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Editorial
L’era digital
Ens trobem immersos en un món cada vegada més digital, en el
qual les noves tecnologies s’han instal·lat ja pràcticament en totes
les esferes de la nostra vida quotidiana. Per a les empreses, aquest
canvi és molt important: hem de ser àgils per adaptar-nos als nous
temps i aprofitar les noves oportunitats de negoci que ofereixen.
Els directius de les grans empreses ja ho tenen clar: el 74% afirma
que la seva empresa ja ha iniciat aquest procés evolutiu, segons el
Baròmetre 2017 sobre la digitalització de les empreses espanyoles.
Aquesta transformació ha ajudat les companyies a replantejar el
diàleg amb els seus clients i els processos empresarials, com la
gestió de la comunicació, la innovació, la formació professional i la
mateixa organització empresarial.
A Assegurances Catalana Occident treballem de manera constant a
aprofitar les últimes tecnologies per optimitzar les nostres tasques
diàries i oferir als nostres clients els millors productes i serveis,
com la videoconsulta mèdica les 24 hores al dia, l’e-client, per gestionar els productes contractats des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment, o la nova Assegurança de ciberriscos.
Però la iniciativa no s’atura aquí. La companyia segueix impulsant
projectes destinats a l’increment de la seva eficiència i llança nous
productes i serveis que milloren el dia a dia dels seus clients, per
intentar avançar-se, així, a les noves necessitats d’una societat en
transformació constant. Perquè, tal com diu la seva última campanya publicitària, “Vull assegurar”, donar confiança és ajudar les
persones a fer la seva vida i el seu món cada dia millors.

D’interès

Nova campanya online

Assegurances Catalana Occident busca #GenteSinMiedo
Assegurances Catalana Occidentllança la seva nova campanya online amb
l’objectiu de trobar #GenteSinMiedo,
herois i heroïnes d’allò quotidià i la
seva forma d’afrontar la vida que comparteixin les seves històries de superació, amb altres usuaris i, al cap i a la
fi, es diverteixin.
Per això, proposa un concurs online
amb diferents reptes, en forma de categories, que posaran a prova els dots
artístics, creatius, literaris i d’enginy
dels participants.
Escull els reptes que van amb tu
Els primers reptes per superar s’em-
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marquen en les categories Fotos sense por, Superheroi inventat i Relats
sense por. Els concursants poden
triar participar en tots els reptes que
desitgin sense límit. De cada repte en
sortiran dos guanyadors que es classificaran per a l’esdeveniment final,
a més de poder obtenir els premis
dels respectius reptes (càmeres de
fotos digitals de Fujifilm, subscripcions al taller de cuina Kit&Chef o ulleres de sol Ray-Ban de Medical Óptica
y Audición).
A més, através de les xarxes socials
de la campanya s’aniran coneixent les
novetats del concurs.

El gran esdeveniment final
Els dos guanyadors de cada repte s’uniran cada un a un equip (formant equips
de 5 persones) i seran convidats a la
ciutat de Barcelona per enfrontar-se
en una prova de room escape. Liderats pels instagramers @Makrabeus i
@Islandika, l’equip que aconsegueixi
sortir abans de la room escape serà
nomenat equip guanyador i cadascun dels seus membres serà premiat
amb un viatge per a dues persones
a una ciutat europea gràcies a Iré
Viajes.
Participa en www.gentesinmiedo.com
No t’ho pots perdre!

D’interès

Revisa el teu cotxe abans de sortir de vacances

De franc per als clients de l’Assegurança de l’automòbil d’Assegurances Catalana Occident
Assegurances Catalana Occident es preocupa per la seguretat
al volant. Per aquest motiu, i sabent la importància que té
revisar el vehicle abans d’emprendre un viatge, ha iniciat la
seva campanya de revisió gratuïta del cotxe a la seva xarxa
de tallers AutoPresto fins el 31 de juliol.
Els seus clients amb l’Assegurança de l’automòbil podran sol·
licitar aquest servei gratuït al taller AutoPresto que més els
convingui perquè revisin els següents elements del seu cotxe:

• Rodes i pneumàtics
• Llums
• Frens
• Motor

A més, si després de la inspecció realitzada és necessari
fer alguna reparació o substituir algun element, a tallers
AutoPrestot’aplicaran descomptes especials per ser client
d’Assegurances Catalana Occident.
Per poder beneficiar-te d’aquesta promoció, truca al 902 120 090
o envia un correu a atencion.cliente@catalanaoccidente.com i
sol·licita cita prèvia per a la teva revisió gratuïta.
Gaudeix de les vacances conduint el teu cotxe en perfectes
condicions.

• Bateria
• Nivells de líquids
• Escombretes
• Clàxon

Compte client, també per a autònoms

Assegurances Catalana Occident llança al mercat Compte client autònoms
Compte client és un producte de vida
estalvi que, a més de proporcionar
una rendibilitat garantida molt
atractiva, permet agrupar diferents
contractes, cosa que facilita el seu
pagament mitjançant còmodes quotes
mensuals.
Des del passat mes d’abril, a més d’una
gran varietat d’assegurances personals
(Vida, Salut, Decessos, Automòbils,
Llar, Accidents, etc.), Assegurances
Catalana Occident afegeix nous rams
que permeten a autònoms, comerciants
i professionals liberals agrupar també
assegurances contractades a títol
personal, com els de comerços, oficines,
comunitats, protecció jurídica, pimes,
responsabilitat civil...

Compte client autònoms é s u n
pas endavant en l’orientació de la
companyia cap a un col·lectiu que
suposa una part molt important del
creixement i l’activitat econòmica del

nostre país. Aquesta aposta s’articula,
a més, dintre de la seva àmplia gamma
de productes destinats a cobrir les
diferents necessitats, personals i
empresarials, de l’autònom.
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Franz Heukamp
Director general de l’IESE
Heukamp és el setè director general que ha tingut l’IESE des que es va
fundar, el 1958. També és titular de la càtedra Antonio Valero de Govern
i Direcció d’Empreses i professor d’Anàlisi de Decisions.

Quins reptes implica assumir la Direcció General
de l’IESE?
Molts, perquè com a director general has de posar-te
en línia amb els teus predecessors, que han fet créixer una institució durant gairebé 60 anys fins a ser
un referent a Espanya i a Europa en l’educació de
directius. A més, l’escola es troba en un moment
de canvi tecnològic que s’ha de saber entendre,
gestionar i liderar amb visió de futur; i el projecte
d’expansió internacional, que només ha començat
perquè una escola necessita temps per posar arrels,
també és un repte.
Vostè ha identificat una sèrie de qüestions claus
per al desenvolupament de l’escola: la internacio
nalització, els reptes de la formació permanent,
l’impacte de la digitalització en el desenvolupa
ment professional dels directius i el servei a la
societat. Quins objectius s’ha plantejat per al seu
desenvolupament?
El nostre objectiu és que l’IESE ofereixi la millor experiència d’aprenentatge possible per a directius. Això
implica tenir la capacitat d’integrar noves tecnologies
i metodologies amb un esquema existent marcat pel
mètode del cas i la presència de participants al campus. No es tracta d’eliminar els pilars de l’escola, sinó
d’enriquir-los. Pel que fa a la internacionalització, és
una feina de consolidació per aconseguir el mateix
nivell de rellevància a l’estranger que el que tenim a
Espanya.
Quin paper exerceix actualment l’IESE en el pano
rama educatiu internacional?
L’IESE és una de les escoles amb més caràcter i presència internacional. Els participants

provenende més de 60 països —més de la meitat
dels nostres professors són de fora d’Espanya— i
el model inclou la presència de campus en altres
països (Nova York, Munic, Sao Paulo). També cal
mencionar les 16 escoles associades de diferents nacionalitats amb les quals col·laborem.
Qualsevol programa de l’IESE té un caràcter
internacional.
Com creu que influeix la seva trajectòria professi
onal en el seu càrrec?
La meva trajectòria és sobretot acadèmica, és habitual que el director compti amb una trajectòria
acadèmica. El meu camp de treball és la presa
de decisions, de manera que sé el que no funciona, quins tombs de la nostra manera de pensar
hem d’evitar davant d’una decisió. A més, he treballat a diversos països i sistemes universitaris
(Alemanya, França i els Estats Units) i he après
a valorar els aspectes positius de cada sistema
i manera de pensar i a relativitzar, també, certs
aspectes.
Com a professor, està especialitzat en anàlisi de
decisions i mètodes de predicció, i ha centrat les
seves investigacions en el comportament de les
decisions i el camp de la neuroeconomia. Què el va
impulsar a dedicar-se a la docència?
La feina de professor és molt vocacional. No es pot
ser bon professor si no es combina l’interès per la
persona o grup al qual s’ensenya i per la matèria.
Jo m’he trobat amb aquesta vocació, la meva personalitat connecta amb el treball intel·lectual i el
contacte amb els alumnes, gaudeixo del seu creixement.
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Els directius solen prendre decisions sota diverses
pressions. Quins són els errors més freqüents
associats a la presa de decisions?
És molt important tenir una visió correcta i adequada de la realitat. Quan es prenen decisions
en un comitè de direcció, per exemple, la realitat
percebuda per les persones no és la mateixa i moltes vegades tampoc es correspon amb la realitat.
Un altre aspecte és el marc, perquè podem veure
la decisió com un guany o una pèrdua segons la

“Els líders del futur no seran molt
diferents dels actuals o dels del
passat. Liderar és liderar persones”
perspectiva que adoptem. Hi ha molta fragilitat
en la nostra capacitat de prendre decisions, però
comptar amb una experiència llarga i àmplia, haver treballat amb gent diferent i estar exposat a
altres formes de fer les coses ajuda a canviar de
perspectiva.
El més important és saber que un no té totes les
respostes i ha de treballar la seva presa de decisions, escoltar altres opinions i, a la vegada, tenir
fermesa en les pròpies idees per portar-les a terme.
També ha estudiat què és el que impulsa les varia
cions en el benestar subjectiu de les persones entre
els diferents països. Com afecta l’entorn el nostre
benestar?
En el camp de la presa de decisions ens preguntem
quin hauria de ser l’últim objectiu d’una decisió, i la
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resposta és la felicitat. Tots busquem la felicitat, però
ens costa entendre quin tipus d’accions ens hi porten, perquè hi ha accions que alimenten la felicitat a
curt termini, però o bé desapareixen o bé en necessites més per arribar al mateix nivell de felicitat, com
passa amb el menjar, els béns materials... No obstant
això, les persones que són felices parlen dels amics
i la família com la seva font de felicitat. Sona molt
evident, però ho oblidem. També és veritat que certs
països tenen un nivell més alt de felicitat que d’altres, segons les dades que s’han recollit els últims 20
anys, i això afecta el nivell de desenvolupament del
país i les oportunitats que ofereix.
Per a l’IESE, la prosperitat sostenible i a llarg ter
mini es pot aconseguir a través d’un enfocament
humanístic del món empresarial. Com pot una
escola de negocis com l’IESE augmentar el benestar
d’un país?
La contribució de l’IESE a la societat es produeix
a través de la formació dels seus empresaris i de
la creació de coneixements rellevants per a l’activitat empresarial. Podem remuntar-nos als anys
cinquanta, quan l’IESE va començar a Barcelona
treballant amb empreses que avui dia són un referent. Aquests empresaris sabien que havien de
formar-se més per dirigir millor les seves empreses i que això repercutiria positivament en
les persones que hi treballaven i en la societat.
El desenvolupament d’Espanya ha estat vinculat amb la feina de formació que han fet aquests
empresaris. I avui dia se segueix donant aquesta
realitat.

Personatges

Quina part de responsabilitat tenen les escoles de
negocis davant d’una crisi econòmica?
Ens hem preguntat i ens seguirem preguntant si
formem suficientment les persones en el model de
la sostenibilitat dels negocis i l’ètica. Pensem que
aquests aspectes són molt presents en la nostra
filosofia, però revisem contínuament els nostres
programes i reforcem aquests valors per crear una
coincidència més gran.
A l’IESE formen els líders econòmics del futur. Com
han de ser?
Els líders del futur no seran molt diferents dels
actuals o dels del passat. És cert que el context
ha evolucionat i la tecnologia va modificant els
models de negocis. Però liderar és liderar persones, i la direcció de persones no ha canviat.
Pots tenir una bona idea tecnològica, però, si
no tens l’equip humà al voltant, no tindrà èxit
a llarg termini.
La intel·ligència artificial afectarà la presa de
decisions?
La tecnologia és i serà un gran ajut en la presa de decisions. Però, al final, la decisió serà humana, perquè

PERFIL

s’han de saber conjugar molts factors, entre ells, el
component prudencial. Hem de tenir en compte que
la tecnologia s’imposa perquè ens millora la vida, no
hi ha cap altra raó. Som nosaltres mateixos els que
apostem per serveis i projectes que ens ajuden i ens
agraden més.
La revolució tecnològica influirà en les empreses i
en les persones. Alguns economistes pensen que no
necessitarem tantes persones en el mercat laboral,
mentre que d’altres són de l’opinió que el creixement
tecnològic comportarà la creació de nous llocs de treball. És important que la societat s’organitzi per decidir com gestionar les conseqüències de la revolució
tecnològica.
Què suposa per a l’IESE tenir com a empresa patró el
Grup Catalana Occident?
L’IESE es recolza en una xarxa d’empreses patró per
desenvolupar projectes d’investigació a llarg termini, per a l’expansió internacional, per conèixer el dia
a dia de la realitat empresarial... Alhora, l’IESE ofereix formació contínua per als seus directius, és un
punt de trobada per a aquestes empreses. Es tracta
d’un ecosistema on flueixen els coneixements en totes dues direccions.

Franz Heukamp, nascut a Olpe (Alemanya) el 1973, es va incorporar a l’IESE l’any
2002, del qual va ser secretari general entre el 2009 i el 2012 i vocal del Consell
de Direcció per als programes MBA en els següents anys. L’1 de setembre de 2016
va assumir la direcció general de l’escola en substitució del professor Jordi Canals.
Com a màxim responsable dels programes MBA, el professor Heukamp va dirigir
el començament de l’Executive MBA a Sao Paulo i la secció nord-americana del
Global Executive MBA, amb base a Nova York.
També va supervisar les innovacions en el currículum docent, l’augment del nombre d’alumnes i seccions, i la perspectiva global del programa.
Franz Heukamp té una dilatada experiència com a professor, tant en programes
MBA com en programes de formació de directius.
Doctor pel Massachusetts Institute of Technology, es va especialitzar en anàlisi
de decisions i neuroeconomia. Anteriorment, s’havia llicenciat com a enginyer de
Camins per la Tecnhische Universität München (Alemanya) i l’École des Ponts et
Chaussées, de París.
També és membre de l’Institue for Operations Research and the Management
Sciences(Estats Units).
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Nova campanya publicitària del Grup Catalana Occident

“Vull assegurar”
De la mà de les seves marques Assegurances Catalana
Occident, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao i NorteHispana
Seguros, el Grup Catalana Occident va llançar la nit de Cap
d’Any una nova campanya publicitària on explica el perquè
de la seva activitat asseguradora.
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La campanya gira al voltant del
missatge “Vull assegurar”, que una
nena envia a les oficines del Grup
Catalana Occident, amb què demana
assegurar “coses importants de veritat”, una sèrie d’intangibles i vivències com el cel, el mar, les abraçades,
els estius, etc.
El Grup respon a la petició de la nena
explicant que moltes d’aquestes coses ja les està assegurant, perquè donar confiança és ajudar les persones
a fer la seva vida i el seu món cada
dia millors.

han pogut explicar el que per a ells
era important assegurar mitjançant
el hashtag #yoaseguraria a Twitter
o Instagram, i on optaven a diversos
premis vinculats a les assegurances i
la tecnologia, així com a un viatge.

La campanya aporta un
missatge de contribució social:
tots podem ser
agents de canvi
Totes les participacions han quedat recollides al web www.yoaseguraria.com

Compartim desitjos
La campanya es va llançar la nit de
Cap d’Any com una de les encarregades d’acomiadar el 2016 a totes les
cadenes de Mediaset. Fins al 2 d’abril,
es va emetre a les principals cadenes
de televisió amb la versió de 60” i diverses peces de 20”.
La campanya també ha estat a Internet
i a les xarxes socials fins a finals de
maig, amb una invitació a participar
en un concurs en què els internautes

ESpot d’Or
La campanya va rebre el premi Espot
d’Or d’Atresmedia per ser l’espot més
vist d’entre tota la publicitat que es
va emetre durant una setmana a les
cadenes d’Atresmedia.
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Passos per a la compra d’un habitatge

El camí cap a una
nova llar
Adquirir una casa és una tasca que farem poques vegades al llarg de la
nostra vida; per això, convé dedicar el temps suficient a informar-nos,
fer números i comprovar si tot està en ordre. Només així podrem
comprar amb seguretat i evitar sorpreses desagradables.

El 2016, es van vendre a Espanya més
de 400.000 habitatges i, el 2017, es
preveu arribar als 500.000. El mercat
immobiliari s’està reactivant; de fet, el
preu de l’habitatge està pujant en determinades zones, principalment a les
grans ciutats.
Si estàs pensant a adquirir una nova
llar, t’indiquem els tràmits i les gestions que s’han de fer, així com alguns
detalls importants que cal tenir en
compte per comprar amb seguretat.

Conèixer les nostres possibilitats
El punt de partida per adquirir un habitatge és conèixer el nostre pressupost.
Poder pagar al comptat un immoble és
poc habitual, així que el més freqüent
és demanar un préstec hipotecari a una
entitat bancària. Tot i així, és necessari
disposar d’alguns estalvis, ja que el banc
exigeix aportacions al voltant d’un 20%
del valor de l’habitatge, és a dir, les entitats de crèdit no solen donar préstecs
de més del 80% del valor de la taxació
de l’habitatge. A més, a aquest 20% del
valor, cal sumar-li el cost de fer front
al pagament de les despeses, els impostos, les assegurances, etc., que haurem
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d’abonar relacionats amb la compra.
Els experts recomanen que la quota
que s’ha de pagar per a la hipoteca no
superi el 30 o 35% dels nostres ingressos nets mensuals. De fet, els bancs no
acostumen a aprovar hipoteques si les
quotes representen més, ja que ho consideren un endeutament excessiu. Avui
dia, molts webs faciliten simuladors
per calcular la quota mensual idònia,
com la del Banc d’Espanya. Des del portal de Finanzas para todos, subscrit per
la CNMV i el Banc d’Espanya, se suggereix que si se sobrepassen aquests límits, s’opti per ajornar la compra fins
que disposem de més ingressos o hàgim estalviat prou.

Examinar l’habitatge
Un cop tinguem clar el pressupost amb
el qual comptem, comença la recerca
de l’habitatge adequat. Nou o de segona
mà? Cèntric o als afores?
Per escollir la zona, la millor solució serà valorar les necessitats de la
nostra família. Per això, s’han de conèixer les infraestructures properes:
col·legis, mitjans de transport públic,
hospitals, supermercats, parcs... Si

tenim decidida la ubicació i comptem
amb un preu orientatiu, la cerca serà
més productiva.
Llavors comencem a visitar habitatges.
Durant aquestes visites és imprescindible comprovar l’estat de conservació
de les instal·lacions, la lluminositat i
orientació de l’habitatge, la ventilació
dels banys i la cuina, els tancaments,
els sorolls, els accessos... L’ideal és
visitar l’habitatge almenys dues vegades i a diferents hores del dia, a més
de fer-ho acompanyat, per tenir la visió de l’altra persona que hagi pogut
fixar-se en detalls que a nosaltres ens
hagin pogut passat per alt.
Un cop examinat físicament l’habitatge,
és fonamental conèixer-ne la situació
jurídica. Per evitar escenaris problemàtics, hem d’esbrinar a qui pertany, és a
dir, qui n’és el propietari i si hi ha càrregues o gravàmens sobre l’habitatge.
Per conèixer totes aquestes circumstàncies, cal dirigir-se al registre de la
propietat i sol·licitar una nota simple
informativa. En aquest moment, queda
reflectida la descripció de l’habitatge,
la situació, la superfície, els possibles
annexos, la quota de participació en la

En companyia

propietat horitzontal, el règim administratiu (si es tracta d’un habitatge de
protecció oficial), les hipoteques, els
embargaments i qualsevol altra circumstància que el pugui afectar.
També és fonamental saber si l’habitatge
està al corrent de pagament de l’impost
sobre béns immobles (IBI) i de les quotes
de comunitat, per a la qual cosa podem
exigir al venedor que ens subministri el
rebut del pagament de l’última anualitat
de l’IBI, així com un certificat expedit pel
secretari o l’administrador de la comunitat de propietaris que acrediti que està
al corrent de pagament de les quotes de
la comunitat.

El contracte d’arres
Un cop s’ha pres en ferm la decisió de
compra, el primer que s’ha de fer és
signar un contracte d’arres penitencials. Aquest contracte sol portar associat
el pagament d’un senyal, a compte de
l’import total, que generalment és d’un
10% del preu de l’habitatge, encara que
pot ser una altra quantitat si les parts ho
pacten així. Aquesta quantitat s’entrega
en concepte de paga i senyal i ens reserva al comprador el dret sobre l’habitatge.

El contracte d’arres és un acord jurídic
que ha de recollir totes les dades que
apareixeran en el futur contracte de
compravenda, que identifiquen l’habitatge i els possibles annexos, el preu i

gada en concepte d’arres. Si, al contrari, és el venedor qui decideix fer-se
enrere, haurà de tornar per duplicat
la quantitat percebuda com a arres o
senyal.

Els experts recomanen que la quota que s’ha de pagar per a la hipoteca
no superi el 30-35% dels nostres ingressos nets mensuals
la forma de pagament, el termini previst per a l’atorgament de l’escriptura
pública (se sol fixar a l’entorn de 30
dies després de la signatura del contracte d’arres) i els pactes sobre distribució de despeses en la compravenda,
si n’hi hagués.
Quan es tracta d’obra nova, el promotor té l’obligació de detallar amb claredat si el preu que apareix al contracte
d’arres inclou els honoraris de l’empresa comercialitzadora i l’IVA, o no.
Si això no hi apareix degudament detallat, s’entén que el preu fixat els inclou. Un cop signat el contracte d’arres,
qualsevol de les dues parts pot desistir
de la transacció, però això comporta
una penalització. Si és el comprador
qui desisteix, perd la quantitat entre-

Sol·licitar la hipoteca
La compra d’un habitatge comporta
gairebé sempre l’obtenció d’un préstec hipotecari. Atesa la importància
d’aquesta operació, els experts recomanen anar a diverses entitats bancàries, no només al nostre banc o caixa
d’estalvis habitual, per poder comparar
entre diverses ofertes.
Les qüestions bàsiques en les quals
ens hem de fixar són les següents: les
comissions que exigeix l’entitat, el termini de devolució, el tipus d’interès que
s’aplicaria (si és fix o variable i quin és
l’índex de referència, així com el diferencial que se li afegeix si l’índex és de 0) i
altres obligacions,com la domiciliació de
comptes o les assegurances vinculades a
la concessió del préstec hipotecari.
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ASSEGURANÇA de LA LLAR
L’Assegurança multirisc família-llar
d’Assegurances Catalana Occident
et permetrà viure tranquil amb
la seguretat que la teva llar, la teva
família i fins i tot les teves mascotes estan protegits davant de qualsevol imprevist. Pel que fa a la teva
llar, protegim la mateixa construcció (pis, casa adossada, casa uni-

familiar o caravana/mòdul) i les
seves instal·lacions (aigua, electricitat, sistema de calefacció...), així
com tots aquells elements que es
troben a l’interior (mobiliari i parament, electrodomèstics, objectes
de valor, joies, objectes d’ús professional...). Però no ens conformem amb això. Incloem, a més,

Danys com a conseqüència de:
• Incendi, explosió i fum.
• Caiguda de llamp o corrents anormals
de l’electricitat subministrada.
• Actes de vandalisme
o malintencionats.
• Pluja, vent, pedra o neu.
• Filtracions d’aigua a través de
teulades, terrats i terrasses.
• Xoc o impacte de vehicles terrestres.
• Ruptura de canonades i inundacions.
• Goteres provinents de pisos contigus
o superiors.
• Oblit de tancament d’aixetes.

Ruptures

Responsabilitat civil.
Protecció davant de
qualsevol tipus de
reclamacions de tercers que
tinguin l’origen en:
Serveis de:
• El teu propi habitatge.
• Assistència llar.
• En actuacions d’algun
• Assistència informàtica online.
membre de la família.
•A
 ssistència jurídica telefònica.
• La responsabilitat
•O
 rientació mèdica telefònica.
patronal.
•O
 rientació veterinària telefònica.
• La responsabilitat
•S
 ervei BricoLlar.
mediambiental.
•S
 ervei de reparació
d’electrodomèstics.
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sense cost addicional per a tu, tot
un seguit de serveis exclusius per
fer-te la vida molt més fàcil: Assis
tència llar 24 hores, Assistència
informàtica online, Orientació mè
dica social i telefònica, Assessora
ment jurídic telefònic...

Qualsevol tipus de despeses derivades
de sinistres:
• Localització i reparació de canonades.
• Extinció, salvament de béns,
desenrunament...
• Reposició de documents.
• Restitució de l’harmonia estètica.
• Excés de consum d’aigua.

Robatori i espoliació

Animals de companyia:
• Despeses d’assistència
veterinària per causa
accidental (atropellaments,
caigudes...).
• Robatori o pèrdua.
• Despeses de sacrifici
i incineració de l’animal per
vellesa o malaltia.
• Despeses de transport per
tractament especialitzat.
• Estada en residència per a
animals per hospitalització
del propietari.
• Responsabilitat civil.

Defensa del contracte
d’arrendament
Protecció integral de
l’arrendador

En companyia

Les entitats bancàries tenen a disposició de qualsevol persona, de manera gratuïta, un fullet informatiu
anomenat “Fitxa d’Informació Precontractual” (FIPRE), amb tots els
detalls sobre els préstecs hipotecaris
que ofereixen.

ha de pagar l’IVA (a les Canàries, l’IGIC),
que suposa un 10% del preu de venda. A
més, el comprador ha de pagar l’IGIC,
(impost sobre actes jurídics documentats), el percentatge del qual l’estableix
la comunitat autònoma competent, encara que sol ser d’un 0,5%.

Aproximadament, al preu de l’habitatge se li ha de sumar entre
un 10 i un 12% en concepte de despeses i impostos
Un cop comparades les FIPRE de diverses entitats, es pot sol·licitar a
l’entitat que més ens interessi un
altre document més específic, adaptat a la nostra situació financera, la
“Fitxa d’Informació Personalitzada”
(FIPER).
Pot passar que l’habitatge que comprarem estigui gravat amb la hipoteca que va constituir el venedor quan
la va adquirir, o amb la hipoteca que
va constituir el promotor per construir-la, quan es tracta d’obra nova.
En aquest cas, el comprador pot subrogar-se en el préstec hipotecari
contractat pel venedor, però no té
l’obligació de fer-ho si no ho desitja,
per la qual cosa pot obtenir un nou
préstec hipotecari d’una altra entitat.

Els compradors que es decideixin per
un immoble de segona mà han de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials, la quantia del qual sol ser
del 6%, tot i que pot variar en funció
de la comunitat autònoma.

L’escriptura de préstec hipotecari
també està subjecta al pagament de
l’IAJD, calculat no sobre la quantitat prestada, sinó sobre la quantitat
que s’ha de tornar, és a dir, l’import
prestat més els interessos i les costes
d’execució.
Quan s’hagi signat l’escriptura de
compravenda i la de préstec hipotecari, i ja s’hagin pagat els impostos,
encara queda un darrer tràmit: inscriure l’habitatge al registre de la propietat per començar a gaudir-ne.

El pagament d’impostos i altres
despeses
Aproximadament, al preu de l’habitatge se li ha de sumar entre un 10 i un 12%
en concepte de despeses i impostos.
El preu que figura a l’escriptura pública de compravenda és la base sobre la qual es calculen els impostos
que s’han de pagar, encara que, si
aquesta quantitat és inferior al valor
real, Hisenda obligarà a realitzar una
liquidació complementària per la diferència.
Per conèixer els impostos que hem
d’abonar, és imprescindible diferenciar si es tracta d’un habitatge de
nova construcció o de segona mà. En
el cas d’habitatges nous, el comprador
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Vacances en bicicleta

Descobrir Espanya
sobre dues rodes
Fer turisme recorrent quilòmetres en bicicleta uneix, al plaer de
viatjar, la satisfacció d’haver arribat al destí gràcies al teu esforç.
Espanya ofereix una infinitat de rutes que uneixen cultura, natura,
història, gastronomia i esport per viure experiències úniques.

Viatjar sempre és interessant, però
fer-ho a sobre d’una bicicleta és una
experiència apassionant i molt gratificant: poder arribar a qualsevol racó,
per molt amagat que estigui, visitar
pobles i monuments, recórrer camins i
carreteres oblidades, gaudir de la gastronomia local... El cicloturisme és una
manera de viatjar que guanya adeptes,
una manera de conèixer un país que
combina turisme i esport com cap altre.
Per gaudir d’un viatge en bicicleta,
podem fer-la servir com a mitjà de
transport, planejant grans rutes de
centenars de quilòmetres en diverses
etapes o escapades de pocs quilòme-
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tres; com un transport alternatiu per
moure’ns pel nostre destí; o bé com
un mitjà per sortir a descobrir llocs de
manera sostenible. En qualsevol cas,
l’avantatge més gran de viatjar en bicicleta és gaudir del paisatge d’una manera única.

Abans de marxar
El primer preparatiu d’aquest viatge
és la bicicleta. No cal tenir un model
extremadament car, l’ideal és una bici
senzilla i fiable. Si és nova, necessitarem fer alguna sortida de reconeixement abans d’iniciar un viatge més
llarg. És important que tingui la mida
adequada i que estigui ben regulada.

En companyia

Abans del viatge, la bicicleta ha d’estar
en perfectes condicions, i s’ha de parar especial atenció a les cobertes, als
llums i als frens, a més de comprovar
que la cadena està greixada i els canvis
ajustats.
Tenir en compte el nostre nivell físic
és determinant per planificar la ruta.
Segons els quilòmetres i el desnivell,
dividir-la en etapes és fonamental per
gaudir i no patir amb el viatge. A més,
és important disposar del temps suficient per parar on vulguem i descobrir
el que ens ofereix el camí. És l’avantatge més gran de viatjar en bicicleta: un
mitjà de transport que permet un contacte ple amb la natura i amb la llibertat de parar en qualsevol moment.
Quan pensem fer una gran ruta, que
suposi estar diversos dies sobre la bicicleta, és fonamental planificar-ne les
etapes i, en cas necessari, buscar allotjament al llarg del recorregut. També
és important preveure com arribarem
a l’inici de la ruta o com en tornarem
un cop l’hàgim acabada, així com tenir
en compte el transport de la nostra bicicleta.

Lleugers d’equipatge
Per a les rutes de diversos dies,
necessitem roba, eines bàsiques, alguns recanvis i una petita farmaciola.
Per transportar el que és necessari,
podem optar per una motxilla o per les
alforges muntades al portaequipatge

de la bicicleta. Dependrà dels dies que
viatgem i del que ens sigui més còmode. Les alforges ens fan perdre més
control sobre la bicicleta i són un llast
a l’hora d’ascendir pendents, però ens
permeten portar més càrrega que una
motxilla. Una bossa al davant, subjecta
al manillar, pot ser útil per transportar
documentació, diners, el mòbil i part
de l’avituallament, per exemple.

Quan pensem fer una gran ruta,
és fonamental planificar
les etapes

La roba ha de ser lleugera i còmoda i
ens ha de servir tant per a l’excés de
calor en les pujades com per mitigar
la sensació de fred en les baixades.
En funció de les etapes de la ruta, haurem de preparar més o menys roba de
recanvi. Una capelina ens pot ajudar a
aixoplugar-nos de la pluja imprevisible.
Si portem algunes eines i recanvis bàsics, com cambres de recanvi, joc de
claus Allen, cables de fre, inflador, oli
o lubricant, pegats i goma d’enganxar
per a rebentades, podrem arreglar petites avaries durant la ruta.
Disposar d’una petita farmaciola també
pot ser útil durant la ruta: productes per
a rascades, per a picades d’insectes, per
curar petites ferides, etc., sense oblidar
la crema de protecció solar.

En marxa
La planificació ha d’incloure la beguda i el menjar, ja que hidratar-se
i menjar regularment és essencial.
Portar un parell de bidons d’aigua i
una beguda isotònica, barretes energètiques, fruita i fruits secs resulta
imprescindible.
A més, no podem deixar la seguretat
a l’atzar. L’ús del casc és obligatori
quan anem en bicicleta, i és recomenable l’ús d’ulleres i guants. També
és important portar una armilla reflectora, sobretot per als dies de boira
o pluja, i per a les nits, igual que els
llums de la bicicleta, perquè tan important és veure-hi com ser vist.
Un cop que la bici i l’equipatge estiguin llestos, només hem d’escollir
quina direcció prenem, i a Espanya en
tenim moltes opcions. A continuació,
recollim algunes de les més recomanables.

El camí de sant Jaume
Una xarxa de camins única, perfectament senyalitzada i que compta amb
una infraestructura d’albergs per
allotjar-se. Trams recorreguts per milers de viatgers de tot el món, especialment el camí francès, cosa que converteix aquest viatge en una experiència
única. Des de Roncesvalls fins a Santiago de Compostel·la hi ha 760 quilòmetres i és un dels recorreguts més
populars dels cicloturistes a Espanya.
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Les etapes són orientatives i en alguns
trams el trajecte per a les bicicletes es
desvia per carretera com a conseqüència d’un terreny complicat. L’ideal és
organitzar les etapes “a la carta”, en
funció del nostre estat de forma, dels
dies de què disposem o dels llocs que
vulguem visitar.

La transandalus
Un recorregut espectacular de més de
2.000 quilòmetres que fa la volta a
Andalusia a través de les seves vuit províncies. En aquesta ruta, destaca la bellesa i diversitat paisatgística i, gràcies
al clima, es pot recórrer pràcticament
tot l’any. Platges, muntanyes, deveses,
petits pobles i ciutats monumentals
són algunes de les coses que podrem
veure mentre rodem per Sierra Nevada,
Doñana, el cap de Gata, la serra de Cazorla o l’Estret, entre molts altres paratges. És una ruta única, perquè és circular, de manera que es pot començar per
on es desitgi; la major part de l’itinerari
discorre per camins i vies pecuàries, i és

una ruta feta de forma altruista per aficionats a la bici de muntanya.

La ruta del Cid
Amb un important bagatge històric,
ens trobem amb aquesta ruta de quasi 700 quilòmetres entre Vivar del Cid
(Burgos) i València. Seguint els passos
de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, travessem set províncies (Burgos,
Sòria, Guadalajara, Saragossa, Terol,
Castelló i València) i travessem els llocs
que apareixen al “Cantar del Mío Cid”.
Aquesta ruta compta amb una senyalització pròpia amb balises de color vermell fosc i discorre per llocs d’una gran
bellesa, com el parc natural de l’Alto
Tajo, la serra d’Albarrasí o la via verda
d’Ojos Negros.

El canal de Castella
Els camins pels quals les mules tiraven
les barcasses que navegaven pel canal
fan possible recórrer-lo avui en la seva
totalitat en bicicleta, 270 quilòmetres
des d’Alar del Rey fins a Valladolid o Me-

dina de Rioseco (té dos ramals). Aquesta
ruta voreja antics batans i molins fariners, ponts i 49 rescloses que salven els
150 metres de desnivell entre Alar i Valladolid. No és d’estranyar que sigui un
itinerari molt freqüentat per grups de
ciclistes.

La transpirinenca
És la travessia que creua els Pirineus
unint el mar Mediterrani amb el Cantàbric. Se sol prendre com a punt d’inici
Llançà (al Cap de Creus) i com a punt
final, Hondarribia (a Guipúscoa). En
total, uns 1.000 quilòmetres. Aquest
camí pirinenc, que segueix el sender
GR 11, ja és un clàssic per a les bicicletes de muntanya, dels més recorreguts
d’Europa, però no per això és fàcil. Més
aviat tot el contrari: pot ser de les rutes
més difícils que hi ha. Una altra opció
alternativa a la bicicleta de muntanya
és la de carretera. Ascendir alguns dels
ports més famosos del Tour de França
és un dels somnis de tots els que practiquen el ciclisme de carretera.

Vies verdes, rutes assequibles per a tothom

A Espanya, hi ha més de 2.500 quilòmetres d’infraestructures ferroviàries en desús que han estat reconvertits
en itineraris cicloturistes i senderistes gràcies al programa Vías Verdes, coordinat per la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles. De fet, “via verda” és una marca registrada per aquesta fundació, l’ús de la qual està
legalment restringit als itineraris que discorren sobre antigues infraestructures ferroviàries. Es tracta de trams
accessibles, alguns de poc més d’un quilòmetre, mentre que d’altres superen el centenar. Molts d’ells són ideals
per anar amb nens i gaudir, tota la família, d’una aventura en bicicleta.
Hi ha trams de vies verdes per tot Espanya. Al web www.viasverdes.com, s’hi poden consultar totes les rutes,
amb la fitxa tècnica i el mapa, perfils dels recorreguts, dades d’interès, etc. Alguns d’ells disposen de guia pròpia.
La via verda Ojos Negros, entre Terol i València, és, de moment, la més llarga d’Espanya, amb 160 quilòmetres.
Aquesta ruta, creada sobre el ferrocarril miner de Sierra Menera, s’inicia a Santa Eulalia (Terol) i descendeix fins
a les riques hortes valencianes, a la vora del mar Mediterrani, on finalitza el recorregut a Algímia d’Alfara.
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El túnel de La Engaña
És una ruta complexa entre Burgos i
Cantàbria. Allà es troba el vell túnel
inacabat del ferrocarril de La Engaña,
que dona nom a la ruta i té una longitud
de gairebé set quilòmetres. El congost
dibuixat al voltant de les vies del tren
constitueix també part dels històrics
camins de peregrinació fins a Santiago
de Compostel·la construïts pels romans.
Per fer aquesta ruta de 27 quilòmetres,
s’ha d’estar ben preparat físicament, no
obstant això, l’espectacularitat del paisatge fa que sigui un recorregut inoblidable per als cicloturistes.

La serra de Cazorla
La ruta per la serra de Cazorla, Segura i Las Villas té gairebé 500 quilòmetres perfectament senyalitzats i és
circular. Aquesta ruta exigent discorre
per un dels espais protegits més grans
d’Espanya i d’Europa, amb increïbles
paisatges, grans arbredes, rius, zones
de bany, etc. És un lloc ideal per perdre’s en plena natura gràcies a diversos
refugis i zones d’acampada lliure on
pernoctar, a més de càmpings, albergs
i cases rurals.

assegurances sobre dues rodes
L’Assegurança de responsabilitat civil per
a ciclistes, tricicles i bicicletes et permet
gaudir d’aquest esport a l’aire lliure mentre
disposes de la major assistència per a tu i
una assegurança total per a la teva bicicleta.
Quines són les cobertures?
• Responsabilitat civil.
• Assegurança d’accidents, que inclouen
defunció, invalidesa permanent amb
barem i assistència sanitària.
• Danys a la bicicleta.
• Assistència en viatge.
• Defensa penal, reclamació de danys i
assessorament jurídic.
• Robatori de la bicicleta.
Quan puc necessitar l’Assegurança de
responsabilitat civil per a ciclistes, tricicles
i bicicletes?
• En sortides d’un dia: davant d’un imprevist
durant el trajecte, la teva bicicleta pot
quedar seriosament danyada. En aquest
cas, la reparació o el cost de les peces
estaran coberts fins al límit declarat.
• En sortides de diversos dies: si pateixes un
contratemps amb la bicicleta que t’obliga
a estar hospitalitzat diversos dies, tindràs
cobert el desplaçament, el trasllat de la
bicicleta al teu domicili i l’estada del teu
cònjuge.
• En cas de lesió en un accident de circulació:
a més de tenir coberta l’assistència urgent,
les despeses mèdiques i de transport, entre
d’altres, un equip jurídic s’encarregarà,
també, de reclamar els danys a l’altra part.

19

En companyia

La transformació
digital a l’empresa
En qüestió de dècades, les tecnologies digitals han transformat la
manera com ens comuniquem, fem negocis, treballem i passem el
temps lliure. Per a les empreses, l’ús de les noves tecnologies ha
comportat millores en la producció i la qualitat del servei, però també
planteja desafiaments, com l’aparició de nous mercats, la protecció del
consumidor, la confiança o la seguretat.
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La revolució digital, també anomenada
“tercera revolució industrial”, és el
canvi de la tecnologia analògica, mecànica i electrònica per la tecnologia
digital, que va començar a la segona
meitat del segle XX, basada en la producció en massa i l’ús generalitzat de
circuits lògics digitals en ordinadors,
telèfons mòbils i Internet.

digital, els reptes per a les empreses
són la irrupció de tecnologies com la
intel·ligència artificial, l’Internet de
les coses o la gestió del big data.

Adaptar-se al canvi
Les eines digitals han obert una gran
finestra d’oportunitats per a totes les
empreses. I no només en la relació

Les eines digitals han obert una gran finestra d’oportunitats
per a totes les empreses

Tot i que els economistes parlen ja de
la futura quarta revolució industrial,
marcada per la convergència de tecnologies digitals, físiques i biològiques, per ara, en plena transformació

amb els seus clients, sinó també amb
altres grups d’interès, com inversors,
proveïdors, empleats i altres professionals del sector.
El món digital ha multiplicat exponencialment l’habilitat de connectar-nos,
i és per això que ha obligat les empreses a repensar processos de tota mena:
el màrqueting, l’atenció al client, la
selecció de personal, la comunicació

assegurances Catalana
Occident, pioners en
videoconsulta mèdica

Assegurances Catalana Occident ofereix
als seus clients el servei d’orientació
mèdic social i telefònic les 24 hores
del dia. La videoconsulta mèdica va
entrar en funcionament a finals de
2015, sense cost per a l’assegurat, a
tota la gamma dels seus productes
de salut (Cosalud reemborsament,
Cosalud reemborsament premium,
Cosalud assistència sanitària,
Cosalud cura personal, i Assegurança
d’indemnització diaria per
hospitalització) i, un any i mig després
de la seva posada en marxa, encara es
distingeix per la seva exclusivitat.
Aquest servei va néixer fa anys als
Estats Units i a la Gran Bretanya, on ja
és un servei popular, però els analistes
li pronostiquen un llarg recorregut.
Es preveu que aquest tipus de consultes
augmentin un 34% en els anys vinents,
fins a arribar, només als Estats Units,
als 160 milions el 2020.
El principal avantatge és l’estalvi de
costos i de temps per a l’assegurat.
A més, com és per Internet, l’establiment
de la trucada no suposa cap cost extra.
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La tecnologia digital que arriba

Internet de les coses
Productes intel·ligents amb sensors
i adreces IP.
Realitat augmentada
Vista del món real augmentat
amb informació rellevant per al
context.
Robòtica avançada
Robots intel·ligents amb la capacitat de reaccionar de manera autònoma.

Computació al núvol
Potència de processament escalable combinada amb l’emmagatzematge al núvol.

Simulació
Software de simulació potent (3D)
per a educació, proves de productes i R+D.

Nous factors de forma
del dispositiu
Dispositius digitals útils i flexibles,
incorporats o implantats.

Integració de sistemes
Vinculació de sistemes informàtics individuals i aplicacions de
software.

Connectivitat ubiqua
Connectivitat de banda ampla,
mòbil i d’alta velocitat en tots els
dispositius.

SoLoMo / Mòbil social i local
Estratègia digital de màrqueting
que permet de treballar amb els
clients d’una manera rellevant i
contínua.
Big data / anàlisi avançada
Tècniques que permeten l’obtenció d’informació de clients per a
recomanacions personalitzades.
Impressió 3D
Tecnologia d’impressió tridimensional.
Computació cognitiva
Sistema equipat amb intel·ligència
artificial per detectar, predir i inferir de manera independent.

interna, la relació amb els proveïdors,
la investigació de mercats, els processos d’internacionalització, la gestió de
crisis, els processos d’innovació o la
formació del personal. En aquest escenari, la facilitat per acceptar els canvis i
ajustar-s’hi és un element clau per saber
evolucionar amb la resta de la societat.
Segons RocaSalvatella, consultoria
especialitzada en la transformació
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digital dels negocis, hi ha diferents
elements que cal tenir en compte per
afrontar el repte. Per començar, és
essencial dominar les lògiques digitals i entendre quin valor pot aportar
a l’empresa. Hi ha un segon element
fonamental, que és com el món digital impacta en l’activitat del negoci;
per tant, com treballar els processos,
els punts de contacte amb el client i el

En companyia

les teves assegurances, en un clic
e-client és l’àrea personal que et permet d’accedir a tots els productes contractats amb un sol clic, fer gestions sense
passar per l’oficina i disposar de totes les dades de contacte a l’abast de la mà. A més, es converteix en la teva extensió
les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, i pots accedir-hi des del teu mòbil o qualsevol dispositiu electrònic. És un
servei gratuït i totalment personalitzat.

disseny de productes i serveis. I un tercer
element crític és la cultura de l’organització: com reorganitzar-se i quins tipus
de perfils són necessaris ara.
En aquest mateix sentit, segons l’estudi
Strategy, not technology, drives digital

L’experiència d’Assegurances
Catalana Occident
Gràcies a la seva forta aposta per l’omnicanalitat (la integració de tots els
canals de comunicació existents, tant
físics com digitals) com a estratègia

D’aquesta manera, respon a les demandes d’una societat cada dia més
tecnològica i intercomunicada, mesura l’experiència del client en tots els
punts de contacte per proporcionar
una millora contínua i manté la seva
oferta de productes adaptats a les noves necessitats de la societat.

Assegurances Catalana Occident continua impulsant iniciatives
digitals per adaptar-se als nous hàbits de consum

transformation, elaborat pel MIT Sloan empresarial, la companyiaestà preManagement Review i DeloitteUniversity sent i disponible allà on el client vulPress, el motor d’aquest canvi profund gui posar-se en contacte amb ell.
cap a la digitalització és l’estratègia, i
no la tecnologia. Aquest informe, basat
en les respostes de 4.800 executius de
27 indústries i 129 països, conclou que
un negoci no es pot reinventar digitalment llevat que tingui una estratègia
digital clara que compti amb el suport
de l’alta direcció. I és que són precisanova assegurança DE ciberRiscos
ment els líders de l’organització els resLes conseqüències d’un atac cibernètic a una empresa o negoci comporten
ponsables de fomentar una cultura que
una sèrie de despeses i perjudicis rellevants. Perquè els empresaris puguin
s’adapti als canvis.
transferir en tot o en part aquests riscos a una pòlissa, Assegurances
Si bé la digitalització ha suposat un
Catalana Occident ha creat la nova Assegurança de ciberriscos.
canvi qualitatiu per a les empreses
—en permetre més agilitat en l’accés a
Aquesta nova modalitat d’assegurança ofereix un ampli ventall de
la informació i la millora de l’atenció i
solucions per a les empreses i negocis davant dels riscos derivats dels
el servei al client—, l’ús de les tecnoloatacs cibernètics, amb la compensació directa de determinats perjudicis
gies digitals també obliga a parar espei amb la vital incorporació de serveis preventius que solucionaran les
cial atenció a nous desafiaments, com
possibles vulnerabilitats.
ara la protecció de les dades i la privacitat dels clients o la posada en marxa
de sistemes eficaços de ciberseguretat.
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www.assegurancescatalanaoccident.cat

Estrenem nou web!

El Grup Catalana Occident renova els webs de les seves companyies amb l’objectiu
de millorar el servei als clients.
Webs completament renovats
El nou web d’Assegurances Catalana
Occident presenta una imatge més
moderna, amb un disseny totalment
renovat i una estructura de continguts pensada per oferir una navegació molt més fàcil i intuïtiva. A més,
s’adapta perfectament a la visualització en qualsevol dispositiu mòbil.
Els avantatges que els clients poden
trobar al nou web són els següents:
• Calcular el preu de la teva assegurança.
• Trobar el teu agent.
• Trobar el teu Taller AutoPresto més
proper.
• Consultar el quadre mèdic i obtenir
autoritzacions mèdiques fàcilment.
• Declarar un sinistre d’automòbil.
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• Accedir a serveis com l’Assistència
informàtica online o el Testament
online.
A més a més, accedint a e-client, podràs fer les gestions més habituals
amb total agilitat i seguretat:
• Consultar les pòlisses vigents i les
seves cobertures.
• Modificar dades personals i domici
liacions.
• Fer aportacions i traspassos en els
productes d’estalvi.
• Consultar informació fiscal.
Per a aquells usuaris que busquin un
agent, el portal presenta una nova
funcionalitat en la qual es mostren
les dades de contacte dels agents i la
seva imatge cada vegada que es fa una
cerca. Així, l’usuari tindrà present en

tot moment el seu mediador més proper, perquè l’assessori i l’atengui de
manera personalitzada.
Per acabar, des del nou web, es proporciona accés directe a les xarxes socials
i blogs d’Assegurances Catalana Occident, on oferim articles i consells útils
per a la teva llar, el teu cotxe, la teva
salut o els teus estalvis. Segueix-nos!

Pots accedir a Assegurances
Catalana Occident des de:
www.assegurancescatalanaoccident.cat

En societat

Campus Fundació Jesús Serra

Esforç i superació
personal a la neu
La Fundació Jesús Serra, en col·laboració amb el Centro de Deportes de Invierno
Adaptados, va convocar el Campus Fundació Jesús Serra, un programa per a
persones discapacitades d’esquí alpí i snowboard adaptat.

El Centro de Deportes de Invierno Adaptados, una entitat sense
afany de lucre situada a la Vall
d’Aran que treballa per la integració de les persones amb discapacitat física i paràlisi cerebral
a través dels esports d’hivern, i la
Fundació Jesús Serra han impulsat un programa de detecció i seguiment d’esquí alpí i snowboard.
El campus, que es va celebrar del
29 de març al 5 d’abril, pretenia,
primordialment, promocionar
l’accés a la competició per a persones amb discapacitat, fomentar l’esquí alpí i l’snowboard de
competició, i potenciar els valors
que aporta l’esport en totes les
seves facetes. L’estació d’esquí
aranesa de Baqueira Beret va
acollir aquesta competició, que
va ser puntuable per a la Copa
d’Espanya.

Perfeccionar i integrar
Els objectius del campus van
ser desenvolupar la tècnica base
individual i la tècnica específica d’esquí alpí i snowboard, així
com perfeccionar els aspectes
bàsics de la preparació física i la
prevenció de lesions i afavorir les

dinàmiques de grup, la motivació i l’autoestima amb la finalitat
d’una major integració social. Entre aquestes fites, es troba també
la de compartir experiències amb
altres esportistes i créixer a escala individual.
El programa anava adreçat a totes
les franges d’edat, amb l’únic requisit de lliurar la llicència federativa nacional i el certificat de
discapacitat, a més de tenir un
nivell tècnic mitjà en la pràctica
d’aquests esports.
Durant el campus, es van celebrar
dos tipus de proves, la GS Alpí
i la GS Snowboard, amb quatre i
tres categories, respectivament.
Esportistes de totes les edats van
poder demostrar les seves aptituds i habilitats i, després de les
dues jornades de competició, va
tenir lloc el lliurament de premis
a la zona de meta, just en el moment d’acabar l’última prova.
Aquest esdeveniment va estar
protagonitzat per l’esport, la superació personal i l’esforç de tots
els participants.
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Una educació de
qualitat per a tothom
La Fundació Jesús Serra
col·labora amb Mans Unides
en el projecte de Foi et Joie
Haití per millorar la qualitat
educativa i augmentar l’accés
escolar als llocs més pobres
d’Haití.
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L’educació és un dels pilars
fonamentalsper millorar la
qualitat de vida de la població
a Haití.
La situació de l’educació en
aquest paísés molt precària, amb
una taxa d’alfabetització d’un
57% entre la població de més de
15 anys. Malgrat els nous programes establerts pel govern, com
ara l’escolarització gratuïta dels
nens i nenes a tot el país, l’oferta
escolar és minsa, especialment
al medi rural. S’estima que al
voltant de mig milió de menors
haitians no tenen, en l’actualitat,
accés a una educació de base; i
els que ja estan escolaritzats es
troben lluny de rebre una educa-

ció de qualitat. Una de les raons
principals és la poca formació
acadèmica dels docents.
A partir de l’any 2010, i després del terratrèmol de gener
del mateix any, Foi et Joie (Fe i
Alegria) Haití va començar a intervenir, primer d’una manera
sistematitzada i, després, permanent, per oferir una educació
de qualitat als nens i nenes del
país, així com als desplaçats pel
terratrèmol que tornaven al seu
lloc d’origen.
En l’actualitat, Foi et Joie Haití
està present a quatre departaments, incloent-hi la regió
nord-oest en dos municipis:
Jean Rabel, on se situen sis es-
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coles, i Bombardòpolis, on n’hi
ha onze.
Foi et Joie Haití treballa pel
desenvolupament
integral
d’aquesta educació. Des de la
seva creació el 2006, fa més
de deu anys, ha contribuït a la
construcció d’escoles i a l’elaboració i execució de projectes de
formació de docents, per a una
educació de qualitat, i d’adaptació de materials curriculars.
Després del sisme del 12 de
gener de 2010, Foi et Joie Haití
va plantejar dos eixos d’acció basats en la formació contínua del
professorat i en la construcció
d’espais adequats, amb l’objectiu
de millorar la qualitat educativa
i augmentar l’accés escolar en els
llocs més pobres d’Haití, davant
la saturació de les escoles d’acollida a causa del desplaçament
forçós provocat pel sisme.
D’acord amb aquestes mancances, Foi et Joie Haití va dissenyar una estratègia basada en
l’elaboració de tallers de forma-

ció del professorat i personal
directiu de disset centres educatius de la xarxa.
A més del contingut pedagògic
i administratiu de les sessions
de formació, s’ofereixen continguts relacionats amb els va-

cà Matthew (setembre de 2016).
Com a conseqüència d’això, la
institució ha posat al servei de
l’Estat, per mitjà del Ministeri
d’Educació i amb la firma d’un
conveni, la xarxa d’escoles
Foi et Joie Haití. Amb això,

Foi et Joie Haití ha anat conformant una xarxa
escolar de centres al llarg de tot el país
lors humans, que revelen, entre
d’altres, la problemàtica de la
dona, a més de temes vinculats
directament amb la relació de
gènere, com ara, violència, rols
i funcions, llar i vida quotidiana.
D’altra banda, Foi et Joie Haití ha
anat conformant una xarxa escolar de centres educatius comunitaris al llarg del país, amb la finalitat d’atendre les necessitats
educatives de la comunitat, la
vulnerabilitat de la qual va empitjorar després del terratrèmol
de gener de 2010 i que ara s’ha
vist també afectada per l’hura-

aquesta entitat vol que la xarxa
dels centres comunitaris formi
part del sistema públic educatiu haitià i contribuir a l’accés a
una educació pública i de qualitat per part dels sectors més
desfavorits.
La seva proposta pretén generar
processos que incideixin en l’enfortiment de les capacitats acadèmiques dels educadors de Foi
et Joie Haití, així com conèixer
la realitat pedagògica i escolar
dels futurs centres que formaran
part de la institució en aquestes
regionsdel país.
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Com pal·liar la indigestió
La indigestió o dispèpsia és un trastorn molt habitual, els símptomes
del qual inclouen dolor a la part superior de l’abdomen, cremor,
atipament i inflor. Uns bons hàbits alimentaris, una mica d’exercici
diari i una hidratació correcta permeten una millora perceptible en el
nostre benestar digestiu.

El 75% dels espanyols asseguren
que pateixen habitualment molèsties digestives, segons apunta l’estudi Alimentació, salut
i prebiòtics, del Programa de
Nutrició i Salut per als professionals sanitaris (NUSA). Com
que un estil de vida adequat és
el primer pas per mantenir un
benestar general, cal adoptar
certs hàbits per a tenir una salut
digestiva òptima.
La fibra és essencial per al nostre organisme. De fet, es recomana consumir una quantitat
suficient de fibra diàriament;
per això, s’ha d’optar per les
fruites fresques, els cereals integrals, els vegetals i els llegums.
Els aliments integrals contenen
les parts exteriors dels grans,
segó i germen amb els quals
estan elaborats. Així, la qualitat
dels aliments és millor i permet
afavorir el trànsit intestinal, a
més de generar la sensació de
sacietat. No obstant això, d’acord
amb dades de l’Enquesta de Nutrició i Salut 2016, el consum
de fibra és menys del 50% del
recomanat.
Un bon hàbit que ens permet
un funcionament regular de
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l’organismeés una correcta hidratació. Cal beure una quantitat
adequada d’aigua al dia o, si no,
brous lleugers o infusions, i evitar en tot moment les begudes
industrials i les alcohòliques.
Malgrat tot, es desaconsella beure grans quantitats de líquid amb
els àpats pel fet que dilueix les
secrecions responsables del procés digestiu, com l’àcid, els enzims i la bilis. D’aquesta manera,
s’interromp el procés digestiu.

Per altra banda, la regularitat en
els àpats és més rellevant del que
sembla. Esmorzar, dinar i sopar
han de tenir una hora predeterminada, ja que el nostre estómac
té memòria i, en acostumar-lo a
una rutina, es prepara per exercir la seva funció en determinats
horaris. En la mateixa línia, és
completament imprescindible
menjar de manera pausada i
mastegant entre vint i cinquanta
vegades cada mossegada, ja que,

Es recomana beure mitja hora abans
d’ingerir aliments per hidratar
l’organisme
Per aquest motiu, és aconsellable beure aigua entre mitja hora i
una hora abans dels àpats.
Fer exercici físic de manera regular és també un bon aliat, ja
que afavoreix el trànsit intestinal i permet alliberar l’estrès,
culpable de molts problemes
digestius. L’activitat física, a més
de col·laborar en les digestions i
facilitar una assimilació millor
dels nutrients, impulsa la segregació d’hormones i enzims beneficiosos per al procés.

d’aquesta manera, l’aliment arribarà deglutit a l’estómac, que
podrà digerir-lo bé i captar-ne
els nutrients. De fet, la saliva
és el millor protector de l’estómac, perquè genera els enzims
necessaris per descompondre
aliments i permet que s’hagi de
segregar menys àcid gàstric per
diluir-los; per tant, fa que sorgeixin menys problemes digestius i
d’acidesa.
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Recepta

d ’espaguetis de carbassó
amb pesto d ’avellana
Ingredients:
Per a dues persones
2 carbassons mitjans
El suc de ½ llimona petita
30 g d’avellanes
Pebre negre
1 tomàquet sec
6 fulles d’alfàbrega
50 g de formatge curat
Oli d’oliva
Sal

Preparació
Posar a bullir aigua amb una mica de sal en un cassó. Mentre s’escalfa, tallar el carbassó en tires molt fines, per
formar els espaguetis utilitzant una mandolina o, si no, qualsevol altre estri que ens faciliti aquest tipus de tall.
A continuació, quan l’aigua ja hagi bullit, afegir el carbassó tallat i deixar-lo entre 20 i 25 segons, depenent del gruix
de la verdura. Retirar el carbassó i posar-lo en un recipient d’aigua amb gel per tal de tallar la cocció. En un morter o
una picadora elèctrica, posar les avellanes, l’alfàbrega, el formatge, el tomàquet sec i un bon raig d’oli d’oliva, a més
de salpebrar. Picar tots els ingredients fins a aconseguir una massa uniforme. A continuació, afegir el suc de mitja
llimona, remenar bé i afegir la salsa al plat o la font on hàgim col·locat el carbassó.

Sabies que...?
El carbassó

Les avellanes

L ’alfàbrega

Format per un 95% d’aigua,
gairebé no té aportació calòrica. No obstant això, conté una
quantitat rècord de minerals i
oligoelements. És, a més, una
verdura rica en fibres, ja que
conté entre 0,5 g i 1,5 g per cada
100 g. Aporta també vitamines C
i B3, i provitamina A.

Són una gran font de proteïna vegetal,
de carbohidrats i de fibra. Pel que fa als
micronutrients, aquests fruits secs ens
aporten vitamines B9, E, A, B3 i C.
Entre els minerals que contenen, podem
destacar el potassi, el fòsfor, el calci, el
magnesi, el sodi, el seleni, el ferro, el zinc
i el iode. Un dels aminoàcids d’aquest fruit
sec és l’arginina, que contribueix al bon
funcionament del sistema cardiovascular
i immunològic, i intervé en la formació
de teixit.

És una planta amb propietats
digestives i que evita espasmes
gàstrics. A més, té propietats antibacterianes, antiinflamatòries,
estimulants, sedants, galactògenes (afavoreixen la producció de
llet materna durant la lactància)
i bèquiques (calmants de la tos),
entre d’altres.
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Hàbits per a una bona
salut muscular
El múscul esquelètic és el teixit més abundant del nostre cos, i el
manteniment de la seva massa és imprescindible per assegurar funcions
bàsiques com la força de locomoció i la respiració.

La salut muscular és una part
essencial del nostre sistema que
repercuteix en el bon funcionament general de l’organisme.
Per mantenir el sistema muscular
en condicions òptimes, hem de
seguir una activitat física regular, una dieta equilibrada i amb
una dosi justa de glucosa, que és
la principal font energètica dels
nostres músculs.

Alimentació
Som el que mengem. I en salut
muscular, això no és una excepció. Hi ha molts estudis que
demostren que el consum dels
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aliments adequats permet no
tan sols potenciar una millor salut muscular, sinó més salut en
general. El primer pas és evitar
l’excés en el consum de greixos,
ja que no es metabolitzen completament. No obstant això, és
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impossible establir una dieta estàndard per a la cura muscular,
ja que depèn, en gran mesura,
de factors com l’activitat física
diària, l’edat i el mateix metabolisme. Per exemple, per a rutines d’exercicis físics prolongats,
necessitarem una dieta rica en
sucres i vitamines.
Les proteïnes i els aminoàcids
no només serveixen com a blocs
de construcció per a teixits, sinó
que certs aminoàcids també activen gens en els músculs que
els fan créixer. Així, una dieta
alta en proteïnes i baixa en carbohidrats és la més efectiva per
a un desenvolupament i una salut muscular correctes.
En aquesta línia, els principals
aliments recomanats són els
germinats i els amargs, com la
carxofa, l’endívia, l’escarola, la
ceba, la pastanaga, l’api, l’all i el
rave. També es recomanen cereals integrals amb fibra, llegums
i peix com el salmó, la tonyina o
les sardines. Un dels productes
bàsics de la dieta mediterrània,
molt saludable per als músculs,
és l’oli d’oliva verge extra. Queden totalment descartats els
greixos saturats i trans, així
com les begudes energètiques,
industrials i alcohòliques.
L’aigua és un altre dels recursos
fonamentals. El nostre cos està
compost per un 70% d’aigua i,
per tant, és imprescindible hidratar-lo habitualment, en concret, quan es fan exercicis físics
intensos, ja que així s’augmenta el subministrament d’oxigen
que s’envia als músculs, cosa
que permetrà un vigor i una recuperació més efectives.

Exercici i rutines
saludables
L’exercici fa que els músculs treballin, per la qual cosa es desenvolupa i augmenta la força, el
volum, l’elasticitat i la contractilitat. Així mateix, beneficia el
desenvolupament de l’esquelet,
perquè l’enrobusteix, enforteix i modela. L’exercici ajuda
també al bon funcionament dels
òrgans i millora la respiració i
la circulació. En aquest sentit,
perquè els músculs realitzin les
funcions que tenen assignades,
l’activitat física diària es converteix en un bon aliat. Els experts
recomanen un mínim de trenta
minuts diaris d’activitat. De la
mateixa manera, l’escalfament
i els estiraments són un factor

ajaguda per a les cames i de la cobra per als músculs abdominals.
Les plantes medicinals estan també a l’ordre del dia, ja que tenen
una acció antiinflamatòria. S’usen
en forma d’infusió, suplements
o ungüents d’aplicació externa.
Aquestes plantes són el groseller
negre, la ulmària, l’harpagòfit i la
camamilla, entre d’altres.
Pragmàticament, el tractament
més efectiu per a la salut muscular consisteix a seguir uns bons
hàbits quotidians, com ara evi-

Els mals hàbits posturals acaben sent perjudicials
per als músculs i les articulacions
ineludible abans i després de fer
exercicis físics.
El dolor muscular que de vegades
patim es deu, en gran part dels casos, a mals hàbits posturals, que
acaben sent molt perjudicials per
als músculs i les articulacions.
Per això, cal corregir mals hàbits
com seure amb les cames creuades i dormir en postures forçades.
També és important escollir el
matalàs i el coixí adequats i, si és
possible, que siguin anatòmics.
Practicar ioga també és una bona
opció per prevenir dolors musculars. En concret, es recomana
optar per les postures de mitja
lluna per als braços, de papallona

tar l’estrès, descansar les hores
necessàries, fer exercici i consumir productes ecològics lliures de
pesticides, si és possible. També
constitueix un element clau gaudir de la natura i practicar meditació. Al cap i a la fi, el benestar
mental permet la relaxació muscular i el funcionament correcte
de l’organisme en general.
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Gastronomia
a Baqueira
Beret

L’estació d’esquí de Baqueira Beret aposta fortament
per l’oferta culinària; així es converteix en un dels
referents en gastronomia de la Vall d’Aran. En concret,
compta amb un total de disset punts de restauració
que ofereixen la gastronomia típica regional.

Alguns dels
restaurants
més famosos
de Baqueira Beret:

La gastronomia de Baqueira està
molt influenciada per la cuina
francesa, concretament, gascona, per l’elaboració de patés,
ànec, civets, creps i productes de
caça, i per la cuina espanyola,
amb la presència de productes
ibèrics. Altres factors determinants de la gastronomia són la
seva fauna i les condicionsclimàtiques pròpies d’un territori
de muntanya, que propicien una
cuina contundent per contrarestar el fred. És per això que sopes
i estofats, entre els quals destaquen l’olla aranesa, un guisat
tradicional de la Vall d’Aran, són
els plats més representatius de
la zona.

Receptes locals
L’olla aranesa, plat referent a
la cuina tradicional de la Vall
d’Aran, consisteix en una olla
que, generalment, porta verdures i carns variades, com ara
vedella, cansalada, gallina i ossos de pernil. Aquest plat es
completa, a més, amb pilota,
que porta carn picada, ou, all,
julivert i llet.
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TICOLET
Disposa d’una carta variada de
plats elaborats amb productes
autòctons de primera qualitat i
destaca pels seus peixos exquisits
i per la selecció de vins.
Adreça:
Edif. Besiberri s/n
25598 Baqueira.
Vall d’Aran (Lleida)
Telèfon: 973 645 477

Però no només són brous i guisats els protagonistes de la gastronomia de Baqueira Beret. Les
carns també s’han convertit en
un dels plats més demanats pels
turistes, en especial, la carn de

LA BORDA DE LOBATO
Al costat de les pistes d’esquí,
aquest restaurant és un referent
per als esquiadors i comensals més
famosos.
Adreça:
Nucli Baqueira 1.500
25598 Baqueira
Vall d’Aran (Lleida)
Telèfon: 973 645 708

sa, els anditos, la cueta i el bolh,
especialitats que, avui dia, s’han
constituït en una marca pròpia
de la vall.
Altres plats característics són la
senganheta, amb base de sang

Baqueira s’ha aventurat a potenciar la bona
gastronomia, tot oferint un servei de qualitat
i productes típics de la zona
bou i de be. Per altra banda, del
riu s’obté la truita, que es combina en un saborós plat amb
bolets, fongs i formatges d’ovella i cabra. Entre els embotits
destaquen el choriço, la langoï-

de porc, caulets o fulles de col
farcides de carn, filet de cabirol
i truita a les fines herbes.
Tampoc hem de deixar de banda la tradicional carta de rebosteria, també influenciada

TAMARRO
Ofereix menús de fondue o carn a
la carta amb un menú fix.
Adreça:
Nucli Baqueira, 1.500
Edifici Marimanha
25598 Baqueira,
Vall d’Aran (Lleida)
Telèfon: 973 644 322

per la tradició francesa, en la
qual destaquen postres com
les crespèths, la crema aranesa,
el pastís tatín i les milhes de
blat de moro. També els licors
tradicionals, com el de nous,
el vi calent o l’aigua de nòdes,
posen punt final a la degustació
aranesa.
Amb els paisatges dels Pirineus
de fons, Baqueira s’ha aventurat a potenciar la bona gastronomia, tot oferint un servei
de qualitat i productes típics
de la zona que creen el pretext
perfecte per concebre Baqueira
Beret com una destinació més
enllà de l’esquí.
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Emma
Watson
actriu compromesa
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Coneguda pel seu paper d’Hermione
Granger a les exitoses pel·lícules de Harry
Potter, l’actriu britànica Emma Watson
(27 anys) ha ampliat les seves ambicions
més enllà del cinema i s’ha implicat en causes de caràcter ètic.
La seva defensa dels drets de les dones als
Estats Units, la seva implicació en la moda
sostenible i el comerç just, i la seva lluita per
l’educació són valors que descriuen Watson
com una persona carismàtica i compromesa
amb la societat. Tant és així que, al juny de
2014, la jove va ser nomenada ambaixadora
de bona voluntat d’ONU Dones, on va treballar a favor de l’apoderament de les joves
i va fomentar la igualtat de gènere com a
defensora de la campanya HeForShe.
La consolidada actriu, activista humanitària i graduada a la Brown University en
Literatura Anglesa, amb una fortuna valorada en 60 milions de dòlars, segons dades
de TheRichest, té recursos per impulsar
qualsevol projecte, entre els quals es troba
la línia de roba ecològica que va llançar el
2011. Amb 20 anys, va posar en marxa una
col·lecció de peces en col·laboració amb una
marca de moda sostenible i de comerç just.
A més, s’ha implicat activament en l’impuls
de l’educació femenina a l’Àfrica durant
diversos anys, i ha visitat Bangladesh
i Zàmbia com a part del seu activisme.
Així, amb motiu del seu vint-i-un aniversari, l’actriu va posar com a model de
Mark Demsteader per realitzar una sèrie
de trenta pintures amb la condició que el
10% del benefici de cada peça es donaria
a Camfed, una organització que treballa a
favor de l’educació de les nenes a l’Àfrica.
El 2003, es va voler comprometre amb el
medi ambient i es va deixar fotografiar nua
com a part d’una campanya que recaptava
fons per a l’organització Global Green.
També ha donat suport a organitzacions
com Save The Children i, durant el pas de
l’huracà Sandy, es va unir a una associació
encarregada de pal·liar-ne els efectes.
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ACTIVItAtS

MÚSICA

noticia negro Century Gothic
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FESTIVAL
8,5/13,5 Texto noticia negro

INTERNACIONAL DE
JAZZ DE GETXO

Century Gothic Regular 8,5/13,5
Texto noticia negro Century

Del 28 de juny al 2 de juliol se
celebrael 41è Festival Internacional
noticia negro Century Gothic
de Jazz de Getxo (Biscaia), un dels primers de la temporada d’estiu,
Regular 8,5/13,5 Texto noticia
en diferents escenaris de la localitat costanera de Getxo. Es tracta
negro Century Gothic Regular
d’un esdeveniment multicultural en què es donen cita reconegudes
8,5/13,5 Texto noticia negro
figures internacionals i grups joves, i que reuneix una gran diverCentury Gothic Regular 8,5/13,5
sitat d’estils musicals. A més, també tindrà cabuda el Concurs de
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Grups, que se celebra paral·lelament al festival.
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Gothic Regular 8,5/13,5 Texto

EDULEARN17 (9a CONFERÈNCIA
ANUAL INTERNACIONAL
SOBRE EDUCACIÓ i
noves TECNOLOGieS
D’aprenentatge)
Docents, científics, investigadors i professio
nalsde l’educació d’arreu del món es donen
cita a Barcelona del 3 al 5 de juliol. L’objectiu
és promoure la col·laboració internacional en
matèria educativa i les innovacions tecnològiques vinculades a aquest camp.

noticia negro Century Gothic
Regular 8,5/13,5 Texto noticia
negro Century Gothic Regular

Cinema
BLADE RUNNER 2049
Encara que en aquesta ocasió Ridley Scott no ha exercit com a director, sinó
com a productor, el llistó ha estat molt alt per a Blade Runner 2049, una de les
seqüeles més esperades de 2017 (l’estrena a Espanya està prevista a l’octubre).
Trenta anys després dels esdeveniments de la primera pel·lícula, un nou blade
runner, l’oficial K del departament de Policia de Los Angeles (Ryan Gosling),
treu a la llum un secret ocult. El descobriment de K el porta a una recerca per
trobar Rick Deckard (Harrison Ford), antic blade runner del departament de
Policia de Los Angeles que porta desaparegut des de fa trenta anys.

LIBRO
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PAUL AUSTER: 4 3 2 1

A 4 3 2 1, Auster explica la història d’Archibald Isaac Ferguson, nascut el 3 de març de
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1947 i fill únic de Rose i Stanley Ferguson. L’Isaac viurà una mena de mutació amb quatre
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personatges que comparteixen el mateix naixement i ADN, però que, per aquest atzar del
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destí tan característic en Auster, viuen en paral·lel. Tot i ser, en el fons, la mateixa persona,
Texto noticia negro Century
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les seves vides seran ben diferents i independents segons les decisions que aniran preGothic Regular 8,5/13,5 Texto
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nent al llarg de la seva existència.
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És hora
de canviar
el pla

Et regalem fins a un 1% dels traspassos a partir de 2.500€ efectuats de l’1 de maig
al 30 de juny de 2017.

Plans de pensions
Universal pla de previsió assegurat

Entra i informa’t
www.catalanaoccident.cat
Assegurances Catalana Occident, S. A., d’Assegurances i Reassegurances (entitat gestora i asseguradora).
BBVA, S. A. (entitat dipositària).

