 

del ninot i subjecteu-lo amb una goma. 

Seguiu omplint per fer el cap i tanqueu-

lo amb una altra goma. Ara cal tallar el 

mitjó que sobra i donar-li la volta per 

fer el barret. La bufanda es fa amb una 

tira del mitjó més colorit. Ja només 

queda subjectar els botons al cos amb les 

agulles de cap i clavar-ne dues de blaves 

a la cara per als ulls i una de vermella per 

a la boca.
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MASCOTES

Regals originals per 
a mascotes

  És l'aniversari del teu gos? No has comprat el regal de Nadal per al teu 
gat? Vols ampliar la llar dels teus peixos? Per a tots ells hi ha un detall 

esperant perquè el regalis.

Des dels articles més extravagants que imagines, passant 

per vertaderes idees i objectes útils que mai no havies 

pensat, existeix tot un assortiment de regals per fer feliç 

a la teva mascota.

Una de les coses més difícils i que més estressen l'amo 

d'una mascota és el “moment selfi e”; mai no miren a 

l'objectiu de la càmera. Doncs bé, abans de provocar-

te una contractura muscular intentant cridar la seva 

atenció, existeix un truc. El Pooch Selfi e és ideal. Aquesta 

pinça s'encaixa a la part superior del telèfon i permet 

subjectar-hi objectes com ara una pilota de colors o 

qualsevol altre article que cridi l'atenció de l'animal i et 

permeti immortalitzar el seu millor perfi l.

El passeig diari a l'hivern pot suposar tot un repte per a 

tu i la teva mascota. Aigua, gel i, fi ns i tot, neu poden ser 

els pitjors enemics de terres, parets i sofàs de casa. La 

tornada en dies grisos i plujosos és molt millor si comptes 

amb aliats com ara la catifa d'assecament ràpid per a 

mascotes de la marca Walky Dog. Fes que aquesta catifa 

de microfi bra es converteixi en la primera parada per a 

les peülles del teu amic o amiga. 

L'acte d'afi lar-se les ungles és, per als gats, 

més important del que sembla. A més d'un 

desestressant natural, suposa un bon exercici 

físic d'estirament de les seves articulacions 

i una sessió de manicura molt benefi ciosa 

per a la seva salut. Als rascadors de sempre 

s'han sumat originals 

versions que simulen 

plats de vinil giratoris o 

arbres, com el de la marca 

TecTake, que inclou un 

petit refugi, escales i, fi ns 

i tot, una còmoda hamaca.
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En l'àmbit de la higiene felina, les sorreres autonetejables 

són l'última moda. Concretament, el LavvieBot és un 

impressionant ingeni que es neteja sol i es controla 

mitjançant una aplicació. Gràcies als sensors de pes i alçada 

que incorpora, podràs tenir informació puntual al teu 

mòbil sobre quin animal i quantes vegades el fa servir. Per 

al manteniment, segons el propi fabricant, la potència del 

rastell giratori i la safata antiadherent permeten canviar 

els 7 litres de sorra emmagatzemada cada 2 o 3 setmanes. 

Si tens un hàmster, sabràs que no hi ha res que li agradi 

més que córrer sense parar. Normalment ho fan en 

avorrides serenates de roda giratòria dins la gàbia. Però 

ara, la constància i el dinamisme d'aquests diminuts 

animals té premi. Sense necessitat de carnet de conduir 

ni controls d'alcoholèmia, et convidem a regalar-li el 

circuit de velocitat més petit del món. Canvia la seva 

avorrida gàbia per un bonic utilitari que amaga una roda 

que, sense necessitat de piles, bateries o qualsevol altre 

mecanisme, farà que visqui una vertiginosa experiència 

mentre corre. I,  tot i que el recorregut no és molt ampli, 

sempre pots moure el circuit d'una banda a l'altra per tal 

que conegui món.

“Llar, dolça llar”

La peixera o l'aquari són summament 

importants per als teus amics aquàtics. De 

les moltes característiques rellevants que ha 

de tenir la llar dels teus peixos, n'hi ha tres 

fonamentals: 

1) La mida importa, i molt, perquè està 

directament relacionada amb el nombre de 

litres d'aigua disponibles per al peix o els 

peixos.

2) La neteja és un altra qüestió vital. Col·loca 

un fi ltre purifi cador d'aigua, elimina el clor i 

aconsegueix una peixera al dipòsit de la qual 

es pugui accedir fàcilment.

3) Finalment, la llum del sol mai no ha d'incidir 

de forma directa sobre la peixera. Instal·la una 

llum especial per a aquaris o col·loca un llum 

a prop i procura no tenir-lo sempre encès, per 

simular el cicle natural.

La peixera de cristall Fish Hotel és el súmmum 

del disseny per a peixos. A més d'un original 

espai, és un element decoratiu de gran valor 

per a la casa. Aquesta estructura està revestida 

d'ABS (un plàstic ultraresistent) i compta amb 

un mòdul contenidor extraïble que facilita 

la neteja i manipulació del conjunt. El millor 

regal de Nadal!
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Principals productes

Dipòsits a termini fi x
També coneguts com a imposicions, con-

sisteixen en la col·locació d'una quantitat 

de diners al banc durant un temps 

determinat. En termes de rendibilitat,

l'entitat bancària torna la quantitat 

lliurada més els interessos pactats. 

Especialment indicat per a moments 

d'incertesa econòmica, està qualifi cat 

com a producte refugi de baix risc.

•Pros: el benefi ci principal d'aquest 

tipus de productes té molt a veure amb 

la seguretat. Solen garantir el capital 

complet al venciment, més la taxa 

d'interès fi xa pactada per endavant.

•Contres: el principal desavantatge és 

que els diners no solen estar disponibles 

mentre dura el termini. A més, l'interès

ofert sol ser baix en comparació amb 

altres productes d'estalvi. 

Fons d'inversió
N'hi ha tants com puguis imaginar i per a 

perfi ls molt variats, en funció del risc. Des 

dels més conservadors, que inverteixen 

els teus estalvis en renda fi xa, fi ns als 

més arriscats, que ho fan a la borsa, hi ha 

tot un món d'oportunitats.

Existeixen carteres de fons de gran 

qualitat, però el nostre consell és 

rumiar-se molt bé quin fons triar i 

consultar sempre un bon especialista.

•Pros: la forquilla de rendibilitat és àmplia 

i la gestió és sempre a càrrec de pro-

fessionals. Ofereixen total transparència, 

perquè el valor liquidatiu dels fons 

es publica a diari. A més, les entitats 

gestores i dipositàries estan estrictament 

reglamentades.

•Contres: estan subjectes a la volatilitat 

lligada al risc de cada fons.

ESTALVI
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Estalvia, que alguna cosa et quedarà
   

 El sa costum d'estalviar diners és un símptoma inequívoc de benestar econòmic. 
Però, sabem bé com estalviar? Tenim clar quins productes s'ajusten més al nostre perfi l? 

Per intentar respondre a aquestes i d'altres preguntes, segur que el que t'expliquem 
a continuació t’interessa. 
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Assegurances d'estalvi i inversió
Són la combinació perfecta d'estalvi 

i cobertures en cas d'accident o 

defunció que ofereixen les companyies 

asseguradores. A més, s'adapten al teu 

perfi l de risc; pots trobar la més adient 

per a tu, tant si tens un perfi l conservador 

com un més agressiu. Altres criteris 

d'elecció poden ser la liquiditat, si el teu 

objectiu d'estalvi és a curt o llarg termini 

o, fi ns i tot, la repercussió fi scal que més 

t'interessi. 

Els PIES (Plans Individuals d'Estalvi 

Sistemàtic) són molt versàtils i pots triar 

el teu, segons el teu perfi l de risc.

•Pros: els guanys d'un PIES estan 

exempts de tributació si, al venciment, 

el capital es percep en forma de renda 

vitalícia. A més, l'estalviador decideix 

qui és el benefi ciari de l'assegurança en 

cas de defunció. Aquest fet els converteix 

en una bona alternativa per a famílies 

en què la diferència d'edat entre pares i 

fi lls és important. 

•Contres: qualsevol retirada de fons 

anticipada, durant els primers 5 anys, 

implica una tributació similar a la d'un 

dipòsit. 

Una altra opció són les AIELP

(Assegurances Individuals de Vida / 

Estalvi a Llarg Termini), que funcionen 

de forma similar a un compte d'estalvis.

•Pros:  els rendiments estan exempts si 

es manté el contracte almenys 5 anys.

•Contres: no permet el rescat parcial 

de la inversió; cal retirar tots els diners 

aportats.

Bons i lletres del Tresor
Ambdós productes estan inclosos al sac 

d'inversió conservadora. Per tal de no 

incórrer en riscos, la recomanació dels 

experts és adquirir bons espanyols, 

alemanys o estatunidencs que, en 

principi, no comporten risc de fallida a 

les seves economies. 

Són productes de perfi l conservador, 

molt indicats per a períodes d'alta 

inestabilitat fi nancera.

•Pros:  senzills de contractar i fàcils de 

comprendre. Són força segurs, perquè 

compten amb la garantia de l'Estat.

•Contres: en comparació amb altres 

productes de deute públic, impliquen 

una expectativa de rendibilitat més 

baixa a mitjà i llarg termini. 

Plans de pensions i plans de 
previsió assegurats
Segueixen essent els més populars dels 

productes d'estalvi per a la jubilació. 

S'utilitzen com a complement per a la 

pensió pública. Són, igualment, una 

bona alternativa per estalviar IRPF a 

la declaració de la renda, perquè les 

aportacions tenen una deducció fi scal

que pot superar el 45%, en funció de la 

comunitat autònoma en què s'hagin 

formalitzat. En defi nitiva, són productes 

molt aconsellables per a tot tipus de 

públic amb ingressos mitjans i constants, 

i permeten seleccionar el tipus de 

cobrament (únic, periòdic o mixt).

•Pros: permeten recuperar els diners 

estalviats després dels primers 10 anys, 

així com els rendiments generats, sense 

límit de quantitat.

•Contres: menor liquiditat. En tributar 

com a rendiment del treball, la disposició 

completa suposa una major càrrega 

impositiva. 

Liquiditat
És la capacitat d'un actiu de 
convertir-se en diners comptants 
en el menor temps possible.

Rendibilitat
És la relació existent entre allò 
invertit i el benefi ci que genera 
aquesta inversió. Habitualment, 
aquesta dada apareix com un 
percentatge.

Risc
És la incertesa produïda en 
el rendiment d'una inversió, 
segons els canvis i vaivens del 
sector en què opera. Sovint, els 
principals factors de risc són 
la impossibilitat de devolució 
del capital per part de l'entitat 
fi nancera i la inestabilitat dels 
mercats.

Paraules clau
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PERFILS

Joaquin 
Phoenix
 El protagonista de títols me-

morables com ara Gladiator,
A la corda fl uixa o Her, acaba 
de signar un dels treballs 
més aspres i complexos de 
la seva carrera. A Joker es 
condensa l'experiència en 
més de 50 pel·lícules i alguns 
dels turments de capçalera de 
l'home més enllà de l'actor.

Joaquin Phoenix és un d'aquests 

intèrprets incorregibles tant dins com fora 

de la pantalla. Un geni que transita la prima 

línia entre la realitat i la fi cció, sense tenir 

molt clar a quin costat queda cadascuna. 

Aquest prodigi de l'escena de 45 anys va 

néixer per ventura i casualitat un dilluns, 

28 d'octubre de 1974, a San Juan de Puerto 

Rico. El seu lloc de naixement és tan sols la 

primera dada que sorprèn de la infantesa de 

Phoenix. Joaquin Rafael Bottom és el tercer 

de cinc germans (dos homes i tres dones) 

fruit del matrimoni format pels, en aquells 

dies, ultrareligiosos John i Arlyn Bottom; 

adeptes a la secta cristiana Nens de Déu. 

Els primers anys de Joaquin van suposar 

un inapropiat exercici de mudances i canvis 
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constants de residència que, fins als 4 

anys, van tenir com a escenari geogràfic 

el Carib, Amèrica Central i Amèrica del 

Sud. Els seguidors de la “llei de l'amor”, 

lema de la secta, eren majoritàriament 

il·luminats conversos del moviment 

hippy que uns quants anys abans havia 

sorgit a la paradisíaca Huntington 

Beach (Califòrnia). River “riu” i Rain 

“pluja” (germà i germana grans) i 

les més petites Liberty “llibertat” i 

Summer “estiu” semblaven compondre 

un trencaclosques de pau, amor i 

naturalesa del qual el pobre Joaquin  

quedava exclòs. De fet, en un dels seus 

primers gestos de rebel·lia adolescent, 

l'actor va decidir adoptar l'apel·latiu 

artístic de “Leaf” “fulla” com a manera 

se sentir-se part de l'ecosistema 

familiar. Uns quants anys més tard, les 

desavinences del matrimoni dels seus 

pares van desembocar en un posterior 

divorci, que va suposar l'extinció de 

la fe en la secta i el trasllat definitiu a 

Los Angeles.

Una vegada a la meca del cinema, 

la influent Arlyn va animar els seus 

loquaços i extravertits fills a participar 

del showbusiness de Hollywood. 

L'avançada artística la va encarnar 

River. De fet, fou ell qui, als 8 anys, va 

agafar de la mà a Joaquin i el va portar 

a la seva primera aparició televisiva a 

la sèrie Seven Brides for Seven Brothers 

(Set núvies per a set germans). Més tard 

van venir petits cameos a sèries de culte 

com ara Murder, She Wrote (S'ha escrit 

un crim) juntament amb la popular 

Angela Lansbury o la participació a la 

seva primera pel·lícula Space Camp 

(S.O.S.: equip blau): una comèdia 

lleugera per a tots els públics, que va 

suposar un punt d'inflexió per a la 

carrera de l'actor el 1986.

Tres anys després, i acabat d'arribar 

a Florida, Joaquin rep la trucada 

de Ron Howard per participar a la 

pel·lícula Parenthood (Dulce hogar... 

¡a veces!): semblava que tot s'alineava 

per a l'inici d'una prometedora carrera 

cinematogràfica. Però no, amb Joaquin, 

mai res no és el que sembla i l'actor 

decideix, després de recollir la mel 

del triomf per la seva interpretació, 

prendre's un període sabàtic i marxar 

a Llatinoamèrica. Amb tan sols 15 anys, 

desapareix del mapa, mentre que, 

paradoxes de la vida, el seu germà River 

comença a convertir-se en alguna cosa 

més que una jove promesa del cinema.

La fatídica nit del 30 al 31 d'octubre de 

1993, Joaquin va trucar al seu germà 

River i li va demanar, si us plau, que 

l'acompanyés al club The Viper Room, 

als afores de Los Angeles i propietat 

de Johnny Depp. Amb només 23  anys, 

River, nen d'or de Hollywood i admirat 

germà gran, va arribar més enllà d'on 

mai ho havia fet i, a la 1 de la matinada, 

es va desplomar al carrer entre 

convulsions. La resta de la història ja es 

coneix i la premsa sensacionalista de 

mig món la va airejar inconvenientment.

La mort de River va sumir Joaquin en 

les tenebres. Enrere va quedar el seu 

sobrenom “Leaf“ i fins i tot les seves 

ganes de seguir treballant. La insistència 

de la seva mare i l'esperit Phoenix van 

evitar la catàstrofe i Joaquin va tornar a 

treballar a To Die For (1995) (Tot per un 

somni) juntament amb Nicole Kidman. 

Després, va treballar amb Oliver Stone 

a U-Turn (Giro al infierno). Però el 

vertader reconeixement internacional 

de crítica i públic es va produir amb 

el paper de Còmode a Gladiator, pel 

qual fou nominat a l'Òscar el 2000. 

La cinta de Ridley Scott va permetre 

a Phoenix accedir a projectes com 

ara Quills (2000), on va encarnar el 

condescendent terapeuta del Marquès 

de Sade, o la inquietant Signs (Señales), 

que va coprotagonitzar amb Mel 

Gibson el 2002. El 2004 va participar 

a The Village (El Bosque) i Ladder 49 

(Brigada  49) juntament amb John 

Travolta. Un any més tard, a la celebrada 

Walk the line (A la corda fluixa), (2005), 

Phoenix va aconseguir que sigui difícil 

recordar el vertader Johnny Cash 

després de la seva interpretació.

El 2009, el sorprenent anunci de la seva 

retirada i el seu debut com a cantant de 

rap, sumats a l'extravagant entrevista al 

popular late show de David Letterman, 

van fer saltar les alarmes. Finalment, no 

fou més que part d'un fals documental 

dirigit per Casey Affleck i escrit pel 

propi Phoenix. Justament després 

arribaren la transcendental The Master 

(2012) i la sublim Her (2013).

Actualment, la mà de Todd Phillips 

ha obrat el miracle de treure del geni 

el millor que té a dins. Amb Joker 

els qualificatius s'esgoten, enrere 

queden els 23 kg perduts en 7  mesos, 

l'afartament de llibres sobre traumes 

psiquiàtrics, un parell de crisis 

d'ansietat i un mes sencer davant del 

mirall, cercant l'icònic somriure del 

bufó... 

Haurà valgut la pena?



Hola, futur!
  La formació de professionals, d'equips de treball i d'autònoms és una 

tasca constant que requereix noves plataformes que s'adaptin a les eines 
tecnològiques disponibles.
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FORMACIÓ

Avui dia, segueix essent habitual que 

l'oferta formativa passi per un procés 

presencial, en virtut del qual els 

estudiants es reuneixen i assisteixen a 

classe. No obstant això, la realitat és que 

hi ha un mercat molt més gran si aquesta 

oferta educativa és digital i s'ofereix sota 

demanda. 

Algunes de les empreses i organitzacions 

cada vegada més habituals en el món 

empresarial, com ara Udemy, Skillshare, 

Gamelearn o Coursera, estan aprofi tant 

aquesta oportunitat.

De fet, un 70% de les empreses europees 

i americanes fan servir formació online, 

amb un cost mitjà de 300 euros per 

treballador. Les àrees més habituals en 

què es recorre a aquest tipus de formació 

sota demanda són les de prevenció 

de riscos laborals, qualitat, fi nances, 

recursos humans, comercial, marketing

i disseny.

La formació no reglada té la missió de 

permetre a l'alumne perfeccionar àrees 

de coneixement i habilitats, amb la 

fi nalitat de millorar el seu currículum, 

accedir a una feina o especialitzar-se en 

nous reptes dintre del seu propi lloc de 

treball. Per saber per on començar, convé 

prendre en consideració dos aspectes 

essencials: plataformes i continguts. 

El punt de partida són els continguts. 

Imagina que vols aprendre programació; 

pots consumir un vídeo o consultar un 

manual. Les plataformes t'ofereixen les 

eines per guiar-te i valorar l'aprenentatge. 

Aquesta combinació és la que genera 

més valor. Per això, en avaluar l'oferta de 

formació has de fi xar-te en els següents 

aspectes clau:

• Té la matèria que m'interessa. Aquest és 

el primer pas.

• Requereix hores presencials. Això pot 

ser excloent.

• S'obté un títol al fi nal del curs.

• Hi ha accés il·limitat o durant un temps. 

Algunes ofertes formatives estan 

vinculades a la realització del curs en 

un període concret.

• Quin tipus de materials hi ha 

disponibles: vídeo, text, àudio, tutorials, 

accés a un tutor, fòrum de preguntes… 

Cada plataforma té diferents recursos 

que hauràs de valorar.

• Aquests són alguns exemples de les 

àrees més sol·licitades:

• Anàlisi de trànsit en una pàgina web.

• Creació de campanyes online i 

• marketing online.

• Gestió de clients i automatització de 

canals de venda.

• Chatbots i assistents virtuals.

• Automatització de contractes i block-

chain.

• Programació.

La formació ha de ser un objectiu 

personal que, amb les noves plataformes 

online, et pots garantir any a any. 



23

L'hora de l'e-learning
   Et donem la benvinguda al present de l'ensenyament. L'educació electrònica ha 

deixat de ser una alternativa eventual i s'ha convertit en el mètode de capacitació 
que més ha crescut en el darrer lustre. 

L'e-learning comporta una nova relació a la comunitat educativa 

que situa l'alumne en el centre de l'escena. L'autoformació i el 

treball en equip es veuen reforçats de manera determinant. 

Paral·lelament, i en ser un àmbit d'actuació lligat a les noves 

tecnologies, és impossible no vincular-lo a noves tendències i 

camps d'actuació com els següents:

La identitat digital. El reconeixement facial és ja una 

realitat que, mitjançant algoritmes d'intel·ligència artifi cial, 

permeten identifi car l'alumne i, fi ns i tot, controlar-ne 

l'actuació lectiva de forma individualitzada.

Realitat mixta.  És la mescla de realitat virtual i augmentada 

que permet desenvolupar entorns d'aprenentatge en 3D, 

gairebé reals. Sectors com ara la medicina, la mecànica o 

l'arquitectura s'estan veient molt benefi ciats des del punt de 

vista pràctic. 

Content curation. És l'anglicisme que fa referència a la 

barrera que permet fi ltrar el gran volum d'informació rebuda 

cada dia a través dels nostres dispositius electrònics. Una 

eina que la comunitat educativa comença a implementar 

com a escut de protecció per als alumnes en temes crucials 

relacionats amb el currículum acadèmic.  

Chatbots. Una altra de les grans aplicacions que ofereix 

l'entorn e-learning és la interacció automàtica del tutor 

amb l'alumne en qualsevol moment. En els propers anys, el 

nombre d'assistents virtuals de les universitats de tot el món 

es multiplicarà. 

Micro-learning. Petites píndoles de coneixement que 

funcionen de manera molt més efi cient i en diferents 

dispositius. També es coneix com a m-learning, perquè un 

elevat percentatge d'aquest coneixement arriba i és absorbit 

per l'alumne a través del mòbil. Canals de YouTube, on els 

professors desenvolupen la seva explicació, o aplicacions que 

inclouen podcast amb exercicis pràctics són exemples clars de 

micro-learning.

Immediatesa, cost i fl exibilitat són els tres pilars que 

estan convertint l'e-learning en el gran aglutinador 

de la transmissió de coneixements. Gràcies a la gran 

autopista de la comunicació que és Internet, l'e-learning

està desbancant els seus antecessors: la teleformació, 

la formació a distància, l'ensenyament virtual o els 

sistemes purament online. I, si bé té coses de tots hi ha 

característiques que fan que sigui únic i singular. 

Conceptes com la senzillesa d'ús, la versatilitat, la 

interactivitat i l'accessibilitat han permès que l'e-

learning se situï com un dels mètodes d'aprenentatge 

més utilitzats. No obstant això, segons el nostre parer, 

hi ha tres idees fonamentals que has de valorar a l'hora 

de decantar-t'hi.

Cost: després d'una raonable inversió inicial, l'alumne

s'estalvia moltes despeses respecte d'altres formats. 

Sense quotes per trasllat, allotjament, material didàctic, 

etc., només cal tenir una bona connexió a Internet.

Immediatesa: rapidesa i agilitat són punts a favor molt 

rellevants en la dinàmica d'actuació del segle XXI.

Flexibilitat: horaris i calendaris lectius han deixat de 

ser elements tancats sense possibilitat de canvi.
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EN PERSONA

Integració 
a la neu

  La Fundació Jesús 
Serra (FJS), del Grup 
Catalana Occident, i 
el Centre d'Esports 
d'Hivern Adaptats 
(CDIA) col·laboren 

estretament en 

diferents iniciatives 

d'integració a través 

de l'esport. De la mà 

del director del centre,

Andrés Gómez Sirat, 
coneixerem una mica 

més la impressionant 

tasca que duen a terme.

Aquest llicenciat en Educació Física i Esport, i tècnic 

superior d'esquí alpí és, a més, un entusiasta de la 

integració. Des del CDIA, situat en plena Vall d'Aran, 

ell i el seu professional equip dissenyen i articulen 

programes esportius per a la detecció, seguiment i 

preparació d'esportistes amb discapacitat. D'aquest 

planter surten  molts dels membres de l'equip nacional 

que representa Espanya a les principals competicions 

internacionals. Paral·lelament, i amb l'objectiu de 

promocionar i difondre l'esport d'hivern adaptat, el centre 

organitza competicions com ara la Copa d'Espanya, 

els campionats nacionals i campus per a esportistes 

amb discapacitat, com en el que col·labora la Fundació 

Jesús Serra.
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Entrevista a Andrés Gómez

P. Què va fer que un esportista, 

entrenador i tècnic en un esport tan 

específic com l'esquí es decantés per la 

integració?

R. En el meu cas, va a ser a causa de 

l'accident d'un amic esquiador que 

es va quedar paraplègic i, quan es 

va recuperar, em va confessar que 

volia tornar a esquiar i a competir. A 

partir d'aquell moment, el tema es va 

convertir en una motivació i una meta 

personal.

P. Quines creieu que són les claus de 

l'èxit de projectes com ara el CDIA? 

I què destacaria de la seva gran labor?

R. La clau de l'èxit rau en la 

perseverança derivada de la dificultat 

a l'hora d'aconseguir fons per al 

desenvolupament dels programes 

esportius. En el cas del CDIA, hem creat 

un model de finançament mixt públic i 

privat, com en el cas de 100x1000 i de 

la resta dels patrocinadors. 

Tots ells donen estabilitat al centre i 

ens permeten desenvolupar programes 

esportius adaptats a les diferents 

realitats. D'altra banda, a nivell esportiu 

s'ha creat una estructura basada en el 

programa Detecció i Seguiment, que 

ens ha proporcionat grans resultats 

en la captació de nous talents i que ha 

nodrit els programes de Tecnificació 

i Alt Nivell de l'Equip Nacional. 

Com a tercer aspecte rellevant, hem 

aconseguit conjuntar un equip tècnic 

amb gran implicació i continuïtat 

anual en els cicles paralímpics. 

Per acabar, cal destacar que des del 

CDIA hem donat la possibilitat a 

persones amb discapacitat de tenir una 

carrera esportiva.

P. Com cada any, la FJS coorganitza 

amb el CDIA el campus per a 

esportistes amb discapacitat. Quin 

és el balanç que feu de la iniciativa 

després de diversos anys de celebració 

i quin futur li augureu?

R. Aquest programa ha tingut una 

gran acollida des de la seva primera 

edició i ha anat augmentant el nombre 

de participants any rere any. El 

Campus FJS està donant a persones 

amb discapacitat l'oportunitat de 

conèixer esports com ara l'esquí 

alpí i l'snowboard, que abans es 

consideraven inaccessibles. A més, 

s'inicia als esportistes que ja tenen cert 

nivell tècnic en la competició, aspecte 

molt motivador per a ells i que els 

aporta noves experiències. Tots els qui 

ho proven, repeteixen.

Sóc molt optimista amb el recorregut 

del projecte, perquè evoluciona any 

rere any en diversos aspectes que fan 

que sembli innovador en cada edició; 

però, sobretot, veig la seva viabilitat, 

perquè dóna a moltes persones amb 

discapacitat l'oportunitat de gaudir 

de la neu en condicions totalment 

adaptades a les seves necessitats.

P. Durant la setmana de durada del 

Campus FJS, se celebrarà a l´estació 

d'esquí de Baqueira Beret una pro-

va de la Copa d'Espanya d'esquí alpí i 

snowboard adaptat. Aquest any, la no-

vetat és que comptarà amb la partici-

pació d'esportistes sense discapacitat 

per fer-la més inclusiva i, d'aquesta 

manera, convertir-la en referent a ni-

vell nacional. Com creieu que influirà 

aquest fet, en termes de motivació, so-

bre els participants del campus?

R. Aquesta iniciativa amb aquest 

format de competició és una aposta per 

la inclusió. Sabem que no serà fàcil, però 

esperem que amb prudència, respecte i 

motivació, el Trofeu FJS es converteixi 

en referent i pioner d'aquest tipus de 

propostes. Totes les entitats implicades 

entenem la complexitat que suposa 

una competició en la qual participen 

esportistes amb i sense discapacitat, en 

un mateix format. Però, de la mateixa 

manera, pensem que és el moment de 

fer un pas endavant i, amb aquesta 

iniciativa, posar els esports d'hivern en 

el camí de la inclusió.

P. Finalment, i agraint-vos el temps 

que ens heu dedicat, us demanem 

que ens confesseu un desig relacionat 

amb el CDIA i la seva tasca amb la 

discapacitat.

R. El meu desig i el de tot l'equip 

és aconseguir un centre inclusiu 

on puguin conviure persones amb 

diferents capacitats i que el CDIA, 

Baqueira Beret i la Vall d'Aran es 

percebin com un referent en els esports 

d'hivern, no només com una zona de 

neu, sinó com una zona d'entrenament 

i competició.

El greu accident 
d'un amic 
esquiador va 
fer que Andrés 
arribés al món de 
la integració per 
quedar-s'hi.



Gadgets per al 
Nadal

       Aquí et proposem uns quants suggeriments per les 
teves cartes al Pare Noel i als Reis Mags. 

Encara hi ets a temps!

TECHDÈNCIES

GOOGLE PIXEL 4
El gegant tecnològic mundial estrena telèfon 

mòbil. El nou disseny en tres colors: taronja, 

negre o blanc, i la cobertura de vidre a la part 

posterior són alguns dels canvis d'aspecte que 

proposa l'empresa amb seu a Mountain View 

(Califòrnia). Però, potser, la principal novetat 

a efectes de funcionalitat és la càmera frontal 

i la incorporació de set sensors de llum, color, 

desbloqueig facial i control sense necessitat de 

tocar-lo, per moviment.

IROBOT BRAAVA JET 240
És el nou robot de neteja que la marca 

iRobot llança al mercat. Aquest sistema 

de neteja intel·ligent actua sobre tot tipus 

de superfícies: fusta, laminats, rajoles, 

plaquetes o terres ceràmics tenen a Braava 

el seu gran aliat. Pisos brillants i amb olor 

a net, amb només prémer una tecla.
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TECHDÈNCIES



Un alt percentatge dels regals de l'any 
es concentren en l'època hivernal. Aprofi ta el 
Black Friday, el Nadal o Reis per regalar 
o regalar-te l'última moda en tecnologia.

Aquest conjunt universal de la marca EDAL es 

pot utilitzar com a telescopi monocular només 

amb ajustar-lo a la lent de la càmera del mòbil. 

Serveix també per connectar a càmeres digitals 

ultraprimes i incorpora un clip universal, la lent 

de pel·lícula blava, un drap especial, la coberta del 

visor i el fullet d'instruccions. 

L'univers al teu abast!
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LENT DE TELESCOPI PER A MÒBIL

DISPOSITIU ANTIEDAT TIME 

CONTROL+ DE TALIKA

La multinacional francesa Talika 

ha creat el primer dispositiu 

cosmètic antienvelliment per 

al contorn dels ulls. Inspirat 

en estudis realitzats per la 

NASA, aquest aparell lleuger i 

fàcil d'utilitzar combina dues 

longituds d'ona i la ionoteràpia 

per superar l'efi càcia de 

qualsevol crema tradicional. 

Actua sense que ho notis i només 

cal un minut d'aplicació al matí i 

un altre a la nit.

IRRIGADOR BUCAL AQUA SMILE

Presumeix de somriure amb el nou 

gadget de Solac. Higienitza les dents i 

genives amb un raig d'aigua a pressió 

regulable en tres modes: normal, suau 

i massatge. Especialment indicat per 

a aquelles persones que fan servir 

brackets o tenen implants. Sense fi l i 

impermeable, té un dipòsit de 170 ml i 

una bateria recarregable.



El seu vehicle, gràcies!

SOBRE RODES

 Una nova forma de comprar i 
vendre cotxes podria revolucionar 
el sector de l'automoció en el seu 
vessant comercial. Tot i que els seus 
detractors la qualifiquen d'impersonal, 
freda i potencialment perjudicial per 
a l'ocupació, el cas és que la venda 
automàtica de cotxes a través de 
màquines de vending ja és una realitat. 

El vending no és un fenomen recent. De fet, per conèixer-

ne els orígens cal remuntar-se fins a l'Anglaterra del 

segle XVIII, en plena Revolució Industrial. Però no 

fou fins a dos segles després quan es va popularitzar i 

estendre entre les economies occidentals. Actualment, 

hi ha milions de màquines de vending distribuïdes per 

tot el món que ofereixen gairebé qualsevol producte 

susceptible d'ésser venut. D'entre els més habituals hi ha 

aliments, medicaments, aparells electrònics, joguines, 

roba, llibres..., pràcticament tot allò que puguis imaginar 

es pot comprar en una màquina de vending. 

En els darrers anys, a més, la indústria automobilística 

ha decidit fer els primers passos en el negoci del vending. 

Sense necessitat d'intermediaris en forma de venedors, 

algunes marques de cotxes de prestigi internacional ja 
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compten amb concessionaris virtuals. A través d'una aplicació 

és possible triar el model i, fi ns i tot, provar-lo durant un 

període de temps raonable, abans de formalitzar l'operació. 

Només cal omplir un senzill qüestionari online que fi nalitza 

amb l'aprovació fi nancera en poc més de 15 minuts. Després, 

per realitzar el pagament, s'habiliten diversos mètodes, però 

un dels més estesos és el que assigna el valor del cotxe a 

una moneda token simbòlica (equivalent al preu del vehicle) 

i que, una vegada introduïda a la ranura que incorpora el 

dispositiu, activa el mecanisme de lliurament.

El mercats de la Xina, Singapur i els Estats Units són 

els mercats més avançats en aquest model de negoci. A 

Europa, Alemanya comença a fer els primers passos, tot 

i que de manera molt incipient. En el cas d'Espanya, el 

desembarcament sembla que trigarà una mica més, però 

arribarà.

"Prova el teu cotxe sense compromís i compra-te'l en 10 

minuts!".Aquest podria ser el reclam publicitari per atreure 

clientela. A més de la comoditat i la immediatesa, aquest 

servei suposa un estalvi de costos molt considerable per a 

les marques, que suposadament redundarà en preus més 

competitius. 
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L'aspecte dels nous concessionaris és 
similar al d'un aparcament en altura. 
Construccions postmodernes i sistemes 
de seguretat amb reconeixement 
facial fan que sigui un lloc gairebé 
inexpugnable.
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UNA MICA D'HISTÒRIA

La primera màquina de vending de cotxes la va 

instal·lar l'empresa de comerç electrònic Carvana el 

2015 a la ciutat de Nashville (Tennessee), al sud-est 

dels Estats Units. Els cotxes s'emmagatzemaven en 

una gran torre i es movien mitjançant un complex 

sistema d'ascensors.

Actualment, Charlotte i Raleigh, a Carolina del Nord; 

i Houston, Austin, San Antonio i Dallas, a Texas, 

tenen les seves pròpies màquines de vending per a 

cotxes. Fora dels Estats Units, l'Extrem Orient també 

s'ha apuntat a la moda de la venda automàtica sense 

intermediaris. Singapur ja té un concessionari de 15 

plantes plenes de vehicles de luxe. La Xina, per part 

seva, té a Xangai i Guangzhou moderns centres per a 

la compra i lliurament de vehicles, que simplement 

descarregant-se l'aplicació Taobao de l'empresa 

Alibaba, permeten, mitjançant una autofoto, enviar 

totes les dades a la companyia de venda. Marques com 

ara Volkswagen, Mercedes, Alfa Romeo o Ford ja tenen 

models disponibles i, fi ns i tot, permeten fotografi ar 

cotxes pel carrer i enviar-los per comprovar-ne la 

disponibilitat. 

Concretament, el punt de venda obert a Guangzhou és 

també conegut com el Super Test Drive Center, perquè 

els cotxes no s'adquireixen directament, sinó que es 

poden provar durant tres dies. Si fi nalment t'agrada, 

només has de reservar, pagar i esperar fi ns que t'arribi 

la confi rmació de la data i l'hora de la recollida.   
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Ciutats sense fums
  Gaudir d'un aire net i sa és un objectiu prioritari de qualsevol agenda mediambiental. 
Contaminació i canvi climàtic ocupen ara el centre del debat i a tots ens correspon 

contrarestar-ne els efectes.

El proper 1 de gener de 2020, Barcelona posarà en marxa 

la seva zona de baixes emissions (ZBE), que inclourà 

pràcticament el 80% del terme municipal i algunes àrees 

limítrofes de municipis del cinturó metropolità, com ara: 

l'Hospitalet, Esplugues, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià 

del Besòs. En total, prop de 95 km2 pels quals no podran 

circular vehicles, motocicletes, tant dièsel com gasolina, 

que no tinguin l'etiqueta de la Direcció General de Trànsit 

(DGT). L'horari de restricció s'estendrà els dies laborables, 

de 7.00 a 20.00 hores, i serà administrat per un sistema 

informàtic que es controlarà gràcies a 70 càmeres de 

lectura de matrícules i 20 punts de vigilància en cruïlles 

amb trànsit intens. L'incompliment de la normativa 

suposarà multes a partir del proper mes d'abril, que 

oscil·laran entre 200 i 499 euros per a vehicles lleugers, i 

entre 500 i 999 euros per als pesants.

A la capital opera, des del passat 30 de novembre 

de 2018, una restricció d'accés al trànsit particular 

denominada “Madrid Central”. Aquesta prohibició 

permet l'accés a vehicles d'emissions ZERO i ECO, 

residents, o bé altres que gaudeixin del permís 

exprés dels dos últims. També està autoritzat l'accés a 

vehicles amb distintiu B i C, sempre que aparquin en 

un estacionament públic. Els benefi cis des de l'entrada 

en vigor d'aquesta mesura han suposat, segons el 

propi ajuntament, un descens d'entre el 10% i el 45% 

del trànsit en hora punta per a tota l'ametlla central. El 

sistema de control s'estableix mitjançant 115 càmeres 

que vigilen el perímetre d'accés a la zona restringida. 

Les sancions per accedir a l'àrea de baixes emissions 

sense permís són de 90 euros. 

BARCELONABARCELONA

MADRIDMADRID

Per mantenir nivells de pol·lució acceptables i de conformitat 

amb les normatives europees, les principals ciutats del nostre 

país desenvolupen ambicioses estratègies, entre les quals 

es troben la restricció del trànsit rodat a zones concretes i 

l'activació de protocols anticontaminació.
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 no preveu, de 

moment, àrees de trànsit restringit 

amb caràcter universal. No obstant 

això, la capital del Túria contempla 

dos escenaris de contaminació. 

El primer prohibeix als vehicles 

aparcar a les zones blaves i 

taronges; el segon, més restrictiu, 

aplica un sistema de matrícules 

parells o senars per dies. Queden 

exclosos d'aquesta restricció els 

automòbils ECO i ZERO emissions. 

i la seva àrea metro-

politana estan en ple procés 

d'implantació d'una llista de 

mesures que, de moment, no 

impliquen la posada en marxa de 

restriccions al trànsit pel centre de la 

ciutat. Aquestes mesures tenen més 

a veure amb el reforç progressiu 

del transport públic i l'expansió 

de la xarxa del carril bici. Els 

acceptables resultats de les mesures 

sobre la qualitat de l'aire sembla 

que no requereixen limitacions, 

excepte en moments puntuals 

d'alerta mediambiental, els quals es 

comunicarien convenientment.

Valladolid també compta amb un 

protocol anticontaminació establert 

el 2017 que s'activa en dies d'alta 

pol·lució. Les seves principals 

mesures són la rebaixa a 30 km/h 

de la velocitat màxima al centre de 

la ciutat, 70 km/h a la ronda exterior 

o, fi ns i tot, la restricció total d'accés 

al centre en episodis extrems.

A la “Y” asturiana que formen 

les seves tres principals ciutats, 

Avilés, Gijón i Oviedo, opera una 

sèrie de restriccions al trànsit que 

limiten la velocitat a 90 km/h a les 

autovies que les uneixen i veten la 

circulació de camions els dies d'alta 

contaminació.

Zaragoza, per part seva, disposa 

de tres nivells d'alerta. El tercer 

implica restriccions d'accés a 

les denominades "Zones Zero", 

accessibles únicament per a 

vehicles ZERO emissions i ECO.

Altres ciutats amb protocols antipol·lucióAltres ciutats amb protocols antipol·lució

VALÈNCIAVALÈNCIA SEVILLA SEVILLA BILBAOBILBAO ha presentat un 

pla d'actuació que divideix la ciutat 

en sis zones, segons la qualitat 

de l'aire. En cas d'episodis d'alta 

contaminació, existiran tres nivells 

qualifi cats com a preavís, avís i 

alerta que, en principi, no comporten 

restriccions al trànsit rodat en 

general i sí una operativa concreta 

per a cada àrea que l'ajuntament 

comunicaria a través dels medis.
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A menjar al mercat
  Arriba el fred i desapareixen les terrasses a l'aire lliure. Ja és hora de 

buscar alternatives gastronòmiques indoor amb encant i a bon preu. 

Dona un cop d’ull als mercats tradicionals més cool d'Espanya i  

als seus locals més emblemàtics.

D'entre les moltes opcions de restauració disponibles, els 

mercats centrals i les places viuen ara una segona joventut. 

Saludables i radiants, s'han convertit en vertaders focus 

d'atracció turística. Enrere queda el vessant únicament 

comercial de les seves antigues parades i s'obre pas una 

nova onada de petits restaurants i bars de barra, en alguns 

casos, apadrinats per xefs de renom.   

L'icònic Mercado de San Miguel de Madrid ha renovat durant 

l'últim any tota la seva oferta gastronòmica. Pocs llocs 

concentren tal quantitat de talent en forma de propostes 

culinàries. El segell Paella by Rodrigo de la Calle ja és un 

clàssic d'aquest espai madrileny. Receptes tradicionals 

d'aire mediterrani i llevantí són la senya d'identitat de la 

seva parada. Una tapa de paella i una canya són l'excusa 

perfecta per passar una bona estona amb amics.

Canya i tapa d'arròs entre 5 i 6 euros.

Al mateix passadís, les postres t'esperen a l'exitosa gelateria 

artesana de Jordi Roca. Enmig d'una atmosfera en la qual 

podries esperar que t'atenguin els Umpa Lumpa de Charlie 

i la fàbrica de xocolata, tot ve de gust: gelats amb formes 

excèntriques i divertides, sabors exclusius i a bon preu, no 

podràs passar de llarg! Inspirat en el típic bombó, no deixis 

de tastar el gelat de xocolata, mescla de grué de cacau, 

Peta Zetas®, galeta de xocolata i cobertura. 

Des de 3,50 euros.

Adreça: Plaza de San Miguel, s/n. 28005 Madrid.

mercadodesanmiguel.es

© Imatges cedides pels mercats esmentats a l'article.



A Galícia, un lloc imprescindible 

a qualsevol ruta de mercats és el 

Mercado de Abastos de Santiago de 

Compostela. Més de 300 anys d'història 

té aquest monument al producte local 

i de proximitat. És potser per això que 

fou triat per Iago i Marcos per imaginar 

un univers de delicioses creacions amb 

els productes més bons del mar i el camp 

gallecs. Els seus dos locals, un davant 

de l'altre, permeten de triar entre tapes 

i restaurant. Delecta't amb uns musclos 

sobre base de pissarra, carxofes amb 

bacó, pop á feira o un espectacular got 

de cabra de mar que podràs menjar amb 

cullera. 

Racions no massa grans, però d'aspecte 

impressionant i per un preu d'entre 

4 i 12 euros.

Adreça: Rúa das Ameas, s/n. 15704

Santiago de Compostela.

mercadodeabastosdesantiago.com

33

El xef valencià Ricard Camarena 

posa la seva signatura al cor del 

Mercat Central de València. El mercat 

modernista més gran d'Europa és 

l'escenari on Central Bar ofereix un 

meravellós assortiment d'entrepans i 

tapes d'autor. Posa't còmode a la barra i, 

entre la bullícia i els sorolls de l'entorn, 

gaudeix de deliciosos aperitius freds 

i calents. L'ensalada especial del xef 

o uns seitons marinats amb cebiche 

de fruita de la passió són alguns dels 

tresors que guarda aquest bonic racó 

del mercat. Les nostres favorites, 

les croquetes de pollastre rostit i les 

mandonguilles al curri vermell, estan 

senzillament espectaculars.  

Per uns 10 euros, dona-li un gust a les 

teves papil·les amb una tapa freda i 

una altra de calenta, o bé un deliciós 

entrepà d'autor en pa rústic per menys 

de 6 euros.

Adreça: Plaça Ciutat de Bruges, s/n. 

46001 València.

mercadocentralvalencia.es

La Boqueria de Barcelona és, potser, 

el degà dels mercats amb aspecte 

gastronòmic. A les parades de sempre, 

ara s’hi suma un minúscul empori 

de 14  m2, batejat com a Direkte i que 

ocupa el lloc de l'antic Yango Urban 

Club, de Carles Abellán. Només vuit 

comensals afortunats podran viure 

l'experiència. Aires asiàtics amb accent 

català componen la proposta del xef 

Arnau Muñío i la seva companya Shu 

Zhang. Productes de mercat amb un 

toc d'elegant sofi sticació. Menús de set 

o deu plats més postres que inclouen 

suggerents creacions com ara el pop 

envellit amb dashi tsukiji, l'esqueixada 

de tonyina Arrom del Mediterrani o el 

contundent caneló de morro i orella a 

l'estil vietnamita.

El menú degustació més econòmic 

inclou 7 plats i 2 postres per 38 euros.

Adreça: La Rambla, 91. 08001

Barcelona. 

boqueria.barcelona

El Mercado de Abastos 
de Santiago és el segon 
monument més visitat de la 
ciutat, després de la Catedral. 
Renovat el 1941, fa tres 
segles que està obert.
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EL MÓN ÉS TEU

Astrid Fina en persona
  L'esportista paralímpica Astrid Fina va patir l'amputació del peu dret 

fa vuit anys. Des d'aleshores, la seva determinació i el seu talent l’han 
convertit en una autèntica estrella de l'snowboard adaptat.
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De manera tranquil·la i 
serena, l'Astrid ens explica 
a la següent entrevista la 
seva experiència personal 
i esportiva. Tot un exemple 
de superació.

P. Com a exemple per a moltes 

persones que es puguin veure en 

situacions semblants i des del pla 

més psicològic i motivacional, quina 

és la característica fonamental que 

podem destacar en l'Astrid Fina d'avui 

en comparació amb la d'abans de 

l'accident? 

R. El caràcter positiu és fonamental 

per adaptar-se a una nova vida amb 

més limitacions. Jo crec que sempre 

he estat positiva i alegre, però quan 

la vida et copeja, et sorprens de com 

de forta pots arribar a ser i de com 

afrontes les coses sense pensar-hi. 

Allò que sempre he aconsellat és que, 

si tens cap problema, és bo parlar-

ho amb gent que ha passat per la 

mateixa situació i ho ha superat. A mi, 

quan em van donar l'opció d'amputar, 

se'm va acabar el món, però em vaig 

posar en contacte amb l'Associació 

d'Amputats Sant Jordi. Vaig parlar 

amb gent jove amb amputacions, 

ells feien vida normal, eren alegres, 

somreien, i això em va ajudar molt a 

prendre la decisió. 

P. Al fi l de la vostra resposta, ara 

que sou part de l'elit d'una activitat 

esportiva com a rider de l'equip 

nacional, mai va imaginar com seria el 

món de l'alta competició i això de pujar 

a un pòdium per rebre una medalla?

R. No, mai! Abans de l'accident tenia 

una vida “normal”. Vivia en una gran 

ciutat com és Barcelona, treballava, 

tenia família, amics…; no em dedicava 

a l'esport i ni de bon tros pensava 

en formar algun dia part de l'alt 

rendiment. Fou aquest greu accident 

que va canviar tant el meu estil de 

vida que va fer que m'atrevís a pujar 

a aquest tren i, avui dia, formar part 

de tot això. Ara em sento orgullosa 

del que he aconseguit; no ha estat 

fàcil, però miro enrere i em surt un 

somriure.

P. Sou part integrant del meravellós 

projecte del CDIA (Centre d'Esports 

d'Hivern Adaptats) amb el qual la 

Fundació Jesús Serra (FJS), del 

Grup Catalana Occident, col·labora 

activament. Des de la vostra 

experiència, què destacaríeu de 

la feina que suposa unir esport i 

integració?

R. Crec que és brutal la tasca que 

la FJS du a terme. Unir esport i 

integració és ajudar a la gent perquè 

sigui feliç; ajudar a una persona que 

està tancada en ella mateixa perquè 

vegi el món i se n'adoni que sí que es 

pot. I, al revés, que algú que no té cap 

discapacitat, però veu la vida una mica 

grisa o negra, s’adoni que hi ha altres 

persones amb problemes més greus i, 

tot i així, segueixen somrient i lluiten 

per fer-ho cada dia.

P. Aquest número de la revista inclou

una ruta especial de neu amb les 

principals estacions d'hivern del 

nostre país i de l'estranger. Doncs bé, 

seria un honor per a nosaltres que 

ens intruíssiu o aconselléssiu sobre 

les que més us han impressionat en 

general o en particular per les seves 

instal·lacions, bellesa de l'entorn o, 

fi ns i tot, per estar ben adaptades per 

a persones amb discapacitat.

R. N'hi ha moltes, però se m'acut 

que Beret és una part de l'estació 

de Baqueira a la qual es pot arribar 

perfectament amb el cotxe a peu de 

pista, la qual cosa fa que tot sigui més 

fàcil per a les persones amb mobilitat 

reduïda. A més, el nivell de les pistes, 

les instal·lacions i els paisatges de la 

Vall d'Aran són meravellosos. A La 

Molina fomenten molt l'esport adaptat 

i és molt còmoda. A més, els pobles 

de la zona són molt macos, com de 

postal. A nivell internacional, la que 

em sembla més còmoda és Big White, a 

Canadà, perquè tens l'hotel enmig de la 

pista i només has de sortir, posar-te la 

taula i començar a fer surf sobre la neu 

entre boscos impressionants. 

P. Per acabar, i agraint-vos molt 

el temps que ens heu dedicat, ens 

agradaria demanar-vos una refl exió, 

que no pronòstic, per als propers Jocs 

Paralímpics de Pequín el 2022.

R. Per als següents Jocs d'Hivern 

m'agradaria que creixés el nombre 

d'esportistes. També tenir més 

repercussió en els medis o que es 

transmetessin totes les carreres per la 

televisió i sortíssim a les notícies. Tot 

això faria que més empreses confi essin 

en nosaltres, comptaríem amb més 

recursos econòmics i es podria créixer 

encara més.

El caràcter positiu 
és fonamental per 
adaptar-se a una 
nova vida amb més 
limitacions.



Obre l'armari o baixa al traster i desenfunda els esquís, la 

taula de snowboard o les raquetes. Des de Sierra Nevada als 

Pirineus, passant pels Alps, les muntanyes canadenques Big 

White o els llunyans cims de l'estat de Victòria, a Austràlia, et 

proposem un viatge inoblidable sobre la gelada catifa blanca.

Al petit municipi d'Alp, a la comarca gironina de La Cerdanya, 

hi ha l'estació de La Molina. Aquest racó de la Serra del Cadí, 

a només dues hores de Barcelona i limítrof amb el Principat 

d'Andorra, ofereix un bon catàleg de pistes amb excel·lents 

instal·lacions i activitats. Visita algunes de les esglésies 

romàniques més antigues de Catalunya i deixa't seduir pels 

paisatges de la Ribera del Segre. Llívia, Músser, Bellver de 

Cerdanya o Puigcerdà t'esperen com a perfecte decorat d'un 

conte medieval.

També al Pirineu català, però a la província de Lleida, l'estació 

de Baqueira Beret, que tan bé coneix l'Astrid, compta amb 

pistes de gran bellesa. Gairebé 160 quilòmetres esquiables 

repartits en 2.166 hectàrees dins de l'idíl·lica Vall d'Aran. Aquest 

indret del Pirineu central brinda l'oportunitat de combinar 

l’esport amb uns escenaris naturals únics. Llocs com ara el circ 

de Colomèrs i els seus 7 llacs, o la màgia que desprenen pobles 

com ara Montgarri, fan que el viatge valgui la pena. A més, si 

passes pel Bosc encantat de Carlac als voltants del poblet de 

Bausen, és possible que, fi ns i tot, et creuis amb algun dels 

ossos bruns que hi viuen.

Abans d'abandonar la serralada pirenaica, i ja en terres d'Aragó, 

l'estació de Cerler és una altra magnífi ca alternativa. El terme 

municipal de Benasque presumeix de tenir la cota més alta 

de totes les estacions d'esquí dels Pirineus, amb més de 2.600 

metres. Aquest fet implica grans desnivells que, segons ens 

comenta l'Astrid, la fan molt atractiva per als practicants més 

experts. 
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EL MÓN ÉS TEU

El viatge de l'Astrid
  Poques vegades tenim la sort de comptar amb una medallista paralímpica com 

a cicerone. Per això li hem demanat que ens suggereixi algunes estacions d'esquí 
d'Espanya i del món que, per la seva bellesa o singularitat, valgui la pena visitar. 
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Envoltat per la coneguda com a vall amagada, hi ha Benasc 

i la seva comarca, Ribagorça. Glaceres i parcs naturals com 

ara Pocets-Maladeta o Ordesa y Monte Perdido, doten la zona 

d'una bellesa natural molt singular.

Uns quants cents de quilòmetres al sud dels Pirineus, al cim de 

les antigues serralades bètiques d'Andalusia, se situa l'estació 

de Sierra Nevada. A escassos 32 quilòmetres de Granada i a 

dues hores de la costa mediterrània, aquesta és la instal·lació 

per a esports d'hivern més meridional d'Europa. Més de 100 

quilòmetres de pistes, 21 remuntadors i un dels cels més 

bonics d'Espanya t'esperen. L'altre gran reclam turístic de 

Sierra Nevada és la meravellosa ciutat de l'Alhambra, que 

queda a quatre passes. La gran capital del regne nassarita 

ofereix una infi nitat de monuments i experiències viatgeres. 

Queda't amb aquests dos noms: Albaicín i Sacromonte.

Fora de les nostres fronteres, als Alps suïssos, situada a la 

preciosa regió del llac Léman es troba l'estació de Villars-

Gryon. És una de les preferides de l'Astrid perquè, entre les 

seves instal·lacions, hi ha un meravellós snow park que s'estén 

fi ns a una alçària de 3.000 metres. Més enllà de la neu, aquesta 

és una regió de castells i abadies. L'impressionant Castell de 

Chillon a la vora del també conegut com a llac de Ginebra 

és un dels més fotografi ats de Suïssa i símbol del cantó de 

Vaud. Si t'agraden les històries èpiques, acosta't a conèixer la 

llegendària abadia agustina de Saint-Maurice, fundada l'any 

515 d. de C.

Dos hemisferis, dos hiverns, la mateixa 

neu. Tu esculls el viatge!

Travessem la bassa gran i ens en anem cap al llunyà oest 

canadenc. Big White és el nom d'aquesta popular estació 

d'esquí en ple massís de les White Mountains, al sud de la 

Colúmbia Britànica. A 450 quilòmetres de Vancouver, té 120 

quilòmetres de pistes i neu abundant i d'excel·lent qualitat 

gairebé tot l'any. Un dels seus principals atractius és que tots 

els seus allotjaments estan a peu de pista, un fet que la nostra 

protagonista valora molt favorablement. Els amants del vi 

tenen, molt a prop a la vall d'Okanagan, algunes de les millors 

bodegues de Canadà. Hi ha fi ns a 60 varietats de raïm que 

inclouen ceps europeus i americans, i que es poden degustar 

en bufons cups tractats amb cura. 

Però, abans d'acomiadar-nos de la nostra amfi triona, una 

última baixada pels blancs vessants de Falls Creek. La més 

famosa estació hivernal australiana està situada a 350 

quilòmetres al nord-est de Melbourne, al parc nacional dels 

Alps de Victòria. A una altura màxima de 1.830 metres, al cim 

Mount McKay només s’hi pot accedir amb vehicles snowcat. Si 

hi vas, no et perdis la ruta nocturna.



Notícies i agenda
    Per tota la geografia espanyola se celebren esdeveniments que, per la seva 
condició d'únics, o bé perquè es repeteixen cada any, conciten l'interès general. 

Festes populars, tradicions històriques, esdeveniments culturals o certàmens de 
faramalla són capaços d'omplir les nostres estones d'oci, també a l'hivern.
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ACTUALITAT

Yo fui a EGB - la Gira
Els nostàlgics de l'antiga Educació General Bàsica 

estan d'enhorabona. Alguns dels artistes més 

rellevants de la generació EGB s'han unit per dur a 

terme una gira musical per les principals capitals 

espanyoles. Amistades Peligrosas, Jaime Urrutia 

(Gabinete Caligari), Ramoncín, Medina Azahara, Celtas 

Cortos o Javier Gurruchaga, entre d'altres, presenten 

els seus clàssics de sempre en directe. 

On: Pamplona i Madrid

Quan: 18 i 25 de gener, respectivament

Tabalada donostiarra 
Com cada any, el dia 20 de gener a mitjanit comença a 

Sant Sebastià la multitudinària i sorollosa damborrada (en 

basc). Milers de donostiarres i visitants omplen la Plaça 

de la Constitució per veure com l'alcalde hissa la bandera 

de la ciutat, i inicia així 24 hores de soroll, bullícia i bons 

pintxos. Aquesta tradició centenària es remunta a la guerra 

de la Independència, quan les tropes napoleòniques van 

envair la capital guipuscoana a cop de tambor. Avui dia, 

les societats gastronòmiques locals porten la veu cantant. 

Aconsegueix un vestit de cuiner i un tambor, i a desfilar!

On: San Sebastián (Gipuzkoa)

Quan: 20 de gener 

JONAS BROTHERS
EN CONCERT
Deu anys després del seu últim concert al nostre país, els 

Jonas Brothers han confirmat dues parades a Espanya 

on presentaran el seu cinquè àlbum, “Happiness Begins”, 

que inclou la visita a 20 ciutats europees.

On: Barcelona i Madrid

Quan: 17 (BCN) i 16 (MAD) de febrer
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Nit de Sant Silvestre
La darrera prova atlètica de l'any compta cada vegada amb 

més seguidors. L'entranyable i festiva nit de Cap d'Any té, 

des de fa uns quants anys, un esdeveniment rellevant 

més enllà de la festa pròpia de Cap d'Any. Al conjunt 

de raïm i cava cal afegir un parell de sabatilles i roba 

esportiva. Des del 1964, puntual a la cita, la més veterana 

d'aquestes carreres populars discorre entre el centre de 

Madrid i el barri de Vallecas. A Barcelona, la Cursa dels 

Nassos ofereix un recorregut de 10  quilòmetres que se 

celebra tots els dies 31 de desembre, des de fa més de dues 

dècades. Altres ciutats on se celebren multitudinàries 

San Silvestres són Girona, Santander, Oviedo, Avilés, 

Gijón, Córdoba, Zaragoza, Sevilla, Toledo o La Laguna.

On: Diferents ciutats

Quan: 31 de desembre

Vigo es vesteix de llums
La ciutat de Vigo s'ha convertit, en els darrers anys, en 

tot un referent de la il·luminació nadalenca. Des del 

23 de novembre i fins a mitjans del mes de gener, més 

de 2.700 arcs, 465 arbres i 334 carrers brillaran per 

tot arreu. A més, l'alcalde (Abel Caballero) ha convidat 

tothom a visitar la ciutat. De moment, les previsions 

més optimistes calculen gairebé 100.000 visitants. 

Apunta-t'hi!

On: Vigo (Pontevedra)

Quan: Del 23 de novembre al 10 de gener

Mi Boda Rocks Experience
L'esdeveniment nupcial per excel·lència continua la seva 

gira per España, també el 2020. Si ja se t'han declarat, o ho 

has fet tu, o bé tens pensat de fer-ho properament, aquest 

esdeveniment t'interessa. Coneix de primera mà les últimes 

tendències del sector matrimonial i prepara el teu enllaç 

amb l'ajuda dels millors professionals.  

On: Zaragoza, Sevilla i València

Quan: 9 de febrer (Hotel Reina Petronila), 16 de febrer 

(Hotel Silken Al Andalus Palace), 1 de març (Hotel Balneario 

Las Arenas).

Festa dels indians
La gran festa tradicional de la illa de La Palma arriba 

puntual, com cada febrer, als carrers de la seva capital. 

Inclosa al programa de festes de carnaval, caricaturitza 

l'emigració canària en tornar de Cuba en el segle XIX. Com 

a elements fonamentals de la celebració hi ha la vestimenta 

blanca, el llançament de pólvores de talc a l'aire de La 

Palma i la negra Tomasa, que acudeix puntual a l'atri de 

l'ajuntament per iniciar la festa.

On: Santa Cruz de La Palma (Illes Canàries)

Quan: 24 de febrer
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