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L'estiu de la
nostra vida
Podríem començar aquesta carta editorial, com moltes
altres vegades, saludant l'estació més esperada de
l'any, però aquest cop és diferent. Des que vam publicar
el darrer número de la nostra revista Exclusiva, han
passat moltes coses i no totes han estat agradables.
Els esdeveniments que s'han anat succeint els últims
mesos fan que aquest estiu tingui un significat especial.
A Assegurances Catalana Occident ens apassionen les
persones i, precisament perquè són les persones les qui
han patit més durant aquest període del qual comencem
a sortir, els volem dedicar un homenatge estiuenc que
resulti inoblidable.
La intenció és aprofitar la bonança climàtica, la llum,
la calor, l'esperit de festa… En resum, tots els ressorts
psicològics positius que ens brinda aquest època. Sense
oblidar el que hem viscut, però pensant que el futur és el
lloc on passarem la resta de les nostres vides, convidem els
lectors de la revista a adaptar-se a les noves normalitats
sense perdre ni un bri d'il·lusió per gaudir del més senzill
i meravellós que suposa fer plans amb els nostres.
És cert que encara no sabem l'abast ni el nivell dels canvis
que l'amenaça vírica suposarà, però seguint els consells
i les prescripcions que dictin les autoritats sanitàries i,
sobretot, apel·lant a la nostra responsabilitat personal i al
respecte cap als altres, a Assegurances Catalana Occident
creiem que cal continuar vivint tal com ho solíem fer.
Viatja, fes esport, pren el sol, ves de tapes, balla o fes
una remullada. Per això, en aquest número hem volgut
presentar tot un catàleg de propostes i alternatives
perquè la vida continuï el més semblant possible a com
era abans.
En definitiva, viatjar per Espanya i descobrir nous
paisatges, pobles i històries; gaudir de la nostra

gastronomia d'una manera sana i sostenible; mantenir
un equilibri físic i mental amb nosaltres mateixos i el
nostre entorn, o saber que podem continuar utilitzant el
cotxe contaminant menys són algunes de les coses que
volem explicar, en aquest número tan especial, després
del que hem viscut. I si et quedes a casa, decora, il·lumina,
arregla’t, convida familiars i amics, juga amb els més
petits i, encara que sigui sense petons ni abraçades,
sent-los a prop i pensa en totes les hores, dies i mesos en
què no els has tingut a la vora. Prepara't per viure l'estiu
de la teva vida, que, com sempre, precedirà una tardor
meravellosa i un hivern de somni.

Comunicació i Promocions Comercials
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EN FORMA

El teu gym a casa
Les circumstàncies que ens han obligat a quedar-nos a casa
durant els darrers mesos i les restriccions de moviment ocasionades
han aguditzat el nostre enginy fisicoesportiu.
Qui diu que la vida casolana i l'esport són incompatibles?

4
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Des de bon matí
Si ets dels qui salten del llit com una molla i el teu

El ritme circadiari és el procés
natural de canvis físics, mentals i
de comportament que experimenta
el cos humà en un cicle de 24 hores.
La llum i la foscor són les seves
principals influències i sovint també
se l'anomena rellotge biològic.

ritme circadiari és diürn, la rutina d'exercicis següent
t'interessa. Segons apunten molts especialistes de
l'àmbit esportiu, com el nostre entrenador personal
Dani García, des del punt de vista metabòlic i fisiològic, sempre és recomanable practicar activitat física
lluny de les hores dels àpats. A continuació, i pensant
en possibles estades preventives o obligades a casa,
et convidem a combinar feines domèstiques i exercici
físic, des de ben d'hora.

Postura de bon dia
El moment de la higiene personal és

Abdominals

Mitjos esquats

Tan bon punt et despertes, el primer

Molt similar a l'esquat estàndard, però

exercici. Aprofita la flexió de tronc

abdominal del dia és el que fas en

amb la diferència que la flexió de ge-

que fas en rentar-te la cara o les dents.

incorporar-te del llit. Per què no en

noll es fa a 90 graus; és a dir, la cuixa

Aquest moviment s'anomena postura

fas uns quants més? Fes repeticions

se situa de manera horitzontal al terra.

de bon dia i, repetit uns quants cops,

també una bona alternativa per fer

és ideal per a l'esquena.

pausades i al teu ritme.

Rutina 1: principiant

Rutina 1: principiant

Rutina 1: principiant

x 5 repeticions

x 5 repeticions

x 10 repeticions

Rutina 2: mitjà

Rutina 2: mitjà

Rutina 2: mitjà

x 10 repeticions

x 10 repeticions

x 15 repeticions

Rutina 3: avançat

Rutina 3: avançat

Rutina 3: avançat

x 15 repeticions

x 15 repeticions

x 20 repeticions
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EN FORMA

No diàries
Feines de casa

Amb el cistell de la roba et proposem dos exercicis:

Diàries

Curl de bíceps

Escombrar:

Agafa el cistell amb les mans i col·loca els braços perpendicularment al terra,
Aquest exercici tan

doblega els colzes i acosta't el cistell al pit.

monòton es pot convertir en un treball
excel·lent per als teus bessons si el
fas caminant de puntetes. Aquest

Rutina 1: principiant
x 10 repeticions

moviment repetit cada dia t'ajudarà a
tonificar les cames en conjunt.

Fregar el terra:

Rutina 2: mitjà
x 15 repeticions

Al contrari de

quan escombres, ara són els talons els

Rutina 3: avançat
x 20 repeticions

que toquen a terra i les puntes queden
alçades. D'aquesta manera, enfortiràs
els músculs tibials.

Fer els llits: Un altre dels clàssics

Elevació frontal d'espatlla

de

que,

Amb el cistell a les mans i els braços en perpendicular

normalment, ens obliga a ajupir-nos.

al terra, allunya't el cistell del cos mantenint els

Doncs bé, aquest gest es torna molt

braços rectes.

les

feines

domèstiques

més intens i físicament profitós si
ets capaç de fer-lo com un “esquat de
sumo”. Aquesta modalitat requereix
un moviment pausat amb les cames,
més separades del normal i amb les
puntes dels peus mirant enfora. Baixa
suaument i, si notes que et tiben
els adductors, vol dir que estàs fent
l'exercici correctament.
Gestos com passar un drap per les
finestres, netejar la cuina o fregar
plats també es poden fer amb la mà
no

dominant.

D'aquesta

manera,

obligaràs el cos a activar fibres
musculars que normalment queden
inertes i milloraràs la coordinació
neuromuscular.

Rutina 1: principiant
x 10 repeticions
Rutina 2: mitjà
x 15 repeticions
Rutina 3: avançat
x 20 repeticions

Fer la compra pot ser una altra font
d'exercici i despesa calòrica. Oblida't del
carret si no has de fer una compra quinzenal
o mensual i agafa dues bosses de tela. Intenta
repartir el pes entre les bosses, per poder-ne
portar una a cada mà mentre tornes a casa
a peu o vas cap al cotxe. Aquesta pràctica
s'anomena el passeig del granger i permet
fer un treball completíssim de trapezis i
cames, principalment.

6
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Oci a casa
Fins i tot gaudint d'hàbits suposadament sedentaris, com mirar la teva sèrie
preferida, llegir un llibre o escoltar música, pots continuar posant-te en forma.
I és que assegut també s'entrena! A continuació et proposem una rutina setmanal
lleugera de dilluns a dissabte que podràs seguir sense gaire esforç.

La rutina de Dani García
Entrenador personal de la Federació
Espanyola de Fisioculturisme i Fitness.
644 615 251

TiempoGarcia
@tiempogarcia

Davant de la tele

Aixecar i abaixar extremitats

Obrir i tancar extremitats
Dilluns

Dimarts

Dijous

Col·loca els braços en creu mantenintlos paral·lels al terra, tanca'ls fins que
s'ajuntin per davant i torna'ls a obrir.
Fes-ho a un ritme moderat o para

Estirar i doblegar extremitats

Divendres

Dimecres

Dissabte

Posa els braços rectes, aixeca'n un

Posa els braços rectes cap endavant i

tant com puguis i abaixa l'altre en

amb els palmells de les mans mirant

moviments alterns. Completa l'exercici

amunt. Doblega els braços suaument i

de manera compassada i parsimoniosa,

a la vegada fins a tocar-te les espatlles

descansa i fes el mateix amb les cames.

amb les mans. Descansa abans de
passar a l'exercici de cames, fent un

quan te'n cansis, agafa aire i repeteix

moviment molt similar al de pedalar

el moviment amb les cames. Per

en bicicleta.

descomptat, i com que es tracta del
teu temps d'oci, no hi ha un nombre de
repeticions suggerit.

Llegint o escoltant música
Els exercicis hipopressius són els més idonis per a aquests moments. Mentre
practiques aquestes activitats, i de manera suau, pots enfortir abdomen i glutis,
ja que tots dos grups musculars són de recuperació ràpida i admeten rutines
periòdiques sense provocar els temuts cruiximents.

Abdomen hipopressiu
Consisteix en amagar la panxa com si volguessis fer sortir el melic per l'esquena.
Mantén aquesta posició mentre llegeixes, durant el temps que consideris oportú
en funció del teu nivell físic i la teva resistència.

Gluti hipopressiu
Contreu ben fort els glutis tanta estona com puguis i, fins i tot, practica algun ball
mentre escoltes la teva cançó preferida.

7
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NUTRICIÓ

Consells
per a
una dieta
d'estiu
saludable
Tot el que ha passat
aquests últims mesos al
voltant de les nostres vides
i, particularment, el que té a
veure amb la nutrició ens ha de
fer valorar encara més,
si és possible, la cura de
la nostra dieta.

8
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Consumir productes de temporada
i de proximitat és la millor
manera de respectar el
medi ambient i, de
passada, mantenir
una dieta saludable.
Avui

dia,

l'alimentació

juga

un

paper importantíssim. Conceptes com
tecnologia,

sostenibilitat,

equilibri

dietètic i qualitat dels aliments es consideren inseparables de qualsevol tendència
nutricional. Per tot això, i perquè el teu
estiu també sigui inoblidable des del punt de vista
alimentari, el que ve a continuació t'interessa.

Alimentació conscient
Aquesta pràctica consisteix en entendre bé què són
els aliments, què ens aporten i com ens hi relacionem.
Converteix-te en subjecte actiu i agafa les regnes de la teva
dieta d'estiu. Aprofita que els horaris es relaxen o, fins i tot,
que tens vacances, per convertir l'hora d'esmorzar, dinar
o sopar en un moment exclusiu. Un truc que va molt bé
és apagar la tele o la ràdio, o deixar de fer qualsevol altra
activitat distorsionadora. D'aquesta manera, aconseguiràs
centrar-te de ple en l'acte de menjar. Igualment, cal que hi
posis una bona dosi d'autocontrol i comencis a respondre a
preguntes com "què m'agrada?" o "tinc gana, realment?", ja
que de vegades no mengem per gana, sinó que són l'ansietat
o l'avorriment les pautes que ens dominen.

La gana emocional
És ben sabut que les emocions condicionen la nostra
relació amb el menjar. Aprèn a diferenciar entre la gana
emocional i la gana real i ja hi tindràs molt de guanyat.
Sobretot en períodes de descans i inactivitat, fixa't bé
en si la sensació de gana t'arriba de manera sobtada o
bé comença de mica en mica fins a l'hora habitual de
l'àpat. Preocupa't que la quantitat s'adeqüi a les teves
necessitats, assaboreix el menjar, gaudeix del plat i, en
acabat, no et sentis culpable.

9
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NUTRICIÓ

Sostenibilitat
Tenir cura del planeta és una altra de les
derivades que implica portar una dieta
saludable. Sens dubte, la manera més
fàcil que tenim per mantenir l'equilibri del
nostre entorn té relació amb l'adquisició
de productes de proximitat i de temporada. La prestigiosa revista mèdica
The Lancet ha publicat fa poc un informe
a través de la seva comissió d'experts
internacionals EAT-Lancet, del qual també
s'ha fet ressò la FEN (Fundació Espanyola
de Nutrició). L'informe aconsella seguir
una dieta molt variada i equilibrada, en
quantitats adaptables a cada moment de
l'any i a l'àrea geogràfica en particular.

Aliments del futur
El marisc, la carn o els ous 100%
vegetals ja són una realitat. Si encara
no n'has vist, no tardaràs gaire en
ferho.
Elaborats a partir d'algues, la família
dels fruits del mar vegetals d'origen

Redueix els sucres afegits

sostenible ens presentarà molt aviat
llagostins veggie o crancs i llagostes

Els sucres afegits són tots aquells que han estat refinats i no són

elaborats a base de plantes. De la

presents de manera natural en els aliments. Dona una ullada a les

mateixa manera, les hamburgueses

etiquetes de cada producte per identificar si en porten. Alguns dels

vegetals ja es comencen a incloure

més habituals són la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa, la

en els menús de menjar ràpid, així

melassa o el midó hidrolitzat. Una bona manera d'evitar totes aquestes

com els ous d'origen vegetal a base

substàncies consisteix en intentar reduir el consum de refrescos

de mongeta mungo, una lleguminosa

i postres ensucrats, salses, amaniments, sucs no naturals o, fins i tot,

d'origen

els cereals de l'esmorzar. Educa el paladar per degustar productes

vitaminada.

asiàtic

molt

nutritiva i

sense més sucres dels que ja conté cada aliment: n'hi ha molts més
dels que et penses. La verdura, la fruita, la carn magra, el peix, el
marisc, la fruita seca, l'oli d'oliva, els ous o, fins i tot, la xocolata amb
la major proporció de cacau possible ja permeten ingerir la quantitat
de sucre necessari.

10
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Total diari recomanat

SUGAR

Fruites: 200 g

Proteïnes: 209 g

Patata i iuca: 50 g

Verdures: 300 g

Llegums: 75 g

Ous: 13 g

Sucres: 3 g

Fruita seca: 50 g

Greixos afegits: 52 g

Pollastre i altres aus: 29 g

Arròs, blat, blat de moro i
altres cereals: 232 g

Olis insaturats: 40 g

Peix: 28 g

Olis saturats: 12 g

Vedella, xai i porc: 14 g

Llet sencera o equivalents
de productes lactis: 250 g
11
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Estiu granissat

Granissat de llimona

Granissat de meló

Granissat de kiwi

El clàssic de l'estiu és el millor antídot

Aquest refresc de vitamines és un

Són prou conegudes les propietats

contra els dies més calorosos. Fàcil

altre dels grans aliats contra el sol

antioxidants d'aquesta fruita, originària

i ràpid de preparar, és refrescant i

intens i les altes temperatures.

dels boscos riberencs del riu Iang-Tsé, a

resulta perfecte com a complement de
qualsevol dieta saludable.

Tria un meló d'aproximadament
1,5 kg, talla'l per la meitat i treu-ne

la Xina. Selecciona 6 kiwis en perfecte
estat de maduració i prepara't un
deliciós granissat estiuenc.

Pela 4 llimones i posa-les al got de

les llavors. Posa la polpa al got de

la liquadora, juntament amb ½ litre

la liquadora, juntament amb el suc

Necessites mig quilo de gel en glaçons

d'aigua, 100 g de sucre i 4 glaçons.

d'una llimona, 100 g de sucre i gel al

o picat, els 6 kiwis pelats, 15 g de sucre

Com a suggeriment, també hi pots

gust. Barreja-ho bé fins a aconseguir

i unes quantes fulles de menta fresca.

tirar alguns trossets de pela per

la textura desitjada i, si cal, afegeix-

Posa-ho tot al got de la liquadora i

obtenir un gust més intens. Tritura-

hi més gel. Com a decoració, pots

tritura-ho fins a obtenir la textura

ho fins que tingui la consistència

col·locar unes quantes fulles de

adequada. Com a presentació, col·loca

desitjada, posa-hi una canyeta i

menta al got amb què ho serveixis.

mitja rodanxa de kiwi tallat a la vora

gaudeix d'aquest plaer tan deliciós

del got i afegeix-hi una canyeta.

com refrescant.

4 persones

4 persones

4 persones
13
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LA TEVA LLAR

Do It Yourself
Ha arribat l'hora d'obrir finestres, decorar habitacions, patis, terrasses o porxos.
Passa-t'ho bé confeccionant les teves pròpies garlandes d'estiu amb elements
simples i fàcils de manipular.

Garlanda de fruites

Banderoles de tela

Garlanda vertical de flors

1. Busca

1. Recopila tela texana de peces que ja

1. Agafa dos o tres brics buits i des-

prims. Les capses de cereals són

no et posis.

munta'ls per aconseguir una sola peça

perfectes per a aquesta manualitat.

2. Amb una plantilla, dibuixa un

de cartró.

2. Desmunta-les per tenir el car-

triangle sobre la tela. Si vols, pots

2. Pinta amb pintures al tremp o acríliques

tró llis i dibuixa les formes de les

donar forma arrodonida a la punta,

la part exterior de l'envàs, deixant la part

fruites a la superfície. Aprofita

de manera que el resultat sigui com el

platejada al natural. D'aquesta manera, la

les més grosses per fer la silueta

de la imatge. Repeteix el procés tants

garlanda brillarà amb el sol.

principal i deixa les més petites per

cops com banderoles vulguis fer.

3. Dibuixa un rectangle horitzontal sobre

dibuixar els detalls.

3. Un cop tinguis totes les banderoles

el cartró. Mesura 1 cm a la part superior

3. Pinta les siluetes amb pintura

dibuixades, retalla les siluetes amb

i, a partir d'allà, dibuixa línies o pètals i

de colors. Per exemple, per a la

cura.

retalla-ho.

llimona, utilitza pintura blanca per

4. Per unir-les, fes un repunt a la

4. Per al centre de la flor, recicla taps

al fons i groga per als detalls.

part superior, deixa una petita vora

d'ampolles o de brics. Pinta'ls de colors i

4. Quan les peces s'hagin assecat,

d'aproximadament 2 cm de gruix per

fes-hi un forat al centre.

enganxa els detalls sobre la silueta

poder-hi passar la corda després.

5. Encaixa la silueta de la flor sobre el tap

principal amb cola blanca. Així,

5. Decora les banderoles amb el teu

i enganxa les dues parts. Uneix les flors

les teves fruites tindran una mica

motiu preferit. Hi pots fer dibuixos a

amb un cordill i un nus.

de relleu. Afegeix-hi tants detalls,

mà alçada o bé buscar alguna plantilla

6. Col·loca la garlanda verticalment. Pots

formes i colors com vulguis. Repe-

per pintar lletres i formar paraules.

repetir el procés per fer diverses tires

teix el procés amb la resta de

6. Quan la pintura estigui seca, uneix

i crear un efecte de cortina de flors.

fruites.

les banderoles amb una corda.

uns

quants

cartrons

5. Un cop hagis enllestit totes les

DIY de Maite Ortega

formes, fes dos foradets a cada peça

Artista multidisciplinària

i uneix-les amb un cordill.

http://www.maiteortega.com
@maite_ortega
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Especial nens
Tres mesos de vacances signifiquen molt de temps lliure.
Per això, et presentem tres propostes originals per mantenir la canalla
ocupada mentre crea el seu propi entreteniment.

6

5

4

3

2
1

Trencaclosques reversible
amb bastonets de gelat

Ouera per a sèries

Bitlles amb ampolles

1. Aconsegueix una ouera i posa els

1. Aplega sis ampolles de plàstic de

1. Agafa sis bastonets de gelat

ous a part.

la

2. Pinta els ous amb un pinzell i

etiquetes amb cura.

pintura de colors, com ara blau,

2. Un cop netes, pinta i decora les

vermell i groc. Deixa'ls assecar.

ampolles al teu gust. Per exemple,

3. Mentre

per trencaclosques i pinta'ls amb
pintura o retoladors per a fusta,
d'entrada només per una cara.
2. Quan s'hagin eixugat, gira'ls i pinta l'altra cara d'un color diferent.
3. Deixa'ls assecar i col·loca'ls junts.
Amb un tros de cinta adhesiva de
paper, enganxa els bastonets i gira'ls.
4. Dibuixa
qualsevol

sobre
cosa

els

que

bastonets
se

t'acudi:

animals, objectes, el cel, etc. Utilitza
retoladors o bé pinzells i pintura.
5. Un cop secs, repeteix l'operació
per l'altra cara, retira la cinta
adhesiva i obtindràs un preciós
trencaclosques reversible i molt
original.

s'eixuguen,

mateixa

mida

i

treu-ne

les

agafa una

fes servir pintura blanca per a

cartolina i dibuixa-hi diferents sèries

totes les ampolles i, quan s'hagin

amb els colors dels ous, perquè

assecat, decora-les amb retoladors

els petits després les copiïn. La

de colors, dibuixant línies a tot

dificultat pot variar en funció de

el volt de l'ampolla. Combina el

l'edat. També pots fer només un

color dels taps amb el de les línies.

fragment d’una sèrie a la cartolina,

També

perquè siguin ells qui la continuïn.

com a la il·lustració.

Utilitza tantes cartolines com patrons

3. Finalment,

vulguis fer. Per aprofitar millor el

embut, omple les ampolles amb

paper, també pots dibuixar sèries

sorra, sal o aigua perquè tinguin pes

a totes dues cares.

i les bitlles es mantinguin dretes.

4. A jugar! Presenta les diferents

No les omplis més del compte o serà

targetes al jugador perquè imiti sobre

massa difícil tombar-les.

pots

numerar les
amb

l'ajuda

bitlles
d'un

l'ouera els patrons mostrats.
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MASCOTES

Com pots evitar el sobrepès
de la teva mascota
Igual que els humans, els nostres animals de companyia també
poden patir sobrepès. Si segueixes unes petites pautes de comportament
alimentari i una rutina diària d'exercici, ets a temps de controlar
els quilos de més del teu gat o gos.

La llarga quarantena viscuda aquests darrers
mesos, que ha obligat a fer sortides breus i
estades llargues a casa, ha pogut provocar

Factors com l'edat,
el sexe, la raça o
l'esterilització també
poden influir de manera
directa en el pes de l'animal.

obesitat en moltes de les nostres mascotes.
És obvi que el desequilibri entre les calories
ingerides i les cremades figura com la principal
causa d'un augment de pes que sol portar
associats problemes de salut. No obstant això,
hi ha altres condicionants que influeixen o
predisposen a l'excés de pes.

1. Edat
Per als nostres amics més sènior, a partir
dels 7 anys en els gossos i dels 11 en els gats,
l'alimentació requereix una reducció de greixos i un augment de proteïnes i vitamines.
Hi ha pinsos adaptats a cada edat que, amb
una bona rutina d'exercici físic, sens dubte,
contribuiran al manteniment dels músculs i
les articulacions de la teva mascota.

2. Sexe
Les femelles presenten una major predisposició
a l'obesitat, a causa dels dipòsits de greix
congènits que tenen per alletar les cries. En
definitiva, reserves d'energia extres que, mal
gestionades, poden contribuir al sobrepès.

16
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Pautes i consells antiobesitat

3. Raça
A l'hora de guanyar pes, la raça és un fet diferencial
entre els nostres animals de companyia. Els buldog,
bòxer,

retriever

del

Labrador,

pastor

alemany,

beagle, rottweiler, schnauzer, cocker o pug són, per

A continuació et presentem un petit resum de pautes
antiobesitat que faran que la teva mascota visqui més
i millor.

condicionants genètics, les races més propenses a
engreixar-se. Entre els gats, la família dels perses,
els sphynx (esfinx), els sagrats de Birmània, els
ragamuffin, els exòtics de pèl curt o els manx es troben
entre les races més susceptibles de patir obesitat.

1. Treu-lo a passejar almenys un parell de cops al dia,
si parlem de gossos, i juga amb el teu gat un mínim de
quinze minuts diaris. No t'anirà gens malament tenir
alguna joguina per animar la interacció.
2. Assegura't de banyar el gos un cop al mes i, tant per
a gats com per a gossos, mantén nets i ventilats els
seus llocs de descans.

4. Esterilització
En general, en el cas dels animals esterilitzats o
castrats, es produeix un canvi en el comportament
alimentari que ve acompanyat de variacions en el
metabolisme basal i d'una reducció espontània de
l'activitat. A més, hi hem de sumar un augment d'entre
el 20 i el 30% de la ingesta pel que fa als gats, i d'un
20% de mitjana pel que fa als gossos. Per contrarestar
aquests efectes, els experts recomanen no reduir la
ració d'aliment habitual, però sí adaptar-la. Per ferho, hi ha diferents opcions d'alimentació equilibrada,
formulada

especialment

per

prevenir

possibles

situacions de sobrepès que derivin en patologies més

3. Esforça't per donar-los la combinació més adequada
i equilibrada d'aliments secs i humits.
4. Si notes qualsevol canvi de comportament o de
rutines en l'animal, consulta el teu veterinari de
confiança.

greus, com càlculs urinaris i diabetis.
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ESTALVI

Compost,
el nou adob casolà
Una manera d'introduir els més petits de casa en el respecte al medi ambient,
el reciclatge i el consum responsable és fer-los partícips de processos com el de
fabricar compostatge casolà.

A banda del benefici
ecològic i de la
conscienciació
mediambiental que
suposa la fabricació de
compost a casa, aquesta
és una activitat en què pot
participar tota la família.
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Si fas servir un test o una caixa de

De tant en tant, rega el contenidor amb

plàstic, fes un parell de forats a la

moderació, per tal d’aconseguir una

base i col·loca-hi una primera capa de

humidificació uniforme a través de les

terra i una segona capa de material

capes. A més, ventila periòdicament

sec, com ara palla, branques de poda

la massa del compost per agilitzar el

o serradures. Aquestes primeres capes

procés de descomposició.

són primordials per evitar que el fons
del compostador es podreixi i acabi

www.miteco.gob.es/es/

fent malbé la mescla.

La segona idea està
relacionada amb l'ús de
diferents tipus de matèria
orgànica.
És

important

compostador

entendre
no

és

un

que

un

cubell

d'escombraries, sinó un recipient per
fabricar adobs que puguin enriquir
plantes, horts o jardins.
Per preparar compost, cal familiaritzarse amb les tres idees bàsiques

Closques d'ou, peles de patata, peles

que et presentem tot seguit. A més, el

de fruita i verdura, herbes humides,

Ministeri per a la Transició Ecològica

marro de cafè, te, branques de poda o

i el Repte Demogràfic ha publicat un

fulles seques… Tot això és benvingut

manual de compostatge molt complet

a l'hora de disposar les capes de

a la seva pàgina web, per si t'interessa

substrat. De fet, com més varietat de

consultarlo.

capes humides i seques hi hagi, més
qualitat i equilibri tindrà el compost.

La primera de les tres idees
té a veure amb el recipient
compostador.
El recipient ha de ser adequat segons
el volum que vulguem produir. Per
descomptat, es poden comprar cubetes

Un cop ubicats els substrats, el procés

Dades oficials
aportades pel
Ministeri

químic és simple i es desenvolupa com
a resultat de la combinació de sucres,
cel·lulosa i nitrogen que té lloc en
barrejar els diferents residus.

• Cada dia, generem 1,5 kg de
residus per persona.
• Més del 85% dels components
de les nostres escombraries

Per acabar, el tercer concepte
és evitar que els residus es
podreixin i el compost acabi
essent una massa informe
d'olor desagradable.

• Un 40% del que llencem és

habilita caixes o gavetes de fusta o de

Perquè això no passi és fonamental

• De cada 100 kg de residus

plàstic. Un cop triat el recipient, evita

mantenir un cert grau d'humitat que

orgànics, podem obtenir 30 kg

que estigui en contacte amb el terra.

ajudi a consolidar el poder fertilitzant.

d'adob.

especials, però la nostra recomanació,
seguint la pauta del reciclatge, és que
intentis reutilitzar algun objecte per
donar-li una segona vida. Per exemple,
busca testos o jardineres en desús o bé

són reciclables.

matèria orgànica que podria
tornar a la terra.
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ENTREVISTA

Conversa
amb Sobera
És difícil trobar una cara
més popular i mediàtica en el
panorama televisiu actual que
la d'aquest actor i presentador
biscaí. Simpatia, agudesa mental i, sobretot, un extraordinari
sentit de l'humor fan de Carlos
Sobera un veritable tòtem de la
comunicació.
El que potser no sap gaire gent és que, abans
de tot això, Carlos Sobera ja era llicenciat en
Dret per la Universitat de Deusto, exprofessor
de Publicitat a la Universitat del País Basc i, fins
i tot, fundador d'un grup de teatre anomenat
La Espuela. De manera que aprofitarem aquesta
oportunitat que tan amablement ens ofereix
per preguntar-li directament sobre aquestes
i altres qüestions.
P. Abans de res, desitgem de tot cor que tant
vostè com el seu entorn hagin passat la fase
més dura de la pandèmia de la millor manera
possible. Dit això, i sense voler aprofundir
gaire en el tema, només una pregunta. Què
ha significat per a Carlos Sobera, en poques
paraules, el que s'ha viscut aquests darrers
mesos?
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R. Fonamentalment ha significat

R. Què va ser primer: l'ou o la gallina?

R. Doncs mira, triaria 50x15 de

una oportunitat per conèixer-me a

(Riu.) Bé, responc. Tot i que em vaig

Telecinco, perquè va ser el primer i,

mi mateix. El confinament ens ha

llicenciar en Dret i vaig ser professor

a més, el que em va servir per donar-

portat a tots a trobar-nos davant del

d'universitat, sempre havia volgut ser

me a conèixer a l'audiència. També

mirall, a reflexionar sobre el que som

actor, això va ser el primer. De fet, tot

triaria l'últim, perquè és el programa

i com vivim, i què volem per al nostre

just entrar a la facultat de Deusto, vaig

del qual visc, First Dates. Entremig,

futur i el de les nostres famílies, i això

crear el grup de teatre La Espuela.

no

és una de les poques coses bones,

Com diria Ernesto Sabato en aquella

companys de Date el bote, tota una

probablement l'única a banda de la

famosa i meravellosa novel·la que és

gran teràpia professional i personal,

solidaritat, que es deriva d'aquesta

El túnel, per a mi, la universitat va

perquè mai no m'ho he passat tan

crisi de la COVID-19.

ser una mena de refugi enmig de la

bé en un concurs com en aquell. I

tempesta.

finalment,

P. En realitat, un dels motius que ens

em

puc

oblidar

dels

Supervivientes,

meus

perquè

m'ha fet descobrir un univers nou i

va portar a triar el seu perfil per a

Precisament una tempesta mental és

m'ha donat l'oportunitat de conèixer

aquest número té molt a veure amb

el que travessava mentre treballava

gent meravellosa.

la seva actitud vital i amb el caràcter

a la universitat com a professor,

positiu i optimista que transcendeix

perquè no acabava de saber què fer

P. Per acabar, i a manera de petita

a l'opinió pública a través de la seva

ni com dirigir de manera cauta, però,

reflexió d'algú que es dedica bàsi-

feina. Està d'acord amb aquesta

determinada, els meus passos cap

cament a entretenir els altres, quin

afirmació?

al món de la interpretació. Això em

creu que seria el gran ensenyament

va fer, posar els peus a terra i veure

que hem de treure de tot el que hem

R. Sí, perquè, a més, no és un posat,

les coses amb molta més claredat.

viscut en aquest històric 2020?

ni tan sols és un exercici de voluntat.

L'inconvenient és que vaig arribar

És tal com em surt: sóc així. Ho

més tard al món professional, però

R. El gran ensenyament, sens dubte,

duc a l'ànima, a l'ADN; no entenc

quan ho vaig fer ja tenia el cap més

és que la vida no és eterna i que es

la vida d'una altra manera. Crec en

ben moblat. Vist amb perspectiva,

pot perdre en un segon, que ens hem

l'optimisme, en l'alegria, en l'esperit

crec que em va anar bé.

de cuidar i cuidar els altres, i que

combatiu… Crec que sense això la

hem d'aprendre a convèncer la nostra

vida es fa molt més complicada;

P. La llista de programes en què ha

classe política que hi ha certes nor-

sobretot, es fa molt més complicada

participat Carlos Sobera no cabria en

mes elementals de comportament ètic

per a la gent que t'envolta, i això és

aquestes dues pàgines d'entrevista…

que no es poden violentar. Després,

l'últim que vull.

Date el bote a ETB2, ¿Quién quiere ser

que cadascú en tregui els seus propis

millonario?, 50x15, Los mejores años

ensenyaments. A mi, per exemple,

P. Com comentàvem a la introducció,

de nuestra vida, Atrapa un millón o,

un dels que m'ha servit molt és que

la primera part de la seva vida pro-

més darrerament, els realities First

l'entreteniment és una gran teràpia

fessional no havia estat relacionada

Dates o Supervivientes, tots uns

per a l'ànima i que, per tant, els qui

amb el món televisiu. Quin va ser el

superèxits d'audiència. Si hagués de

ens dediquem a entretenir la gent, en

detonant o el fet puntual que l'hi va

triar algun de tots aquests espais i,

el fons, actuem com a metges.

introduir? Va ser una casualitat o

per descomptat, sense desmerèixer

realment ho va buscar?

la resta, quin seria l'escollit i per què?
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FORMACIÓ

Aprèn idiomes
sense sortir de casa
T'has plantejat la possibilitat d'estudiar altres llengües? Aprofita les circumstàncies
i amplia la teva capacitat de socialitzar-te globalment i el teu sostre professional
perfeccionant un idioma o incorporant-ne un de nou.
La conjuntura viscuda, i la que molt

El conegut com a mètode deconstructiu

probablement ens espera, fa de casa

es basa en l'aprenentatge i el domini

nostra un lloc molt més funcional

d'unes quantes frases senzilles, de

del que era abans. És probable que

qualsevol idioma, que permetin sinte-

hagis hagut d'habilitar un espai per al

titzar els ritmes naturals d'aquesta

teletreball que abans no tenies o, fi ns

llengua en concret. Les típiques frases

i tot, que ja disposis d'un set de rodatge

com “la nena es pentina”, “la mare

exclusiu per a les videotrucades amb

m'estima” o “ella és la meva mare”

la família i els amics. Per tot això, la

ajuden a entendre l'arquitectura de

nostra recomanació, ja que t'has dotat

cada idioma. Com a resum d'aquesta

de tota aquesta infraestructura, és

forma d'entendre l'aprenentatge d'una

que l'aprofitis per fer algun curs

llengua, podem concloure que allò que

d'idiomes des de casa i potser, ves a

s'estudia és més important que no pas

saber, fi ns i tot optar per nous horit-

com s'estudia. A priori, i segons aquest

zons laborals.

mètode,

Avui dia, els recursos educatius i els
mètodes en línia són molts i variats.
Com sempre, però, darrere de tota la
parafernàlia tecnològica i digital, hi ha
d'haver una voluntat clara i ferma de
voler-ho fer.

resulten

més

productives

unes poques hores estudiant paraules,
frases o expressions d'ús freqüent
que embolicar-se amb gramàtiques i
regles d'ortografia complicades des del
començament. Aplicacions i webs com
Anki, Memrise o Quizlet ens ajuden,
mitjançant un sistema de targetes, a

Aprendre el més bàsic és, potser,

aprendre memoritzant molts conceptes

la primera regla. Sovint, una de les

bàsics.

fórmules recomanades pels experts
consisteix en dominar les 100 o 200
paraules més habituals d'un idioma,
així com les estructures més senzilles.

Una bona manera de començar
a relacionar-se amb un idioma
és la televisió. La plataforma
d'entreteniment
una

eina

Netflix

ofereix

anomenada

LLN

(Language Learning with Netflix)
que,

instal·lant

gratuïta

al

una

extensió

navegador

Google

Chrome, et permet triar les teves
sèries

preferides

en

l'idioma

memrise.com/es/

que vulguis i en dos formats de

quizlet.com/es

traducció: literal i humana (que
tradueix expressions i modismes).

Les apps d'idiomes:

De moment només està disponible

Duolingo – jocs i reptes

per a aquest navegador, però ja es

Babbel – diàlegs pràctics

treballa per generalitzar-la.

nitzat per temes seleccionables per

Tuneln – podcast de ràdio

www.languagelearningwithnetflix.com

afi nitat que faciliten la memorització.

SecondLife – tria un avatar i aprèn

Pàgines web com ara fluent-forever.
com ofereixen una aplicació amb un
mètode d'aprenentatge còmode, orga-
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Una altra manera d'aprendre
Com moltes altres activitats de tots els àmbits de la nostra vida,
l'educació i la formació s'han vist afectades per la pandèmia. Gràcies a les
noves tecnologies i a d'altres de no tan noves, les nostres cases s'han convertit
en aules improvisades.
com el primer objectiu. Però n'hi ha

creada per la pandèmia. Als seus

d'altres de no menys importants:

portals web i sota demanda, es pot

evitar el risc d'un excés de tasques,

trobar una gran varietat d'espais

adaptar el ritme de classe a les

divulgatius infantils i juvenils. A fi de

característiques tecnològiques de què

generar un reforç per a l'autonomia

disposa l'alumne i, fins i tot, evitar

personal, la motivació i la curiositat de

la sobresaturació de les plataformes

l'alumne en un període tan incert, el

educatives ofertes per les diferents

món de la comunicació replanteja les

autonomies.

seves graelles i se situa com a element

Des d'algunes institucions i ens
públics, com ara RTVE, han sorgit

milers de professors de tot Espanya
han

vist

com

els

seus

centres

d'ensenyament tancaven per culpa de la COVID-19. Conceptes com
"plataforma", "video-trucada", "videoconferència" o "teleclasse" comencen a
ser les paraules més utilitzades per la
comunitat educativa. Aquesta forma
de transmissió de coneixements no
és nova: ja es practicava en major o
menor mesura en alguns centres, tant
de formació reglada com no reglada.
Ara, les circumstàncies han fet que es
generalitzi.

viscuda per milions d'estudiants.

en

Programes com "La Colla a casa" del

casa", que, a instàncies del Ministeri

canal valencià À Punt, el web d'EiTB

d'Educació, ha estat emetent classes

(radiotelevisió basca) Hiru3, el canal

per dos dels seus canals (La 2 i Clan)

Super3 i Catalunya Ràdio, el canal

per a infants d'entre 6 i 16 anys, cada

TVG2 de la Corporació de Ràdio i

dia de dilluns a divendres de 9 a

Televisió de Galícia, CMMPlay de

14 h. Matemàtiques, Ciències Socials,

Castella-la Manxa, SOS Estudiantes

Llengua, Educació Artística i Física o

a Andalusia o el canal de YouTube

Ciències Naturals són algunes de les

de la televisió balear IB3Júnior són

assignatures que els alumnes han

exemples de col·laboració i sinergia

pogut seguir en un format televisiu,

entre

relativament nou, perquè des de fa

autonòmiques i els seus ens radio-

temps ja hi ha programes educatius

televisius.

d'idiomes, ciències o història que,

En resum, la pandèmia ha convertit

iniciatives

Milions d'alumnes i centenars de

principal d'ajust a la nova realitat

com

"Aprendemos

a més, es poden descarregar des de
la seva pàgina web. www.rtve.es/
alacarta/videos/aprendemos-en-casa/
De la mateixa manera, les corpora-

En tot aquest procés, hi ha diversos

cions radiotelevisives de cada auto-

reptes que cal superar. Segons els

nomia

experts educatius, traslladar la nor-

educatius que ja s'emetien i n'han

malitat de les aules a les cases figura

afegit de nous, d'acord amb la situació

han

readaptat

continguts

les

institucions

educatives

la televisió en un aliat educatiu, en
lloc del que significava habitualment,
com a distracció a l'hora de fer els
deures. La presència d'aquest mitjà a
les cases espanyoles, amb gairebé un
100% de penetració, el situa com un
centre divulgador de coneixements
educatius excel·lent.
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EN PERSONA

Cada cop
més a prop
El professor Mariano Esteban
Rodríguez és tota una eminència
en la lluita contra els virus.
Aquest doctor en Farmàcia,
llicenciat en Ciències Biològiques
i professor d'Investigació del
Consell Superior d'Investigacions
Científiques (CSIC), es dedica, des
de ja fa dècades, a desentranyar els
misteris de malalties com el VIH,
el Zika, l'Ebola, el chikungunya,
l'hepatitis C, la malària, la
leishmània i, per descomptat, el
SARS-CoV-2 (síndrome respiratòria
aguda greu) causant de la COVID-19.

En el si del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), adscrit al

molts altres laboratoris que treballen a tot el món, l'esperança

CSIC i amb la col·laboració econòmica, entre d'altres, del Grup

de milions de persones dins i fora de les nostres fronteres.

Catalana Occident, a través de la seva Fundació Jesús Serra,
el doctor Esteban dirigeix un avançat projecte de vacuna

P. En quin punt exacte es troba la seva investigació,

contra el coronavirus, que ja es prova en ratolins. En aquesta

comparativament amb altres estudis que s'estan duent a

entrevista li preguntem sobre la investigació en curs i altres

terme en diferents punts del planeta?

temes interessants relacionats amb la pandèmia.
R. He de destacar que nosaltres vam començar la investiAbans de res, Dr. Esteban, li volem donar les gràcies per

gació de la vacuna i el desenvolupament de candidats vacunals

regalar-nos una mica del seu valuós temps i, sobretot, perquè

tan bon punt vam tenir coneixement de la publicació de la

tant vostè com el seu equip representen, juntament amb

seqüència completa del genoma del SARS-CoV-2, a mitjans
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del mes de gener de 2020. A altres

capacitat per bloquejar la infecció.

anys en què, suposadament, haurem

llocs del món, diferents equips han

Un cop definides les vacunes que

de conviure amb el virus. Per tal que

entrat en fases clíniques disposant

s’hagin d’utilitzar, que crec que seran

els casos d'infecció desapareguin,

de molts recursos i facilitats, fins i tot

més d'una, l'escalat a la producció i

les autoritats sanitàries han d'esta-

l'experimentació amb macacos, cosa

la distribució a tot el món l'han de

blir normes i vetllar perquè es

que no tenim a Espanya. No obstant

coordinar organismes internacionals,

compleixin. Per això, cal enfortir la

això, al meu grup del CNB, i amb

com ara l'OMS. Per sentir-nos prote-

sanitat i la ciència com a elements

la col·laboració del Dr. Juan García

gits, serà necessari vacunar gran

indispensables per a una millor salut i

Arriaza, ja hem generat un candidat

part de la població, assegurant una

el benestar de la població.

vacunal, MVA-COVID-19(S), basat en

cobertura del 70%. De tota manera,

una variant molt segura de la vacuna.

és predictible que puguin sorgir brots,

P. En relació amb la pregunta anterior,

De moment, tenim moltes expecta-

però, en el moment en què els casos

considera inevitables els rebrots?

tives i els resultats de l'anàlisi

d'infecció estiguin controlats per la

I si és així, com pensa que s'haurien

immunològica (anticossos i resposta

vacunació, la vida podria

de gestionar?

cel·lular de limfòcits T) arribaran

tornar a la normalitat.

aviat. Durant aquest estiu farem els
experiments d'eficàcia en ratolins

R. El que es preveu és que no tindrem
una vacuna d'ús general fins d'aquí

any o a principis de 2021.

Ja duem
a terme
assajos amb ratolins
per definir les
característiques
immunològiques del
virus i en tindrem a
punt els resultats al
llarg del mes de juny

P. Sembla obvi que la vacuna

No crec que es repeteixi la situació

virulència i s'atenuï prou com per

disminuirà de manera dràstica la

actual amb el mateix virus, tot i

extingir-se o quedar reduït a un

letalitat del virus i, a més, comportarà

que estic segur que, ja sigui un altre

reservori

la resolució o, almenys, la reducció

coronavirus o bé un virus diferent,

podem cantar victòria, ja que si el

dels efectes col·laterals que ha produït.

però amb capacitat per infectar per

virus mutés a formes més virulentes

Ara bé, creu que un cop descoberta

vies respiratòries i disseminar-se de

i resistents enfront de les vacunes,

la vacuna es podria generar una

persona a persona, ens acompanyarà

tindríem un gran problema. Per això,

sensació

cada cert temps (5-15 anys) i podrà

hem de poder disposar d'un ampli

produir epidèmies o pandèmies.

repertori de vacunes de primera,

i determinarem si la vacunació
protegeix

contra la infecció

pel

coronavirus i si aquesta protecció
s'exerceix sense efectes adversos.
Al mateix temps, estem col·laborant
amb una empresa per a la producció
de la vacuna i l'inici dels assajos
clínics en les fases I/II, que, si tot va
bé, es duran a terme a finals d'aquest

a un any o un any i mig, de manera
que és predictible que hi hagi rebrots,
ja que el virus no ha estat eliminat,
simplement està infectant en menor
mesura. Aquests rebrots poden tenir
més incidència a la tardor de 2020.
L'expectativa d'aquest virus, com
ha passat amb el seu cosí germà, el
SARS-CoV-1,

que

va

aparèixer

l’any 2002 i va desaparèixer dos
anys després, és que vagi perdent

enganyosa

d'optimisme

i despreocupació que ens portés a
abandonar els nous hàbits d'higiene
i de convivència que hem adquirit?

animal.

Igualment,

no

segona o tercera generació per evitar
La població, en general, ha percebut

resistències i escapaments del virus

aquesta pandèmia com un perill per

al sistema immunitari.

R. Sense cap dubte, entre els més

a la salut, però vivim en una societat

de 120 candidats vacunals amb els

que oblida molt fàcilment, sobretot

P. Al marge de la vacuna, molts

quals

globalment,

els més joves. Hem de mantenir la

especialistes parlen de la necessitat

desta-caran aquells que tenen més

vigilància durant almenys els dos

de trobar un antídot. És a dir, un

es

treballa
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EN PERSONA
còctel de medicaments vàlid per

que evitin morts i dolor. Avui dia,

Fundació Jesús Serra serveix com a

contrarestar els símptomes o, fins

a escala global, el SARS-CoV-2 ha

exemple de cap on ha de caminar el

i tot, buscar a través de fàrmacs la

provocat més de 7 milions d'infeccions

futur del nostre país. És fonamental

cronificació del virus en els casos més

i més de 400.000 morts. En el cas

que es creï una llei de mecenatge per

greus. D'alguna manera, seria una

concret d'Espanya, ja hi ha més de

facilitar i promoure les aportacions

cosa similar al que s'ha aconseguit

270.000 infectats, amb una taxa de

del sector privat a la ciència. Crec

amb el VIH. Quin grau d'importància

letalitat del 10%, a més d'unes pèrdues

que falta aquella empenta política

dona a aquesta qüestió?

econòmiques

R. El SARS-CoV-2 és un virus lític,
l'objectiu

principal

del

qual

això,

i de visibilitat de la ciència com a

l'obtenció d'antivirals i de vacunes ha

ingents.

Per

instrument per al desenvolupament

de ser una prioritat.

tecnològic d'una societat. A Espanya

és

multiplicar-se ràpidament en qüestió d'hores i propagar-se en un organisme. Contràriament al virus de la
immunodeficiència humana (VIH),
que s'integra en el genoma (ADN)
de l'hoste i hi perdura per sempre, el
coronavirus tendeix a desaparèixer
i, de moment, no s'ha observat que
es cronifiqui. Ho sabrem amb més
precisió a mesura que es faci el
seguiment de persones infectades, ja
que en alguns casos s'ha vist que han
donat positiu diverses vegades en la
prova de la PCR, però és una cosa
infreqüent. Encara no sabem fins a
quin punt la presència d'anticossos en
persones que han superat la infecció
protegeix contra el virus i durant

hi ha grans científics i grans centres

La població, en general,
ha percebut aquesta
pandèmia com un
perill. Malgrat tot,
vivim en una societat
que oblida molt
fàcilment, sobretot
els més joves. Per
això és vital mantenir
la vigilància durant
almenys dos anys, en
els quals haurem de
conviure amb el virus
de manera habitual.

de recerca, com també un planter
de joves brillants, però ens falta
més suport a l'R+D+I, que continua
estant molt per sota de la mitjana
europea. Confio i espero que aquesta
pandèmia hagi alertat la societat, els
polítics i els mitjans de comunicació
del fet que invertir en ciència és una
necessitat per fer front als reptes que
se'ns presentaran després de superar
aquesta crisi.
P. No volem acabar l'entrevista sense
fer-li abans la gran pregunta del
milió, del trilió o del valor infinit…
Ens podria donar una data realista per
a la implementació universal d'una
vacuna contra la COVID-19?

quant de temps.
P. En termes de finançament, aquesta

R. Es produiran diversos tipus de

pandèmia ha significat per al món

vacunes, que s'assajaran en diferents

amb

científic un abans i un després. És

fases clíniques durant els anys 2020

dues eines fonamentals: antivirals

probable que la investigació no hagués

i 2021, però l'ús massiu de les més

específics

disposat mai abans de tants mitjans

eficaces pot ser que no es faci realitat

d'antivirals és un procés molt llarg

arribats

fins a finals de 2021.

i costós; per això, per suplir aquesta

i privades. Per a entitats com la

mancança, s'estan fent servir fàrmacs

Fundació Jesús Serra, tan acostu-

que

prèviament

mada a la contribució filantròpica,

patogens.

aquesta és una gran notícia. Veu

Per
és

combatre

ja

contra
És

qualsevol

imprescindible
i

vacunes.

La

s'empraven
altres

virus

absolutament

patogen,

comptar

i

recerca

necessària

la

d'institucions

públiques

factible mantenir la tendència?

col·laboració entre els sectors públic
i privat per al desenvolupament de

R.

fàrmacs específics contra la COVID-19,

filantròpica

Definitivament,

la

contribució

d'institucions

com

la
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El coronavirus SARSCoV-2 és el causant de la
malaltia COVID-19

120 candidats vacunals
Aquesta és la xifra aproximada de tots els tipus
El nombre total de
països afectats per la
pandèmia és de 188 a
tot el món

de vacuna en els quals s’estaria treballant a
nivell global

Combatre el patogen

Més de 7 milions d'infeccions /
per sobre de 400.000 morts / 3,5 milions
de pacients recuperats

Antivirals

Vacunes

#1 La generació d'antivirals i
vacunes ha de ser una prioritat

Origen animal

Els seus parents genètics
més propers són els
coronavirus de ratpenat

Es produiran diferents
tipus de vacunes i el seu
ús massiu es generalitzarà
a la segona meitat de l'any

2021

L'ancestre comú de tots els
coronavirus podria tenir més de
5.000 mil anys d'antiguitat

27

en_persona.indd 27

29/06/2020 13:53
CATALANA_OCCIDENTE
EN PERSONA

CATALANA_OCCIDENTE • CATALAN • VERANO • SUMMER • 2020
210X268

40

00

TECHDÈNCIES

El més nou en gadgets…
A falta d'altres plaers i satisfaccions, et posem al dia en qüestions
tecnològiques. Aquí tens uns quants exemples originals i pràctics del més
buscat i venut aquesta temporada.

FITTRACK DARA
Aquesta bàscula intel·ligent mesura i monitora
fins a disset indicadors corporals relacionats
amb la salut: les masses muscular i òssia, el greix
corporal i el pes, entre d'altres. A més, a través
d'una aplicació, et permet fer-ne un seguiment
diari, setmanal i mensual per ajudar-te a
conèixer la teva progressió i a mantenir
la motivació. També ofereix informes
precisos sobre cada cos i reconeix fins a
vuit usuaris diferents.

LLUM DESPERTADOR PHILIPS
IMPRESSORA FOTOGRÀFICA HP SPROCKET 200
Aquesta petita impressora de mida butxaca t'acompanyarà
a tot arreu! Imprimeix les fotografies del mòbil a tot color i
en qualsevol lloc, i reviu les ocasions més especials a
través de l'aplicació HP Sprocket. Connecta el teu mòbil i
els de fins a cinc amics via bluetooth per imprimir i
compartir fotos a la vegada.

Aquest llum intel·ligent simula que comença a
clarejar i et desperta gradualment. Tria un dels
quatre nivells de brillantor, segons les teves
preferències, i activa el mode de sons de la natura
que et vingui de gust. L'única wake-up light del
mercat provada clínicament està avalada per
aquesta multinacional holandesa, amb més de cent
anys d'experiència en il·luminació. Desperta't bé!

28

techdencies.indd 28

26/06/2020 16:41
CATALANA_OCCIDENTE
TECHDENCIES

CATALANA_OCCIDENTE • CATALAN • VERANO • SUMMER • 2020
210X268

40

00

CONGA WINDROID 870 CONNECTED
Els robots de neteja han arribat per quedar-se. Després de conquerir el
terra de les nostres llars, han agafat una perspectiva d'alçada com
a netejavidres. Aquest robot intel·ligent renta i eixuga les finestres de

DYSON PURE COOL

casa, tant interiors com exteriors. Ofereix tres programes de neteja

El

en posició vertical i el seu triple sistema de seguretat evita que caigui

Pure Cool Link elimina el 99,95%

purificador

ventilador

Dyson

a terra en cas que hi hagi un tall d'energia. La navegació intel·ligent li

dels al·lèrgens i les partícules conta-

permet detectar els límits de la finestra i l'AutoStop System fa que

minants de l'aire, potencialment

pugui iniciar o finalitzar el procés de manera automàtica.

nocives i de fins a 0,1 micres
de mida. La seva tecnologia Air

MI SMART SENSOR SET

Multiplier amplifica l'aire del vol-

Automatitza la teva llar amb el set de

tant,

sensors intel·ligents de Xiaomi. Configura

suau i ininterromput, sense aspes

els llums de casa perquè s'encenguin

ni ràfegues. Una capa de grànuls

automàticament quan arribis, o connecta

de carbó activat atrapa les olors i

una alarma que t'informarà en cas que la

les toxines, i el filtre HEPA 360º

porta o la finestra s'obrin mentre dorms

Glass captura els al·lèrgens i les

o no hi ets. Entre moltes altres funcions,

partícules ultrafines de l'aire (bac-

detecta el moviment de persones o mas-

teris i virus inclosos).

proporcionant

un

corrent

cotes i activa els dispositius personalitzats
que puguis tenir a casa.

TILE MATE
No saps on has deixat les claus o la cartera? No perdis més temps buscant-les per casa!
El rastrejador Tile Mate t'ho posa fàcil. Aquest petit dispositiu s'enganxa fàcilment
als clauers o a qualsevol objecte que no vulguis perdre i, gràcies a la connexió
bluetooth, et permet trobar-los fàcilment. Utilitza l'smartphone per fer que Tile
Mate soni i navega per l'aplicació per veure on els vas deixar l'última vegada.
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SOBRE RODES

Electricitat: ni es crea ni es
destrueix, però es gasta i costa
Cost, emmagatzematge i durabilitat són els tres eixos sobre els quals pivota
el futur del cotxe elèctric. En aquest article t'expliquem algunes curiositats
relacionades amb el seu ús i rendibilitat.

Les bateries d'ió liti
són les més utilitzades
del mercat per la seva
lleugeresa i alta potència.
A més, no pateixen el
conegut "efecte memòria".

El procés de desgast d'una bateria de vehicle elèctric és

bateria és la peça més important del vehicle i també la més

molt similar al que pateixen les cèl·lules humanes. Com

cara, ja que pot arribar a suposar fins al 20 o 30% del preu

major sigui l'ús d'una bateria, menor serà el seu rendiment

de fabricació i venda.

i l'autonomia del cotxe que mou. Actualment, algunes
grans marques del sector com ara Bosch han començat

Generalment, els fabricants de bateries garanteixen una

a desenvolupar serveis externs de software intel·ligent,

mitjana d'entre 100.000 i 160.000 quilòmetres de vida útil,

ubicats al núvol. L'objectiu d'aquesta tecnologia és controlar

i d'unes 500/1.000 recàrregues en un període mitjà de 8 a

constantment els indicadors d'eficiència de la bateria, per

10 anys, en funció de l'ús. No obstant això, condicionants

tal de prevenir-ne o alentir-ne l'envelliment. No en va, la

com la càrrega ràpida, l'estil de conducció i la temperatura

30

sobre_rodes.indd 30

26/06/2020 17:56
CATALANA_OCCIDENTE
SOBRE RODES

CATALANA_OCCIDENTE • CATALAN • VERANO • SUMMER • 2020
210X268

40

00

En un futur no tan llunyà, les marques de
cotxes i els fabricants de bateries preveuen
dissenyar vehicles capaços de recórrer
fins a 600 km amb una sola càrrega.
El rècord actual el té el model Daihatsu
Mira de Sanyo, amb un total de 550 km
d'autonomia amb una única càrrega.

Cost real de càrrega
del vehicle
Una altra de les grans qüestions
relacionades

SAPS QUÈ?
Segons un estudi conjunt
realitzat per l'Organització
Europea del Consum (BEUC)
i l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU),
el 2030 serà l'any en què
s'igualaran els preus dels
cotxes elèctrics i dels de
combustió.

amb

la

mobilitat

elèctrica és el cost real de la càrrega
del vehicle. Actualment, i segons
dades ofertes pel Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, la forquilla de preus
per disposar d'un punt de recàrrega
individual a casa oscil·la entre els
700 i els 1.500 euros, en funció de
les característiques de la instal·lació.
El

gran

avantatge

del

vehicle

elèctric en termes de cost se centra
en el preu del kWh (kilowatt hora).
Segons dades del mateix ministeri i
d'algunes companyies elèctriques, el
preu oscil·la entre els 0,07 euros (en
tarifa nocturna) i els 0,20 euros (en
diürna). A tall d'exemple, per a models

ambiental en què circula el vehicle són fonamentals a l'hora de

de cotxe amb bateries de 27 kWh,

mesurar l'estrès viscut per una bateria. Mitjançant algoritmes

carregar-les completament en horari

potents, els enginyers han estat capaços d'analitzar, avaluar i

nocturn podria suposar un preu al

distribuir en temps real totes aquestes dades per al coneixement

voltant dels dos euros i d'entre cinc i

de l'usuari. Qüestions relatives a l'ús de la bateria o estimacions

sis euros si la càrrega es fa en horaris

fiables de quina serà la seva vida útil són exemples de la informació

sense descompte.

facilitada per aquest nou avanç tecnològic.
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SOBRE RODES

Rodes verdes
T'imagines un pneumàtic descontaminant? Doncs
ja hi ha prototips que
permeten fer interactuar
materials d'última generació amb organismes vius
capaços d'absorbir CO2 i
alliberar oxigen.

i

alliberant

una

petita

quantitat

d'oxigen.
Més

enllà

de

projectes

com

els

pneumàtics Oxygene, encara en fase
d'experimentació, la Unió Europea (UE)
continua aprovant noves normatives
per a la reducció de contaminants per
part del sector automobilístic. Al cap
i a la fi, es calcula que més del 20%

Presentat fa un parell d'anys, el model

del consum d'energia del cotxe està

de pneumàtic Oxygene de Goodyear és

relacionat amb el tipus de pneumàtics.

un prototip magnífic de "roda ecològica"

Per això, ja fa anys que podem trobar

que, fruit d'un disseny revolucionari,

alternatives ecològiques basades en

permet limitar la petjada mediambiental

qüestions que tenen més a veure amb

o, més ben dit, la traça que deixen els

els components i el disseny de les

vehicles.

rodes convencionals. Els tipus de goma
i l'estructura de l'empremta poden

Gràcies a la implantació de molses

ser determinants a l'hora de millorar

vives en l'estructura lateral externa

la resistència en el rodament d'un

del pneumàtic, s'aconsegueix un efecte

pneumàtic, cosa que contribueix a un

de neteja i purificació alhora que es

menor consum de combustible i a una

desplaça el vehicle. A més, el de-

major durabilitat.

partament d'I+D de la multinacional
aconseguit,

La característica principal d'una "roda

mitjançant el disseny, que l'organisme

verda" és el material natural amb què

es mantingués viu durant la vida útil

es fabrica. Així, en comptes d'utilitzar

de la roda.

isoprè (un derivat del petroli), se sol

nord-americana

hauria

utilitzar biolsoprè (un microorganisme
El dibuix de la part que està en contacte

modificat genèticament). A més, d'un

amb la carretera, també coneguda

quant temps ençà, hi ha empreses que

com a banda de rodament, fa circular

experimenten amb algues marines que

la humitat generada per l'ambient i

puguin substituir en un futur el silici

l'aigua de la superfície per la qual

amorf, component de reforç essencial

roda, en cas de pluja. D'aquesta ma-

de les rodes tradicionals.

nera, la molsa pot continuar el seu
cicle de vida i fer la funció de foto-

Ara bé, si parlem del més nou en

síntesi, capturant CO2 (diòxid de carboni)

tecnologia

pneumàtica,

hem

de
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Les "rodes verdes"
es fabriquen amb
materials naturals,
com ara el biolsoprè
(un microorganisme
modificat
genèticament).

fer referència a la tecnologia Uptis (sistema únic de

a la vida d'un pneumàtic el converteix pràcticament

pneumàtics a prova de punxades). Patentada per la marca

en indestructible i, per tant, altament contaminant.

francesa Michelin, aquesta roda, a més de complir totes

Per tots aquests motius, és primordial invertir en noves

les reglamentacions en matèria ecològica, incorpora

tecnologies que permetin crear rodes ecològicament

un plus de seguretat afegida, ja que no necessita aire

sostenibles i que puguin sorgir arran del reciclatge

comprimit per funcionar. Aquest fet elimina el risc de

d'altres. El que es coneix com a procés de recautxutatge

punxades, redueix la quantitat de materials i d'energia

consisteix en aprofitar la carcassa del pneumàtic

que calen per produir-la i n'augmenta enormement la

i substituir la banda de rodament gastada per una

durabilitat. Així mateix, ofereix una àmplia connectivitat

altra de nova. Per als casos en què el recautxutatge

amb altres sistemes del vehicle, és imprimible en 3D i

no és possible, els compostos que conformen una

no necessita llantes. Segons els seus creadors, a finals

roda són molt vàlids per transformar-los en una

de 2020 començaran les proves en vehicles reals i la

infinitat d'objectes i productes industrials, com ara

comercialització podria ser una realitat l'any 2024.

catifes, aïllants per a vehicles, materials de construcció,
paviments infantils o terres esportius.

Segons un informe del Reial
Automòbil Club de Catalunya (RACC)
i Michelin, portar pneumàtics
eficients pot suposar un estalvi
de més de 300 euros en combustible
al llarg de la seva vida útil.
L'opció del reciclatge
Tingues present que per fabricar un pneumàtic convencional es necessiten més de 100 compostos químics
diferents; la majoria, cautxús d'origen sintètic. Només
per a la roda d'un turisme calen uns 23,5 litres de petroli
i gairebé 2.000 litres d'aigua. En total, el procés genera

SAPS QUÈ?
El principal productor de rodes del
món és Lego. La marca de joguines
danesa fabrica anualment més
de 300 milions de pneumàtics de
mida reduïda.

més de 60 kg de CO2. A més, la durabilitat requerida per
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GASTRO

Menú Km 0
Sumar els avantatges de la vida a la ciutat amb els privilegis de l'entorn rural és
el somni de molts urbanites. Aprèn els secrets de la filosofia Km 0.

Salut, economia,
medi ambient, preu
i solidaritat es
beneficien del
concepte i de la
filosofia Km 0.

Viure en una ciutat, de vegades, ens pot privar de gaudir del

qual cosa s'assegura la provisió de productes ecològics d'alta

gust genuí dels productes que proporcionen els horts i els

qualitat.

camps de les nostres zones rurals. Gràcies a la implantació
de nous hàbits de consum i a la conscienciació ecològica, en

Fins a l'arribada de la crisi del coronavirus, els productes de

els darrers anys han sorgit tendències que reivindiquen la

proximitat, també anomenats de Km 0, ja eren molt presents

possibilitat de consumir productes de gran qualitat, cultivats

en un bon nombre de restaurants del nostre país. Mitjançant

i obtinguts al nostre entorn.

la relació directa amb el productor, s'assegura l'abastiment
de gènere de temporada a preus moderats. Aquest sistema

A molts indrets d'Espanya comencen a aparèixer grups de

facilita que els restaurants disposin de cartes i menús

consumidors, entre els quals també hi ha restauradors,

flexibles, en funció del producte del dia que hagin portat els

sensibilitzats amb la preservació de l'agricultura, la

pescadors, agricultors i ramaders a les llotges i mercats de

ramaderia i la pesca tradicional, així com dels seus

proveïments municipals. Per al consumidor final, aquesta

protagonistes. Això suposa establir una relació directa

també és una manera fantàstica de gaudir d'aliments frescos i

amb el productor, sense necessitat d'intermediaris, amb la

de col·laborar amb el sosteniment de l'economia local.
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A Espanya hi ha
prop d'un centenar
de restaurants
adherits al
fenomen Km 0. Les
comunitats amb
més establiments
són el País Basc i
Catalunya.

Cinc avantatges de
consumir productes
de Km 0

Com de costum, de la mateixa manera

Les webs Pam Pam i Arran de Terra, a

que

altra

Catalunya, mostren un mapa amb un

tendència gastronòmica, hi ha uns

directori molt complet de productors

criteris de certificació més o menys

locals als quals es pot acudir o sol·licitar

establerts per tal que un determinat

enviaments de proximitat.

plat o recepta es puguin considerar de

www.pamapam.org/ca

Km 0.

www.arrandeterra.org

a protegir el medi ambient. No és

• En primer lloc, almenys un 40% dels
ingredients ha de ser local (d'un radi

¡La colmena que dice sí! ofereix un

el mateix anar a buscar tomàquets
a prop del lloc de consum que

màxim de 100 km), inclòs l'ingredient

transportar-los centenars de quilò-

principal.

metres per distribuir-los des dels

• A

1. Aquest

tipus

de

productes

ajuden a reduir la contaminació i

mercats centrals.
2. El

concepte

“comerç

just”

la idea de Km 0. La transacció
comercial directa entre productor
i consumidor limita el sobrecost
provocat per la intermediació.
3. El consum de productes naturals
ens ajuda a portar una alimentació
més equilibrada, sana i saludable.
valors

més,

amb

qualsevol

nutricionals

seria

interessant

que

ecològic.

que tens més a prop de casa.

A Madrid, www.madridkmcero.es és
una cooperativa de serveis per a petits
projectes agroecològics de producció i

• Pel que fa al peix, cal prioritzar

transformació alimentària.

el que s'obté de manera sostenible
i mitjançant barques de litoral a les

Ekoalde, a Navarra, té com a objectiu

llotges més properes a l'establiment.

crear i promoure canals de distribució

• Finalment, han de quedar exclosos
de

l'elaboració

d'aquests

plats

qualssevol aliments obtinguts a partir
de productes transgènics.

i

cercador perquè localitzis l'apicultor
www.lacolmenaquedicesi.es

tinguessin la certificació de producte

és un dels altres beneficiats de

4. Els

passa

d'aliments ecològics a la comunitat
foral.
www.navarraecologica.org/es/
gastronomia-y-tiendas

Tant de bo després de la tempesta

En el cas de Cantàbria, és el Govern

arribi la calma i aquesta nova filosofia

Autonòmic mateix qui ha posat en

gastronòmica recuperi aviat el pols.

marxa una eina per fomentar la

Mentrestant, hi ha un bon grapat

venda directa d'aliments regionals de

pràctica

d'iniciatives que permeten comprar

productor a consumidor.

repercuteix en l'enfortiment de

aliments de proximitat a tots els racons

www.alimentosdecantabria.com

l'economia local.

d'Espanya.

gastronòmics dels productes de
proximitat són un altre element
favorable per al client.
5. Finalment,

aquesta
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EL MÓN ÉS TEU

Històries de la història
Et proposem un viatge per Espanya, a cop de contes i llegendes. Coneix els
secrets més ben guardats de la nostra història i cultura.
Molts racons de la nostra geografia

llegenda, aquesta construcció aïllada va

diàmetre sobre el qual s'expliquen

han estat escenari d'apassionants es-

servir de base d'operacions alemanya

tota mena d'històries. Corrents estra-

deveniments històrics. De nord a sud

durant la II Guerra Mundial. El que és

nys, aigües denses i tèrboles, visions

i d'est a oest, trobem relats i faules

cert és que hi va viure durant un temps

de llums nocturnes o, fins i tot, la

que van més enllà del que s'ha pogut

Gustav

caiguda d'un meteorit animen el conte.

constatar.

En aquest

tour

Winter,

enginyer

alemany

viatger

vinculat a les xarxes d'espionatge

rescatem algunes de les llegendes més

internacionals de l'època. Els pocs

impactants i et convidem a visitar el

habitants locals que queden de prou

No gaire lluny de Cadis, la preciosa

seu entorn.

edat com per recordar-la sempre parlen

ciutat de Granada també és objecte de

d'haver vist submarins i de coves

moltes i variades faules. Una de les

secretes.

més conegudes té a veure amb la mun-

La paradisíaca platja de Cofete, a
l'extrem sud-oest de l'illa de Fuer-

Atreveix-te a submergir-t'hi!

tanya de Valparaíso. Pel que sembla,

teventura, és el punt on se situa la que

De tornada a la Península, i sobrevolant

mentre fugien, després de la conquesta

es coneix com la Casa Winter. Segons la

la badia de Cadis, es pot veure un

de la ciutat per part dels Reis Catòlics,

perfecte cràter d'uns 300 metres de

els nobles nassarites van enterrar els
seus tresors a les entranyes d'aquesta
muntanya. De fet, es diu que els seus
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esclaus, un cop alliberats, van córrer

emplaçaments del món que pugnen

l'antiga cripta de l'església. Esmentada

a excavar-la a la recerca de la fortuna,

per ser el lloc on s'amaga el Sant

en nombrosos relats cervantins, la

que mai no van trobar. D'allò no ens

Grial (la copa que va fer servir Jesu-

seva llegenda ancestral assegura haver

n'ha quedat res més que les coves,

crist a l'Últim Sopar). Doncs bé, si ens

estat el primer lloc on va impartir la

que donen fama i glòria al barri del

agafem la llegenda al peu de la lletra,

seva doctrina el mateix dimoni.

Sacromonte. Avui dia, encara hi ha

l'emperador Valerià va encarregar

rituals gitanos que rememoren aquella

que es protegís aquesta relíquia santa

Per acabar, la costa occidental astu-

recerca per trobar l'amagatall del

en el seu camí de Roma fins als Pirineus

riana i, més concretament, el poble

gran tresor.

per, finalment, fer-la descansar entre

mariner de Luarca, té un barri amb

els murs de la catedral valenciana.

nom de pirata. Cambaral va atemorir

El subsol de la històrica ciutat imperial

i saquejar aquesta zona del litoral

de Toledo sembla amagar un autèntic

Sense abandonar l'arc mediterrani,

asturià fins que va ser arrestat i

panteó de mòmies. Dos mil·lennis

en direcció nord, arribem al principal

torturat. Per curar-li les ferides, van

d'història donen per a molt i, per això,

llac de Catalunya, el llac de Banyoles,

triar una noia jove i bonica, que es va

a més dels grans atractius d'aquest

a la província de Girona, sorgit

acabar enamorant del presoner i van

enclavament meravellós, Patrimoni

fa 250.000 anys sobre la falla de

fugir plegats. Ara bé, la fuga no va

de la Humanitat, Toledo acumula una

l'Empordà. Sota les seves aigües verd

arribar gaire lluny, ja que el pare de la

riquíssima mostra de faules i llegendes

maragda hi ha rumors de la presència

donzella va decidir ajusticiar la parella,

que recorren els seus monumentals

d'un animal prehistòric que el vigila.

i tots dos van ser decapitats al lloc que

palaus, esglésies i convents. Gaudeix

avui es coneix com el Puente del Beso.

del Toledo màgic i coneix llocs com el

A l'altra banda del país, l'església de San

Callejón de los Muertos o la cripta de

Cebrián, a Salamanca, és, avui dia, una

l'església de San Andrés.

cova dibuixada en forma de volta per

A la costa llevantina, la ciutat de
València és, des de temps antics, un dels
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EL MÓN ÉS TEU

Vens?
El món dels viatges i el turisme és, possiblement, un dels sectors que ha quedat
més afectat per l'impacte del coronavirus. Tot esperant la tan desitjada nova
normalitat, et suggerim algunes idees d'adaptació.

Enrere queden les previsions més optimistes per a l'any

Arts & Culture és una web creada pel popular cercador que, a

2020, que dibuixaven un panorama viatger idíl·lic a Espanya,

banda d'algunes rutes turístiques, s'ha unit a 2.500 museus i

amb una mitjana d'entre quatre i cinc escapades anuals sense

galeries de tot el món per oferir visites virtuals i exhibicions

comptar les vacances d'estiu. Destinacions com el Japó o

en línia. Els museus més importants del món formen part

Portugal, en l'àmbit internacional, i províncies com Osca o

del seu supercatàleg. A Espanya, l'aplicació CityMe permet

Múrcia, a la llista d'objectius per descobrir dins de les nostres

gaudir d'una completíssima passejada urbana per Barcelona,

fronteres, se situaven com a possibles opcions per a un públic

Sevilla i Madrid. Amb l'ajuda d'un guia virtual, ens conviden

delerós de viatges i vacances. En vista que, al final, la realitat

a conèixer tots els racons, els costums i la gastronomia típica

ha estat una altra de ben diferent, les escapades nacionals

de cada ciutat. Per als que prefereixin fer un tomb més enllà

i, principalment, d'interior s'han situat al centre de l'oferta

de les nostres fronteres, aconsellem entrar a pàgines com

per a quan recuperem la mobilitat total, sense sortir del país.

www.viajesvirtuales.es, que presenta tota una experiència

Allotjaments rurals en pobles petits, amb una oferta turística

360º a molts llocs diferents del planeta i sense sortir de

de natura i lleure a l'aire lliure, suposen una alternativa de

casa. Igualment, el portal rus AirPan incorpora la mateixa

vacances, tant de cap de setmana com per a estades mitjanes.

tecnologia fotogràfica i de vídeo, en una qualitat excepcional,
que et pot portar de Rio de Janeiro a Tòquio, passant per

Per a tots aquells que, per diferents motius, no puguin gaudir

Petra, en un parell de clics.

de vacances fora del seu entorn habitual, Internet no deixa de
sorprendre’ns i ens permet suplir, en la mesura del possible,

Ara que no ens llegeix ningú, et proposem una petita llista de

la mancança de viatges. Cada vegada són més les propostes

destinacions poc conegudes i, per tant, gens massificades, però

virtuals per viure des de casa experiències properes a la

no cal que et recordem que hauràs de continuar complint les

realitat. Hi ha de tot i per a tothom! En clau cultural, Google

indicacions sobre l'ús de mascaretes, distanciament social, etc.
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2. Osca és un d'aquells llocs que es manté en

1. La província de Lugo ofereix indrets

l'anonimat turístic, més enllà de la seva oferta

d'una extraordinària riquesa natural.

d'esports d'hivern. Particularment, el parc natural

Les deveses (devesas en gallec) són

de la Serra i de les Gorges de Guara és l'espai

part fonamental del paisatge local.

natural més ampli d’Aragó. Les seves gorges

Concretament, la de Rogueira, amb els

pronunciades, coves, grutes i cascades garantei-

seus 30 quilòmetres de bosc, presenta

xen una estada en perfecta comunió amb el medi

una varietat arbòria i faunística

ambient.

úniques.

1

2

31
5

4
3. La serra de la Calderona,
entre les províncies de Castelló
i València, ofereix ni més ni
menys que 18.000 hectàrees
properes al Sistema Ibèric, que

5. La Sibèria extremenya és un altre

4. El parc regional de Calblanque, a

d'aquells enclavaments que, al voltant de

Múrcia, és un clar exemple del que havia

la noble vila d'Herrera del Duque, al nord-

estat el paisatge mediterrani. Boscos de

est de Badajoz, es distingeix pels seus

pins, vessants de pissarra i unes platges

nombrosos embassaments. Quilòmetres

meravelloses es mantenen a resguard

de costa interior entre estepes, farigola i

de les zones turístiques properes de La

flors silvestres sorprenen el visitant.

Manga i Cabo de Palos.

es caracteritzen per presentar
una successió de barrancs i
paisatges preciosos, ideals per
al senderisme i l'observació de
la natura.
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NOTÍCIES I AGENDA

Notícies i agenda
La pandèmia provocada per la COVID-19 ha fet que es cancel·lin o es posposin,
arreu del món, pràcticament tots els esdeveniments culturals, esportius, musicals i
religiosos que hi havia previstos. A l'espera que tornin, et convidem a celebrar
algunes efemèrides, commemoracions o esdeveniments naturals que tindran lloc
durant els mesos vinents.

Beethoven compliria 250 anys

75è aniversari de l'ONU

El 16 de desembre se celebrarà el 250è aniversari del

Durant tot l'any 2020, l'Organització de les Nacions

naixement de Ludwig van Beethoven. El geni nascut

Unides celebra els 75 anys de de la seva creació. El

a Bonn (Alemanya), però d'ànima austríaca, és encara

programa ONU75 incloïa un ambiciós projecte d'activitats

avui dia objecte de disputa entre tots dos països. De fet,

de celebració a diferents llocs del món. Lamentablement,

si no hagués estat per la pandèmia, el passat 28 d'abril

a causa de l’epidèmia tot el que s’havia planificat se

s'hauria estrenat a l'antiga capital de la República

n’ha anat en orris. Segons l'organització, però, això ha

Federal

de

donat més força a la idea i als preceptes fundacionals de

Beethoven, acte que ha quedat posposat fins a una

l'entitat, que es resumeixen en el reforçament de la cooperació

millor ocasió.

en la lluita contra la desigualtat entre països, la crisi climàtica

Alemanya

(RFA)

la

Desena

simfonia

i, per descomptat, l'erradicació d'aquesta i altres pandèmies.
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El desembarcament
del Mayflower
El 26 de novembre de 1620 desembarcava a la badia
de Massachusetts, prop del lloc que ocupa actualment
la ciutat de Boston i que avui es coneix històricament
com l'embrió dels Estats Units d'Amèrica. Un grup de
puritans calvinistes fugia de la intolerància de l'Església
protestant d'Anglaterra. Es dirigien cap a l'única colònia
britànica permanent, que s'assentava aleshores a
Jamestown (Virgínia), però els corrents marins van
fer de les seves. Més tard, arribaria el pacte en contra
de l'autoritat del rei anglès i l'establiment dels seus
primers principis democràtics d'autogovern.

ESDEVENIMENTS
NATURALS
Eclipsis penombrals o de Lluna
El proper 5 de juliol tindrà lloc un eclipsi lunar que
serà visible, pràcticament, des de qualsevol punt de la
Península Ibèrica. El 30 de novembre es repetirà el
fenomen, encara que aquesta vegada només es podrà veure
des de llocs situats al nord-oest del mapa.

Pluja d'estels
Els Delta Aquàrids es deixen veure entre el 12 de juliol
i el 23 d'agost. Segons els astrònoms, des d'on s'observen
millor és des dels tròpics del sud, però des d'Europa també
són perceptibles. Apunta't que el millor dia per gaudir-ne
serà la nit del 29 al 30 de juliol i el pic horari, les 23.30.
Els Perseids són, amb diferència, la pluja d'estels més
perceptible i abundant. Entre el 17 de juliol i el 24 d'agost,
l'espectacle és visible en tots dos hemisferis. No et perdis la
nit del 12 al 13 d'agost: diuen que serà inoblidable!
Els Oriònids arriben entre el 2 d'octubre i el 7 de novembre,
i estan associats al cometa 1P/Halley. D'intensitat i volum
mitjà, prometen una gran nit entre el 19 i el 20 d'octubre

40 anys sense John Lennon

cap a les 05.35.

El proper 8 de desembre es compliran quatre dècades

Segons el parer de molts astrònoms, els Gemínids són

des que Mark David Chapman, un seguidor fanàtic

els reis de les pluges estel·lars. Amb una freqüència de

de John Lennon, assassinava l'artista a les portes de

120 meteors per hora, es poden veure un gran nombre

l'edifici Dakota de Nova York, davant de Central Park.

de fogonades, només mirant al cel, entre el 4 i el 17 de

Com cada any, i si les normes de distanciament social

desembre. El preveu quel el moment àlgid serà la nit del

no ho impedeixen, els devots del músic de Liverpool

13 al 14 de l'últim mes de l'any.

s'aplegaran sota l'om que acull un mosaic amb la paraula
Imagine i cantaran els seus grans himnes.
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Encara no ets e-client?
Gestiona les teves assegurances online, de manera
ràpida i senzilla.
L’àrea e-client és un espai que centralitza els nostres serveis i t’ofereix
l’oportunitat de guanyar temps en totes les operacions.
Té més de 45 funcions, entre les quals cal destacar:

Consulta i gestió de les
teves assegurances.

Accés als serveis
associats a les pòlisses.

Accés al quadre mèdic/
dental en les pòlisses
de salut.

Accés i geolocalització
de tallers AutoPresto.

Duplicats del contracte
en PDF.

Aportacions
en productes d’estalvi.

Sol•licitud
d’autoritzacions de salut.

Seguiment online
de sinistres de llar.

Canvis
de beneficiaris.

Consulta la teva
informació fiscal.

Declaració de
sinistres d’automòbils.

Informació de valors,
capitals, moviments
i primes.

I molt més!

Registra-t’hi i aprofita
els seus avantatges.
Entra a www.catalanaoccident.cat
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