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Millorem per
adaptar-nos
a les teves
necessitats
Allò que ‘cap camí està escrit’ potser ressoni en molts
caps com una cosa evident, però, per a nosaltres,
després de més de 150 anys d'història, segueix
sent l'espurna que manté la nostra il·lusió desperta;
il·lusió, que és energia i que, com deia Jesús Serra,
fundador del Grup Catalana Occident, és el secret de
l'èxit.
Si, en els anys cinquanta, els camins de La Catalana
i d’Occident no s'haguessin creuat, segurament avui
no estaríem escrivint aquestes línies. Aquella fou,
sens dubte, l'etapa més important per al Grup, passar
de ser una companyia relativament petita a ser una
de les marques més solvents del sector assegurador
espanyol. Un canvi molt important que deﬁneix
la nostra manera d'entendre el món i, en concret,
el nostre negoci: adaptar-nos a les circumstàncies
que se'ns plantegen a les diferents etapes del nostre
camí, i no al revés.
Creure que tens el control de tot és un miratge, et lliga
al passat i t'entorpeix fent pesat i complex qualsevol
canvi de rumb. No obstant això, treballar sabent que
només tens el control sobre la teva capacitat per
adaptar-te et fa més lliure i el camí es fa més lleuger,
la qual cosa et permet arribar més lluny.

Aquesta realitat és encara major i necessària quan
treballes amb persones i per a persones, que creixen,
que canvien i que, al llarg de la seva vida, tenen
diferents necessitats. Per això, millorem i innovem
constantment, per oferir un servei que s'adapti
als nostres clients. Com a asseguradora portem al
nostre ADN la vocació d'acompanyar-vos en aquest
camí sense importar-nos quin sigui, senzillament,
fent que sigui el més lliure possible.
Des que es va donar el primer pas el 1864, encara avui
dia el motor de Catalana Occident és precisament
la il·lusió pel pas següent, per fer més sòlida la
nostra companyia i per dotar de valor qualsevol
nova aventura, construint la nostra història i la dels
nostres assegurats al llarg del temps.
Cap camí està escrit, però et podem assegurar que
seguirem millorant.

Ignacio Gallardo-Bravo
Responsable de Comunicació d'Assegurances
Catalana Occident.
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EN FORMA

In & Out
L'esport és un pilar essencial per a
una bona salut. Et proposem opcions
per a tots els gustos, a l'aire lliure
o sense sortir de casa.

4
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Esport a l'aire lliure
L'aire net, els espais verds, els raigs del sol i, en deﬁnitiva, la sensació
de llibertat són grans motius per practicar esport a l'aire lliure. Existeixen
opcions ajustades a tots els públics i pressupostos. I totes elles ens aporten
beneﬁcis per a la salut, ja quel'esport inﬂueix en el nostre estat d'ànim.
T’expliquem quines són contem les millors activitats per posar-te en forma
aquest estiu.
Escapada a la muntanya

Entrenament funcional en grup

És una de les opcions recomanades per

Es tracta d'un entrenament basat en

a totes les edats. És perfecta per realit-

l'estil militar que cerca millorar les

zar un exercici aeròbic que impliqui tot

capacitats bàsiques de força, resistèn-

el cos amb l'avantatge d'incórrer en una

cia, equilibri i potència mitjançant una

major despesa energètica a causa de

gran varietat d'exercicis en parella,

canvis en el terreny i a factors climàtics.

carreres, salts i circuits on, a la majoria

Realitzat de manera correcta i adaptada

de les rutines, no necessites material,

al teu nivell, redueix els nivells alts de

només el pes del teu cos per poder en-

colesterol i glucosa, augmenta l'autoes-

trenar. Aplicacions

tima i millora la nostra salut cardiovas-

com ara Freeletics

cular. És important fer una previsió de

(disponible a iOS

la ruta abans de sortir, conèixer la dis-

i

tància, la durada i la diﬁcultat tècnica,

posat

a més de dur calçat apropiat i correcta-

aquest tipus d'en-

ment cordat.

trenament,

Android)
de

han
moda
però

amb el bon temps
recomanem sortir
al carrer i

Paddle surf
Si tens la sort de tenir el mar a prop,

Aproﬁta
l'estiu per
realitzar
activitat
física a
l'aire lliure i
mantenir-te
en forma.

apuntar-te a grups d'entrenament a la
teva comunitat.

el paddle surf activa gran quantitat de
grups musculars i ajuda a treballar el
core o zona abdominal, per la seva necessitat de mantenir un equilibri constant sobre la planxa. A més, és una activitat relativament senzilla, per la qual
cosa és apta per a gairebé tothom i no
només per cremar calories, sinó també
per divertir-se amb els amics o la família, o relaxar-se a primera hora del matí
o a darrera hora de la tarda gaudint del
mar.

Assegurances Catalana Occident
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El teu gym a casa
Et proposem una rutina diària d'exercicis a casa amb què posar-te en forma
en només 20 minuts. Un entrenament d'alta intensitat, ideal per a les persones
que disposin d'un temps molt limitat.

El HIIT o entrenament intervàlic
d'alta

intensitat s'ha posat molt de

salta, obre cames, puja els braços cap

ELS 3 BLOCS

al cel fent una palmada i torna a la

moda perquè és una excel·lent alterna-

posició inicial amb un sol gest. Pots

tiva per guanyar resistència i cremar

variar el moviment dels braços canvi-

greix. A continuació et proposem un
entrenament de 20 minuts per cremar
calories sense necessitat de material.

ESCALFAMENT: Salta a corda
durant 5 minuts.

ant l'angle, portant-los al davant i tornant a la posició de “T”.

Així que posa't roba còmoda i prepara

Bloc 2, Mountain Climbers: conegut

el cronòmetre.

com a “l’exercici de l’escalador”, és perfecte per treballar cames, abdomen i
espatlles.

L'entrenament es divideix en 3 blocs
formats per un bloc d'escalfament de
5 minuts i 2 blocs de 10 minuts, amb

Parteix de la posició inicial, amb les

sèries de 20 segons i descans de 10

mans separades recolzades al terra, els

segons entre elles.
Escalfament: pots pujar i baixar les
escales diverses vegades, saltar a cor-

braços rectes a l'alçada de les espatlles

BLOC 1: Jumping Jacks:

i una cama estesa, recolzant-hi la pun-

10 minuts, sèries de 20 segons amb

ta dels dits, i l'altra ﬂexionada amb el

10 segons de descans entre elles.

genoll a l'alçada del pit. Amb intensitat

da o caminar ràpid durant 5 minuts,

i intentant mantenir el tronc paral·lel al

la ﬁnalitat és evitar lesions i pujar la

terra i els braços estesos, alterna la

freqüència cardíaca activant el cos de

posició de les cames en un sol gest.

manera progressiva.
Bloc 1, Jumping Jacks o salt de tisores:
aquest exercici cardiovascular activa
tot el cos, des dels quàdriceps o recte

BLOC 2: Mountain Climbers:

abdominal ﬁns al deltoides.

10 minuts, sèries de 20 segons amb
10 segons de descans entre elles.

Dempeus, amb el cos recte, ajunteu
les cames fort entre si i col·loqueu els
braços estesos a ambdues bandes del
tronc. En un temps i amb intensitat,

6

Els resultats s'assemblen
molt als d'un entrenament
funcional, ajudant a
millorar la resistència i la
salut.

Mindfulness com a ﬁlosoﬁa
de vida
Si entrenes el cos… per què no fer el mateix amb la teva ment?

El mindfulness o atenció conscient

pirant pel nas i expulsant l'aire per la

consisteix a viure el present moment a

boca. Enfoca la teva atenció en el so i

moment, sense jutjar. Es tracta d'escol-

ritme de la teva respiració. Deixa que

tar-nos a nosaltres mateixos i atendre

la ment deambuli. Al principi, notaràs

les nostres necessitats reals, indagant

com els pensaments aﬂoren, impedint

en les nostres potencialitats i fent ús de

que et centris en el teu objectiu. No

les emocions de manera més saludable.

t'amoïnis. Simplement t'hauràs d'esfor-

Beneﬁcis del mindfulness
•

Ajuda a disminuir l'ansietat i l'estrès.

•

Millora la concentració,
enfocant-nos cap a allò que
és realment important.

•

Permet aprofundir en nosaltres mateixos, comprenent les nostres emocions
i identiﬁcant-ne l'origen.

çar en tornar la teva atenció a la respiDurant l'any, vivim de manera

ració, i repetir l'exercici tantes vegades

accelerada, acostumats a la immedia-

com vulguis per tornar la claredat a la

tesa, a les notiﬁcacions constants. L'es-

teva ment.

tiu és el moment ideal per aturar-se, fer
una pausa i gaudir plenament de l'aquí
i l'ara.
La ment, igual que els músculs,
necessita entrenament. I per poder beneﬁciar-te del mindfulness, cal realitzar
una rutina d'exercicis. El teu únic objectiu ha de ser desconnectar de l'exterior i
connectar-te amb tu mateix.

Quina és la diferència
entre mindfulness i meditació?
El mindfulness és un
estat de la ment, mentre que la meditació és
el procés que utilitzem
per arribar a aquest
estat.

3. Escriu
Dedica't 10-15 minuts diaris per
buidar la teva ment. Relaxa't, cerca un
lloc tranquil i asseu-te només amb un
quadern i un llapis. Allunya qualsevol
element de distracció i escriu tot allò
que se't passi pel cap. Sense ﬁltrar ni
seleccionar, deixa volar la teva ment,
permet que els teus pensaments ﬂueixin. Posar paraules a les idees ajuda a
aclarir-les. Notaràs com la teva ment
s'aclareix i t'ajudarà a trobar solucions.

2. Acoloreix
Deixa sortir el teu nen anterior. Només
necessitaràs llapis de colors i uns man1. Un minut d'atenció plena

dales per realitzar aquest exercici. Aju-

Col·loca't assegut, amb les cames

daràs a millorar la teva concentració, a

creuades en posició còmoda. Centra la

centrar-te en una tasca concreta i a mi-

teva atenció en la teva respiració, ins-

llorar el teu costat creatiu.

Assegurances Catalana Occident
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Superaliments
Has sentit parlar dels superaliments? T'expliquem què són, d'on
venen, com preparar-los i les seves qualitats fonamentals.
Aquests aliments s'han guanyat el seu nom a

en dietes contemporànies que, castigades per

pols. Sense desmerèixer la dieta mediterrània,

la falta de temps, no són tan equilibrades com

rica per la seva varietat i equilibri, hi ha aliments

ho haurien de ser.

que a poc a poc adoptem d'altres cultures, el
percentatge de nutrients o vitamines per gram

A continuació fem un repàs per 10 superali-

dels quals supera de sobra a alguns dels quals

ments que has de conèixer. Estan carregats de

estem acostumats a veure en qualsevol mercat.

vitamines, tenen propietats antioxidants, ener-

Són aliments nutricionalment més densos i un

gètiques, vigoritzants i, ﬁns i tot, són bons per

complement perfecte per compensar dèﬁcits

a la pell.

Una petita quantitat d'aquests aliments aporta una
important concentració de micronutrients fonamentals per al nostre
organisme
8
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1. QUINOA

ja és un aliment comú a qualsevol

supermercat i molt sol·licitat per celíacs perquè no
té gluten. Aquest petit gra és ric en ﬁbra, proteïna
i omega 3 , per la qual cosa, és una base perfecta
per a qualsevol dieta equilibrada per a vegetarians,
persones amb problemes cardíacs o esportistes.

ric en ﬁbra

sense gluten

2. AÇAÍ, original de Brasil i semblant
al fruit del nabiu, té un sabor amarg
que recorda a la xocolata. És perfecte
per prendre'l en sucs, batuts o musli.
Destaca pel seu poder antioxidant,
ideal per reduir els nivells de colesterol.

redueix el colesterol

Assegurances Catalana Occident
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3. KALE
Coneguda comunament com a col verda o col de fulles, el seu verd
intens ens anuncia la seva alta concentració de vitamines, minerals i
propietats nutritives. Des de fa segles s'ha usat com a medicina tradicional per tractar problemes intestinals, com a antiàcid natural, bevent
el líquid resultant de la cocció d'unes traces d'aquesta planta.

ric en vitamines A i K

4. XIA
És el superaliment per excel·lència indicat per a persones amb malalties
cardiovasculars. Aquesta petita llavor original de Sud-amèrica ofereix
l'aportació d'omega 3 necessària per mantenir el bon estat del cor. Una
cullerada diària en un iogurt, un batut o elim una truita és la quantitat
recomanada perfecta.
prevé malalties cardiovasculars

5. BRÒQUIL
Igual que el kale, el seu verd intens és sinònim d'alta quantitat de vitamines.
Aquest meravellós antioxidant d'origen libanès conté molta ﬁbra i aigua, i poques
calories que, segons estudis recents, ajuda a prevenir malalties com ara el càncer.
Tasta’l al forn amb un raig d'oli d'oliva i una pinçada de sal.

baix en calories
ric en vitamines A i C

6. TE MATCHA
Diuen que és un elixir de salut per la seva
extraordinària concentració d'antioxidants. Centre
de les cerimònies japoneses, la seva fulla mòlta es
dissol en aigua calenta, facilitant així l'assimilació
de les seves vitamines A, E, K i del grup B, reforçant
les defenses.
ric en vitamines B2 , C, D, E i K
antioxidant

10

ric en ﬁbra
aigua

SUGGERIMENT, prova-ho en bescuit
amb fruites vermelles i açaí.

Exclusiva - Estiu 2018

7. BAIA DE GOJI

SUGGERIMENT Combina'l amb

Aquest fruit, que pertany a la família del tomàquet,

iogurt natural.

creix a les muntanyes del Tibet, a l'Himàlaia.
Segurament sigui un dels superaliments més
representatius, perquè la seva fama per ser un
perfecte antioxidant i un antiaging natural en va
disparar el consum. També destaca per protegir el
cor i reforçar el sistema immunitari.
protegeix el cor

reforça el sistema immunitari

8. CHLORELLA
Font de vitamina B12, aquesta alga repleta de cloroﬁl·la té un
important efecte depuratiu i desintoxicant, per la qual cosa resulta
un aliment perfecte per ajudar a netejar organismes afectats
per males dietes. Es pot trobar en extracte líquid, càpsules i pols
de sabor amarg que convé dissimular mesclant-ho amb altres
aliments.
ric en vitamines A, B12 , C, D i E

9. BAOBAB
Conegut com el superaliment africà, aquest fruit destaca per
tenir una càrrega important de vitamina C, ferro i ﬁbra. És
un probiòtic natural, la seva ﬁbra soluble ajuda a recuperar
la ﬂora i les parets intestinals, que en societats occidentals
normalment estan afectades per l'estrès i les dietes poc equilibrades. Tot i que la seva forma és com un coco, aquest fruit
de sabor agredolç es ven en pols, de manera que es pot
combinar amb batuts, postres o sucs de manera simple.

ric en vitamina C

ric en ﬁbra

ric en ferro

10. MACA
Aquest tubercle andí no només ajuda a disminuir l'estrès i la fatiga, sinó que també es
caracteritza per les seves propietats vigoritzants. Pertany a la família de les crucíferes,
com ara les cols o els raves, per això és ric en minerals i en vitamines del grup B. Tot i
que va estar a punt de desaparèixer, les seves propietats l'han retornat a la vida, ﬁns a
tal punt que pots trobar aquest element natural en càpsules a qualsevol herbolari.
ric en vitamines del grup B

Afegeix-lo als teus smoothies per aportar un toc de
vitamines. A més, els endolcirà de manera natural
Assegurances Catalana Occident
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Ràpid i saludable
Les receptes ràpides i lleugeres no tenen per què ser sinònim de
monotonia i plats sense sabor. Et proposem quatre receptes per
triomfar aquest estiu.
Amb la calor intensa, els canvis de ritme i

aportin la major quantitat d'aigua possible

dies on allò que més et ve de gust fer és gau-

per estar hidratats durant tot el dia.

dir i descansar, cal cercar alternatives per no
descuidar l'alimentació.

A continuació, et proposem quatre receptes
que podràs fer lluny de la calor dels fogons,

És important reduir la quantitat de calories,

que t'ajudaran a refrescar-te, són fàcils de

triar mètodes de cuinat que no impliquin

menjar, molt lleugeres i saludables, i, allò

fregir i apostar per aliments crus perquè ens

més important, que podràs gaudir a la platja
o a la piscina.

12
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120 calories

200 calories

350 calories

30 calories

10 minuts

20 minuts

40 minuts

5 minuts

Gaspatxo de kiwi
Fiquem a la batedora gel o

Cuscús amb
remolatxa,
tomàquet i espinacs

aigua amb un grapat de pi-

Amanida d'estiu
Bullim les patates senceres

Síndria amanida
amb menta i
llimona dolça

amb pell uns 25/35 minuts; o

nyons i sal, i batem.

Tallem el carbassó en daus

les punxem amb una forqui-

Per esmorzar, per dinar, per

Afegim una branca d'api, un

petits i l'escaldem un minut

lla i les posem al microones

postres, per berenar o per

pebrot verd, un cogombre,

en aigua salada. Traiem i re-

durant 5/6 minuts. Quan esti-

sopar. La síndria és la fruita

dos kiwis, una mica de mo-

fredem en un bol amb aigua

guin llestes, les pelem i tallem

refrescant per excel·lència. A

lla de pa de pagès remullada

amb gel. Fer el mateix amb la

en trossos mitjans. A continu-

més de les seves conegudes

en aigua, dos grans d'all, tres

remolatxa.

ació, en calent, mesclem amb

propietats depuratives, ser-

grapats d'espinacs frescos, un

Preparem el cuscús amb l'ai-

ceba tallada a tires i amanim

veix per alleugerar la fatiga

grapat d'alfàbrega, un grapat

gua de cocció de la remolatxa

amb oli, vinagre i sal; i deixem

muscular.

de fulles de julivert i un rajolí

i deixem refredar. Pelem la

refredar. Mentrestant, tallem

Rentem les fulles de menta i

de vinagre de xerès. Batem

llimona traient només la pol-

el cogombre, les olives i una

les partim amb el ganivet o

enèrgicament.

pa i la tallem en trossos pe-

mica de julivert (si no vas a la

amb la mà en diversos tros-

Afegim oli d'oliva verge extra i

tits. Mesclem tot això amb el

platja o a la piscina, et recoma-

sos. Exprimim una llimona

pebre. Servim molt fred.

cuscús ja fred, la remolatxa, el

nem fer servir també ou dur).

dolça. Partim la síndria per la

carbassó i les ametlles.

Mesclem tot i amanim al gust

meitat i la tallem en triangles,

Amanim al gust amb una vina-

afegint una mica de pebre.

daus o com més ens agradi. A

ric en vitamines

greta feta amb oli d'oliva, tres
antioxidant

cullerades de suc de taronja,

continuació col·loquem la sínric en vitamines

1/4 de pebre vermell dolç, sal i
protegeix el sistema
immunitari

pebre. Ho deixem reposar una
estona abans de servir.

dria en un bol o carmanyola de
vidre i mesclem amb la menta

ric en ﬁbra

i la llimona dolça. Ho deixem
macerar a la nevera durant almenys una hora i servim molt

ric en ferro
ric en ﬁbra
prevé malalties
cardiovasculars

fred.
ric en vitamines
antioxidant

Assegurances Catalana Occident
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LA TEVA LLAR

Controla la
despesa i redecora
Fes de la teva llar un lloc eﬁcient i únic.
Estalvia en la factura de la llum amb senzills
trucs i personalitza el teu habitatge. Reutilitza
diferents productes i crea un entorn especial de
manera econòmica.

Aproﬁta el sol. Si ho penses, el sol és
una font de calor que pot substituir
alguns dels electrodomèstics que
més energia consumeixen a la teva
llar, com ara l'assecadora. Posa't per
norma no fer-la servir a l'estiu i substitueix-la per l'estenedor d'exterior.

14
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AIRE
CONDICIONAT
Alternatives?
Els ventiladors també refresquen. Usar-los t’ajudarà a reduir la factura de la
llum ﬁns a un 90%.

FINESTRES
TANCADES
en hores crucials i obertes al capvespre. Refrigera el teu habitatge de la
manera més eﬁcient.

Optimitza a l'estiu
Saps que pots estalviar ﬁns a un 40% d'energia a la teva llar? Un bon aïllament, el
manteniment dels electrodomèstics o l'ús correcte de l'aire condicionat podrien
reduir-ne el consum i la teva factura en els mesos d'estiu.
Estalviar energia segueix sent el gran repte de les famílies.

xen opcions que ens poden ajudar a controlar la despesa de

I encara més a l'estiu, època en què l'aire condicionat es

manera signiﬁcativa. Un exemple són les tarifes de

converteix en el nostre aliat incondicional. Un aliat traïdorenc

discriminació horària o tarifes nocturnes, que ofereixen

que, sovint, porta sobresalts a les nostres factures dels mesos

horaris barats i cars en funció de les hores del dia.

estivals. Estaràs d'acord amb que l'estiu ha de ser l'època del

La neteja dels electrodomèstics és molt important, perquè

descans, no de les preocupacions. Per això, t'oferim alguns

ajuda a millorar-ne el rendiment i, per tant, a mantenir els

consells que t'ajudaran a millorar la qualitat de la teva llar i

nivells de consum d'energia. Treure la gebrada i el gel de la

a reduir les factures perquè comencis a gaudir de l'estiu com

nevera, i netejar els ﬁltres de l'aire condicionat no només

et mereixes.

contribuirà a allargar-ne la vida útil, sinó també a disminuir

Crea un ‘habitatge eﬁcient’ instal·lant ﬁnestres adequades

la teva despesa.

de doble vidre i adquirint electrodomèstics amb classiﬁcació

La vegetació també aporta el seu òbol. Les plantes són

energètica A++ o A+++. Si bé això implica un desembors major

humidiﬁcadors naturals que regulen la temperatura i

al principi, podràs aconseguir un estalvi a la teva factura de

t'ajudaran a aconseguir un ambient més fresc a l'estiu.

ﬁns al 50%. Pensar en el llarg termini és de savis.

A més, si tens jardí o pati, els arbres de fulla caduca, com ara

Informa't de les tarifes que ofereix la teva companyia.

el freixe, l'ametller o el cirerer, et proporcionaran ombra.

Moltes vegades, contractem tarifes “per defecte”, però existeiAssegurances Catalana Occident
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Especial Nens
Us presentem idees d'entreteniment originals, senzilles i divertides, per gaudir amb els
més petits de la casa durant els llargs dies d'estiu.

Estoig per a pintures
i brotxes

Quadern d'estiu

Tapís amb bastonets
de gelats

1. Necessitarem dos trossos de tela. Una

1. Amb les petxines que hem recollit a

1. Pinta amb retoladors de colors o

de pell sintètica per a exterior i una al-

la vora del mar, crearem lletres, símbols

esmalt d'ungles 21 bastonets de fusta.

tra de feltre, per a l'interior. Si decidei-

o icones.

2. Fes una base amb tela de feltre,

xes fer un estoig de 35 cm de llarg x 22

2. Mentre els nens les pinten amb pinzell

preferiblement, o cartolina, posant una

d'amplada, la tela interior que serà el fe-

i pintura, tu pots agilitzar utilitzant

corda de llana en l'extrem superior

ltre ha de ser més petita, de 33 × 20 cm.

esprais de colors com els Chalk Paint,

abans d'enganxar els primers bastonets.

2. Sobre la tela de feltre dibuixem els

perquè els tons són molt suaus.

Ens servirà per penjar el tapís.

espais que després retallarem amb les

3. Una vegada que hem triat la nostra

3. Agafa serrells de diferents colors que

tisores fent petites línies d'1 cm aproxi-

lletra, símbol o silueta, podem

penjaran al ﬁnal del tapís i enganxa'ls

madament. Farem dues ﬁles (una per

imprimir-la i utilitzar paper de calcar

abans de col·locar els darrers bastonets.

on entri la punta del llapis i una altra

per dibuixar-la al cartró de manera que

4. Una altra versió de manualitat amb

per on hi surti).

puguem dibuixar i retallar més

bastonets de gelats: podeu pintar només

3. Després retallarem aquestes línies

fàcilment.

els bastonets en tons llisos sense

amb tisores.

4. Pintarem aquesta peça perquè no

dibuixos, o ﬁns i tot, donar-los només

4. Per fer la base de l'estoig, enganxem

s'apreciïn zones de color del cartró.

una capa de vernís i, una vegada

la tela de feltre sobre la de pell sintètica,

5. Enganxem petxina a petxina sobre el

enganxats tots sobre la tela, es fa servir

usant adhesiu de tela.

cartró amb silicona o cola transparent,

el tapís com a “taula” per escriure un text

5. Enrotlla-ho i, per fer-hi un nus, pots

mesclant colors, fent degradats o usant

o nom i penjar-lo a la paret.

usar una simple goma, una corda o cor-

un sol color, i després aplicarem un

dó amb granadures, pompons, borles.

vernís perquè tingui millor resistència.

NECESSITES MÉS IDEES?

Fins i tot podem marcar les nostres

6. Tria on ubicar-la i enganxa-la amb

Trobaràs aquestes idees i d'altres a

inicials.

cola al quadern.

http://sracricket.es

Assegurances Catalana Occident
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LA TEVA LLAR

Do It Yourself
Tant si ets manetes com si les manualitats no són el teu fort, aquestes idees s'emmotllen
a tots els gustos. Inspira't i estalvia en la decoració
de manera senzilla i divertida.

Aprèn a fer espelmes
marbrejades

Terrari per a decoració

Prestatge rústic triangular

Pas a pas

Senzill i maco

Decoracions ad hoc

1. Omple d'aigua un recipient profund

1. Aconsegueix un recipient de vidre

1. Mesura i talla les fustes que vulguis

de plàstic o vidre.

transparent perquè les plantes puguin

utilitzar per fer el prestatge. Perquè les

2. Aboca unes gotes de pintura

rebre la màxima quantitat de llum.

peces encaixin a la perfecció, hauràs de

esmaltada de diferents colors sobre

2. Opta per una terra lleugera, amb un

fer talls bisellats.

l'aigua.

bon drenatge. Comença omplint el reci-

2. Quan tinguis les tres peces tallades,

3. Utilitza una vareta agitadora o un

pient amb pedres o graveta, roca volcà-

poleix-les amb cura i retira la pols amb

bastonet llarg per fer remolins amb la

nica i carbó activat. Agrega una capa de

un drap.

pintura sobre la superfície de l'aigua.

molsa per absorbir l'excés d'humitat.

3. Utilitza cola per a fusta per enganxar

4. Submergeix l'espelma agafant-la per

3. Afegeix la terra. Per començar a

les peces entre si i formar un triangle.

la metxa. Realitza moviments circulars,

plantar, fes un forat amb una cullera.

Deixa assecar.

amb un ritme ràpid i constant. Abans de

4. Comença a trasplantar. Tria plantes

4. Quan estigui sec, prepara la fusta per

retirar l'espelma de l'aigua, utilitza una

amb característiques similars, que pu-

decorar-la. Aplica-hi una emprimació

tovalloleta de paper per treure la resta

guin créixer juntes. Les més comunes

amb l'ajuda d'una paletina.

de pintura de la superfície de l'aigua.

per a aquest tipus de jardins són les

5. Després de l'emprimació, torna a polir

5. Deixa assecar l'espelma en vertical, ja

falgueres, la molsa i les plantes crasses.

la superfície del prestatge i neteja la pols

sigui penjada de la metxa o sobre un ca-

Treu la planta del seu test anterior, es-

resultant.

nelobre, durant una hora com a mínim.

polsa les arrels i l'excés de terra, i

6. Finalment, pinta la fusta al teu gust i

Si vols repetir el procés, recorda elimi-

col·loca-la.

deixa-la assecar.

nar qualsevol residu de l'aigua abans

5. Afegeix elements decoratius, com ara

d'afegir-hi més pintura.

molsa, petxines o ﬁguretes.
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ESTALVI

Millora la teva economia
amb petits gestos
Sempre s'ha dit allò que la millor manera d'estalviar és no gastar més del
que ingressem. Però moltes vegades cal posar els ulls en petites despeses que, si
s'aturen a temps, poden equilibrar la nostra economia domèstica.

Revisa amb calma les teves despeses, els
teus ingressos, l'hàbit d'estalvi que tens,
posa una data per aconseguir l'objectiu i assumeix una responsabilitat amb les teves
pròpies metes.
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2. Evita arrossegar pagaments
“Qui paga, descansa”. Ho diu el refranyer popular que, en ocasions, ha demostrat ser tot
un savi. Independentment de la salut del teu compte corrent, per estalviar i evitar despeses recurrents que ens deslliguin de la nostra estabilitat ﬁnancera, sempre és millor
opció pagar una suma de diners d'una vegada que acollir-se a préstecs amb interessos
alts o variables.
És cert que existeixen despeses importants que només uns pocs afortunats podran
desemborsar de cop, però, sempre que puguis, opta per realitzar el menor nombre
de pagaments possibles i descansar amb un assumpte menys a la llista de “Préstecs

1. Estableix metes
raonables

per pagar”.

3. Mantén al dia el teu pressupost

En l'estalvi, com a la vida,

Per tal de ser conscient del teu estalvi, cal que realitzis un registre de les teves despeses.

assumir

raonables

Elabora un pressupost amb els teus ingressos a principis de mes i les despeses supèr-

evita que ens angoixem de

ﬂues que esquitxen els teus comptes. Una taula d'Excel es converteix en una eina fona-

manera innecessària i que,

mental i senzilla per tenir a cop d'ull una clara idea de com van les xifres de les nostres

en veure que complim termi-

ﬁnances.

nis, ens vinculem més amb

Pren nota des dels petits detalls, com ara un sopar amb amics, ﬁns a grans quantitats.

el repte. Un punt clau per

I, abans que res, no et desanimis si algun mes la balança es descompensa, perquè portar

aconseguir estalviar de ma-

un bon registre t'ajudarà a saber com reequilibrar per tornar a posar a punt el pressupost.

metes

nera eﬁcaç és ﬁxar-se metes
d'estalvi conseqüents amb la

4. Veriﬁca tots els teus pagaments

nostra experiència i realitat
econòmica. Hi ha metes que

Cada vegada que realitzis una compra, revisa el rebut per comprovar que t'han cobrat la

podem complir a curt-mitjà

quantitat adequada. Quan realitzis compres per Internet, acostuma't a veriﬁcar que els

termini, com ara estalviar 100

imports són correctes i que no hi ha problemes ni despeses inesperades.

euros tots els mesos per a unes

Mantenir els tiquets de compra pot ser una gran opció per tenir control de les teves

vacances somiades, i altres

despeses i, a més, ens permet tenir una visió global de en què gastem més o menys i on

metes que seran a llarg termi-

hem de posar el control si volem estalviar de manera intel·ligent.

ni com ara comprar una casa
o una jubilació sense ensurts.
Revisa amb calma les teves

Com triar el millor producte d'estalvi

despeses, els teus ingressos,
l'hàbit d'estalvi que tens, posa
una data per aconseguir l'objectiu i assumeix una responsabilitat amb les teves pròpies
metes.

Amb quin objectiu estalviem? La resposta farà que l'opció d'estalvi es dilati més o
menys en el temps. No és el mateix estalviar per pagar la universitat dels teus ﬁlls
que per a la teva jubilació. Una altra pregunta clau a l'hora d'estalviar és: quin percentatge dels meus guanys bruts anuals puc destinar a l'estalvi? L'escenari ideal és
poder destinar un 8%. Amb aquest paràmetre clar, una altra pregunta que hauràs
de respondre és si prioritzes que aquest estalvi et permeti desgravar o, altrament,
prefereixes que no desgravi per comptar amb liquiditat quan la necessitis.
Per ﬁnalitzar, és bo detectar quin tipus de perﬁl d'estalviador tens. Si ets més atrevit
i vols aconseguir una rendibilitat variable o, per contra, ets més conservador i vols
obtenir una rendibilitat ﬁxa.

Assegurances Catalana Occident
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FORMACIÓ

Cursos online per
a l'era actual
La formació online té cada vegada més presència. Pots estudiar a
universitats a cents de quilòmetres de casa teva, com ara a la Universitat de Harvard,
o aproﬁtar la formació d'empreses com ara Google. Com hem vist, l'evolució constant fa
que les empreses demanin nous perﬁls o noves habilitats.

2

Programa especialitzat d'introducció a la ciberseguretat.
La New York University Tandon School of Engineering, una de les escoles
més reputades dels Estats Units en enginyeria i tecnologia, disposa d’aquest

programa online a través de la plataforma Coursera. El programa recull un extens
temari teòric i pràctic sobre tecnologia i mètodes de seguretat d'informació i sistemes.
coursera.org/specializations/intro-cyber-security

1

Curs online de
Màrqueting
Digital.

subscripció mensual de 31€

Programa certiﬁcat
de Data Science.

Anglès

4 cursos

Curs en línia de Gestió
Mediambiental.

Spain (associació espanyola

3

de publicitat, màrqueting i

La Universitat de Harvard, a través de

L'Associació Espanyola per a la Qualitat

comunicació digital), et per-

la plataforma edX, t'ofereix un progra-

imparteix aquest curs en què aprendràs a

met desenvolupar coneixe-

ma professional certiﬁcat en Data Sci-

implantar, gestionar i millorar un sistema

ments sobre el màrqueting

ence que et formarà en la utilització

de gestió ambiental. A més, també rebràs

digital i les seves diferents

de programari, aplicació de conceptes

formació sobre com promoure l'orientació

disciplines, i inclou una for-

estadístics i ús de tècniques d'anàlisi

cap a pràctiques sostenibles dintre de les

mació sobre com fer un pla

de dades, tot de manera simultània.

organitzacions. En acabar, amb aquest curs

de negoci en línia.

edx.org/professional-certiﬁcate/

podràs obtenir el títol d'Expert Europeu en

google.es/landing/activate

harvardx-data-science

Gestió Ambiental.

Aquest

curs

gratuït

de

40 hores i certiﬁcat per IAB

4

aec.es/web/guest/formacion/catalogo/
listado/for0183
40 hores
Gratuït
Espanyol

2-4 setmanes per curs
9 cursos

150 hores
4 cursos

372€

1.650€ + IVA

Anglès

Espanyol

Internet posa a disposició de tothom una gran quantitat de cursos especialitzats, impartits online. Aquí et mostrem quatre cursos online amb què millorar
el teu CV.
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Nous temps,
noves feines
La velocitat a què es desenvolupen les noves indústries i com deixem enrere vells
models de consum obliga a replantejar constantment l'escenari laboral per als
propers deu anys. Moltes d'elles estaran centrades al voltant de la tecnologia,
i d'altres al voltant de la sostenibilitat i l'ecologia.

Data scientist

Data quality
engineer

Enginyer de
reciclatge

Agricultor de
proximitat

El BIG DATA és crucial per

Actualment existeixen

Un altre dels resultats dels

La ﬁgura de l'agricultor de

a les empreses, perquè les

tantes fonts de dades que les

avenços socials és l'augment

proximitat és un altre dels in-

dades

realitzar

organitzacions han detec-

del consum, i amb això, de

dicadors del gran creixement

permeten

estratègics

tat la necessitat de comptar

la generació de residus. Per

poblacional i, en conseqüèn-

convenients i detectar noves

amb una ﬁgura que s'ocupi

això i en nom de la sosteni-

cia, del creixement que

oportunitats de negoci. Però

de ‘curar’ i assegurar la qua-

bilitat, sorgeix el rol

experimenten les urbs.

aquestes dades s'han de

litat de la informació rebu-

d'enginyer de reciclatge.

recollir, tractar i interpretar.

da.

els

moviments

Per això, el rol de l'agricultor
L'enginyer de reciclatge serà

de proximitat és el d'apropar
el món rural a les grans urbs.

El data scientist és un perﬁl

Així neix el data quality en-

l'encarregat

molt analític que ha de tenir

gineer, una mena de ‘curador

productes especialment

de

dissenyar

És a dir, s'encarregarà de pro-

coneixements d'informàtica

de data’ que s'encarrega de

pensats per a la seva reuti-

veir les ciutats amb productes

i matemàtiques, i habilitat

detectar dades duplicades o

lització i, allò més reptador,

ecològics i de qualitat mitjan-

per al tractament de grans

incorrectes. La seva missió

establir un equilibri entre les

çant la creació i el manteni-

volums de dades. El seu rep-

és, per tant, la de veriﬁcar la

exigències mediambientals i

ment d'horts i cultius dintre

te és el d'unir ambdós mons,

informació recollida i procu-

els interessos econòmics

del paisatge urbà.

el de l'anàlisi i el de la gestió,

rar anàlisis ﬁdedignes que

per a portar aquest vincle cap

assegurin l'efectivitat de les

a resultats d'interès per a la

estratègies emprades.

companyia.
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EN PERSONA

Deﬁnitivament
sí, som allò que
mengem
Dues trajectòries. Dos projectes d'investigació relacionats amb la
nutrició i la salut. La doctora Guadalupe Sabio Buzo i el doctor Pablo
Pérez Martínez han estat guardonats amb el I Premi a la Investigació
Fundació Jesús Serra, dotat amb 25.000 euros per a cadascun d'ells.

La doctora Guadalupe Sabio Buzo estudia com canvia

Hem de sensibilitzar sobre la importància d'invertir en salut,

cadascun dels nostres òrgans amb l'obesitat i la relació que té

perquè l'alimentació sana és l'arma més poderosa per

amb una sèrie de malalties, com ara la diabetis, els trastorns

prevenir les malalties cròniques.

cardiovasculars i el càncer.

El sobrepès i l'obesitat són la segona causa de mort prevenible

El doctor Pablo Pérez Martínez cerca millorar els problemes

al nostre país.

de memòria de la gent gran gràcies a una dieta saludable associada a probiòtics.
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R. Malauradament, no. La majoria

P. També estudieu la interacció

d'estudis demostren que l'adherèn-

gens-ambient. Quina importància

cia en el nostre entorn a una dieta

tenen la genètica i l’epigenètica?

saludable és escassa, fet potenciat
per una actitud autocomplaent.

R. Identiﬁcar i promoure la dieta i
l'estil de vida òptims per a cada perso-

P. Se sap que l'alimentació té una cor-

na en funció dels seus trets genètics

relació amb determinades malalties

pot ser fonamental a l'hora de preve-

cardiovasculars, però, existeix el ma-

nir i tractar malalties cròniques.

teix coneixement entre aquesta alimentació i el deteriorament cognitiu?

D'altra banda, un model d'alimentació personalitzada podria endarrerir

Entrevista al doctor
Pablo Pérez Martínez

R. Hem de sensibilitzar la societat

o ﬁns i tot revertir els canvis epige-

sobre la importància d'invertir en

nètics i, per tant, modiﬁcar l'expres-

salut, perquè l'alimentació sana, com

sió de la malaltia.

a pilar fonamental dintre d'un estil de vida saludable, és l'arma més
poderosa que tenim per prevenir les

P. Mengem els espanyols tan bé com

malalties cròniques, essent el dete-

creiem?

riorament cognitiu una d'elles.

tota una estructura potenciada pel

P. Quins estereotips equivocats de

mecenatge on persones i fundacions

salut «bàsica» seguim tenint a la

inverteixen en investigació de ma-

nostra consciència col·lectiva?

nera altruista perquè senten que és
la millor manera d'ajudar la societat.

R. Que allò que és natural és igual a
bo: hi ha coses naturals bones i d'al-

P. El sobrepès i l'obesitat són dos

tres que no tenen cap efecte o, ﬁns i

dels majors factors de risc de mor-

tot, que poden ser perjudicials.

bimortalitat en el món. Quin grau de
consciència creieu que té la societat?

I que no perquè una cosa sigui química és dolenta: la majoria dels me-

R. L'obesitat fa que augmentin les

dicaments són químics que s'han

probabilitats de patir malalties com

sintetitzat, de vegades per puriﬁcar

ara la diabetis, malalties cardiovas-

un component natural que era el que

Entrevista a la doctora
Guadalupe Sabio Buzo

culars, problemes renals, en articu-

tenia els efectes beneﬁciosos.

P. De la seva etapa a Massachusetts,

No obstant això, en ser un espec-

quina cosa li va cridar més l'atenció?

tre tan ampli, fa que siguem menys

R. Als EUA es creu que la ciència
porta el progrés i que aquest pro-

lacions o, ﬁns i tot, determinats tipus
de càncer.

conscients que és la segona causa de
mort prevenible al nostre país.

grés porta el benestar social. Hi ha

Assegurances Catalana Occident
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TECHDÈNCIES

Gadgets amb
molt de gust
Assecadors que respecten el cabell, auriculars sense ﬁl o
llums intel·ligents. Aquests són alguns dels darrers gadgets
que estan revolucionant el mercat. Descobreix-los.

Els estàndards del disseny sempre han cercat la bellesa i la
practicitat. Aconseguir aquestes màximes i, a més, superar
reptes tecnològics de manera constant per poder adaptar-se
a les necessitats de consum actual és prou mèrit com per
prendre part del nostre dia a dia.

LLUM AMB
CONTROL REMOT
No només ajuda a estalviar; amb
un simple gest i des de qualsevol
part de l'habitació pots programar-lo, encendre'l o graduar-ne
la intensitat amb un
comandament a distància.

VESPA ELÈCTRICA
Amb una autonomia de 100
quilòmetres, és ideal per a recorreguts per la ciutat. Piaggio vol
ajudar a reduir l'empremta ecològica amb la seva primera motocicleta elèctrica de 49 centímetres
cúbics.
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SMARTWATCH 3 SWR50
SONY

AIRPODS APPLE
Apple s'uneix a la tendència

Registra la teva activitat, porta la teva

d'eliminar els cables. Els AirPods pre-

música i rep missatges i notiﬁcacions

sumeixen de tenir un so impecable,

sense agafar el mòbil amb l'smartwatch

una autonomia de 5 hores sense pa-

3 SWR50 de Sony. Un disseny minimalista i amb diferents acabaments i
corretges per adaptar-se al teu estil de

rar de sonar i un detector d'ús: si te'ls

IPHONE X

treus, para; si te'ls poses, la música
continua.

vida.
5,8 polzades de pantalla Super
Retina que Apple ha aconseguit portar ﬁns als extrems
arrodonits de l'smartphone
més soﬁsticat de la companyia. Un nou disseny a prova
de pols i aigua, que amaga la
darrera tecnologia en reconeixement facial gràcies a la seva
càmera TrueDepth. Tot en un
terminal potent i intel·ligent
que adapta el seu rendiment
a la seva bateria i que arriba a
tenir dues hores d'autonomia
més que el seu antecessor.

ASSECADOR DYSON
SUPERSONIC
Ha reinventat l'assecador amb un
disseny futurista i amb la característica
amb què s'ha guanyat la seva acceptació: el control intel·ligent de la calor que
protegeix el cabell de les temperatures

BLUESMART
No només té la capacitat al seu
interior; és una maleta intel·ligent
amb sistema de seguiment, bàscula
digital, bateria externa i tancament
remot.

extremes cuidant la vida i brillantor.
Assegurances Catalana Occident
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LIGHT HOUSE
CAMERA
Aquesta càmera de seguretat
per a la teva llar s'activa amb
el moviment o amb el so, però,
a diferència d'altres, té la peculiaritat de reconèixer objectes en 3D, per la qual cosa
diferencia i reconeix persones
i animals. D'aquesta manera,
pot diferenciar el teu gos d'un

PURIFICADOR D'AIRE XIAOMI
MI AIR PURIFIER

intrús.

SANDISK EXTREME
PORTABLE
Els telèfons mòbils i les tauletes

Cada vegada és més comú a les cases de

incorporen cada vegada millors càme-

les grans ciutats, per això els puriﬁcadors

res, i la quantitat de fotograﬁes i vídeos

estan evolucionant el seu disseny. Una

és cada vegada major. De manera ine-

opció per eliminar bactèries i olors a casa,

vitable, la generació de tant de materi-

produint gairebé 10.000 litres d'aire pur

al ha d'anar al núvol, s'ha d'esborrar o

per minut.

s'ha de desar en discos durs, compactes
i segurs com aquest SanDisk disponible des de 500 GB a 2 TB.

CLOSCA BOTTLE

ROBOT ASPIRADOR CONGA
EXCELLENCE 990

KINDLE VOYAGE

Adaptar-nos, moltes vegades, suposa
prendre el control i ser reivindicatius amb

Aquest robot programable escombra,

format físic, aquest e-reader farà que

les nostres accions. Amb aquesta ampolla

aspira, passa el tiràs i frega. Detecta

t'ho replantegis. Des de la seva primera

d'aigua de vidre, la marca de disseny va-

obstacles o evita caigudes gràcies al

versió, Kindle ha evolucionat. La seva

lenciana Closca aposta per canviar la ma-

seu sensor de proximitat. Amb 5 modes

pantalla d'alta resolució imita l'efecte

nera en què consumim i ens ajuda a reduir

de neteja i autonomia de 130 minuts es

del paper, sense reﬂexos, la nitidesa no

el desmesurat ús del plàstic. A més, des de

pot programar per a les 24 hores del dia

varia ni de nit ni sota la llum del sol. La

la seva aplicació pots trobar punts on

gairebé sense fer soroll. I quan la bateria

bateria també ha passat al següent ni-

recarregar d'aigua l'ampolla.

s'esgota, automàticament torna a la seva

vell. Amb una sola càrrega, l'autonomia

base de càrrega.

del Kindle Voyage és de setmanes.

26

Si et resisteixes a deixar els llibres en

Exclusiva - Estiu 2018

SISTEMA INTEL·LIGENT COBI
És el primer sistema de bicicleta amb
connexió intel·ligent. COBI connecta
el teu smartphone amb la teva bici i hi
afegeix assistència intel·ligent. Aquest
suport incorpora llum posterior i davantera, i una petita palanca de control per
controlar les funcions amb un sol dit: encendre els intermitents, modiﬁcar opci-

ALTAVEU
SENSE FIL BOSE
SOUNDLINK REVOLVE
Sense ﬁl i de fàcil connexió
amb Bluetooth, ofereix un so
profund, potent i envoltant
360º. A més, aquest altaveu
dissenyat en alumini en colors blanc i negre, és resistent
a l'aigua.

FUJIFILM INSTAX WIDE
300
No enyores tenir una foto a les mans?
Fujiﬁlm ha recuperat la càmera analògica instantània amb un disseny renovat i un resultat d'alta qualitat en els
seus revelatges. Amb una càrrega de 10
pel·lícules, cada disparament es convertirà en un record.

ons del GPS i activar el timbre electrònic
o l'alarma.

CARREGADOR SENSE
FIL UGREEN
Aquest carregador sense ﬁl
universal apte per a telèfons

CAFETERA PORTÀTIL
WACACO

amb QI i QC ofereix càrrega

PHILIPS ONEBLADE

ràpida, sense necessitat de

És la màquina d'afaitar elèctrica més

És possible tenir un cafè acabat de fer

cables, de 10 W, i estàndard,

innovadora del mercat. Afaita o perﬁla

a qualsevol hora i en qualsevol lloc? És

de 5 W. A més, inclou mode

sense importar la llargària del pèl en una

possible. Wacaco té la mida d'una ampo-

de seguretat: quan detecta

sola passada sense irritar la pell, però

lla d'aigua i funciona amb càpsules de

que el telèfon està totalment

oferint una repelada suau. Incorpora dife-

Nespresso. Introdueixes el cafè i l'aigua i,

carregat, es desconnecta auto-

rents capçals per regular el tall de la bar-

gràcies a un petit pistó que bombes amb

màticament, evitant danyar la

ba i la seva mida és perfecta; gairebé com

la mà, s'extrau un expresso sense

bateria.

una fulla tradicional, s'adapta a la teva mà

necessitat de bateries ni d’endolls.

i es transporta molt còmodament.

Assegurances Catalana Occident
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Viatge cap a un model
ecològic de transport
Conscients que ha arribat per quedar-se, les marques estan treballant molt
per ampliar la gamma i fer vehicles cada vegada més eﬁcients i atractius que acabin
per convèncer els encara escèptics

Hyundai KONA elèctric
Destaca entre la multitud.
Al frontal, l'elegant graella en cascada anuncia
la transmissió elèctrica i,
juntament amb els llums
full led frontals, crea un
aspecte inconfusible.

L'any 2017 va tancar amb unes dades que conviden a pensar que

tenen en compte a l'hora d'adquirir un d'aquests models.

el cotxe elèctric seguirà avançant amb pas ferm. Les adminis-

A aquests inconvenients els acompanyen avantatges de caràcter

tracions, des de l'estatal ﬁns a les municipals, estan impulsant

econòmic, per exemple, el gairebé nul manteniment o les baixes

polítiques i plans que incentivin l'adquisició de vehicles elèc-

despeses en combustible (uns 23 euros cada 1.500 quilòmetres).

trics, la presència dels quals és any rere any més signiﬁcativa

A més, prebendes associades a la circulació i l'aparcament, com

al nostre país, però encara lluny de les estadístiques dels països

ara l'exempció de pagaments en zones verdes i blaves, la pos-

líders al continent.

sibilitat d'aparcar en el centre de les ciutats quan hi ha restric-

Més enllà dels problemes estructurals, com ara l'existència de

cions per contaminació o el permís per circular pel carril VAO,

punts de recàrrega, l'elevat preu dels vehicles i les limitacions

contraresten aquestes limitacions.

en l'autonomia de les bateries són les dues qüestions que més es
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Novetats: Saló de
l'Automòbil de Ginebra
És opinió unànime que el Saló de

frontal com l'interior del model ale-

l'Automòbil de Ginebra és la gran cita

many aposten per solucions semblants

de l'any en el sector de l'automòbil.

a les del Model 3. Dintre dels cotxes uti-

Les marques ho saben i guarden per a

litaris i compactes vam poder apreciar

aquest esdeveniment cada vegada més

una profunda renovació. Els nous Mer-

novetats. En la seva 88a edició, celebra-

cedes Classe A i Toyota Auris foren els

da entre el 6 i el 18 del passat mes de

que més ﬂeixos van acaparar en aquest

març, hem tornat a conﬁrmar aques-

segment tan important per a les mar-

ta tendència. A excepció de DS, Opel i

ques. Les revolucionàries solucions que

Mini, i fabricants el mercat principal

ofereix el nou compacte de Mercedes

dels quals es troba fora d'Europa, com

per al seu interior, a base de dues grans

ara Chrysler o Chevrolet, tots els grans

pantalles que uneixen la instrumenta-

del sector automobilístic es van citar a

ció i la consola, i la doble versió híbrida

la ciutat suïssa per presentar les seves

de l'Auris, les quals suposen la defunció

darreres novetats. Més de 110 nous mo-

del seu model dièsel, són els seus can-

dels van desﬁlar per la catifa, els quals

vis més notables. Kia es va presentar

apareixen ben repartits per segments.

conﬁrmant la seva cada vegada major

Si els SUV havien estat en edicions an-

rellevància dintre del sector amb el seu

teriors els grans protagonistes, 2018 es

Kia Ceed, una de les naus insígnia de la

va presentar amb un gran ventall

marca coreana. El molt renovat Skoda

d'estrenes en totes les categories.

Fabia fou una altra de les estrenes que
van despertar una gran expectació.

Berlines
Entre les berlines, va brillar amb llum
pròpia el nou Peugeot 508 que, amb el
seu renovat disseny i les seves característiques tècniques, prometen revolucionar el segment. Un altre que es va
presentar amb força fou el Mazda 6, que
es va postular com a rival del model de
la marca francesa. El ﬂamant nou Audi
A6 o el Volvo V60 van destacar com a
cotxes de referència en una gamma
més alta, deﬁnint les línies de l'auto-
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mòbil del futur dintre de la categoria.
Un futur en què el cotxe elèctric estarà
molt present. Una de les grans estrenes
a la cita suïssa fou la del Volkswagen
I.D. Vizzion, no tant pel seu caràcter
elèctric com perquè suposa una clara
declaració d'intencions per part de la
marca de Wolfsburg: postular-se com
a rival de l’arxipoderós Tesla. Entre el

El Saló de Ginebra
ens avança la
forta presència
del cotxe elèctric
en el futur.
Una alternativa
sostenible.

GASTRO

Estrelles Michelin, un
recorregut per Espanya
Des del novembre passat, són 195 els locals al nostre país que posseeixen una, dues
o tres estrelles Michelin. Aquesta distinció, no exempta de controvèrsia pels criteris
seguits i la imparcialitat a l'hora d'adjudicar-les, és des de fa gairebé un segle sinònim
de bon menjar i, normalment, de comptes elevats.
Illes Balears

Astúries

Galícia

Marc Fosh.

Arbidel

Nova

Palma de Mallorca (Illes Balears).

Ribadesella (Astúries).

Ourense.

Calle de la Misión, 7.

Calle Oscura, 1.

Calle de Valle Inclán, 5.

Preu: 29,50 euros.

Preu: 49,50 euros.

Preu: 30 euros.

www.marcfosh.com/es/

www.arbidel.com

www.novarestaurante.com

El xef britànic que dona nom a aquest

Ubicat a la localitat asturiana de

La proposta de Julio Sotomayor i Daniel

espai soﬁsticat però acollidor, proposa

Ribadesella, aquest restaurant amb

Guzmán explora les arrels gastronò-

una fórmula de cuina moderna de cai-

una fantàstica terrassa a càrrec del xef

miques de la Galícia interior. El deno-

re mediterrani amb sabors nets i pro-

Jaime Uz ofereix creacions basades en

minador comú és sempre el mateix:

ductes de temporada. En la seva versió

producte autòcton de la millor qualitat

producte local de temporada i una pre-

més assequible, disponible al migdia,

elaborades de manera senzilla i eﬁcaç.

paració tradicional que coqueteja sense

s'ofereixen 3 plats a triar a un preu de

Si no volem demanar a la carta, existei-

excessos amb allò contemporani. Té

29,50 euros. Per 39,50 euros són 5 els

xen dos menús degustació: el més asse-

tres menús degustació amb preus per a

plats entre els quals es pot triar.

quible, de 8 passis, per 49,50 euros.

diferents butxaques: 30, 45 i 60 euros.
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A més dels cotxes que veurem als
nostres carrers al llarg d'aquest any,
esdeveniments com ara el de Ginebra ofereixen, com és ja costum, prototips, rareses i cotxes de superluxe
que fan les delícies del visitant. El
saló va tancar la seva edició de 2018
amb unes xifres de presentacions de
nous models, visitants i cobertura
mediàtica que la situen, un any més,
com la ﬁra referent a nivell mundial
en el sector de l'automòbil.

SUV
I tot i que no van tenir un paper protagonista,
els SUV van demostrar una edició més l'excellent salut del segment. Una marca, Hyundai,
fou la que va posar més carn a la graella. La
coreana va estrenar en menys d'un mes tant el
seu gran Santa Fe 2018, un model capital a nivell comercial, com el seu nou KONA elèctric, el
petit SUV ja en versió 100 % elèctrica que avança molt del seu futur a la mobilitat sostenible.
Un altre Skoda, el Vision X, va atraure moltes
mirades gràcies a la seva proposta de petit SUV
amb versions en tres fonts d'energia diferents;
també les marques més prestigioses semblen
apostar per la tecnologia elèctrica. L'espectacular Lexus UX, que aviat competirà amb Audi
Q3 i Mercedes GLA, o el Jaguar I-Pace, el primer vehicle completament elèctric de la marca,
així ho demostren. Un altre que puja al tren de
la mobilitat sostenible és Audi, que convertirà
el seu e-Tron en el seu primer cotxe elèctric.
Per veure les novetats de Porsche caldrà esperar ﬁns el 2019; s'ha desvelat que el Mission E
Cross Turismo serà el seu gran SUV cupè elèctric.

Assegurances Catalana Occident
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Gaudir
del viatge
i de l'ara
En una era global i hiperconnectada hi ha opcions per a
viatgers que cerquen l'experiència del camí, treure's el rellotge i
tornar a connectar amb la naturalesa.
El recorregut de l'Eastern & Oriental Express o passar uns dies
en una cabanya en plena naturalesa són dues experiències
úniques per acumular al teu historial viatger.
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El fet que a Espanya existeixi tan àmplia oferta de restaurants distingits amb alguna
estrella de la guia gastronòmica francesa ofereix la possibilitat de degustar els menjars
que preparen alguns d'aquests locals per menys de 50 euros.
Aquí en proposem mitja dotzena.

Comunitat de Madrid

Castella i Lleó

Catalunya

Montia

Cobo Vintage

Castell Peralada

San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Burgos.

Peralada (Girona).

Calle Calvario, 4.

Calle Merced, 19.

Carrer Nou de Sant Joan, s/n.

Preu: 45 euros.

Preu: 22 euros.

Preu: 35 euros.

www.montia.es

www.cobovintage.es

www.castellperaladarestaurant.com

Com tants altres restaurants amb

Abans que la seva cara es fes coneguda

El xef Xavier Sagristà i el sommelier

aquesta distinció, Daniel Ochoa i Luis

gràcies al programa “Top Chef”, Miguel

Toni Gerez, amb passat a El Bulli i a Mas

Moreno cerquen entre els productes de

Cobo ja portava molt de temps donant

Pau, han dissenyat una oferta d'alta

temporada del seu entorn les matèries

feina entre fogons. La seva cuina de

gastronomia que reinterpreta la tradi-

primeres per elaborar els seus plats. En

producte actualitzada, on ﬂueix la tra-

ció culinària de manera creativa i amb

aquest cas, la Serra de Guadarrama i els

dició del seu lloc d'acollida amb la seva

propostes avantguardistes basades en

seus voltants són els protagonistes. Per

Cantàbria natal, li va valer el 2015 una

la qualitat dels productes de l'Empordà.

això, cal anar a aquest restaurant amb

estrella de la guia francesa. De dimarts

Amb aquests productes elaboren un

la ment oberta; a Montia no tenen carta

a divendres al migdia es pot degustar

menú diari de migdia que va canviant

ni saben amb antelació què es menjarà

el Menú de Mercat per uns assequibles

depenent de la temporada. El seu preu,

cada dia.

22 euros. A més, aquest jove, però ex-

35 euros.

L'establiment disposa de tres menús

perimentat cuiner, proposa uns altres

que oscil·len entre 45 euros (el més as-

dos menús per als més exigents. El

sequible) ﬁns a un XL amb un cost de

Menú Langre i el Menú Origen, per 62 i

65 euros.

68 euros, respectivament.
Assegurances Catalana Occident

33

EL MÓN ÉS TEU

Les cabanyes no són
només coses de nens
Situades entre rius, platges i muntanyes, són l'opció perfecta
per a aquells que somien amb tenir una casa a l'arbre. Gaudeix del contacte directe
amb la naturalesa i viu una experiència única.

Amb tot detall En un entorn privilegiat,
podràs aproﬁtar per relaxar-te i conèixer l'oferta cultural i hostalera dels
voltants

El silenci, l'aire pur, la naturalesa i la

Costa de la Mort, entre rius,

desconnexió no tenen per què ser in-

platges i muntanyes amb belles vistes

compatibles amb el confort, el disseny

de la costa, es disseminen en diverses

o dormir en un arbre. Sí, dormir sota

ﬁnques els allotjaments singulars i pi-

una capa d'estrelles i a uns quants me-

oners a Galícia Cabañitas del Bosque.

tres del terra amb totes les comoditats

Una opció turística familiar i rural

és possible.

diferent que et permet desconnectar

A trenta minuts de Santiago de

connectant amb la naturalesa.

Compostel·la, entre les Ries Baixes i la
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Des de les cabanyes es poden
visitar els centres històrics de
Muros i Noia, passejar pel sorral
de Carnota, admirar el far de
Fisterra, recórrer les Ries Baixes,
visitar les dunes de Corrubedo o
descobrir la ciutat de Santiago de
Compostel·la.
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Eastern & Oriental Express
Cròniques del Sud-est Asiàtic
El 1883 es va inaugurar el mític tren Orient Express que cobria la ruta París-Istanbul, famós pel seu gust exclusiu i per
introduir per primera vegada a Europa vagons llit i vagons
restaurant. A més, va servir d'inspiració per al famós llibre
d'Agatha Christie Assassinat a l'Orient Express. Més de 100
anys després, el 1993, gràcies a James B. Sherwood, president
d'Orient-Express Hotels Inc., i la seva dona, l'escriptora Shirley Sherwood, es va inaugurar la que és avui la versió exòtica
batejada com a Eastern & Oriental Express (des de 1.920€ per
persona). En una línia fèrria recuperada i reconstruïda, després que l'exèrcit japonès la destruís durant la Segona Guerra
Mundial, l'Eastern & Oriental Express connecta la ruta Bangkok-Singapur. Sobre aquesta ruta, 17 vagons reconstruïts
amb molt de compte per oferir comoditat i luxe al seu pas per
Singapur, Malàisia, Tailàndia i Laos, a través de diferents rutes
sota el títol “Cròniques del Sud-est Asiàtic” banyades de jungles exuberants i plantacions de te.
Cada itinerari d'aquestes "Cròniques" té una durada d'entre
tres o sis nits a bord del tren, amb sortides des de Bangkok
i Singapur. Rutes preparades per submergir-se en la cultura i l'ambient del país, on 60 viatgers descobriran paisatges
exòtics i experiències enriquidores. Els viatgers podran triar
entre Llegendes de la Península, un viatge de sis dies des de
Bangkok ﬁns a les platges paradisíaques de la província costanera de Tran; Faules dels Turons, que recorre Singapur, el nord
de Malàisia i travessa Tailàndia ﬁns a arribar a Bangkok; Tailàndia Èpica, l'oportunitat per conèixer el país lluny de rutes

turístiques i endinsant-vos en la cultura, i Contes de Laos, on
durant tres dies es recorren els camps de Tailàndia, creuant
el riu Mekong ﬁns a arribar a la capital de Laos. Amb calma i
amb escales, el passatger pot gaudir d'aquests recorreguts a
la seva cabina privada perfectament agençada amb majordom
24 hores al dia; assaborir especialitats orientals de xefs de renom o prendre un còctel amb música en directe al vagó bar.
Tot això mentre visiteu llocs com ara Luang Prabang a Laos,
declarat Patrimoni Mundial per la Unesco, o la ciutat antiga de
Cambodja, Angkor Wat. I, per acabar el dia, podeu relaxar-vos
contemplant la posta de sol des del vagó semidescobert d'estil
colonial ubicat a la cua del tren.
Una oportunitat única de conèixer una part del món a través
d'un altre prisma, conversant amb altres viatgers i revivint
èpoques d'esplendor colonial, a l'abast de molt pocs viatgers
en aquells temps, abraçats pel ritme i el balanceig del tren.
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AVANTATGES
Els cotxes elèctrics requereixen
un baix manteniment. A més,
estan exemptes de pagament a
les zones d'aparcament verdes i
blaves, i poden circular pel carril VAO.

MAJOR
SOSTENIBILITAT
Les administracions, des de
l'estatal ﬁns a les municipals,
estan impulsant polítiques i
plans que incentivin l'adquisició de vehicles elèctrics, la presència dels quals és any rere
any més signiﬁcativa al nostre
país. Ciutats com ara Madrid o
Barcelona han apostat fermament pel transport públic alimentat per electricitat, i l'exitosa presència de plataformes
de motosharing i carsharing
elèctric en aquestes ciutats ha
ajudat signiﬁcativament a estendre la fama dels vehicles
de propulsió elèctrica entre els
consumidors.

Oferir solucions que aconsegueixen optimitzar l'ús de cada

segueixen sent les que registren una major presència de models

recàrrega i la fabricació de models equiparables en preu a les

elèctrics. Audi, BMW, Jaguar, o Tesla presenten les seves noves

versions dièsel i de gasolina són els grans reptes del sector.

propostes avalades per una reputació i una solvència més que

Aquestes inquietuds i circumstàncies troben resposta a l'elenc

comprovades. Quant a l'autonomia, per norma general, s'amplia

de vehicles 100% elèctrics que han sortit o sortiran a la llum

i trobem més d'una vintena de nous models el rang d'ús dels

al llarg d'aquest any. La democratització del cotxe elèctric co-

quals supera els 200 km. Aquests són els avenços que intenten

mença a ser una realitat i l'aparició d'alguns models com ara

donar resposta a un dels grans desaﬁaments d'aquest segle: el

els Hyundai IONIQ i KONA, el Renault ZOE ZE40, o el Nissan

transport sostenible.

LEAF cerquen seduir el consumidor amb preus a l'abast de gran
part de les butxaques. No obstant això, les gammes més altes
Assegurances Catalana Occident
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Cabañitas del Bosque és un dels projectes d'una empresa familiar
que va veure en el turisme rural l'oportunitat d'activar i recuperar diferents zones de Galícia. La seva història va començar amb
una casa d'aldea restaurada a Outes (A Coruña), un projecte que va
néixer com una activitat econòmica complementària, però que la
bona acollida, l'interès per les generacions següents en el projecte
i voler millorar l'oferta turística de la zona els va motivar a doblar
l'aposta. El va seguir Cabanyes de Carmen, una proposta rural per
a grups, i més tard les seves cabanyes repartides entre les diferents ﬁnques: la ﬁnca Mourelos, on es troba la Cabanya de Carlos
al socaire de les muntanyes A Pena; la ﬁnca Os Apriscos, d'una hectàrea d'extensió i que acull les Cabanyes d'Arturo, Amalia i Mucha;
les Cabanyes do Barranco, 8 allotjaments ecològics situats molt a
prop de A Serra de Outes i de la ria de Muros i Noia; les Cabanyes de
Broña, 4 apartaments des dels quals podràs anar a peu a la platja
de Broña; i les Cabanyes Sen Barreiras, 6 cabanyetes ubicades a
l'interior de la ria de Muros i Noia, entre la Costa de la Mort, les Ries
Baixes i Santiago de Compostel·la.
Si tot i així encara tens dubtes i t'inquieta dormir a les altures, és
important que sàpigues que, una vegada siguis dins, ni te n'adonaràs. Totes estan fetes de fusta, climatitzades i agençades amb
materials de primera qualitat; assentades perfectament a la copa
dels arbres i tapades entre branques. Amb un estil minimalistarural i acollidor estan preparades per al
descans. Pel que fa a les opcions, cadascuna de les ﬁnques ofereix diferents
propostes d'allotjament, que varien
segons mida, alçada, nombre d'hostes
o mascotes, orientació i ﬁns a l'elecció
de terrassa o banyera d'hidromassatge.
Continuant amb la millora de l'oferta,
i la recuperació de l'entorn, a més de
poder allotjar-te en aquestes cabanyes

Allotja't a la
copa d'un arbre,
sense renunciar
a cap comoditat.
Si vols, pots
tenir ﬁns i tot
una banyera
d'hidromassatge
pròpia.

i gaudir de les nits a l'aire lliure amb totes les comoditats, han dissenyat activitats complementàries, com ara el barranquisme, rutes a cavall, tirolina o rutes de geocerca per conèixer més de prop
l'entorn. A més de, per descomptat, la gran varietat cultural i hostalera que t'ofereixen els seus voltants.
www.cabanitasdelbosque.com
Preus des de 96€ per nit.
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Eclipsi de Lluna, de Sol i
pluja d'estels
L'estiu ens regala diversos esdeveniments astronòmics
que, amb el cel clar, ens faran gaudir del sostre celeste.
El 27 de juliol hi haurà eclipsi total de Lluna visible des
d'Europa, i l'11 d'agost un eclipsi parcial de Sol, visible
des de Groenlàndia, Canadà, Europa i el nord d'Àsia. A
més, no faltarà a la cita anual la pluja de Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç, que es podran gaudir més fàcilment les nits del 12 i el 13 d'agost, que és una pluja de
meteors produïts per l'estela del cometa Swift-Tuttle.

Notícies i agenda
Hi ha cites al calendari que cal marcar amb retolador, ﬁtes que és important
no perdre's en aquest 2018 i que van des de cultura i folklore ﬁns a la gastronomia,
passant per la música o la tradició. Aquests plans omplen els mesos de sol a Espanya
i, a continuació, et presentem els més interessants perquè no te'ls perdis. Apunta!

Espectacle Sombras,
de Sara Baras
La bailaora de ﬂamenc Sara Baras
participarà al Festival Jardins de

Grans títols al Festival de
Teatre Clàssic d'Almagro

Pedralbes de la Ciutat Comtal amb el

El Festival de Teatre Clàssic d'Almagro està dedicat

homenatge a la ﬁgura de la Farruca,

al teatre del Barroc espanyol i, en especial, al Segle

artista ﬂamenca que ha acompanyat

d'Or. Hi participen companyies de teatre nacionals

Sara Baras com a una mestra i ara

i internacionals que representen les obres de teatre

sona en la guitarra dels músics i en

en el corral de comèdies d'aquesta localitat de Ciu-

els tacons de l'artista.

seu nou espectacle de ball Sombras.
Aquesta producció rendeix especial

dad Real. La secció Almagro Off ocupa espais menys
convencionals amb els espectacles teatrals de peti-

On: Jardins Palau Reial

tes companyies. El festival concedeix a aquest racó

Pedralbes. Barcelona

manxec unes setmanes on les arts escèniques

Quan: del 14 al 16 de juny de 2018

inunden els carrers.
On: Almagro
Quan: del 5 al 29 de juliol de 2018
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Gastronomia
i festes
populars
Teatre: Juicio a una zorra
L'actriu Carmen Machi torna als escenaris del madrileny Teatre PavónKamikaze amb l'obra Juicio a una zorra, aplaudida durant més d'un any per
la crítica i els espectadors.. Aquesta feina està dirigida per Miguel del Arco i
revisita el mite grec d'Helena amb una força en el guió i l'ànima de l'actriu, que
captiva des de la seva estrena al Festival de Teatre Clàssic de Mèrida. Juicio a
una zorra ha guanyat premis tan destacats com ara el Premi Valle-Inclán de

La gastronomia espanyola té
un segell d'identitat inqüestionable, igual que l'etiqueta
d'imprescindible que acompanya moltes de les seves festes populars. Per unir ambdós
conceptes en un mateix pla,
aquest estiu acudeix a dues
cites ineludibles:

Teatre i el Premi Ercilla per la interpretació de Carmen Machi.
La Festa del Pop de Carballiño (Ourense),
On: teatre Pavón-Kamikaze. Madrid

declarada patrimoni d'Interès Turístic

Quan: del 19 al 29 de juliol de 2018

Nacional. La celebració és el 12 d'agost,
festivitat en què el protagonista és el pop,
que es cuina en empanades, acompanyat

Exposició Warhol.
L'art mecànic

de carn i pa de Cea, i vi de Ribeiro.

L'art mecànic recorre la feina de l'artista
icona des dels seus inicis a la ciutat de
Nova York en els anys cinquanta ﬁns a
la seva mort el 1987. Aquesta selecció de
feines ja s'ha mostrat al CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid, recalant ara

La Festa del Xai de l'estació d'esquí

a la ciutat andalusa de Màlaga, per con-

Aramón Cerler (Osca). Durant el 26

tinuar rebent afalacs. La diferència que

d'agost es rostiran diverses dotzenes

marca aquesta exposició d'altres prota-

d'anyells d'Aragó a l'ast durant gairebé 5

gonitzades pels colors de Warhol és que

hores, que es podran degustar en més de

posa èmfasi en els canvis d'estil, forma i

500 racions.

focus que el pintor va experimentant en
els capítols successius de la seva carrera.
On: Museu Picasso de Màlaga
Quan: del 31 de maig al
16 de setembre de 2018
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3a edició del concurs

S'apropa la tercera edició del concurs
de dibuix infantil "Dibuixa el teu estiu".
A l'edició anterior més de 1.000 nens de ﬁns a 12 anys d'edat
ens van dibuixar els millors moments del seu estiu.
Com que ja s'acosta el bon temps, aquest any també volem
conèixer tots aquests instants, moments i sensacions.
A l'última edició vam sortejar un viatge a Disneyland Paris,
a més d'altres regals que es van endur els guanyadors.
Aquest any us volem sorprendre. Estigueu atents perquè
el proper mes de setembre encetem la tercera edició.
Gaudeix i dibuixa el teu estiu!

