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Ens agrada el
Nadal
Deia Mary Ellen Chase, mestra i escriptora
nord-americana, que “el Nadal no és una data, sinó
un estat a la ment”. I nosaltres creiem que és cert.
És una època de l'any que esperem amb il·lusió. La
que tenen els nostres fills quan arriba el moment de
preparar-nos per a aquestes festes. Un estat mental que ens fa gaudir, més que obrint un paquet,
embolicant-ne els seus perquè, quan arribi la nit
més màgica de l'any, els seus somriures compensin
tota altra cosa. Per això us expliquem com arriben
Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a les diferents
parts d'Espanya; per què no aprofitar les vacances
d'hivern per escapar-vos amb la família i lliurar-los,
personalment, la vostra carta?
Sí, tots tenim una carta a finals d'any. Al Nadal, fem
balanç: de somnis complerts i d'uns reptes que són
allò que ens mouen cap al següent. El nostre? Per a
2019, sens dubte, seguir treballant per i per a les persones que formeu part del Grup Catalana Occident.
Compartir el vostre camí, que també és el nostre.
Animar-vos a viatjar, a viure aventures; com la del
nostre convidat d'aquest número, que ens apropa a
aquell colós de glaç que és el setè continent: l'Antàrtida. Hi ha tot un món per explorar i tenim encara
365 dies per fer-ho.

Motivar-vos, això també està escrit a la nostra carta.
Seguir donant-vos raons i mitjans (gratuïts i accessibles) per formar-vos, per seguir aprenent. Mai no
s'és massa gran per créixer. I aprofitar al màxim allò
que les noves tecnologies ens ofereixen és un altre
dels nostres desitjos: innovar per avançar.
A més, com a marca asseguradora que som, no podem oblidar que treballem amb persones. Per això
tenim un altre desig: salut. La que us convidem a
cuidar practicant ioga i superant la mandra hivernal
que tots tenim al principi. Mantenir-se actiu és també una actitud, un estat de la ment. Tenim un nou
any sencer per enganxar-nos a aquest pensament
amb il·lusió.
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Ioga per a tothom
Enforteix el cos, millora la flexibilitat i la concentració, elimina l'estrès i calma
el dolor. Són només alguns beneficis de la pràctica mantinguda d'aquesta
activitat, una disciplina mil·lenària per incloure al teu dia a dia.

branques del ioga per prevenir i sanar
malalties físiques, perquè el treball es
realitza des de la base de la columna
vertebral. A més, és perfecte per tractar
la depressió, l'ansietat i l'estrès.

Iyengar ioga
Amb gairebé 200 asanes tradicionals,
és el ioga que més emfatitza l'anatomia
del cos, cercant la correcta alineació
amb postures que se sostenen
durant molt de temps. Per això es pot
considerar el més precís de tots.

In & Out
L'esport és un pilar essencial per
a una bona salut. T'expliquem com
mantenir-te actiu durant els mesos
més freds de l'any.

El ioga és la unió del cos, la ment i
l'esperit. Es tracta d'una activitat que
pot practicar gent de totes les edats i
condicions físiques, perquè s'adapta a
cada persona. Té en compte les teves
limitacions i patologies, te'n fa conscient i t'ensenya el camí per acceptar-les.
Però, també, exigeix paciència, constància i passos curts però segurs. Si ja
te n'has convençut, ara només fa falta
que triïs el tipus de ioga més adient.

Hatha ioga
És el que més es practica al món i, a
Occident, és el més comú i el que dona
nom a l'ampli ventall de pràctiques que
engloba. L'objectiu és treballar el cos físic sense massa intensitat per facilitar
el camí cap a la meditació. És el més recomanat per a tothom qui s'inicia en el
ioga i es converteix en la base per a la
resta de branques.

4

Ashtanga Vinyasa ioga
Més dur i intens que l'anterior, és un
tipus de ioga molt fluid en què els moviments s'enllacen els uns amb els altres. Més que meditar, treballes el cos,
augmentes la força i la flexibilitat amb
postures (asanes) en les quals estires
tots els músculs. A més, millora la concentració, perquè has de sincronitzar
aquestes postures amb la pròpia respiració (pranayama), aconseguint l'atenció plena.

Hi ha estudis que demostren que la pràctica del
ioga és un poderós mètode
antienvelliment.

A més, existeixen altres tipus molt
més intensos (com ara el bikram ioga,
l'acroioga i el power ioga), i d'altres més
optimistes en què se celebra la vida i
la connexió espiritual que aconsegueixes amb el teu cos és molt forta, com
l'anusana ioga. Prova'ls i tria'n el teu.

Apps per practicar
a casa
Daily Yoga

Yoga.com

Kundalini ioga
És l'anomenat ioga de la consciència,
molt més espiritual i amb postures
passives i actives amb finalitats
terapèutiques. Incorpora totes les

 oga – posturas
Y
y clases

Assegurances Catalana Occident
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El teu gym a casa

Com superar la mandra hivernal

Et proposem una rutina diària d'exercicis amb la qual pots posar-te en forma a casa,
ideal per a les persones que disposin de poc temps.

Tots tenim el nostre propi ritme, però l'important és mantenir-nos actius.

ELS 3 BLOCS
BLOC 1

Escalfament:

eleva els batecs corrent, saltant o pujant

És una rutina senzilla i pensada perquè no hagis de sortir
de casa, per tant, no necessites material específic, només
unes bones sabatilles. Es tracta d'un entrenament dividit en
3 blocs molt ràpids i efectius. De fet, com més ganes hi posis
a cada moviment, més cremaràs. Practica els exercicis abans
i assegura't de no parar massa entre sèrie i sèrie.

i baixant escales.

Les emocions dicten el nostre
comportament. I, a l'hivern, ens costa
molt més activar-nos i sortir de casa.
Però no hi ha persones mandroses
per naturalesa, sinó que es tracta
més aviat d’un costum adquirit. Per
això, t'expliquem com aconseguir que
aquesta mandra no s'instal·li a la teva
rutina diària.

Bloc 1. Escalfament: el millor és sortir a córrer per activar
el cos i elevar els batecs, però hi ha altres opcions, com ara
pujar i baixar les escales de casa o fer uns quants minuts de
jumping jacks (els salts en què obres i tanques cames i braços
simultàniament).

BLOC 2 Taula de 3 sèries:
repeteix cada exercici durant 10, 20 i 30 segons;
amb 1 minut de recuperació entre cadascuna.

Bloc 2. Taula de 3 sèries en què repeteixes un dels exercicis
següents durant 10, després 20 i, finalment, 30 segons; amb
1 minut de recuperació entre cadascuna.
• Aixeca les cames, tocant les natges amb els talons.
• Salta amb les cames obertes i, quan caiguis, toca amb la mà
el peu contrari, alternant un i l'altre.

Saps que la llum i la
temperatura afecten (i
molt) la nostra manera d'adaptar-
nos? Els
nostres cicles biològics
són també ambientals.

• Salta amb les cames obertes amb la mateixa amplada de
malucs i, al cinquè salt, fes un esquat.
• Comprimeix l'abdomen, amb les mans unides a la nuca i
les cames obertes, i mou-te lateralment, alternant esquerra
i dreta.
• Repeteix el tercer exercici, portant els genolls al pit de
manera alternativa.

4. Impregna't de llum solar des del
principi: no oblidis que som éssers
vius i, per tant, ens activa la llum
natural. Practicar esport a primera
hora pot ser una de les millors formes
d'aconseguir-ho.

• Salta lateralment amb els peus junts, dues vegades per cada
banda i, en el cinquè salt, impulsa't cap amunt intentant
portar les cames al pit.
redueix els batecs sempre en moviment.

• Obre una cama cap a una banda o mentre fas un esquat i,
després, recull aquesta cama. Fes-ho una vegada per cada
banda fins acabar el temps.
• Acaba amb el tercer exercici novament, portant els genolls
al pit de manera alternativa.
Bloc 3. Recuperació activa. Regularitza els batecs sempre
en moviment. Per fer-ho, n'hi ha prou amb sortir a caminar.
A més, reforçaràs la càrrega aeròbica de l'entrenament.
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7. Fes massatges als punts de relaxació
del cos: hi ha estudis que asseguren que
fer-ho és una forma més d'activació.
Aquests punts són el coll, la nuca i la
barbeta.

3. No planifiquis les tasques més difícils a primera hora: dosifica l'energia i
comença amb coses ja interioritzades,
com ara preparar l'esmorzar, rentar-te
o fer el llit.

• Aixeca els genolls cap al pit, alternativament, com si
correguessis en el lloc i mantenint-te molt dret.

BLOC 3 Recuperació activa:

2. Lleva't sempre a la mateixa hora:
tots tenim un rellotge biològic que
n'augmenta l'eficàcia si li marquem una
rutina. Mentalitza't que has de matinar,
posa el despertador a una hora i oblida't
d'aquells 5 minuts més, ja que només
aconsegueixes una son fragmentada
de molt poca qualitat que, realment, no
t'ajuda a descansar; sinó tot el contrari.

1. Posa't objectius i mou-te per ells,
no pel teu estat d'ànim: quan ens
despertem amb sensacions negatives,
acabem per abandonar tot allò que
ens havíem proposat. Per això és molt
important visualitzar la part positiva
d'aconseguir les teves metes i posar-te
terminis.

5. Estira't: regala't uns quants minuts al
dia per fer-ho. Que sigui el teu moment.
6. Queda amb gent per sortir a fer
exercici: si tens companyia, et costarà
més d'abandonar l'entrenament.

8. Cerca aquella activitat que et
produeixi un benestar mental, que
augmenti la teva autoestima i que et
prepari per al dia següent.

Quin tipus de persona
ets? Coneix-te per ser
més productiu.
•

Alosa: pertanys al 10 %
de la població que
gaudeix de matinar.

•

Mussol: ets dels que
s'activen a la nit.

•

Colibrí: prefereixes
quedar-te en el punt
mitjà, sense matinar
massa i sense vetllar.

Assegurances Catalana Occident
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Queda't amb aquesta regla: 80/20.

Nadal healthy

És a dir, el 80 % dels àpats en aquesta època han
de mantenir-se en la mateixa línia que els que fas
durant tot l'any, sense excessos mentre que en pots
reservar un 20 % per als capritxos nadalencs. Això

Sí, és possible mantenir-se sa durant les festes. I fer-ho gaudint
dels grans àpats familiars, també. Et desvelem petits trucs amb els
quals podràs complir el teu objectiu.

no vol dir que puguis aplicar-la també en cada àpat,
perquè no servirà de res. Els grans tiberis estan
permesos, però sempre en dies alterns i gaudint-ne
perquè, quan haguem de mantenir-nos en aquest
80 %, no ens costi gaire.

Mantingues els teus horaris regulars.
Allò que diuen dels cinc àpats diaris no és cap

No t'oblidis de beure 2 litres d'aigua
al dia, ja sigui sola, en sopes o en infusions.

ximpleria: farà que arribis a la següent ingesta

T'ajudarà a depurar l'organisme i a mantenir-lo

sadollat. Saltar-se l'esmorzar perquè després ve

sempre hidratat.

un gran àpat familiar només farà que augmenti la
teva ansietat i la calmis menjant més quantitat de

Vigila el consum d'alcohol

la necessària. Evita picar entre hores i estructura

demanis una copa, intenta no afegir-hi begudes

el dia ajustant-te a aquesta cita ineludible: mai

ensucrades. Si no en toleres el sabor, rebaixa-les

no han de passar menys de 2 hores entre un àpat

amb aigua.

i, quan

i un altre, però tampoc més de 4.

La regla d'or per
a tot l'any també
s'aplica al Nadal:
no saltar-se ni
un sol àpat.
8

Limita les porcions i sigues
conscient d'allò que menges
cada dia. Per això, planificar un menú
setmanal pot ser la millor manera de
complir amb els teus objectius. És una
forma molt visual de seguir la premissa
inicial de 80/20.

Assegurances Catalana Occident
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Per postres, la fruita ha de ser una opció.
Introdueix opcions vegetarianes, fibra i proteïnes de qualitat. Aconseguir un menú de Nadal

A més, aquells dies que no són tan especials, canvia el torró

i equilibrat és possible, afegint als plats llegums, peix i carn de pollastre i gall d'indi. Introdueix verdures als en-

per opcions més sanes, com ara un parell d'unces de xocolata

trants i a les guarnicions, i oblida't d'opcions més grasses.

negra, un iogurt natural amb canyella o torradetes amb crema

No abusis dels aperitius i elimina el pa com a acompanyament. Pot ser la clau de l'èxit, perquè

ELS TEUS ALIATS
AL REBOST

de cacauet casolana, sense sucres afegits, i substitueix el sucre

MARISCOS: sempre cuinats al

per alternatives, com ara la mel o el xarop d'atzavara.

vapor o a la planxa, són font de proteïnes d'alta qualitat, vitamines i molts

normalment no controlem la quantitat que mengem i sempre ens hi excedim. Tant és així que, quan arriba el segon

minerals, com ara el ferro.

plat, moltes vegades ja no tenim gana.

BOLETS: font de vitamines i fibra,

Fes del teu forn el teu millor amic. Sempre que puguis, fes-lo servir per conservar el sabor dels plats.

t'ajudaran a estimular el trànsit

Cerca també receptes que es puguin preparar a la planxa o al vapor.

intestinal. Una guarnició perfecta.

PEIX: si és blau, millor. Un salmó o
tonyina com a plat principal t'aportarà
proteïnes i àcids grassos omega 3.

GALL D'INDI: és la carn amb
menor proporció de greix i molt rica
en proteïnes que et sadollarà i, a més,
és un plat tradicional.

FRUITES

SEQUES:

sense

colesterol, font de vitamina E i amb
alt contingut en àcids grassos mono
i poliinsaturats. Són l'amaniment
perfecte per a les amanides.

FRUITA DESHIDRATADA: per
exemple, figues i panses. Amb una
alta quantitat de ferro i fibra, són antioxidants i milloren el sistema immunològic. És el sucre natural per a les

Utilitza sempre oli d'oliva.

postres.

Oblida't de la mantega i prova de
fer-lo servir per substituir qualsevol
salsa industrial.

Ajuda l'intestí. Un dels òrgans que més pateix en aquesta

És millor que dediquis uns quants

època de l'any. Pots fer-ho amb germinats, aliments amb fibra

minuts a elaborar amaniments

i molta fruita.

casolans amb herbes aromàtiques
i

condiments

comprar-los.

en

comptes

de

Roman actiu.

XOCOLATA AMARGA: la millor
alternativa al torró, amb minerals i
polifenols antioxidants.

La teva rutina diària ha de seguir tenint

espai reservat per a l'esport. Organitza't i prova de practicarlo a primera hora del matí, així no tindràs cap excusa. Només
calen 30 minuts d'activitat.

10
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Ràpid i saludable
Encara que s'acosti l'hivern, això no vol dir que hàgim de
tancar-nos a la cuina durant moltes hores per aconseguir plats sans.

Receptes saludables, senzilles i amb les quals

Amb l'arribada de l'hivern, és molt important

puguem compensar aquests excessos que

que segueixis cuidant la teva alimentació i que

arribaran al Nadal: és això allò que cerquem

no et perdis entre els milers de plats d'aquelles

quan hem d'elaborar el nostre menú setmanal

reunions eternes en què passem moltes hores

en aquests mesos. Per això, et proposem quatre

asseguts a taula. Gaudeix de les reunions, però

plats ràpids i amb productes de temporada, que

també de menjar de manera saludable quan et

t'ajudaran a reduir el consum de calories sense

quedis a casa.

perdre gens de sabor.

180 calories

250 calories

280 calories

90 calories

40 minuts

30 minuts

20 minuts

40 minuts

Crema de carbassa
amb formatge feta

Broquetes
de xai

Farcellets de salmó
amb formatge

Peres al forn amb
vainilla i canyella

Col·loquem en una cassola

Mesclem 500 g de carn

Piquem

cullerada

Mesclem el suc d'una poma

200 ml de llet semidesnatada

de xai picada amb una

de cibulet. Triturem 75 g

amb una mica de sucre morè.

i hi bullim 200 g de carbassa

cullerada

julivert

d'olives negres desossades,

Escalfem a foc mitjà fins que

tallada en daus, fins que que-

(podem afegir totes les

3 escalunyes i ho mesclem

el sucre es dissolgui i, sense

di tendra. Apaguem el foc i hi

espècies

vulguem),

amb 300 g de formatge

deixar de remenar, hi afegim

afegim una mica de sal, nou

una ceba ratllada, el suc

cremós. Assaonem amb el

una branca de canyella, dues

moscada al gust i batem fins

d'una llimona, una mica de

suc de dues llimones dolces

estrelles d'anís i una cullereta

a aconseguir una consistèn-

sal i pebre. Pastem i fem la

i una cullerada de mostassa

d'aroma de vainilla. Netegem,

cia cremosa. Decorem amb

forma de rotlle per poder

de Dijon. Hi afegim el cibulet

tallem i col·loquem les peres

uns daus de formatge feta i un

enfilar cada peça en un pal

picat i ho mesclem bé. Posem

en una safata de forn. Ruixem

grapat de llavors de carbassa.

de fusta. Les col·loquem

els talls de salmó de dos

amb l'almívar, però en reser-

totes en una safata per

en dos (cal que siguin prou

vem un parell de cullerades.

al forn i les cuinem. Les

grans), de manera que quedin

Enfornem a 200º C durant

podem servir empolsant

creuats, i repartim la crema

35 minuts. Traiem la safata i

per sobre una mica de

que vam fer al pas anterior.

hi afegim l'almívar que haví-

magrana i tindrem una

Tanquem formant farcellets

em reservat perquè les peres

combinació exquisida i de

i deixem la unió a la part de

estiguin més sucoses.

temporada.

sota. Decorem amb rodanxes

ric en vitamines

antiinflamatori

de
que

de llimona i qualsevol altra

ric en fibra

herba
alt contingut en ferro

12

una

aromàtica

que

ens

agradi.

ric en proteïnes

ric en omega 3

ric en vitamines

sense gluten

ric en vitamines

antioxidant
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Des de les mescles més clàssiques en
vermell i verd, fins a estampats sorprenents
que omplen la taula amb els blaus més
intensos o els mostassa. Però sempre amb
aquell toc rústic que aporten els materials
més naturals, com ara les ràfies, els cotons i
les llanes. En aquesta taula, els teixits cobren

Una taula molt especial

importància. Utilitza teles amb quadres tartà,

És l'excusa perfecta per reunir les persones que estimes i, al
Nadal, el punt de trobada per a totes les celebracions. Cada tendència
reflecteix una visió del món. Tria'n la teva i cuida els petits detalls per
crear una atmosfera acollidora i moderna.

d'incorporar petits detalls per als convidats,

feltres gruixuts i elabora els adornaments tu
mateix. Si t'ho proposes, pot ser la decoració
més econòmica. A més, aquest estil et permet
com ara pissarres amb el seu nom i llaços a
manera d'argolles.

KITSCH EN VERSIÓ VINTAGE
És la versió més divertida del Nadal. Omple
la taula de fantasia i energia positiva a través
dels colors i la mescla de gràfics i estampats
d'estètica pop. El groc, el mandarina o el
vermell (que, aquesta vegada, ha vingut per
quedar-s'hi), es mesclen molt saturats amb
altres tons més empolvorats, on el rosa és el
rei, el plata introdueix un toc metàl·lic i el glitter
es reparteix per tots els accessoris. També
s'introdueixen motius ètnics en un ambient
molt dinàmic que sembla un autèntic collage
però que funciona, perquè en el contrast està
la personalitat d'aquesta composició.

LUXE I OPULÈNCIA
La darrera tendència que arriba amb força
ens trasllada al segle XVIII, a aquells palaus
italians i francesos on l'elegància estava
en l'aspecte barroc. Una taula recarregada,
amb el daurat com a fil conductor i on el
blau mitjanit, el bordeus i el verd maragda
es converteixen en el complement perfecte.
Es tracta d'una estètica maximalista, on

ESTIL ESCANDINAU El nord d'Europa segueix dominant les tendències nadalenques. Una estètica
serena, inspirada en la bellesa de les coses naturals i molt neta, que converteix la nostra llar en un refugi
hivernal. El blanc és el color de base, al qual se sumen tons neutres com ara el gris, els terrosos, el coure
o platejat i, fins i tot, el negre. S'utilitzen tècniques artesanals per elaborar molts dels adornaments, però
aquestes taules mantenen les línies pures i la senzillesa. Alia't amb el cristall, que reflecteix i il·lumina,
i utilitza una sola gamma de color per donar-li un aspecte molt cuidat. Aquesta taula també permet la
inclusió d'elements naturals, com ara pinyes, fulles d'eucaliptus o coníferes.

el contrast és dramàtic i les textures, tot i
que són lleugeres, aporten riquesa i pes a
la taula: velluts, plomes, blondes i pedres
precioses. Una elegància que resideix en la
dita del “més és més”.
Assegurances Catalana Occident
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Tots a jugar!

Especial nens

Aprofita les celebracions familiars i allarga la sobretaula amb aquests jocs
que s'han convertit en tot un fenomen mundial.

Aconsegueix que els més petits de la casa se sentin partícips al Nadal i anima'ls perquè
siguin ells els artífexs dels adornaments més originals.

Dixit

Los Colonos de Catán

Exit

Un joc en el qual l'objectiu sembla

Traduït a diverses llengües, aquest joc

senzill: explicar un concepte. T'hauràs

s'ha convertit en tot un èxit mundial.

de ficar al cap dels altres jugadors

El va crear Klaus Teuber, un dentista

men part de la segona col·lecció d'Exit, tot

perquè endevinin quina carta estàs

alemany que es va inspirar en la

un èxit de vendes. Es tracta d'una saga

jugant. En realitat, és un joc de cartes

història dels vikings i va dissenyar una

de reptes completament independents i

il·lustrades amb les quals et converteixes

illa de 19 caselles hexagonals perquè els

amb diferents nivells de dificultat.

en narrador d'una història.

jugadors les conquereixin i explotin.

Tota la família es pot tancar al menjador

Pensat per a grans i petits, fomenta

No obstant això, cap jugador tindrà per

perquè tots els jugadors uneixin les seves

la imaginació i reforça la capacitat

si mateix prou recursos per guanyar i,

forces i treballin en equip per aconseguir

d'expressió.

per tant, la barata i les negociacions

escapar amb un límit de temps d'entre 60

La dinàmica es basa en la interacció dels

seran essencials per construir els pobles

i 120 minuts.

jugadors i en una petita estratègia que

i les rutes comercials que li podran

A El Castillo Prohibido, per als més

has d'anar elaborant mentre avança la

donar la victòria.

experts,

partida, perquè només un dels jugadors

Si

ha d'encertar; si ho fan tots, perds.

ampliacions a les quals pots recórrer

A La Isla Olvidada, naufragareu en una

T'adonaràs que hi ha infinites maneres

perquè no sempre sigui igual: nous

platja paradisíaca, però bloquejada.

de contar una història, però només hi ha

escenaris, recursos i la possibilitat

I, a La Estación Polar, formareu part d'un

una que et porti a connectar i aconseguir

d'ampliar

jugadors.

els 30 punts que necessites per guanyar.
L'edat mínima suggerida és de 8 anys.

Les escape rooms estan més de moda que

Un calendari d'advent
amb pots

Un poble encantador
amb casetes de pedra

Un photocall molt divertit
i nadalenc

mai. En són la prova els tres jocs que for-

1. Per a aquest original calendari

1. Un pas previ però entretingut és sortir

1. Primer, dibuixa en una cartolina totes

d'advent, necessitaràs comprar petits

al carrer a buscar amb la canalla pedres

les formes que vulguis tenir i cerca plan-

pots, per exemple, de iogurt líquid.

de formes diferents i originals. Si tenen

tilles com ara un barret de Pare Noel, una

2.

una forma semblant a una casa (com les

corbata en blanc i vermell, les banyes i el

individualment. Pots utilitzar un únic

de la imatge), molt millor.

nas d'un ren.

color o mesclar-ne diversos. Nosaltres

2. Pinta cadascuna amb un color

2. Utilitza diferents tipus de paper, amb

hem fet servir un spray metal·litzat,

diferent. És millor utilitzar un pot de

textures que canviïn de gruix i que si-

perquè és molt més còmode i la pintura

pintura al tremp perquè és molt més

guin diferents al tacte, amb colors va-

queda més uniforme.

manejable. Quan s'assequin, dibuixa

riats, etc. Dibuixa-hi els petits detalls i

3. Decora els pots amb purpurina, amb

amb retoladors les portes, les finestres

uneix-los a la plantilla base, que haurà

cintes de washi tape, adhesius i qual-

o una gran xemeneia.

de tenir certa fermesa.

sevol altra granadura que se t'acudeixi.

3. Tria un prestatge, una taula o una

3. Enganxa-hi bastonets xinesos per

Fins i tot pots utilitzar paper de diari

balda de casa i col·loca-les de manera

darrere, en un lateral, perquè s'aguantin

antic i retallar siluetes.

desordenada, creant carrerons entre

amb facilitat. Assegura sempre que pu-

4. Col·loca els dies del mes amb diferents

elles, però disposades totes al davant.

guis amb cinta adhesiva, però sense que

equip que investiga el canvi climàtic al

etiquetes per a cadascun.

4. Ruixa amb spray de neu per donar-

es vegi la unió, i a posar!

Llança't a la conquesta! L'edat mínima

pol Nord i que es queda tancat, mentre

5. Omple’ls de petits regals. Per tal que

li un toc hivernal i inclou-hi tots els

suggerida és de 10 anys.

veieu com rescaten la resta d'unitats.

cadascun sigui una sorpresa, tanca amb

elements que li donin vida: branques

L'edat mínima suggerida és de 12 anys.

paper i enganxa-ho amb cola blanca.

que semblin arbres, pinyes, cotxes, etc.

t'hi

enganxes,

el

hi

nombre

ha

de

moltes

marxareu

de

vacances

i

quedareu atrapats a la sala del tron.

Treu-ne

l'embolcall

i

pinta'ls

NECESSITES MÉS IDEES?
Trobaràs aquestes idees i d'altres a
http://sracricket.es.
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ESTALVI

Apps per augmentar
l'estalvi

Com estalviar
al cistell
La majoria de les decisions de compra es prenen en tot just uns segons.
Aturar-te a pensar en els passadissos del supermercat, organitzar-te i seguir aquests
consells que et proposem t'ajudaran a optimitzar el pressupost.

· Food Planner: aquesta eina ens
permet de planificar els menús
en funció dels ingredients que
tinguem al rebost o, al revés, confeccionar menús econòmics per
saber què cal comprar. És una app
perfecta per organitzar-se abans
d'anar al supermercat. A més, té alternatives per a celíacs. Disponible
a iOS i Android.

Exclusiva - Hivern 2018

Compara el preu per unitat
No et deixis enganyar pel preu final, perquè no indica si un producte és més o menys
barat que els altres que hi ha al prestatge del supermercat. Per fer una bona comparació,
és millor fixar-se en el preu per quilo, per litre o per unitat. I si tens un bon rebost,
aprofita les ofertes especials de tipus 3x2 o descomptes a la segona unitat per als
productes no peribles. Normalment, això ens compensa, sobretot en els productes de
neteja. Tot i així, torna a comparar el preu per unitat perquè, de vegades, la xifra que
sembla més barata no ho és..

Sigues fidel al teu supermercat
És la millor manera d'aprofitar els programes de fidelització i de tenir controlades

· Saver: sota el lema Spend less, Live

totes les ofertes i, més enllà de l'estalvi, podràs saber de primera mà quan arriba la

better, aquesta app et diu quins

mercaderia per aconseguir els productes més frescos.

aliments de la nevera estan a punt
de caducar. D'aquesta manera,
no se't passarà la data i podràs
organitzar els plats per aprofitar-
los tots. Disponible a iOS.
· Soysuper: aquí registres les
diferents llistes de la compra
que vas fent, amb els preus que

Més del 80% de les
decisions humanes que
es prenen no són conscients, i això també passa
a l'hora d'anar a comprar
al supermercat.

pots

trobar

supermercats.

a
I

cadascun
no

tens

dels
que

passejar-t'hi per tots, n’hi ha prou
amb escanejar el codi de barres i
afegir-lo a la llista. Disponible a iOS
i Android.
· SuperTruper: aquesta senzilla
app genera llistes de la compra diferents als diversos supermercats,
la qual cosa et permetrà de saber a
quin has d'anar-hi segons allò que

No vagis al supermercat amb gana
Si vas a comprar amb l'estómac buit, és possible que acabis omplint el carretó amb productes que, realment, no
necessites. I, a més, és molt menys sa. Un altre consell per evitar-ho és recórrer a “una compra planificada”, que evitarà
que vagis afegint productes al cistell per impuls, atret per ofertes o reclams que conviden a comprar-los. Això passa, per
exemple, amb els articles que es col·loquen a la línia de caixa, que no necessitem però, ja relaxats, els veiem i decidim
afegir un petit extra al cistell. Per això, és millor anar-hi amb una llista tancada i no sortir-se d'ella.

vulguis comprar. Disponible a iOS
i Android.

Adquireix productes a granel
Són molt més econòmics i, com que no tenen envàs, molt més ecològics: dues raons de
pes per acostar-te a aquesta zona del supermercat que, sobretot, té fruita seca, llegums,
espècies, arrossos, sucres, tes i sal.

Pensa com ho fa la ciència
Els supermercats cada vegada es basen més en estudis científics per decidir la disposició

· Carritus: dissenyada pel site

dels seus productes. Saben com funciona el cervell a l'hora de comprar i que el client

Carritus.com, duu a terme una com-

respon més als estímuls que a una decisió raonada. Per això, per exemple, a l'entrada

parativa de preus entre els grans

sempre hi col·loquen productes frescos visualment atractius, com ara fruites i verdures,

distribuïdors amb els quals treba-

o amb una aroma especial, com ara la brioixeria. En canvi, els productes de primera

lla, mentre confecciones la llista de

necessitat, es troben al final. Per això, acostuma't a anar fins al final i comença per allà.

la compra, informant-te de en quin

I, si pots, agafa un cistell en comptes d'un carretó, així l'ompliràs abans d'arribar a la

supermercat et sortirà més barat.

“zona de perill”.

Disponible a iOS i Android.
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Formació contínua
des de casa
Còmoda i senzilla. Només necessites un ordinador i una bona connexió a Internet
per accedir a tota una infinitat de cursos gratuïts amb processos d'inscripció ràpids i
temàtiques interessants que s'actualitzen cada any.

Què és un MOOC?
Una de les tendències més notables i completes de la formació online que va
començar el 2008 i, de llavors ençà, la seva oferta i demanda no han parat de créixer.
Un

MOOC,

per les seves sigles en

anglès, és un Massive Online Open
Course, és a dir, un curs de formació
gratuïta, massiva i per Internet. Es
tracta d'una tendència que va néixer als
Estats Units el 2008, gràcies a George

2

Siemens i Stephen Downes, tot i que no

MIL CURSOS GRATIS
És el lloc perfecte per a una primera presa de contacte amb algun

la seva fama, com un dels cursos més

d'aquells temes que sempre t'han cridat l'atenció, però que no estàs

mediàtics de la història de la formació

segur de si vols dedicar-los o no una formació més profunda. La

online.

majoria dels cursos tenen vídeos inserits des de YouTube, la qual cosa en
facilita molt el seguiment, i pots ampliar els recursos amb la seva variada
llibreria. A més, t'ofereix la possibilitat de realitzar cursos amb certificat.

1

fou fins al 2011 quan va adquirir tota

milcursosgratis.com

AULAFACIL

Fou a la Universitat de Standford,
versava sobre intel·ligència artificial i hi
van acudir 160.000 estudiants amb una
assistència sense precedents en el món
de l'educació. Així van començar els
MOOC: accessibles a tothom, amb temes

Amb més de 1.300 cursos,

sempre actuals i amb la possibilitat de

aquesta plataforma ha

gaudir-los des de qualsevol punt del

aconseguit

planeta.

posicionar

alguna de les seves 30.000

El país nord-americà ha estat sempre el

paraules clau al top 20 de les

pioner en aquest tema i cada vegada hi

cerques al Google. Per això és un

ha més iniciatives privades que cerquen

dels cercadors de formació més

grans experts de cada matèria i profes-

complets en espanyol. A més,

sors de les universitats més prestigioses

tothom qui vulgui pot penjar

per reunir multitud de caps pensants

un curs; és un lloc perfecte per
trobar inspiració i idees del
camp que més t'interessi: des
d'idiomes fins a competències
bàsiques

d'informàtica,

cuina

o manualitats. A més, t'animen

3

BBC ACADEMY
La cadena britànica d'informació posa a la teva disposició una
formació constant enfocada al món del periodisme, però amb un
contingut molt interessant per a tothom. Es divideix en allò que ells

anomenen Temas. A més, et podràs subscriure als seus cursos de 12 mesos de

a participar sempre en el seu

forma gratuïta. Tot i que té una plataforma en castellà, si vols millorar el teu

fòrum o xat.

anglès, no ho dubtis: queda't amb els recursos en la seva llengua materna.

aulafacil.com

bbc.co.uk/academy

entorn d'una temàtica concreta.
A Espanya, la plataforma més famosa
és mooc.es, que, sota el lema “Desarolla tus habilidades gratis”, ofereix cursos online amb certificats gratuïts que
pots incloure al teu perfil de LinkedIn,
multitud de recursos i apps associades
que fan que siguin encara més fàcils. A
més, et permet filtrar per data, llengua
i temàtica. Una altra de les més destacades és miríadax, una iniciativa de

i Universia, centrada també en les
empreses
puguin

i

organitzacions

oferir

formació

perquè

als

seus

LES CLAUS DELS MOOC

empleats. Disposa d'una àmplia oferta
que et mostra els cursos més populars
i els que estan a punt de començar.
Només has de trobar-ne el teu i

·

No

tenen

límit

matriculacions, pots inscriure't

inscriure-t'hi.

en tots els que vulguis.

I si alguna d'aquestes dues se't queda

· Sempre són online.

curta, creua l'Atlàntic amb edx.org/
es,

desenvolupada

Tecnològic

de

per

l'Institut

Massachusetts,

amb

cursos de les universitats de primera
línia de tot el món. Pots recórrer a la

de

· Es basen en un model d'educació gratuïta i oberta a tothom,
independentment de la teva professió o edat.

seva amplíssima plataforma en anglès
o quedar-te amb la formació que
ofereixen en castellà.

Telefónica
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en un important element preventiu.

social de menors en desavantatge,

Si no atenem la situació, perdrem un

sobretot en comunitats del territori

talent que cap país es pot permetre.

nacional desfavorides en què existeix un alt índex d'immigració.

Treballar per
retenir el talent

Podem afirmar que tot això és una
de les greus conseqüències de la

Quin és el vostre repte ara mateix?

darre
ra crisi que encara arrosseguem?

Mantenir els programes actius
i seguir millorant els resultats en

“Que la manca de recursos no sigui el que no els deixi ser allò
que vulguin ser”. Aquest és l'objectiu de la Fundació Balia que, des de
2001, lluita contra una pobresa infantil que afecta ja el 29,7 % de la
població, segons el darrer Informe AROPE.

La crisi ha accentuat moltes

nens i nenes. Al final, es tracta de ser

d'aquestes situacions. El 2001, any

una oportunitat de canvi per als més

en què va néixer Balia, ja es deia que

vulnerables i contribuir a la cohesió

1 de cada 4 menors estava en situació

social.

de vulnerabilitat. La crisi ha fet que
augmenti aquesta xifra i ara són 1 de

Generalment, els equips que treba-

cada 3 els qui viuen en situació de

llen en aquest àmbit són molt petits

pobresa.

i els objectius, enormes. Com pot donar un cop de mà la societat?

La ministra de Sanitat, Consum i

Entrevista a
Belén Marcos i
Ángela Díaz Ambrona

Benestar Social, María Luisa Carcedo,

A Balia treballa un equip de pro-

assegurava fa un mes que el Go-

fessionals, a més de gairebé 350 vo-

vern pretén triplicar les prestacions

luntaris que comparteixen la nostra

per fill en risc, c. N’hi ha prou amb

missió i ens dediquen el seu temps.

aquesta mesura?

A més, qualsevol persona pot fer-se

La pobresa infantil és un problema

sòcia des de 5 euros al mes. De fet,

que tracten els metges i professors

Tot i que és la visió més generalit-

tots podem contribuir a la transfor-

de l'escola. Ens hem convençut ja

zada, la pobresa no és només la pri-

mació social amb el nostre exemple.

que és un problema social que ens

vació de coses materials o la manca

afecta a tots?

de recursos. A Balia creiem que, per
aconseguir aturar la pobresa infan-

Molts dels menors que atenem són
derivats, efectivament, pels serveis
A Espanya, la pobresa infantil afecta 1 de cada 3 nens. Una

més desfavorits del territori nacional. Un programa

socials, pels centres educatius i pel

dada per la qual, tal i com adverteix la nova ministra de

d'acompanyament

seves

boca-orella. El treball en xarxa és

Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo:

conseqüències i que té 3 objectius: combatre el fracàs

fonamental per intervenir de forma

“hem rebut una bona clatellada de Nacions Unides i del

escolar, promoure el talent i l'educació emocional. Amb

eficient, perquè és cert que sols no

Consell d'Europa”. Atendre aquest greu problema li costa

un servei contínuat en centres durant el curs escolar,

podem fer-ho.

al nostre país un 4% del PIB, però el Govern està decidit a

els seus tallers i aules reforcen la feina dels organismes

lluitar contra allò que ja considera “una qüestió d'Estat”.

públics. Tenen una programació continua, a més de

Quin risc suposa per al futur d'un

lluita

contra

les

en educació.
Hi faria falta legislació al respecte?
Hi faria falta un pacte d'Estat. Totes
les institucions han de donar prioritat a aquesta lluita.

colònies urbanes durant els mesos d'estiu i activitats

país el fet de no atendre aquest

Amb projectes més modestos però amb una repercussió

fora de la capital els caps de setmana. Parlem amb

En quins àmbits treballeu des de la

problema?

enorme, la Fundació Balia, en col·laboració amb la

Ángela Díaz-Ambrona i Belén Marcos, responsables de la

Fundació?

Fundació Jesús Serra del Grup Catalana Occident,

Fundació Balia.

treballa amb menors d'entre 3 i 12 anys als barris

22

que

til, també calen mesures d'inversió

Totes les dades de què disposem

Nosaltres lluitem contra la pobresa

parlen per si mateixes. La formació

infantil a Espanya a través de l'edu-

és fonamental i es converteix

cació, tractant d'afavorir la inclusió
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Els millors
gadgets per
regalar
Aquesta és la millor època de l'any per sorprendre. Fes-ho amb
aquests gadgets que poden convertir-se en el regal perfecte de Nadal.

BOLÍGRAF 3DOODLER START DE DOODLER
És el primer bolígraf per imprimir en 3D del món. Dissenyat
especialment per a nens, només cal prémer un botó i triar el color
que més t'agradi. Mitjançant un fil mal·leable, pots anar donant
forma al teu dibuix. Senzill i intuïtiu, fomenta la creativitat i potencia
la imaginació.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9
La marca coreana l'anomena “el totpoderós” I les
seves característiques ho confirmen. Creat per
a la nova economia mòbil, el nou smartphone

LUNA FOFO DE FOREO

de Samsung arriba amb una pantalla infinita de

Aquest raspall facial ultrahigiènic i intel·ligent inclou uns

6,4 polzades dissenyada per atendre tant les

sensors que esbrinen l'edat de la pell, la qualifiquen i t'infor-

necessitats personals com les professionals.

men sobre els seus percentatges d'hidratació per tal de per-

Amb unes mesures de seguretat molt avançades

sonalitzar, de la manera més precisa possible, la teva rutina

i una bateria de llarga durada, aquest nou model

de bellesa. És com tenir un coach de bellesa personal que

incorpora un llapis digital S Pen amb bluetooth,

sap com satisfer totes les necessitats de la teva pell. Amb

amb funcions de control remot i totalment

una mida molt reduïda, es connecta amb el teu smart-

personalitzable, que augmenta la productivitat

phone per poder oferir-te les dades més actualitzades

de l'aparell en moviment i les seves possibilitats

possibles de manera continuada.

creatives. Està disponible en diversos colors,
des del Midnight Black fins al Lavender Purple,

HOMEPOD D'APPLE
El nou altaveu d'Apple arriba en petit format amb tan sols 18 cm
d'alçada, per col·locar-se en qualsevol lloc i reproduir un so d'alta
fidelitat. Els micròfons interiors analitzen l'habitació, s'ajusta a
les seves mides i sap perfectament com aconseguir que escoltis

i amb dues capacitats d'emmagatzematge,
128 i 512 GB. A més, en destaca la precisió de
la càmera, que s'ajusta a qualsevol condició de
llum, optimitza la imatge i funciona amb una
obertura dual, molt similar a la que té l'ull humà.

les teves cançons preferides amb un patró de 360º envoltant. Es
connecta automàticament amb els teus dispositius iOS, registra
els teus gustos i controla la domòtica de la teva llar. Només hauràs

24

d'aprendre dues paraules: “Oye, Siri”.
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GOOGLE HOME MINI

SCRUBBA
Ha estat designat com un dels millors regals per a

SAMSUNG GALAXY WATCH

viatgers per la revista Forbes i, a més, és una solució

Aquest nou rellotge intel·ligent dissenyat per l'empresa

manté les seves prestacions, però millorades. En tres colors

sostenible per a tothom. Scrubba és una rentadora amb

coreana t'ofereix una major connectivitat i indepen-

diferents, respon al tacte i a la veu, amb una funció de reco-

forma de motxilla que respecta el medi ambient, amb

dència, perquè no cal que tinguis l'smartphone a prop.

neixement de veu que diferencia cada membre de la casa.

un mínim impacte, i amb la qual podràs rentar la roba

Les principals novetats són una major durada de la ba-

Els seus creadors avisen que ha arribat un petit ovni a la

siguis on siguis. El seu creador, l'australià Ash Newland,

teria i les funcions de benestar, entre les quals hi ha un

teva llar.

va tenir la idea durant un viatge al Kilimanjaro.

monitor de gestió de l'estrès i de la son, i un total de

Més petit que el seu germà gran, el nou Google Home Mini

39 entrenaments diferents.

CÀMERA INSTA360 NANO S D'ANDOER
Si ets amant de la fotografia, et proposem aquesta petita
càmera que es convertirà en la millor companya del teu
iPhone. Compacta i lleugera, s'acobla perfectament
(queda enganxada a la part posterior del telèfon) i et

TECLAT RACE 3 DE CANDYKEYS
Únics i creats per tu mateix. Així són els teclats
que aquesta empresa alemanya dissenya
per a tothom qui vulgui escriure amb estil.
Poden ser des de completament minimalistes,
deixant les tecles en blanc, fins a divertits i
multicolors. Per tant, es converteixen en una
eina molt funcional que anima l'aspecte del teu
ordinador. Tria qualsevol dels seus dissenys o
proposa'n el teu.

permet de crear vídeos i imatges en 360º. És el format
de moda a YouTube i, cada vegada més, a totes les
xarxes socials.
Gràcies a dues lents fish eye, pots crear composicions
panoràmiques, ulls de peix i tiny planets per enviar-les
al moment a qui vulguis. Amb una resolució HD, pots

ASSECADOR 4300 DE TERMIX

navegar per les imatges gràcies a la seva app, veient

Lleuger i amb una mida perfecta per endur-te'l

totes les perspectives captades.
La bateria integrada et permet d'utilitzar-la de manera
independent, sempre que l'hi afegeixis una targeta
microSD per emmagatzemar tot el contingut.

de viatge. Aquesta eina bàsica de la perruqueria
Amb un disseny elegant, atemporal i l'esfera

professional respecta la brillantor natural dels cabells

circular que el caracteritza, pots triar entre dues mides

sense deshidratar-los. És fàcil de manejar, combina di-

(42 i 46 mm) i una àmplia varietat de corretges. També

ferents velocitats i temperatures i, a més, disposa de

hi ha una versió bluetooth i 4G.

dos becs rotatoris de 360º perquè aconsegueixis un
pentinat d'alta precisió.

26
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SOBRE RODES

La moto elèctrica: la teva
nova amiga a la ciutat
S'ha convertit en la gran alternativa per evitar embussos, no perdre el temps buscant
aquella plaça d'aparcament que no existeix i aconseguir ser una mica més ecosostenible.

Exclusiva
Exclusiva- Hivern
- Estiu 2018

L'interès pels vehicles elèctrics va en augment. Si
l'any passat es va tancar amb unes dades que ens
conviden a pensar que aquest tipus de vehicles no
deixaran d'aparèixer als carrers de la nostra ciutat,
altres indicadors ens confirmen que les motocicletes
elèctriques cada vegada agraden més. Són la gran
alternativa per moure's de manera ràpida, evitant
embussos i problemes d'aparcament.
Una revolució que, a més, promet ser neta i eficient,
perquè no emeten gasos al medi ambient, la despesa
per quilòmetre és realment baixa i són molt silencioses, per la qual cosa la contaminació acústica —aquest
mal que cada vegada preocupa més a les grans urbs—
també disminueix. Aquests avantatges s'uneixen a la
reducció de costos que el seu manteniment suposa
per a la teva economia: no necessiten tantes revisions
com els models de combustió, no existeixen els canvis d'oli, la contractació de l'assegurança és més barata a causa de la limitació de velocitat que tenen i els
impostos de circulació són més baixos.
I tot i que el desemborsament inicial a l'hora de
comprar-les sigui una mica elevat, cal entendre-ho
com una inversió a mig i llarg termini. Els punts de
càrrega encara són escassos i les motocicletes tenen
una autonomia limitada, però també és cert que la
mida de les bateries extraïbles és menor que en un
cotxe i te les pots endur còmodament a casa o a l'oficina per recarregar-les. Una creença que comparteixen cada vegada més les grans marques del mercat,
com ara BMW, Yamaha o Harley-Davidson. Aquests
últims presentaven l'estiu passat un pla estratègic per

BMW ja té la seva primera
moto elèctrica en la
categoria de maxiscooter,
la seva BMW C Evolution,
100 % ecològica, amb
una velocitat de fins a
120 km/h i homologada
per poder-la conduir
amb el carnet A1 o B.

al 2019 per impulsar el llançament de tres models de
menor cilindrada, dissenyats per a un entorn urbà i,
per descomptat, elèctrics. Es tracta d'un esforç que les
grans cases estan disposades a fer per marcar la diferència en aquest món que cerca ser cada vegada més
sostenible i eficient.

SAPS QUÈ?
Yamaha fou una de les primeres marques que va presentar el seu model elèctric (molt lleuger) a Espanya:

Practica el motosharing
S'ha convertit en el complement
perfecte al transport públic en ciutats com ara Madrid i Barcelona.
Consisteix a llogar una moto elèctrica per minuts, reservant-la prèviament a través de la seva app
i amb càrrec a la teva targeta de
crèdit quan acabes el viatge. Igual
de senzill que amb els vehicles de
les famoses Car2Go, ZITY o Emov,
però a dues rodes, la qual cosa
comporta més facilitat de moviments i aparcament. Entre aquestes empreses es troben eCooltra,
líder a Espanya amb una flota de
més de 3.000 motos elèctriques a
les ciutats europees en què opera;
YUGO, amb presència a Sevilla,
Saragossa o València; o Motit, també a Barcelona.

Yamaha EC-03.
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És realment avantatjós
comprar un cotxe a
finals d'any?

Exclusiva - Hivern 2018

1. El tancament de les mensualitats.
Els tres o quatre darrers dies de cada mes, els conces
tius de venda fixats, sobretot si treballen amb les mar

A més, és bo que sàpigues que com més gran sigui el con

ques de forma mensual. Si ha estat fluix, hi haurà ofertes

cessionari, millor. Tindrà un major volum de vendes i mi

atractives. I passa el mateix amb el tancament de cadas

llors preus, tot i que també és cert que molts han decidit

cun dels trimestres o semestres de l'any.

eliminar les comissions dels comercials i traduir-les en
un import fix mensual. A més, sortir de les grans ciutats o

2. El mes d'agost, per exemple.

comunitats autònomes pot ser una altra opció interessant,

Seguint el punt anterior, aquest és el mes de vacances

sobretot i en els darrers anys, de cara als cotxes híbrids.

per antonomàsia, amb menys vendes i, per tant, amb una

També convé assabentar-se de si hi ha ajuts governamen

oferta molt superior a la demanda.

tals o anar a algunes fires de l'automòbil d'ocasió (que so

Tots aquells concessionaris que no hagin anat complint

Comprar un cotxe sol ser una des-

normativa que deixi fora aquells models que la incom

pesa important per a qualsevol

pleixin. Per tant, és veritat que és un molt bon moment

economia familiar. Generalment

per a la compra, però no és l'únic.

len celebrar-se al maig) si busques un cotxe de segona mà.

3. Finals d'any.

Com pots veure, no hi ha res escrit: és més un exercici d'in
formació i paciència.

els objectius mensuals arribaran al desembre amb un
dèficit de venda important que, si no solucionen, reper
cutirà en la seva relació amb les marques. Això s'accen
tua si a principis de l'any següent entra en vigor alguna

el millor preu es converteix en un

4. Principis d'any.

dels nostres objectius. També cal

A causa d'això, molts concessionaris s'afanyen a recórrer a

que la marca, el model i les seves

l'anomenada ‘automatriculació’. Aquest procés s'aplica als

prestacions ens convencin. I això

anomenats ‘Km0’, cotxes sense ús que decideixen matri

ens porta al "quan". Sempre s'ha

cular perquè computin com a objectiu de venda complert,

dit que el millor és esperar a fi-

però que, en realitat, no s'han venut. El gran desavantatge

nals d'any, el moment perfecte per

és que els models tenen unes característiques determi

trobar ofertes d'última hora, però,

nades i que els adquiriràs amb una o diverses setmanes

en realitat, no hi ha garanties que

d'antiguitat, però els descomptes solen ser interessants.

això sigui així. Tot dependrà del

les conseqüents liquidacions.

sionaris solen fer esforços per intentar arribar als objec

És la llegenda urbana més estesa a l'hora
de comprar un automòbil nou, però ni és l'única data recomanada ni,
moltes vegades, la millor.

necessitem finançament i obtenir

quan es produeixen els canvis de generació en els models i

Per tant, tingues en compte aquestes
dates
· El mes d'agost.
· Els darrers tres o quatre dies del mes, del
trimestre o del semestre.

vendes i dels objectius (i normes)

5. Justament abans de la renovació d'un
model.

que s'hagin marcat. Per això cal

Si tenim clar quin és el cotxe que volem i, a més, sabem

que tinguis en compte no només el

que està a punt d'acabar la seva vida natural, perquè un

mes de desembre, sinó altres mo-

model sol durar uns quatre anys, és millor que esperem

ments de l'any en què pots aconse-

fins a aquest moment. Els terminis de renovació so

guir un major benefici.

len ser exigents i inamovibles i, a més, els llançaments

· Si parlem d'un dia de la setmana, els dilluns o

s'anuncien molt, per la qual cosa no tindràs proble

els dimarts.

concessionari, del seu volum de

mes per assabentar-te'n. És per això que, des de fa uns
quants anys, juny s'ha convertit en el mes preferit per a

· Principis d'any (si no et fa res quedar-te un cotxe
de Km0).
· Justament abans d'una renovació de model o
generació, que normalment coincideix amb el
mes de juny.

· I, sí, també finals d'any.

la compra d'un cotxe a nivell global, perquè és justament
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Estrelles Michelin, un
recorregut per Espanya

Castella-la Manxa

Comunitat Valenciana

Aragó

Dels quasi 200 restaurants que té el nostre país amb aquesta distinció,
són molts els que se segueixen sumant a la creixent tendència d'oferir un menú
a l'abast de moltes persones.
Castella i Lleó

Catalunya

Andalusia
Maralba

RiFF

Tatau

Almansa (Albacete)

València

Osca

Calle Violeta Parra, 5.

Carrer del Comte d'Altea, 18.

Calle Azara, s/n.

Preu: 50 euros.

Preu: 38 euros.

Preu: 30-40 euros.

maralbarestaurante.es

restaurante-riff.com

tatau.es

Amb dues estrelles Michelin des de

Bernd H. Knöller, amb una estrella

l'any passat, el xef Fran Martínez inclou

Michelin, és alemany de naixença, però

a la seva carta diverses propostes, entre

sent i entén el Mediterrani com ningú;

les quals en destaca el menú Maralba;

encara més, l'apassiona. Es basa en el

un recorregut per la terra de La Manxa

Mare Nostrum per crear la gran majo-

en petits aperitius que donen pas a dos

ria de la seva carta, diuen que té un dels

entrants, una carn, un peix i, al final, un

millors arrossos de la zona i un menú

parell de postres. Sorprèn amb la seva

Migdia de cinc snacks, una tapa, tres

taula de formatges gens clàssica, que

plats que canvia cada setmana i unes

ha anomenat ‘Que te la den con queso’,

postres. Compren la majoria del peix

i el seu pa artesanal de cap de feina que

pujant a la llotja valenciana i elaboren el

elaboren cada dia a la cuina.

pa de manera artesanal: un de blat i un

Cocinandos

Les Moles

Alejandro

Lleó

Ulldecona (Tarragona)

Roquetas de Mar (Almeria)

Calle Las Campanillas, 1.

Carretera de La Sénia, km 2.

Avenida Antonio Machado, 32.

Preu: 45 euros.

Preu: 36,50 euros.

Preu: 35 euros.

cocinandos.com

lesmoles.com

restaurantealejandro.es

Fundat el 2003 per Juanjo Pérez i

La millor recepta de Jeroni Castell, amb

Alejandro Sánchez combina els seus

Yolanda León, aquest restaurant amb

una estrella Michelin, és aquella que

projectes gastronòmics internacionals

altre d'oli d'oliva, flor de sal i romaní que

una estrella Michelin ha defensat amb

suma proximitat, tècnica i diversió.

a Hong Kong i Mèxic amb les seves pro

es converteixen en el millor acompanya-

honors ser la Capital Gastronòmica

Amb aquesta premissa en ment, aquest

postes de temporada en aquest restau

ment d'aquest petit menú que proposen

2018. El seu menú diari, definit per un

xef aficionat a l'Espanyol ens proposa el

rant d'Almeria d'una estrella Michelin.

a migdia de dimarts a dissabte.

producte sempre actualitzat segons el

seu menú Herència, amb tres aperitius

La seva carta està marcada per produc

mercat, fa quinze anys que innova i cui

creatius, un entrant fred (que pot ser

tes tradicionals, forta presència marine

da amb detall cada plat, sense perdre el

una amanida o un deliciós carpaccio),

ra i de temporada. Amb aquesta base ha

respecte per la professió i amb aquesta

un peix, una carn i un arròs. Els plats els

creat el seu menú Ejecutivo, format per

cerca del talent en les noves genera

decideix cada setmana i els acompanya

cinc snacks, un aperitiu, quatre plats

cions, a les quals els confien sense arti

sempre amb vins de producció pròpia

principals, un peix i uns petit fours que

fici el seus secrets.

D.O. Terra Alta.

no desmereixen el seu gran final.
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El preu és orientatiu, perquè aquí es
menja a la carta. Sí, un bar amb una
estrella Michelin que troba a les tapes
la seva raó de ser. Tonino Valiente
defensa la seva proposta a força de
patates braves, croquetes de fricandó i
una truita amb moll de l'os i caviar que
se serveix en una barra que afirma ser
“alta cuina underground”. Un local atípic
a imatge i semblança del seu xef, que
afirma ser “de professió, cuiner” i busca
la passió per la cuina en cada membre
del seu tatuat equip.

Basats en productes de temporada i amb receptes clàssiques, aquests menús
estan formats per plats senzills però que donen bon resultat. Una fórmula que no
entela el saber fer del xef, que mostra el seu ADN, i amb el qual apropen l'alta cuina
a totes les butxaques.
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Les illes Malvines encara estan entre els

El Setè Continent, on la
naturalesa crea les seves regles
Una aventura èpica que parteix de les quasi inaccessibles illes Malvines es recrea
en el paradís natural i històric de les illes Geòrgies del Sud, i té tot l'apogeu en les
impressionants aigües de la península Antàrtica.

escassos llocs que es poden considerar
verges pel seu mode de vida, l'abundància
d'espècies animals i els seus meravellosos
paisatges.
En

aquestes

illes,

compreses

entre

l'Argentina i l'Antàrtida, tot transcorre
de manera tan relaxada que els viatgers
novells observen amb sorpresa com la
fauna d'aquest remot reducte natural roman
aliena i despreocupada davant la interacció
humana.
Sigui quina sigui la forma d'accés a les illes,
dificultada pels problemes geopolítics amb
els seus veïns argentins, gaudir de la bellesa
que ofereix aquest paradís exigeix visitar
tant a la costa est de l’illa Soledad, on està
la capital, Port Stanley, com molts dels illots
que quasi circumval·len la totalitat d'aquest
territori d'ultramar.
En aquestes illes es troba un 75% de la po
blació mundial de pingüins de plomall groc,
essent la New Island South Wildlife Reserve
un dels punts més atractius on es poden

Fuente: Quark Expeditions
www.quarkexpeditions.com

trobar assentaments d'aquests pingüins tan
irreverents. Amb
ells hi conviuen
els pingüins de
Magallanes.
En aquestes illes,
potser perquè les
seves platges en
cara són inacces
sibles per estar
minades pel con

Aquí es
concentra
el 30% de la
població total
de pingüins de
corona blanca
i el 70% de
la d'albatros
cellanegre.

flicte bèl·lic de 1982, existeix un gran nom
bre d'aquestes dues espècies. Hi ha zones de
fàcil accés des de la capital, com ara Yorke
Bay i Gypsy Cove, on a la densitat de la seva

Fotografia i text: Sachie Uchida i Juan Draper
Instagram: @juandrapertravel
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població s'uneix l'atractiu de poder passejar
1

per les seves zones de nidificació.
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Els pingüins del
setè continent
Pingüí salta-roques, anomenat així
per la seva divertida manera de
saltar de roca en roca. Et captivarà
per la seva divertida cresta o el
seu plomall groc. Està en perill
d'extinció.
Pingüí de Magallanes, també
anomenat patagònic o pingüí del
sud. La seva situació no és greu i, tot
i que nia de manera abundant a les
illes Malvines quan arriba l'hivern,
li agrada migrar cap a aigües més
càlides.
Pingüins papua, també coneguts
com a pingüins de corona blanca;
són els pingüins més veloços sota
l'aigua i poden arribar fins als
36 km/h. N'hi ha de bec vermell i de
bec groc, i són molt abundants a les
illes subantàrtiques i a la península
Antàrtica.

‘La porta a l'Antàrtica’: així va definir
Shackleton, el famós explorador en
el seu viatge amb l'Endurance, les
illes Geòrgies del Sud.
3

4

Pingüí reial (vegeu la foto 1), el
segon pingüí més gros després del
pingüí emperador. És potser el més
maco i elegant. La part superior
del pit, a l'alçada de la gola, és de
color taronja groguenc, rodejat per
una línia negra, i amb l'esquena de
color gris. Les cries estan cobertes
d'una plomissa castanya molt suau
(foto 5), que s'assembla al pelatge
del kiwi neozelandès, per això
normalment se les anomena així.

2

A més, hi ha moltes altres espècies amb gran presència: lleons marins, cetacis
(vegeu la foto 4), aus autòctones com ara petrells, estercoràrids, corbs marins i,
sobretot, ovelles. L'economia de les illes es basa en gran mesura en la cria ovina.
El camí cap a les illes Geòrgies del Sud és llarg i tortuós, tal i com el van patir els
vaixells baleners que una vegada varen poblar les illes i que van deixar moltes reminiscències del pas de la seva indústria per aquella zona. A l'època dels
grans exploradors, el mateix Shackleton, que el 1914 va passar un mes encallat
a l'illa principal durant el seu viatge amb l'Endurance esperant que el mar de

Pingüins crestadaurats o macaroni
(vegeu la foto 2), que es distingeixen
pels seus vistosos flocs de pèl que
s'ajunten al front, i que serveixen
per diferenciar-los dels seus cosins
de plomall groc.
Pingüins d'Adèlia, que s'identifiquen per l'anell circular blanc al
voltant dels ulls i que reben aquest
nom en honor a la dona de l'explorador francès Dumont D’Urville.
Pingüí carablanc, que rep aquest
nom per la fina franja negra que
té sota el cap i que sembla un casc
negre.

5

6

Tot i que hi ha àrees que avui dia són tot òxid i abandó, les illes

absoluta com durant la navegació pel canal Lemaire o ancorats

Geòrgies del Sud són un verger ple de vida i activitat sense fi. La

a Neko Harbour. És una zona de tranquil·litat i silenci, amb

concentració de foques (vegeu la foto 6), llops i elefants marins

immensos icebergs i impressionants pannes de glaç que,

de mida incommensurable (vegeu la foto 3) és realment excepci-

de vegades solitaris i de vegades coberts per pingüins que

onal. La població humana no és estable, però allà hi viuen encara

cerquen menjar, abunden i omplen les aigües amb figures

entre 10 i 20 persones, segons l'època de l'any. Des de la base bri-

inclassificables.

tànica d'investigació, cuiden de tresors com ara l'església luterana de Grytviken.

En aquestes aigües es troba un dels llocs més màgics de la zona,
Port Lockroy, on avui dia hi ha un petit museu obert al turisme

Weddell es desglacés, va descriure aquestes illes com “la porta a l'Antàrtica”.

Igualment de difícil és l'accés a la part final del viatge, la

durant la temporada estival, amb una botiga de records i una

meravellosa i blanquíssima península Antàrtica. Terra de glaç,

oficina de correus plenament operativa que, a més, ajuden

Avui dia, la tomba del famós explorador està a la zona de Grytviken i tots els

protectora i guardiana de la seva pròpia entrada, és un autèntic

a la conservació de molts dels llocs històrics i monuments a

viatgers que hi passen tenen per costum fer un brindis amb vodka en honor seu.

recés de pau. Hi ha molt pocs llocs on se senti una calma tan

l'Antàrtida.
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Notícies i agenda
És tan important tancar l'any bé com obrir-ne el nou amb il·lusió
i amb un agenda repleta de cultura.

Els Goya es muden
Els nostres premis de cinema més internacionals han decidit de
canviar d'ubicació per a la propera edició; i ja en són 33. El president
de l'Acadèmia, Mariano Barroso, confirmava que el Palau de
Congressos i Exposicions FIBES de Sevilla és el lloc triat perquè
Andreu Buenafuente, que repeteix per tercera vegada, i Silvia Abril,
presentin “aquest nou concepte de gala” que pretén “reivindicar el
cinema espanyol i ser molt més àgil des d'una ciutat andalusa que ja
és, per si mateixa, molt cinematogràfica”.
Quan: la cita serà el proper 2 de febrer.

Cavalcades amb tradició

Un circ màgic

L'any comença amb una nit màgica. Ses
Majestats els Reis Mags d'Orient s'esforcen
per arribar a totes les ciutats i, en algunes,
la cita és molt especial.

amb la naturalesa més primitiva: això és el que va acon-

Alcoi: compta amb la més antiga del país. Des de 1885,

als més impactants ens traslladen al món de Pandora,

la ciutat alacantina enfila els patges (anomenats negres)

mil anys abans que l'ésser humà hi posés un peu. Serem

als balcons de totes les cases per lliurar als nens, a través

partícips d'una catàstrofe que amenaça amb destruir-ho

d'unes llarguíssimes escales, els regals ben merescuts.

tot i un rondallaire ens guiarà a través de la fantasia i

Casavieja: aquest poble d'Àvila homenatja el seu passat,
des de fa més de segle i mig, amb tradicionals carrosses

Un gastrofestival per tota
la ciutat
Quinze dies t'ofereix Madrid per menjar-te-la. El 2019,
Gastrofestival fa deu anys i té la clara intenció de portar el
millor dels nostres cuiners al carrer perquè puguis tastar-ho
tot. Tant si ets un foodie com si no, aquesta iniciativa s'ha

Cap d'Any a la neu
Què et sembla celebrar la nit de Cap d'Any practicant esport? L'estació d'esquí més gran d'Espanya,
Baqueira Beret, organitza una espectacular baixa-

i desenes de simbombers que posen un ritme únic a la

Perdre's en el món de la imaginació i sentir la connexió
seguir James Cameron amb la seva famosa pel·lícula
Avatar i és on ara ens porta el Cirque du Soleil amb el
seu nou espectacle Toruk. El primer vol. Un show itinerant amb una increïble escenografia on els efectes visu-

l'amistat per salvar el destí dels seus habitants, els Na’vi.
On: WiZink Center (Madrid).
Quan: del 30 de gener al 3 de febrer de 2019.

cavalcada guiada per uns pintorescos pastors.
Elx: la ciutat alacantina separa en Melcior, Gaspar i
Baltasar perquè recorrin els carrers de manera individual
i a les fosques, tan sols il·luminats per unes torxes que els
mostren el camí per trobar-se al final.

convertit en tot un homenatge per als sentits: rutes culinà-

Girona: en aquesta ciutat catalana hi ha carrosses i es

ries, cursos de cuina, moltes altres disciplines artístiques i

respecta la tradició, però els carrers s'il·luminen amb

tallers per als més menuts se citen a la capital, des del 26 de

milers de fanalets que els propis habitants elaboren amb

gener fins al 16 de febrer, per alimentar la teva curiositat.

cura i il·lusió.

da de torxes per al darrer vespre de l'any. Des de la

Madrid: és potser la més espectacular pel que fa a

cota 1.800 fins a la 1.500, totes les famílies es calcen

desplegament. Sota les llums de Nadal que acoloreixen

els esquís per il·luminar els 300 metres de neu que

Madrid, Ses Majestats recorren la ciutat en espectaculars

es recorren. Justament abans es realitza un vincau,

carrosses que, cada any, comparteixen una temàtica

un tradicional brindis amb vi calent i, per acabar,

diferent, però sempre amb un missatge implícit educatiu

el cel s'omple de colors gràcies als focs artificials.

i cultural.

barri gòtic de Barcelona, per fer-ho. Amb peces i docu-

Santillana del Mar: en aquest poble càntabre, més que

regut en realitat virtual, podràs apropar-te al seu món, a

Aquest Any Nou, el municipi de la Vall d'Aran reserva
l'església per a un concert de música clàssica sempre
solidari; els fons col·lectats tenen com a destinació
una ONG diferent cada any.
On: Baqueira Beret.
Quan: el 31 de desembre a la tarda.
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una cavalcada, es representa l'Adoració dels Reis Mags
completa i, per tant, és un dels esdeveniments més
macos i fidels a la tradició.

Descobrint Gaudí
Gràcies a l’exposició “Passejant amb Gaudí”, podràs entendre per què les obres d'aquest geni de l'arquitectura
han estat tan universals. Tens més de 1.000 m2, en ple
ments originals, continguts multimèdia i part del recorles seves influències i obres mestres, a més de trobar-te
amb altres grans arquitectes del segle XX.
On: The Gaudí Exhibition Center (Barcelona).
Quan: fins al 22 de setembre de 2020.
Assegurances Catalana Occident
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Encara no ets e-client?
Gestiona les teves assegurances online, de manera
ràpida i senzilla.
L’àrea e-client és un espai que centralitza els nostres serveis i t’ofereix
l’oportunitat de guanyar temps en totes les operacions.
Té més de 45 funcions, entre les quals cal destacar:

Consulta i gestió de les
teves assegurances.

Accés als serveis
associats a les pòlisses.

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

Accés i geolocalització
de tallers AutoPresto.

Duplicats del contracte
en PDF.

Aportacions
en productes d’estalvi.

Sol•licitud
d’autoritzacions de salut.

Seguiment online
de sinistres de llar.

Canvis
de beneficiaris.

Consulta la teva
informació fiscal.

Declaració de
sinistres d’automòbils.

Informació de valors,
capitals, moviments
i primes.

I molt més!

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

