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Editorial
La ciberseguretat,
una necessitat
Les noves tecnologies ens han facilitat molt la vida: ens han permès ser a prop
d’altres persones encara que ens trobem a milers de quilòmetres de distància, han
agilitzat molts processos que anteriorment s’eternitzaven, i han donat visibilitat
a tot aquell que vulgui ser vist, entre molts altres avantatges. No obstant això, no
hem d’oblidar que cada progrés té sempre dues cares, com a una moneda: una
contindria els avenços i beneficis que ens aporta i, l’altra, nous riscs o vulnerabilitats que no coneixíem.
Aquestes flaqueses del nostre entorn digital han generat nombroses reflexions
sobre aquest tipus d’amenaces, i, per descomptat, les asseguradores no s’han
quedat enrere. Els delictes associats a l’ús de les tecnologies de la informació ens
sotgen a tots per igual, ja siguem particulars o empreses. Segons la memòria del
2016, la Unitat de Criminalitat Informàtica del Ministeri Fiscal, a Espanya es van
incoar aquest any ni més ni menys que 18.344 procediments per estafes a través
de la Xarxa, 295 per danys informàtics, 68 per delictes contra la propietat intel·
lectual i 144 per falsificació a través de les TIC. A més, es calcula que, també l’any
passat, es van produir més de 100.000 ciberatacs, dels quals un 70 % va afectar a
petites i mitjanes empreses.
Naturalment, les conseqüències no s’han fet esperar. Aquest estiu, el Financial
Times augurava, sense equivocar-se, que el 2017 seria l’any de la transformació
per a l’assegurança cibernètica. Es tracta d’un producte que té poc a veure amb les
pòlisses de la llar o l’automòbil, ja que la gamma de riscs que ha de cobrir i la mida
dels clients són enormement dispars. Per això, resulta molt important assessorar-se de manera adequada.
No hi ha dubte que comptar amb una pòlissa que ens protegeixi davant d’aquest
tipus d’atacs s’erigeix com una línia de defensa que protegeix el nucli d’una empresa, considerant la seguretat informàtica com una àrea sensible dins de l’organització que exigeix posar els mitjans adequats en la seva gestió.
A Assegurances Catalana Occident som plenament conscients de que la ciberseguretat és ja una necessitat i, en la nostra línia d’assegurar els nostres clients el que
més els importa, posem a la seva disposició una completa assegurança de ciberriscs.

D’interès

La Fundació Jesús Serra s’estrena
a Instagram i Twitter
La Fundació Jesús Serra ja està present a les xarxes socials.
Coincidint amb la iniciativa “Pianos al carrer”, que va organitzar a Toledo el passat 13 d’octubre, després de la seva celebració a Barcelona i Bilbao, la Fundació va posar en marxa els seus perfils a Instagram i a Twitter, tot retransmetent
l’esdeveniment en directe. El 30 d’octubre va fer el mateix des
de Madrid, la darrera ciutat del recorregut. Anima’t a seguir
i compartir amb els teus amics els diversos projectes que la
Fundació Jesús Serra impulsa i desenvolupa amb fins socials,
que actualment ja són més de 70.

www.instagram.com/fundacionjesusserra
www.twitter.com/fundjesusserra

Ja pots seguir la Fundació Jesús Serra a
Instagram i a Twitter, per poder estar al corrent de
tots els esdeveniments i activitats que organitza

@fundjesusserra

@fundacionjesusserra

Adéu als dies grisos al teu parabrisa
Assegurances Catalana Occident ha ofert durant els mesos d’octubre i novembre
un tractament antipluja de forma totalment gratuïta als clients que tenen
contractada la garantia de vidres a la seva Assegurança de l’automòbil.
Assegurances Catalana Occident vol
garantir una bona visibilitat als turismes dels seus assegurats amb aquest
pràctic regal que pretén augmentar la
seguretat a la carretera. És la tercera vegada que la companyia posa en
marxa aquesta campanya en benefici
dels seus clients. El tractament antipluja consisteix a aplicar al parabri-

4

Assegurances Catalana Occident

sa una solució repel·lent a l’aigua que
augmenta de manera significativa la
visibilitat en condicions de pluja i que
comporta els següents avantatges:
• Protegeix la superfície davant de l’acumulació de brutícia, calç, pols i incrustacions, i en facilita l’eliminació per l’acció
d’arrossegament de l’aigua.
• Ofereix una bona resistència a l’abrasió.

• Té una durada d’entre 6 i 12 mesos o
15.000-20.000 km.
• Evita la congelació dels vidres del vehicle.
• Comporta una aplicació ràpida i senzilla (menys de 20 minuts).
Estigues atent a totes les campanyes
que la companyia llança per els seus
clients.

D’interès

El més important del seu estiu
El 2017, s’ha celebrat la segona edició del Concurs de Dibuix Infantil, sota el
lema “Dibuixa el més important del teu estiu”, en el qual, igual que l’any anterior,
han pogut participar tots els nens i nenes de menys de 13 anys que fossin
familiars dels clients de les oficines d’agència.

Els dibuixos guanyadors de la segona edició del Concurs de Dibuix Infantil

La iniciativa, que es va comunicar per
email i a través de les xarxes socials, i a
les mateixes oficines d’agència, ha estat
molt ben acollida, en vista dels gairebé
mil dibuixos rebuts entre setembre i
octubre. No obstant això, la sorprenent
creativitat dels joves artistes a l’hora de
reflectir amb els seus llapis i pintures
els millors moments de l’estiu ha posat
molt difícil al jurat l’elecció dels guanyadors de les tres categories en què estava
organitzat: menors de 6 anys, entre 6 i 9,
i de 9 a 12 anys.

tic viatge a Disneyland París, valorat
en 3.000 euros. A més, només per
lliurar el dibuix personalment, els
participants rebien un obsequi com a
reconeixement a la feina feta.

Els premis han consistit en un xec regal
de 300 € al guanyador de cada categoria i, com a novetat, enguany s’ha sortejat entre tots els participants un fantàs-

El funcionament del concurs ha
seguit aquesta mecànica:

L’èxit aconseguit en aquesta segona
edició del Concurs de Dibuix Infantil només vol dir que cal de posar-se
mans a l’obra des de ja i començar a
treballar en la propera convocatòria,
perquè sigui encara més participativa
i atractiva per als clients.

•Els clients rebien un correu amb les instruccions i la làmina on dibuixar, des-

carregable amb només un clic. La consigna era “Fes-ho fàcilment tu mateix”.
• Assegurances Catalana Occident hi
posava la temàtica de l’obra (“Dibuixa
el més important del teu estiu”), i els
joves artistes, la inspiració.
• Tot i que només es permetia una làmina per participant, no hi havia limitació de participants per client, sempre
que reunissin els requisits per concursar-hi.
• L’entrega del dibuix havia de fer-se
personalment a l’oficina de l’agència,
on els joves artistes rebien un obsequi
només per participar-hi.
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Nova assegurança per a atacs cibernètics

La informació d’una empresa és un dels elements més importants a protegir.
Assegurances Catalana Occident incorpora l’Assegurança de ciberriscos per
donar resposta a un possible robatori de dades.
La incursió de les noves tecnologies en
el dia a dia de les empreses implica riscos, com ara un possible atac cibernètic
per robar informació confidencial de la
companyia.
No són poques les corporacions que
s’han vist afectades per virus informàtics que han causat estralls en el seu
funcionament.

Diverses cobertures
Davant d’aquesta possible amenaça,
Assegurances Catalana Occident incorpora una Assegurança de ciberriscos per a petites i mitjanes empreses que ofereix protecció assegurada
i presenta tres varietats que s’adapten a les necessitats de cada entitat.
En el primer grup de cobertures, es
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tracten la pèrdua o el robatori de dades
amb assistència al lloc dels fets o en
remot per a la recuperació de danys lògics dels sistemes d’emmagatzematge.
Protegir la privacitat del client és
l’objectiu de la responsabilitat civil, la
constitució de fiances civils i les despeses de defensa incloses a la segona
categoria de l’assegurança.
Al tercer apartat, es preveu la cobertura davant les pèrdues econòmiques
derivades de la paralització de l’activitat i les despeses per disminuir les
conseqüències sobre la reputació de
l’empresa o les possibles extorsions.

Màxima prevenció
Sempre s’ha dit que val més curar-se
en salut; per aquesta raó, la nova mo-

dalitat d’assegurança permet disposar
d’un conjunt de serveis de caràcter
preventiu per minimitzar les possibilitats d’atacs cibernètics i que, en cas
que es produeixin, tinguin el menor
impacte possible.
La prevenció es troba disponible des
del mateix instant de la contractació
de l’assegurança a través d’un accés
que permet identificar les possibles
vulneracions i posar-hi solució.
A més, ofereix un conjunt d’eines com
la geolocalització dels mòbils en cas
de pèrdua, una configuració segura
de contrasenyes o l’actualització de
l’equip informàtic amb còpies de seguretat al núvol.

D’interès

Regala-te’l
De l’1 d’octubre al 31 de desembre del 2017,
els clients d’Assegurances Catalana Occident es
van beneficiar de fins a un 3% de regal en fer
traspassos o aportacions als plans de pensions
i a l’Universal pla de previsió assegurat.
Els clients han pogut beneficiar-se de
fins a un 3% de regal de l’1 d’octubre
al 31 de desembre del 2017 si han fet
aportacions o traspassos des d’una
altra entitat als nostres plans de pensions o a l’Universal pla de previsió
assegurat per un import igual o superior a 2.500 euros i, en el moment del
pagament de la bonificació, si tenien

contractat el producte Compte client o,
si no, almenys dues pòlisses/plans en
vigor i al corrent de pagament, de les
quatre tipologies següents:
Pòlissa de vida individual amb pagament de prima prevista
Pla de pensions amb pagament d’aportació prevista
Pòlissa de família-llar

•

•

Pòlissa de l’automòbil
Pots trobar tota la informació d’aquesta campanya a la nostra pàgina web:
www.catalanaoccident.com, o a través
del teu mediador.

•
•

Catalana Occident, entre les 30 marques
més valuoses d’Espanya
Catalana Occident es troba entreles
30 marques més valuoses d’Espanya,
segons el rànquing publicat a l’informe BrandZ™ Top 30 Most Valuable Spanish Brands, realitzat per
primera vegada a Espanya per la firma d’investigació de mercats Kantar
Millward Brown i WPP. En concret,
Catalana Occident ocupa la 20a posició de la classificació, que ha estat elaborada després d’analitzar un total de
269 marques de diferents sectors.

Les firmes incloses al rànquing han
estat seleccionades seguint una metodologia que combina estudis quantitatius realitzats als consumidors
amb l’anàlisi financera de les companyies. Segons aquesta metodologia, el rànquing BrandZ™ atorga a la
marca Catalana Occident un valor de
756 milions de dòlars (641 milions
d’euros).
Així mateix, aquesta classificació situa el valor conjunt de les 30

marques en 103.103 milions de dòlars (87.517 milions d’euros). D’aquest
total, el 67% l’acumulen les cinc primeres firmes de la classificació.
El rànquing està format per 11
categories de productes i serveis diferents: moda, banca, entreteniment,
energia, retail, asseguradores, cervesa, telecomunicacions, petroli i gas,
línies aèries i automoció.
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Personatges

Antonio Díaz,
El Mago Pop

El Mago Pop ha estat capaç de portar la seva màgia a més de
150 països, de sorprendre Stephen Hawking i de convertir-se en
l’il·lusionista més taquiller d’Europa amb el seu espectacle La Gran
Ilusión. El seu èxit televisiu conviu amb el món de la representació en
directe, amb uns resultats sense precedents, on sedueix a personatges
com Antonio Banderas, Neymar, Carlos Slim o Victoria Beckham.

Què és la màgia per a tu?
La màgia és la meva vida. No puc concebre una cosa
sense l’altra. Tinc la sort d’haver pogut convertir la
meva passió en la meva professió.
Quan vas descobrir la màgia i com vas aprendre-la?
Vaig descobrir la màgia als 4 anys, quan un mag amic
dels meus pares em va treure una moneda de l’orella.
Allò em va deixar tan sorprès que va despertar en mi
una inquietud per saber com ho havia fet i vaig començar a investigar com podria fer jo el mateix. Llegia
llibres de màgia, vaig començar a seguir els millors
mags i buscava vídeos seus per observar-los i aprendre el que feien. El meu referent era David Copperfield i, a poc a poc i a força de practicar moltes hores
al dia, vaig anar aprofundint en aquest extraordinari
món de l’il·lusionisme.
Després de llicenciar-te en Art Dramàtic per
l’Institut del Teatre de Barcelona, vas crear el
personatge d’El Mago Pop. Què té en comú amb
Antonio Díaz?
El 2013, vaig presentar un programa pilot a Discovery
Max basat en la teoria dels 6 graus de separació (segons la qual qualsevol persona està connectada amb
qualsevol altra a través d’una cadena de coneguts
amb 5 graus com a màxim). Els va agradar la idea i
el format i, a partir d’aquell moment, vam començar
a caminar junts i vam buscar un nom per al programa. La meva proposta va ser L’Il·lusionista Pop, perquè

m’agrada que el meu look i el dels meus espectacles
recordi més a un grup de música indie pop que a un
mag. Després de donar-hi unes voltes, Discovery va
decidir que El Mago Pop era més curt i tenia més ganxo, amb la qual cosa seria més fàcil de recordar.
El 2016 et vas convertir en l’il·lusionista més taquiller d’Europa. Què fa falta per ser un bon mag?
Tinc la convicció que, per a qualsevol cosa que et proposis fer a la vida, cal sentir passió i estimar el que fas,
treballar de valent i no deixar d’aprendre mai.

“M’agrada que el meu look i el dels meus
espectacles recordi més a un grup de
música pop que a un mag”

Després de dues temporades d’El Mago Pop: 48
horas con, què vas aprendre de treballar amb celebrities? A qui t’agradaria fer-li un truc de màgia?
De treballar amb celebrities, n’he après que tots som
iguals. Ens sorprenen les mateixes coses, sigui quina
sigui la nostra professió, la nostra ideologia, vinguem
d’on vinguem... Quan la il·lusió ens toca, surt el nen
que hi ha dins de cadascú i, per uns instants, oblidem
qui som. M’encantaria fer un truc de màgia al nedador
nord-americà i medallista olímpic Michael Phelps i a
l’actriu espanyola Maribel Verdú.
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Què vas sentir quan et vas trobar amb Stephen
Hawking? Com és intentar fer màgia a un científic
que és un geni?
Va ser una experiència increïble i de la qual guardo
el record més emotiu de tot el programa, tant per la
seva genialitat com a científic com per la seva capacitat d’expressar els sentiments mitjançant la mirada,
captada i interpretada per la màquina que ell mateix
va inventar. Em sento afortunat d’haver pogut compartir amb ell uns instants i em fa immensament feliç haver aconseguit sorprendre’l!

“Quan la il·lusió ens toca, surt el nen que
hi ha a dins de cadascú i, per uns instants,
oblidem qui som”
Vas començar els teus espectacles a teatres de tot Espanya amb 17 anys. Com recordes la sensació d’actuar davant del públic per primera vegada?
Em queda una mica lluny, però la sensació seria
una barreja de nervis i emoció. En realitat, és la
mateixa que sento cada cop que comença una nova
funció. Espero que no arribi mai el dia en què no
la senti!
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Al teatre has gaudit d’un gran èxit amb La gran
ilusión, has fet teletransportacions i els teus programes s’han vist en més de 150 països. Quins reptes et
queden per assolir?
Sempre hi ha nous reptes per aconseguir i és això el que
manté els somnis ben vius.
Fas màgia de prop i màgia de gran format. Amb
quina et sents més còmode?
Amb qualsevol de les dues, mentre les pugui ensenyar
en un escenari i sempre que les dues sorprenguin i
emocionin la gent que ve a veure’ns.
Com vius l’èxit?
Amb força normalitat, dins del possible.
La Gran Ilusión ja ha estat aplaudida per més de
450.000 espectadors. Quines sorpreses tens preparades per al futur?
Acabem d’estrenar el nou espectacle, Nada es imposible,
al Teatre Rialto de Madrid. En els últims mesos ens hem
centrat, únicament i exclusivament, a fer gran aquesta
obra per aconseguir sorprendre i il·lusionar encara més
el nostre públic fidel. En un futur, hi haurà nous projectes, però ara toca gaudir d’aquest nou fill que s’està fent
gran molt de pressa i ens està donant moltes alegries.

Personatges

Com gestiones el marge d’error als teus números?
La veritat és que sóc molt exigent amb la feina, però
he après a acceptar que el directe comporta que pugui
fallar alguna cosa en un moment donat. Sent conscient que, si alguna vegada ha passat, “the show must
go on”, com deia Queen a la seva famosa cançó, i amb
el millor somriure del món!
Quina és la teva forma de treballar? Com t’inspires
per crear?
M’inspiro molt amb la música. La majoria de les vegades, després d’escoltar una cançó, neix un nou número. M’encanta crear sempre acompanyat de música.
Què creus que aporta la màgia a les nostres vides?
Crec que aporta il·lusió, emoció i felicitat, encara que
sigui tan sols per uns instants. Aconseguir desconnectar del món real, tornar a la infància i pensar que “res
és impossible”, això és màgia!

PERFIL

Antonio Díaz (Badia del Vallès, 1986) és un mag i il·lusionista espanyol,
protagonista de la sèrie de Discovery Channel El Mago Pop.
Als 17 anys, va començar a exhibir els seus espectacles a teatres de tot Espanya,
fins que va crear La Gran Ilusión, l’espectacle que més èxit li ha donat fins ara.
Estrenat al Teatre Borràs de Barcelona el desembre del 2013, es va traslladar al
Teatre Coliseum, on es va convertir en l’espectacle més exitós de Barcelona durant 12 setmanes consecutives; fins i tot va superar en taquilla els grans musicals. A finals del 2014, va aterrar a la Gran Vía de Madrid, on va exhaurir durant
8 setmanes totes les localitats del Teatre Rialto i es va convertir en l’espectacle
d’il·lusionisme més taquiller de la història d’Europa.
Alhora, es va convertir en el primer il·lusionista d’origen espanyol a tenir un
programa de televisió amb emissió a diferents països (Mèxic, Argentina, Xile,
Equador, Estats Units, Veneçuela, Bolívia, Itàlia, França...) i que ha sorprès, amb
els seus jocs de màgia, famosos com ara Stephen Hawking, Neymar o Antonio
Banderas, entre d’altres.

11

En companyia

10 sistemes que
augmenten la
seguretat al volant
La tecnologia és una fidel aliada de la indústria automobilística. Des de fa alguns
anys, els fabricants estan incorporant dispositius que augmenten la seguretat, tant
preventiva com passiva. Avui volem parlar de deu sistemes de seguretat preventiva
que ja es troben disponibles a nombrosos vehicles, i no només als de gamma alta.

1. Control de la velocitat de
forma intel·ligent
Un element que millora la seguretat al volant és el control
de creuer adaptatiu o ACC (per
les seves sigles en anglès). En
un principi, el control de creuer
va néixer per augmentar la comoditat del conductor i evitar-li
multes: el cotxe es programa
per circular a una velocitat determinada i aquestes instruccions només es desconnecten
quan el conductor trepitja l’accelerador o el fre.
Tanmateix, actualment l’ACC ha
evolucionat i no només és capaç de mantenir una velocitat
programada, sinó també una
distància mínima de seguretat.
Mitjançant una sèrie de radars,
el cotxe detecta que hi ha vehi-
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cles al davant que circulen més
a poc a poc i redueix la velocitat
per tal de mantenir la distància
de seguretat. Una vegada desapareix l’obstacle, el sistema accelera automàticament fins a la
velocitat que s’hagi programat.

2. Recordatori de la velocitat
màxima
El sistema de detecció de senyals viaris és un dispositiu
que reconeix els senyals de
trànsit i esbrina automàticament el límit de velocitat corresponent. Si el conductor es
troba cansat o no ha pogut de
fixar-se bé en el senyal, aquest
sistema l’informa de la velocitat màxima permesa en la via
per la qual circula, de manera
que augmenta la seva seguretat

i minimitza la probabilitat de
multes per distracció.
Aquesta tecnologia, coneguda
com a TSR (Traffic Sign Recognition), té una aplicació passiva
(advertir el conductor mitjançant pictogrames i sons sobre
els senyals) i activa (intervenir
automàticament mitjançant
la reducció de la velocitat o
frenantper evitar un accident).

3. Sense sortir del carril
L’assistent de manteniment
al carril té dos propòsits: evitar que sortim del carril si ens
adormim i ajudar-nos a conduir
de manera més relaxada quan
hi circulem. Per això, el sistema
va fent correccions a la direcció.
Aquesta tecnologia ha estat dissenyada per ser utilitzada en

En companyia

Conduir amb
neu o gel
carreteres amb diversos carrils
(com autopistes) i només funciona a velocitats superiors a
60 km/h.
Depèn de diferents sistemes:
un que reconeix visualment
(amb una càmera) per quin carril anem i un altre vinculat als
intermitents. Quan el sistema
comprova que estem canviant
de carril sense intermitent, ho
detecta com un acte involuntari
i corregeix la nostra direcció.
Es tracta d’un sistema que funciona molt bé amb marques
viàries mal indicades, amb senyalització d’obra i amb ratlles
pràcticament esborrades. Si baixem de 60 km/h o si no detecta
línies de carril, es desconnecta.

4. Evitem els derrapatges
El sistema de control d’estabilitat (ESP, per les seves sigles
en anglès) ajusta la velocitat de
cada roda per impedir que el vehicle derrapi quan es gira bruscament la direcció, de manera
que es mantingui la fermesa en
el traçat. L’ESP utilitza part dels
elements de l’ABS i n’afegeix
alguns més. Un sensor situat al

centre del xassís mesura l’angle
de gir del cotxe sobre el seu eix
vertical i envia les dades a una
centraleta. A partir d’una determinada desviació, la centraleta
de control decideix quina roda
ha de frenar de manera independent, cosa que ajuda que
l’automòbil segueixi la trajectòria del volant.
L’efecte és doblement positiu,
ja que redueix la velocitat, augmenta l’adherència i, en induir
un gir addicional amb les rodes
no directrius, evita efectes de
pèndol que puguin fer perdre el
control del vehicle.

5. Llums autoadaptables
La conducció nocturna sol ser
perillosa perquè la visibilitat
en carreteres no il·luminades
es redueix considerablement.
Per tal d’evitar riscos, la tecnologia és capaç d’ajustar el patró
d’il·luminació dels fars en funció de la velocitat, l’entorn i les
condicions.
El llum autoadaptable per a
corbes segueix la trajectòria de la calçada segons el gir
del volant, per la qual cosa

A l’hivern, per evitar que la neu i el
gel ens juguin una mala passada,
s’han de tenir en compte certes precaucions:
• Quan hagis de conduir sobre neu
sense cadenes, fes una conducció
molt suau i utilitza els frens amb
molt de compte, per tal d’evitar
frenades brusques. Circula amb la
marxa més llarga possible a poques
revolucions i, si el cotxe derrapa,
intenta mantenir la trajectòria del
vehicle amb moviments suaus del
volant.
• El gel és quasi imperceptible,
però, quan el termòmetre del cotxe
marqui menys de 3 graus, estigues
alerta i disminueix la velocitat. Les
plaques solen trobar-se a les zones
ombrívoles i sota els ponts, sobretot
a les nits i durant les primeres hores
del matí. Quan creguis que hi ha gel,
utilitza marxes llargues a poques
revolucions i frena molt suaument.
Si la part del darrere del cotxe es
descontrola, intenta girar el volant
suaument en la direcció oposada
per tal de redreçar la trajectòria.
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s ’ i l·l u m i n a m i l l o r l a z o n a
interiorde la corba.
El llum de gir es connecta quan
fem un viratge en un carrer per
tal d’ampliar la zona il·luminada
i veure millor els vianants.
El sistema de llums llargs que no
enlluernen utilitza una càmera
instal·lada al parabrisa per detectar els fars davanters o posteriors
d’altres vehicles i de bicicletes
a una distància de fins a 800
metres a la nit, i utilitza fars desenvolupats de manera específica per evitar enlluernar altres
conductors o ciclistes.

6. Adeu a l’angle mort
Els angles morts són petites verticals visuals en les quals podem
perdre la referència d’un vehicle que circula a prop nostre. El
sistema d’informació de l‘angle
mort (BLIS, per les seves sigles
en anglès) ajuda a canviar de
carril amb més seguretat. Mitjançant una sèrie de sensors que
vigilen la zona lateral pròxima al
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cotxe, detecta si hi ha un vehicle
al nostre angle mort. En aquest
cas, emet un so acústic o visual
al retrovisor (o una combinació
dels dos) per avisar-nos i evitar
que envaïm el seu carril.
Alguns sistemes més evolucionats són capaços no només d’avisar el conductor, sinó també de
corregir automàticament la trajectòria; d’altres poden alertar de
forma contínua de l’existència de
vehicles a l’angle mort, independentment de les intencions del
conductor, mentre que d’altres
únicament actuen quan indica
mitjançant els intermitents que
canviarà de carril.
Aquests sistemes estan bastant
evolucionats i són capaços de
distingir els cotxes que van en
sentit contrari o aquells que estan aparcats, i interpretar que no
es troben a l’angle mort.

7. Detecció de son o fatiga
Segons la Direcció General de
Trànsit (DGT), entre un 20 i un

30% dels accidents de trànsit es
relacionen amb la fatiga i el cansament; per això, és fonamental
per la nostra seguretat estar descansats quan agafem el cotxe. No
obstant això, de vegades no percebem el nostre esgotament, raó per
la qual molts vehicles ja disposen
d’un detector de son o fatiga.
Es tracta d’un mecanisme amb
diferents sensors al volant que
computen quantes vegades per
minut el conductor realitza correccions suaus de la direcció
(habitualment, encara que no ho
notem, acostumem a fer petits
moviments per mantenir-nos al
carril). Quan estem molt cansats
o quan se’ns tanquen els ulls per
la son, no movem de la mateixa
manera el volant, i fins i tot podem fer correccions brusques si
tanquem els ulls i ens espantem
en obrir-los.
Quan aquest sistema detecta que
no estem controlant el volant,
emet una vibració o un xiulet
per fer-nos despertar. En aquest
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moment seria aconsellable que ens
aturéssim a descansar.

8. Advertència de sentit contrari
El detector de circulació en sentit
contrari és un dels sistemes menys
freqüents, però és un avís important
per a aquells conductors que s’han
equivocat de sentit de la carretera.
Aquest sistema utilitza mapes i la
posició del GPS per identificar si
ens incorporarem a una carretera
de sentit contrari i ens avisa per evitar una possible col·lisió contra un
altre vehicle; un fet que sol atribuir-se a un abús de consum de l’alcohol, però que també pot ser causat
per una distracció.

9. Alcolock: si has begut, no
s’engega
A Espanya, segons les dades de
l’Institut Nacional de Toxicologia

i Ciències Forenses, al voltant del
30% dels conductors morts en accidents superaven la taxa permesa
d’alcoholèmia. Per protegir-nos de
nosaltres mateixos, s’ha creat el
sistema alcolock, que exigeix que
el conductor bufi a un broquet,
similar al dels etilòmetres de la
Guàrdia Civil i, si supera la taxa,
impedeix la posada en marxa del
cotxe.
L’alcolock és un dispositiu electrònic que es connecta als sistemes
d’engegada electrònica del vehicle.
Per posar en marxa el motor, és
imprescindible que el conductor es
faci un autocontrol d’alcoholèmia.
A més del test d’alcoholèmia, l’alcolock disposa d’un mòdul de control
que registra els resultats, els intents
d’engegar el cotxe sense superar
prèviament el test, les dates, les hores i els nivells d’alcohol.

10. Sensors de presència de
vianants i objectes
Aquest sistema pretén evitar,
principalment, atropellaments de
vianants o ciclistes. Dues càmeres
d’alta resolució col·locades a la part
superior del parabrisa envien la informació al microprocessador del
sistema, que distingeix entre vianants, ciclistes, cotxes i altres objectes. Un cop identificats, mesura
la distància que hi ha fins arribar-hi
i en prediu la trajectòria. Si existeix
un risc que es produeixi un accident, adverteix el conductor i, fins i
tot,pot arribar a accionar automàticament els frens del vehicle.
Actualment, s’estan desenvolupant nous sistemes que detecten
vianants a la via en condicions
de baixa visibilitat, gràcies a les
càmeres infraroges que capten la
calor corporal.

les cobertures de la teva assegurança de cotxe
Amb la teva Assegurança de cotxe d’Assegurances Catalana Occident, si, en
cas d’incident, vens a la seva xarxa de
tallers AutoPresto, tindràs un vehicle de
cortesia gratuït (segons disponibilitat)
perquè et puguis seguir desplaçant, a
més d’obtenir grans avantatges en reparacions, com la reparació immediata, la recollida i entrega del vehicle, o el
peritatge preferent, entre molts d’altres.

En cas d’incident amb el teu vehicle,
sempre seràs atès sense importar
l’hora ni el lloc on et trobis. Els danys
queden coberts, així com les despeses d’ITV conseqüència de l’incident.
També s’hi troba inclosa la neteja de
l’interior de l’automòbil pel trasllat
dels ferits (si n’hi ha), entre altres problemes amb el cotxe. L’assegurança
inclou la cobertura de responsabilitat

civil obligatòria i complementària,
així com els desperfectes ocasionats a
tercers per l’assegurat com a vianant
o ciclista i els danys a tercers que pugui ocasionar el vehicle per incendi
o explosió.
La gestió de multes, la informació
constant o la reparació immediata
de vidres són algunes de les moltes
cobertures d’aquesta assegurança.
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La importància dels models de prevenció de delictes

Què és el
compliance?
Una reforma del Codi Penal va establir el 2010 que les
empreses o persones jurídiques podien ser jutjades per
delictes penals, un fet que fins ara només corresponia a les
persones físiques. Tenir implantat a l’empresa un programa
de prevenció de delictes o compliance penal pot eximir de
responsabilitat.

Tradicionalment, a Espanya no estava prevista la possibilitat que una
companyia pogués ser objecte d’una
sanció penal (segons l’antic aforisme romà societas delinquere non potest). No obstant això, després d’una
reforma del Codi Penal l’any 2010 i
una reforma posterior el 2015 que en
matisava els detalls, les empreses poden ser condemnades penalment pels
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delictes comesos pels seus administradors i empleats.
En total, són més de 30 els delictes
pels quals una companyia pot ser condemnada, si bé els més freqüents que
cometen les empreses com a persones
jurídiques són els relacionats amb
qüestions econòmiques, com ara estafes, blanqueig de capitals, frau a Hisenda o a la Seguretat Social, suborn, etc.

En companyia

I és que, encara que una empresa
no pot anar a la presó, una condemna penal per part de la justícia li pot
ocasionar un dany reputacional i
social que pesa més que qualsevol
sanció administrativa.

Com pot una empresa evitar ser
condemnada
Les sancions previstes per a l’empresa quan comet un delicte penal
poden ser la multa, el tancament
de locals i establiments, la suspensió d’activitats, la inhabilitació
per percebre subvencions i ajudes,
així com per poder ser contractada pel sector públic, i, finalment,
la prohibició definitiva de desenvolupar qualsevol activitat, amb el
consegüent cessament de l’activitat
societària.

Un programa de prevenció de delictes requereix un
examen detallat del funcionament de l’empresa
El Codi Penal exposa que aquesta
responsabilitat es podrà eludir o atenuar si les empreses implementen
un sistema de prevenció de delictes
conegut com a compliance penal.
Aquests sistemes requereixen un
examen detallat del funcionament
de la companyia per elaborar el
mapa de riscos, és a dir, determinar
en quines àrees de l’empresa és més
probable que es puguin cometre
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El perfil del
compliance officer

El compliance officer és el responsable del compliment normatiu d’una empresa. Pot ser
un empleat (o més) en plantilla
o bé professionals externs. Generalment, es tracta d’un advocat que coneix la normativa,
però que també té amplis coneixements de gestió.
La seva missió és avaluar riscos, establir els controls, fer
auditories, etc. A moltes companyies, hi ha diferents professionals que fan aquesta funció;
és per això que realment es pot
parlar de compliance officers
específics, com el de qualitat, el
de medi ambient o el de prevenció de riscos laborals.
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delictes penals, per poder implantar les
mesures preventives adequades.
A més, el Codi Penal preveu que les
empreses designin un encarregat que
vetlli perquè aquest sistema de prevenció de delictes es compleixi: és
l’anomenat compliance officer.
No es tracta d’una figura obligatòria,
però si una companyia incompleix alguna norma i no compta amb aquest
expert o amb un òrgan de supervisió,
pot arribar a haver d’assumir una responsabilitat penal. De tot això, se’n
podria haver eximit si hagués contractat aquest professional i tingués
implantat un model de prevenció de
delictes que complís amb els requisits
marcats pel Codi Penal.

Els models de gestió
Per atenuar la seva responsabilitat,
l’empresa ha de tenir implantat un

lins & Parés, explica que el compliance
officer o responsable del compliment
normatiu no té l’obligació de denunciar
externament un delicte més enllà de la
que té qualsevol altre ciutadà. “No obstant això, sí que té l’obligació de denunciar internament un incompliment, bé
als seus superiors o a la figura de què
depengui. A més, per la seva seguretat,
ha de deixar constància que aquesta
comunicació s’ha produït. Si té coneixement d’un delicte i ho comunica sense deixar cap rastre o no el comunica,
pot arribar a tenir una responsabilitat
sobre el fet delictiu”, afirma Benítez.

Entitats responsables
La responsabilitat penal no afecta només les empreses o societats. Fins al
2010, si una companyia pagava suborns, abocava residus il·legalment
o venia productes en mal estat, els

El Codi Penal preveu que les empreses designin un encarregat que
vetlli perquè el sistema de prevenció es compleixi
model de gestió. Aquests models analitzen detalladament l’organització i
els canals de la presa de decisions per
tal de detectar on són susceptibles de
cometre els delictes que atribueixen
responsabilitat penal a la persona jurídica, valorar-ne el risc i establir polítiques, procediments i controls per
mitigar i prevenir els riscos detectats.
Daniel Benítez, advocat de la firma Mo-

responsables eren els empleats, és a
dir, persones físiques, però no l’empresa mateixa, encara que s’hagués
beneficiat econòmicament d’aquestes
pràctiques. La reforma del Codi Penal
va canviar aquest panorama i va responsabilitzar les organitzacions, que
poden arribar a ser tancades per les
seves pràctiques il·legals.

En companyia

La millor protecció jurídica per a la teva empresa

Defensa els
teus interessos

En l’entorn socioeconòmic actual —amb una normativa legal i tècnica cada vegada més
complexa, una sensibilització
més gran per part de la societat i més exigència per part
dels accionistes, proveïdors i
clients—, hi ha un augment de
les reclamacions als directius
en relació amb la seva gestió.
L’Assegurança directius i alts
càrrecs d’Assegurances Catalana Occident protegeix les
persones físiques que formen
part dels òrgans d’administració, directius, alts càrrecs,
administradors, gerents o
llocs equivalents de l’empresa
o les seves filials, que poden

exposar-se a responsabilitats
civils o penals relacionades
amb una mala gestió del patrimoni de l’entitat, competència
deslleial, manca de supervisió
o una falta de diligència en la
investigació i aprovació de
projectes empresarials, entre
altres motius.
Aquesta assegurança cobreix les despeses de defensa i la possible indemnització com a conseqüència de
reclamacions cobertes que
siguin formulades contra la
persona assegurada durant
la vigència de la pòlissa i que
tinguin la causa en un acte
incorrecte (realitzat sense la
diligència exigible o contrari
a la llei o els estatuts socials)
de l’assegurat en l’exercici
del seu càrrec.
Així mateix, l’Assegurança
de protecció jurídica empresarial per a la companyia
compta amb la garantia de
defensa de la responsabilitat

penal, que comprèn la defensa penal de l’assegurat
en relació amb la seva activitat empresarial o autònoma i ofereix assessorament
jurídic integral sobre qualsevol dubte relacionat amb
l’activitat econòmica de la
companyia. Aquest assessorament pot ser telefònic, telemàtic (email) o presencial,
al despatx d’un advocat de la
xarxa professional d’Assegurances CatalanaOccident.
Queden exclosos de l’assegurança els fets deliberadament causats per l’assegurat
o aquells en què concorri
dol o culpa greu per part
seva, segons sentència judicial ferma. Si l’empresa
assegurada tingués dubtes en relació amb el model de prevenció de delictes
—compliance—a través de
l’Assegurança de protecció
jurídica empresarial, rebria
l’assessorament sobre com
fer-ho a la mateixa empresa.
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Assegurança multirisc família-llar

Serveis exclusius
per la teva llar
La teva Assegurança multirisc família-llar et permet viure amb absoluta tranquil·litat ja que, a més de protegir el
teu habitatge, t’ofereix, sense cap cost addicional, una sèrie de serveis exclusius per fer-te la vida més fàcil.

Servei de reparacions propi per a sinistres a la
llar les 24 hores del dia

Assistència llar i BricoLlar: enviament de professionals qualificats de molts gremis, manyeria i electricitat d’emergència, i línia permanent
d’informació

Defensa jurídica i responsabilitat civil: servei
telefònic de consultes per a l’assessorament
sobre aspectes legals, reclamació per danys
a l’habitatge, defensa penal i jurídica davant
de possibles reclamacions de tercers, despeses judicials, pagaments d’indemnitzacions o
constitució de fiances

Orientació mèdica i psicològica telefònica:
servei de consultes sobre qualsevol tema relacionat amb la salut i ajuda social davant de
circumstàncies familiars greus
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Orientació i assessorament dietètic i nutricional:
servei d’orientació sobre tot tipus de dietes i
informació nutricional

Assistència informàtica online: resolució d’incidències mitjançant connexió remota o telefònica,
o traslladant-se al domicili

Animals de companyia: cobertura optativa amb
servei telefònic d’orientació veterinària, abonament de despeses d’assistència veterinària per
accident, cancel·lació de viatges i despeses per
malaltia de l’animal

En companyia

Decora el
Nadal amb
els teus
records

Aquest Nadal, et proposem una idea original per decorar la teva llar: un arbre de
Nadal en format de mural on podràs posar les fotos de la família, dels amics, dels
viatges i, fins i tot, de la mascota!

Durant el Nadal i tots volem un arbre
bonic que decori la nostra llar. Aquest
any podem ajudar al medi ambient,
aprofitar objectes que tenim a mà i realitzar el nostre arbre fent un mural de
fotos en alguna de les parets de casa.
Per fer-ho, primer haurem d’escollir les fotografies en funció de la

mida de la paret; després, dibuixarem el perfil de l’arbre, que ens servirà de base per col·locar les imatges. Un cop escollides les fotos, les
enganxarem una a una i, finalment,
penjarem amb tires de velcro adhesives els ornaments o, fins i tot, els tradicionals llums.
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La millor inversió
per fer créixer
els teus estalvis
Quan pensem en la millor inversió per als nostres estalvis, és important
plantejar-nos bé els objectius i escollir inversions amb un nivell de risc,
de rendibilitat i de termini adequats al nostre perfil.
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En un entorn en què els dipòsits
a termini fix ofereixen menys
rendibilitat i creix la necessitat
de pensar en el futur, és important poder escollir entre una gamma de productes competitius. En
aquest sentit, Assegurances Catalana Occident disposa d’una xarxa d’agents altament qualificada i
professionalitzada per informar-te
i orientar-te a cada moment.

Invertir gradualment i
diversificar

PRODUCTES

Si vols invertir en un producte
financer que et proporcioni unes
expectatives de rendibilitat interessants amb les millors garanties d’estabilitat i que s’adapti al teu
perfil personal com a inversor, els
fons d’inversió d’Assegurances
Catalana Occident es convertiran,
sens dubte, en la millor opció.

Catalana Occident renda fixa CP, FI, és un
fons de renda fixa a curt termini, l’objectiu del qual és obtenir rendiments d’acord
amb els tipus d’interès de l’eurozona.

Els fons d’inversió ofereixen liquiditat total, cosa que
els converteix en el producte ideal per disposar, en
qualsevol moment, de tots els nostres diners o d’una part

Hi ha poques inversions tan transparents que permetin al client seguir l’evolució de la seva inversió
diàriament i de forma senzilla.
Els fons d’inversió són productes
d’estalvi que permeten al client
fer aportacions per invertir en
la compra d’actius als mercats
financers, per la qual cosa obtenen la rendibilitat en funció del
mercat i ajornen el pagament de
l’IRPF fins al cobrament de tot el
capital.

Catalana Occident borsa espanyola, FI, és
un fons de renda variable nacional. Amb
caràcter general, aquest fons inverteix
almenys el 85% en valors de renda variable espanyola i la resta en valors refugi,
principalment en deute públic de l’Estat.
El seu objectiu és aconseguir una redibilitat superior a la de l’IBEX 35, per la qual
cosa inverteix en valors de renda variable
d’empreses d’alta qualitat creditícia i màxima solvència incloses en aquest índex.
Més d’una vintena de fons de la Borsa
espanyola eviten les pèrdues i acumulen
beneficis en els últims anys.
Catalana Occident borsa mundial, FI, és
un fons de fons de renda variable internacional, l’objectiu del qual és batre l’índex
MSCI All Countries World, designat en euros. Amb caràcter general, el fons inverteix almenys el 75% en valors de renda
variable i la inversió en divisa no euros
serà com a mínim d’un 30%.
Catalana Occident patrimoni, FI, és un
fons d’inversió global amb tendència a la
renda variable. Aquest fons, que utilitza
estratègies a mitjà termini, estructura el
seu patrimoni basant-se en productes de
renda fixa i de renda variable.
Catalana Occident emergents, FI, és un
fons de fons, l’objectiu del qual és diversificar el risc en mercats emergents amb
un gran potencial i que agafa com a referència el comportament de l’índex MSCI
Emerging Markets, designat en euros,
que pondera en 23 mercats distribuïts
per l’Àsia, l’Amèrica del Sud, l’Amèrica
Central, l’Europa de l’Est, l’Orient Mitjà i
l’Àfrica.
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Pianos al carrer

La Fundació Jesús Serra i el Concurs Internacional de Música Maria Canals
organitzen conjuntament la iniciativa “Pianos al carrer”, que, enguany, a
més de Barcelona, Madrid i Bilbao, també va tenir com a escenari la ciutat de
Toledo. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la divulgació i la pràctica
universal de la música a través de la participació ciutadana.
Tradicionalment, el piano ha tingut
una connotació elitista; és un instrument que, fins i tot, arriba a generar
respecte. Però, a través de la iniciativa
“Pianos al carrer”, els organitzadors
busquen trencar aquests prejudicis i
defensar que la música clàssica és un
llenguatge que està a l’abast de tothom,
sense importar l’edat, el gènere, la
procedència, els gustos o les circumstàncies socials. A més, constitueix una
oportunitat única per atraure persones
interessades a aprendre a tocar el piano, incloent-hi nens i joves que no han
tingut mai l’oportunitat de seure davant d’aquest instrument.

Pianos per a tothom
Professionals, aficionats i curiosos van poder fer sonar les 88 tecles
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d’aquests instruments tan especials:
dos pianos de gran cua i cinc de mitja i tres quarts ubicats als carrers més
cèntrics de les principals ciutats espanyoles. D’entre aquestes joies musicals,
en destaquen un Bösendorfer Imperial i un Yamaha CFIII, de gran cua; la
resta eren Yamaha C7 i C3. Aquests
instruments estaven estratègicament
situats a espais emblemàtics de cadascuna de les ciutats on se celebra
l’esdeveniment “Pianos al carrer”.
L’estreta col·laboració entre la Fundació
Jesús Serra i el Concurs Internacional
de Música Maria Canals per a aquest
projecte es va iniciar el 2012, quan,
per primera vegada, es van situar pianos a Madrid. Un any més tard, s’hi
van unir Barcelona i Bilbao i, a partir
del 2015, l’acció va començar a expan-

dir-se a altres capitals com Sevilla, Salamanca, Cadis i, ara, Toledo. Aquest
any, els millors moments de la jornada
a Madrid es van poder compartir a les
xarxes socials a través de fotografies, vídeos i missatges amb el hashtag
#PianosMadrid. A més, es va poder
seguir l’esdeveniment a Instagram
(@fundacionjesusserra) i a Twitter
(@FundJesusSerra), així com mitjançant el hashtag #FundJesusSerra.
La propera edició d’aquesta iniciativa se celebrarà a Barcelona, Madrid,
Bilbao, València, Màlaga i Santiago
de Compostel·la. D’aquesta manera, la
Fundació Jesús Serra fa cada any més
extensiu el foment de la passió per
la música, determinant en la vida del
fundador del Grup Catalana Occident,
Jesús Serra Santamans.

En societat

XI Concurs
de Poesia
Fundació
Jesús Serra
Les paraules obren
portes sobre el mar
- Rafael Alberti.

Gener-juny
2018
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Somnis que es
fan realitat
La Fundació Jesús Serra col·labora amb la Fundació
Pequeño Deseo per aportar màgia i felicitat a la vida dels
nens i nenes que pateixen una malaltia crònica o greu fent
realitat algun dels seus somnis.
“De vegades, fer realitat el desig
d’un nen és la millor medicina”.
Aquest és l’objectiu principal de
la Fundació Pequeño Deseo, una
ONG sense afany de lucre que actua a Espanya amb la missió de
fer realitat els somnis de nens
d’entre 4 i 18 anys amb una malaltia crònica o greu. Amb l’ajuda
dels metges, els pares i els patrocinadors, porten més de 4.100 desitjos assolits des de l’any 2000.
Conèixer el seu ídol, anar a
Disneylando passar una tarda
amb els amics al teatre són al-

guns dels somnis que fan realitat
per donar suport anímicament
als joves pacients i ajudar-los a
aguantar una mica millor la malaltia. S’han fet realitat somnis
per tot Espanya, des d’Astúries,
Saragossa o Barcelona, fins a les
illes Balears i Canàries o, fins i
tot, traspassant fronteres fins
a arribar a París, que també ha
estat destí d’alguns dels desitjos.

Tots en marxa
Es tracta d’un esforç que es tradueix en una millor superació del

dia a dia a l’hospital de l’infant, tal
com es demostra al primer estudi
sobre l’efecte positiu de complir
un somni, elaborat pel Col·legi
Oficial de Psicòlegs de Madrid. Els
resultats apunten que el 94% dels
nens que viuen la il·lusió de veure
complert el seu desig asseguren
que s’obliden per uns instants de
la malaltia. A més, l’estudi destaca que, per al 97% dels nens, el record meravellós d’un somni complert els ajuda en els moments
més difícils que, malauradament,
els ha tocat viure.

els somnis i els seus PROTAGONISTeS
Els nens són els autèntics protagonistes dels desitjos
que donen sentit als projectes de la Fundació Pequeño
Deseo. Els seus somriures són el motor de l’equip que
hi ha al darrere, que fa que els projectes segueixin endavant. Enguany, la fundació ha fet feliç el petit Daniel, un asturià d’11 anys que pateix medul·loblastoma,
un tumor que s’origina al cervell. Ell i la seva família
van decidir fer una ruta per la costa i l’interior de Cantàbria. Va ser a la capital, Santander, on va conèixer el
seu ídol, Melendi, amb qui va passar la tarda rient, i,
després, va gaudir del seu concert a la ciutat.
La següent protagonista només va exclamar: “¡M’encanta, m’encanta!”, en veure el seu somni complert.
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L’Alexia va tenir l’oportunitat de veure el seu espectacle favorit, Voces, en l’última representació de la
temporada a Madrid. No parava d’aplaudir i va poder
conèixer al backstage la mateixa Sara Baras.
Disney i la màgia són dos components que sempre
van de la mà entre els més petits. En Mickey té el
poder d’enamorar qualsevol nen i regalar il·lusió
als seus parcs temàtics repartits pel món. Aquest
era el somni de la Daniela, que, amb només 4 anys,
va viatjar a París amb els pares i el seu germà per
poder conèixer tots els seus personatges favorits
mentre s’ho passava d’allò més bé a les atraccions
del parc; no s’ho podia creure. La Valeria, malalta

En societat

Fer realitat un somni és una feina
d’equip entre la fundació, els pares
i el personal sanitari, que té cura
de cada nen

Amb l’organització de petits
mercats, activitats i altres iniciatives, la Fundació Pequeño Deseo es finança per poder regalar
felicitat. També ho fa amb les
donacions de particulars, clubs
d’esport, empreses i altres entitats, com la Fundació Jesús Serra, que ofereix la seva ajuda per
tal de millorar tant la salut com
l’estat d’ànim dels més petits.
D’aquesta manera, les despeses
de fer realitat un desig van a càrrec de la fundació, encara que,
si els pares volguessin contri-

buir-hi, l’estalvi es destinaria a
complir un altre somni.
Amb una simple trucada a l’organització de part d’un pare
o un metge explicant el desig
d’un nen malalt, els voluntaris
es posen en marxa. D’aquesta
manera, tots es converteixen en
còmplices per fer-lo realitat i
mantenir la sorpresa fins a l’últim minut, pensant, sobretot, a
fer oblidar, durant una jornada
màgica, la malaltia al nen.

de leucèmia, tampoc s’ho acabava de creure quan va
poder passar la tarda amb les seves millors amigues
veient el musical El Rey León a Madrid.
De vegades, un somni és poder fer el que més t’agrada. Els videojocs són la passió del petit Raúl, a qui
van concedir l’oportunitat de participar en un campament d’estiu per aprendre a crear-los ell mateix de la
mà de professionals del panorama nacional. La seva
creació va tenir tant d’èxit que, l’últim dia del campus, el mateix Mario Bross li va lliurar un diploma
per la feina ben feta. Altres vegades, el somni és poder descansar i relaxar-se en una platja bonica. Feia
anys que la Mencia i els seus pares no marxaven de

vacances, però el seu somni es va fer realitat i van poder viatjar fins a la Costa Blanca per passar uns dies
meravellosos a la platja. El que la nena no s’esperava
era que, a més, va poder jugar una estona amb uns
nous amics, els dofins.
Aquestes són només algunes de les històries on una
col·laboració estreta entre les dues fundacions permet viure viatges únics, conèixer els personatges
favorits i passar tardes amb les persones que més
s’estimen o admiren, perquè cada nen gaudeixi al
màxim i s’oblidi per uns instants de la seva malaltia.
Aquests moments se’ls queden gravats a la memòria
per sempre.
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Adéu al mal d’esquena
Prop del 80% de la població pateix o patirà mal d’esquena en
algun moment de la seva vida, segons l’Organització Mundial
de la Salut. I és que el nostre estil de vida, amb un excés d’hores
asseguts o drets, condueix a males postures que provoquen
dolors ocasionals o crònics.

El moviment típic de creuar les
cames mentre treballem a l’oficina pot ser perjudicial per a una
bona salut de l’esquena, segons
els experts. Perquè, encara que
durant una estona pugui semblar
còmoda, aquesta postura sobrecarrega la musculatura lumbar.
De la mateixa manera, estar assegut amb la cartera en una de
les butxaques del darrere dels
pantalons provoca que una cuixa
estigui més elevada que l’altra i hi
hagi un desequilibri al cos.

Com es pot aconseguir el
benestar corporal?
Un sol canvi de postura pot resultar beneficiós per a la nostra
salut. Els experts recomanen
aixecar-se cada hora, encara
que es faci una activitat que
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requereixi molta concentració,
per moure les articulacions i no
tensar els músculs. Així, quan
estem asseguts, hem de tenir els
dos peus a terra, amb l’esquena
completament recta al respatller
de la cadira i els colzes a la taula.
També situarem el teclat a una
distància òptima per no haver
d’aixecar les espatlles, que han
d’estar en angle recte.
Mentre dormim també fem males
postures que poden provocar
dolors i fer que no descansem bé.
Per evitar-ho, s’aconsella tenir un
coixí còmode, no gaire alt, que
permeti estirar-se de costat amb
una cama lleugerament flexionada i l’altra estirada.
Canviar els hàbits quotidians i
les postures redueix l’ansietat
provocada pel mal d’esquena,

Saludable

La ciÀtica

El nervi ciàtic es troba a la part lumbar
i connecta la columna vertebral amb
les cames. Està format per cinc ramificacions: dues que connecten amb la
regió lumbar de la columna i les altres
tres, amb la part sacra, que s’estén per
tota la cama. El conjunt permet l’execució de funcions motores i sensorials
a la cama i la part inferior de l’esquena. El pas dels anys o un cop molt fort
en aquesta zona acostumen a ser les
causes més freqüents que provoquen
la ciàtica.
Quan una arrel nerviosa connectada al
nervi ciàtic està pinçada, inflamada o
comprimida, provoca un dolor intens
en una de les dues cames, mai a totes
dues, sobretot quan seiem. De vegades, mentre dormim, provoca un dolor
agut a la part posterior de l’esquena.
Encara que quedar-se assegut o en
repòs pugui alleujar-lo, torna a empitjorar quan ens aixequem o ens posem drets. La debilitat, el formigueig o
l’adormiment són símptomes comuns
que es traslladen a la cama, fins i tot
com una sensació de punxades.

però si, tot i així, no es posa remei,
el millor és anar a un especialista
muscular, com un fisioterapeuta,
per fer exercicis concrets i corregir possibles desviacions de la
columna vertebral.
L’exercici físic és una altra solució.
Mantenir la musculatura de l’esquena tonificada, així com relaxar
les tensions o tenir un cos flexible,
fa que guanyem punts a favor de la
nostra salut lumbar i articular. En

els músculs i redreçar la mala postura, i anar al fisioterapeuta o al
quiropràctic. Si hi ha inflamació, es
pot prendre una aspirina o un ibuprofèn, però sempre amb el consentiment mèdic.
Les activitats més adequades són les
de baix impacte, com ara caminar,
nedar o anar en bicicleta, perquè
redueixen el dolor i enforteixen la
musculació per evitar possibles problemes en el futur.

Els experts recomanen aixecar-se cada hora per
moure les articulacions i no tensionar els músculs

general, la natació, el ciclisme, el
senderisme, el taitxí, el pilates o el
ioga són perfectes per enfortir els
músculs de l’esquena.

Què podem fer
Si el dolor és agut, s’ha de consultar
al metge per seguir un tractament
especialitzat. No obstant això, hi ha
remeis casolans per alleujar la inflamació, com les bosses de gel o calor;
fins i tot es poden alternar les dues
opcions cada dia, amb una freqüència de vint minuts. Així mateix, es
recomana fer exercicis per enfortir

Tenir cura de les postures i aixecar
pes del terra adequadament pot prevenir la ciàtica. Corregir a temps les
males praxis relatives a com es col·
loca l’esquena és beneficiós per a la
salut a l’hora de prevenir els pinçaments i altres problemes musculars.
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Saludable

Les ones
electromagnètiques
no fan mal a la salut
Els electrodomèstics, els telèfons mòbils i els ordinadors formen part de la nostra
rutina diària; no obstant això, són transmissors d’ones electromagnètiques, que es
propaguen sense necessitar un medi material. Com ens afecten?

per tenir en compte a
casa teva:

• És preferible situar la caldera de
gas i la nevera a parets que donin a
l’exterior per expulsar-ne la radiació.
• No cal prendre precaucions amb els
utensilis elèctrics que connectem
poca estona.
• Les televisions de pantalla plana
(plasma o led) no emeten gairebé
radiacions. Els ordinadors amb bateria tampoc.
• Es recomana utilitzar un despertador
que funcioni amb piles.
• La cuina d’inducció genera camps
deu vegades més potents que la
vitroceràmica.
• Si deixem el mòbil encès, haurem de
col·locar-lo en una altra habitació o a
més de tres metres de distància.
• El router s’ha de col·locar com més
lluny de les zones de descans millor,
i apagar-lo a la nit.
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L’Organització Mundial de la Salut calcula que entre el 5 i el 10%
de la població és electrosensible
i que, en conseqüència, pateix
insomni, irritabilitat o fatiga, encara que, sota supervisió mèdica,
aquests problemes poden solucionar-se. El mateix informe indica
que, segons l’evidència científica,
hi hem d’estar exposats en grau
i freqüència molt elevats perquè
facin mal a la salut. En general,
les ones estan dissenyades per no
causar cap tipus de malaltia greu
ni lesió cranial, tal com diuen alguns rumors infundats.
Una persona que fa servir el
telèfon mòbil a una distància
d’entre trenta i quaranta centímetres del cos —per exemple, quan
escriu missatges de text, navega
per Internet o utilitza un dispositiu de mans lliures— estarà molt
menys exposada als camps de
radiofreqüència que aquella que
acosta l’aparell al cap. A més, utilitzar mecanismes que permeten
mantenir el telèfon separat del
cap i el cos durant la trucada redueix el nivell d’exposició. D’altra

banda, l’ús del telèfon en zones
amb una bona recepció comporta
una reducció del nivell d’exposició, ja que, d’aquesta manera,
l’aparell transmet ones a una potència menor.
Igual que la ràdio i la televisió,
que també transmeten ones, el

Un estudi de
l’Organització Mundial
de la Salut demostra
que les ones emeses pels
mòbils no suposen cap
risc
telèfon mòbil és completament
segur al marge de la quantitat
d’hores que s’estigui exposat a les
ones. No obstant això, un ús excessiu de la pantalla sí que causa
fatiga a la vista i possibles mals
de cap. Per això, s’aconsella descansar cada hora o quan es percebin els primers símptomes de
cansament.

Saludable

Una recepta per Nadal

Calamarsons farcits de bolets

Ingredients
16 calamarsons
100 g de trompetes de la
mort (bolets)

100 g de pernil salat en
dauets

1 pebrot verd

2 grans d’all

2 tomàquets madurs

100 ml de vi blanc

2 cebes

Oli d’oliva

Pa ratllat

Julivert fresc

1 culleradeta de
pebre vermell

2 ous bullits

1 pebrot vermell

1 fulla de llorer

Sal i pebre negre acabat
de moldre

Preparació
Primer, piquem una ceba i la sofregim en una paella amb oli d’oliva. Un cop picada, hi incorporem els tentacles i les
aletes dels calamars, i ho ofeguem durant 5 minuts.
En un bol, ho barregem tot amb els ous bullits i tallats, un grapat de julivert, pernil a dauets i una mica de pa ratllat. Ho
remenem fins a aconseguir una massa consistent, amb la qual farcirem els calamarsons, que tancarem amb un escuradents, i els enfarinarem i fregirem. Mentre, en una altra cassola, sofregim l’all i l’altra ceba ben picats. Quan la ceba
estigui ben feta, hi incorporem els pebrots tallats i ho continuem sofregint durant 10 minuts més. Llavors, hi afegim
pebre vermell, tomàquet ratllat, vi blanc i un parell de gots d’aigua. Introduïm els calamarsons farcits en aquesta salsa
i els deixem cuinar a foc lent fins que estiguin tendres.
Emplatarem amb un acompanyament de trompetes de la mort saltades lleugerament amb una mica de picada d’all.

Sabies que...?

Blogs de cuina saludable

Calamarsons

Bolets

www.jamieoliverenespañol.com

El calamarsó és ric en proteïnes i presenta un baix contingut en greix. A més, gran part
d’aquest greix és omega 3, el
qual té propietats beneficioses per a la salut cardiovascular. En canvi, s’ha de tenir en
compte que aquest mol·lusc té
una concentració de colesterol força elevada, propera als
300 mg per cada 100 g.

A part de les propietats antioxidants, antiinflamatòries i
anticancerígenes dels bolets,
la família Cantharellus és una
de les poques fonts vegetals
de vitamina B12.

Jamie Oliver és un dels cuiners més influents del Regne Unit. Els seus plats
generalment són una barreja de cuina
italiana i oriental, en què les herbes aromàtiques i les espècies tenen un paper
destacat. Oliver va iniciar una campanya
per promoure el consum d’aliments saludables entre els escolars britànics.

Pernil salat
Per l’elevat contingut en
vitaminaB1, el consum de pernil
salat ajuda a combatre l’estrès
i la depressió. No obstant això,
aquest aliment també presenta
una alta quantitat de sodi.
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Per descobrir

Muntanya
neu i aventura
Baqueira Beret ha estrenat la nova temporada amb
millores a les pistes i una nova cafeteria per delectar
els esquiadors i els snowboarders.

Amb l’arribada del fred i la neu,
comença la temporada d’esquí
a Baqueira-Beret, l’estació més
gran d’Espanya, que ofereix
novetats gràcies a la millora
de les pistes i de la qualitat de
la neu, i una nova cafeteria a
Baqueira 1.800.
L’estació, situada al Pirineu de
Lleida, està formada per tres
grans zones amb personalitat pròpia —Baqueira, Beret i
Bonaigua—, amb un total de 105
pistes d’esquí alpí i snowboard,
a més de 7 quilòmetres de circuit d’esquí nòrdic, amb una
àrea esquiable total de 2.166
hectàrees.
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L’orientació atlàntica de l’estació assegura una innovació
de gran qualitat, que, unida a
l’àrea esquiable i a una altura de 2.500 metres, permet un
freeride únic als Pirineus, que a
la vegada es pot combinar amb
l’esquí familiar en traçats perfectament preparats.
Les pistes són l’ànima de l’estació i, per això, aquest any han
estat ampliades a la cara nord
amb un quilòmetre més, que
s’uneix als 157 ja disponibles,
dels quals 5 són fora de pista i
152 corresponen a pistes abalisades. A més, s’ha creat una
nova diagonal, anomenada Pista Blanqueta, per connectar la
part baixa del Tub Nere amb les
pistes orientades a la cara nord.
A més, s’ha estat treballant en
l’snowpark de Beret i en algunes
pistes de Saumet.
A l’inici de la temporada anterior, a causa d’una meteorologia
poc favorable, moltes pistes es
van quedar amb poca neu. Per
aquesta raó, aquest any s’ha
invertit en noves màquines de
neu artificial per les parts de
l’estació en què toca més sol.
D’aquesta manera, s’han substituït 196 canons per d’altres
que consumeixen menys ener-

Per descobrir

gia a temperatures marginals,
a la vegada que produeixen
més neu. Al mateix temps, a la
Bonaigua, s’han habilitat vint
noves preses de corrent i tres
més a la zona de Baqueira, per
connectar els canons de neu, en
cas de ser necessari.
A totes les zones, el transport
és ràpid i eficaç, gràcies als 35
remuntadors amb una capacitat
total de més de 60.114 persones
per hora. Durant l’estiu, s’han
posat a punt tots aquests remuntadors, d’entre els quals n’hi ha
hagut molts que han estat actualitzats per tal de deixar l’estació
llesta per a la temporada.

Al gust de tots
Baqueira-Beret s’ha consolidat
com a centre gastronòmic, gràcies a l’aposta de les cafeteries
i restaurants de l’estació, que
presenten una oferta interessant. La novetat d’enguany és la
Cafeteria Bosc, que compta amb

11è Trofeu
d’Esquí
Fundació
Jesús Serra

un servei de free flow, un espai
de lliure circulació on es pot
veure i escollir el menjar amb
total comoditat, per així deixar
enrere el mètode d’autoservei i
la barra d’entrepans, els quals
s’han convertit en una zona
mirador. Així doncs, l’oferta
gastronòmica inclou pizzes,
carns a la brasa i entrepans,

Bonaigua; 5J Grill, a Baqueira;
Moët Winter Lounge, a Orri; i el
Restaurant Pla l’Audi Quattro
Bar, a Beret, que ofereixen cuina d’alta gamma amb productes
de la regió, així com la renovada Borda Lobató i la seva nova
carta a la graella, o la botiga
de delicadeses amb productes
típics dels valls d’Aran i d’Àneu
a la zona del fòrum.
Durant les darreres temporades, s’hi ha sumat una oferta
interessant d’après-ski, amb el
Wine Bar by Piña Pomal i el bar
de copes Drinkery, tots dos situats a la zona noble de l’Hotel
Montarto.

Aquesta temporada,
se suma un quilòmetre
esquiable als 157 ja
existents a Baqueira-Beret
amb unes vistes excel·lents tant
des de dins del menjador com
des de la terrassa, que ha estat
renovada. A més, a causa de
l’èxit que va tenir l’any passat,
es manté la zona més dolça,
on es pot escollir entre gofres
i creps.
Tot això, sense oblidar els restaurants Refugi San Miguel, a

El mes de març, té lloc a Baqueira-Beret una
competició organitzada per la Fundació Jesús
Serra, amb la finalitat d’unir l’esport i els estudis
mitjançant la pràctica de l’esquí, una activitat
a la qual va estar molt vinculat Jesús Serra,
fundador del Grup Catalana Occident i promotor
de Baqueira-Beret.
El 2018, esportivitat i competició s’uneixen un
any més per celebrar una onzena edició amb
moltes sorpreses, que faran de les dues jornades
una festa.

El Trofeu d’Esquí Fundació Jesús Serra
consisteix en una cursa popular en format
gegant per a totes les edats, que se celebrarà
el dissabte 10 de març, en què els millors
classificats de cada nivell podran participar a la
final de l’endemà. El guanyador i la guanyadora
absoluts, menors de 25 anys, rebran una beca
d’estudis que els permetrà prosseguir amb la
seva formació i alhora continuar vinculats al
món de l’esquí.
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Perfil

Plácido
Domingo

Plácido Domingo va néixer al si d’una família dedicada a la sarsuela, a Madrid. A l’edat
de vuit anys, es va traslladar a Mèxic a causa
d’una gira que els seus pares feien pel continent llatinoamericà, i va ser al conservatori de la capital on va començar a estudiar
piano i va descobrir que tenia una veu prodigiosa. Quan va acabar els estudis, va debutar com a solista a Monterrey (Mèxic) amb
el paper d’Alfredo a La Traviata, i va obtenir
l’èxit que el va catapultar a l’altra punta del
globus, fins a l’òpera de Tel-Aviv (Israel), on
va fer més de 280 representacions durant
dos anys i mig.
El 1968, va cantar el paper titular de Don
Rodrigo al prestigiós Metropolitan de Nova
York, on ja fa 48 anys que actua i on ha
interpretat 148 papers en més de 3.900
representacions. Al seu palmarès té dotze
premis Grammy, d’entre els quals tres
Grammy Llatins, i dos Emmy.
Actualment, compagina les seves actuacions a grans produccions amb la direcció de
l’òpera de Los Angeles (Estats Units), a més
de ser el president d’Europa Nostra, una
organització que defensa projectes de restauració i preservació del patrimoni cultural
de la Unió Europea. Igualment, Domingo
sempre ha apostat pels nous talents, amb
la promoció de veus joves amb el concurs
Operalia i amb el finançament d’institucions com el Centre de Perfeccionament
Plácido Domingo a la Ciutat de les Arts i les
Ciències de València.
El cantant sempre ha dedicat temps a ajudar
els més desfavorits, sobretot a aquells que
han patit desastres naturals, com ara terratrèmols, amb concerts benèfics per recollir
fons. Aficionat a l’art i a la gastronomia,
Domingo és propietari d’un restaurant a
Nova York.

Cantant, director d’orquestra, productor i compositor
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agenda
MÚSICA

pasatiempos

Titular
noticia

ART

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

Museu Guggenheim
Bilbao

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

El museu bilbaí d’art contemporani
està de commemoració. Enguany,
8,5/13,5 Texto noticia negro
es celebren els vint anys des de la
Century Gothic Regular 8,5/13,5
seva inauguració i, per festejar-ho,
Texto noticia negro Century
s’estan duent a terme diferents
Gothic Regular 8,5/13,5 Texto
activitats per a tots els gustos i edats. Un exemple n’és la instal·lació
noticia negro Century Gothic
de mapping, la projecció d’imatges acompanyades de música a la
Regular 8,5/13,5 Texto noticia
façana de l’edifici, a càrrec dels responsables de la inauguració dels
negro Century Gothic Regular
Jocs Olímpics de Londres. També hi ha noves exposicions d’artistes
8,5/13,5 Texto noticia negro
reconeguts internacionalment, com la proposta que presenta David
Century Gothic Regular 8,5/13,5
Hockney, “82 retrats i 1 bodegó”, en la qual retrata amics i familiars
Texto noticia negro Century
ambun mateix fons.
negro Century Gothic Regular

música
més que bailar pegados
El darrer disc de Sergio Dalma, Vía Dalma III,
constitueix el tercer treball de la seva trilogia
de versions de grans èxits italians i inclou temes com “Volare” o “Este amor no se toca”. El
projecte té més de dotze temes per àlbum que,
encara que no compta amb cap col·laboració,
ens torna a sorprendre.

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto

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

Cine
STAR WARS: elS ÚLTIMS JEDI
El 15 de desembre arriba a les nostres pantalles l’episodi VIII
de la saga, dirigit per Rian Johnson, amb la possibilitat que la
Rey (Daisy Ridley) coquetegi amb el costat fosc de la Força. El
seu potencial suscita les pors de Luke Skywalker (Mark Hamill),
després del que va passar amb el seu nebot i alumne, Ben Solo. En
aquesta nova entrega, personatges antics i nous, a més de velles
cares conegudes, es preparen per al que encara ha d’arribar: la
revelació d’impactants notícies del passat.

LIBRO
Ladillo Century Gothic Bold
Texto noticia negro Century

Titular noticia BLANCO

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto

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

Llibres

noticia negro Century Gothic

noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5
Contes de bona nit per aTexto
nenes
rebels

Regular 8,5/13,5 Texto noticia

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

Aquesta obra és un best-seller que ha arrasat a les llibreries i que destaTexto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5
ca els somnis de cent dones del passat i del present. Frida Kahlo i Serena
8,5/13,5 Texto noticia negro
Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5
Williams són només dos dels noms que apareixen al llibre, il·lustrat per seixanta artistes
Century Gothic Regular 8,5/13,5
Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5
de tot el món, que han donat color a la narració.
negro Century Gothic Regular

Texto noticia negro Century

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

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto

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

noticia negro Century Gothic

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5
Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5
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Tot,
tot i tot

Les distàncies
no importen

Assegurances d’automòbil

Allò que importa veritablement és la seguretat.
Cobertura completa: assistència de viatge, vehicle de
cortesia, gestió de multes, avantatges exclusius… Tota la
tranquil•litat per fer kilòmetres i kilòmetres. Perquè, a la
carretera o a la ciutat, la seguretat ho és tot.
www.assegurancescatalanaoccident.cat

