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PRESIDENT i FUNDADOR 
GRUP ARSENAL

L’ evolució de la societat és una cosa que vivim dia a dia i passa 
per davant dels nostres ulls sense ni tan sols adonar-nos. Els 
hàbits de la gent canvien, els negocis es reinventen, les modes 

se succeeixen ... Tots aquests canvis tenen un sol objectiu: avançar. 

Molts d’aquests canvis arriben a les nostres vides sense previ avís, com quan 
hem de fer front a una pandèmia mundial o quan hem de combatre un canvi 
climàtic que a poc a poc ens afecta a tots d’una manera o altra. Per sort, no 
tots els canvis són a base de mastegots. De vegades busquem, creem, inven-
tem i anem adaptant a poc a poc noves maneres de fer per millorar el nostre 
entorn. Què dir de les noves tecnologies i la seva manera d’avançar a passos 
de gegant? Una cosa que com a societat hem creat del no-res i que ara ens 
envolta per complet, fins i tot de vegades de forma una mica invasiva però 
també és cert que ens facilita cada vegada més el nostre entorn. 

Com no pot ser d’altra manera, l’evolució de la societat també es veu reflec-
tida en entorns més reduïts. L’adaptació dels nostres clubs als nous ritmes 
de vida i noves necessitats és constant. Només ens cal tenir molt en compte 
una cosa: no perdre de vista el que som ni d’on venim. El nostre esperit, la 
nostra essència i els nostres valors són intocables i sempre han d’estar pre-
sents en qualsevol evolució. El tracte proper i familiar amb els nostres socis 
i sòcies ens seguirà acompanyant en la nostra filosofia de club per adaptar 
de la millor manera possible totes les millores tecnològiques, canvis de cos-
tums o noves modes que hagin de venir. 

Des de fa molts anys una revista pròpia acompanya Grup Arsenal. En ella 
comparteixen espai els tres clubs, on cada un d’ells publiquen articles d’in-
terès per als socis i sòcies d’Arsenal. Aquest vincle de germanor, de família, 
de grup, que envolta tota persona que forma part del món Arsenal es veu 
reflectit en unes pàgines que, des d’aquest febrer, passaran a ser digitals 
donant encara més sentit a la nostra revista en aquests temps que vivim, i 
deixant en el record les nombroses edicions de la revista en versió paper. 
La nova Revista de Grup Arsenal pretén aportar més contingut, d’una forma 
divertida i atractiva, partint sempre de les arrels dels nostres clubs i de la 
filosofia que ens acompanya. Evolucionant, però fidels als nostres principis. 

L’esperit dels nostres clubs estarà present en tot moment en aquesta nova 
revista que, amb molt d’afecte i esforç, es prepara perquè la pugui gaudir 
tot aquell que se sent part de la gran família Arsenal. 

Aprofito aquestes línies per agrair a totes les sòcies i socis dels clubs Arse-
nal la confiança i el suport en tot moment, fins i tot quan no tot surt com 
ho esperem. Us desitjo el millor i us convido a seguir canviant, reinventant 
i evolucionant tots junts. 

Una forta abraçada i gràcies de cor. 
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EL PROJECTE VIA 
AUGUSTA 39 ESTÀ A PUNT 
DE VEURE LA LLUM
LES OBRES DE LA PROMOCIÓ DE 
L’ANTIC ARSENAL MIXT BARCELONA 
ESTAN JA EN LA FASE FINAL.

D es que deixés d’operar l ’any 
2016, el club mixt situat a Via 
Augusta va iniciar un procés 

de reconversió liderat pels prestigiosos 
estudis d’arquitectura Alonso Balaguer i JA 
Santos Arquitectos.

Després de diverses propostes, el projecte 
guanyador va ser la construcció d’una 
excepcional promoció d’Obra Nova en una de 
les zones més cotitzades de la ciutat, per la 
seva excel·lent ubicació -a escassos metres de 
l’Avinguda Diagonal, de Rambla de Catalunya 
i de l’emblemàtic Passeig de Gràcia-, pels 
seus carrers plens de vida, les seves botigues 
de moda, restaurants, cafès amb terrassa i 
accessible amb tot tipus de transport. També 
motivat per l’escassetat d’aquest tipus de 
promocions a la ciutat de Barcelona.

Text: Mar Rotger
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VIA AUGUSTA 39

La promoció consta d’un total de 17 habitatges, 
una relaxant zona comunitària amb piscina i 
terrassa solàrium, així com una sala per a reunions, 
aparcament i trasters en les plantes soterrani.

L’edifici consta de cinc plantes; accessibles amb 
dos ascensors. A la planta baixa, amb vista al 
carrer Julián Romea, trobem tres habitatges 
tipus dúplex de dues habitacions i dos banys 
amb accés a una àmplia terrassa cadascun. 
A les plantes superiors hi ha disponibilitat 
d’habitatges de 2 habitacions amb 2 banys 
i vistes a Julián Romea. Els habitatges de 3 
habitacions amb 2 banys i 1 lavabo, tenen 
doble orientació amb balcó a Via Augusta. Els 
habitatges de última planta tenen l’ús privatiu 
d’una terrassa amb zona d’aigua a la coberta.

Es tracta d’un projecte exclusiu i luxós, en el qual 
el cor dels habitatges i els seus acabats estan 
cuidats fins al més mínim detall. Prestigioses 
firmes i materials de primera qualitat vesteixen 
els interiors de cadascun d’ells, proporcionant 
un aïllament tèrmic i acústic per a aconseguir la 
màxima eficiència energètica.

Amb l’objectiu d’oferir les millors comoditats 
combinades amb minimalisme i exclusivitat, 
les qualitats responen als millors estàndards 
de qualitat i disseny, fent de la seva estada 
tot un privilegi.

La promoció compta amb terra radiant elèctric 
en tots els habitatges, amb parquet compatible. 
Les cuines de la casa bulthaup estan equipades 
amb electrodomèstics de la marca Neff, amb 
terres de gres porcellànic blanc. La climatització 
de l’habitatge és per sistema d’Aerotèrmia 
amb aire condicionat amb bomba de calor per 
conductes, considerat el més eficient, incloent-hi 
el subministrament d’aigua calenta. Il·luminació 
LED amb llum càlida en banys i cuines i sistema 
de domòtica en tots els habitatges.
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El projecte està capitanejat per dos reconeguts 
estudis d’arquitectura, Alonso Balaguer i JA Santos 
Arquitectos, units per combinar en aquesta nova 
promoció d’habitatges la innovació i la funcionalitat 
al costat de l’optimització de recursos i energia.

Fundat el 1978 per Lluís Alonso i Sergi Balaguer, 
Alonso Balaguer Arquitectes Associats suma ja 
més de 700 projectes diferents realitzats en 12 
països de tot el món. Especialitzats en arquitectura, 
planejament urbanístic, disseny interior, disseny 
industrial i disseny gràfic, els seus treballs han estat 
reconeguts i els han valgut per a ser guardonats amb 
40 premis. Entre ells destaquen el Centre Comercial 
Les Arenes, l’Hotel Hesperia Tower o el Residencial 
Diagonal Mar a Barcelona, els Aire Ancient Baths de 
Chicago, París i Barcelona, el Centre de Tennis Rafael 
Nadal a Manacor (Mallorca) i una infinitat de projectes 
internacionals com el Masterplan de la Villa Olímpica 
de Rio Janeiro o la Torre Bacatà a Bogotà (Colòmbia).

D’altra banda, JA Santos Arquitectos neix també 
el 1978 i compta amb una llarga experiència en 
projectes d’edificació residencial, amb més de 
100.000 habitatges construïts, i edificació hotelera. 
Entre els seus projectes destaquen la construcció 
d’edificis d’habitatges a Madrid, Conca, La Corunya, 
Pontevedra, Còrdova, etc. i d’hotels com l’Hotel 
Còrdova Center a Còrdova, l’ampliació de l’Hotel 
Melià Marbella Banús a Marbella, l’Hotel Parc de les 
Avingudes i l’Hotel ME by Melià a Madrid, entre altres.

Completen l’equip del projecte la constructora 
Cardoner, l’aparellador GBM (Global Building 
Management) i la comercialitzadora aProperties.

aProperties, a més de ser Membre Fundador del Club 
d’Empreses de Grup Arsenal, és una immobiliària 
especialitzada en la comercialització d’habitatges 
d’alt standing en les millors zones de Barcelona, 

Madrid i València, i compta amb la comercialització 
en exclusiva de la promoció. Destaca per oferir un 
servei on els seus clients poden seguir pas a pas tot 
el procés que requereix la compra, venda o lloguer 
d’una propietat, a més de posar a la seva disposició 
un assessor personal que atén qualsevol dubte que 
pugui sorgir durant tot el procés de comercialització.

Una altra empresa col·laboradora en el projecte és 
MINIM, encarregada de conceptualitzar i moblar el pis 
pilot que serveix per comercialitzar la nova promoció.

A més de ser Membre del Club d’Empreses de 
Grup Arsenal, MINIM és un referent en mobiliari i 
il·luminació contemporani. Compta amb showroom 
propi a Barcelona i Madrid, on exposen i venen una 
gran selecció de primeres marques de mobiliari, 
il·luminació, cuines i banys que destaquen per la 
seva qualitat formal i estètica.

Si vol rebre més informació sobre aquesta SiSi 

Si vol rebre més informació sobre aquesta promoció 
visiti la seva pàgina web 

www.viaaugusta39.es 

o contacti al 

935 288 908
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REPASSEM AMB L’ADVOCAT 
ALEJANDRO EBRAT EL CONTINGUT 
DE LA CONFERÈNCIA QUE VA 
IMPARTIR A ARSENAL MASCULÍ 
EL PASSAT 21.03.2019 SOBRE LES 
CONTROVERTIDES HERÈNCIES.

Text: Daniel Batlle 

ALS FILLS, EN 
VIDA NI AIGUA!

A Alejandro Ebrat, 62 anys, és advocat especialista en 
dret fiscal i successori i soci d’Arsenal Masculí des de 
fa molts anys. Expert en testaments, porta a terme 

una tasca docent molt àmplia (conferenciant habitual en Uni-
versitats i Col·legis professionals, columnista en diaris de gran 
difusió, assidu contertulià en programes de ràdio i televisió) 
que combina amb la seva tasca de professor de Màster de Dret, 
a més de dirigir un despatx professional a Barcelona. Autor de 
diversos llibres sobre fiscalitat i herències. Actualment acaba 
de publicar un llibre sobre “Herències i Donacions a Catalunya. 
Trucs per pagar menys impostos” d’Editorial Atelier.

El motiu de la conferència va ser il·lustrar-nos sobre el tema de les 
Herències a Catalunya i sobre la Successió de l’empresa familiar.

Ebrat va abordar d’una manera amena -malgrat la serietat del 
tema-, els problemes que existeixen a totes les herències, par-
tint de la base que, la majoria d’elles són conflictives i tal com 
va dir el ponent “la culpa la té el pobre mort al no haver deixat 
les coses ben lligades”. “D’una herència a la qual no s’ha previst 
res es pot esperar de tot” ens comentava. En aquesta temàtica 
va remarcar els següents temes:

Els testaments d’última hora fets a favor de persones estranyes 
a la família. Aquest tipus de situacions -comenta Ebrat-, ens les 
trobem cada dia amb més freqüència. La gent gran és induïda 
o captada la seva voluntat, perquè facin testament a favor de 
terceres persones alienes a la família. Aquestes situacions, 
que acaben amb una conflictivitat molt alta, es poden evitar 
a través dels mecanismes del pacte successori català, del 
que més endavant ens va parlar. Però no només es tracta de 
persones estranyes a la família, sinó també dels propis fills, 
mitjançant la manipulació dels pares. Ens posava el cas d’un 
pare d’avançada edat i amb dos fills. Un d’ells se’l va endur 

a viure (a mode de rapte, com deia Ebrat) i 
casualment, al cap del temps, quan va morir 
el pare, aquest havia deixat en testament tota 
la seva fortuna a favor del fill amb el qual vivia 
(que se’l havia emportat a casa). És clar que 
molt probablement aquesta no era la voluntat 
del pare -de no deixar res al seu altre fill-, 
però malauradament així va ser. Per això és 
important la prevenció.

Un segon tema tractat va ser el dels drets 
del cònjuge vidu. Ens comentava el ponent 
que no ens podem ni imaginar la quantitat 
de drets -econòmics- que no es reclamen 
després de la mort d’una persona. Des de 
“l’any de plor” fins a la “quarta vidual”, pas-
sant pel “per l’usdefruit vidual”, per “l’aixo-
var” i la “compensació per Raó del treball” 
són moltes de les possibilitats de reclamar 
que té un cònjuge vidu.

Un altre tema molt interessant, que va 
aixecar molta expectació, va ser el de “com 
evitar que heretin els gendres i les nores”, 
dient el ponent que era un dels temes més 
consultats al seu despatx. I per això, com en 
tot, hi ha solució a través de la redacció del 
testament preveient aquestes figures. És 
sabut que quan moren els pares, l’herència 
passa als fills, però si aquests moren des-
prés podria passar tota l’herència al cònjuge 
(gendres i nores), que no és el que comu-
nament volen els pares, ja que sempre es 

prefereix la troncalitat o línia de sang, és a dir, que les 
herències passin de pares a fills. Aquest tema, com 
ens diu Ebrat, té fàcil solució, deixant escrits els me-
canismes a seguir després de la defunció, mitjançant 
el disseny del testament.

També es va parlar de les donacions, és a dir, de fer 
regals en vida als fills i Ebrat, ens va contestar amb 
la mateixa frase que en el seu dia va publicar a La 
Contra de La Vanguardia dient-nos que “als fills, en 
vida ni aigua “. Després ens va matisar: “Evidentment 
als fills els donaries tot si els fes falta, però si no hi 
ha necessitat, regalar en vida és un error, ja que no 
aprecien el que costa aconseguir les coses a la vida 
ni tampoc t’ho agraeixen. A més hi ha motius de pes 
per no regalar i és que si ho fas, el risc que aquest 
patrimoni es perdi és molt més gran que si es man-
tingués a nom dels pares. Els vostres fills i els meus 
el més probable és que es divorciïn, així ho diuen les 
estadístiques. I no us podeu ni imaginar els movi-
ments patrimonials que comporten les separacions i 
divorcis. Alguns perden bous i esquelles. Però és que 
a més els fills estan més sotmesos que els pares a 
problemes econòmics, sol·licitud d’hipoteques, etc... 
És a dir, millor esperar que heretin...”.

Però si tot i així es decideix per donar a un fill (o al 
cònjuge) es poden prendre algunes mesures, com re-
servar-se l’ús (usdefruit); de reservar-se la possibilitat 
de retirar la donació, és a dir, de recuperar allò rega-
lat; posar condicions a la donació (per exemple et re-
galo això però no podràs usar-lo sense consentiment 
de la mare...), etc, és a dir, establir mecanismes per-
què el fill no pugui “dilapidar” el que s’ha donat. Fins 
i tot ens comentava Ebrat, que cada vegada és més 
usual fer donacions per estalviar impostos, però sem-
pre, és clar, prenent algun d’aquests mecanismes.

Un altre tema molt interessant va ser el de les pa-
relles de fet, en el qual ens vam quedar tots sorpre-
sos quan Ebrat ens va dir que, a Catalunya, aquestes 
s’equiparen als matrimonis, és a dir, que si un fill o 
filla nostre (o nosaltres), tenim una parella de fet, 
sense estar casats, aquesta acaba tenint els mateixos 
drets que un cònjuge, és a dir, que tindrà dret a part 
o tota l’herència, en segons quins casos. Com a tota la 
conferència, Ebrat ens va explicar que existien meca-
nismes per evitar això.

També ens va comentar com i de quina manera s’ha 
de fer un testament per prevenir totes aquestes si-
tuacions, donant-nos consells molt interessants per a 
això. El primer d’ells va ser que quan repartim l’herèn-
cia entre els nostres fills, hem de fer lots, és a dir, 
identificar béns a cada fill en concret, ja que segons 
diu Ebrat, aquest és el motiu número u de les dispu-
tes entre hereus. Deixar tot a tots en bloc és un error. 
“Si ho fem així seran els nostres fills els que hauran de 

decidir què és per a cada un i el que és pitjor, hauran 
de posar-se tots d’acord per vendre algun bé i aquí 
ja sabem el que sol passar i és que sempre hi ha al-
gun germà (o cunyat) que decideix no vendre o posar 
pegues a tot. L’embolic està servit, el que pot acabar 
en plets interminables. Els fills no poden ni han de 
repartir l’herència, els l’hem de deixar partida”. Ebrat 
ens comentava que recorda un judici entre germans 
que va durar 13 anys “i un es va quedar pel camí”. Per 
a això també ens va mostrar solucions, com obligar 
els fills a vendre en un determinat període de temps 
si no es posen tots d’acord, nomenar un marmessor 
amb facultats per vendre els béns i repartir els diners 
entre els fills, és a dir, qualsevol solució que passi per 
desencallar la situació. Altres consells per fer testa-
ment van ser que cal preveure que un fill mori abans 
que nosaltres. A qui anirà la seva banda? Al seu ger-
mà? Als seus fills? Al cònjuge? En aquests casos caldrà 
nomenar un administrador dels béns del menor (el 
nét) davant la possibilitat que l’administri el cònjuge 
(gendre o nora) que probablement no sigui del nostre 
grat. També ens comenta Ebrat que cal preveure si 
un fill mor sense testament, per evitar que l’herència 
vagi a persones fora de l’àmbit familiar. I així ens va 
anar descrivint una infinitat de situacions, que moltes 
d’elles ni tan sols havíem tingut en compte.

- I finalment està el tema de la legítima dels fills, que 
és aquella part de l’herència que obligatòriament va 
per als fills (encara que hi ha mecanisme per deshe-
retar un fill, com ens va dir el ponent). Aquesta part 
de l’herència és la més conflictiva. Sí que és cert que, 
mort el pare, els fills no solen reclamar la seva part 
de legítima a la mare, però no és menys cert que les 
reclamacions de legítima són els plets més comuns a 
les herències. Ebrat ens comentava que va recordar 
un cas d’un fill únic que va reclamar a la seva mare la 
legítima del seu pare per un pis (únic bé de l’herèn-
cia) i que el jutge va acabar condemnant a la mare a 
sortir del seu pis per vendre’l i pagar la legítima al fill. 
És a dir, la mare va acabar al carrer. A Catalunya la 
llegítima és una quarta part de l’herència, però com 
ens comentava Ebrat, també hi ha possibilitat de can-
viar-la. Ens va explicar com es paga, en quin temps, 
amb quins béns i què passa si un fill no la vol pagar.

A l’àmbit de l’Impost de Successions i de la Successió de 
l’Empresa Familiar, es van tractar els següents temes:

En primer lloc, Ebrat ens va parlar de l’Impost de 
Successions qualificant-lo com l’impost de major 
color polític dels existents. “Cada vegada que hi ha 
eleccions puja o baixa l’Impost de Successions”. Però 
també ens va dir que és un dels impostos més pre-
dictibles, és a dir, que amb temps i una bona estratè-
gia es pot arribar a reduir molt l’impost que hem de 
pagar. Ens va parlar de les combinacions entre do-
nacions i herència, del repartiment entre els hereus, 



revista grup arsenalrevista grup arsenal16 17

de l’usdefruit i d’altres solucions que són utilitzades 
per pagar menys i que poden assegurar-nos una re-
baixa important de l’impost. En aquest sentit ens va 
explicar el que és un “pacte successori”, una figu-
ra establerta a Catalunya que ens pot evitar molts 
problemes - podem garantir que ja no es canviï mai 
més un testament- a més de poder obtenir un estal-
vi en impostos molt important - a través dels pactes 
successoris lliurant diners o béns al moment-. Igual-
ment ens va parlar de les renúncies a les herències 
per motius fiscals: “si renuncio a la meva herència i 
passa als meus cinc fills, l’impost serà molt menor. 
Després, és clar, hauré de lligar amb els meus fills la 
situació...”, ens comentava.

A l’apartat de la successió de l’empresa familiar ens 
va sorprendre l’afirmació que va fer quan va manifes-
tar que “la majoria de les empreses es creuen que ho 
tenen ben lligat per aprofitar-se de les reduccions en 
successions per empreses familiars, quan la realitat 
ens està demostrant que moltes d’elles no ho tenen 
bé. Des que la Generalitat necessita diners està extre-
mant molt els controls sobre les empreses familiars a 
l’hora d’aplicar les reduccions a les successions”. És a 
dir, ens diu Ebrat, que si una empresa compleix una 
sèrie de requisits, els nostres fills no pagaran l’impost 
de successions. Ens va advertir de la importància 
d’aquesta reducció, alhora que ens va encoratjar a re-
visar aquest compliment ja que va insistir que moltes 
empreses no ho compleixen.

Fora de l’àmbit de l’impost, a la successió de l’empre-
sa familiar ens va parlar dels mecanismes per garantir 
la perpetuïtat de l’empresa ja que, estadísticament, a 
la tercera generació ja són poques les empreses que 
subsisteixen. Per a això, ens va parlar de tancar un 
cercle a través de tres actuacions: 1.- Assegurar el 
testament (definint els hereus de l’empresa); 2.- Mo-
dificar els estatuts socials de la societat (que no es 
permeti que les accions vagin a parar als que no vo-
lem, com ara persones fora de la família); i 3.- Establir 
un protocol familiar on tots els que signin regularan 
els aspectes més conflictius en els quals es trobarà  
la següent generació. En concret ens va parlar de li-
mitar la venda de les accions a persones estranyes a 
la societat, establir quins fills i de quina branca fami-
liar podran entrar a treballar a l’empresa, amb quin 
sou, sota quins requisits de formació, quants podran 
entrar per estirps de germans, a quina edat s’hauran 
jubilar, qui serà el que donarà ordres, etc. Igualment 
es podrà regular l’obligació de vendre les accions si 
la majoria està d’acord ( “per si ve el rus a comprar”, 
com diu Ebrat), el dret als socis a cobrar un determi-
nat dividend, el sou dels directius, etc., etc. És a dir, 
establir una guia d’obligat compliment per a la nostra 
següent generació a l’empresa. Això, a més de l’estra-
tègia d’impostos per garantir la reducció gairebé total 

en la successió de l’empresa, asseguren el trànsit de 
generació en generació.

La multitud d’exemples, casos, problemes, litigis, etc. 
que va explicar l’Alejandro Ebrat i que ha resolt al 
llarg de la seva dilatada carrera com a advocat ens 
van permetre descobrir el seu extens bagatge i co-
neixement professional alhora que també vam gaudir 
de les seves grans dots d’oratòria i la seva subtilesa, 
creativitat i enginy per exemplificar i abordar un tema 
tan discutit i polèmic com són les Herències.

Des d’aquestes línies li agraïm l’excel·lent conferència 
que ens va brindar i les apropiades conclusions expo-
sades en aquest article de la nostra revista.
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HISTÒRIES DE FAMÍLIA
EL NOU I ENTRANYABLE PROJECTE 
D’ISABEL DE VILALLONGA.

T otes les famílies tenen una 
història que explicar, experiències, 
sentiments, anècdotes i valors que 

no han de perdre’s en l’oblit. Compartir 
aquests records a través de l’escriptura 
és un acte de generositat, una herència 
imprescindible per a les futures generacions 
i un regal per als sers estimats.

“Històries de família” és el projecte que 
presenta la periodista Isabel de Vilallonga. 
Són biografies curtes i llibres de vida 
escrits en primera persona i signats pels 
seus protagonistes. Llibres autoeditats que 
l’autor distribuirà entre el seu cercle de 
familiars i amics.

Text: Mar Rotger

revista digital semestral 19revista grup arsenal18
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I sabel de Vilallonga és una periodista de llarg recorregut. Al llarg 
dels seus quaranta anys de professió ha col·laborat en La Vanguar-
dia i en múltiples revistes, amb entrevistes, cròniques i reportat-

ges. Ha publicat una desena de llibres sobre Barcelona, biografies al vol-
tant de personatges il·lustres i llibres d’empresa.

Avalada per aquesta experiència i convençuda que totes les vides me-
reixen ser explicades, ofereix ara els seus serveis com a redactora de 
“Històries de família”, acompanyant i guiant a particulars en el procés de 
fer memòria i reescriure la seva vida amb l’objectiu d’editar un llibre que 
quedarà com a testimoni per a les següents generacions.

Com va sorgir la idea de dedicar-te a aquest treball?

Va ser gràcies a la meva mare. Fa ja tres anys, ella que tenia llavors 98 
anys i un cap claríssim, era una bona narradora d’històries, i en les moltes 
tardes que passàvem juntes, solia explicar-me un munt de relats familiars 
que incloïen quantitat de detalls interessants. Vaig intuir llavors que si 
aquests records no els deixàvem escrits es perdrien. Pel que li vaig dir, “els 
ordenarem, redactarem i acompanyarem de fotos, documents, etc.”

El resultat va ser un llibre que vam regalar per Nadal a tots els fills, 
néts, besnéts i nebots. Va ser un èxit, i per a mi, una experiència molt 
positiva que em va fer reflexionar: escriure sobre la teva pròpia família 
és un viatge apassionant, t’obre camins i t’ajuda a entendre’t.

D’aquí a convertir-ho en tot un projecte editorial hi ha 
un llarg camí.

Bé, jo no he arribat tan lluny. Es tracta d’una cosa molt artesanal, una 
activitat que m’ha vingut gairebé sense proposar-me-la. Faig els llibres 
d’un en un, dedicant tot el temps que el seu autor requereixi per a fer 
memòria, assaborint el camí i gaudint el procés. M’agrada preguntar, es-
coltar i després escriure-ho, és el que he fet sempre en la meva professió, 
però ara al tractar-se d’un procés més llarg que el d’una sola entrevista, 
s’estableix un bonic vincle amb el client, un tracte pròxim i empàtic que 
resulta molt gratificant per a tots dos.

“Escriure sobre la teva pròpia família 
és un viatge apassionant, t’obre 
camins i t’ajuda a entendre’t”

Qui són els potencials clients de “Històries de família”?

No existeix el client tipus. Totes les vides són interessants i me-
reixen ser explicades, perquè cada família té el seu propi camí, 
amb vivències i experiències úniques, dignes de transmetre als 
seus descendents. Les meves primeres clientes han estat dones 
de més de 80 anys que han escrit la història de la seva vida re-
muntant-se a la dels seus pares, avis i besavis, un testimoni que 
només elles podien aportar. En un altre cas van ser diferents 
veus d’una mateixa família que van compondre la trajectòria 
dels seus avantpassats, la meva missió va ser la d’anar reunint 
els diferents relats per a elaborar la història. També he treballat 
amb empresaris l’objectiu dels quals era deixar constància de la 
seva vida professional. En qualsevol cas, són llibres on els des-
cendents trobaran un referent on mirar-se, sabran d’on vénen i 
podran transmetre’l a les següents generacions.

Quin és el teu mètode de treball?

El procés és senzill. El primer que fem amb el client és establir 
un índex, una espècie de fil conductor del que serà el llibre. A 
partir d’aquí, anem treballant cada capítol a través d’entrevistes 
que gravo, transcric, redacto i corregeix l’interessat. L’assesso-
ro també en la selecció de les fotos, cartes i altres documents 
que il·lustraran i donaran significat al passat. Amb aquest mate-
rial, Gentil Andrade, dissenyador gràfic, s’ocupa de tot el procés 
d’edició d’un llibre fet a mida i a gust del client: escaneig d’imat-
ges, disseny de la portada i de l’interior, maquetació, impressió 
i enquadernació.

Com va afectar la pandèmia a la teva rutina de treball?

Durant els mesos de tancament vaig haver d’adaptar-me a aques-
ta nova situació assajant altres maneres de comunicar-me amb els 
meus clients: telèfon, internet… vam aconseguir seguir endavant. 
D’altra banda, el confinament va ser també una oportunitat per a 
la reflexió, visc sola, i l’escriptura va ser per a mi una vàlvula d’es-
capament. Pensant en els meus néts, vaig començar a escriure les 
meves pròpies memòries que no obstant això es van quedar a mig 
fer, no les he reprès.

El malson del coronavirus no ha acabat...

No, i ens ha fet prendre constància de la nostra vulnerabilitat. 
Les mascaretes, les finestres obertes i la distància són ara ele-
ments indispensables en les meves entrevistes de treball. El 
maleït coronavirus ens ha canviat les coses, però és el que hi ha 
i hem de fer-ho d’aquesta manera pel bé de tots.

Portes publicats una desena de llibres sobre Barcelo-
na, com veus ara la ciutat?

Barcelona continua sent una ciutat interessant, però per des-
comptat no està en el seu millor moment. Més enllà de la salut, 
les conseqüències de la pandèmia ens estan passant factura, 
el seu impacte econòmic i social resulta evident. Em preocupa 
com sobreviuran a aquest dur cop les empreses vinculades al 
sector turístic, la restauració, l’hostaleria, el comerç, els festivals 

de música i altres macro esdeveniments 
culturals; darrere de tots ells hi ha milers de 
llocs de treball en perill. Per això, perquè la 
situació és molt greu per a tots, és d’agrair 
negocis com per exemple el vostre, Arsenal, 
que lluiten per mantenir-se en situacions 
adverses.

El difícil per a nosaltres ha estat, pot-
ser, adaptar-nos a les normes que 
canvien contínuament.

Cert, la situació és molt complicada, però re-
conec que, malgrat les dificultats, les instal·la-
cions i serveis del club continuen en perfectes 
condicions i les mesures de seguretat adopta-
des són impecables. Sóc fan d’Arsenal, sòcia 
des de fa un munt d’anys, em vaig donar de 
baixa per motius diversos, però vaig tornar 
convençuda que és el millor gimnàs que hi ha 
a la ciutat, un luxe del qual intento gaudir ara 
diàriament: ioga, pilates, reeducació postural, 
total barre, perfeccionament de natació, esti-
raments… també utilitzo la sala de màquines, 
algun migdia dino amb amigues a la cafeteria 
i, de tant en tant, em regalo un massatge o 
tractament estètic. Aquestes són les meves 
opcions, Arsenal ofereix moltes més.

isabeldevillalonga@gmail.com

“Faig els llibres d’un 
en un, dedicant tot 
el temps que el seu 
autor requereixi 
per a fer memòria, 
assaborint el camí i 
gaudint el procés”
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GONZALO PÉREZ DE VARGAS I VIRAN MORROS VAN 

GUANYAR AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA L’EUROPEU DE 

2020 I JA SOMIEN AMB ELS JOCS DE TÒQUIO DE 2021.

Text: Oriol Domènech

DOS CAMPIONS 
D’EUROPA A L’ARSENAL

S ón socis de l’Arsenal. I els vigents campions d’Europa 
d’handbol. El porter Gonzalo Pérez de Vargas i el de-
fensa Viran Morros van escriure una nova pàgina bri-

llant en la seva història el passat 26 de gener de 2020, quan 
Espanya va superar a Croàcia a la final de l’Europeu’2020 i 
per primera vegada en el que va de segle una selecció va 
aconseguir encadenar dos títols continentals, després de 
l’or a Croacia’2018.

Gonzalo i Viran no només van formar part de l’equip campió 
sinó que a més es van erigir en dues peces clau de la victòria 
final, Gonzalo aconseguint diversos trofeus de MVP (Millor 
Jugador del Partit) amb les seves extraordinàries parades i 
Viran liderant la millor defensa del campionat. Espanya va 
guanyar set partits, només va empatar un i no va conèixer 
la derrota en tot el campionat, aconseguint un doble pre-
mi final: l’Europeu i la classificació automàtica per als Jocs 
Olímpics de Tòquio.

Però 2020 passarà a la història pels efectes del Coronavirus, 
que també ha tingut la seva incidència en el món de l’hand-
bol. Gonzalo i Viran ja visualitzaven la gran cita esportiva al 
Japó quan el COI (Comitè Olímpic Internacional) va acordar 
ajornar-los un any, fins a l’estiu de 2021. “Va ser la decisió 
més assenyada en el moment que la van prendre. Els Jocs 
Olímpics són l’esdeveniment esportiu més important del 
món, són perquè la gent els gaudeixi, i tots els esportistes 
han d’arribar en plenitud i en les mateixes condicions. És 
una pena, però era evident que el Coronavirus ho feia im-
possible “, apunta Viran.

Viran i Gonzalo en la seva etapa 
junts al FC Barcelona.
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Gonzalo està d’acord amb el seu company 
i amic Viran que els Jocs no podien cele-
brar-se de cap manera, uns Jocs en què 
Espanya aspirava a l’or. “Al estar classifi-
cats automàticament, a diferència de les 
altres seleccions que havien de disputar 
tornejos Pre-Olímpics per guanyar-se el 
bitllet al Japó, portàvem setmanes pen-
sant en els Jocs, el que possiblement ens 
va entristir encara més. Si érem els favo-
rits? No crec que es pogués dir si es clas-
sificaven equips molt, molt potents com 
Dinamarca, vigent campiona olímpica, 
França, Croàcia, Noruega ... Però el que 
sí està clar és que la nostra dinàmica el 
2020 era extraordinària. I ara el que toca 
és mentalitzar-se i treballar dur per man-
tenir-la al 2021“, comenta Gonzalo.

La preparació pels Jocs la portaran a terme 
amb els seus respectius equips, Gonzalo 
Pérez de Vargas al FC Barcelona i Viran 
Morros al Paris Saint Germain, encara que 
també a l’Arsenal. Viran es va inscriure com 
a soci fa ja sis anys, quan encara militava al 
conjunt blaugrana. Viran remarca que “és un 
gimnàs magnífic. El coneixia pel meu pare 
Raimon, que va ser un dels primers socis, 
i aglutina tots els serveis que necessita un 
esportista de primer nivell, sobretot la sala 
de màquines, completíssima i amb l’última 
tecnologia per a treballar tots els músculs 
del cos. També la zona d’aigües, amb 
els diferents sistemes d’hidromassatge. 
L’handbol és un esport de molt contacte i 
per a nosaltres és imprescindible”. Gonzalo és soci des de 2019. “Havia estat abans al 

club convidat pel Viran i algun que altre estiu havia 
passat també per les pistes de pàdel per iniciar-me 
en aquest esport. Em van convèncer les instal·lacions, 
que són fantàstiques, i el tracte proper tant dels em-
pleats del club com dels socis”, recorda el porter del 
Barça, que revela que “cada dia que juguem partit a 
casa, al Palau Blaugrana, passo abans pel club, al matí, 
per activar-me a la zona de màquines i concentrar-me 
i visualitzar l’enfrontament a la zona d’aigües”.

A l’Arsenal, Gonzalo i Viran comparteixen vestidors 
amb un dels millors jugadors d’handbol de la història, 
Enric Masip, campió de sis Copes d’Europa amb el FC 
Barcelona, “tot un referent per a la nostra generació”, 
coincideixen tots dos. I també amb el doctor Josep An-
toni Gutiérrez, metge del FC Barcelona des del 1993, 
també de la selecció espanyola i de l’Arsenal, ‘Guti’ per 
als cracs blaugrana i els socis del gimnàs.

Els dos jugadors es desfan en elo-
gis cap al traumatòleg del Barça i 
l’Arsenal. “Guti és una eminència 
en medicina, però per a molts 
jugadors és alguna cosa més, un 
pare esportiu, un psicòleg, un con-
fident. És el millor”, afirma Gon-
zalo. Viran coincideix que “és el 
millor metge esportiu que he co-
negut en la meva carrera” i afegeix 
que “és pràctic, directe i eficaç. I 
es desviu pel vestidor. Sempre 
m’ha ajudat, ja sigui a mi o la meva 
família “. Morros també remarca 
que “Guti té un gran sentit de l’hu-
mor, és molt positiu i genera bon 
rotllo en els equips. És un gran”.

La selecció espanyola d’handbol celebrant l’or aconseguit a l’Europeu 2018 de Croàcia.

Gonzalo i Viran amb el títol de campions d’Europa 2020 i les seves medalles d’or.
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Gonzalo Pérez de Vargas defensant la 
samarreta de l’FC Barcelona. Viran Morros jugant amb el PSG.
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Viran i Gonzalo en la seva etapa 
junts al FC Barcelona.

Gonzalo i Viran, Viran i Gonzalo, dos 
competidors extraordinaris que in-
tentaran penjar-se l’or amb Espanya 
en els Jocs Olímpics, dues persones 
meravelloses amb les que tenim el 
plaer de conviure al nostre gimnàs. 
Sort a Tòquio, amics.
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LA GESTIÓ 
EMPRESARIAL EN 
TEMPS DE COVID
REFLEXIONEM AMB JORDI ALBALATE, CONSELLER 

DELEGAT DE CRITERIA RRHH, SOBRE ELS 

CANVIS QUE HA IMPOSAT LA PANDÈMIA EN 

LES ORGANITZACIONS, I AQUELLS REPTES I 

OPORTUNITATS QUE SE’NS PRESENTEN PER A 

L’ADAPTACIÓ A AQUESTA NOVA NORMALITAT.

Text: Jordi Albalate

F a un any vèiem i llegíem notícies sobre un nou 
virus sorgit a la Xina i ens semblava una cosa 
llunyana que ens inquietava lleugerament, 

però no acabava de preocupar-nos del tot. De manera 
ràpida, aquesta amenaça va anar expandint-se i tra-
vessant fronteres fins que, a mitjans del mes de març, 
ens va colpejar amb gran virulència, obligant-nos a un 
confinament sobtat per al qual la gran majoria d’orga-
nitzacions no estaven preparades.

En l’àmbit empresarial, aquest tancament no va fer 
més que evidenciar que això que es diu d’”adaptar-se 
o morir” era cert.

Davant aquest escenari l’elecció sembla senzilla, però 
adaptar una organització a la situació que estem vi-
vint implica fer molts canvis de forma molt ràpida i, si 
alguna cosa he après després de més de 25  anys fent 
créixer empreses, és que no és tasca fàcil.

En aquest sentit, molts dels problemes 
amb els quals han topat les organitza-
cions s’han produït per la falta de ma-
duresa digital. I és que, a pesar que ja 
fa anys que parlem de transformació 
digital i nous models de negoci, un gran 
nombre de gestors/es no han entès que 
la mera implementació de la tecnologia 
no implica una transformació digital en si 
mateixa. No es tracta de canviar els currí-
culums en paper pels perfils de LinkedIn, 
ni el tauler d’anuncis per la xarxa social 
corporativa o l’Excel de 5.000 files per 
una avançada eina de gestió.

Una veritable transformació, sigui del tipus que sigui, requereix un canvi 
d’actitud i mentalitat respecte a la manera de treballar tradicional, recol-
zada en aquest cas, això sí, pels avanços tecnològics. Ha d’establir-se com 
un procés continu de millora i formació al llarg del temps que ens doni la 
capacitat d’adaptació i aprenentatge per a aprofitar totes les innovacions 
que es vagin posant al nostre abast i millorar el nostre acompliment.

Així doncs, el veritable repte de la transformació digital es troba en les 
persones i en l’evolució de la cultura empresarial, i requerirà reformular 
els models i processos per a satisfer les noves necessitats i exigències 
dels clients, no perdre competitivitat i fer més eficient el nostre negoci.

És clau que la direcció aposti per la innovació i pel talent, i el doti de 
la confiança, la tecnologia, la formació i d’un entorn de treball sa i just 
que li permeti expressar i desenvolupar al màxim el seu potencial. La 
gestió de persones es converteix en un element encara més estratègic. Si 
no ho fem així, serà impossible crear organitzacions capaces d’adaptar-se 
a un entorn dinàmic i de generar estats de canvi permanents per a man-
tenir la competitivitat a llarg termini.
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La pandèmia actual ha posat el focus en la importància de la salut i el 
benestar físic i mental de la nostra gent i ens ha obligat a explorar 
altres formes i models de treballar. Segurament el més destacat ha 
estat el teletreball, que algunes empreses com Criteria ja anàvem 
aplicant des de fa anys de manera habitual i per al qual ja estàvem 
preparades, però que ha estat un gran descobriment per a moltes 
altres. Un model que segur es mantindrà més enllà de la pandèmia 
i que exigeix incorporar aquesta visió global de benestar en els nos-
tres empleats si volem mantenir un alt nivell de productivitat.

Un altre canvi important de paradigma s’ha produït en la formació en 
l’àmbit empresarial. A Criteria hem vist clarament com a pesar que 
l’e-learning ja feia molts anys que estava entre nosaltres, la forma-
ció presencial la triplicava en volum. Ara, els cursos en aula virtual, 
la teleformació, els seminaris web, els tallers en línia i la creació de 
contingut multimèdia ad hoc han pres el relleu, demostrant amb es-
creix la seva eficàcia i la seva flexibilitat, adaptant-se a cada necessi-
tat gràcies a metodologies com les píndoles, la ludificació, els scape 
rooms virtuals, etc.

Amb tot el que ha succeït els últims mesos queda clara una cosa, els 
famosos entorns VUCA (volàtils, incerts, complexos i ambigus) exis-
teixen, l’estem vivint, i estan aquí aguaitant per a agafar-nos amb 
el peu canviat. És la nostra responsabilitat com a líders establir 
una bona planificació estratègica per estar preparats per a fer-los 
front, i això, ja no és una opció.

Com en l’esport, l’adversitat és una oportunitat per a superar-se. 
Per això és important prendre’s aquesta situació com una ocasió per-
fecta per a reinventar-se, innovar i descobrir noves i millors maneres 
de fer les coses per als nostres clients, les nostres plantilles i les nos-
tres empreses. En definitiva, per a tota la societat.

A Criteria som conscients d’això, per això, ja fa més de 20 anys que 
ajudem a les organitzacions a ser més competitives, més sanes, 
més justes i, per descomptat, amb el millor talent.
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DESAFIAMENT
AL DESERT 
D’ARÀBIA

QUATRE AMICS DE L’ARSENAL PRENEM PART EN 

AQUEST REPTE SENSE PRECEDENTS EN BTT: LA 

TITAN SERIES SAUDI ARABIA. DESERT, DUNES, 

MUNTANYA, INVERSIÓ TÈRMICA I SOBRETOT, 

ESPERIT DE SUPERACIÓ.

Text: Gonzalo Ceballos

M
’ agradaria, amb aquest relat, despertar l’interès del 
lector i amb les anècdotes que aquest cronista us vol 
explicar, no deixar-vos indiferents.

Pretenc explicar-vos les vicissituds, la determinació, la superació 
i l’esperit aventurer de quatre amics de l’Arsenal, que una vegada 
més accepten el repte de participar i competir en una prova amb 
el segell de la Titan Desert. En aquest cas, en un repte tan dur 
com la primera edició de la Titan Series Saudi Arabia. Un territori 
totalment inexplorat fins a aquest moment per les bicicletes.
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Quatre dies agònics

Clima hostil, 400 quilòmetres pel desert, mar de dunes, 
muntanyes, contrast de temperatura de zero graus 
a la nit fins a la calor del sol aràbic. Autosuficiència 
mecànica i alimentària. I quatre dies d’agònica i 
estressant competició.

I com vull parlar-vos dels protagonistes d’aquest 
grup d’amics de l’Arsenal, no puc començar sinó pels 
quatre que participem, aconseguint ser finishers i 
amb una molt meritòria classificació. Quatre veterans: 
Xavier Benet, Hèctor Venteo, Lluís Boixadera i Gonzalo 
Ceballos (qui escriu aquestes línies), ens inscrivim en 
la carrera dos mesos abans de celebrar-se.

Robant-li hores a la nostra rutina diària per arribar 
en el millor estat de forma possible en aquest curt 
període de temps. Dobles entrenaments amb rutines 
d’entre 60 i 100 quilòmetres diaris, dieta alimentària 
per a aconseguir el pes òptim, adaptació de les bicis 
a un terreny agressiu i qualsevol altre detall per a 
arribar en les millors condicions possibles.

Desert bell i hostil

La naturalesa del desert és espectacular, però la seva 
bellesa pot tornar-se particularment hostil, com vam 
experimentar en alguna etapa de la carrera. Paranys 
com els congostos de terra tova, dificilíssims de ciclar, 
quilòmetres de dunes empenyent la bici o les pistes de 

reble que tant picaven els nostres esgotats cossos. 
Tot això forma part de la multitud d’obstacles que 
ens vam trobar durant aquest repte.

Sense oblidar-nos d’un dels principals enemics: la 
solitud del desert. En etapes de fins a set hores, a 
mesura que l’escamot es va estirant, quasi no et 
trobes amb altres ciclistes malgrat que no deixes 
de buscar-los en l’horitzó. Amb qui sí que et topes 
és amb la solitud, implacable i cruel, sense ningú ni 
res que pugui alleujar-la. Et sents aïllat i no deixes 
de preguntar-te. hi ha algú més aquí? La veritat 
és que només pot combatre-la un mateix, amb el 
seu propi treball mental. He parlat abans sobre la 
preparació física que exigeix un repte d’aquestes 
característiques, però també cal arribar bé en 
l’àmbit psicològic.

Cal tenir en compte, no obstant això, que aquest 
és un esport molt individual i que rodar amb un 
grup de ciclistes en jornades tan dures tampoc 
és la panacea. Els moments físics i emocionals 
de cada individu són molt diferents i canviants. 
Intentar seguir un ritme pot ser fins a perjudicial 
perquè si algú tira molt, et condemna a anar 
amb el ‘ganxo’ durant molts quilòmetres. Llavors 
l’agradable companyia pot transformar-se en una 
dura condemna.

En aquestes proves per etapes, on “els límits 
normals no compten” hi ha continus canvis de 
sensacions. Es passa de l’eufòria de “que bé vaig” 
a la depressió de “que no vaig ni cap endarrere”. 
És llavors quan cal saber gestionar el dolor, 
tirar d’ofici i recórrer a l’experiència, esperant el 
següent moment de millora.

Xavi Benet i Gonzalo Ceballos 
al podi de la Titan Desert 
Saudi Arabia.

Gonzalo Ceballos en ruta.
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“És un desafiament a 
les dunes on els límits 
normals no existeixen”.
Gonzalo Ceballos

El meu pitjor moment el vaig patir en la 
segona etapa. Vaig sofrir rampes quan 
encara em quedava un món per acabar 
l’etapa. Són moments en els quals t’envaeix 
la incertesa. Arribaré a meta? Hauré 
d’abandonar quan encara queda la meitat 
de l’etapa? Seré capaç de seguir endavant 
en aquesta aventura? Toca prendre les 
decisions correctes; ingerir sals, hidratar-se 
més i, per descomptat, baixar el ritme del 
pedaleig. Dit, fet i meta.

El descans dels ‘titans’ tenia lloc en un 
campament exquisit, molt ben muntat i 
condicionat per a l’ocasió. Amb haimes de 
qualitat i un menjar ideal per a reposar 
forces. Respecte als serveis, dutxes i 
sanitaris en impecable estat de revista.

Una ciutat sorgida del no-res en ple desert. 
Aquests moments de descans, eren idonis 
per a gaudir de l’ambient de companyonia 
que es respira en tot moment amb la resta 
de participants. I no tan sols això. A vegades, 
aquesta companyonia deixa pas a una amistat 
que perdura en el temps, amb competidors 
que fins abans de l’esdeveniment, eren 
perfectes desconeguts per a mi.

L’aventura, per cert, va acabar amb dos 
representants del nostre benvolgut Arsenal, 
Xavi Benet i un servidor, copant els dos 
calaixos més alts del podi en la categoria 
Veterans. Un final feliç per a una aventura 
plena de vivències inoblidables.

revista grup arsenal
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APRENENT A GESTIONAR EL TEMPS A 
TRAVÉS DE LA VIDA.

Text: Gustavo Piera

SI TINGUESSIS MÉS 
TEMPS… HO FARIES?

¿Q ui vol aconseguir el que es proposa en aquesta vida? Òbviament, tothom 
respondrà, alt i fort, jo! I, no obstant això, la majoria de les persones 
desconeix com ha d’estructurar el seu Temps / la seva Vida per a acon-

seguir els objectius. Perquè quan parlem de Temps, parlem de Vida. I quan diem que 
estem perdent el temps, en realitat el que estem dient és que estem perdent la vida. 
En què l’empres tu? Controles, saps i decideixes realment en què inverteixes el teu 
Temps? Tots coneixem gent que treballa i treballa sense parar... i, curiosament, com 
més treballa, més s’allunya del camí. Potser mai s’han parat a pensar, a reflexionar i a 
desenvolupar quins són realment els seus objectius, què volen, per què i cap a on van. 
Han entrat en una roda que no poden parar, com un hàmster que dóna voltes i voltes i 
acaba completament esgotat... sense haver aconseguit avançar si més no un centíme-
tre. Mai es mou del mateix lloc!

Moltes persones viuen, sense donar-se ni compte, una vida 
que no és la seva, sinó la que s’han anat trobant en el camí. 
No l’han construït perquè mai han pres decisions... Han 
gestionat malament el seu Temps, perquè mai s’han parat 
a mirar enrere i reflexionar. Els dies es repeteixen i senten 
que no són amos de la seva vida, passen per ella en lloc de 
construir-la i viure-la. Uns altres, més afortunats, viuen una 
vida que no els desagrada, però que no és la seva, és la que 
uns altres han creat per a ells. El tercer tipus de persones 
són aquelles que construeixen la vida que els agrada i la 
viuen amb intensitat. Quin tipus de persona ets tu?

Sovint, una sèrie de creences i paradigmes que ens han 
inculcat des de petits ens ho impedeixen. Quan a penes sa-
bies fer uns passos, ja et van ensenyar que, després d’una 
caiguda, el que toca és aixecar-se i tornar a caminar. Per 
a mi, estaven en part equivocats: al contrari del que t’han 
inculcat, després de caure el que has de fer és aixecar-te, 
mirar al teu al voltant, elegir en quina direcció vols anar i 
llavors sí, començar a caminar. Per tant, haurien d’haver-te 
dit: “Aixeca’t, pensa, decideix i només llavors camina”.

 El teu TEMPS és La teva VIDA. Canvia 
la paraula “Temps” per “Vida” i 
canviaràs la manera de viure.

Per a canviar aquesta dinàmica que la majoria de nosaltres 
tenim molt endins, en els nostres valors i la nostra ment, és 
necessari, en primer lloc, despertar el sa egoisme (que cal 
no confondre amb l’egocentrisme); és a dir, adonar-te que 
la persona més important de la teva vida ets tu mateix. Si 
tu estàs, camines en la direcció que vols, adoptes decisions 
autònomes i prens les regnes del teu Temps / Vida... tot 
el teu entorn, de manera automàtica, millorarà. No perdis 
mai de vista que gairebé tot el que et succeeix depèn de les 
accions que has fet o deixat de fer. Els problemes són, en 
un 80%, la teva pròpia reacció a l’hora d’afrontar-los.

Mens sana in corpore sano 

Un dels nostres grans recursos naturals és el cos, una 
extraordinària i complexa màquina, en l’interior del 
qual milions i milions de molècules es vinculen a tra-
vés de l’energia. Imaginem la quantitat impressionant 
d’energia que conté i emet el cos humà. Una energia 
que és positiva i/o negativa i que contribueix a crear 
estats positius i negatius, no sols en el nostre cos, sinó 
al nostre voltant, en els nostres entorns de treball. I és 
que l’energia, com és ben sabut, es transmet.

La tendència natural de tot això és l’equilibri, sempre 
que nosaltres no ho destruïm. Alliberar hormones po-
sitives (per recordar-me’n jo li dic) SEDA (Serotonina, 
Endorfina, Dopamina, Adrenalina) i eliminar de la nos-
tra vida l’estrès i l’ansietat són bones maneres de co-

mençar a cuidar-lo, fent nostra aquella coneguda 
màxima de mens sana in corpore sano. Jo, cada 
dia (si estic a Barcelona) m’aixeco a les 7,30 h i a 
les 8 h estic en l’Arsenal treballant i preparant el 
cos per a tenir la ment sana.

A les nostres mans està crear estats d’ànim positius, 
a través de la generació d’hormones SEDA. Com? Aquí 
et deixo algunes idees: Practicant esport, rient més, 
menjant sa, prenent el sol, aprenent a relaxar-nos, ca-
minant, escoltant música o veient una bona pel·lícula, 
ballant, fent ioga, Pilates, meditant, ajudant als altres, 
abraçant a algú (perquè l’energia es transmet), menjant 
xocolata negra (que conté endorfines), combatent l’es-
très, deixant de preocupar-te i actuant més, treballant 
en equip, demanant ajuda i deixant que ens ajudin, 
posant-nos metes realistes que puguem aconseguir, 
fent canvis en les nostres vides, fugint de les rutines 
o sortint de la nostra zona còmoda. Nosaltres som els 
responsables de la nostra vida, de la llista d’accions que 
he descrit a dalt, què podries fer que no fas? Comença 
ara! No ho deixis per demà...com molts fan... Per això 
has d’organitzar-te i planificar en la teva agenda el teu 
temps, que és la teva vida.

Planificar per a ser més feliços

Moltes persones temen sentir-se encotillades per un 
sistema de planificació i organització, perquè això po-
dria frenar la seva espontaneïtat i creativitat. Res més 
lluny de la realitat: la ment humana no va ser dissenyada 
per treballar en moltes coses al mateix temps. Per això, 
necessitem un procediment de suport que ens ajudi a 
aconseguir el que volem, però és important que aquest 
sistema sigui nostre; és a dir, que l’haguem dissenyat 
nosaltres i que no sigui dominat pels altres. És “el meu 
sistema”, el que m’ajuda a controlar, organitzar i planifi-
car el meu temps (la meva vida), a aconseguir el que vull, 
el que em dóna pau mental i tranquil·litat perquè em 
permet fixar prioritat, prendre decisions, treballar en 
el que desitjo, controlar la meva vida, disposar de més 
energia, definir els meus propis objectius i, sobretot, te-
nir llibertat per triar. Perquè un dels poders més impor-
tants que tenim és la llibertat d’elecció.

I és que la llibertat és l’autèntica idea sobre la qual se 
sustenten els principis sobre com emprem el nostre 
temps. En realitat, la llibertat és la nostra vida, perquè 
tots lluitem per ser lliures; és a dir, per fer allò que vo-
lem. La llibertat consisteix a controlar la nostra existèn-
cia, evitant que sigui ella la que ens controli a nosaltres.
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Per a mantenir aquesta reunió amb mi mateix (RCMM), 
hi ha una regla d’or que mai hem de saltar: hem de ser 
humils, no enganyar-nos, mirar-nos al mirall i veure’ns 
tal com som. Massa sovint, nosaltres mateixos som els 
últims a percebre el que tots els altres ja han vist. Hi 
ha persones que perden a la seva parella i que quan 
ho comenten amb els seus amics reben com a respos-
ta: «Tots menys tu vèiem que les coses no anaven bé. 
Era evident. Fa molts anys que ho sabíem». Hi ha gent 
que nega la realitat que tots saben sobre si mateixos 
o de la seva família, perquè no veuen el que no volen 
veure, no senten el que no volen sentir i no entenen 
el que no estan preparats per a entendre. Per això, és 

important mirar-se al mirall, escrutar-se i escoltar-se, 
preparant-se per a mirar la realitat, per actuar i per 
dirigir l’energia en el moment present.

Preguntem-nos: ens hem convertit en víctimes de les 
circumstàncies o controlem realment el nostre temps?

Si volem aconseguir els nostres objectius, és imprescindible.

Hem de traduir objectius i propòsits a llarg termini en 
tasques i activitats de l’aquí i de l’ara. I això significa 
decidir, prioritzar i tenir una base de decisió, respo-
nent únicament als objectius que volem aconseguir i 
mai a les exigències que ens imposin els altres.

Si tenim una visió global, estructura i control dels 
nostres objectius, la RCMM diària ens dirà com 
hem de planificar el temps de l’endemà. Hem de 
fer el que jo li dic el termòmetre del meu dia..24 h.

Abans de fer-ho, hem de preguntar-nos:

Què hem fet avui?

Què hem après i en què ens hem equivocat?

Què farem demà per a acostar-nos als nostres 
objectius?

Quan fem el pla diari (el termòmetre de demà) ens ado-
narem que hi ha pocs forats que queden lliures. Per això, 

Però, per a ser realment efectius, necessitem unes regles 
que siguin capaces de coordinar el que hem de fer i quan ho 
hem de fer amb el que volem fer. Unes regles que ens per-
metin, dedicant el mínim esforç i el mínim temps possibles, 
aconseguir el màxim de resultats.

Si no volem tenir estrès, a les nostres mans està la solució, 
perquè l’estrès no és més que la diferència, entre el que faig 
i el que voldria fer. El que faig depèn de mi i el que voldria 
fer... també.

I això és el que podem aconseguir, a través de tres passos:

1. Establir molt bé què vull (objectius).

2. Determinar les tasques o activitats que 
necessito per a aconseguir-ho.

3. Dedicar temps/vida a aquestes tas-
ques o activitats.

El primer i més important és tenir una visió clara dels nos-
tres objectius i recordar-los constantment. Perquè el que 
no tenim a la vista, no ho tenim en la ment. Per això, hem 
de definir amb claredat quines són les tasques més im-
portants, per quins començarem i quins poden esperar.

Tothom vol resultats però...sabem prioritzar? Tot 
no ho podem fer!

Aquesta és la primera habilitat que hem de treballar: la 
capacitat per a obtenir resultats, entesos com el retorn 
de la inversió, allò que aconseguim després de destinar 
recursos com el temps, l’esforç o els diners. Són l’horitzó 
que tracem quan emprenem un projecte i, per tant, la 
conseqüència esperada de l’acció o de la sèrie d’accions 
que duem a terme. Però el resultat no pot mesurar-se 
només per la inversió de temps que ha requerit, atès que 
ningú paga per hores de treball, sinó pels efectes que 
obtenim. I si no, a qui li agradaria tenir un equip de per-
sones que treballés molt i al qual paguéssim per hores 
treballades, però que no aconseguís cap resultat?

Si volem obtenir resultats, el primer que hem de fer és 
crear una bona i organitzada base de decisió, que serà el 
lloc en el qual col·locarem tot allò que hem de realitzar, 
establint prioritats. La primera decisió i la més important 
és: què vull? I, per a reforçar aquesta decisió, em pregun-
taré: per què? i per a què?.

Per a aconseguir resultats haig de visualitzar-los perfecta-
ment i mesurar-los, perquè tot el que no es pot mesurar 
no es pot controlar i, per tant, no hi ha manera possible 
de comprovar el seu avanç. Haig de fixar prioritats, distin-
gint entre l’urgent i l’important, i no descurar les accions 
diàries que han de conduir-me cap al meu objectiu.

Per a poder prioritzar, haig de tenir una visió 
global de totes les activitats, que em permeti 
ordenar-les en el temps i classificar-les sobre la 
base de la seva importància i la seva urgència.

D’una forma molt senzilla, podríem encasellar 
les nostres accions diàries en aquest quadre.

La urgència es mesura sobre la base del temps 
que falta perquè l’acció succeeixi i a la compara-
ció que establim envers altres activitats. La im-
portància, en canvi, es mesura sobre la base del 
resultat que s’obté amb aquesta acció i, igual-
ment, a la comparació entre les activitats.

Preguntem-nos: quina és per a mi l’activitat més 
important? Tinguem en compte que la importàn-
cia és una cosa subjectiva: haig d’atorgar-la jo, 
sobre la base dels meus criteris, i no els altres.

Per a establir prioritats, necessito tenir una visió 
global de tot el que haig de fer, establint com-
paracions entre les tasques. Quan alguna cosa 
no és ni important ni urgent (per a mi), el millor 
és no ocupar-se d’això. Al nostre voltant estem 
acostumats a veure a gent que realitza accions 
trivials i indiferents, que no els condueixen a cap 
part ni tenen absolutament res a veure amb els 
objectius que persegueixen. I, no obstant això, 
continuen realitzant-les. Si volem obtenir resul-
tats, hem de col·locar aquestes activitats en el 
quadrant de l’eliminació.

Imaginem que m’enfronto a dues qüestions 
igual d’urgents, però una d’elles és més impor-
tant per a mi. El que haig de fer és delegar la que 
és urgent i no important. Si bona part del meu 
treball es concentra en el quadrant de l’urgent 
i important, estic en crisi, sóc un bomber que 
apaga focs i que gairebé sempre està situat en el 
quadrant de l’estrès i l’imprevist. És acceptable 
ser aquí quan es tracta d’imprevistos (que no he 
pogut planificar), però de manera constant i ha-
bitual no puc mantenir-me en aquest quadrant.

On sempre haig d’estar treballant és en allò que és impor-
tant però no urgent. És el quadrant que no puc desatendre, 
el quadrant de la planificació, que fa que quan les tasques 
siguin urgents i importants ja estiguin fetes (proactivitat). 
Per exemple l’esport, cuidar el cos, anar a l’Arsenal, perquè 
quan me’l recepti el metge ja he arribat una mica tard.

Hi ha persones que, com més fan, més s’allunyen del que 
volen aconseguir. Hem d’evitar apagar focs i, per a això, és 
molt important que cada dia, abans de començar a treba-
llar, planifiquem el nostre temps. Fem una relació de les 
accions diàries, classificant-les en quatre columnes:

Si no aconsegueixo tenir clara la connexió entre el que faig 
i el que vull aconseguir, significa que estic fent coses de les 
quals no hauria d’encarregar-me jo. Si desitjo obtenir re-
sultats, no és qüestió de treballar molt, sinó de concentrar 
els esforços en el treball que haig de fer. Per a això, haig de 
tenir clar cap a on vaig i quins són els meus objectius.

Aquests senzills eixos ens ajudaran a classificar les acti-
vitats i visualitzar les prioritats. El meu objectiu és gaudir 
amb el que faig i l’aconseguiré si sento que tinc el control 
de la meva vida, alguna cosa que té molt a veure amb l’or-
ganització del meu cervell i del meu entorn.

Un dels meus millors consells, és fer la RCMM diària.

Moltes vegades és per falta de temps de reflexió i és aquí 
on vull introduir una nova idea clau: donem-nos vint mi-
nuts diaris per formar part de la reunió més important 
que un pot mantenir, que és la reunió amb mi mateix 
(RCMM), preguntant-nos què hem fet avui, on hem inver-
tit el nostre temps / vida, què farem demà, en què inver-
tirem el nostre temps. I, una vegada fet això, el més im-
portant: ens preguntarem què té a veure tot això, la qual 
cosa hem fet avui i el que farem demà, amb els objectius 
que ens hem marcat, si treballem en una direcció, no pot 
ser que les tasques diàries no tinguin res a veure amb els 
nostres objectius.

EL QUE HE DE
FER JO

QUÈ HE DE 
DEIXAR DE FER 
JO (NO ÉS MEU)

ALLÒ QUE PODRIA 
DEIXAR DE FER (SI 
NO HO FAIG, NO 

PASSA RES)

ALLÒ QUE
HE DE DELEGAR
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cada dia, rutinàriament, també hem de preguntar-nos:

Quin temps tinc ja planificat o ocupat?

Quin temps tinc disponible?

Com haig d’utilitzar el temps disponible?

En aquesta reunió amb mi mateix (RCMM), haig de 
fer un inventari de què he realitzat, planificar detalla-
dament el que faré demà, decidir com usar el temps 
disponible i preparar l’endemà amb detall (arxius, do-
cuments, agendes, bitllets).

El dia és el període de planificació més important de tots 
i, per tant, si controlo tots els dies de la meva vida, con-
trolo la vida. Allò que és més important, la tranquil·litat 
mental. Jo construeixo la meva vida, la treballo i la visc.

Són preguntes que cada dia hem de formular-nos a 
nosaltres mateixos abans d’arribar a casa i, d’aquesta 
manera, podrem desconnectar del treball, perquè ja 
haurem planificat el que farem l’endemà.

Per tant, estarem a casa presents, de cos i de ment, i no 
com fa molta gent que porta els problemes del treball a 
casa i els de casa al treball.

Voltors del temps, quants en tinc?

Partint de la base que el nostre temps és la nostra vida, no 
hem d’escatimar esforços a optimitzar al màxim tot allò que 
fem, dedicant-nos al que realment volem i no al que els al-
tres esperen o volen de nosaltres. En definitiva, qui dirigeix 
el nostre vaixell? Està clar que hem de prendre el timó de les 
nostres vides, però estem envoltats de molts factors exter-
ns, que ens pressionen i ens desvien de la ruta. Si canviem 
el rumb només uns graus de desviació, al principi ni tan sols 
el notem. Però al cap d’unes jornades, la diferència és de 
moltes milles i el vaixell ens condueix cap a un destí comple-
tament diferent del que ens havíem proposat.

Els corrents marins poden comparar-se amb les 
circumstàncies adverses que ens desplacen uns graus del 
nostre rumb i ens porten cap a on no volem anar.

Per a corregir i contrarestar aquests factors, és necessa-
ri ser proactiu més que reactiu, reflexionar, conèixer i re-
conèixer aquests corrents adversos, aquests factors exter-
ns que amenacen el nostre rumb, als quals anomenarem 
«lladres del temps» o fins i tot «voltors del temps».

Els voltors són ocells carronyers, que volen molt alt, per a 
poder visualitzar una gran extensió de terreny i trobar fà-
cilment a la seva presa. Una vegada decideixen anar a per 
ella, es llancen en picat, a velocitat de vertigen, tan ràpid 
que la presa no té temps de veure’ls arribar i, quan s’ado-
na, ja està en les seves arpes. En la nostra vida, aquests vol-
tors estan pertot arreu. Pensem en els companys d’oficina 
que entren al teu despatx amb un cafè a la mà, s’asseuen 
enfront de tu, fan un lloc entre els teus papers per a deixar 
la seva tassa i es disposen a parlar de les més absolutes tri-
vialitats. No ho dubtis, al cap de vint o trenta minuts, diran: 
«Què tard és. Me’n vaig que tinc molt a fer». I sortiran de la 
teva oficina, havent arruïnat el teu temps.

Els lladres del temps o voltors del temps són factors, valors 
i desplaçaments que ens roben part de la nostra vida. Es-
capen a la nostra organització, perquè es presenten sense 
que els hàgim programat, i absorbeixen el temps que te-
níem destinat per a altres coses ja planificades. Si no tenim 
la fermesa, la claredat, la coherència, l’equilibri, la valentia, 
el rigor, la força de voluntat i l’organització necessàries, no 
podrem reconduir-los.

Tot resideix en una cosa tan senzilla com aprendre a dir 
NO. I, per a això, és necessari avaluar ràpidament allò que 

ens succeeix, prendre decisions i saber descartar o, 
al contrari, variar els plans quan decidim que el «lla-
dre del temps» té un valor suficient o fins i tot millor. 
Però en tot cas, hem de ser nosaltres els qui pren-
guem la decisió d’acceptar al lladre, evitant el con-
trari: que sigui el lladre qui decideixi per nosaltres.

Els lladres del temps estan a l’aguait i a tot arreu, 
procedeixen del nostre entorn i de les nostres cir-
cumstàncies. Pensem que la gent que ens envolta té 
les seves pròpies prioritats, que no necessàriament 
coincideixen amb les nostres.

En aquest llibre “L’art de gestionar EL TEMPS” que 
està ja en la 10a edició, trobareu exercicis, idees 
i moltes eines pràctiques per aconseguir el que 
cadascú es proposi.

Si tens alguna pregunta o alguna cosa en què jo et 
pugui ajudar, escriu-me a gustavo@grupocmr.com, 
i si tens el llibre jo em comprometo a dedicar-te’l.

Ja estem arribant al final d’aquest article que m’ha 
demanat el meu amic Dani Batlle i que he fet amb 
molta il·lusió, posant-li molta vida.

He volgut deixar-vos en la vostra ment la 
reflexió de...on estem?, què fem?, i com mi-
llorar-ho? He volgut inspirar-vos idees i com 
utilitzar alguna eina pràctica, perquè cadascú  
triï per on començar i posar acció a la inten-
ció... Però no vull acabar sense posar unes 
idees més que us puguin ajudar..

10 idees en forma de decàleg, a 
tenir en compte:

1. Dirigeix la teva vida si no vols que te la dirigeixin.

2. Desaprèn per a aprendre.

3. No t’excusis, perquè t’acuses.

4. Canvia intencions en accions.

5. Fes esport i cuida el teu cos.

6. Sé generós i ajuda als altres.

7. Cerca la part positiva, existeix.

8. Els teus pensaments són el teu futur. Cuida’ls

9. Somriu i gaudeix més amb els teus amics.

10. No et preocupis, ocupa’t.
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Ara sí, per a finalitzar, recordar certs 
missatges clau...

Decidim el que vulguem, però fem-ho sempre 
amb il·lusió, perquè aquest és el motor de la 
bona vida.

No omplim el dia de moltes activitats, solament 
les necessàries per aconseguir el que volem.

Busquem l’equilibri entre vida privada i vida pro-
fessional, reservant temps per a nosaltres matei-
xos (oci, descans).

Per aconseguir qualsevol objectiu, el primer és... 
estar ben preparat.

Reflexionem abans d’actuar.

Una vegada identificats els nostres objectius, co-
mencem a treballar segons el sistema d’organit-
zació que hem dissenyat per nosaltres mateixos.

Hem de saber sempre quines tasques ineludibles 
hem de fer i cenyir-nos a la planificació.

Deleguem tot allò que puguin fer els altres i de-
diquem-nos personalment a allò que ens donarà 
els resultats que perseguim.

Aprenguem a gestionar les interrupcions i orien-
tem el nostre temps als objectius.

I per acabar, recordem que molta gent fa moltes co-
ses però oblida el fonamental: seguir, en el dia a dia, 
un pla traçat. Què vaig dir que faria i què he fet? Què 
em queda per fer? Què he après? Aquest seguiment 
permet corregir les desviacions i no és més que la 
RCMM. No deixem mai de celebrar, diàriament, 
aquesta reunió amb nosaltres mateixos.

Canviem en el nostre vocabulari la paraula 
TEMPS per la paraula VIDA. Jo ja no em pregunto 
mai: quant temps dedicaré a tal cosa o tal altra?, 
sinó que em dic: quanta vida posaré en...?

Espero que vosaltres feu el mateix, que tin-
gueu molta sort i recordeu: si organitzem i 
planifiquem bé el nostre temps, gestionem i 
controlem bé la nostra vida.

Com Teresa de Calcuta va dir, «Passem molt 
temps guanyant-nos la vida, però no prou 
temps vivint-la».

Us desitjo que visqueu i aconseguiu el que us 
proposeu.

Ens veiem a l’Arsenal.

Que sigueu molt feliços. 

PD. A la meva web gustavopiera.com 
trobareu informació i idees de com poder 
millorar i seguir creixent.
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ENTREVISTA 
A FERNANDO 
BELASTEGUÍN
FERNANDO BELASTEGUÍN (PEHUAJÓ, 

BUENOS AIRES, 19-V-1979) COMPAGINA 

LA SEVA CONDICIÓ DE LLEGENDA 

VIVA DEL PÀDEL AMB LA D’EMPRESARI 

PROMOTOR D’AQUEST ESPORT AMB 

L’OBERTURA DEL PRIMER BELA PÀDEL 

CENTER A ALACANT.

Fa molts anys que vius a Barcelona, com és 
la teva vida aquí?

Visc a Espanya fa vint anys, 7 a Madrid i 13 a Barcelona. A 
Madrid tinc als meus pares espanyols. A Barcelona, des de 
fa tretze anys tinc a la meva família. Vaig venir a viure aquí 
per la meva dona i els meus fills han nascut aquí.

Com d’important és per a tu la família?

Ho és tot. Si em veus jugar pots tenir la sensació que sóc 
indestructible, que semblo un ordinador dins d’una pista 
de pàdel, però amb la família sóc com un castell de sorra. 
Si no estic bé amb la família, aquest castell tan fort passa 
a ser molt feble. La meva família, tant la de l’Argentina 
com la que he pogut fer a Espanya, són el pilar de la meva 
vida i de la meva carrera.

D’on ve la frase ‘Un Belasteguín mai es ren-
deix’ que portes en la pala?

Li estaré agraït a Wilson tota la vida perquè és una frase 
que jo li dic als meus fills sempre. L’any 2018 vaig tenir 
una lesió molt seriosa en el tendó del braç dret i era molt 
probable que hagués de deixar de jugar. Vaig estar du-
rant cinc mesos treballant matí, tarda i nit. Un d’aquests 
mesos, la meva filla Sofia va venir d’escola amb un dibuix 
en el qual va escriure aquesta frase. Jo li vaig dir que m’ho 
guardaria perquè si tornava a jugar, em donaria sort. 
Vaig jugar el màster i el vaig guanyar. En aquest moment 
vaig recordar que tenia el dibuix la bossa... És un record 
espectacular.

Parlem una miqueta de l’actualitat... Com 
afrontes la teva nova etapa amb Wilson?

L’etapa amb Wilson l’afronto amb una il·lusió molt 
gran. Wilson em va conquistar, ja que em va dir que 
volia fer gran aquest esport, volia que el pàdel fos co-
negut mundialment.

Aquesta associació amb Wilson no podria 
ser més emocionant per a mi. Aquesta és 
una companyia que ha estat en el cim del joc 
en els esports de raqueta durant un segle i 
compromesa amb el creixement d’aquests 
esports. Tenen un coneixement tremend de 
com crear nous productes que li donin als 
atletes un avantatge i ara aportarem aquest 
avantatge a el Pàdel. És un matrimoni perfec-
te d’experiència i passió.

Enguany canvies de parella i jugaràs amb 
Sanyo. Per què et vas decantar per ell?

Jo tenia clar amb Tàpia que érem dos juga-
dors de revés i després de jugar a vuitens a 
Sardenya ens va quedar clar que havíem de 
buscar companys de drive. Era inevitable 
buscar un jugador de dreta i la meva primera 
opció era Sanyo, al qual considero el millor 
del circuit en aquesta posició.

Què has millorat més en els últims 
anys? Ets un jugador diferent?

En els últims anys, he millorat en tots els as-
pectes del joc. Avui, sóc un jugador molt més 
complet del que vaig ser en el passat. El dia 
en què senti que no milloro a anar a entrenar, 
aquest dia em retiraré.

Què pot ser més determinant en el pàdel 
actual, l’experiència o la joventut?

Els més grans hem de fer un treball físic 
enorme, i els de menor edat han de guanyar 
solidesa. Crec que per a ser competitiu cal 
exigir-se molt en el físic, tècnic i tàctic, i si falles 
en una d’elles, a la pista es nota.

Presentació marca Wilson Bela amb 
Bertín Osborne.
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Després de setze anys com a núme-
ro u del món, què li queda per acon-
seguir a Belasteguín en les pistes de 
20x10?

Entreno cada dia amb l’obsessió de conti-
nuar millorant perquè el dia que em retiri 
ofereixi la meva millor versió professio-
nal. I em desperto cada matí convençut 
que el millor de la meva carrera encara 
està per arribar.

Passem al Bela empresari. Hi haurà 
qui pensi que emergeix la figura 
d’un Bela empresari perquè li va 
quedant menys a la seva carrera 
esportiva...

Jo seré esportista tota la meva vida però 
la veritat és que ens hem reunit amb 
l’equip de One16Sports, Teddy Puig, 
Marc Capdevila, Jorge Álvarez i jo mateix 
per a aventurar-nos en una nova societat 
anomenada Bela Pàdel Center per des-
envolupar aquests centres esportius, el 

Socis Bela Pàdel Center i 

One16sports: Jorge Álvarez, 

Marc Capdevila, Fernando 

Belasteguín i Teddy Puig.

primer d’ells sota el nom de Bela Pà-
del Center Alacant. Ja tenim més de 
30 peticions per obrir clubs a Suè-
cia, Dubai, Mèxic, Portugal, Itàlia, 
França, Bèlgica, Argentina, Holanda, 
Alemanya, Anglaterra, Dinamarca, 
els EUA... una cosa que ens està so-
brepassant una mica i preferim se-
guir amb un creixement ordenat.

Ara el nostre principal objectiu és 
obrir un aquí a Barcelona amb l’ob-
jectiu d’acostar el pàdel a tot aquell 
que vulgui gaudir d’ell i poder tras-
lladar a tot aquell que ens visiti uns 
valors que creiem que són fonamen-
tals per al creixement esportiu, però 
sobretot per al creixement personal.

Per què Alacant com la primera seu d’aquest nou projecte 
empresarial i esportiu que porta el teu nom?

Ens va contactar al juliol Tom Murray, que és soci nostre al projecte, i ens 
va encantar la idea de l’Arena perquè Alacant és un enclavament molt 
internacional i considerem que és fonamental pel desenvolupament del 
pàdel. A més de Barcelona, on obrirem un altre centre, pensàvem en dos 
llocs més a Espanya: Alacant i Marbella. I ens vam decidir pel de la Platja 
de Sant Joan per l’enclavament, perquè està dins un club com l’Arena en 
una gran ubicació. Em va seduir des del principi. Pel seu clima, Alacant 
té una gran cultura esportiva. És una de les zones d’Espanya amb més 
practicants i assistents als tornejos de pàdel. Són moltes coses en positiu 
i també ens ha donat suport des de l’inici la Regidoria d’Esports. I ara a 
treballar, perquè crear una marca costa tota una vida i enviar-la en orris 
és molt fàcil. Estic encantat.

Miki Núñez, Àlex Corretja, Alberto Berasategui, Sergi Bruguera, 

Fernando Belasteguín, Patrick Kluivert, Carlos Costa, Albert 

Costa, Víctor Tomàs, Tommy Robredo i Teddy Puig.
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En què consisteix aquesta iniciativa 
del Bela Pàdel Center? Què aporta de 
nou a l’esport de la pala?

Ho tinc molt clar: mai li diré a un pare 
que em porti als seus fills al Bela Pà-
del Center perquè li asseguri que se-
ran jugadors professionals. El que sí 
que li assegurarem és que el pàdel 
no és la fi, sinó el mitjà per a edu-
car-los en els valors de l’esport que 
jo he après durant molts anys i que 
partim de l’esforç i el sacrifici diaris.

En els seus clubs us centrareu 
més en el pàdel formatiu?

No, hi haurà de tot. Bela Academy, es-
cola d’adults i de nens, competicions... 
El pàdel és de tots. La idea és retornar-li 
al pàdel a través d’aquests centres tot el 
que m’ha donat a mi.

Bela Pàdel Center Alacant.

Bela Pàdel Center Alacant.
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BIKRAM IOGA: ENTRENAR EL 
COS I LA MENT A 40 GRAUS

P rincipis de gener a la capital. És dilluns al 
matí i el primer que m’adono en sortir al 
carrer és que sembla que per fi ha arribat 

el veritable hivern. Sortejant les fulles caigudes dels 
arbres i abrigada amb la meva bufanda de cashmere 
que evita que el gèlid aire es coli pel meu cos, em 
dirigeixo a Arsenal Femení, on m’espera la Marisol 
Sarria, pionera espanyola en Hot Ioga.

Una vez en el Club, Marisol me invita a entrar en la 
sala donde imparte Bikram Yoga, la SALA 40. Una 
ola de calor y humedad me sorprende.

Marisol Sarria es va certificar com a professora amb 
Bikram Choudhury a Los Angeles (als Estats Units) 
l’any 2005, i imparteix classes des de llavors. És una 
de les professores amb més experiència d’Espanya, 
la qual cosa li confereix un respecte que s’estén a 
tots els cercles de Bikram i Hot Ioga del país.

AQUESTA NOVA DISCIPLINA HA DESEMBARCAT RECENTMENT 

ALS CLUBS FEMENINS ARSENAL.

Una vegada al Club, la Marisol em convida a entrar 
a la sala on imparteix Bikram Ioga, la SALA 40. Una 
onada de calor i humitat em sorprèn.

El Bikram o Hot Ioga és una modalitat una mica 
especial. Es practica en una sala a 40 °C i amb un 
40% d’humitat – d’aquí el nom de SALA 40– i durant 
la classe, les alumnes reben les indicacions d’una 
professora que dóna instruccions durant 60 o 90 
minuts, afavorint la concentració perquè sigui un 
exercici conscient. 

D’on procedeix aquesta modalitat del ioga?

Aquest tipus de ioga el va inventar Bikram Choudhury, a Cal-
cuta. Es va lesionar un genoll i no podia moure’s. Llavors va 
començar a fer ioga amb un gran guru, Bishnu Ghosh, que era 
germà de Yogananda i un dels primers que va portar el ioga 
a occident. Choudhury es va curar completament de la seva 
malaltia i va començar a ajudar a aquest guru. El que feien 
era tractar i sanar a la gent amb mals de panxa, d’espatlla, 
de cap... i els anaven dient una postura per a cada malaltia. 
Només podien sanar a 15 persones al dia, perquè havien 
d’assistir-les una per una, així que van començar a sanar en 
grup a través del Bikram Ioga.

I com es va popularitzar?

Va ser durant els anys setanta. El president dels Estats Units, 
Richard Nixon, es va assabentar que es feia aquest tipus de 
ioga i va cridar a Bikram Choudhury. Nixon tenia una trom-
bosi a la cama esquerra, estava postrat en un llit i Bikram 
el va curar. Era just l’època de Shirley Maclaine, l’estrella de 
Hollywood, que també era fan de Bikram, i a través d’aquests 
dos personatges es va fer famós. El bressol va ser a Califòrnia 
i des d’allà es va distribuir al món sencer.

En què consisteix el Bikram Ioga?

Una classe de Bikram Ioga es compon de dos exercicis de 
respiració i 26 postures de hatha ioga. La primera part de 
la sessió es fa dempeus i la segona a la terra. En una única 
classe aconsegueixes estimular tots els sistemes del cos humà.

La Universitat de Texas va fer un estudi i va determinar 
que els beneficis del ioga tradicional, o d’una altra mena 
de ioga, eren els mateixos que s’obtenien amb el Bikram 
Ioga. Estàs d’acord?

Tot ioga és bo perquè són postures que treballen tot el cos. 
La diferència del ioga amb calor, a 40 graus, és que potencia 
la sudoració expulsant els elements i deixalles de manera 
freqüent que ja el cos no necessita. En el moment que es 
transpira, el cos accelera el seu metabolisme i inicia el procés 
per a eliminar toxines. Sí, la suor elimina toxines, igual que 
la majoria de mecanismes de secreció del nostre cos, només 
que aquesta és una manera més efectiva perquè utilitza un 
òrgan molt més gran, la pell. És al·lucinant el canvi d’una 
persona que practica Bikram durant dues setmanes, tant en 
el cos com en la ment!

En l’actualitat, quins beneficis té per a 
la societat aquest tipus de ioga?

El benefici més gran és aquietar la ment, calmar 
les fluctuacions de la ment. Les classes són 
guiades per veu i, si escoltes molt atentament 
i poses tota la teva concentració a escoltar, 
aconseguiràs deixar de pensar i enfocar la ment 
en l’aquí i ara, aconseguint una meditació en 
acció. I poder fer clic a la ment el temps que 
dura una classe és, en aquesta societat que 
vivim, el regal més gran.

Per descomptat hi ha molts beneficis en l’àmbit 
físic, on l’enfocament principal està a enfortir 
l’esquena: els dolors i lesions d’esquena són 
en el 90% dels casos per feblesa. A través de 
la pràctica de Bikram fem la teva esquena forta 
i flexible, que subjecti bé la teva columna ver-
tebral, la rejovenim. El mateix passa amb els 
genolls; en enfortir-se i estabilitzar-se, desapa-
reixen els dolors. Es guanya en equilibri, temps 
de reacció, velocitat, agilitat, vigor, potència, i 
coordinació.

En ser sempre les mateixes postures i exercicis 
de respiració es va coneixent millor la sèrie cada 
dia, es va aprenent en cada classe a treure major 
benefici de cada postura (asana) perquè sempre 
són les mateixes, així la sòcia que assisteix de 
manera rutinària, té cada vegada més base 
sobre la qual construir. Cal ser constant, però 
en tratctar-se d’un exercici tan complet en tots 
els aspectes, els beneficis físics i psicològics es 
noten des de la primera sessió.

Text: Mar Rotger i Fer González
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Crida molt l’atenció que es faci exercici 
a 40 °C. Hi ha algun perill fent ioga a una 
temperatura tan alta?

Fa moltíssims anys que treballem això, s’han rea-
litzat estudis en el món sencer i mai hem vist que 
passés res. La calor és la mateixa que suportes 
quan te’n vas al Carib de viatge: el primer dia estàs 
una mica adormida i el segon estàs a la platja tan 
tranquil·la. Això és exactament el mateix. Es tracta 
d’acostumar el cos i també a la ment.

Llavors, pot practicar-ho una persona que no 
hagi fet mai ioga?

Moltes vegades hi ha molta confusió i ens creiem 
que el ioga és posar-se el peu darrere del cap. Res 
més lluny d’això. Bikram Choudhury té una frase 
que és: “mai s’està massa malalt, mai s’és massa 
vell, mai s’està massa malament per començar a 
practicar Bikram Ioga”. Mai ets massa gran, ni tens 
massa sobrepès, ni estàs massa malament per a no 
poder venir a classe. 

Sala 40 Madrid.

Sala 40 Barcelona.

Què ha de tenir en compte una persona 
que mai hagi fet ioga amb calor per entrar 
a la seva primera classe?

Les recomanacions que donem són acudir a clas-
se ben hidratada, tenir dues hores l’estómac buit 
abans de venir a classe i, simplement, parar quan 
no puguis més, asseure’t, respirar i, quan estiguis 
millor, unir-te als altres.

Així mateix, abans d’iniciar-se en una activitat a la 
Sala 40, totes les alumnes han de passar una entre-
vista amb la Direcció Esportiva, en la qual avaluem 
l’aptitud de cadascuna i els expliquem la indumen-
tària i les recomanacions i normativa.

- Recomanem roba molt lleugera i ajustada, a 
causa de l’alta temperatura de la sala.

- Ús obligatori de la mascareta durant tota la sessió.

- A la sala només es pot accedir amb una 
ampolla d’aigua i la tovallola. El calçat es 
deixarà a l’entrada de la sala.

- Es recomana no portar rellotge.

- Ús obligatori de la tovallola de ioga perso-
nalitzada. Aquesta activitat té com a peculia-
ritat l’ús obligatori d’una tovallola especial 
personal que hauran de portar de casa cada 
dia per col·locar-la damunt els nostres mat 

ENCARA NO CONEIX LES MILLORS SALES D’EUROPA PER 
A TREBALLAR A 40 GRAUS?

Descobreixi-les a Arsenal Femení Barcelona i Arsenal Femení Madrid!

de ioga. Arsenal té a la seva disposició la ven-
da del “Folding Travel Mat” per si li resulta 
més còmode poder adquirir-ho aquí. Però 
pot portar el model que més li agradi.

- És necessari reservar la seva plaça per a as-
sistir a la classe amb un màxim de 24 hores 
d’antelació.

- Si estàs embarassada, consulta amb el teu gine-
còleg si aquesta activitat és recomanable per a tu.

- Està contraindicat en pacients amb risc cardio-
vascular i en algunes patologies cròniques.

INDUMENTÀRIA, RECOMANACIONS I 
NORMATIVA:

Pugin a la nostra nova sala 40, en els horaris programats i 

gaudeixin d’una sala perfectament aclimatada i unes professores 

veteranes i reconegudes en el món del Bikram Ioga. 

NO OBLIDI RESERVAR LA SEVA PLAÇA.

revista grup arsenal 57
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DESPRÉS DE MÉS DE 5 ANYS UTILITZANT-LO A ARSENAL MASCULÍ DE MANERA 
PIONERA AL SECTOR, WHATSAPP ES CONSOLIDA COM LA PRINCIPAL EINA DE 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ A TOTS ELS CLUBS ARSENAL.

Text: Joan Pérez

ELS NOSTRES CANALS DE 
WHATSAPP, L’ATENCIÓ MÉS 
PERSONALITZADA J a fa més de 5 anys que una idea innovadora va néixer a la Direcció 

del club masculí: organitzar partits de pàdel a través de WhatsApp. 
Aquesta primera idea es va anar desenvolupant i consolidant, 

donant forma al sistema de WhatsApp de Pàdel que avui coneixem a 
Arsenal Masculí. Un sistema d’informació d’esdeveniments i tornejos de 
pàdel i de gestió diària de partits per als socis. Però a aquesta primera 
idea de difusió d’informació i d’organització se li afegeix una funció que 
amb els anys hem desenvolupat i donat la importància que requeria: 
l’atenció personalitzada.

Avui dia la majoria de nosaltres considerem WhatsApp com una forma 
imprescindible de comunicar-nos en la nostra activitat diària, tant en 
el nostre àmbit laboral com en el personal. I no és per menys, ja que 
aquesta eina ens proporciona la possibilitat d’enviar textos informals 
d’una manera ràpida i senzilla i, fins i tot, si tenim la sort que el nostre 
interlocutor pot (o vol), mantenir una conversa a temps real però amb la 
possibilitat de fer-la sense que se n’assabenti ningú fins i tot enmig d’una 
reunió de treball, a diferència de la trucada.

Basant-nos en totes aquestes premisses, i tenint com a referència el 
nostre primer canal de WhatsApp per a la gestió del pàdel a Arsenal 
Masculí, al llarg dels últims anys hem vist la necessitat d’incorporar nous 
números de telèfon de WhatsApp específics per a cadascuna de les 
nostres activitats principals com són els telèfons de WhatsApp Informació 
i WhatsApp Fitness, que ja fa anys que funcionen a Arsenal Masculí.

Esprement al màxim aquesta pràctica via de comunicació, incorporem 
ara dos nous telèfons: WhatsApp d’Arsenal Femení Barcelona i WhatsApp 
d’Arsenal Femení Madrid. Un nou telèfon per a cada club femení on 
les sòcies Arsenal podran estar informades d’aquelles notícies més 
rellevants del club, així com també poder-se posar en contacte a través 
d’aquesta plataforma de missatges instantanis.

WhatsApp ens facilita com a club desenvolupar i potenciar l’atenció 
personalitzada que tant ens caracteritza. Amb això podem atendre a tots 
els socis i sòcies que ens contactin des de qualsevol lloc de manera fàcil 
i gairebé instantània. Però no només ens aporta aquesta atenció única, 
també ens ajuda molt a poder difondre fàcilment i fer arribar a tots els 
socis i sòcies de cadascun dels clubs informació d’importància de forma 
ràpida, personal i segura. Per a aquestes difusions puntuals d’informació 
rellevant utilitzem les Llistes de Difusió. Les Llistes de Difusió podrien 
assemblar-se a la còpia oculta d’un mail, el que ens permet fer enviaments 
massius a tots els usuaris però assegurant sempre la confidencialitat de 
cadascun, ja que cada receptor rep els missatges de manera individual i 
no pot veure a quins altres socis i sòcies se’ls ha enviat. Per poder rebre 
aquestes informacions puntuals importants només cal una condició: 
guardar-se el número a l’agenda de contactes del telèfon mòbil, en 
cas contrari WhatsApp actua com Anti-Spam i no deixa la recepció de 
missatges enviats per Llistes de Difusió des de números desconeguts.
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Així doncs, no t’oblidis de guardar el número de telèfon del teu 
club a la teva agenda de contactes:

- WhatsApp Informació d’Arsenal Masculí: 636 012 858

- WhatsApp Informació d’Arsenal Femení Barcelona: 626 679 155

- WhatsApp Informació d’Arsenal Femení Madrid: 686 194 929

Si els tres Arsenal tenen alguna cosa en comú amb una gran família, és la 
necessitat i el desig d’estar en contacte permanent (o al menys disponible 
perquè el/la contactin) amb tots els seus. Volem donar transparència, 
informació, accessibilitat i, sobretot, una atenció de tu a tu, molt ràpida 
i directa alhora que informal, seriosa, útil, familiar... El WhatsApp, a 
Arsenal Masculí, a Arsenal Femení Madrid i a Arsenal Femení Barcelona, 
és la nostra manera habitual de comunicar-nos amb la nostra família.

PREGUNTES FREQÜENTS:

És obligatori guardar-me el número del club 
del que sóc soci/a?

No és obligatori però si molt recomanable. Guardant 
el número a l’agenda de contactes permetem rebre 
missatges d’informació que envia la Direcció del club.

Al guardar-me el número rebré missatges 
d’altres socis com en un grup?

No! Mai! La nostra difusió de missatges sempre es 
fa a través de Llistes de Difusió. No són grups de 
WhatsApp, així que els socis i sòcies no es poden 
enviar missatges entre si ni veure qui contesta un 
missatge del club.

Puc trucar a aquests números de telèfon?

Recomanem ut i l i tzar  aquests  números només 
per  WhatsApp i  ut i l i tzar  e ls  números f ixos 
habituals  per  trucar .

M’enviaran informació d’un altre club Arsenal 
del que no sóc soci/a?

No. Des de cada club enviem únicament missatges 
WhatsApp als socis i sòcies del club en qüestió. 
D’aquesta manera, cada soci i sòcia d’Arsenal rebrà 
només informació del seu club.
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J a estem immersos en el primer trimestre de 
l ’any 2021, havent deixat enrere l ’esvalotat 
2020 que ens va portar la primera gran crisi 

sanitària del segle XXI.

Els últims gairebé dotze mesos han estat d’un tre-
ball molt intens, de dedicació completa, extenuant. 
Segurament, el mateix que cadascun de vosaltres 
heu hagut de desenvolupar en la vostra empresa. 
En aquest període, hem valorat la importància de 
l’activitat física per estar forts i fer front a la malal-
tia; hem comprès la rellevància d’una comunicació 
amable, pròxima i sincera per fer arribar el missatge 
desitjat i hem entès que la humilitat i l’empatia han 
de guiar el nostre futur.

El context actual ens ha recalcat la importància de 
continuar sent fidels als nostres valors de sempre i 
ha reforçat el nostre convenciment en la proposta de 
club que us hem ofert sempre, eminentment social, 
dirigit exclusivament a l’home i amb un tracte pròxim 
i familiar que faci que sentiu les nostres instal·lacions 
com la vostra segona casa.

Així i tot, encara que disposem d’un model de club 
únic i singular i encara que comptem amb unes ins-
tal·lacions de primer nivell, ara, més que mai, estem 
convençuts que vosaltres, els Socis, sou la part més 
important de la nostra entitat, la que dóna sentit a tot. 
Vosaltres doneu vida al dia a dia a Pomaret, gaudiu 
de les nostres activitats i serveis i genereu l’ambient 
especial que es respira al Club. Per vosaltres, Arsenal 
Masculí és més que un gimnàs, és un veritable Club 
Social. Per això, el meu més sincer agraïment per haver 
estat al nostre costat sempre i, molt especialment, 
durant aquests excepcionals últims mesos.

D’igual manera, la nostra proposta de club, les nos-
tres instal·lacions i els Socis no serien capaços de 
configurar el nostre Arsenal Masculí actual sense 
l’aportació i la dedicació professional i el compromís 
de tots i cadascun dels membres del Personal del 
Club. Per això, també vull agrair-vos a tots/es per 
haver contribuït decisivament al desenvolupament 
del Club en aquesta última època que, com sé, tam-
poc us ha estat fàcil.

Us envio una càlida abraçada a tots els Socis i Treba-
lladors/as i, molt especialment, a aquells/es que el 
Coronavirus us ha mostrat la seva pitjor cara havent 
de lluitar durament per superar la malaltia o havent 
perdut algun ser estimat.

Amb optimisme, il·lusió i responsabilitat, us convido a 
continuar gaudint del Club i a continuar donant vida a 
la gran família que formem a Arsenal Masculí Pomaret.

Daniel 
Batlle

E D I TO R I A L  D E

DIRECTOR 
ARSENAL MASCULÍ

Pomaret,49-53
08017 -  Barcelona

932 128 400
info@arsenalpomaret.com

WWW.ARSENALMASCULINO.COM
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PERE 
NIETO
SOCI D’ARSENAL 

MASCULÍ.

Text: Daniel Batlle

É s dijous i són les 07.00h del matí i 
Pere arriba puntual a la nostra cita 
a Arsenal Masculí. Porta una cartera 

amb alguns records de la seva dilatada 
trajectòria professional i un I-Pad amb mul-
titud d’arxius i fotografies que il·lustren la 
infinitat d’experiències viscudes al llarg de 
la seva carrera. Abans de començar l’en-
trevista, m’ensenya, orgullós, la Medalla al 
Treball del President Macià, que va rebre el 
passat 19 de desembre de 2019 de part del 
President de la Generalitat de Catalunya.

Què ha significat per tu   
aquest reconeixement?

He sentit una gran satisfacció perquè hagin 
pensat en mi com a mereixedor d’aquesta 
medalla. Però aquest premi és un petit detall. 
El que realment m’enorgulleix és fer la vista 
enrere i veure tot el camí que he fet en la 
meva vida professional i personal començant 
a treballar als 14 anys i jubilant-me als 75, tot 
ho he aconseguit a base d’esforç, tenacitat i 
algunes renúncies. Ho considero un premi als 
meus 60 anys de treball.

Com van ser els teus inicis?

Jo sóc de Queralbs i tinc una gran 
estima i afecte al meu poble natal.

Un poble preciós   
del Ripollès…

Sens dubte. Guardo excel·lents 
records de la meva infància allà, 
envoltat de bonics paratges naturals, 
tranquil·litat, aire pur i bons amics.

Fins quan vas estar    
a Queralbs?

Fins als 18 anys vaig estar al meu 
poble, però ja vaig començar a 
treballar a l’edat de 14 anys en un 
taller mecànic de Ripoll. Quan vaig 
complir la majoria d’edat me’n vaig 
anar a viure a Barcelona.

Què et va portar a canviar 
Queralbs per Barcelona?

Vaig anar a estudiar i treballar. 
Vaig treballar en un taller al carrer 
Sant Ramon del barri xinès mentre 
em vaig treure l’Oficialia Industrial. 
Després d’obtenir aquesta titulació 
vaig començar l’Enginyeria Tècnica 
a l’Escola Industrial. Sempre he 
treballat i estudiat al mateix temps 
i crec que és la millor fórmula. Els 
estudis et formen teòricament i 
el treball et forma pràcticament i 
t’ensenya sobre la vida.

M’han dit que no vas acabar 
l’Enginyeria Tècnica...

Tens bons informadors... Perquè així és. Un 
bon amic meu que treballava en una empresa 
de selecció de personal em va fer una anàlisi 
professional i em va dir que el meu fort era 
vendre, que ho deixés tot, que em posés 
americana i corbata i sortís a vendre. Jo li vaig 
dir que estava boig... En aquest moment que 
les coses em començaven a anar bé com ho 
anava a deixar tot...

Però, li vas acabar fent cas...

Sí. Em vaig oferir com a venedor a través 
de diversos anuncis del diari i vaig treballar 
com a venedor en diferents empreses i 
comercialitzant productes molt variats.

Com va ser aquesta experiència?

Molt dura. Ho vaig passar molt 
malament. La porta freda és molt dura.

La veritat és que vendre no és fàcil i 
menys si no coneixes al   
possible comprador...

Per vendre, un s’ha de guanyar la confiança 
del client. Sense ella és molt difícil tenir èxit. 
En aquesta primera etapa com a venedor 
em va ajudar molt un curs de vendes que 
vaig fer durant una setmana. No em van 
ensenyar res teòric ni pràctic, però em 
van ajudar a entendre i respectar l’ofici de 
venedor. Vaig entendre que ser venedor era 
una professió molt digna. Fins llavors tenia 
molt arrelada la mentalitat tancada del meu 
poble (Queralbs) que m’havia fet interioritzar 
que els venedors eren els “vividors”, els que 
enredaven... Quan vaig desactivar aquesta 
creença errònia vaig millorar la meva 
actitud i aptituds professionals. Hem de 
fugir dels estigmes perquè moltes vegades 
s’allunyen de la veritable realitat. En el meu 
cas, aquests clixés preestablerts m’estaven 
limitant com a venedor.

I el següent pas de la teva carrera...

Vaig seguir treballant en diferents empreses i amb variats 
productes i serveis: màquines expenedores, fotocopiadores, 
sector tèxtil, consultoria...

Vas acumular una bona experiència professional. 
Pots posar-nos alguns exemples d’experiències 
que et van fer créixer en aquesta etapa com a 
treballador per compte d’altri...

Te’n podria posar molts i variats però intentaré posar alguns 
que em van portar a algun aprenentatge.

Durant tota aquesta etapa laboral, no vaig deixar en cap 
moment de formar-me pel meu compte. Una bona formació és 
clau ser un gran professional.

En una de les empreses que vaig treballar no em vaig sentir 
còmode per l’ambient de treball que hi havia. Era excessivament 
competitiu i “americà” i una miqueta superficial. En una altra 
empresa vaig tenir diferències amb la Direcció. D’ambdues 
vaig acabar sortint agraint la confiança que havien dipositat 
en mi per dedicar-me a un altre nou projecte. Haig de dir que 
qualsevol experiència, sigui bona o dolenta, ens adoba fa 
créixer com a professionals (i com a persones). A més, haig de 
dir que no existeix el treball ideal, tots tenen punts a favor i 
molts altres en contra. El que sí que és important és confiar 
en un mateix per a poder tenir la valentia de fer els canvis 
que siguin precisos per trobar la ubicació laboral que més ens 
satisfaci i ens faci més feliços. Però repeteixo, no hi ha treball 
ni empresa perfecta.

Quines són les claus per a ser un bon venedor?

Serietat amb el client, compromís amb la companyia i 
passió pel producte.

Com vas acabar sent empresari?

Després del meu periple per diverses empreses, vaig entrar com a 
comercial en una empresa de croissants congelats. Va ser la meva 
primera experiència en el sector on m’he dedicat com a empresari.

“L’EQUIP PROFESSIONAL EN UNA EMPRESA 
ÉS ESSENCIAL. POT REVALORITZAR O 

ENFONSAR UNA COMPANYIA.”
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Com va ser aquest primer contacte?

Era una empresa petita en la qual crec que la meva aportació els 
va ajudar molt a incrementar la facturació i fer créixer l’empresa. 
Per motius diversos vaig sortir de l’empresa després d’haver pogut 
aportar el meu granet de sorra a la seva millora.

I llavors què?

En aquest moment de la meva carrera vaig decidir que no tornaria 
a treballar en una empresa si no participava d’ella.

I com ho vas aconseguir?

Molts dels amics, contactes, clients, col·laboradors que havia 
conegut en l’última empresa de croissants em van animar i van 
insistir perquè muntés la meva pròpia empresa. Vaig seguir els 
seus consells i així ho vaig fer. Vaig crear la meva empresa a Rubí 
dedicada a la fleca i la brioixeria.

I com va ser?

Va ser una gran experiència. Vaig aprendre a viure la meva 
professió des de l’altre costat de la barrera, com a empresari. 
Amb les majors pressions, exigències i responsabilitats que això 
comporta però també les majors alegries o decepcions que et 
reporta. Al cap d’uns anys vam vendre l’empresa.

Què va fallar?

Sincerament vam tenir un problema de producte. El producte 
que vam crear no era prou bo per aconseguir les vendes que 
esperàvem. En aquest sentit vull destacar que l’èxit comercial 
d’una empresa radica en el binomi bon producte – bon equip 
comercial. Un bon producte amb un mal equip comercial no 

“SEMPRE HE TREBALLAT 
I ESTUDIAT AL MATEIX 
TEMPS I CREC QUE ÉS 
LA MILLOR FÓRMULA. 

ELS ESTUDIS ET FORMEN 
TEÒRICAMENT I EL TREBALL 
ET FORMA PRÀCTICAMENT I 
T’ENSENYA SOBRE LA VIDA.”

“SI JO ESTIC BÉ, EL 
MEU ENTORN (FAMÍLIA 

I EMPRESA) TAMBÉ 
ESTARÀ BÉ. EL PRIMER 
SÓC JO PERQUÈ TOTA 
LA RESTA FUNCIONI. 

SI JO ESTIC BÉ HO 
TRANSMETO.”

Pere Nieto durant un moment de 
l’entrevista amb Daniel Batlle.

arribarà a l’èxit esperat i un mal producte 
amb un excel·lent equip de venedors farà 
que el producte es vengui més però tampoc 
arribarà a l’èxit. Un bon producte és el 
millor company per a un venedor.

I llavors...

Els meus amics i clients em van continuar 
insistint que seguís com a empresari. Em 
deien “has de tornar a començar”.

Els vas fallar?

(Pere somriu). No. Amb alguns socis, a 
Terrassa vaig fundar Pastisart que ja té 30 anys 
d’història i 420 treballadors en l’actualitat.

Qui la segueix l’aconsegueix...

Sí, m’alegro de no haver-ho deixat. Com a 
empresari és molt important la tolerància al 
fracàs i la tenacitat.

Quina experiència recordes amb 
afecte d’aquestes tres dècades al 
capdavant de Pastisart?

Recordo amb molt d’afecte el vídeo que em 
van regalar tots els treballadors quan em 
vaig jubilar. Va ser la millor recompensa als 
meus molts anys de treball.

Tens algun altre gran record...

Sens dubte, els Jocs Olímpics de Barcelona 
92. Vam crear una nova empresa per 
executar el projecte logístic de pa i brioixeria 
de la Villa Olímpica. Va ser la primera vegada 
que la cocció del pa i la brioixeria es va fer 
dins de la Villa Olímpica, el traslladàvem 
congelat fins allà. Jo vaig ser una de les 
poques persones que tenia permís per a 
entrar al menjador de la Villa, on estan els 
millors esportistes del món.

Quins grans records de   
 la Barcelona del 92...

Va ser un projecte meravellós, una 
organització excel·lent, una gran serietat 
en tot moment. A més, el projecte de les 
Olimpíades ens va donar molt de nom i 
va obrir moltes portes. És de les millors 
experiències que recordo.

A part de la vessant professional, quin altre record et 
ve a la memòria dels Jocs Olímpics de Barcelona 92?

Sens dubte el moment de l’arribada de la torxa olímpica. 
Recordo perfectament quan va arribar a la Plaça de Sarrià. Jo 
vivia en aquesta zona i va ser impressionant la multitud de gent 
que va aparèixer de tots els llocs a mesura que la torxa s’anava 
acostant. La Plaça de Sarrià i Major de Sarrià estaven plens de 
gent. Es respirava una alegria increïble.

Quines boniques vivències... I ara, a què dediques la 
teva vida?

Em vaig retirar fa dos anys. Continuo sent soci de Pastisart. Em 
vaig voler jubilar als 65 anys, però no vaig ser capaç de trobar 
l’equip de treball idoni per la continuïtat de l’empresa. L’equip 
professional en una empresa és essencial. Pot revaloritzar o 
enfonsar una companyia. Crec que part del mèrit que m’han 
atribuït a concedir-me la medalla al treball és per haver sabut 
deixar l’empresa en mans de grans professionals.

Fa més de 25 anys que ets soci d’Arsenal Masculí...

Arsenal em va canviar la vida. Tinc una creença personal que 
és que, si jo estic bé, el meu entorn (família i empresa) també 
estarà bé. El primer sóc jo perquè tota la resta funcioni. Si jo 
estic bé ho transmeto.

I què té a veure Arsenal en tot això?

Venir a Arsenal cada dia m’ha ajudat a trobar-me bé 
(físicament i mentalment) i això m’ha ajudat en la meva vida 
personal i professional.

Sempre has vingut al Club a primera hora del matí...

Sí. De 07.00 h a 08.00 h. Començava el dia amb energia i entrava 
amb molta força a la ’empresa.
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Quines activitats has practicat?

Majoritàriament ioga. El ioga m’ha donat serenitat en els moments difícils. Però també he fet totes 
les classes de primeres hores del matí, màquines cardiovasculars, natació...

Quin aspecte destacaries més d’Arsenal?

En Arsenal trobes un gran ambient, unes magnífiques instal·lacions i un tracte molt pròxim. Però 
el més diferencial és l’ambient. Aquí tots som iguals, tots anem en banyador, no ens apreciem 
pel que tenim sinó pel que som. És difícil d’explicar però l’ambient de club és únic. El fet que sigui 
només per a homes propicia que l’ambient sigui irrepetible.

També ets membre de la Penya Matinera, la Penya més antiga del club...

Em va introduir en ella al Josep Maria Altarriba. Ell va ser qui em va portar a Arsenal per primera 
vegada. M’encanta participar de totes les activitats que organitzen. Som un gran grup d’amics.

Tinc entès que tu ets el responsable d’organitzar una d’aquestes activitats des de 
fa ja molts anys...

Fa ja més de 18 anys que ajudo a organitzar la sortida amb vehicles 4x4 de la Penya Matinera per 
les meves terres: Queralbs i el Ripollès. És fantàstic compartir els teus orígens amb amics i motor.

I també m’han dit que ets el “Bollero” de la Penya Matinera...

Com ha fet amb tots els integrants de la Penya, “l’Impresentable” (Adolfo Pardinilla) em va 
sobrenomenar com “el Bollero” fa ja molts anys. Com ja saps, faig brioixeria.

Moltes felicitats per la Medalla al Treball del President Macià i moltes 
gràcies per compartir amb tots els integrants de la família Arsenal la teva 
trajectòria professional i personal que t’ha portat a ser mereixedor de tan 

prestigiós reconeixement.

Pase momentos extraordinarios en un lugar donde todo 
cobra sentido. Con formas claras y sencillas.

Barcelona
bulthaup Barcelona
Johann Sebastian Bach 7 
08021 Barcelona 
Tel. +34 933 968 668 
barcelona.bulthaup.com

Madrid
bulthaup claudio coello
Claudio Coello, 17 BJ
28001 Madrid
Tel. +34 911 094 874
claudiocoello.bulthaup.com
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DANI
RUEDA

TÈCNIC DE SALA, 
MONITOR D’ACTIVITATS 

DIRIGIDES I 
ENTRENADOR PERSONAL 

D’ARSENAL MASCULÍ.

D aniel Rueda Gallardo, nascut a Barcelona 
el 1987, és llicenciat en Ciències de l’Acti-
vitat Física i l’Esport per la Universitat de 

Barcelona. Tota la seva vida ha girat al voltant de 
l’esport, fins i tot a nivell de competició professional. 
Va arribar a Arsenal Masculí al setembre de 2019 
com a tècnic de sala i s’ha anat consolidant, també, 
com a monitor d’activitats dirigides del club i com 
a entrenador personal.

Parla’ns de la teva formació esportiva.

Quan vaig acabar el batxillerat científic, vaig 
començar a formar-me en el món de l’esport. 
Primer em vaig formar com a professor de 
taekwondo i, seguidament, em vaig treure el títol 
de Tècnic Superior d’Activitats Físicoesportives. 
Aquesta titulació em va ajudar a ampliar els meus 
coneixements sobre l’esport i em va conduir a la 
Universitat de Barcelona, on em vaig llicenciar en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

A què et dedicaves abans d’entrar a Arsenal?

He tingut el meu propi gimnàs d’halterofília 
i arts marcials. També era i segueixo sent 
professor de taekwondo i hapkido (defensa 
personal), entre d’altres arts marcials.

Llavors, sempre t’has mogut al voltant 
de les arts marcials?

Des de petit sempre he volgut ser professor de 
taekwondo, és la meva passió. Però no només 
les arts marcials em mouen, dedicar-me a 
l’esport en general és el que m’omple i on em 
sento que puc ajudar a la gent.

Sabem que practiques taekwondo a nivell 
de competició, oi? Explica’ns una mica.

Des dels 4 anys practico aquest esport. 
Sempre m’ha omplert i no només ha estat un 
hobbie, també ha estat una dedicació. Aquesta 
dedicació m’ha permès competir i aconseguir 
múltiples medalles i copes en campionats de 
Catalunya i d’Espanya. Actualment compagino 

la meva feina a Arsenal i el meu treball com 
a entrenador de taekwondo amb els meus 
entrenaments al Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat amb la intenció de seguir competint 
i poder superar-me cada dia més.

Veiem que ets ambiciós. Aquesta ambició 
i dedicació t’han portat recentment a 
aconseguir certs títols, no?

Sí. Actualment tinc el títol de bronze català a les 
promeses de taekwondo de 2019. I, lamentable-
ment, a causa de l’actual situació de pandèmia 
de COVID-19 que ha portat a suspendre totes les 
competicions esportives, segueixo mantenint el 
títol de bronze espanyol del 2019.

Ara que ja portes uns mesos al club, 
explica’ns com et sents.

Des que sóc a Arsenal sempre m’he sentit genial. 
Tant a nivell de companys com també amb els 
mateixos socis del club, només tinc paraules 
d’agraïment. M’han tractat molt bé i m’han cuidat 
des del primer dia. No hi ha hagut adaptació, no 
ha estat necessària, he estat un company més 
des que vaig arribar. És un gran club, mai havia 
estat en un club així. Per mi és únic.

Què és el més especial per tu d’aquest 
club? Què és el que més t’agrada?

Apart de les instal·lacions, és clar, la veritat 
és que el que més m’agrada és que el tracte 
resulta molt familiar. Tant amb companys com 
amb socis, em sento com en una gran família.
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Per acabar, vols comentar alguna cosa o explicar-nos 
alguna anècdota que hagis tingut a Arsenal Masculí?

En primer lloc, vull comentar que arribar a Arsenal m’ha 
suposat un gran canvi a nivell d’estabilitat personal, de 
poder fer un pas endavant i aprendre més en el meu dia a 
dia. Tot és una experiència i això sempre suma.

Recordo el primer dia que vaig entrar a treballar. Estava 
molt nerviós, el club imposa. No sabia com seria la gent 
que em trobaria. A poc a poc vaig anar “entrant en calor”, 
coneixent a companys i alguns socis i em vaig llançar a fer 
la meva primera classe de fitness i d’estiraments. Al final em 
vaig animar tant que em vaig créixer fins al punt de donar-
ho tot a la classe i potser passar-me una mica amb el nivell. 
Hi ha socis que encara cruixen d’aquest primer dia. Però 
ara ja estan familiaritzats amb les meves classes i, per sort, 
segueixen venint. No em guarden rancor. De seguida vam 
connectar i ara em porto genial amb tots ells. Em sento molt 
content de pertànyer a aquesta família.

Què t’agradaria aportar 
professionalment a Arsenal?

Sincerament crec que tinc els coneixements i 
la motivació per aportar a nivell d’entrenador 
personal i com a monitor d’activitats 
dirigides. Però, també, m’agradaria poder 
aportar en un futur la meva formació en 
arts marcials, sobretot en defensa personal. 
Crec que podríem crear un contingut molt 
interessant i atractiu pels socis.

revista grup arsenal74
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LA PISCINA EXTERIOR 
D’ARSENAL MASCULÍ.
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E ls seus gairebé 25 me-
tres de llarg i els seus 
28º de temperatura per-

meten al Soci nedar durant tot 
l ’any. A més, la seva ubicació 
entre l ’edifici esportiu i l ’edifi-
ci social (Casa Rosella) fan que 
quedi protegida i es converteixi 
en un espai ideal per prendre 
el sol gairebé els 365 dies de 
l ’any. Tant de dia com de nit, la 
piscina exterior i el seu entorn 
configuren la primera imatge 
que el Soci o visitant veu en 
accedir al Club i és, sense cap 
dubte, una de les fotografies 
més boniques que ens pot ofe-
rir Arsenal Masculí.

LA PISCINA EXTERIOR 

D’ARSENAL MASCULÍ 

ENVOLTADA DELS MAGNÍFICS 

JARDINS ÉS UN DELS ESPAIS 

MÉS CARACTERÍSTICS DEL CLUB. 
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UN NOU PÀRQUING 
I DESPATXOS PRIVATS A 
 ARSENAL MASCULÍ
EL PLA D’AMPLIACIÓ DEL CLUB PREVEU DISPOSAR 

DE 55 NOVES ÀMPLIES PLACES DE PÀRQUING I UNS 

15 DESPATXOS PRIVATS PER A SOCIS EN EL TERRENY 

QUE ANTERIORMENT OCUPAVA LA ZONA DE GOLF, AMB 

ACCÉS PEL CARRER ANGLÍ.

Text: Daniel Batlle

E l  mes de març passat es van iniciar 
les obres de construcció d’un nou 
espai destinat a l ’aparcament de ve-

hicles i a despatxos d’ús privat per als So-
cis d’Arsenal Masculí. La nova obra s’està 
duent a terme en el terreny on abans se 
situava la zona de golf i l ’accés al pàrquing 
i despatxos es realitzarà des del carrer An-
glí. Les obres avancen a bon ritme i es pre-
veu que estiguin acabades aquesta pròxi-
ma primavera-estiu.

El nou pàrquing totalment cobert, comptarà 
amb tres plantes subterrànies i ampliarà la 
capacitat del club en 55 noves places d’apar-
cament que aportaran fluïdesa i facilitat en 
l’accés a les instal·lacions. Les places seran 
molt àmplies i disposaran de punts de re-
càrrega per a vehicles elèctrics.

Imatges aèries de les obres del nou edifici 
de pàrquing i despatxos.
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D’altra banda, davant el creixent interès 
per l’espai Coworking de la biblioteca de 
l’edifici social (Casa Rosella), es destinarà 
una de les plantes del nou edifici del carrer 
Anglí per a construir uns 15 despatxos pri-
vats per a Socis. Això suposa disposar de 
més de 400 m2 per a dissenyar despatxos 
amplis, funcionals i lluminosos. Els socis 
que ho desitgin podran llogar el seu pro-
pi despatx a les instal·lacions del Club i si 
volen podran llogar també places de pàr-
quing privades per al seu ús propi o per 
part dels clients que rebin.

Seguint amb el compromís que Grup Ar-
senal sempre té amb la cura del medi am-
bient, el nou edifici serà una construcció 
sostenible que s’integrarà perfectament 
en el paisatge urbà d’aquesta zona de 
Barcelona i en harmonia amb les instal·la-
cions del nostre club.

Disseny dels despatxos 
privats per a Socis.

Imatge de l’evolució de 
les obres.

Imatges aèries de les obres del nou edifici 
de pàrquing i despatxos.
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LEO TORRECILLA I JAVI FONT, 
CAMPIONS DEL TORNEIG DEL 
PERNIL DELS GRUPS 3 I 4
JUAN Mª NIN I MARC VENTURA GUANYEN EL CAVA, JORGE 

OLEART I LUIS LATORRE OBTENEN LES LLAMINADURES I JORDI 

SUBIRÀ S’EMPORTA LA CULLERA DE FUSTA EN UNA EDICIÓ 

ESPECIAL DEL CAMPIONAT AMB 24 JUGADORS PARTICIPANTS.

Text: Daniel Batlle
E l passat dijous 6 de febrer de 

2020 tocava de nou Torneig 
del Pernil a Arsenal Masculí. 

Aquest cop eren jugadors dels grups 3 
i 4 els que competien per emportar-se 
el preuat pernil a casa seva. El sorteig 
inicial va establir les primeres parelles i 
enfrontaments i, després de la fotogra-
fia inicial, va sonar la botzina i la bola va 
començar a córrer simultàniament a les 
sis pistes de pàdel del club amb 24 socis 
il·lusionats per obtenir el triomf final. 
Després dels diferents torns de joc, Leo 
Torrecilla i Javi Font es van proclamar 
vencedors i van rebre un pernil cadas-
cun. L’ampolla de cava, que s’atorga a 
aquells jugadors que perden el primer 
partit però guanyen els següents, va ser 
per Juan Mª Nin i Marc Ventura. Jorge 
Oleart i Luis Latorre van obtenir la bos-
sa de llaminadures en guanyar el primer 
partit, perdre el segon i vèncer a l’últim. 
En aquesta edició la cullera que fusta va 
ser per a Jordi Subirá que no va poder 
obtenir la victòria en cap dels partits 
disputats amb les seves diferents pare-
lles. La fruita i les begudes isotòniques 
van donar energia als jugadors durant 
el torneig i la cervesa i el pica pica final 
van ser el complement ideal per gaudir 
d’una estona agradable entre amics  en 
acabar la competició.

D’esquerra a dreta. Fila superior. Álex Vidal-Abarca, 
Ignasi Rafel, Enric Martí, Pol Busto, Marc Vila, Ricard 
Romero, Jorge Soriano, Juan Mª Nin, Carlos Guilemany, 
Carlos Carrió, Jorge Oleart i Jordi Subirà. Fila inferior. 
Marc Ventura, Enrique Carranza, Xavi Ballesté, Leo 
Torrecilla, Luis Latorre, Enric Garrido i Javi Font.
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Aquest format de torneig s’ha consoli-
dat com una de les propostes més va-
lorades pels socis amants del pàdel al 
nostre club i, en cada nou torneig, es 
triguen menys hores a omplir-se totes 
les places disponibles. A més, el format 
d’assignació de parelles per sorteig amb 
canvi de parella en cada torn de joc po-
tencia el component social del club i fa 
que, torneig rere torneig, tots els juga-
dors de pàdel del club es coneguin més 
i es relacionin i juguin entre ells.

Els guanyadors del torneig Leo Torrecilla i Javi 
Font amb el seu pernil.

Jorge Oleart 
i Luis Latorre 
contents amb 
les seves 
llaminadures.

Jordi Subirà 
mostrant les 
culleres de 
fusta.

D’esquerra a dreta. Carlos Carrió, Ignasi Rafel, Álex Vidal-Abarca, Javi Font, Jorge Oleart, Luis Latorre, Leo Torrecilla, Pol Busto, 
Jordi Subirà, Enric Garrido, Francesc Poch, Xavi Ballesté, Marc Ventura, Juan Mª Nin, Enrique Carranza i Marc Vila.

Els jugadors participants gaudint del pica-pica i una cervesa després del torneig.

Juan Mª Nin i Marc Ventura amb la 
seva ampolla de cava.
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L’ESPERIT ARSENAL, 
PRESENT TAMBÉ A LES 
CLASSES DE LES 13H
LES SESSIONS DE FITNESS ARSENAL DE LES 13H ES CONSOLIDEN 

COM A CITA INELUDIBLE PER A UN GRAN GRUP DE SOCIS.

E l Valentín, el Dario i el Dani són 
els monitors encarregats de con-
duir, de dilluns a divendres, les 

classes de Fitness Arsenal de les 13h. 
Amb el bon humor i la dedicació que 
els caracteritza, així com també amb 
els seus diferents mètodes d’entrena-
ment, han aconseguit consolidar un 
grup de socis com habituals de les se-
ves classes. Però no només unes bones 
classes fan que un grup sigui regular en 
la seva assistència, sinó que és el gran 
ambient que s’ha format entre tots ells 
el que ha donat peu al fet que es consi-
derin com un grup d’amics.

D’esquerra a dretra. Fila superior:  José Mª Serra, Alex 
Camps, Rafael de Azua, Ángel Ciprés, Josep Mª Mach, 
Sebastián Arbó, Pedro de Espona, Pedro García de 
Arboleya, Enric Segú, Carlos Soria, Juan Esteve, Ignacio Spa, 
Ángel Gómez i Dani Rueda. 

Fila inferior: Darío Salvia, José Contreras, Julián Mora, 
Antonio Sagalés, Gal Soler, Juan Morales, Francesc 
Manent i Joan Cañas.

Text: Joan Pérez
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I és que aquest grup d’amics porta 
molts anys anant diàriament a la seva 
cita esportiva preferida, a més de com-
partir altres múltiples vivències cada 
dia a Pomaret. Fins i tot sempre hi ha 
algú nou que s’incorpora i passa direc-
tament a ser un habitual més del grup. 
I com no podia ser d’altra manera, tot 
sentiment de pertànyer a un grup com-
porta celebracions diverses. Són múlti-
ples les ocasions en què aquests socis 
es reuneixen al voltant d’una taula del 
restaurant d’Arsenal Masculí per gaudir 
junts d’un gran dinar de celebració, ja 
sigui per un aniversari, per celebrar el 
Nadal, per acomiadar la temporada o 
per retrobar-se després de l’estiu.

El dinar de celebració més recent del que 
van gaudir va ser per celebrar el Nadal 
del 2019 on, com no podia ser d’altra ma-
nera, no van faltar a la festa els seus es-
timats monitors. Durant el passat 2019, 
degut a la pandèmia, no s’ha pogut seguir 
amb aquestes celebracions grupals al 
voltant d’una taula però l’esperit segueix 
viu i les ganes de poder entrenar no s’es-
vaeixen. A més, tot el grup veu amb il·lu-
sió noves celebracions en breu. És un clar 
exemple del que és la Família Arsenal.

D’esquerra a dreta: Xavier Sala, Pedro García 
de Arboleya, Enric Segú, Pedro de Espona, 
Antonio Sagalés, José Antonio Martino, Rafael 
de Azua, Valentín Boza, Alex Camps, Juan 
Morales, Julián Mora, Gal Soler, Ignacio Spa, 
Antonio Casas, Darío Salvia, Dani Rueda, Ángel 
Gómez, Ángel Ciprés, Juan Esteve, Juan Antonio 
Mompean i Sebastián Arbó.
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EL CLÀSSIC ES COLA 
A LES NOSTRES 
SESSIONS D’SPINNING
LES SESSIONS D’SPINNING DEL DISSABTE 29 DE FEBRER I DEL 
DIUMENGE 1 DE MARÇ DE 2020 VAN TENIR COM A PROTAGONISTA 
A LA PANTALLA MOMENTS ÈPICS DE LA HISTÒRIA DELS PARTITS 
DE FUTBOL ENTRE EL MADRID I EL BARÇA.

Text: Joan Pérez

D es de la Direcció Esportiva s’ha 
desenvolupat un nou projecte 
d’spinning que gira al voltant 

de la motivació visual de les sessions a 
través de vídeos a la pantalla. Durant les 
sessions, els socis assistents poden viure 
tota la màgia i sensacions de l’spinning 
que genera tant la música al compàs 
del pedaleig com també les consignes 
i motivacions que proporciona l’entre-
nador. Ara, a més, se li suma a aquesta 
ambientació típica de qualsevol classe 
d’spinning uns vídeos a la pantalla que 
donen el toc divertit a la sessió. Acom-
panyant a cada cançó es poden visua-
litzar videoclips originals de les cançons 
que sonen, vídeos de recopilacions es-
portives o altres vídeos motivacionals, 
però entre cançó i cançó van apareixent 
aleatòriament fragments curts de vídeos 
graciosos que aporten humor a la sessió, 
provocant el “bon rotllo” i la bona sinto-
nia entre entrenador i socis.

El cap de setmana del 29 de febrer i l’1 de 
març de 2020, com no podia ser d’altra mane-
ra, tots els curts apareguts van girar entorn a 
l’esdeveniment esportiu de la jornada: el par-
tit de futbol entre el Reial Madrid C.F. i el F.C. 
Barcelona. Dissabte, entre cançó i cançó, els 
socis van reviure moments de dos dels par-
tits més èpics viscuts al Santiago Bernabéu: el 
5-0 que el Madrid li va endossar al Barça i el 
2-6 del Barça al Madrid en l’inici de l’era Guar-
diola. Diumenge, per seguir amb la temàtica 
estrella del cap de setmana, els socis es van 
divertir i van fer broma amb els curts dels mi-
llors gols dels clàssics al Bernabéu. Tots els 
assistents es van endur alegries de recordar 
certs gols, però també alguna “punteta” de 
ràbia en veure algun golàs de l’etern rival ...

Una simple bicicleta i una bona música ja in-
cita a fer una bona sessió d’spinning, però ... I 
si a sobre et posen a cop de vista la motivació 
per acabar-ho de passar bé? Ara ja no hi ha 
excusa ... Vine i gaudeix de l’spinning d’Arse-
nal Masculí! És únic!.
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PÀDEL ENTRE AMICS,    
A ARSENAL MASCULÍ
VAN COMENÇAR JUGANT COM A DESCONEGUTS JA QUE NOMÉS 
ELS UNIEN DUES CARACTERÍSTIQUES: SER SOCIS D’ARSENAL 
MASCULÍ I ESTAR AL SISTEMA D’ORGANITZACIÓ DE PARTITS 
PER WHATSAPP DEL CLUB. ARA SÓN AMICS QUE TENEN LA SEVA 
PRÒPIA LLIGA DE PÀDEL.

Text: Joan Pérez

A rsenal Masculí Barcelona es ca-
racteritza, entre altres coses, per 
ser un club esportiu i social molt 

complet, amb múltiples activitats per fer. 
No obstant això, en els últims anys el pàdel 
ha resultat ser una de les activitats princi-
pals més valorades pels socis del club. Això 
es deu en part per ser un esport en conti-
nu creixement però, sobretot, és gràcies al 
sistema d’organització de partits de pàdel a 
través de WhatsApp que el personal del club 
gestiona des de fa ja més de 5 anys.

D’esquerra a dreta: Juan Manuel de Castro, Juan Pujadas, Rafael Roca, Manel Candelario, Josep Climent, Federico 
Dachs, Jorge Ruestes, José Enrique Loscertales “Divino”, Ignasi Brun, Abelardo Alegría, Romà Bruch, Augusto Bru, 
David Alcaraz i Salva Martín.

D’esquerra a dreta: Manel Trallero, 
Ignasi Brun, Antonio Ollé, Juan Manuel 
de Castro, Manel Candelario, Alejandro 
Ebrat, Josep Mª Lligoña, Josep Mª Suriñach 
i José Enrique Loscertales “Divino”.

D’esquerra a dreta: Ricardo Cistaré, Francesc 
Catalán, Alejandro Ebrat, José Enrique Loscer-
tales “Divino”, Juan Manuel de Castro, Ignasi 
Brun, Luis Córdova, David Alcaraz, Marc Or-
pez, Augusto Bru, Manel Candelario, Antonio 
Ollé i Salva Martín.
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Aquesta organització de partits a través de llistes 
de difusió de WhatsApp ens permet que un soci 
que no coneix cap altre que jugui a pàdel o fins 
i tot un nou soci vingut al club pugui jugar par-
tits de pàdel des del seu primer dia. A més, amb 
aquest sistema ajustem els partits perquè tots els 
jugadors del mateix partit tinguin un nivell simi-
lar per fer-lo el màxim atractiu possible. Però no 
només aporta diversió a nivell esportiu, sinó que 
també aporta un gran component social fent que 
cada soci acabi coneixent a nous socis i, en alguns 
casos, acabin sorgint noves amistats.

Així doncs, la tardor de 2018 un grup de socis 
d’Arsenal Pomaret, usuaris habituals del siste-
ma de pàdel del club, i responent així a l’enllaç 
d’amistat que es va crear entre ells en gaudir del 
pàdel junts durant anys, van formar un nou grup 
que anomenen Pàdel & Co. El seu creador, el soci 
Manel Candelario, defineix els objectius d’aquest 
grup de manera fàcil i concisa: gaudir del pàdel i 
gaudir de la companyia dels amics que formen el 
grup. I és que el que va començar creient-se que 
eren simples partits de pàdel organitzats pel club, 
s’ha acabat convertint en quedades contínues en-
tre amics, tant per jugar a pàdel com per gaudir 
del que anomenen “reunions gastronòmiques” 
tant dins com fora del club.

D’esquerra a dreta: Marc Orpez, Ignasi 
Brun, Manel Candelario, Luis Córdova, 

Jorge Ruestes i Josep Mª Suriñach.

D’esquerra a dreta: Ignasi Brun, Augusto Bru, 
José Miguel Viladoms, Marc Orpez, Alejandro 
Ebrat, Luis Córdova, Josep Mª Lligoña, Jaume 

Gener, Juan Manuel de Castro, David Alcaraz, 
Manel Candelario, Luis Sales i Jorge Ruestes.

Socis del grup Pàdel & Co a una sortida en moto.

Jorge Ruestes, Alejandro Ebrat i 
Marc Orpez després d’un partit de 

pàdel a Arsenal Masculí.

Ignasi Brun, Augusto Bru, Marc Orpez, 
Juan Manuel de Castro, David Alcaraz i 
Alejandro Ebrat prenent un aperitiu al 

bar d’Arsenal Masculí.
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La voluntat d’aquests socis per crear un nou 
grup per jugar a pàdel, tots els socis que s’agru-
pen cada tarda per anar a córrer a la Carretera 
de les Aigües, aquells socis que queden habi-
tualment per fer junts exercicis de musculació, 
els socis i amics que no fallen a la seva cita 
diària de la classe de Fitness Arsenal que més 
els agrada amb el seu entrenador preferit... tot 
això ens reafirma en allò que moltes vegades 
es diu que “Arsenal és molt més que un Club”. 
Doncs sí! També és un Club d’Amics!

D’esquerra a dreta: Jordi Lasheras, Josep 
Mª Lligoña, Federico Dachs, José Enrique 
Loscertales “Divino”, Jaume Gener, Ignasi 

Brun i Isidro Valldosera.

Manel Candelario, Antonio Ollé i Juan Manuel 
de Castro compartint taula i mantel.

D’esquerra a dreta: Miquel Moretó, 
Francesc Catalán, Antonio Ollé, Jordi Puig, 
Manel Candelario, José Enrique Loscertales 
“Divino”, Ignasi Brun, Jorge Córdova, Juan 
Manuel de Castro, Josep Mª Lligoña, Luis 
Córdova, David Alcaraz i Jaume Gener.

A le jandro Ebrat  i  Lu is  Sa les 
enfrontant -se  a  Jorge  Rues-
tes  i  Josep Mª  L l igoña a  la 
p is ta  2  de l  c lub.
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GRAN ASSISTÈNCIA A 
L’ASSEMBLEA ANUAL DE 
LA PENYA BARCELONISTA 
MATINERA A ARSENAL MASCULÍ
LA REUNIÓ VA CULMINAR AMB UN ALTRE CLÀSSIC SOPAR DE GERMANOR 

ABANS DE VEURE A LA PANTALLA GEGANT L’EMPAT A UN DEL BARÇA A 

SAN PAOLO DAVANT EL NÀPOLS A L’ANADA DELS VUITENS DE FINAL DE 

LA CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020.

E l passat dimarts 25 de febrer de 2020 es va cele-
brar al Restaurant d’Arsenal Masculí l’Assemblea 
General Ordinària de Socis de la Penya Barcelo-

nista Matinera que té seu a Pomaret i agrupa molts socis 
del club. A la reunió, a la qual va assistir una gran part 
de la massa social de la Penya, es va explicar l’informe 
que s’havia elaborat amb les activitats desenvolupades 
en l’últim any entre les que destacaven la participació al 
Partit Solidari al Camp Nou organitzat per la Fundación 
Tomando Conciencia i la Penya Matinera i la visita a les 
instal·lacions del Camp Nou amb el meravellós dinar a la 
mateixa Llotja. A més, també es van organitzat nombro-
sos sopars per veure en pantalla gegant diferents partits 
rellevants del FCB tant de Lliga, Copa del Rei i Lliga de 
Campions amb la decepció d’Anfield a la tornada de les 
semifinals de la Champions 2018/2019 com a partit més 
transcendent i traumàtic; es va assistir al Congrés Mun-
dial de Penyes Blaugrana a l’agost de 2019 i organitzar 
amb èxit la venda de la loteria de la Penya que en el sor-
teig de la Grossa de 2019 va agraciar amb la devolució 
dels dècims comprats.

Text: Daniel Batlle

Junta Directiva de la Penya Barcelonista Matinera. 
D’esquerra a dreta: Josep Mª Lligoña (Secretari), Jordi Verdú 
(Vicepresident), Sergi Rufino (President), Miquel Esquirol 
(Vocal), Manel Sánchez (Tresorer).
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A la segona part de la reunió es va aprovar el balanç i 
l’estat de comptes del període 01.07.2018 a 30.06.2019 
i el pressupost per al període 01.07.2019 a 30.06.2020 
i es van presentar les activitats que estaven previstes 
per a desenvolupar en els propers mesos entre les 
quals destacaven un esmorzar col·loqui amb Josep Mª 
Minguella, la presentació del nou llibre de Sandro Ro-
sell i seguir gaudint del gran ambient en els partits a 
la pantalla gegant amb sopar previ, activitats que han 
hagut de ser posposades. Les opinions i comentaris de 
diversos dels membres assistents en el torn obert de 
paraules va posar fi a una plàcida assemblea en la qual 
es van aprovar tots els punts proposats per la junta di-
rectiva presidida per Sergi Rufino i formada per Jordi 
Verdú com a vicepresident, Manel Sánchez com a tre-
sorer, Josep M. Lligoña com a secretari i Adolfo Pardini-
lla, Miquel Esquirol i Jacobo Lasaosa com a vocals.

Després de la reunió, es va celebrar un altre sopar 
barcelonista abans de veure a la pantalla gegant del 
Restaurant d’Arsenal Masculí el partit corresponent a 
l’anada dels vuitens de final de la Champions League 
2019/2020 entre el Nàpols i el Futbol Club Barcelona 
que es va disputar a San Paolo i que va acabar amb un 
meritori empat a un per al FCB.

LA PENYA BARCELONISTA MATINERA, UNA 
PENYA OBERTA A TOTS

La Penya Barcelonista Matinera va ser fundada l’any 
2000 pels socis d’Arsenal Masculí Sergi Rufino i Jor-
di Verdú juntament amb el Miquel Esquirol, l’Adol-
fo Pardinilla i el Juanjo Segarra i té com a objectiu 
promoure el barcelonisme i l’activitat social a Arsenal 
Masculí i està oberta a tots aquells socis Arsenal que 
vulguin formar part d’ella, siguin o no siguin socis del 
Futbol Club Barcelona.

Actualment compta amb més de 160 socis i 
organitza multitud d’activitats anuals per als 
seus penyistes entre les que destaquen el vi-
sionat de partits a la pantalla gegant del Res-
taurant d’Arsenal Masculí amb el tradicional 
sopar de membres previ a l’inici del partit o 
la ja tradicional participació d’un nodrit grup 
de penyistes en el partit solidari anual orga-
nitzat per la Fundació Tomando Conciencia i 
la Penya Matinera per recaptar fons per car-
dioprotegir amb la compra de desfibril·ladors 
camps de futbol i recintes esportius. Aquest 
partit solidari ha portat als socis de la Penya 
Barcelonista Matinera a jugar a estadis tan 
mítics com el Camp Nou (2019), Wanda Me-
tropolitano (2018), Estadi de la Ceràmica de 
Vila-real (2017), Stamford Bridge (2016), Old 
Trafford (2015), Santiago Bernabéu (2014), 
Mini Estadi (2013) o el RCDE Stadium (2012). A 
més, també organitzen multitud de col·loquis 
amb persones referent de l’àmbit blaugrana. 
En els últims anys personatges com Carles 

Sergi Rufino responent a les preguntes dels penyistes.

El cava blaugrana de la PB Matinera.

Imatges del sopar previ al partit 
Nàpols vs F.C. Barcelona.

Rexach, Ricard Torquemada i Bernat Soler, 
Chapi Ferrer, els candidats a president de 
les diferents eleccions celebrades al Barça i 
el president i diversos vicepresidents del FCB 
amb motiu de la presentació de l’Espai Barça 
han estat convidats a passar una estona 
agradable amb tots els penyistes d’Arsenal.

Sent soci d’Arsenal, abonant una quota anual 
de 50 € i tenint moltes ganes d’animar al FCB 
i compartir agradables moments amb al-
tres penyistes del club, es pot formar part 
d’aquest meravellós grup de la Penya Bar-
celonista Matinera i gaudir de tots els esde-
veniments i activitats anuals que organitzen 
incloent tots els sopars dels partits en panta-
lla gegant. Si voleu assistir com a convidats 
a veure un partit amb la Penya a la pantalla 
gegant, sopar amb ells i descobrir l’especta-
cular ambient, també podeu fer-ho adquirint 
un tiquet de convidat (20 €).

Podeu posar-vos en contacte amb ells al correu electrònic 
pb.matinera@gmail.com.

Des d’aquestes línies, us convidem a formar part i gaudir de la Penya 
Barcelonista Matinera d’Arsenal Masculí.
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P er fi 2021! Un any que esperàvem ansiosos per 
deixar enrere la pandèmia viscuda al 2020… 
Aquests dies no parem d’escoltar frases com 

aquestes… que semblen ja un clixé.

Els meus desitjos continuen sent els mateixos que 
tots els anys, salut i poder continuar gaudint del 
privilegi que suposa poder entrenar, superar-me i 
sentir-me més viva a través dels valors de l’esport i 
del benestar físic i mental.

Seria bastant sorprenent no parlar de la pandèmia 
en aquests moments en què arrenquem un nou 
any ple d’esperança i de propòsits que ens ajudin a 
superar un any complicat.

Sense dificultat no hi ha canvi. Sense objectius am-
biciosos, no hi ha superació. A l’esport i a la vida.

Per això ens han d’haver servit les dificultats que 
ha suposat el 2020, per deixar-ho per fi enrere a 
través dels valors que promovem a Arsenal. Esport, 
salut i benestar, però per sobre de tot la motivació 
personal i la superació de les nostres barreres, no 
sols les individuals sinó les col·lectives.

Per això volem agrair l’esforç de totes les nostres sòcies 
i treballadors, un esforç conjunt que ens fa un equip. 
Un equip lluitador, que serà guanyador. I per això us 
continuem animant a seguir formant part d’aquest 
equip que és Arsenal i proposar-vos que el somriure 
i el positivisme siguin les nostres armes al 2021.

Alicia 
Zaragoza

E D I TO R I A L  D ’

DIRECTORA D’ 
ARSENAL FEMENÍ BARCELONA

Amigó,72
08021 -  Barcelona

932 412 060
info@arsenalamigo.com

WWW.ARSENALBARCELONA.COM
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MÓNICA 
TORRES

SÒCIA D’ARSENAL 
FEMENÍ BARCELONA.

Text: Mar Rotger

S i hi ha una sòcia que no falti ni un dia a 
Arsenal Femení Barcelona és la Mònica, 
i això que fa més de 20 anys que està 

inscrita! Encara que la seva vida ha estat molt lli-
gada al món del disseny, actualment es dedica a 
desenvolupar una important tasca social.

Dissenyadora gràfica de formació professio-
nal, va treballar durant molts anys en una edi-
torial familiar, responsabilitzant-se de la part 
de producció de l’empresa. Posteriorment va 
passar per altres treballs en els quals va apli-
car la seva formació en disseny, com són un 
Estudi de Disseny i un Estudi d’Arquitectura.

Amb el canvi de segle li va arribar la mater-
nitat, va deixar de treballar i es va involucrar 
en una organització benèfica, Càritas d’Esplu-
gues de Llobregat.

Quines tasques exerciu a 
Càritas d’Esplugues?

Disposem d’una botiga, Sastrinyols, a la qual 
venem tota mena de coses que la gent vol 
donar a un preu reduït. Amb els diners que 
recaptem, més la gran quantitat de donacions 
que rebem, comprem aliments i donem aju-
des econòmiques per a sufragar despeses a 

les famílies més necessitades d’Es-
plugues. Aquestes famílies estan 
derivades pels treballadors socials 
de Càritas o per l’Ajuntament d’Es-
plugues. Principalment el perfil de 
persones que acudeixen a Càritas 
a la recerca d’ajuda, són en un 80% 
famílies estrangeres que han vingut 
al nostre país a buscar un futur que 
en el seu no tenen. També famílies 
catalanes. Per exemple, recentment 
hem ajudat a trobar una habitació 
a una dona de 70 anys, que havia 
estat desnonada i no et pots ni ima-
ginar l’alegria i l’agraïment que sent 
en tenir el seu espai per viure! A 
més, l’afecte i tendresa que desprèn 
cap a nosaltres és incalculable.

En un moment de pandèmia 
com el que ens trobem, ha 
canviat aquest perfil?

Desgraciadament ha augmentat el 
nombre de persones que acudeixen 
a nosaltres, hi ha moltíssima gent 
que ho està passant molt malament 
i ens trobem diàriament amb situa-
cions personals realment doloroses.

El coronavirus ha dificultat encara 
més l’accés al treball i en general, 
ens trobem amb persones amb in-
gressos insuficients per a l’habitat-
ge, l’alimentació o el vestit.

També arran de la pandèmia, el 
Banc d’Aliments que gestionàvem 

nosaltres, ha passat a les mans dels serveis so-
cials de l’Ajuntament d’Esplugues, amb el que 
la forma de les nostres ajudes també ha can-
viat, encara que com cada vegada hi ha més 
necessitat, ens trobem que cada setmana con-
tinuem donant aliments a més i més famílies.

I aquestes ajudes econòmiques, quin 
és el criteri per accedir a elles?

El tema social és molt complicat perquè porta 
intrínsec el fet d’haver de marcar uns límits. En 
tractar-se d’una situació nova, no tenim una 
instrucció clara dels passos a seguir i la veri-
tat és que ens sentim una mica perduts. Fins 
quan s’ha de donar una ajuda o qui pot optar 
a ella, quins són aquests límits? Hi ha molta 
necessitat i és complicat dir no.

Quines qualitats ha de tenir una 
persona que vol ser voluntària?

Ser voluntari de Càritas implica la realització 
d’un servei desinteressat, lliure i gratuït, sem-
pre des de la responsabilitat, en benefici de la 
comunitat i d’acord amb els principis i objec-
tius de la institució.

Ha de ser una persona realista i tenir empatia. 
Ha de saber posar-se en la pell de l’altre, però 
sempre sent assertiu i mantenint el cap clar. 
Realment, el voluntari acaba involucrant-se 
tant amb les persones, que els acabes consi-
derant gairebé de la teva família.

Et puc posar un exemple que jo mateixa es-
tic vivint amb una noia musulmana que va ser 
abandonada pel seu marit. Fa 6 o 7 anys ella va 
emmalaltir de càncer i en contreure la malal-
tia, el seu marit la va deixar amb els seus fills a 
càrrec, que per aquell llavors eren molt petits. 
Ella va haver de deixar de treballar a causa de 
la malaltia i va acudir a nosaltres a la recerca 
d’ajuda. Perquè et facis una idea, jo mateixa 
l’he estat acompanyant a l’hospital, Càritas li 
està finançant la medicació, alguns d’ells són 
medicaments naturals que vénen del Marroc, i 
amb el meu marit que és advocat, l’estem aju-
dant per via judicial a reclamar la pensió dels 
seus fills al seu marit.

Per desgràcia el seu càncer es troba en fase 
terminal i just aquesta nit no he pogut dormir 
pensant en ella, perquè ens va trucar ahir que 
es trobava molt malament i se l’emportava 
una ambulància a l’hospital, i estic molt an-
goixada perquè no sé res d’ella.

Llavors existeix un perfil de la persona voluntària?

En termes generals és un sector molt feminitzat: a Espanya gairebé 
el 70% de les més de 7.000 persones que treballen en ell són dones.

Les dones són les que, en la seva majoria, decideixen utilitzar el seu 
temps lliure per a col·laborar com a voluntàries a les organitzacions, 
tenim més inclinació cap a allò social i a la cura. Darrere dels 
escriptoris de les oficines de les ONG’s estan, sobretot, elles.

I en el vostre cas es compleix? Com és l’estructura 
de Càritas d’Esplugues?

Diria que sí. Càritas Interparroquial d’Esplugues està dirigida 
per Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que dirigeix a 
tots els centres Càritas del Baix Llobregat, i comptem amb una 
jerarquia interna. La Junta està formada per un conciliador, que 
és el mossèn de la parròquia d’Esplugues, una coordinadora, 
un secretari, una tresorera, que sóc jo, i un representant de les 
diferents àrees de la nostra organització, que són el Banc d’Ali-
ments, la botiga i acolliment.

És a dir, nosaltres realitzem la primera línia d’ajuda, però després 
es deriva a la treballadora social que és la que té la competència 
per a fer-li un seguiment més tècnic.

A part comptem amb moltes persones voluntàries, generalment 
dones que s’involucren moltíssim. Per exemple, a la botiga re-
bem gran quantitat de llibres en bon estat i una d’elles ens va 
proposar crear un compte d’Instagram amb l’objectiu de tornar 
a posar en circulació aquests llibres que ja han estat gaudits, i 
vendre’ls a un preu molt econòmic, 2 € o 3 €. Cada dia ella s’en-
carrega de publicar un llibre amb un breu abstracte i gestionar el 
compte @libros_solidarios.

Fa 6 anys que col·labores a Càritas d’Esplugues, a 
nivell personal quina valoració fas?

No és un treball fàcil, però molt gratificant. La veritat és que 
aprens moltíssim, les barreres socioculturals queden enrere i tren-
ques molts prejudicis. Personalment m’ha canviat per complet el 
concepte que tenia de la cultura marroquina i musulmana. M’ha 
ajudat a saber entendre’ls, perquè porten vel, per exemple, i a va-
lorar-los d’una altra manera.
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Fins i tot en l’àmbit familiar he integrat als meus fills 
en aquest procés d’ajuda, perquè coneguin altres cul-
tures i altres situacions a la nostra, i està sent molt 
enriquidor per ells.

La teva complicitat pel tema social és immen-
sa, com el compagines amb altres activitats?

L’esport és fonamental per a mi i Arsenal té molt a veure 
en això. Disposes d’un ampli horari en el qual pots trobar 
classes de tota mena, i això facilita que es pugui compagi-
nar amb altres activitats. A més, pots relaxar-te a la zona 
d’aigües, la piscina exterior o mimar-te a Estètica. Què 
més es pot demanar?

Després de tants anys venint al Club, ets 
coneixedora de primera mà de la seva 
evolució i de la seva oferta esportiva. Quina 
és la que sols practicar?

Les classes dirigides les he provat totes i són realment 
fabuloses. Normalment acostumo a pujar a la sala de fit-
ness on faig un treball cardiovascular en cinta de córrer 
i un treball de força tonificant a les màquines. Amb la si-
tuació actual he decidit passar-me a la piscina.

Una de les coses que valoro més d’Arsenal és que a di-
ferència d’altres clubs, sempre trobo una activitat ade-
quada per a mi. L’oferta és molt gran.

Sabem que les mesures derivades de 
la pandèmia són molt estrictes, però 
entenem que el seu compliment ajuda 
al fet que el Club sigui un espai on les 
sòcies us sentiu segures.

Sí, es tracta d’anar-se adaptant. Un dels 
principals motius pels quals he continuat 
venint tot i el coronavirus és per la 
tranquil·litat que sento estant en el Club. Els 
protocols de seguretat i el nivell de neteja 
són extraordinaris, i tot el personal està 
molt conscienciat d’això… Des de les noies 
de vestuari fins als mateixos monitors, que 
separen el material, creant mini bombolles 
dins de les classes. Em sento més segura aquí 
que passejant per Turó Parc!

Què és el que més destaques del Club?

Realment crec que no hi ha cap club a l’altura 
d’Arsenal a Barcelona. És un lloc especial que 
em fa sentir bé i el puc gaudir hores i hores. Les 
instal·lacions actuals, els seus grans professio-
nals, la varietat de classes i una neteja impeca-
ble, a més de ser l’únic gimnàs femení a la nostra 
ciutat, una cosa que, personalment, valoro molt.

Per a mi és més que un Club, tinc moltes anèc-
dotes, però em quedo amb els grans moments 
que he viscut i visc en el gimnàs, amb lo molt 
que em diverteixo, amb lo bé que em senta i 
amb les grans amigues que he trobat en ell.

Mònica moltes gràcies per haver volgut 
compartir la teva experiència amb nosal-
tres i mostrar-nos una mica més de tu, del 
teu dia a dia i visibilitzar aquesta faceta 
social tan necessària en els temps actuals.

Nuevo GLA. 
Explora la ciudad.

Ha llegado la hora. El nuevo GLA, el SUV más urbano de 
Mercedes-Benz, aterriza en la ciudad marcando territorio con un 
diseño más salvaje que nunca. Si eres de los que se aventura a 
descubrir lo desconocido, no dejes de escuchar. El nuevo GLA te 
está llamando. ¿Puedes oírlo?
Descubre más en www.mercedes-benz.es

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 

Paseo Bonanova 13-25. 08022 BARCELONA. Paseo San Gervasio, 39. 

08022 BARCELONA. Tel.: 93 211 60 00. www.mercedes-benz-autobeltran.es

• Cámara 360º.
• Tracción integral 4MATIC.
• Sistema de inteligencia artificial MBUX.
• Faros LED High Performance.
• Portón trasero Easy-Pack.

Equipamiento destacado:
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A l’actualitat fer activitat física és una part 
essencial de la vida de moltes persones. 
L’oferta és inesgotable, existeixen milers 

de gimnasos, instructors, rutines i mètodes d’en-
trenament. Però no sempre va ser així.

Tenir una bona forma física va ser, per molt de 
temps, una obsessió que només interessava als 
atletes professionals i esportistes amateurs. 
Llavors, com va ser que cuidar-se a través de la 
suor que genera el sacrifici es va convertir en 
un hàbit tan popular?

Per entendre-ho no fa falta remuntar-se tants 
anys enrere com ens imaginem. El món ha can-
viat molt en 20 anys... i la indústria de l’esport 
tampoc ha estat parada.

L’any 1999 Àlex Crivillé va guanyar el Mundial 
de Motociclisme en la categoria reina, encara no 
existien els Márquez, Lorenzo, Espargaró… La se-
lecció de bàsquet va guanyar el Mundial Júnior 
en el que va ser el primer èxit dels Gasol i Nava-
rro, el seleccionador espanyol de futbol era José 
Antonio Camacho i Jesús Carvallo i Abel Antón 
van aconseguir l’or en el Mundial de Gimnàsti-
ca i en els Mundials d’Atletisme a la modalitat 
de marató respectivament. Tampoc el concepte 
de fitness era el que tenim avui dia. Molts es li-
mitaven a dir que “feien peses” i les tendències 
d’entrenament estaven orientades a aconseguir 
el màxim aïllament muscular. No es parlava de 
core ni d’involucrar-ho, quasi no s’utilitzaven els 
elements inestables i els fitball, TRX, gomes i al-
tres elements de l’entrenament funcional brilla-
ven per la seva absència.

Ens trobem a la cafeteria d’Arsenal Femení Barce-
lona disposats a conversar amb l’Eva. Són les vuit 
de la tarda i després de finalitzar la seva classe 
de To, Evannski -així és com l’anomenen els seus 
companys- ens comparteix algunes reflexions.

Eva treballa a Arsenal fa ja més de 15 anys i 
realitza des de classes dirigides fins a treballs 
més específics com entrenament personal i ac-
tivació muscular, i és una tot terreny quant a 
treball es refereix. Va néixer l’any del Naranji-
to, el 1982, el dia de Sant Josep. D’aquí ve que 
estiguessin a punt d’anomenar-la Josefina. 

EVA
BOVÉ

INSTRUCTORA, 
ENTRENADORA PERSONAL 
I ACTIVADORA MUSCULAR 

A ARSENAL FEMENÍ 
BARCELONA.

Text: Mar Rotger

Com definiries el fitness dels anys 80-90? Quina ha estat l’evolució?

El fitness ha anat evolucionant molt pel que fa a maquinària i coneixements. Al principi no tenia una base 
mecànica, es creaven tendències a partir de rutines d’exercicis que a algú li funcionaven per a un determi-
nat objectiu, i es popularitzaven. En les últimes dècades també hem vist un augment espectacular quant a 
nombre d’usuaris, noves tendències, màquines més sofisticades, etc.

Si fem la vista enrere, encara que ja des dels anys 60 es va normalitzar la cultura del gimnàs amb figures 
com per exemple Arnold Schwarzenegger, no va ser fins als anys 80 quan realment va haver-hi una revo-
lució a la indústria del fitness. Un dels grans gurús va ser l’actriu Jane Fonda amb els seus famosos vídeos 
d’aeròbic. Va començar amb dues rutines, una de 30 minuts per a principiants i una altra d’una hora per 
a practicants més avançats. En elles combinava al ritme de la música, aeròbic, ioga, step, entrenament 
funcional i altres balls. Era tremendament divertit. I funcionava! A poc a poc, el planeta va començar a 
entrenar amb leggings, bodies i escalfadors. A ella li van seguir uns altres com Richard Simmons, i altres 
tendències: el Tae Bo que era com el body combat dels anys 90, l’equipament per entrenar a casa amb 
els seus interminables anuncis en la Telebotiga, l’spinning l’any 2000 o el crossfit en l’època actual. També 
podríem parlar llargament sobre l’evolució de la tecnologia i com estan canviant les maneres d’entrenar a 
través del dispositiu mòbil, les polseres d’activitat o els rellotges intel·ligents.

En el teu cas, com vas descobrir el món del fitness?

Jo realment vinc del món de l’outdoor. Els meus pares estaven arrelats a la Vall d’Aran i des de molt 
petita em van inculcar la passió per la muntanya i el món natural. Tenia 2 anys quan em van posar 
els meus primers esquís!

Entre setmana, tota la família fèiem esport en un centre esportiu a Terrassa anomenat Can Sales. El meu 
germà i jo entrenàvem a tennis mentre els meus pares realitzaven una espècie de classe de gimnàstica 
sueca. Tots els caps de setmana pujàvem a Andorra a esquiar i quan no hi havia neu, a fer muntanyisme.

Als 16 anys, després de provar infinitat d’esports (patinatge artístic, esquaix, natació…) vaig decidir 
començar a fer classes dirigides. Així que el fitness el vaig descobrir tard i la meva primera expe-
riència va ser com a clienta.

Per què vas triar dedicar-te al món del fitness? Explica’ns la teva trajectòria.

Les classes dirigides em divertien moltíssim i veia que era una manera de fer salut, així que un dia 
els vaig preguntar als meus pares què havia d’estudiar per a dedicar-me a això. Em vaig llicenciar en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat de Barcelona i vaig compaginar els estudis amb 
pràctiques en diferents gimnasos.

Una vegada acabada la carrera em vaig continuar formant d’una forma més específica en el fitness 
fins que vaig descobrir el que per mi va ser el curs que em va fer canviar la meva manera de veure el 
cos humà. A la majoria de formacions et donen les “receptes fetes” i en aquesta em van ensenyar les 
bases biomecàniques del cos per entendre’l en profunditat i poder fer les meves pròpies “receptes” 
de moviment. Vaig estudiar en deteniment com les forces arriben al cos i com ell mateix, gestiona 
aquestes forces per a moure’s i estabilitzar-se de la millor manera possible. Dins d’aquesta formació 
vaig descobrir una especialització anomenada neuromecànica dins de la qual usaven unes tècniques 
americanes que m’han robat el cor fins el dia d’avui, les Tècniques d’Activació Muscular.

I en què consisteix aquesta especialització en sistemes Neuromusculars?

Les Tècniques d’Activació Muscular són relativament recents. Van néixer als Estats Units al 2001 i van 
revolucionar molts plantejaments relacionats amb els desequilibris musculars i mecanismes de lesió 
múscul-articular. El seu principal objectiu és la correcta comunicació entre sistema nerviós central i els 
músculs, per la qual cosa les seves tècniques es basen a identificar els desequilibris musculars per a així 
millorar i fer més eficient l’acció muscular. És una formació complexa i a Espanya poc coneguda encara, 
som al voltant de 200 especialistes, de fet, per a poder completar-la vaig estar viatjant a Denver (Colorado, 
els EUA) diversos anys, entre el 2006 i el 2010.
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A diferència dels tractaments comuns centrats en treba-
llar sobre les zones en les quals la persona sent dolor, les 
tècniques d’activació muscular, entenen el dolor muscu-
lar com un símptoma en lloc de ser la causa del proble-
ma, és una resposta en forma de protecció a la feblesa 
muscular.

Ens pots posar un exemple que ens ajudi a 
comprendre-ho millor?

Imaginem que a una persona li fa mal l’espatlla cada 
vegada que fa una braçada quan va a nedar. O quan 
fa algun gest específic amb el braç en el seu dia a dia 
com, per exemple, posar-se l’abric.

Aquest dolor és indicatiu que alguna cosa en el seu sis-
tema no funciona bé. Pot ser que algun dels músculs 
responsables de moure la seva escàpula no estigui ben 
connectat amb el sistema nerviós i la seva capacitat de 
contracció no sigui la correcta. És al que anomenem 
inhibició muscular. Això provoca que hi hagi un des-
equilibri de forces a l’hora d’utilitzar l’espatlla, provo-
cant que uns es tibin més del compte i que el moviment 
sigui poc fi i a més amb menys rang de moviment.

A llarg termini aquests músculs que treballen més del 
compte es van carregant i irritant, provocant les famo-
ses tendinitis, també més desgast de l’habitual i fins i 
tot trencaments d’altres teixits per l’excés de tensió. 
A través de les tècniques d’activació muscular busca-
ríem aquest múscul o grup de músculs que no treballa 
adequadament i mitjançant tests i palpacions específi-
ques reiniciaríem aquests músculs perquè tornessin a 
estar ben connectats amb el sistema nerviós.

Aquesta reconnexió permet eliminar la inhibició i així 
l’espatlla pot moure’s de manera equilibrada i amb 
més rang de moviment.

Per què succeeixen aquests desequilibris?

Encara que no ens ho sembli tenim un estil de vida molt 
passiu. Si analitzéssim tots els moviments que fem al llarg 
del dia, encara que siguem gent activa o tinguem un treball 
que requereix una certa mobilitat o esforç físic, ens adona-
ríem que el nostre dia a dia és molt estàtic i això produeix 
uns desajustaments que a la llarga acaben provocant els 
dolors musculars i articulars.

Aquestes posicions (estar asseguts en el cotxe, davant de 
l’ordinador, dempeus amb calçat estret...) són les que aca-
ben sobrefatigant uns certs músculs portant-los a la inhi-
bició muscular. Encara que aquest sigui el principal motiu, 
hi ha altres factors que afavoreixen aquesta inhibició. Per 
exemple, desequilibris bioquímics provocats per inflama-
cions cròniques o malalties, traumes derivats d’accidents... 

Per això recomano començar a treballar com més aviat 
millor, perquè com més joves som, menys viciat tenim el 
nostre sistema neuromuscular i és molt més fàcil treballar 
i mantenir el nostre sistema muscular i articular sa.

Com trasllades aquests coneixements en 
el teu dia a dia?

A Arsenal tinc un perfil molt polivalent, és a dir, em dedico 
a realitzar des de sessions individualitzades fins a classes 
col·lectives. Totes elles amb la finalitat comuna de guan-
yar salut i benestar, un bé molt preuat en aquests mo-
ments tan complicats que estem vivint.

Cada instructor té una manera de treballar diferent, però 
en el meu cas, a les sessions individuals em dedico, pri-
mer a “ajustar les peces musculars del xassís corporal” 
a través d’aquestes Tècniques d’Activació Muscular. Des-
prés, a través d’entrenaments individuals intento reforçar 
aquestes “peces” perquè funcionin el màxim eficaçment 
possible i així evitar lesions, dolors i sobrecàrregues.

En les sessions grupals procuro continuar reforçant els 
músculs d’una manera més genèrica perquè els des-
ajustaments siguin mínims, a través de classes de pila-
tes, estiraments o tonificació. Tot això procurant crear 
sempre sessions amenes i seguint una progressió lògi-
ca per a aconseguir una bona salut articular i muscular. 
Com sempre dic a les meves noies, “intento assegurar 
un cos saludable fins als cent anys. Més enllà, ja no puc 
assegurar-ho tant…”.

Ens has comentat que realitzes sessions indi-
vidualitzades. Quina és la teva visió sobre el 
món/mercat de l’entrenament personal?

Ha crescut moltíssim, només fa falta sortir al carrer 
per a adonar-se de la gran quantitat de centres que 
ofereixen aquest servei. També tenim un gran pro-
blema amb l’intrusisme. Avui dia s’ofereixen cursos 

internet que en un mes pots obtenir un títol per a 
exercir, formació totalment insuficient i que pot pro-
vocar grans danys, com a lesions en els pacients. 
També és un gran desavantatge en la nostra profes-
sió, perquè aquests danys poden aparèixer fins deu 
anys més tard, amb el que moltes vegades no s’as-
socia amb la instrucció inadequada d’un professio-
nal mal format. Per això considero fonamental tenir 
una relació de confiança amb el client que et permeti 
saber en tot moment com està, com se sent, si sent 
dolor, si hi ha millores…

Amb quina mena de clients has treballat?

A Arsenal tenim la gran fortuna que les nostres sòcies són 
molt constants i fidels.

Hi ha noies que vénen a les meves classes o fan entrena-
ments amb mi des del primer dia que vaig començar. Això 
em permet treballar podent fer una bona progressió amb 
el mínim risc de lesió. M’encanta veure com, després de 15 
anys, les noies mantenen una bona salut articular i mus-
cular malgrat el pas dels anys. Saber que sóc responsable 
d’una part d’aquesta millora em fidelitza encara més a elles 
i em motiva per a continuar estudiant i millorant.

Comptes amb un coneixement del cos humà 
envejable, fruit de la teva contínua formació i 
ambició per millorar la salut de les nostres sò-
cies. Creus que és un dels aspectes que les sò-
cies d’Arsenal valoren més de tu?

Crec que sí perquè sóc una persona amb un alt sentit de 
la responsabilitat i estic formant-me contínuament per 
poder oferir el millor a cada sòcia quant a salut. Hi ha dies 
que no dormo pensant en perquè a aquesta sòcia li fa 
mal l’esquena, com ho podem treballar l’endemà... inten-
to personalitzar al màxim, fins i tot en una classe dirigida. 
Intento conèixer a totes les sòcies. I això em permet indi-
vidualitzar molt el treball amb cadascuna d’elles.

Una de les últimes tendències per exemple és el tema de la 
Microbiota Intestinal i estretament relacionat amb això està 
el Postgrau en Psiconeuroimmunologia Clínica (PNI) que he 
finalitzat fa un mes, que està avalat per la EFHERE Internatio-
nal University, i que estudia els mecanismes de comunicació 
i acció dels diferents sistemes del cos: neurològic, psicològic, 
endocrí i immunològic. Aquesta formació és de gran valor 
a l’hora de treballar amb sòcies amb patologies cròniques 
com a dolor crònic, còlon irritable, migranya, al·lèrgia, artritis 
reumàtica, psoriasis, síndrome de fatiga crònica… desordres 
que són produïts i mantinguts per trastorns al nivell psi-
co-neuro-endocrí-socimmunològic.

Per a mi la salut és un compendi de molts factors. Per des-
comptat que l’activitat física i l’enfortiment muscular és bàsic, 
però cal enfocar-lo des d’altres punts de vista, cal tenir una 
visió integral per a obtenir una salut integral i d’aquí la im-
portància de treballar sobre la regulació de l’estrès, respectar 
les hores de descans, mantenir una dieta equilibrada. Si falla 
qualsevol d’aquests factors, la salut baixa.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

Tinc la gran fortuna de treballar en el que m’agrada. Són mol-
tíssims els factors que em motiven d’aquesta professió, però 
per sobre de tot està poder donar salut. Veure com les noies 
van millorant dia a dia m’omple d’alegria i em motiva per a 
continuar donant el millor de mi en aquesta professió.

També m’apassiona el tracte amb les persones. Conèixer-
les una a una i intentar buscar el que necessiten a cada 
moment és una tasca complicada però molt gratificant. 
M’encanta quan surten de la cabina, dels entrenaments o 
de classe de bon humor, amb molt bona energia i sabent 
que han treballat per una millora en la qualitat de vida.

Explica’ns una curiositat que t’hagi passtat a Arsenal.

En tinc unes quantes, però la que em va fer posar vermella més 
va ser just quan vaig començar a treballar a Arsenal. Tenia al 
cap que era un gimnàs mixt i el primer dia que vaig entrar en el 
vestuari, no vaig acabar d’entendre quina zona era la masculina 
i quina zona era la femenina. Així que vaig estar la primera set-
mana pujant directament a classe per l’ascensor sense passar 
pel vestuari per  no equivocar-me de costat.
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La situació econòmica derivada de la pandèmia ha 
deixat molts sectors en situació molt crítica i el món de 
l’esport no ha estat menys. Com ha estat l’impacte en-
tre els professionals dels centres esportius?

Ho hem viscut amb molta frustració i impotència. A mi personalment 
em va costar entendre i em continua costant que no se’ns consideri 
un servei essencial; està demostrat científicament que, si es deixa de 
fer activitat física, el sistema immune es deprimeix més i és més fàcil 
agafar qualsevol malaltia. Però sempre li intentem buscar el costat 
positiu a tot i em va agradar realment com en el cas d’Arsenal, per ini-
ciativa pròpia vam començar a gravar vídeos per a les sòcies, perquè 
poguessin mantenir el nivell aconseguit a casa.

Un altre aspecte positiu és que crec que ens ha servit a tots els pro-
fessionals per readaptar-nos moltíssim. Normalment tenim una pla-
nificació anual que va del mes de setembre al mes de juliol, estructu-
rada per setmanes en les quals es treballen diferents objectius, i vam 
haver de reorientar el treball ajustant-lo a la nova situació.

Quines són les teves ambicions i desitjos per al futur?

Bàsicament que ens considerin un servei essencial per a poder 
continuar donant salut sense cap interrupció externa. A vegades 
les sòcies ja tenen les seves pròpies situacions personals que di-
ficulten aquesta continuïtat, i com a mínim que no recaigui en el 
nostre costat que no els puguem oferir el servei.

El paper dels instructors és una peça fonamental en els 
gimnasos. Com ho viviu a Arsenal?

L’entrenament funcional, el treball de core, la involucració del siste-
ma propioceptiu, la cerca del rendiment i de l’estat físic òptim... són 
aspectes en els quals s’ha anat evolucionant gràcies a les persones.

Els canvis a les instal·lacions són molt importants també; a poc a 
poc i amb el pas dels anys, els gimnasos van canviant el seu mobi-
liari i el minimalisme sembla que ha arribat per quedar-se durant 
almenys uns quants anys.

Pots tenir la millor tecnologia i donar un servei antiquat o bé tenir el 
mateix material que tenies des de l’any 1999 i no obstant això estar 
a l’última quant a metodologia i sistemes d’entrenament es refereix.

L’un no va lligat amb l’altre necessàriament, però sense els entre-
nadors qualificats mai podràs oferir un servei de qualitat. Si l’ésser 
humà avança és gràcies al coneixement, a la ciència, a l’experièn-
cia acumulada i en el sector del fitness no és diferent. A Arsenal es 
cuida molt aquest aspecte.

Moltes gràcies per compartir la teva història amb totes les sò-
cies d’Arsenal Femení Barcelona. Esperem que el Club pugui 
continuar comptant amb tu molts anys més i puguem continuar 
veient-te créixer personal i professionalment al nostre costat.

900 224 365
Atención telefónica

horas días
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L’SPA 
D’ARSENAL 
FEMENÍ BARCELONA.
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A quest compta amb tot l’equipament necessari 
perquè l’experiència sigui completa; comenci 
relaxant la musculatura a la sala de gandu-

les tèrmiques, per després agafar seient a les piscines 
termals amb efectes, els llits de massatge subaquàtic, 
el bany de vapor amb cromoteràpia o la sauna seca. 
Gaudeixi del contrast a les dutxes bitèrmiques o a les 
dutxes de cascada. La varietat de les seves possibilitats 
fa que es converteixi en una de les zones termals més 
completes de Barcelona.

Situat a la planta -1 i aïllat totalment de qualsevol soroll 
exterior, les sòcies troben l’espai perfecte on relaxar-se, 
desconnectar i recuperar la vitalitat després d’entrenar o 
d’una intensa jornada laboral.

SI HI HA UN ESPAI A BARCELONA 

ON SORTIR RENOVAT, AQUEST 

ÉS, SENS DUBTE, L’SPA 

D’ARSENAL FEMENÍ.
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Masterclass de Zumba   
& dinar
10 de juliol del 2019
Dirigida per Cèsar i Justin 

Masterclass Chi Kung
22 d’octubre del 2019

Masterclass d’Aquagym:      
“Mulla’t per una bona causa”
9 de setembre del 2019

Dirigida per Gemma i Andrea

Club Running:   
“Carrera Jean Bouin”
24 de novembre del 2019

Per celebrar l’arribada intensa de l’es-
tiu Cèsar va organitzar una master-
class d’allò més llatina, plena de rit-
mes ràpids. A més, per la música vam 
comptar amb la col·laboració d’un dels 
nostres col·laboradors, Justin, que ens 
va meravellar amb una percussió elec-
trònica en directe, les sòcies no van po-
der deixar de ballar!

La sessió va finalitzar amb un agrada-
ble dinar d’amigues.

Després de l’èxit de la primera classe, 
les sòcies d’Arsenal Femení Barcelona 
van poder descobrir el secret mil·lenari 
de la salut i la longevitat. Els exercicis, 
basats en la Medicina Tradicional Xine-
sa, augmenten l’energia i equilibren el 
cos, la ment i les emocions.

Per tercer any consecutiu, la Fundació 
Esclerosi Múltiple, de la mà d’Arsenal 
Femení Barcelona, va organitzar una 
Masterclass d’Aqua Gym de caràcter 
solidari. Sota el lema “Mulla’t per una 
bona causa”, va consistir en una sessió 
d’una hora i mitja de durada dirigida 
per Gemma i Andrea.

La masterclass va comptar novament 
amb els dos elements diferenciadors 
que ja formen part de la seva identitat: 
la diversió que impliquen aquest tipus 
d’activitats esportives i la col·laboració 
solidària per la investigació i la lluita 
contra l’Esclerosi Múltiple.

A principis de setembre es va iniciar el pro-
jecte del Club de Running d’Arsenal Feme-
ní Barcelona, on oferim a totes aquelles 
sòcies que sempre han volgut córrer i no 
saben com, o aquelles que ja s’han iniciat 
en el món del running, però volen com-
partir els seus entrenaments i sessions 
amb unes altres, un espai per  fer-ho.

En tan sols dos mesos ens vàrem apuntar 
a la nostra primera carrera, la Jean Bouin, 
la carrera popular de running més antiga 
de Catalunya, i totes les sòcies van millo-
rar el seu temps! Van córrer els 10 km en-
tre 50 i 58 minuts.

Masterclass de Ioga: 
“Obertura de malucs” 
15 de desembre del 2020
Dirigida per Laura

Masterclass de Dance: 
“Christmas Dance”
17 de desembre del 2020
Dirigida per John

Masterclass d’Aquagym:   
“Aquagym nadalenc”
21, 22, 23 i 24 de desembre del 2020
Dirigida per Gemma

Per gaudir d’una bona qualitat de vida és im-
prescindible crear hàbits per mantenir una 
bona postura corporal.

Així que vam proposar a les sòcies una classe 
de ioga dedicada específicament a l’obertu-
ra de malucs. En aquesta zona s’acumulen 
moltes tensions i a més és l’amagatall per-
fecte per la tensió emocional. Aquesta mas-
terclass va estar enfocada a treballar la zona 
de l’articulació del maluc per poder relaxar la 
rigidesa que es concentra en ella.

A Arsenal Femení Barcelona no arriba 
Nadal fins a la tradicional classe d’en 
John, el Christmas Dance, on ballem 
els temes més coneguts de Nadal per 
després reposar energies a la cafeteria 
amb un bon esmorzar.

“La música és per l’ànima el que l’esport 
és per al cos” així que què millor que 
unir música i esport junts!

Amb l’arribada del final de l’any i les vacances 
de Nadal, Gemma va preparar una divertidís-
sima classe plena de motius nadalencs, per-
què les sòcies poguessin gaudir de la piscina i 
dels beneficis de l’aigua d’una forma especial.

L’únic requisit per participar va ser portar al-
gun motiu nadalenc que es pogués mullar.
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COMBOXING, LA NOVA MANERA 
D’ENTRENAR QUE TRIOMFA A 

ARSENAL FEMENÍ BARCELONA

E l món del fitness no deixa de reno-
var-se a ritme de vertigen i als canvis 
de dieta i nutrició cal sumar-li també 

noves tendències i rutines d’entrenament. 
Cada vegada són més les persones que bus-
quen una alternativa esportiva a les clàssi-
ques sessions de musculació i busquen noves 
maneres d’entrenar que els permetin complir 
amb els seus objectius.

A Arsenal tenim el plaer de comptar amb 
una d’aquestes persones que qualsevol 
Club desitjaria tenir en el seu equip. Es trac-

ta de Manu Jiménez, instructor d’Arsenal Fe-
mení Barcelona des de fa més de cinc anys 
i un apassionat del fitness especialitzat en 
kick boxing i boxa.

Manu considera que l’esport té infinitat de 
formes; només cal gaudir, entrenar i viure. 
No ha deixat de gaudir ni un dia del seu tre-
ball i d’aquí la seva il·lusió a crear el COMBO-
XING®, una disciplina d’activitats dirigides on 
l’essència és aquesta mescla ideal entre es-
port, exercici, salut i diversió.

AQUESTA NOVA ACTIVITAT CREADA PER MANU 

JIMÉNEZ, INSTRUCTOR ARSENAL, ESTÀ SENT UN ÈXIT 

ENTRE LES SÒCIES DEL CLUB.

Text: Mar Rotger i Manu Jiménez

La primera impressió és que es necessita una for-
ma física avançada per poder prendre part d’ella. 
Però res més lluny de la realitat! El COMBOXING® 
adapta les seves tècniques i sistemes d’entrena-

L’activitat se centra a realitzar diferents combinacions de 
tècniques d’arts marcials i exercicis per aconseguir dife-
rents objectius que denominarem COMBOS.

La paraula BOXING fa referència al context esportiu en el 
qual ens movem, esports de contacte i arts marcials. És 
ben sabut que aquests esports es caracteritzen per ser 
dels més complets del món.

Al tractar-se d’una activitat modulable, eliminant la part 
agressiva i adaptant el nivell d’esforç a cada participant 
segons la seva condició física, fa que cada vegada més 
sòcies se sentin atretes per aquesta disciplina ja que una 

COMBOXING® ES COMPON DE 2 CONCEPTES: 

“COMBO” + “BOXING”.

vegada es prova resulta addictiva! Això es deu a la ràpida 
millora física i mental que sent després d’algunes sessions 
i a lo divertit que resulta des de la primera classe.
En portar més d’un any en la graella de classes dirigides 
d’Arsenal Femení Barcelona, aquesta activitat ha demos-
trat a les sòcies que són molts els beneficis que se li atri-
bueixen a aquesta mena d’entrenament intens.

ment per realitzar classes dirigides basades en 
moviments de fitness de combat al ritme de la 
música. Per exemple, controlant la intensitat o 
quantitat d’impactes al nivell de la sòcia.
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A nivell físic destaca l’increment de la massa òssia, ac-
tiva el metabolisme cremant més calories i millora el 
to muscular. A nivell mental millora la teva autoestima 
i seguretat i t’ajuda a alliberar l’estrès, entre altres.

Manu també ens explica com estructura les seves 
classes a Arsenal Femení Barcelona: “Actualment 
fem un treball enfocat al tren inferior, core i cardio 
especial per la dona a través de les coreografies de 
Comboxing®. És la manera més indicada per ini-
ciar-se i adaptar-se a l’activitat i al context de les 
arts marcials. Existeixen altres modalitats com el 
treball en parella i el treball amb elements auxiliars 
com els sacs, que incloem sempre que podem en 
les nostres sessions”.

També destaca que “des del primer dia en què vam  
presentar aquesta activitat, ha rebut un molt bon 
acolliment i en poc temps hem aconseguit reunir 
un gran nombre d’adeptes”.

“He de reconèixer la rapidíssima adaptació de les 
sòcies, demostrant un gran interès per aprendre, 
millorar i sobretot gaudir. Com a professional és 
molt gratificant veure com les alumnes esperen 
impacients el començament de les classes i com 
l’energia i l’alegria inunden la sala durant la classe. 
En acabar la sessió procuro saludar a totes i cadas-
cuna de les alumnes agrair-los tot l’esforç i l’ener-
gia compartida perquè… S’ho mereixen!”
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É s impossible no dedicar aquesta oportunitat 
al siroco que va arribar fa ja més de mig 
any per donar la volta a les nostres vides i 

donar-nos una lliçó d’humilitat.

Ha estat i continua sent un any difícil, però si d’alguna 
cosa ens hem adonat és de la importància de la salut, 
i de com l’activitat física es converteix en un dels 
millors aliats per mantenir-la i poder enfrontar-se 
a la malaltia quan arriba.

És per això que a Arsenal som privilegiats en una 
època com aquesta, a la qual el nostre producte es 
converteix en un bé preuat i necessari, facilitador 
de benestar, de salut mental i física, i de via d’es-
capament per a multitud de sòcies que han vist en 
Arsenal un espai segur on donar sortida a la frustració 
provocada per tantes limitacions que dia a dia van 
canviant i condicionant les nostres vides.

Aquest tipus de circumstàncies són les que fan ne-
cessàries les palanques que ens ajuden a aplanar 
les pedres del camí, i continuar lluitant cada dia.

Així que en aquestes línies vull realçar aquelles 
paraules que d’una forma o d’altra, vosaltres, les 
nostres sòcies, ens feu arribar i que alimenten les 
nostres ganes de continuar treballant.

Elles ens diuen: Arsenal és el meu refugi, és el meu 
raig de llum cada dia, és la meva via d’escapament, 
és el meu moment, Arsenal és la meva casa, és un 
estil de vida, és el lloc on sempre vull tornar, el meu 
premi, el meu luxe diari, el meu temps exclusiu, la 
meva desconnexió, les meves cures de bellesa, el meu 
incentiu de superació, la meva expressió artística, el 
meu retrobament amb mi mateixa, el meu amagatall 
secret, el meu relax en el caos, les meves xerrades 
a l’escalfor d’un bon cafè amb amigues, el meu lloc 
segur, el meu moment d’expansió ...

Aquestes paraules no són meves sinó vostres: Isabel, 
Mari, Gràcia, Raquel, Begonya, Mar, Carme, Marita, 
Tatiana, Paloma, Monique, Anna, Lucia, Ester, Cristina, 
Chus, Ruthi, Marta, Maria, Mercedes, Mònica, Fabiola, 
Lola i tantes més que carregueu les nostres piles. I 
per això us dono les gràcies per fer d’Arsenal una 
realitat, perquè Arsenal sense vosaltres, no existiria.

Sens dubte queda encara temps per recuperar la nor-
malitat total, però ho aconseguirem mirant sempre cap 
endavant i tenint en vosaltres el nostre millor aliat.

María
Alonso

E D I TO R I A L  D E

DIRECTORA D’ARSENAL 
FEMENÍ MADRID

José Ortega y Gasset 82, 
28006 Madrid
913 092 222

info@arsenalmadrid.com

WWW.GRUPOARSENAL.ORG
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TATIANA 
MARTÍNEZ

SÒCIA D’ARSENAL 
FEMENÍ MADRID. 

Text: Mar Rotger

É s dijous 14 de gener de 2021. A Es-
panya ens hem despertat com és 
habitual aquests dies, amb tempera-

tures sota zero i amb les conseqüències de 
la borrasca Filomena encara palpables. I sinó 
que li diguin a Tatiana, que ha viscut tota una 
odissea per tornar a París!, ciutat on resideix 
habitualment. Ella és una de les sòcies que, 
encara que potser no és de les més antigues, 
és sens dubte una de les més especials. Fa 7 
anys que va entrar per primera vegada per 
la porta del Club a informar-se i a provar “un 
mes”... I fins avui!

Tatiana és una malaguenya, de la Malagueta, 
establerta a Madrid i amb una envejable tra-
jectòria professional a la seva esquena. Actual-
ment es troba en missió diplomàtica a l’Am-
baixada d’Espanya a París, com a consellera i 
directora de Turisme d’Espanya per a França, 
Europa del Sud i el Marroc, entre altres coses.

Tatiana moltes gràcies per atendre’ns, 
encara que sigui via Zoom, intentarem 
no robar-te molt de temps. Com està la 
situació a París?

A París hi ha confinament domiciliari des de 
les sis de la tarda fins a les sis del matí de l’en-
demà així que està pràcticament tot tancat, 

excepte els comerços que van obrir 
a principis de desembre i s’han man-
tingut oberts. Els gimnasos com la 
resta de serveis estan tancats i trac-
tant de reinventar-se. París al ser 
una ciutat molt cosmopolita, espe-
cialment el que és l’ametlla central, 
hi ha molta afició a anar al gimnàs. 
Són centres molt moderns, però en-
cara no he trobat un Arsenal a París.

I pel temps no et preocupis, l’ho-
nor és meu. Així també vaig exerci-
tant-me, perquè a finals de gener em 
faran una entrevista al Diari l’Équipe. 
Ells han entrevistat a la que seria la 
meva homòloga francesa, que tam-
bé és una dona i estan potenciant 
molt el paper de la dona directiva i 
esportista, com conciliar-ho amb la 
vida personal, com entenen l’esport, 
i el vincle entre turisme i esport…

Ja que has mencionat 
l’Équipe, fa uns anys va haver-
hi una polèmica amb Rafa 
Nadal que va fer ressorgir 
una mica la “confrontació” 
que hi ha històricament entre 
francesos i espanyols.

Això va quedar en foc d’encenalls 
perquè no se sostenia de cap ma-
nera, tots els tennistes passen con-
trols duríssims.

A França pesa que els sigui arrabassat de 
manera contínua el seu trofeu de tennis més 
preuat i el més important en terra batuda 
del Grand Slam, amb aquesta vella rivalitat 
històrica que hi ha… és normal, com qualse-
vol derbi. Però aquí l’adoren, és un ídol i és 
molt respectat, més que res perquè ell s’ha 
fet respectar. Rafael Nadal té unes qualitats 
imbatibles com a esportista, una mentalitat 
lluitadora i una actitud honesta.

Creus que aquesta rivalitat es percep 
en el Turisme? A l’hora d’acollir a 
un turista espanyol o francès en els 
respectius països.

No, realment no és així i et donaré una dada: 
Espanya és la destinació turística preferida 
pels francesos, el turista francès continua 
mantenint la idea de venir a Espanya 
malgrat la pandèmia, les últimes enquestes 
així ho corroboren. Tradicionalment al 
francès li encanta estar a França, i les dades 
que ens llancen les enquestes és que el 70% 
opta per quedar-se a França a passar les 
seves vacances, realitzen el que ve a dir-se 
“turisme domèstic”. Per tant, gairebé un 30% 
realitza viatges internacionals i la destinació 
preferida és Espanya. Els atreu molt la forma 
de vida del nostre país, el sol i la platja, i la 
quantitat d’activitats complementàries que 
poden fer. Precisament la nostra experiència 
en el servei i la qualitat que oferim resulta 
un dels nostres majors atractius i no resulta 
fàcil realitzar un servei de qualitat i acollidor 
com fa Espanya.

Seguint en matèria de coronavirus, els 
gimnasos, els esdeveniments espor-
tius i en general en tot el sector espor-
tiu, estem treballant sobre possibles 
escenaris diferents de cara al futur, 

pendents de l’evolució de la situació sanitària. En 
el cas del Turisme, quins són aquests planteja-
ments i quines campanyes s’estan fent per atreu-
re de nou a turistes, quan la situació ho permeti?

S’està treballant d’una forma molt intensa a escala nacio-
nal i internacional des de les institucions públiques. Com 
bé dius tots estem treballant en un escenari incert perquè 
l’evolució de la pandèmia és impredictible a curt termini.

És cert que les campanyes ara mateix són molt complicades, 
ja que bàsicament la seguretat sanitària és el que prima i 
és la prioritat a resoldre, i en segon lloc estaria l’objectiu de 
viatjar de manera segura, i en aquest sentit des de Turisme, 
Sanitat i en col·laboració amb el sector privat, s’han establert 
mesures higièniques sanitàries per a fer-lo amb garanties. 
Però sobretot cal tenir en compte també les mesures que 
s’estableixin en els mateixos països emissors de turistes, les 
limitacions a la circulació i als viatges que es determinen a 
mesura que avança la malaltia com estem veient.

L’objectiu a batre és el virus i la prevalença de la seguretat 
de les persones. Els viatges turístics internacionals estan di-
rectament afectats per això, per la qual cosa no s’augura 
ni a curt ni a mitjà termini una recuperació de l’activitat a 
nivells com els que hem conegut fins ara. L’aconsellable en 
aquests moments és, d’una banda, mantenir de forma ins-
piracional la comunicació sobre Espanya, els nostres pro-
ductes i el nostre país, que espera amb els braços oberts 
al turista quan puguem tornar a viatjar de manera segura. I 
per altra, protegir el sector que conforma l’oferta davant el 
mal econòmic que està generant aquesta pandèmia.

“ESPANYA ÉS LA 
DESTINACIÓ TURÍSTICA 
PREFERIDA PELS 
FRANCESOS. LA NOSTRA 
EXPERIÈNCIA EN EL 
SERVEI I LA QUALITAT 
QUE OFERIM RESULTA UN 
DELS NOSTRES MAJORS 
ATRACTIUS”.

“HEM DE MANTENIR DE 
FORMA INSPIRACIONAL LA 
COMUNICACIÓ SOBRE ESPANYA, 
ELS NOSTRES PRODUCTES I EL 
NOSTRE PAÍS, QUE ESPERA AMB 
ELS BRAÇOS OBERTS AL TURISTA 
QUAN PUGUEM TORNAR A 
VIATJAR DE MANERA SEGURA. 
TAMBÉ HEM DE PROTEGIR 
EL SECTOR QUE CONFORMA 
L’OFERTA DAVANT EL MAL 
ECONÒMIC QUE ESTÀ GENERANT 
AQUESTA PANDÈMIA.”
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Estem desitjant que es reactivin els viatges, perquè serà un dels primers 
senyals que estem vencent a la malaltia i que podem circular amb llibertat 
que ara mateix és el primer que tenim limitat.

A Espanya va haver-hi molta polèmica quan es van instaurar les 
proves de detecció del coronavirus com a requisit per a poder 
entrar al país, així com quarantenes en països d’origen i destina-
ció. Creus que aquestes mesures es flexibilitzaran?

No sé si et podria respondre a aquesta pregunta perquè la situació és tan 
canviant que els governs es veuen obligats a adoptar mesures molt ràpida-
ment. És cert que dins de la Unió Europea hi ha països que exigeixen una 
prova PCR per entrar en ells, com ara França, o com Espanya i altres que 
no. La PCR és una mesura barrera per al viatge, però també és una mesura 
per a contenir el virus i evitar contagis massius.

Hi ha previsió que això disminueixi de cara a l’estiu? No ho sé. Ara mateix 
s’ha iniciat la vacunació, un procés que porta el seu temps per aconseguir 
una immunitat de grup. També has de tenir en compte les diferents va-
riants del virus que ja ha mutat (variant brasilera, sud-africana o britànica). 
Com a ciutadana no crec que es vagi a flexibilitzar a curt termini perquè es 
tracta d’una mesura barrera, i fins que no estigui controlat sanitàriament, 
totes les mesures són poques. Contemplant l’evolució de la malaltia sola-
ment als països que ens envolten i en el nostre propi país no auguro un 
retorn a la normalitat aquest estiu tal com el coneixem. El que desitgem és 
que la vacunació sigui eficaç tan aviat com sigui possible.

Sabem de tu que ets de Màlaga, com neix el teu interès pel 
món del Turisme? Té Màlaga alguna influència en això de ser 
una destinació turística molt important en l’àmbit nacional?

El turisme ha estat per a mi -podria dir-ho honestament-, una situació ca-
sual perquè bàsicament no és una matèria a la qual jo m’hagués dedicat 
des d’un inici ni per a la qual vaig estudiar i que a més no ha format part 
com a matèria en cap dels llocs que he desenvolupat fins que vaig ingres-
sar l’any 2011 en el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Realment em va començar a picar la curiositat pel món internacional, que 
em semblava apassionant, quan vaig començar a treballar en el ministeri 
de Justícia, com a Directora de Programes i Projectes de Cooperació In-
ternacional. Però no va ser fins que em van nomenar vocal assessora del 
ministre d’Indústria, Energia i Turisme, quan vaig descobrir un món molt 
més ampli en l’àmbit empresarial, internacional i vaig aprendre moltíssim 
d’energia, turisme, telecomunicacions, i d’aquí vaig fer el salt al Turisme. 
Em van nomenar Subdirectora General de Desenvolupament i Sostenibi-
litat Turística on havia d’implementar les polítiques nacionals en matèria 
de Turisme i gestionava una cartera molt àmplia en matèria econòmica, 
implementació d’instruments financers, préstecs directes a empreses, etc. 
I allí va ser realment quan em vaig adonar del que significava el Turisme 
per Espanya: veus que és un teixit industrial d’una magnitud tremenda, 
t’adones que de manera directa o indirecta estan relacionats moltíssims 
sectors, alimentari, subministradors, energia, sector vitivinícola, l’esport, 
hotels, museus, cultura, el transport i les comunicacions...

Més d’un 70% de les empreses espanyoles són pimes i hi ha moltes famí-
lies que depenen d’això.

Amb aquestes dades que ens has aportat és difícil no 
pensar en el turisme com un veritable   
monstre econòmic…

Exacte. Quan ets conscient de la importància que té… a vegades 
escolto persones, fins i tot a dirigents, que no ho valoren i em fa 
molta pena, perquè és un component d’ignorància molt elevat, 
l’activitat turística està implicada en gairebé tots els estrats so-
cials del país, és una indústria de primer ordre.

Potser és per ignorància, però a vegades se sol associar el triomf 
d’un país des del punt de vista econòmic i de desenvolupament, 
amb la indústria mecanitzada, el fet de fabricar coses, fabricar 
cotxes, fabricar, fabricar… fabricar està bé!, però la indústria del 
servei, les relacions humanes, que és l’única que no està meca-
nitzada -excepte per la digitalització-, és molt necessària. Com a 
teixit social i com a teixit econòmic el Turisme és imprescindible.

Al 2018 va arribar un gran canvi; vas deixar Madrid per exer-
cir el càrrec de consellera de Turisme a l’Oficina Espanyola 
de Turisme a París. Què va representar per tu?

El canvi va ser tremend i et donaré una dada personal. Quan vaig 
aprovar l’oposició sempre havia pensat que hauria volgut viure 
a Màlaga o Madrid, pels llaços familiars que tenia i perquè em 
captivava el seu estil de vida. A més, Madrid ha suposat per a mi 
un creixement personal i professional enorme i per això estic tan 
arrelada a la ciutat.

L’any 2013 vaig entrar a Arsenal amb unes circumstàncies perso-
nals complicades en aquell moment i vaig aprendre a créixer d’una 
altra forma, d’aquí ve que encara se’m fes més difícil anar-me’n.

Quan em van donar la plaça a París la veritat és que no m’ho es-
perava: era una plaça molt demandada, amb molta competència. 
Hi ha moltes places a l’exterior, però París és París! Jo vaig jugar 
i vaig tirar una sola carta, i em va sortir! Així que no m’ho creia…

Em va costar trencar llaços amb la meva forma de vida: el meu 
treball que el completava diàriament amb la meva rutina al 
gimnàs i tots els llaços socials que es formaven sobre la base 
d’aquesta rutina, quedaven trencats de manera quotidiana.

París és una ciutat molt esquerpa, no és una ciutat acollidora de 
primeres i vaig estar els tres primers mesos d’hotel en hotel fins 
que vaig trobar una casa on allotjar-me.

Però vaig tenir molt de suport familiar i d’amis-
tat i això va ser el que em va fer seguir enda-
vant amb la decisió, i gràcies a ells sóc aquí. 
Arsenal forma part d’aquest suport perquè 
m’enriqueix moltíssim, tinc una relació molt 
estreta amb el Club, em sento molt acollida.

Una vegada assentada a París, ha can-
viat la teva percepció d’ella? Has des-
cobert algun racó que et faci sentir 
acollida, un lloc especial?

En aquest cas establiria una diferència entre 
llocs especials i com gaudeixes els llocs espe-
cials, perquè l’experiència és el que fa que tu 
visquis el lloc de manera diferent. De fet, un ra-
conet de París que no suposi estèticament res 
extraordinari, malgrat això, l’experiència que 
tu visquis en ell o com tu ho conceptuïs, et fa 
reviure-ho i recordar-ho d’una millor manera.

Per descomptat tinc els meus llocs favorits de 
París; tota la zona de Saint-Germain que està 
situada en el Districte VI m’encanta, em diver-
teix moltíssim, voltar i veure les estructures 
tan boniques dels edificis antics, amb tanta 
història, els seus comerços, prendre’t un cafè 
a les seves cantonades... et fa sentir com a les 
pel·lícules, és platònic.

“COM A TEIXIT SOCIAL I COM A 
TEIXIT ECONÒMIC EL TURISME ÉS 
IMPRESCINDIBLE”.

“LA PCR ÉS UNA 
MESURA BARRERA 
PER AL VIATGE, 
PERÒ TAMBÉ ÉS 
UNA MESURA PER A 
CONTENIR EL VIRUS 
I EVITAR CONTAGIS 
MASSIUS”.
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També m’encanta Passy, un barri dins del 
Districte XVI, voltar i gaudir del savoir-fair 
francès, l’art de gaudir de la vida tan parisenc, 
el fet de començar a conèixer-ho i a enten-
dre-ho fa que comenci a apreciar-ho.

També és cert que ara gaudeixo d’un cer-
cle social amb altres espanyols, companys 
d’Ambaixada que vivim a prop i és molt cu-
riós perquè això que es fa pàtria… és veri-
tat! I és igual d’on vinguis, en tenir un cercle 
amb qui compartir-lo i gaudir-lo, París es fa 
fins i tot més especial.

Si et fes aquesta mateixa pregunta 
al revés, què li recomanaries visitar 
a un francès que visita Espanya per 
primera vegada?

Depèn del turista. Però li diria que viatgi per 
llocs desconeguts d’Espanya, que surti de 
tòpics i per exemple que vagi a un Parador 
meravellós i gaudeixi de la seva gastronomia 
i del seu entorn, que visités el conjunt de ciu-
tats Patrimoni de la Humanitat que tenim a 
Espanya, que a més d’història són precioses. 
Per exemple, Toledo té el centre històric més 
gran d’Europa. Li recomanaria que es barre-
gés amb la gent que gaudís dels costums, de 
la cultura, que gaudís de la gastronomia lo-
cal… del nostre estil de vida.

Canviant de tema i tornant al 
terreny professional, a les últimes 
dècades el paper de les dones 
directives en el món laboral ha 
fet un gran salt, segons la teva 
experiència, com és ser dona 
directiva a Espanya? I a París? 

Efectivament, jo diria que en les dues últimes 
dècades s’ha experimentat el gran canvi. Ser 
directiva a Espanya i a París, des de la meva ex-
periència, és molt semblant. Són països veïns, 
similars en moltes qüestions administratives i 
no he experimentat gran diferència.

A Espanya s’està fent una tasca molt important 
des de la societat per educar als joves en valors 
d’igualtat i de respecte, i igualment és una edu-
cació que es fa extensiva a la societat en gene-
ral. Però queda molt per fer.

Durant la meva trajectòria professional he ex-
perimentat alguna vegada situacions masclis-
tes a Espanya. Durant la meva evolució com a 
professional femení he vist desigualtats -fins 
i tot encara que sigui arriscat dir-ho- des del 

punt de vista del sou, i això que sóc funcionària i tenim tots un sou 
taxat que és públic. Però sí que ho he vist en complements que es 
realitzen de manera discrecional, no de manera arbitrària, que ge-
neralment en determinats contextos han afavorit més a homes que 
a dones. No donaré detalls d’on va succeir ni com.

Però realment en aquest sentit he tingut bastanta sort fins i tot 
quan em van nomenar Consellera Dominical a AENA, la Xarxa Es-
panyola d’Aeroports i companyia cotitzada de l’Ibex 35. Certament 
érem poques dones en els Consells d’Administració de Companyies 
cotitzades, però no vaig viure objectivament cap situació que em fes 
sentir en una situació d’inferioritat respecte als meus companys de 
taula. Més tot el contrari.

Dit això; jo crec en la igualtat d’oportunitats i crec que hem de res-
pectar-nos com a éssers humans i com a professionals. Si tu postu-
les a un lloc determinat de treball amb un home, i les teves habili-
tats personals i professionals superen a les de l’home, aquest lloc 
ha de ser per tu. Però si és al revés, no el pots acusar de masclisme. 
En aquest sentit hem de tenir en compte que tots tenim pares, ger-
mans, fills i filles, i poden sofrir-lo de la mateixa manera.

Jo no crec en el masclisme o en el feminisme. Què és el que crec?, 
que és necessari treballar-se les coses, que és necessari ser valorat 
de manera objectiva i sí que demano aquesta igualtat en la valora-
ció. A igualtat de mèrits, a igualtat de circumstàncies, que es valori a 
la persona exactament igual, sigui home o sigui dona.

A mi m’ha costat moltíssim arribar fins aquí, no he tingut fills i m’he 
dedicat a la meva carrera professional com a dona. Tenint fills, ho 
podria haver aconseguit? No sé per què no els tinc, però sí que veig 
en amigues o companyes que se’ls complica, que es dupliquen o es 
tripliquen per fer el mateix que un home però amb la responsabili-
tat de ser mare.

Aquesta responsabilitat és el més important; es tracta de col·locar 
a una persona en el món, que alhora generarà relacions amb altres 
persones i és fonamental l’educació. L’evolució dels països passa 
per l’educació i aquest paper és essencial, no cal menysprear-lo mai.

El debat sobre si la maternitat és un obstacle per la carrera 
professional d’una dona està a l’ordre del dia, però venint de 
la funció pública, creus que hi ha majors diferències d’oportu-
nitats amb l’empresa privada?

Realment no ho sé perquè mai he treballat a l’àmbit privat, sola-
ment en el públic.

Per entrar a ser funcionària has de tenir una sèrie de mèrits ta-
xats i molt estrictes. En el meu cas vaig haver d’estudiar unes 
oposicions duríssimes a la meva promoció érem més noies que 
nois malgrat ser una oposició amb temes molt tècnics-, el tribu-
nal va estar compost per homes i dones de diferents formacions 
i ens van examinar amb els mateixos criteris per a tots.

En el cas de l’empresa privada pot ser que hi hagi empresaris o 
empresàries que no tinguin taxada de manera objectiva la selec-
ció del seu personal, i que la seva percepció subjectiva faci que 
vegi al candidat d’una altra manera. Si l’empresa fa públics els 

seus criteris de selecció, es troba subjecte en major part a ells. Almenys ha 
de ser així.

Si aquesta entrevista la llegeix una sòcia jove d’Arsenal Femení, 
quins consells li donaries per a iniciar-se en el món diplomàtic?

Jo li diria que com a dona el primer que ha de fer és ser ella mateixa i 
després treballar, treballar i treballar. La cultura de l’esforç és important 
des del punt de vista personal, professional i esportiu, i no va lligat a una 
imatge pejorativa. A vegades tenim la imatge que qualsevol cosa que 
suposi un esforç ens farà sofrir, o serà dolent. El sofriment per esforçar-se 
dins d’un context normal és fins a sa, perquè fa responsabilitzar-te de tu 
mateix, de la teva relació amb la gent, del teu treball… Amb el temps -i això 
ho dóna la maduresa- t’adones que aquest esforç ha valgut la pena. Jo he 
pogut desenvolupar-me com a dona i he arribat fins aquí gràcies a això.

I l’esport quin paper exerceix en la teva vida? Malgrat viure fora 
d’Espanya, continues sent sòcia d’Arsenal…

Jo he fet esport tota la vida, però no com ara. Arsenal ha suposat per mi 
un vincle d’arrelament brutal. Més enllà de ser un mer gimnàs, un projecte 
esportiu o un club, es va revelar com un escenari que em va servir molt 
arrelament, que no sols va millorar el meu estil de vida, sinó que em va 
ajudar a canviar-lo.

A través d’Arsenal vaig conèixer a la que és avui la meva família d’amigues. 
Altres sòcies com jo que, en aquell any 2013, vam decidir apuntar-nos 
i ho vam fer per sempre. Dones tant diferents com meravelloses, amb 
històries tan diferents, amb problemàtiques diferents i que no obstant 
això coincidim en el moment, en l’espai de temps oportú i es va forjar una 
amistat profunda i forta. Arsenal era la nostra energia, la nostra “droga 
setmanal”, el nostre espai de trobada. Simplement vam créixer juntes a 
Arsenal, de manera saludable, fent esport, aprenent a cuidar-nos més i 
millor i senzillament a gaudir. Aquest és el meu motiu fonamental des del 
punt de vista emocional. Des del punt de vista esportiu, m’he trobat a mi 
mateixa a través de l’esport. Quan vaig entrar a Arsenal tenia una situació 
personal molt complicada perquè just acabava de morir la meva mare i 
va ser el que em va ajudar a sortir del xoc en el qual em trobava i em va 
permetre continuar.

Tinc entès que continues fent les teves rutines esportives a Pa-
rís. Quina diferència trobes respecte a Arsenal?

Així és, el primer que vaig fer en arribar a París va ser ràpidament localitzar 
un centre esportiu, que mantingués viva la meva motivació de fer esport i 
sobretot viva en el manteniment del meu esperit Arsenal. París és una ciutat 
increïble i els centres esportius que hi ha en ella no poden ser menys. No 
obstant això, malgrat buscar un gimnàs el més semblant a Arsenal, no ho vaig 
trobar. Arsenal reuneix una sèrie de característiques que ho fan molt complet.

Fonamentalment la diferència més excel·lent és que a Arsenal trobes una 
atenció molt personalitzada. A París també, existeixen òbviament entrena-
ments personals i assessorament. To i això, a Arsenal el seguiment és molt 
més proper. Independentment que realitzis un entrenament personal o 
no, sempre tens l’oportunitat de ser assessorada en diferents disciplines, 
individuals o col·lectives i en qualsevol moment. L’atenció personalitzada i 
professional que els seus instructors dediquen a totes les sòcies fa que et 
sentis atesa i orientada.

“JO NO CREC EN EL 
MASCLISME O EN EL 
FEMINISME. JO CREC EN LA 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
I CREC QUE HEM DE 
RESPECTAR-NOS COM A 
ÉSSERS HUMANS I COM 
A PROFESSIONALS. SI TU 
POSTULES A UN LLOC 
DETERMINAT DE TREBALL 
AMB UN HOME, I LES TEVES 
HABILITATS PERSONALS I 
PROFESSIONALS SUPEREN 
A LES DE L’HOME, AQUEST 
LLOC HA DE SER PER A 
TU. PERÒ SI ÉS AL REVÉS, 
NO EL POTS ACUSAR DE 
MASCLISME”.

“LA CULTURA DE L’ESFORÇ 
ÉS IMPORTANT DES DEL 

PUNT DE VISTA PERSONAL, 
PROFESSIONAL I ESPORTIU, 

I NO VA LLIGAT A UNA 
IMATGE PEJORATIVA. 

EL SOFRIMENT PER 
ESFORÇAR-SE DINS D’UN 

CONTEXT NORMAL ÉS 
FINS A SA, PERQUÈ FA 

RESPONSABILITZAR-TE DE 
TU MATEIX, DE LA TEVA 

RELACIÓ AMB LA GENT, DEL 
TEU TREBALL”.
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Quines activitats fas a Arsenal?

M’agrada entrenar fort i normalment duc a terme acti-
vitats de caràcter metabòlic i de força amb l’Artur -un 
instructor fora de sèrie que ha canviat la meva mane-
ra d’entendre l’esport, a mi mateixa i que reflecteix al 
màxim nivell l’esperit Arsenal-. I les intercalo amb pràc-
tiques de ioga amb l’Erick i de ball. Abans de marxar-me 
a París, l’entrenament de boxa i l’aqua fit completaven 
la meva rutina, a més d’entrenaments a la sala.

Com és entrenar només entre dones?

Còmode, relaxat. Entrenar només amb dones resulta 
alliberador. No cal barrejar altres conceptes o encase-
llar-nos en una altra mena de clixés socials. De forma 
molt pràctica resulta realment alliberador. A Arsenal 
Femení dones de diferents edats, condicions i circum-
stàncies, entrenen o simplement comparteixen espais 
relaxades amb la intimitat suficient que permet sentir 
llibertat, i segurament per a moltes, assossec. Som do-
nes, compartim molts elements, moltes afinitats i això es 
reflecteix en un espai, independentment que la nostra 
condició femenina és això, condició femenina, la nostra 
afinitat al final fa que ens reflectim les unes amb les altres 
i fins i tot compartim i ens ajudem. Aquest és un altre dels 
elements clau que fa d’Arsenal un projecte diferent.

Llavors es confirma el rumor que Arsenal és 
una mica més que un gimnàs…

Realment no sé si es diu que és més que un gimnàs, jo 
personalment el concebo com un club del qual formo 
part. Com a tal, la diferència fonamental és que som 
sòcies i una sòcia participa o hauria de poder partici-
par en l’evolució del club. Per això és tan important 
que, des de la Direcció compteu sempre amb les opi-
nions de les sòcies i les feu partícipes. Aquest aspecte 
que a vegades pot resultar complex i crític, és un dels 
més importants perquè aquest esperit que impregna 
Arsenal fa que això sigui possible i que sigui un club a 
mesura. Un altre valor fonamental és el respecte pel 
propi club que tota sòcia ha de tenir, per això és es-
sencial aquest perfil de sòcia, perquè contribueix al 
fet que sigui un club diferent, amb valors diferents i el 
fet d’entendre-ho i respectar-lo fa que la convivència 
entre les sòcies sigui òptima. Si es canvia aquest perfil 
es canvia el concepte.

Recomanaries ser sòcia d’Arsenal?

Recomanaria i recomano habitualment Arsenal a totes 
les dones que acceptin aquest concepte de Club, que ho 
entenguin com jo perquè només així puc fer una reco-
manació coherent.

Algun missatge que vulguis compartir 
amb les sòcies d’Arsenal.

Gràcies per pensar en mi per la vostra / nos-
tra revista. Animo a totes les sòcies a seguir, a 
buscar el seu espai, a participar amb el Club i a 
mantenir un esperit fort. Són moments difícils 
els que estem vivint ara amb la pandèmia, però 
també són moments per a créixer, per a apren-
dre i per a reinventar-se. Per a apreciar fins i tot 
mes el que tenim.

Vull agrair a tot l’equip d’Arsenal que ha fet i fa 
possible que ens sentim com a casa: Recepció, 
Atenció a Vestuaris, Estètica, Restauració, Man-
teniment, Instructors i Direcció. I vull agrair a 
totes les sòcies que continuïn mantenint aquest 
esperit. Per molts anys.

ENTRENAR NOMÉS AMB 
DONES RESULTA ALLIBERADOR. 
NO CAL BARREJAR ALTRES 
CONCEPTES O ENCASELLAR-
NOS EN UNA ALTRA MENA DE 
CLIXÉS SOCIALS” 

“A ARSENAL FEMENÍ 
DONES DE DIFERENTS 
EDATS, CONDICIONS 
I CIRCUMSTÀNCIES, 
ENTRENEN O SIMPLEMENT 
COMPARTEIXEN ESPAIS 
RELAXADES AMB LA 
INTIMITAT SUFICIENT QUE 
PERMET SENTIR LLIBERTAT, I 
SEGURAMENT PER A MOLTES, 
ASSOSSEC”
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CARMEN 
CLAVEL
FISIOTERAPEUTA, 
INSTRUCTORA I 

ENTRENADORA DE 
PILATES A ARSENAL 

FEMENÍ MADRID.

Text: Fer González i Mar Rotger

E l costum és tradició. O viceversa. Es-
tem acostumats a recórrer als serveis 
d’un fisioterapeuta quan el dolor no 

ens deixa continuar, però això és tot? A Arsenal 
entenem el fitness com una forma integral de 
benestar en la cura del cos, per això entenem 
que la figura d’aquest professional sanitari és 
fonamental. Vol saber per què?

Ens trobem amb Carmen Clavel, una de les nos-
tres col·laboradores que porta més temps amb 
nosaltres. Es va unir a l’equip d’Arsenal Femení 
Madrid quan aquest va obrir les portes l’any 2009, 
fa ja onze anys. A més de fisioterapeuta, imparteix 
classes de Pilates, Reeducació Postural i realitza 
entrenaments personals al Club, i ens ha dedicat 
uns minuts del seu valuós temps per explicar-nos 
com és la seva experiència.

La primera pregunta és un clàssic… Què 
et va portar a ser fisioterapeuta?

Veuràs, vinc d’una família de metges i sempre 
em vaig inclinar a estudiar alguna carrera de 
Ciències de la Salut. Tot i que Fisioteràpia era 
una carrera relativament nova, em va cridar molt 
l’atenció un article que vaig llegir en el diari par-
lant de la professió. I el que em va ajudar a aca-
bar de decidir-me va ser quan el meu pare em 
va animar a conèixer el servei de rehabilitació de 
l’hospital on treballava. Em va encantar desco-
brir el treball en un equip multidisciplinari, espe-
cialment el dels fisios. Recordo que hi havia molt 
bon ambient entre pacients i fisioterapeutes.

Així que vas començar la teva forma-
ció en Fisioteràpia…

Així és. Vaig estudiar a la Universitat Ramón Llull - 
Blanquerna a Barcelona i després de diplomar-me, 
els primers anys vaig estar treballant a la Mútua 
de Terrassa. Quan vaig venir a viure a Madrid vaig 
estar molts anys treballant a IREMED, un centre de 
Rehabilitació Integral, i després a Fisiomotriz.

En aquesta època ja era una apassionada de 
l’esport i em vaig animar a certificar-me en 
Peak Pilates, una de les empreses més arrela-
des en la comunitat del Pilates. Va ser llavors 
quan vaig començar a buscar alguna cosa que 
em permetés combinar el treball de fisiotera-
peuta amb el treball d’instructora i va arribar 
Arsenal que ho va fer possible!

Tradicionalment els fisioterapeutes han estat un servei extern dels gimnasos. No 
obstant això, els temps han canviat i avui dia el concepte de fisioteràpia és molt més 
ampli. Com veus la Fisioteràpia actual en els gimnasos i centres esportius d’Espanya?

Em sembla fonamental que hi hagi fisioteràpia en els gimnasos… Un bon fisioterapeuta no 
únicament cura sobre una lesió, sinó que gran part del seu treball actualment implica divulgar 
i assessorar els clients perquè, gràcies a una correcta execució dels exercicis i moviments, 
puguin evitar lesions.

Així que crec que per les sòcies també és molt important tenir a la seva disposició aquest ser-
vei, no sols enfocat al tractament de lesions sinó orientat a obtenir el benestar físic.

I a Arsenal? Parla’ns una mica del servei de fisioteràpia, com està estructurat.

A Arsenal Femení Madrid treballem dos fisioterapeutes -Marta i jo- cobrint l’horari del Club, i 
la demanda mai falta.

Com et comentava la tasca de divulgació i prevenció és molt important; certes pràctiques 
esportives tenen associades una sèrie de lesions pròpies. Conèixer-les i anticipar-se a elles 
per assessorar tant les sòcies com als monitors és part del compromís del nostre treball. Una 
avaluació prèvia de l’estat físic de la sòcia pot estalviar-li després molts maldecaps.

La recuperació de lesions també és part de les nostres funcions i, per dir-ho així, és el treball 
clàssic amb el qual sempre se’ns associa. Recuperar la mobilitat, la funcionalitat i minimitzar 
el risc de seqüeles per a la persona.

A Arsenal els tractaments més habituals són les lesions d’esquena, els esquinços de turmell i de 
genoll, les tendinitis d’espatlla i de colze… però també hi ha sòcies que sol·liciten altres serveis 
com a massatges per a descàrregues musculars, massatges esportius o drenatges limfàtics.

En la teva opinió, com creus que es valora la Fisioteràpia des del mateix 
entorn com a físioterapeutes? I a l’inrevés, com creus que la valoren des 
de fora, les nostres sòcies i la societat en general?

Els físioterapeutes sabem que som un pilar fonamental en la societat, encara que en general 
crec que ens sentim infravalorats. A més, hem de lluitar contra l’intrusisme professional que 
per desgràcia és molt alt i ens fa molt mal.

En el cas del Club, les sòcies valoren el nostre treball i tenim una relació de complicitat i con-
fiança plena amb elles. Una cosa positiva és que podem fer seguiment de les lesions després 
del tractament i guiar-les amb seguretat en el camí de tornada al fitness, veient com evolucio-
nen en la recuperació funcional.

La readaptació a la vida normal és un procés delicat que moltes vegades oblidem per la mateixa 
impaciència de recuperar el ritme. És normal, després de potser mesos sense activitat moltes 
ens pugem per les parets, però, quantes vegades ha passat que aquesta mateixa urgència per 
tornar a posar-se en forma ha acabat en reproduir la lesió original? Cal anar pas a pas.

A més de fisioterapeuta, ets instructora d’altres activitats com a pilates o reeduca-
ció postural. Quina importància té una postura correcta per la dona?

Efectivament, i estic molt orgullosa de com es valora la classe de reeducació postural a Arse-
nal. Les sòcies estan molt compromeses amb la cura de la seva esquena i amb la correcció 
postural, saben que és fonamental per evitar lesions i sentir-se millor. És una classe molt 
especial per a mi!
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Fa molts anys que comparteixes el teu dia a dia amb les “noies 
Arsenal”. Des del teu punt de vista, quina ha estat l’evolució de la 
dona amb relació a la conscienciació sobre el concepte de salut 
integral i benestar?

La sensació que tinc és que amb el pas dels anys les dones estem més 
conscienciades que la salut integral i el benestar van de la mà. Les “noies 
Arsenal” saben que cuidar del seu cos i de la seva ment fa que se sentin bé. 
És fonamental cuidar-se per tenir millor qualitat de vida.

Què t’agrada de treballar a Arsenal?

En l’àmbit professional m’agrada la polivalència del meu lloc de treball, ja 
que puc combinar la fisioteràpia amb les classes d’activitats dirigides i entre-
naments personals. Em produeix molta satisfacció veure com la sòcia millo-
ra gràcies al meu treball. Veig millores en la majoria d’elles, i si hi ha algun 
estancament es revisen els objectius plantejats per si cal canviar-los. El nivell 
físic de cada sòcia és diferent.

En l’àmbit personal m’agrada molt l’ambient de treball d’Arsenal Madrid, em 
sento molt a gust treballant amb els meus companys.

M’imagino que tindràs anècdotes després de fer tants anys que 
treballes entre dones. Explica’ns una….

Tenim un munt d’anècdotes… recordo amb moltíssim afecte les festes 
d’aniversaris Arsenal preparant coreografies waka waka, les curses popu-
lars amb les noies del Club de Running, aquelles San Silvestres…

Què es necessita per treballar en un club com Arsenal? Què és el 
que més valoren les sòcies del projecte Arsenal? I dels empleats?

Es necessita molta energia i empatitzar amb les sòcies. També molt 
sentit de l’humor…

Les sòcies sobretot valoren la professionalitat de l’equip, sentir-se espe-
cials, estimades i per descomptat també juga un paper molt important 
tenir les millors instal·lacions esportives al centre de Madrid. Un altre 
factor que també valoren és el de ser un Club exclusivament femení. 
Percebo que per les sòcies és més còmode i se senten com a casa.

Vivim en una societat canviant, en constant evolució. Creus que 
Arsenal s’ha desenvolupat al mateix ritme?

Per descomptat que ha evolucionat. Arsenal, les seves instal·lacions i els 
seus serveis s’han anat adaptant a les noves necessitats de les sòcies, així 
com a les noves tendències que han anat sortint en tots els àmbits. Mante-
nir uns estàndards tan alts i l’etiqueta de gimnàs d’elit implica estar a l’últi-
ma en tot; classes dirigides indoor i outdoor, activitats socials, tractaments 
i aparatologia en serveis de salut i estètica, etc.

Hi ha canvis que han vingut forçats a con-
seqüència del coronavirus. La fisioteràpia 
va ser el primer servei del gimnàs que es 
va poder reprendre després del confina-
ment. Explica’ns la teva experiència des-
prés de la reobertura.

La veritat és que va costar una mica arrencar 
després del confinament. Hi havia una mica de 
por, però també molta necessitat de reprendre 
l’activitat física. Pel que fa al Club vàrem implan-
tar uns protocols anti Covid molt estrictes, les 
sòcies a poc a poc es van tornar a sentir segures 
i tranquil·les perquè van veure que ens prenem 
molt seriosament el compliment de totes les 
mesures que adoptem. És fonamental treballar 
sense riscos.

Els centres esportius hem complert de manera 
exhaustiva amb totes les recomanacions i impo-
sicions amb relació a la seguretat, higiene i des-
infecció. Som espais segurs i no perquè ho di-
guem nosaltres! Sinó perquè així ho demostren 
les estadístiques.

Què li diries a les dones que no són 
d’Arsenal perquè s’animessin a entre-
nar en aquest Club?

¡Que ho provin, només això! 

Crec que a les sòcies els agrada el concepte Arse-
nal, el sentiment de pertinença i per descomptat 
l’equip de professionals que treballem dia a dia 
en el club.

Moltes gràcies, Carmen. Ens veiem a 
Arsenal Femení Madrid!
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ELS ESPAIS EXTERIORS 
D’ARSENAL FEMENÍ MADRID.
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Q uan arriben dies assolellats i ve de 
gust prendre el sol, un fantàstic pla 
és gaudir de les terrasses d’Arsenal 

Femení Madrid, sens dubte un dels espais més 
cotitzats per les Sòcies madrilenyes. I si fa tan-
ta calor com per agafar el biquini no ho pensi 
i banyi’s. Madrid no tindrà platja, però al Club 
li oferim diferents solucions per combatre la 
calor, gaudir d’un espai còmode i relaxat per 
passar una estona tranquil·la mentre llegeix un 
llibre, escolta música o pren el sol.

En ple barri de Salamanca, Arsenal Femení Madrid compta 
amb dues piscines exteriors; una situada a la planta 0, al cos-
tat de la cafeteria-restaurant, i una altra a la planta 6, amb 
una espectacular zona de solàrium. Les Sòcies saben que no 
és necessari haver d’esperar fins a l’estiu per poder gaudir de 
l’aire fresc, d’uns dies de sol i captar vitamina D.

A més, a conseqüència de la pandèmia del coronavirus la 
demanda d’aquests espais ha augmentat encara més si cap. 
Mostra d’això ha estat durant aquesta època nadalenca, quan 
moltes Sòcies han optat per fer les seves trobades socials a la 
terrassa de la cafeteria-restaurant del Club, espai on se sen-
tien tranquil·les i segures.
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Masterclass de Cycling  
i de HIIT: “Crema torró”

10 i 15 de gener del 2020
Dirigides per Slendy i Félix

Masterclass de Ballet: 
“El Trencanous”

10 de gener del 2020
Dirigida per Ana

Masterclass de Flamenc

20 de gener de 2020
Dirigida per Cecilia

Quina millor manera de començar l’any que 
cremant les calories del Nadal! Amb una 
masterclass de cycling amb carismàtics pro-
fessors especialistes en cicle indoor i una 
explosiva classe d’Entrenament d’intervals 
d’alta intensitat. Una bona injecció d’energia 
i bona música per celebrar l’entrada d’any.

A la societat madrilenya tenim molt arrelades 
certes tradicions i pensem que una bona ma-
nera de començar l’any és amb una master-
class en honor al clàssic El Trencanous, un ba-
llet a través del qual les dones aconsegueixen 
millorar la coordinació progressivament i sen-
ten que el seu cos i els seus moviments són 
cada vegada més àgils. La postura es corre-
geix notablement. Mentalment, la concentra-
ció es treballa molt i això té molts avantatges 
a la vida quotidiana.

És una manera de mantenir el cos i la ment 
en forma i de compartir bons moments 
amb un grup de persones amb inquietuds 
similars i sempre dirigit per les nostres pro-
fessionals del ballet clàssic.

La concepció de molts adults sobre el flamenc 
és que és una activitat que ha d’iniciar-se en 
edat primerenca, però a Arsenal Femení Ma-
drid sabem que això no és cert, i per això vam 

poder gaudir d’una meravellosa master-
class oberta a totes les nostres sòcies i im-
partida per la Cecilia.

Hi ha moltes raons per les quals iniciar-se 
en la dansa a qualsevol edat, però la prin-
cipal motivació sol ser evadir-se de la quo-
tidianitat, moure’s i expressar emocions a 
través de la música. I és que la dansa és 
una cosa que arriba molt endins, sense 
importar a quina edat t’iniciïs en ella.

Dinar & Networking: 
“Descobreix la teva millor 
versió pel 2020”
23 de gener del 2020
Dirigida per Marta Ibáñez

Club Running: “Participació en la 
IX Carrera per la Salut Mental”
16 de febrer del 2020

Masterclass de Jazz líric: 
“Enamora’t”
14 de febrer del 2020
Dirigida per Mateo

Comencem l’any amb la nostra segona cita de Networking, 
liderada per la sòcia Marta Ibáñez, Life Coach i especialista 
en TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat) on 
vam poder gaudir d’una conversa molt amena per buscar la 
nostra millor versió per enguany.

Marta va voler destacar la importància de l’actitud en com 
afrontem les situacions que se’ns plantegen en el dia a dia i pro-
jectar allò que desitgem amb positivitat com a claus per dissen-
yar el futur que nosaltres volem.

Milers de persones van córrer el 16 de febrer 
pels carrers de Madrid en la novena edició de 
la Carrera per la Salut Mental, organitzada per 
la Fundació Manantial, i les noies d’Arsenal Ma-
drid ens hi vam sumar.

Sota el lema “la Salut Mental és cosa de tots”, vam 
voler aportar el nostre granet de sorra ajudant a 
conscienciar a la societat sobre la importància de 
cuidar la nostra salut mental i no estigmatitzar a 
les persones que sofreixen aquestes patologies.

Al costat d’altres esportistes, famílies, usuaris 
dels serveis de salut mental, professionals i afi-
cionats al running en general, vam recórrer els 
punts emblemàtics del centre de Madrid, do-
nant visibilitat a la causa.

Per celebrar el dia dels enamorats vam pro-
posar a les sòcies fer una masterclass de jazz 
líric, una forma de dansa moderna que fusio-
na jazz i ballet.

Sona màgic, veritat? Ho és. És més suau i ex-
pansiva que el ballet clàssic i posa l’èmfasi en 
la manifestació de sentiments i emocions a 
través del moviment. Empra generalment mú-
sica amb lletra, provinent d’estils que inclouen 
el pop, el rock, el folk i fins i tot el hip hop.

Mateo es va encarregar de què gaudíssim des-
cobrint aquesta elegant disciplina, fins al punt 
que ens acabem enamorant d’ella!
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Masterclass de Ioga:         
“Viatge al so” 
17 de febrer del 2020
Dirigida per Reina i Germà

Masterclass de ritmes lla-
tins: “Carnestoltes”
24 de febrer del 2020
Dirigida per Yamileth i Yudeskia

Enmig de les celebracions de Carnestoltes, les sò-
cies van poder gaudir d’una pràctica de ioga úni-
ca, molt enèrgica, guiada per la Reina i acompan-
yada de la màgia dels instruments harmònics en 
directe d’en Germán.

La masterclass consistia en una primera part 
d’asanes de ioga vinyasa dirigida per Reina; 
d’aquesta manera preparem el cos i la ment per 
poder rebre les freqüències curatives dels instru-
ments dirigits per Germà.

L’objectiu de la masterclass era obrir un espai per 
a la consciència i la meditació a través d’una pràc-
tica de ioga composta per asanes i pranayames, 
de manera que el cos i la ment aconseguien una 
relaxació profunda, amb ajuda dels sons guari-
dors, els quals ens van facilitar un estat meditatiu 
alhora que ens van omplir d’energia. Va ser una 
experiència meravellosa i plaent, es respirava pau 
i serenitat al mateix temps que es percebia una 
bona energia que ens va fer gaudir.

El 24 de febrer no vàrem faltar a la nostra cita anual 
amb Carnestoltes i vàrem organitzar una classe 
molt especial per les nostres sòcies. La temàtica 
triada enguany va ser el circ, que al costat de les 
coreografies de ritmes llatins que van preparar les 
nostres instructores Yamileth i Yudeskia van om-
plir el Club per unes hores de música i ball. En de-
finitiva, una masterclass de Carnestoltes dinàmica 
i amb molt de ritme, alegria i dolçor!

Club Walking woman: 
“Barri de les lletres”
27 de febrer del 2020
Dirigida per Rafael i Fernando

Dinar & Networking:  
“Súper dona als 50”
5 de març del 2020
Dirigida per Susana Cantón

Xerrada: “Com gestionar la por i la 
incertesa en temps de Covid”
21 d’octubre del 2020
Dirigida per Débora Postigo Breedveld

A Arsenal Madrid tenim una secció molt especial 
de gran interès per les sòcies, es tracta de les 
jornades de WALKING WOMAN, visites culturals 
que pretenen despertar l’interès envers concep-
tes estètics, artístics i històrics relacionats amb la 
història, l’urbanisme, la cultura i el patrimoni de la 
ciutat de Madrid.

Aquestes visites estan guiades per en Rafael Gili 
Ruiz i en Fernando Velasco Medina, doctors en 
Història Moderna, investigadors i especialistes de 
l’equip de Madrid de Recerques Històriques (UAM), 

El tema que vam tractar en aquesta jornada va ser “Súper 
dona als 50”. A aquesta edat la dona és poderosa, està a 
la flor de la vida, és com una nova generació, “la generació 
del poder”, tal vegada és moment de reinventar-se…

El col·loqui va estar liderat per la sòcia Susana Cantón. 
Llicenciada en Psicologia Laboral i especialitzada en Psi-
cologia de Salut (Magister en la Intervenció de l’Estrès i 
Ansietat), Susana ens va engalipar amb la seva àmplia ex-
periència i fortalesa.

Sens dubte va ser un dinar molt agradable i divertit entre 
sòcies, totes elles diferents entre si, però totes amb molt a 
aportar. Tot un luxe comptar amb elles.

Com gestiono la por, l’ansietat i la impotència en 
aquest nou temps? Per què la meva ment persisteix 
en pensaments negatius si em fan sentir tan mala-
ment? Quina és l’arrel del meu malestar?

Aquests van ser alguns temes que les sòcies van 
abordar amb Débora ajudant a pujar la proactivitat, 

i en aquesta ocasió vàrem visitar el barri de les lletres, un dels més 
pintorescs de la ciutat de Madrid, i que deu el seu nom a la inten-
sa activitat literària desenvolupada durant el segle d’Or -als seus 
carrers van fixar la seva residència escriptors tan destacats com 
Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo.

La visita va durar dues hores, temps que vam aprofitar per desco-
brir els seus carrers seguint les petjades dels seus escriptors.

l’esperança, les ganes de reinventar-se en aquest moment que vi-
vim d’incertesa i nous reptes.

Som més del que tantes vegades creiem i les eines per a re-
crear-nos i respondre davant l’adversitat estan dins de nosaltres.
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ARSENAL FEMENÍ 
MADRID ES COBREIX 
DE NEU...
EL TEMPORAL FILOMENA VA OMPLIR DE 

NEU ARSENAL FEMENÍ MADRID I VOLEM 

APROFITAR AQUEST NÚMERO DE LA 

REVISTA PER COMPARTIR LES BELLES 

ESTAMPES QUE ENS VA DEIXAR.

Text: Mar Rotger

T enir l’oportunitat de veure el Club nevat és una 
cosa que no passa tots els anys i, per això, hem 
volgut recopilar les fotografies de Madrid i del 

Club amb neu, per gaudir i reviure aquest moment que 
recordarem un any rere l’altre, fins que el pròxim tem-
poral colpegi les nostres vides i ens deixi moments tan 
bonics com aquests que hem seleccionat.

També som conscients del caos que el temporal va oca-
sionar a Madrid i en moltes altres ciutats d’Espanya, i 
des d’aquestes línies lamentem les pèrdues personals i 
materials que va produir. El nostre més sincer missatge 
d’afecte cap a les sòcies i ciutadans que van patir la pit-
jor part de la borrasca.
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TODA 
UNA VIDA
ESTARÍA CONTIGO.
NO ME IMPORTA
EN QUÉ FORMA,
NI DÓNDE, NI CÓMO,
PERO JUNTO A TI.
En Adeslas llevamos toda una vida 
a tu lado. Y, ahora más que nunca, 
te seguiremos cuidando y ayudando 
a que te cuides.

 MÉDICOS
 HOSPITALES
 SERVICIOS DIGITALES

lo importante es saber 
lo que es importante

A4 TODA UNA VIDA SOLO ADESLAS.indd   1A4 TODA UNA VIDA SOLO ADESLAS.indd   1 5/11/20   10:545/11/20   10:54
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F a escassament un any, en un escenari 
òptim, vèiem néixer el Club d’Empre-
ses de Grup Arsenal, crèiem en ell i 

després de somiar-ho i posar tot de la nostra 
part es feia realitat.

En una època com la que ens ha tocat viure, 
aquest escenari de color de rosa passava a 
plantejar-se com una època menys daurada 
de la que auguràvem.

Com a responsables del Club d’Empreses hem 
dedicat i dediquem tots els nostres esforços 
per reunir les empreses més representatives 
dels diferents sectors econòmics. I cert és 
que la situació generada per la pandèmia ha 
condicionat el nostre desenvolupament, però 
no ens ha frenat en el nostre afany de realitzar 
exitoses accions per potenciar els productes i 
serveis de les Empreses Fundadores, així com, 
compartir les seves idees i ampliar la seva 
xarxa de contactes.

Som conscients que la fase de consolidació d’un 
projecte nou és potser la més complicada i la 
que requereix més esforços. I més, en l’entorn 
actual en el qual ens trobem. Amb confiança, 
actitud positiva i moltes ganes de treballar 
pretenem aconseguir que totes les Sòcies i 
Socis de la Comunitat Arsenal sentin orgull 
quan pensin en el Club d’Empreses i que tots 
els Membres Fundadors, o qualsevol compan-
yia que s’afegeixi a la nostra iniciativa d’avui 
endavant, trobin sentit i obtinguin un valuós 
retorn a la seva vinculació amb Grup Arsenal.

Seguint amb aquesta visió i amb el ferm pro-
pòsit de consolidar-nos, el Club d’Empreses 
de Grup Arsenal continuarà treballant amb 
constància per servir a les Empreses que han 
dipositat la seva confiança en nosaltres, a 
aquelles que arribin per a enriquir encara més 
el projecte i, sobretot, a tots els Socis i Sòcies 
dels clubs Arsenal, la clau d’aquesta iniciativa 
i que li dóna sentit a tot.

Mar Rotger

Daniel Batlle

E D I TO R I A L  D E

RESPONSABLE CLUB DE EMPRESAS 
GRUPO ARSENAL

DIRECTOR CLUB DE EMPRESAS  
GRUPO ARSENAL

Mar Rotger

Daniel Batlle

E D I TO R I A L  D E

RESPONSABLE CLUB D’EMPRESES 
GRUP ARSENAL

DIRECTOR CLUB D’EMPRESES
GRUP ARSENAL

INFO@GRUPOARSENALCORPORATE.COM
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EL DINAR FUNDACIONAL DEL 
CLUB D’EMPRESES DÓNA EL TRET 
DE SORTIDA A AQUEST NOU I 
IL·LUSIONANT PROJECTE
EL PASSAT 20 DE FEBRER DE 2020 ES VA CELEBRAR A ARSENAL 

MASCULÍ L’ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CLUB AMB LA PRESÈNCIA 

DELS REPRESENTANTS DE TOTES LES EMPRESES I MARQUES QUE 

S’HAN VINCULAT A AQUESTA INICIATIVA I ELS PRINCIPALS EXE-

CUTIUS DE GRUP ARSENAL.

Text: Daniel Batlle

E l dijous 20 de febrer de 2020 i Arsenal 
Masculí van ser la data i el lloc esco-
llits per celebrar l’èxit de la posada en 

marxa del Club d’Empreses, un projecte en 
el qual Grup Arsenal ja venia treballant des 
de feia més d’un any i que va aconseguir que 
dotze empreses de referència en els seus sec-
tors econòmics dipositessin la seva confiança 
i s’adherissin a aquesta nova iniciativa que va 
arrencar al 2020. L’objectiu d’aquesta propos-
ta és doble. D’una banda, es pretén que ca-
dascuna de les empreses membre puguin pro-
jectar la seva imatge corporativa en els clubs 
Arsenal perquè els Socis i Sòcies les puguin 
conèixer i així millorar el seu posicionament 
de marca. D’altra banda, es fomenta la creació 
de sinergies entre les empreses fundadores 
del Club perquè puguin desenvolupar accions 
conjuntes i ajudar-se entre si per aconseguir 
els seus objectius empresarials. Per potenciar 
i afavorir els esdeveniments i accions promo-
gudes, Grup Arsenal va incorporar l’agència 
CA Sports com a supporting partner.

Representants Club d’Empreses. D’esquerra a dreta: 
Luciano Bascoy (Clinic Bascoy), Armando Lasauca 
(aProperties), Xavier Carcas (Grup Arsenal), Xavier Beltrán 
(AutoBeltrán), Daniel Batlle (Grup Arsenal), Jordi Iserte 
(The Practice), Mariana Trincado (The Practice), César 
Vendrell (Unión Suiza), Ana Bru (Bru & Bru), Ramón 
Segarra (Bru & Bru), Alfredo Palencia (Aszende), Alfredo 
Prieto (Boggi Milano) i Cinto Ajram (CA Sports).
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El Club d’Empreses també té un 
benefici directe entre les Sòcies 
i Socis Arsenal que poden gaudir 
dels diferents esdeveniments 
esportius i socials que les em-
preses desenvolupin en els di-
ferents clubs de Grup Arsenal a 
més de beneficiar-se d’un tracte 
preferent a l’hora de contractar 
i adquirir els productes i serveis 
de les empreses membres del 
Club. Per a això, cada empre-
sa ha designat un delegat per 
oferir un tracte més personal i 
proper a tots els Socis i Sòcies 
interessats en els seus serveis.

Un esplèndid dia assolellat va ser testimoni de l’acte 
fundacional del Club d’Empreses que es va iniciar amb 
un còctel de benvinguda a l’espectacular terrassa de 
Pomaret amb les millors vistes de Barcelona i va cul-
minar amb un dinar a la biblioteca d’Arsenal Masculí. 

Aquesta trobada va permetre a tots els representants 
de cadascuna de les empreses membre que es cone-
guessin en un ambient distès i així poder començar a 
interactuar per treure el màxim profit a aquesta ini-
ciativa. Les sinceres paraules d’agraïment i il·lusió del 
Daniel Batlle, director del Club d’Empreses, i el brindis 
conjunt van posar el punt final a l’acte.

Daniel Batlle, director del Club 
d’Empreses, durant el seu discurs 
al dinal fundacional.
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Des d’aquestes línies, volem agrair 
molt sincerament la confiança que 
Adeslas, aProperties, Aszende, Au-
toBeltran, Boggi Milano, Bru & Bru, 
bulthaup Barcelona, bulthaup claudio 
coello, Clinic Bascoy, MINIM, Misui, 
The Practice i Unión Suiza han dipo-
sitat en el projecte.

CLINIC BASCOY. D’esquerra a 
dreta: Cinto Ajram, Elsa Anka, 
Irina Blokhina, Luciano Bascoy, 
Xavier Carcas i Daniel Batlle.

AUTOBELTRÁN. D’esquerra 
a dreta: Cinto Ajram, Sergi 
Alcaide, Clara Escartín, Xavier 
Carcas i Daniel Batlle.

Representants i equips Club d’Empreses.
D’esquerra a dreta: Irina Blokhina (Clinic Bascoy), 
Luciano Bascoy (Clinic Bascoy), Elsa Anka (Clinic 
Bascoy), Albert Pozo (aProperties), Armando 
Lasauca (aProperties), Xavier Carcas (Grup 
Arsenal), Clara Escartín (AutoBeltrán), Xavier 
Beltrán (AutoBeltrán), Sergi Alcaide (AutoBeltrán), 
Jordi Iserte (The Practice), Mariana Trincado (The 
Practice), Daniel Batlle (Grup Arsenal), César 
Vendrell (Unión Suiza), Ana Bru (Bru & Bru), 
Mónica Vendrell (Unión Suiza), Ramón Segarra 
(Bru & Bru), Meritxell Álvaro (Bru & Bru), Alfredo 
Palencia (Aszende), Javi Clavijo (Bru & Bru), Natalia 
Padrós (Aszende), Alicia Zaragoza (Grup Arsenal), 
Rosa Mª Yelmo (Grup Arsenal), Alfredo Prieto 
(Boggi Milano), Teddy Puig (Adeslas), Miquel 
Vendrell (Unión Suiza), Ana Peris (Misui) i Lorena 
Gracia (Unión Suiza).
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BOGGI MILANO. D’esquerra a 
dreta: Cinto Ajram, Alfredo Prieto, 
Xavier Carcas i Daniel Batlle.

UNIÓN SUIZA.D’esquerra a 
dreta: Cinto Ajram, Ana Peris, 
Lorena Gracia, Miquel Vendrell, 
Mónica Vendrell, César Vendrell, 
Xavier Carcas i Daniel Batlle.

BRU & BRU. D’esquerra 
a dreta: Cinto Ajram, Ana 
Bru, Xavier Carcas, Ramón 
Segarra, Daniel Batlle, 
Meritxell Álvaro i Javi Calvijo.

THE PRACTICE.  D’esquerra a 
dreta: Cinto Ajram, Mariana 
Trincado, Xavier Carcas, Jordi 
Iserte i Daniel Batlle.

CA SPORTS / GRUPO ARSENAL. 
D’esquerra a dreta: Cinto Ajram, 
Alicia Zaragoza, Rosa Mª Yelmo, 
Alberto Carcas, Xavier Carcas i 
Daniel Batlle.

ASZENDE. D’esquerra a dreta: 
Cinto Ajram, Natalia Padrós, 
Alfredo Palencia, Xavier Carcas i 
Daniel Batlle.

APROPERTIES. . D’esquerra a 
dreta: Cinto Ajram, Albert Pozo, 
Armando Lasauca, Xavier Carcas i 
Daniel Batlle.
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LES SÒCIES I SOCIS QUE VAN ACUDIR ALS 
CLUBS ELS DIES 15, 16 I 17 DE DESEMBRE, 

VAN TROBAR-SE AMB UN DETALL A LA 
SEVA TAQUILLA DEL VESTUARI.

EL CLUB 
D’EMPRESES 

OBSEQUIA A TOTS 
ELS SOCIS I SÒCIES 

ARSENAL

D urant els dies previs a les festes nada-
lenques, els membres que formen part 
del Club d’Empreses van voler sorpren-

dre a tots els socis i sòcies que acudien a les ins-
tal·lacions amb un petit obsequi a les seves ta-
quilles, mostrant així la seva vocació de crear una 
relació de llarg termini amb tots ells. 
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Moment del lliurament de la làmpada a 
la guanyadora del sorteig, Victòria Font, 

amb Ginés Górriz, CEO de MINIM, bul-
thaup Barcelona i bulthaup Claudio Coe-
llo i Mercè Colomer, Showroom Manager 

de MINIM Barcelona.

Les accions es van desenvolupar els dies 15, 16 i 17 de des-
embre a Arsenal Femení Madrid, Arsenal Masculí i Arsenal 
Femení Barcelona respectivament i, entre altres, els socis 
i sòcies es van trobar amb una bossa d’Adeslas amb una 
tovallola al seu interior, un lanyard per penjar les claus o 
el mòbil d’Aszende, una canyellera per portar la mascareta 
mentre es practica esport d’AutoBeltran juntament amb el 
seu mascareta a joc, una higiene bucal gratuïta de la mà de 
The Practice, un sorteig d’una làmpada d’avantguarda exclu-
siva a compte de bulthaup Barcelona i MINIM i informació i 
promocions especials d’ Aproperties i MISUI. Bru & Bru, Bo-
ggi Milano, Clinic Bascoy i Unión Suiza també van participar 
d’aquesta singular acció. Totes les empreses vinculades a 
Grup Arsenal van voler estar presents en els diferents clubs 
per estar al costat de tots els socis i sòcies Arsenal i, per 
això, els van lliurar una carta en la qual els convidaven a 
descobrir qui són, què fan i què els poden oferir en cadascu-
na de les seves especialitats, posant-se a la seva disposició 
mitjançant un directori de contacte directe. 
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I TROFEU ADESLAS DE PÀDEL 
A ARSENAL MASCULÍ

GRAN ÈXIT ORGANITZATIU I DE PARTICIPACIÓ DEL PRIMER TORNEIG 
ORGANITZAT PER ADESLAS AL CLUB.

E l mes d’octubre passat, vam viure a Arsenal Masculí el I Tor-
neig Adeslas de Pàdel. Al mateix temps que es disputava el 
Barcelona Open World Pàdel Tour, Adeslas, Membre Funda-

dor del Club d’Empreses de Grup Arsenal, va propiciar que es vis-
quessin intenses jornades de pàdel de gran nivell sent el patrocina-
dor d’un torneig que va tenir una gran rebuda.

Del 13 fins al 22 d’octubre, el calorós ambient de les pistes denotava 
que els socis tenien ganes de pàdel i el Trofeu Adeslas va ser l’excu-
sa perfecta. Més de 50 parelles inscrites i més de 100 jugadors van 
omplir les pistes d’Arsenal Masculí durant uns dies emocionants i 
amb gran competitivitat. L’interès, tant dels socis participants com 
d’aquells que encoratjaven cada partit des de fora, va ser impres-
sionant i va fer d’aquest un dels esdeveniments esportius de la tem-
porada en el Club.

Els primers dies del torneig es respirava molt esport i il·lusió i tots 
els socis van rebre un Welcome Pack Premium per part d’Adeslas. 
Les primeres rondes de partits ja ens indicaven que el torneig anava 
a ser trepidant. Grans partits com el de la parella Borja Muñoz – Jor-
di Ferrer vs. Manel Arbiol – Xavier Orriols (6-3/3-6/6-0) o el de Jordi 
Oleart – Pol Oleart vs. Pepe Magrané – Àngel Salanova que va acabar 
amb victòria dels últims per 3-6/6-2/6-2. Un altre gran partit de la 
primera setmana va ser el d’Enrique Loscertales – Miquel Rovira vs. 
Javier Costa – Josep Ramón Domènech que es va emportar la pri-
mera parella per un doble 7-6, sent el partit més llarg del Torneig. 
Després d’una primera setmana d’intensa competició, va arribar el 
torn de les finals que van seguir el fil competitiu dels primers dies. 
En la Categoria 3, Enrique Loscertales i Miquel Rovira, van tornar a 
protagonitzar un dels partits del torneig, imposant-se a Romà Bruch 
i Jaume Gener per 7-5/2-6/6-4 i aconseguint guanyar el torneig. En 
la Categoria 2 vam tenir un duel molt familiar en la final i és que 

els germans Jorge i Àlex Soriano, es van 
imposar als germans Pablo i Álvaro Nueno. 
Els partits de la Categoria 1 no van deixar 
indiferent a ningú i és que la igualtat de 
nivells entre les parelles va deixar partits 
per al record. La parella Xavier Guerrero – 
Alfredo Mata va lluitar fins al final en un 
partit molt disputat abans de perdre con-
tra la parella finalista Lluís Latorre – Nacho 
Minguella. La gran final d’aquesta catego-
ria se la van emportar Jimmy Soler i Àlvar 
Sanclimens, sent els campions del torneig 
davant Latorre - Minguella per 6-3 i 7-5.

Aquest torneig no va fer més que de-
mostrar l’estreta relació que manté el 
Club amb el pàdel que cada dia continua 
creixent més i més a Arsenal Masculí. Vo-
lem aprofitar aquestes últimes línies per 
a agrair a Adeslas la seva aportació en tot 
el transcurs del seu primer Trofeu en Ar-
senal Masculí que va acabar sent un èxit 
rotund de principi a fi.
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Albert Sarrà - Juan Carlos Ángeles

CAMPIONS CATEGORIA 1 
Álvar Sanclimens - Jimmy Soler

Álvaro Bru - Pau Bruch

Christian Weirich - Miguel Cervilla

Augusto Bru - Ignasi Brun

Cristian Gallardo - Xavi Soria CAMPIONS CATEGORIA 3
Enrique Loscertales - Miquel Rovira

David Dalmau - Paco Asensio

Ernesto Lacambra - Nacho Buch

Jordi Subirá - Carlos Puig

Enric Carreras - José Mª López Gabriel Graells - Guillermo Dachs

Jordi Cardona - Ferrán González

José Miguel Viladoms - Jordi Lasheras
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Jose Ramón Doménech - Javier Costa

Leo Torrecilla - Xavi Boluda

Luis Soler - Maurici Llimona

Julián López - Jordi Dalmau

Manel Córcoles - Ricardo Gaibar

Julio Cepero - Raul García

Lucas Bascones - Paty Tarradas

Manel Trallero - Antonio de Lara

Marc Orpez - Ricardo Cistaré

Pablo García - Oscar Castillón

Marc Quílez - Lorenzo Armillas

Oriol Doménech - Juli Guiu Oscar Madriles - Carlos Guilemany

FINALISTES CATEGORIA 3
Lluis Latorre - Nacho Minguella
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Álex Fernández - Victor Carbonell

Álex Gallardo - Jimmy Soler

Borja Barbany - Juan Mª Nin

Pol Oleart - Jordi Oleart

FINALISTES CATEGORIA 2
Álvaro Nueno - Pablo Nueno

Marc Vinardell - Aleix Altet Pol Soler - David González

Salvador Martín - Xavier Sans
Xavi Turón - Rubén Valdivia

Xavier Guerrero - Alfredo Mata

Marnel Arbiol - Xavier Orriols

Pepe Magrané - Ángel Salanova
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ELS SOCIS D’ARSENAL MASCULÍ DESCOBREIXEN 
LA GAMMA DE VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS 
ENDOLLABLES DE MERCEDES-BENZ
AUTOBELTRAN VA REALITZAR UN TEST DRIVE ACOSTANT ALS SOCIS ELS NOUS 
MODELS PER CONDUIR LLIUREMENT PER CIUTAT I FORA D’ELLA.
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L a clau del futur és la propulsió elèc-
trica i sota aquesta premissa, con-
firmada pels estudis més recents i 

el progressiu augment de vendes de cotxes 
elèctrics, AutoBeltran, Membre Fundador del 
Club d’Empreses de Grup Arsenal, va voler 
acostar als socis d’Arsenal Masculí la nova 
gamma de vehicles elèctrics i híbrids endo-
llables de Mercedes-Benz.

A les instal·lacions del Club, els socis van poder 
descobrir de prop tots els avantatges del 
primer vehicle 100% elèctric de la marca, el nou 
Mercedes-Benz EQC, així com d’altres vehicles 
híbrids de la gamma EQ Power, amb més 
potència, menys consum i mobilitat sostenible.

A l’entrada del Club i al pàrquing exterior es 
van exposar vehicles com el Classe A 250 e, el 
GLA 250 e, el GLC 300, l’EQC o l’Smart Fortwo, 
que es podien provar a la zona de Test Drive, 
mitjançant la reserva de plaça.

L’esdeveniment es va realitzar durant la setmana 
del 2 de desembre i va complir amb totes les 
mesures de seguretat vigents, desinfectant els 
vehicles després de ser provats i amb el requisit 
de presentar el DNI i el permís de conduir en vigor.

Daniel  Batl le i  Xavier 
Beltrán,  al  costat del 

Mercedes-Benz GLA 250 e.

Xavier Beltrán i  Daniel  Batl le,  al  costat 
dels vehicles exposats a l ’entrada 

d’Arsenal  Mascul í .
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UNA JOIA O UN RELLOTGE 
SOL TENIR UN VALOR 
SENTIMENTAL PER ALS SEUS 
AMOS, I MISUI I UNIÓN 
SUIZA HO SABEN MOLT BÉ.

C om a Membres Fundadors del Club 
d’Empreses de Grup Arsenal, aquestes 
dues prestigioses marques ofereixen 

un servei de creació, assessorament i manteni-
ment de joies i rellotges a les instal·lacions d’Ar-
senal Femení Madrid.

MISUI I UNIÓN SUIZA 
CREEN UN SERVEI 
D’ASSESSORAMENT I 
MANTENIMENT DE JOIES 
I RELLOTGES A ARSENAL 
FEMENÍ MADRID
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Des del passat mes d’octubre, les sò-
cies d’Arsenal Femení Madrid ho tenen 
molt fàcil per estar impecables, i és 
que de la mà de MISUI i Unión Suiza i 
de la seva responsable a Madrid, Luna 
Alba, trobaran un espai segur dins del 
mateix Club on poder posar a punt les 
seves joies i rellotges més preuats.

MISUI és una reconeguda marca 
d’alta joieria nascuda a Espanya que 
desenvolupa propostes innovado-
res combinant creativitat i ofici. Al 
Club, comptem amb ells perquè les 
sòcies puguin realitzar qualsevol 
consulta relacionada amb el redis-
seny i la fabricació de joies persona-
litzades. Així que, si està pensant a 
donar una segona oportunitat a una 

Luna Alba, Responsable de Misui Madrid.

joia antiga o a una peça que s’ha quedat en el fons del joier, aprofiti 
aquest servei per a assessorar-se sobre com transformar-la amb un dis-
seny actualitzat.

Unión Suiza compta amb una llarga tradició rellotgera que des de 1840 
s’ha anat transmetent de generació en generació. Comptem amb ells perquè 
les sòcies puguin realitzar el manteniment o reparació de les seves peces 
amb major comoditat, sense perdre ni un minut a haver de desplaçar-se.
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W W W . S E G U R C A I X A A D E S L A S . E S

E ls entusiastes de l’esport sabem que una ses-
sió d’entrenament o un partit de pàdel ajuden 
a enfocar o a concloure una intensa jornada 

de treball. Som conscients que l’exercici físic, a més 
de tonificar els músculs i buidar la ment, posa a prova 
l’esperit d’esforç i de superació.

La consciència sobre la vida activa està cada vegada 
més estesa en la societat i cada vegada més persones 
desitgen ser protagonistes en la gestió del seu benes-
tar. Les empreses amb una important presència en la 
Salut, com SegurCaixa Adeslas, líder en assegurances 
d’assistència sanitària a Espanya, veiem en aquest 
canvi cultural un important vent de cua per al sector.

Les assegurances privades de salut han experimen-
tat un creixement sostingut a Espanya durant l’últi-
ma dècada i ja cobreixen a més de 10,5 milions de 
persones al nostre país.

Malgrat la crisi generada per la pandèmia, les expec-
tatives a mig-llarg termini del sector continuen sent 
favorables a causa de factors com l’envelliment de la 
població i el creixement de l’esperança de vida. La sa-
lut digital és un altre vector de creixement que afavo-
reix un model de proximitat amb el client. Per això, en 
SegurCaixa Adeslas hem construït la nostra estratègia 
comercial entorn d’ofertes de valor afegit com ‘Ades-
las Salut i Benestar’, la plataforma tecnològica que 
permet autogestionar la salut mitjançant la promoció 
d’estils de vida saludables i bons hàbits. La telemedi-
cina continuarà obrint grans oportunitats per a antici-
par-nos a les necessitats dels clients amb serveis cada 
vegada més àgils i personalitzats.

Carlos 
Hernández

E D I TO R I A L  D E

DIRECTOR GENERAL ADJUNT 
COMERCIAL DE SEGURCAIXA ADESLAS
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ADESLAS 
IMPULSA UNA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

ÀGIL I PERSONALITZADA

E l temps és un actiu fonamental en els llocs d’alta 

direcció en els quals es requereix dedicar moltes 

hores de treball i concentració a valorar informació 

complexa per prendre decisions. En un ambient molt 

competitiu, els directius necessiten optimitzar la seva 

jornada per fer un ús eficient de cada moment. 

Conscient d’aquesta necessitat, SegurCaixa Adeslas 

ha convertit la innovació en el catalitzador de la seva 

oferta de solucions asseguradores. Adeslas, marca 

líder en assegurances de salut a Espanya, se situa 

a l’avantguarda en l’adopció de serveis digitals 

enfocats a agilitzar l’accés a una atenció sanitària 

personalitzada. La companyia està al capdavant 

en serveis en remot, amb la qual els assegurats 

poden realitzar les seves consultes mèdiques 

de manera còmoda i senzilla, sense necessitat 

de desplaçar-se, a través d’una trucada o una 

videotrucada amb el seu metge especialista.

Els esforços per donar una resposta 

immediata i adaptada a cada client 

també estan darrere del xat d’orientació 

mèdica, assistit per un equip de metges 

especialistes i disponible els set dies de 

la setmana. Aquest canal, orientat a 

temes de medicina general, infantil o 

psicoemocional, garanteix que el servei 

es presti amb la màxima qualitat i amb 

compromisos d’accessibilitat i temps 

de resposta adequats per als nostres 

assegurats.

Una novetat d’enguany és la disponibilitat de la recepta electrònica privada, 

gràcies a la qual el client rep en el seu correu electrònic la recepta pautada 

pel seu metge especialista. Els pacients reben a la seva bústia un codi 

amb el qual podran adquirir els medicaments a qualsevol farmàcia. 

Aquesta funcionalitat està habilitada per a les consultes presencials, 

encara que desplega totes les seves possibilitats a les consultes per 

telèfon o vídeo, agilitzant el servei, evitant desplaçaments i afavorint 

el seguiment per part del metge.

En la línia de simplificar les gestions més habituals en qualsevol 

moment i des de qualsevol lloc, Adeslas ha habilitat la possibilitat de 

sol·licitar les autoritzacions mèdiques de proves diagnòstiques, 

sessions de rehabilitació o psicoteràpia i ingressos hospitalaris 

de manera telemàtica, perquè els nostres clients puguin 

obtenir-les de manera ràpida i senzilla.

Una plataforma enfocada a la 
vida saludable

Un dels serveis de base tecnològica més 

importants de la companyia és Adeslas Salut 

i Benestar, la plataforma de salut digital que 

ajuda a gestionar la seva salut i mantenir un 

estil de vida saludable. A partir d’un senzill 
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qüestionari d’autoavaluació que estableix un 

índex de salut, la plataforma facilita a l’usuari 

recomanacions personalitzades, com els plans 

d’alimentació i nutrició per mantenir una vida activa i 

saludable. Així mateix, existeixen plans de prevenció 

i cures enfocades a les malalties més comunes 

com la diabetis, la hipertensió o les malalties 

cardiovasculars, així com plans de prevenció dels 

càncers més prevalents, com el de pròstata, còlon, 

coll uterí o mama.

Adeslas Salut i Benestar dóna accés a multitud de 

continguts mèdics relacionats amb la salut i el 

benestar, a través del seu blog i la seva newsletter. 

Així mateix, disposa d’un programa de compromisos 

i reptes mitjançant el qual connectarem un ampli 

ventall d’apps o polseres d’activitat per a posar-

nos els nostres propis objectius o sumar-nos a 

reptes col·lectius i començar a sumar quilòmetres. 

Els assoliments obtinguts en aquests desafiaments 

es convertiran en punts per a canviar per regals, 

experiències saludables o donacions a causes 

benèfiques o a organitzacions sense ànim de lucre.

En cas de patir una malaltia crònica, els assegurats 

d’Adeslas podran realitzar un seguiment de la 

seva malaltia amb un professional mèdic que els 

guiarà i aconsellarà. Així mateix, la plataforma 

dóna a l ’usuari la possibilitat de contactar amb 

un especialista per a contrastar diagnòstics i 

obtenir una segona opinió mèdica. Líder en assegurances de salut

La digitalització dels serveis és un dels pilars que 

reforcen la posició d’Adeslas com primer actor de 

les assegurances de salut. Pertanyent a SegurCaixa 

Adeslas, companyia integrada en el Grup Mútua 

Madrilenya i participada per CaixaBank, a l’actualitat 

presta assistència sanitària a més de 5,5 milions 

d’assegurats. Amb un quadre mèdic compost per més 

de 43.000 professionals i més de 1.500 centres mèdics 

i hospitalaris a tota Espanya, la companyia ofereix al 

client la confiança de tenir al líder al seu costat.
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W W W . A P R O P E R T I E S . E S

E l mercat de l’habitatge de luxe ha esquivat 
la crisi del coronavirus. La compravenda 
d’aquests immobles només va observar una 

aturada durant els mesos en què es va decretar l’es-
tat d’alarma a Espanya, a causa dels confinaments 
que va decretar el Govern per intentar frenar la pan-
dèmia. Un cop es va recuperar la mobilitat, el volum 
de transaccions ha tornat a la normalitat.

“No s’ha produït un ‘boom’ immobiliari, però si que 
s’ha assolit una activitat normal”, aclareix Armando 
Lasauca, conseller delegat d’aProperties, una con-
sultora immobiliària especialitzada en alt estànding. 
No obstant això, les xifres d’inversió no arribaran al 
tancament de 2020 les previsions que van realitzar 
a principis d’any, tot i que aspiren que “2021 sigui 
igual que 2019”, explica aquest expert en una entre-
vista a ‘Bolsamanía’. 

L’immobiliari veu brots verds, però tancarà 2020 
amb la menor inversió en sis anys.

Els espanyols han arribat menys endeutats a aques-
ta crisi que quan van haver d’enfrontar la gran re-
cessió de 2007. Per tant, molta gent simplement ha 
esperat que es calmessin una mica les aigües per 
comprar un habitatge. Sobretot tenint en compte 
que, com a actiu refugi, és una bona alternativa a les 
batzegades que s’estan observant en els mercats de 
renda variable. També afavoreixen els baixos tipus 
d’interès i la liquiditat que estan concedint els bancs 
gràcies als avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). 

Lasauca apunta que també s’han recuperat les transac-
cions perquè moltes persones s’han adonat, durant el 
confinament, que la casa en la qual viuen no s’acomoda 
a les seves necessitats. Per exemple, ara busquen ha-
bitatges més àmplies, amb jardins, terrasses o habita-
cions que puguin utilitzar per teletreballar.

Armando 
Lasauca

E D I TO R I A L  D ’

CEO D’APROPERTIES
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93 528 89 08  |  VIAAUGUSTA39.ES

105 m2 fins 
130 m2

Pàrquing i traster
en el mateix edifici

Zona comunitària
amb piscina i solàrium

APROPERTIES 
HABITATGES DE 2 I 3 HABITACIONS

V
EN

D
A

LL
O

G
U

ER

132 m2 - terrassa 15 m2 - 3 habitacions - 2 banys - A / A
- calefacció.

178 m2 – terrassa 8 m2 - 3 habitacions – 2 banys    
– 1 pàrquing – moblat.

234 m2 - terrassa 17 m2 - 3 habitacions - 3 banys
- 2 pàrquings - piscina.

178 m2 - terrassa 8 m2 - 3 habitacions - 2 banys
- 1 pàrquing - moblat.

135 m2 - terrassa 12 m2 - 3 habitacions - 2 banys
- 1 pàrquing - piscina.

80 m2 - terrassa 120 m2 - 2 habitacions - 2 banys
- moblat - safareig.

185 m2 - terrassa 131m2 - 4 habitacions - 3 banys
- A / A - calefacció

80 m2 - 3 habitacions - 2 banys - A / A - calefacció
- moblat.

VB2010042  

AB2011103  

VB2011021   

AB2011107   

VB2008003  

AB2011108 

VB2010016

AB2011098

Eixample Esquerra

Sant Gervasi – Galvany

Sarrià

Sant Gervasi - La Bonanova

Diagonal Mar

Eixample Dreta

Eixample Dreta

El Born

€635.000

€2.250

€1.100.000

€3.600

€960.000

€2.500

€2.300.000

€1.800



revista grup arsenalrevista grup arsenal192 193

V
EN
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A
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200 m2 - terrassa 40 m2 - 4 habitacions - 4 banys - A / A
- calefacció.

40 m2 - 1 habitació - 1 bany - A / A - calefacció
- piscina.

151 m2 - 2 habitacions - 2 banys - A / A - calefacció
- traster.

100 m2 - 1 habitació - 2 banys - A / A - calefacció
- moblat.

90 m2 - 2 habitacions - 1 bany - A / A - calefacció
- moblat.

80 m2 - terrassa 120 m2 - 2 habitacions - 2 banys
- moblat - safareig.

90 m2 - 2 habitacions - 1 bany - A / A - calefacció
- moblat.

VM2011013 

AM2011050  

VM2010060   

AM2011034   

VM2011014  

AM2010121

VB2010016

Castellana

Ministerios – Ríos Rosas

Castellana

Chueca - Justicia

Embajadores

Almagro

Arapiles

€1.500.000

€950

€980.000

€2.700

€450.000

€5.500

€730.000

V
EN
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A
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O
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U
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220 m2 - parcel·la 1.200 m2 - 4 habitacions - 3 banys
- 1 pàrquing - traster.

100 m2 - 2 habitacions - 1 bany - moblat - balcó
- calefacció.

200 m2 - 3 habitacions - 3 banys - A / A - calefacció
- piscina.

250 m2 - terrassa 30 m2 - 3 habitacions - 2 banys
- moblat - piscina.

378 m2 - parcel·la 500 m2 - 5 habitacions - 5 banys
- 2 pàrquings - traster.

280 m2 - parcel·la 600 m2 - 3 habitacions - 4 banys
- 3 pàrquings - traster.

123 m2 - 3 habitacions - 3 banys - A / A - calefacció   
- armaris encastats.

220 m2 - parcel·la 1.200 m2 - 4 habitacions - 3 banys
- 1 pàrquing - traster.

AV2009119

AV2010118

VB2011021   

AV2010094 

VV2010069

AV2010026 

VV2010035

AV2009119

La Cañada

El Cabañal - El Grau

Malvarrosa

San Antonio de Benageber

Los Monasterios - Alfinach

Náquera

Gran Vía

La Cañada

€550.000

€1.100

€247.000

€2.750

€600.000

€3.600

€430.000

€2.500
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O
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N

ES
 B

A
R

CE
LO

N
A

O
FI

CI
N

ES
 M

A
D

R
ID

222 m2 - 2 banys - dividida en envans - cuina office
- sòl tècnic - edifici exclusiu oficines.

450 m2 - 9 despatxos - 3 banys - dividida en envans
- cuina office - edifici mixt.

2.000 m2 - 10 despatxos - 1 bany - dividida en envans
- cuina office - sòl tècnic.

195 m2 - 2 despatxos - 2 banys - dividida en mampares
- cuina office - 2 pàrquings.

438 m2 - 8 despatxos - 5 banys - dividida en mampares
- aparcament - conserge.

260 m2 - 6 despatxos - 4 banys - dividida en mampares
- cuina office - edifici mixt.

170 m2 - 2 banys - dividida en envans - terra tècnic
- edifici mixt - conserge.

42 m2 - 1 despatx - 2 banys - oficina diàfana
- aparcament - edifici exclusiu d’oficines.

AOB2009011  

AOM2006013 

AOB2009019   

AOM2006030   

AOB2011012  

AOM2009021

VB2010016

AOM2009029

Eixample Dreta

Recoletos

Castellana

22@

Eixample Esquerra

Recoletos

Eixample Dreta

Cuatro caminos

€5.106

€8.000

€1.900

€4.095

€6.128

€4.500

€3.500

€2.095
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W W W . A S Z E N D E . C O M

L a pandèmia del coronavirus ha modificat les 
nostres vides, els nostres hàbits i com era d’es-
perar, els ascensors no han estat una excepció.

Fins l’any passat l’ascensor, mitjà de transport verti-
cal utilitzat diàriament per milions i milions de perso-
nes, era el vehicle de transport més usat i també el 
més segur ja que, disposen d’extraordinàries mesu-
res i sistemes de seguretat.

Abans que irrompés a les nostres vides la COVID 19 era 
habitual trobar-se ascensors abarrotats de gent tant en 
edificis públics com en privats. Gairebé tots preferíem 
anar enganxats els uns als altres en lloc d’esperar que 
l’ascensor pugés, descarregués i tornés a baixar. Amb 
l’arribada de la pandèmia aquesta situació ha canviat i 
el més habitual és trobar comunitats en les quals l’as-
censor s’usa de manera individual.

Lògicament els fabricants d’ascensors ens hem adap-
tat a aquesta nova realitat social i Aszende disposa 
de “Solucions anti covid” que incorporen la tecnologia 
Touchless, desinfecció de l’aire de la cabina mitjançant 
ozó, reprogramació de la maniobra per viatjar indivi-
dualment, rescat automàtic o vinils de senyalització per 
a l’ús correcte de l’ascensor.

“L’objectiu d’Aszende és garantir que l’ascensor torni a 
ser un lloc segur per als nostres clients i els nostres em-
pleats” però no hem d’obviar que convivim amb el virus 
i en un lloc tan reduït com un ascensor l’ús de mas-
careta és indispensable. Els passamans i les botoneres 
són els principals punts de risc. Per això, recomanem 
emprar algun objecte o una altra part coberta del cos 
per a prémer les botoneres. Una altra bona opció és 
substituir les portes manuals per les portes automàti-
ques perquè com que no és necessària la manipulació 
per part de l’usuari, prevenim contagis.

A Aszende estem treballant en noves tecnologies, el 
que anomenem ascensors intel·ligents, que estaran a 
l’abast dels nostres clients a mitjà curt termini i que el 
seu objectiu serà evitar el contacte amb polsadors a 
través d’aplicacions mòbils, sistemes de reconeixement 
de veu o facials… perquè la mobilitat en els edificis sigui 
el més segura possible per a tots.

Alfredo 
Palencia

E D I TO R I A L  D ’

CEO D’ASZENDE
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A szende és una empresa nacional dedicada 
al disseny, fabricació, instal·lació i mante-
niment multimarca d’ascensors que té com 

a pilars elementals de la seva filosofia, el servei al 
client i l’estreta relació amb el seu gran equip humà.

La clara orientació al servei, la qualitat, l’atenció 
personalitzada i proporcionar solucions especí-
fiques per a cadascun dels seus clients fan que 
Aszende s’hagi consolidat com una de les marques 
líders en el sector del transport vertical.

LA TECNOLOGIA 
QUE MOU LES 
NOSTRES VIDES

Amb aquest afany de servei i proximitat cap al 
client, Aszende ha anat expandint-se al llarg de 
més de 40 anys, comptant avui dia amb presència 
en l’àmbit nacional a Catalunya, València, Aragó, 
Madrid, Múrcia, País Basc, La Rioja i Cantàbria.

La tecnologia, un altre dels punts forts 
d’Aszende, és entesa en la companyia de 
manera transversal. I per garantir un servei a 
l’altura de les expectatives, Aszende controla 
tot el procés de fabricació de principi a fi des 
del seu departament d’I+D+i, on es dissen-
yen els nous productes, fins a la fabricació 
d’aquests, la seva posterior instal·lació i el 
sempre necessari servei de manteniment.

Aquest fet garanteix la màxima qualitat, 
rapidesa i eficiència en tots els processos i, 
al mateix temps, permet oferir les millors i 
més actualitzades prestacions en seguretat 
i serveis al client.

El catàleg d’ascensors i sistemes d’elevació 
d’Aszende està pensat per adaptar-se i 
donar solució a qualsevol projecte dis-
senyant productes específics en funció de 
les necessitats de cada treball. Tant si es 
tracta de residències i habitatges particulars 
com d’edificis de serveis, industrials o del 
sector públic.
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Però alguns espais precisen alguna cosa 
més, un tracte especial, un disseny específic 
fora de l’estàndard, alguna cosa que formi 
part fonamental d’un concepte arquitectònic 
únic o que respongui a un ús en concret. I 
és en aquest punt on la proximitat i el tracte 
personalitzat d’Aszende cobren especial 
rellevància, dissenyant productes especí-
fics que garanteixen la màxima qualitat, 
rapidesa i eficiència en tots els processos.

Una mostra d’aquestes innovacions al servei 
dels seus clients és el programa Solucions 
Covid-19, una completa línia de productes 
desenvolupats en ple període de pandèmia 
amb l’únic objectiu de garantir la màxima 
protecció i seguretat a tots els usuaris. 
Respostes que van des de la higienització 
per ozó de la cabina i les zones comunes 
de l’edifici fins a un sistema de monitoratge 
remot que permet realitzar un seguiment 
des de la central de tota l’activitat de l’as-
censor, realitzar un manteniment predictiu, 
efectuar la reparació i rescatar als ocupants 
a distància, en la majoria de casos. Aszende és una sòlida empresa en continu creixement 

que innova i investiga constantment per a adaptar-se 
a les necessitats del mercat en permanent evolució. 
Després de quaranta-tres anys d’activitat, amb una 
cartera de més de 15.000 ascensors, amb més de 
270 empleats i 17 delegacions al nostre país, podem 
afirmar que un ascensor Aszende és molt més que 
un sistema de transport vertical carregat d’innova-
dores tecnologies invisibles; un ascensor Aszende 
és un mitjà al servei de les persones. Aquesta és 
l’autèntica raó de ser d’aquesta companyia,  moure 
la vida de les persones.
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W W W . A U T O B E L T R A N . C O M

L es formes de moure’s han canviat i aquest 
procés s’ha vist accelerat per factors com la 
contaminació atmosfèrica, les noves tecno-

logies i els nostres estils de vida.

La ZBE (Zona Baixes Emissions) d’obligat compliment des 
de setembre fa replantejar com moure’s per la ciutat i 
dificulta l’elecció del vehicle: 100% elèctric? híbrid? diè-
sel o gasolina? També qüestiona la forma d’adquisició: 
rènting, compra, carsharing, quina d’aquestes opcions 
és la que em convé?

Ara l’objectiu del concessionari és facilitar la vida a 
l’usuari i assessorar de la millor manera segons les 
seves necessitats: conduir el vehicle amb les millors 
prestacions adaptat al seu estil de vida i al seu en-
torn, amb tots els serveis inclosos, assegurança i 
manteniment, perquè no s’hagi de preocupar de res.

Dóna’ns la teva confiança, no t’imagines lo fàcil que 
resultarà que trobem la solució perfecta per tu.

Xavier
Beltrán

E D I TO R I A L  D E

CEO D’AUTOBELTRAN



MERCEDES EQC

M ercedes ja compta amb el seu primer model 
100% elèctric, el Mercedes EQC, un vehicle 
de dimensions contingudes desenvolupat 

sobre la base del Mercedes-GLC, fabricat a Bremen 
(Alemanya), capaç de recórrer més de 400 km sense 
emetre emissions directes.
Presentat per primera vegada al 2018 i disponible 
en la seva última versió, EQC 400 4MATIC SUV, és 
un vehicle que parteix de les premisses d’ecològic, 
espaiós i avantguardista.

El EQC ha estat dotat de dos motors elèctrics dis-
posats en l’eix davanter i posterior, que treballen 
coordinadament i generen una tracció total i inde-
pendent en condicions de màxima demanda.
L’ús de dos motors li permet fer un 0 a 100 km/h en 
tan sols 5,1 segons gràcies als seus 408 CV (300kW) 
i 760 Nm de parell motor.

Comptar amb dos motors elèctrics suposa un avan-
tatge per l’EQC ja que disposa de sistema 4MATIC 
sense la necessitat de comptar amb un arbre de 
transmissió el que disminueix el pes i les possibles 
reparacions per desgast.
En condicions de circulació normal i per garantir una 
conducció confortable, el Mercedes EQC s’adapta 
al subministrament dels motors i atorga a l’motor 
davanter a la propulsió de el vehicle mentre que el 

motor situat en l’eix posterior s’encarrega de 
el dinamisme i d’aportar un extra de tracció 
quan el vehicle ho requereix. Tot això és 
possible gràcies a dues bateries de ions de 
liti que se situen a la part més baixa de el 
vehicle, permetent un centre de gravetat 
més baix i augmentant la seva estabilitat.

El nou Mercedes EQC ha estat l’encarregat 
d’assentar les bases de les que a partir d’ara 
serà la divisió 100% elèctrica de Mercedes, 
els Mercedes EQ. Per això, l’EQC ja denota 
aspectes que difereixen d’altres Mercedes, 
com la seva gran i característica calandra 
funcional que permet o impedeix el pas de 
l’aire per a la refrigeració de les bateries en 
funció de la temperatura, o el seu interior 
realitzat amb materials moderns i línies 
avançades. Un habitacle d’alta qualitat i una 
nova experiència d’usuari que no deixen de 
ser una bestreta de l’cànon estètic avant-
guardista dels futurs vehicles elèctrics de 
Mercedes EQ.

La nova experiència d’usuari ve de la mà de l’avançat 
sistema multimèdia MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience), un sistema de infoentreteniment que 
s’ha completat amb nombrosos continguts especí-
fics per l’EQ com, per exemple, l’autonomia, l’estat 
de càrrega i el flux energètic. El MBUX ocupa un 
lloc prioritari pel que fa a el desenvolupament de 
l’EQC i amb ell es poden gestionar i ajustar també 
altres funcions optimitzades per al EQ com la nave-
gació, els programes de conducció, la potència de 
càrrega i l’hora de partida.

A més, una característica única d’aquest sistema 
d’infoentreteniment radica en la seva capacitat 
d’aprendre gràcies a la intel·ligència artificial. Amb 
la funció de predicció, per exemple, MBUX anticipa 
la següent acció que li agradaria fer a l’usuari o, 
per exemple, si el sistema de navegació (incorpo-
rat de sèrie) reconeix una ruta que es realitza amb 
freqüència, s’inicia en segon pla la navegació a la 
destinació en qüestió, que sempre té en compte en 
el seu càlcul la ruta més ràpida, incloent el temps 
de càrrega més curt viable.
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A més, la planificació de rutes reacciona de forma 
dinàmica a canvis de circumstàncies i el conductor 
pot planificar la ruta (ubicació precisa dels carre-
gadors, disponibilitat dels mateixos i preu) tant a 
bord com fora de el vehicle, utilitzant la Mercedes 
me App. Gràcies a la navegació optimitzada EQ, els 
clients de Mercedes-Benz poden trobar fàcilment les 
estacions de càrrega i tenen mitjançant Mercedes 
me Charge un accés còmode als pals de càrrega de 
nombrosos proveïdors, tant al seu propi país com 
a l’estranger.
El convidem a provar-ho a les nostres instal·lacions 
AutoBeltran, disposem de diverses unitats de Mer-
cedes EQC disponibles a partir de 78.600 € a punt 
per ser entregades i comptem amb assessors espe-
cialitzats en la nova gamma de vehicles Mercedes 
EQ 100% elèctrics que podran ajudar-te a triar la 
teva millor elecció.

Així de sostenible és l’EQC

En el marc del seu projecte estratègic «Ambition 
2039», Mercedes-Benz ha fixat per als seus turismes 
l’objectiu d’oferir una gamma d’automòbils nous amb 
balanç neutre d’emissions de CO2 fins a aquesta 
data. Un pas important en aquesta direcció és el 
test mediambiental 360 ° de Mercedes-Benz. L’EQC 
400 4MATIC ha estat el primer vehicle de la marca 
de producte i tecnologia EQ que ha superat amb èxit 
aquest test. Es tracta d’un exhaustiu balanç ecològic 
que s’examina en detall l’impacte mediambiental 
durant tot el cicle de vida, és a dir, des de l’extracció 
de matèria primera, passant per la producció i l’ús 
del vehicle (al llarg de 200.000 quilòmetres), fins 
seu reciclatge. Mercedes-Benz és el primer fabricant 
automobilístic que porta a terme l’anomenat test 
mediambiental de forma regular des de 2005. El 
procediment es basa en la norma internacional ISO 
14040, i el resultat és verificat addicionalment per 
l’associació externa TÜV Süd en un complex procés, 
garantint així una màxima transparència. 

Les dues grans bases de l’EQC 400 4MATIC referent a 
això són la conducció exempta d’emissions locals de 
manera permanent i l’alta eficiència de la cadena ci-
nemàtica elèctrica. Les emissions de CO2, inicialment 
més altes durant la producció, poden compensar 
en la fase de conducció dels vehicles elèctrics, en 
funció de la font de corrent utilitzada. Si els vehicles 
elèctrics s’accionen únicament amb fonts d’energia 
renovables, les emissions de CO2 durant tot el seu 
cicle de vida disminueixen fins a un 70% respecte 
als vehicles amb motor de combustió interna.
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EQC. Enjoy electric.
Evolución. Tecnología. Inteligencia. Elegancia. Y todo, en 3 letras: 
EQC. El primer coche 100% eléctrico de Mercedes-Benz, 
sinónimo de diseño e innovación. Descubre un SUV con una 
autonomía de hasta 416 km. 

EQC. O emisiones. 100% diversión.

Consumo de corriente en kWh/100 km (ciclo mixto): 25-22,4; 
emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0. (WLTP).

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para particulares, para un EQC 400 4MATIC con cambio 
automático con cambio automático 9G-TRONIC, paquete AMG Line y Premium, llantas de 
aleación AMG (20"), pintura metalizada y paquete Plug&Go, por 789€ al mes IVA incluido, aportación inicial de 25.422,98€ IVA incluido, a 48 meses y 20.000 km/año. 
Seguro con franquicia para mayores de 31 años y mantenimiento incluidos, no incluye neumáticos2. Válido para ofertas realizadas hasta el 31/03/2021, solicitudes 
aprobadas hasta el 15/04/2021 y contratos activados hasta el 31/01/2021. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Renting es una marca comercializada por 
Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más información en 
www.mercedes-benz.es

789€/mes1

EQC 400 4MATIC. Con AMG Line, 
Paquete Premium y llantas de 20".

En 48 cuotas. 
Aportación inicial: 25.422,98€.
Mercedes-Benz Renting con todo incluido2.

Concesionario
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 

Paseo Bonanova 13-25. 08022 BARCELONA. Paseo San Gervasio, 39. 

08022 BARCELONA. Tel.: 93 211 60 00. www.mercedes-benz-autobeltran.es
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LA MARCA

L es col·leccions de Boggi Milano sorgeixen de la creativitat i 

experiència de l’equip de disseny liderat pel Director Creatiu 

Claudio Zaccardi. El resultat és una mescla perfecta entre la 

recerca estilística, la innovació i la qualitat dels teixits que permeten oferir 

als clients peces boniques, funcionals, interpretatives i versàtils, ideals per 

a satisfer totes les ocasions d’ús d’un home d’estil, que va d’una reunió a un 

sopar, sovint sense canviar-se de roba.

Qui entra en una botiga Boggi Milano, sent que pertany a un món 

especial, on l’estil es troba amb la professionalitat i on sempre s’ofereix 

un assessorament omnicanal personalitzat i complet.

Amb 200 botigues en 38 països, un canal de comerç electrònic en 

continu creixement i més de 1.000 empleats, Boggi Milano respon a tot 

el món als gustos i necessitats dels homes que volen sentir-se a gust a 

cada ocasió, sense renunciar a una aparença sofisticada.

Són homes professionals d’entre 30 i 50 anys, habitants de la ciutat, que 

paren atenció a l’alt valor intrínsec del producte, la seva funcionalitat 

i comoditat, el servei personalitzat i impecable, els materials d’alta 

qualitat, la innovació de les tècniques de fabricació i són sensibles a les 

últimes novetats en termes d’estil masculí.

FUNDADA AL 1939, BOGGI MILANO ÉS UNA MARCA DE ROBA MASCULINA, 
SINÒNIM D’EXCEL·LÈNCIA ESTILÍSTICA PER L’HOME CONTEMPORANI: 

DINÀMIC, INDEPENDENT I COSMOPOLITA, S’ALLIBERA DE LES REGLES DE 
LA TRADICIÓ CLÀSSICA PER ABRAÇAR UNA ELEGÀNCIA MÉS INTEL·LIGENT, 

MÉS CÒMODA I MÉS FUNCIONAL PER AL SEU ESTIL DE VIDA.

W W W . B O G G I . C O M
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DIGITAL MEDIA

OMNICANAL
Boggi Milano ha desenvolupat una estratègia de 
retail omnicanal, gràcies a la qual al 2018 va guanyar 
un Reta Award (Retail Technology Awards Europe) 
a la categoria Millor Solució Instore i Millor Solució 
Omnicanal. L’estratègia omnicanal de Boggi Milano, 
la primera empresa italiana en guanyar aquest 
premi, mostra com les sinergies creades entre el 
comerç electrònic i el comerç minorista garanteixen 
una experiència fluida per als clients a través dels 
diferents punts de contacte.

El punt de venda físic i el punt de venda digital ja no se 
superposen, sinó que funcionen de forma integrada, 
garantint una experiència única per al client.

L’omnicanal de Boggi Milano funciona de tres formes:

• Click & Collect: el client en línia pot triar i 
pagar fàcilment els productes que desitgi a 
través del seu dispositiu portàtil i anar a recollir-
los a la botiga més pròxima i convenient. Quan 
es troba a la botiga seleccionada, el client pot 
triar entre recollir la comanda i finalitzar la 
compra o afegir altres peces seleccionant-les 
directament a l’acte.

• Reserva electrónica en botiga: D’aquesta 
manera, el client pot buscar i reservar els 
productes que desitgi en línia, seleccionant la 
botiga que més li convingui i la data i horari 
de la seva visita. Quan és a la botiga, el client 
pot emprovar-se els productes i decidir si 
continuar o no amb la compra, afegint també 
altres productes si així ho desitja.

• Comanda en botiga: Totes les botigues 
compten amb tauletes tàctils amb una aplicació 
optimitzada per a la venda assistida, a través 
de la qual es poden proposar articles que 
estan a la col·lecció, però que les botigues no 
tenen disponibles per raons d’espai. Les peces 
seleccionades a la tauleta tàctil es lliuren després 
on més li convingui al client: a casa, a la botiga de 
compra o a una altra adreça de la xarxa.

#BoggiMilano

Pàgina web:

WWW.BOGGI.COM

Facebook Global: @BoggiMilanoOfficial

Instagram: @BoggiMilanoOfficial

Twitter: @BoggiMilano
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DESCOBREIX LA 
INNOVACIÓ DE 
BOGGI MILANO

L a visió d’una ‘nova forma de vida’ i d’una nova 

manera de viure l’època contemporània inspira la 

col·lecció OI 20-21 de Boggi Milano, explorant les 

diferents fases de la temporada i les múltiples experiències 

de la vida diària a través d’una redefinició dels codis de la 

transversalitat i temporalitat de l’estil masculí, que troba 

la seva essència en el nou concepte B Evolution.

Projectat més enllà dels límits de la tradició, l’home 

de Boggi Milano reconeix la seva identitat d’estil i de 

pensament en el valor de la innovació de producte, que 

combina elegància, utilitat i qualitat en un nou manifest 

de “saber vestir”.

Des de compromisos professionals fins a viatges, d’actiu 

a casual, de formal a urbà, la col·lecció de temporada 

dissenya cada peça com a expressió de funció i funcionalitat 

que, fins i tot abans de reflectir el gust estètic del moment, 

anticipa la comoditat i llibertat de moviment que serà 

gaudit utilitzant-lo.
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B WASHABLE: LA SOLUCIÓ 
FÀCIL TRACTE

El vestit d’home, concebut com una solució pràctica 

que pot optimitzar el temps, ha liderat l’estudi dels 

materials subjacents a la línia B Washable.

 La línia es va presentar la temporada passada i ara presenta 

l’ús d’un nou teixit de llana merino 100% neozelandesa, basat 

en la sostenibilitat i amb un impacte ambiental mínim. Les 

peces de les línies es poden rentar de manera autònoma a 

casa, a la rentadora. 

Fetes de fibres de primera qualitat, combinen l’ètica i 

l’estètica en una selecció específica de jaquetes i pantalons 

“que mantenen la forma” a llarg termini, incloent-hi 

bosses de malla protectora i bosses “fàcils de tractar” 

amb instruccions de rentada. 

La certificació ZQ garanteix la traçabilitat del teixit en totes 

les fases de la cadena de valor, des de l’aprovisionament 

fins a la cadena de subministrament, així com els màxims 

estàndards de respecte pels animals, el medi ambient i 

les persones involucrades en la producció. 

Teixits intel·ligents i encaixos adaptables marquen les 

construccions modernes, elegants i aparentment simples, 

però intrínsecament elaborades, dissenyades per a homes 

que vesteixen vestits en nom d’una autèntica demanda 

d’estil, dinamisme i practicitat..

B TECH: LA REVOLUCIÓ DELS 
TEIXITS

Rendiment i innovació es combinen en una línia amb ànima 

d’avantguarda i amb un tacte fluid i agradable, que transforma 

el jersei d’última generació - integrat amb fibres elàstiques de 

micro niló - en una veritable promesa de confort, elasticitat i 

resistència, sense deixar de costat el factor pràctic, garantit 

per teixits resistents a les arrugues i d’assecat ràpid. Agilitat, 

moviment i protecció defineixen el límit entre el casual i el 

clàssic contemporani, que desenvolupa totes les categories 

de productes des del polo a la dessuadora, des de la camisa 

als pantalons anti taques, i des de la parca a la jaqueta de 

camp, alternant monocroms versàtils amb estampats dels 

patrons tradicionals de la sastreria masculina. Els detalls 

refinats s’alineen amb l’equilibri entre el contingut tecnològic i 

la distinció estilística, revelant textures engomades, etiquetes 

personalitzades i botons de nacre que mostren l’extrema 

meticulositat de cada detall.

B JERSEY: LA FORMA DE L’ESTIL

La forma més avançada d’elegància en el moviment es tradueix 

en les suaus i versàtils línies del jersei, un teixit ultra còmode 

per naturalesa, revisat en la lleugeresa i bon grat de les peces 

de mínim pes i màxima funcionalitat. Els models que destaquen 

a la línia inclouen la reinvenció de la jaqueta de pura llana, que 

es presenta en tons neutres i clàssics, així com en els dissenys 

estampats superlleugers amb efecte 3D. Les siluetes segueixen 

cada gest i moviment, acompanyant el cos sense restringir-lo 

mai, augmentant encara més l’enfocament en la necessitat de 

comoditat tant en el context urbà, com en el no urbà. B Jersey 

s’allunya de la tradició per oferir peces extremadament efectives, 

modernes i de fàcil cura, com el polo de llana merino amb botons 

de la marca, els polos de coll cordats i l’abric de botonada simple 

amb panell frontal de niló japonès.

B RELAXED: PECES HOME OFFICE 

La contaminació entre materials nobles i teixits de 

rendiment caracteritza les siluetes fluides i suaus del 

món B Relaxed, concebut com un punt de trobada entre 

homewear i urbanwear liderat per l’estil i la versatilitat, 

entre la vida interior i les experiències a l’aire lliure. 

Dissenyades per  múltiples situacions, les peces van des 

de la llana merina superfina fins a les mescles de cotó amb 

cashmere, llana i seda, passant per la inclusió d’insercions 

de llana antibacteriana i fabricacions entrellaçades amb 

una mà tècnica. Les dessuadores i les samarretes tenen 

propietats antibacterianes, aconseguint els nivells més alts 

en les peces confeccionades en jersei mélange de Tencel 

i stretch de cotó, elaborades amb un particular procés de 

teixit que utilitza ions de plata. Els teixits d’assecat ràpid 

garanteixen comoditat, elasticitat, frescor i transpirabilitat, 

mentre que les formes s’ajusten al cos també gràcies a 

detalls especials com a cordons modeladors, mànigues 

raglan i els nous colls de les caçadores de gran protecció.
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PASSIÓ PER L’ELEGÀNCIA ITALIANA

#BoggiMilano
Boggi.com

***

Boggi Milano, la marca italiana de moda masculina, dissenya 
moda masculina contemporània des de 1939, posant atenció a 
tots els aspectes, des de la producció fins a la distribució, per 
oferir i difondre el seu estil i qualitat en el món. En constant 
expansió a nivell mundial, la marca és l’expressió de l’excel·lèn-
cia italiana dirigida a un empresari contemporani, modern i 
cosmopolita. Amb més de 190 botigues en 38 països i més de 
1.000 empleats, Boggi Milano vesteix un home elegant que vol 
sentir-se còmode en cada ocasió.

***

Boggi Milano, la marca italiana de moda masculina, diseña 
moda masculina contemporánea desde 1939, prestando aten-
ción a todos los aspectos, desde la producción hasta la distribu-
ción, para ofrecer y difundir su estilo y calidad en el mundo. En 
constante expansión a nivel mundial, la marca es la expresión 
de la excelencia italiana dirigida a un empresario contemporá-
neo, moderno y cosmopolita. Con más de 190 tiendas en 38 paí-
ses y más de 1.000 empleados, Boggi Milano viste a un hombre 
elegante que quiere sentirse cómodo en cada ocasión.

***

Boggi Milano, la marca italiana de moda masculina, diseña 
moda masculina contemporánea desde 1939, prestando aten-
ción a todos los aspectos, desde la producción hasta la distribu-
ción, para ofrecer y difundir su estilo y calidad en el mundo. En 
constante expansión a nivel mundial, la marca es la expresión 
de la excelencia italiana dirigida a un empresario contemporá-
neo, moderno y cosmopolita. Con más de 190 tiendas en 38 paí-
ses y más de 1.000 empleados, Boggi Milano viste a un hombre 
elegante que quiere sentirse cómodo en cada ocasión.

B ARIA
La línia B Ària s’adapta perfectament a aquesta 

filosofia: peces amb una línia desconstruïda i 

teixits superlleugers. La lleugeresa és la seva 

principal característica, amb 350 grams de pes. 

Aquestes peces sense arrugues, significativament 

més lleugeres que les habituals en el mercat, són 

perfectes per als mesos més càlids de l’any. El 

blazer, sense folre i lliure de tot element superflu, 

es proposa en diferents estampats: blau vichy, 

blau cel de quadres i beix de quadres. El vestit 

mix and match en blau marí, blau klein i taupé 

(entre gris i marró fosc), manté inalterades les 

característiques de lleugeresa.

Totes les peces de la línia B Aria són increïblement 

lleugeres i resistents a les arrugues, per la qual cosa 

la seva elegància roman immaculada passi el que 

passi. En comparació amb les peces tradicionals, 

el seu baix pes dóna a l’usuari l’agradable sensació 

d’una capa molt lleugera d’estil entallat.
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L’ equip de BRU & BRU Exclusive Travel Designer, capitanejat 
per Ana Bru, és especialista en dissenyar viatges únics 
i crear experiències extraordinàries i irrepetibles.

El seu afany incansable per innovar forma part del seu ADN, 
respondre amb creativitat és el seu segell personal. Les seves 
propostes sempre cerquen l’exclusivitat, l’excel·lència, la 
privacitat i la seguretat, que avui dia, és el nou luxe. 

De petita els seus pares li van inculcar la seva passió per 
viatjar i la inquietud per descobrir i innovar. Des de l’agència 
BRU & BRU fan realitat els somnis dels seus clients viatgers 
organitzant el viatge de les seves vides. Li apassiona viatjar i 
recórrer el món a la recerca de persones i llocs interessants 
per anar sempre un pas més enllà i sorprendre als seus clients 
amb noves i creatives formes d’abordar qualsevol destinació.

Amb BRU & BRU, el viatger viu, descobreix, explora i gaudeix amb 
totes les garanties del servei d’una agència d’alta gamma. Les 
opcions són infinites i el seu equip de professionals confecciona 
viatges a mida i de manera absolutament personalitzada en 
funció dels interessos, il·lusions, expectatives i pressupost del 
client. Una àmplia experiència i una intensa trajectòria en el 
disseny de viatges singulars i exclusius els avalen.

El profund coneixement del seu equip de professionals fa 
que els viatges incloguin experiències, atencions i detalls 
que representen un valor afegit a cadascuna de les seves 

Ana Bru i 
Ramón Segarra

E D I TO R I A L  D ’

propostes. A BRU&BRU saben que el viatge 
dels teus  somnis no està a internet, així 
doncs, mai ho trobaràs a “cop de ratolí”.

A la preparació de cada viatge és impres-
cindible la dedicació dels seus agents, així 
com la dels “partners” en destinació, amb 
els quals treballen des del principi fins al 
final, per seleccionar localitzacions extraor-
dinàries i activitats especials, amb total 
professionalitat i cura en els detalls.

A BRU&BRU cada viatge és diferent. Sempre 
s’organitza tenint en compte les necessitats, 
preferències i pressupost de cada client, és 
a dir, de forma totalment personalitzada. 
Només es recomana allò viscut en primera 
persona. S’inverteix molt temps i esforç a re-
córrer el món per a descobrir noves maneres 
d’abordar destinacions que ja existeixen i 
oferir als clients un viatge totalment diferent, 
únic i inoblidable, sempre amb la màxima 
seguretat i garantia, sense riscos ni sorpreses. 
Al portafoli de viatges i destinacions, sempre 
s’ofereixen productes propis que contracten 
directament sense intermediaris.

BRU & BRU té com a principal actiu les 
persones, ja que, l’equip a Barcelona i els 
seus ambaixadors o “insiders” en destí 
com els denominen, són una prolongació 
de BRU & BRU. Gràcies a ells es garanteix 
que els clients van a viure un viatge, una 
experiència irrepetible que és impossible 
trobar per si mateix.

A BRU&BRU tot és segur. El viatger descob-
reix, explora i aconsegueix la felicitat. Aporten 
valor emocional amb pressupostos acurada-
ment elaborats i professionalment definits.

Com a ferms defensors del medi ambient, 
durant aquests últims anys han estat tre-
ballant en projectes i amb propietats el 
mandat de les quals és el respecte per la 
naturalesa i la sostenibilitat, això els honra 
i alhora se senten molt orgullosos d’això.

“Perquè per a nosaltres, la vida és un viatge!”

218 REvistA digitAL sEmEstRAL
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AVENTURA
Obrir nous camins és triar aventura-se en allò desconegut i 
aprendre coses que ningú pot ensenyar-nos. L’aventura és anar 
més enllà dels nostres límits per a ser capaços d’evolucionar.

VIDA SALVATGE
Visitarem l’Àrtic sense deixar empremta, sense una marca a 
la neu, sense interferències amb la natura. Una visita tran-
quil·la respectant la sensibilitat de la naturalesa i de la vida 
salvatge del Pol Nord.

FENÒMENS ÀRTICS
Els països nòrdics ofereixen misteriosos fenòmens atmos-
fèrics que només ocorren més enllà de certes latituds. La in-
clinació de l’eix de la Terra i el camp magnètic que travessa 
el nucli del nostre Planeta causen aquestes belles i especta-
culars manifestacions de la natura.

EXPEDICIÓ 
EXCLUSIVA BRU&BRU
NORTH POLE EXPEDITION. 23 DE MAIG 2023

Un projecte històric. Mai a la història 
ha aterrat una aeronau al Pol Nord.

Una expedició de 36h, des de Svalbard a 90° 
nord, a un dels llocs més inaccessibles del 
nostre planeta a la revolucionària aeronau 
híbrida: l’Airlander.

UNEIX-TE A NOSALTRES COM A PIONERS 
DE L’AVIACIÓ SOSTENIBLE.

EXPERIÈNCIA: Submergeix-te en allò 
desconegut

PATRIMONI
El nostre patrimoni comú i les nostres històries com-
partides són el que ens uneix. Els grans èxits de l’any 
passat creen sòlids llaços entre les persones i les 
cultures i ens inspiren per a un futur esperançador.

Lloc d’inici: Longyearbyen, Svalbard.

El nostre personal estarà allà per donar-te la benvin-
guda. La ruta i altitud dependran de les condicions 
climàtiques i seran actualitzades d’acord a les últimes 
previsions del temps a l’Àrtic. Organitzarem una ses-
sió informativa de seguretat prèvia a l’enlairament i 
els pilots ens informaran sobre la ruta seleccionada. 
Longyearbyen és l’assentament més septentrional 
de l’món, amb més de 1.000 residents permanents. 
D’allà volarem cap al nord  beneficiant-nos de vents de 
cua favorables i a la recerca de la major probabilitat 
d’albirar óssos polars, balenes i fauna excepcional, 
fent que cada ruta sigui única. El nostre objectiu és 
prendre el millor camí cap al nord des de Svalbard, 
admirant el paisatge mentre volem sobre icebergs 
àrtics cap a un dels llocs més remots del planeta. Seu 
i relaxa’t. Gaudeix de la cuina del nostre guardonat 
xef. Un cop aterrem, explorarem l’entorn amb el 
nostre excel·lent guia expedicionari, que ens instruirà 
sobre el clima i la natura a la regió àrtica i l’entorn 
en constant canvi de el Pol Nord. 

SVALBARD
Svalbard és un lloc salvatge. La ciutat de Longyearb-
yen, situada a la major de les illes de Svalbard a 
Spitsbergen, és un dels assentaments més al nord 
de la Terra. Allà només hi ha uns pocs camins i els 
trineus de gossos i les motos de neu s’utilitzen per 
accedir a la natura. Però compte!, pot haver óssos 
polars a prop.

Ny-Ålesund és on encara es manté un pal de dirigible 
de la dècada de 1920, utilitzat pels famosos dirigibles 
Norge i Itàlia. Ny-Ålesund compta únicament amb 
35 residents permanents.

Svea va ser un assentament suec establert el 1916 
per a la mineria de carbó, convertint-se en el major 
jaciment de Svalbard. No obstant això, no existeix 
activitat minera comercial allà des de 1987.

Pyramiden és un poble fantasma de l’antiga Unió 
Soviètica. Endinsa’t en la història de l’era soviètica, 
on els seus habitants van deixar les seves cases 
amb els plats encara en els prestatges i les seves 
eines mineres a punt per ser utilitzades a l’endemà. 
Pyramiden és com una imatge congelada del passat 
després d’una cortina de ferro.

RUTA: Aconsegueix
l’inassolible
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LA CABINA
Els passatgers de l’Airlander 10 gaudiran de 
luxoses habitacions amb bany privat i vista pa-
noràmica des de la Infinity Lounge de l’aeronau. 
A l’Altitude Bar podran gaudir de begudes amb 
les millors vistes, així com d’un excel·lent sopar a 
bord durant el vol.

7 Membres de la tripulació

16 passatgers

8 habitacions dobles

QUALITAT EN TOTS ELS SENTITS
En comparació amb la cabina d’un avió, la qualitat 
de l’aire a la nostra cabina no pressuritzada és més 
gran. Respira millor i dorm plàcidament. Millor per 
als teus ulls i la teva pell, i ajudant a assaborir més 
els menjars i el vi durant l’experiència. Les possibili-
tats de disseny i l’elecció dels materials creen nous 
estàndards d’excel·lència en els viatges aeris.

GASTRONOMIA
El menjar té més bon gust amb aquestes vistes. 
Seu, relaxa’t i gaudeix del nostre menú temàtic 
Àrtic preparat pel nostre reconegut xef.

16:00    Trasllat des de l’Hotel
18:00    Enlairament des de Longyearbyen, Svalbard 
20:00    Còctel a bord, sopar i presentació*
07:00    Esmorzar polar a bord
09:00    Aterratge al Pol Nord
10:00    Presentació a càrrec d’un expedicionari  
 àrtic, resum de seguretat i activitats 
12:00    Dinar polar a la neu
15:00    Enlairament des del Pol Nord
15:00    Vistes panoràmiques de l’àrtic
19:00    i observació de la fauna salvatge**
19:00    Exclusiu sopar a bord, preparat
             pel nostre xef
21:00    Còctel i seminari sobre l’Àrtic*
06:00    Aterratge a Longyearbyen,
             Svalbard
07:00    Esmorzar a bord i valoració
             de l’expedició*

PROGRAMA
DE L’EXPEDICIÓ

*El contingut de les presentacions i la valoració de 
l’expedició proporcionen informació per comprendre 
millor l’Àrtic, el seu clima, els pobles indígenes i la 
vida i fauna animal. Els nostres expedicionaris àrtics 
són Robert Swan i el seu fill Barney Swan. Robert és 
el primer home a la història a caminar per ambdós 
pols, nord i sud. El 15 de gener del 2018, Rob i el seu 
fill Barney van completar la primera expedició al Pol 
Sud impulsada únicament per tecnologies que fan 
servir energia neta. **La vida salvatge a l’Àrtic inclou 
34 espècies de mamífers marins, entre ells balenes, 
foques, morses i óssos polars. OceanSky oferirà una 
perspectiva d’helicòpter de 300m amb vistes des de 
les seves finestres panoràmiques, podent contemplar 
la migració de la fauna de l’Àrtic.

COM RESERVAR

Contacta’ns per obtenir més informació, con-
sultes sobre la reserva i les seves condicions.

Si us plau, tingueu en compte que una sol·li-
citud de reserva no confirma la mateixa. Una 
reserva queda confirmada mitjançant el pa-
gament del dipòsit.

Hi ha un número limitat de cabines disponibles 
que s’aniran confirmant a aquells clients que du-
guin a terme el pagament del dipòsit requerit.

Amb BRU & BRU viuràs una aventura èpica a bord 
del primer híbrid que aterrarà al Pol Nord.

Beneficia’t de la nostra promoció especial. Els bit-
llets són limitats i es reservarà per ordre de peti-
ció. Recupera la il·lusió i regala’t l’experiència més 
única que marcarà un abans i un després en la teva 
vida...

Qui no corre, vola!

Uneix-te a la nostra
extraordinària
expedició i forma
part de la història.

ADVENTURER PACKAGE

Ana Bru 
BRU&BRU Exclusive Travel Designer 
Vallmajor, 15
08021 Barcelona
Espanya

+34 932 011 870
anabru@bru-bru.com
info@bru-bru.com
www.bru-bru.com
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Quinita
Cotorruelo

E D I TO R I A L  D E

SHOWROOM MANAGER DE BULTHAUP 
CLAUDIO COELLO, MADRID

P odria parlar-vos sobre la història de la cuina 
i del mobiliari en general, segur que ja sabeu 
que els mobles es diuen així perquè els antics 

els movien de lloc i ús: la taula era el llit al caure 
la nit, i així tot. La cuina ha evolucionat des que els 
nostres avis feien el foc a la cova; en els últims anys, 
ha passat de ser un lloc fosc i petit dedicat al servei 
a ser el protagonista de la casa, el lloc on passem 
més temps compartint en família o amb amics.

A bulthaup sabem d’això. Podeu visitar-nos a Claudio 
Coello, 17 a Madrid o a Johann Sebastian Bach, 7 a 
Barcelona i us explicarem com abordar un projecte 
de canvi de cuina, que és tot un viatge. Us ajudarem 
a que aquest viatge sigui instructiu, profitós, útil, 
precís, i fins i tot divertit. Mentrestant, us deixo una 
recepta que m’ha enviat un amic, que es fa en cinc 
minuts, i que està per llepar-se’n els dits.

Per a quatre persones:
Daurar lleugerament, en una paella gran, sis dents 
d’all talladets. Agregar dos manats de bledes renta-
des i tallades en trossos d’uns 3 centímetres i dues 
branques d’api, també rentades i tallades. Afegir una 
o dues cullerades de salsa de soia. Remoure i cuinar 
uns cinc minuts. Tornar a remoure. Trencar quatre 
ous sobre el llit de bledes. Quan la clara estigui feta, 
però amb el rovell tou, ja ho podem servir amb pa, 
preferiblement d’olives negres.
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b ulthaup Barcelona y bulthaup claudio coello so-
són les botigues de cuines premium de referència 
a Barcelona i Madrid. Distribueixen en exclusiva la 

prestigiosa marca de cuines bulthaup, així com les millors 
marques d’electrodomèstics del mercat (Sub-Zero, Wolf, 
Gaggenau, Bora,Neff, i La Conue, entre d’altres), i compten 
amb un equip propi de muntadors.
 
Els seus equips d’interioristes són especialistes a projectar 
espais de cuina que compleixin amb les més altes exigèn-
cies funcionals i estètiques. La cuina s’ha convertit en l’espai 
central de la llar moderna. Projectar una cuina de manera exi-
tosa implica emprendre un viatge apassionant que requereix 
d’una gran comunicació entre el projectista i el client, així com 
bones dosis d’intel·ligència, precisió, entusiasme i bon gust. 
Intentem acompanyar al client en totes les etapes del projecte, 
de manera que el procés sigui instructiu, precís, i plaent. En 
abordar un projecte, el més important és conèixer al client i 

QUAN LA CUINA ES CONVERTEIX EN 
L’ESPAI VITAL

BULTHAUP BARCELONA I 
BULTHAUP CLAUDIO COELLO,

les seves necessitats, entendre com vol 
viure la seva cuina, com és l’espai i quins 
requisits de treball i emmagatzematge es 
requereixen. Per a projectar una cuina 
es necessita un sistema modular flexible 
de la màxima qualitat. bulthaup és l ’ex-
cel· lència perfecta fruit d’anys d’expe-
riència, i de la combinació de processos 
molt tecnològics amb altres operacions 
manuals de tradició artesana.

Els equips de interioristes de bulthaup Barcelona i 
bulthaup claudio coello són especialistes en crear 
espais vitals que es converteixen en llocs de trobada, 
reunió i comunicació. Les cuines bulthaup no només 
busquen la funcionalitat, sinó també adequar-se a 
l’estil de vida i necessitats dels seus propietaris. Per 
això, cada encàrrec és projectat i executat de manera 

individual, obtenint com a resultat una cuina única, 
creada des del primer moment amb gran destresa 
artesanal i nombrosos recursos tècnics per a satisfer 
els desitjos del client. 

Experts en crear cuines per a 
ser viscudes

Equip bulthaup claudio 
coello, Madrid

Equip bulthaup
Barcelona

Claudio Coello, 17.
28001 Madrid
T. +34 911 094 874 
info@bulthaup-coello.com
www.bulthaup-coello.com

Johann Sebastian Bach, 7. 
08021 Barcelona
T. +34 933 968 668 
info@bulthaupbarcelona.com
www.barcelona.bulthaup.com    
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bulthaup és una firma alemanya que, des de fa més de 60 
anys, dissenya i produeix cuines amb una gran precisió tècnica 
i una concepció arquitectònica de l’espai. Neix el 1949, com a 
empresa familiar independent, i des dels seus inicis ha estat 
sinònim de qualitat, passió pel detall, alts estàndards ètics en 
el tractament de materials, així com de valors com l’artesania 
i el disseny. En l’actualitat, és un dels líders mundials en el 
segment premium de cuines.

bulthaup és una firma que va revolucionar el concepte de 
cuina quan Gerd Bulthaup, fill de l’fundador, va contractar a 
Otl Aicher (conegut dissenyador industrial i pare de la gràfica 
olímpica de Munic, així com de logotips tan coneguts com el de 
Lufhtansa o Braun, i creador d’un sistema de pictogrames que 
abasta des dels esports fins a la senyalètica aeroportuària). 
Junts van redefinir el concepte de cuina contemporània, obrint 
la cuina a la resta de la casa i la com un sistema modular 
adaptable a l’espai.

bulthaup basa la seva filosofia de disseny en convertir 
cada cuina en un lloc de comunicació, reunió i plaer per 
la família i els amics.

La marca compta amb tres sistemes de cuina integrada (b1, 
b2 i b3), una col·lecció de solitaris (elements que es poden 
integrar a l’espai de manera individual o combinant-los entre 
si) i una línia d’accessoris. Tots els productes de la firma van 
més enllà de modes i tendències: són atemporals i es man-
tenen sempre contemporanis.

bulthaup, 
cuines de qualitat 
premium i disseny 
contemporani

bulthaup b1
Disseny minuciós i concentració en allò 

essencial

bulthaup b1 és una cuina minimalista de caràcter es-
tilitzat i senzilla claredat, en què el disseny minuciós 
dels detalls i la reducció a allò essencial juguen un 
paper fonamental. bulthaup b1 és un sistema har-
moniós i estèticament perfecte, que uneix disseny i 
ergonomia. Basat en els últims avanços en enginyeria 
pel que fa a construcció i funcionalitat, es caracteritza 
per la seva estructura clara i senzilla i per oferir un 
disseny atemporal, realitzat amb materials d’alta 
qualitat i un acabat precís.

bulthaup b1 resumeix l’essència de la cuina -elegante 
i discreta- i es manté fidel al principi “tan poc com 
sigui possible, encara que tant com sigui necessari”.

La b1 es compon de tres elements modulars, que 
es dissenyen específicament per adaptar-se a les 
necessitats de cada client i de cada espai, l’illa, el 
front mural i el mòdul de columnes. L’illa neix com 
a centre de treball i comunicació, allotjant funcions 
essencials com la zona d’aigües o de cocció, a més 
d’albergar espai d’emmagatzematge. El front mural 
és un moble independent molt compacte que pot 
situar-se al costat d’una paret i, depenent de les 
preferències de l’usuari, també pot integrar les fun-
cions bàsiques d’una cuina. El mòdul de columnes 
és una estructura que pot créixer en alçada arribant 
fins i tot fins al sostre i que és de gran ajuda si es 
necessita integrar electrodomèstics o ampliar la 
zona d’emmagatzematge.
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bulthaup b2
Redefinint el concepte original

de “taller de cuina”

bulthaup b2, creat en col·laboració amb el prestigiós estudi 
Eoos de Viena, s’inspira en les regles bàsiques de l’artesania: 
«ordre, claredat i disposició adequada de les eines i els mate-
rials». Converteix la cuina en un taller amb una gran capacitat 
de maniobra i un principi d’organització únic, inspirada en 
les antigues cuines medievals i en el típic taller de fuster.

bulthaup b2 redueix la cuina a tres elements esculturals: banc 
de treball, mòdul taller i mòdul per a electrodomèstics. Al no 
veure’s condicionats per les parets, aquests mobles atempo-
rals poden combinar-se en l’espai amb absoluta llibertat. Són 
mobles “plug and play” que poden dur fàcilment d’un espai 
a un altre i que no necessiten instal·lació. La seva flexibilitat 
i mobilitat permeten que la bulthaup b2 pugui adaptar-se 
fàcilment a nous entorns.

El banc de treball, disponible a mida doble i individual, pot 
incorporar zona d’aigües, de cocció i de preparació. Els estris 
i recipients essencials poden col·locar-se en els laterals del 
banc i, si es desitja, també pot ser un espai on menjar. Els 
mòduls taller permeten guardar tota la vaixella, així com 
estris de cuina i ingredients, i tenir totes les eines a mà a 
través d’un sistema de fàcil accés. Els mòduls d’electrodo-
mèstics poden allotjar el forn, el rentaplats i la nevera, que 
quedaran ocults al tancar-lo.

bulthaup b3
Tan singular com cada persona

bulthaup b3 introdueix en l’espai vital 
una llibertat de disseny absoluta. Es trac-
ta d’un sistema que proposa una solució 
adequada per a cada situació, i que ofe-
reix possibilitats gairebé il·limitades per 
al disseny funcional i estètic de la cuina 
i l’espai vital. La versàtil paret funcional, 
l’illa purista, les superfícies singulars, els 
acabats sense juntes, la premiada zona 
d’aigües, el mobiliari flotant o recolzat so-
bre el terra... A bulthaup b3 cada element 
és una creació pionera.

El mateix desenvolupament del bulthaup 
b3 monobloc va marcar una nova referèn-
cia en l’arquitectura de la cuina. El seu cos 
escultural sense juntes s’adapta a les ca-
racterístiques arquitectòniques de l’espai, 
podent-se projectar com a illa, com a pe-
nínsula o adossat a la paret. La paret fun-
cional és una altra creació destacada del 
bulthaup b3. Allibera la cuina de les limi-
tacions d’un projecte dictat per la planta, 
crea espai d’emmagatzematge (a poder 
incorporar prestatges, caixes funcionals, 
accessoris, punts de llum...), oculta els 
conductes d’aigua, gas i electricitat, i per-
met que els mòduls quedin en suspensió. 
La paret es transforma en un element ac-
tiu, tan funcional com decoratiu, que per-
met fondre la cuina i la zona d’estar en 
una mateixa unitat.

Tant el disseny com la funcionalitat són requisits que els tres 
models de cuina bulthaup compleixen, adaptant-se a les ne-
cessitats personals de cada usuari. bulthaup, a més, ofereix 
una àmplia gamma d’accessoris per a convertir tota experièn-
cia al voltant de les seves cuines a una cosa senzilla i plaent.
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B rasiler de naixement i establert a Espanya des 
de fa més d’una dècada, el Dr. Bascoy integra 
a la seva Clínica les tècniques i la tecnologia 

més avantguardistes i exclusives del nostre país, 
perseguint la naturalitat amb tractaments no qui-
rúrgics i productes ecològics certificats.
 
El futur de la Medicina Estètica passa per la personalització 
dels tractaments; gràcies als estudis genètics és possible 
esbrinar quin és el millor tractament mèdic estètic.
“Si coneixem la causa del problema, sigui l’envelliment, 
l’obesitat o trastorns ginecològics, podrem definir els 
tractaments específics per a cada persona de forma 
inequívoca”. Amb aquesta filosofia vital que va més 
enllà d’embellir o rejovenir un rostre, el Dr. Bascoy 
compta amb el Primer Centre de Medicina Genòmica 
d’Espanya i, gràcies a l’estudi de l’ADN, esbrina els 
orígens dels problemes i trastorns.

Els tractaments estètics cada any són menys invasius i 
mostra d’això és la col·laboració amb els prestigiosos 
laboratoris Fagron, que li possibilita realitzar fórmu-
les magistrals en forma de cremes o gels, permetent 
treballar únicament la zona afectada i aconseguint 
beneficis en malalties derivades de la depressió, 
dolors menstruals o la caiguda del pèl i ungles, així 
com l’envelliment, picors, etcètera.

Més de deu anys d’especialització i recerca avalen el 
prestigi del Dr. Bascoy, que ha sabut envoltar-se de 
professionals altament qualificats, comptant amb la 
col·laboració dels metges més reconeguts a escala 
mundial de diferents especialitats, presentant les 
últimes tecnologies que provenen del Brasil, els Es-
tats Units o Corea del Sud, on la medicina estètica 
està més avançada.
 
Sempre compromesos amb una bellesa natural i saludable!

Luciano 
Bascoy

E D I TO R I A L  D E

DIRECTOR MÈDIC CLINIC BASCOY

W W W . C L I N I C B A S C O Y . C O M
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“QUAN S’ESTÀ BÉ PER DINS, 
EL RESULTAT PER FORA ÉS 

ESPECTACULAR”

Q uan acudim a visitar-nos amb un metge, s’agraeix 
percebre que, a més d’un especialista amb bona 
formació i experiència, sigui un professional amb 

vocació i motivació per ajudar els seus pacients. Això és el que 
passa al conèixer el Dr. Luciano Bascoy. Incansable investi-
gador i convençut que la bellesa està supeditada al benestar 
global, treballa en el marc de la Medicina Estètica Integral per 
contribuir a que les seves pacients se sentin, a més de més 
belles, millor i amb millor qualitat de vida. Perquè l’autèntic 
antiaging comença a l’interior i la bellesa comença per la salut.

Com ha arribat al concepte de Medicina Estètica Integral 
que ofereix als seus pacients?

Després de molts anys de no estar satisfet amb els resultats que 
obtenia quan realitzava tractaments d’estètica a les clíniques 
en què treballava. Sentia que no estava donant un enfocament 
complet, que em quedava únicament en la superfície, quan 
la bellesa i el benestar són una cosa molt més profunda. Van 
anar passant els anys i vaig evolucionar aquesta idea que des 
de fa tres plasmem a Clinic Bascoy, on estudiem a les nostres 
pacients més enllà de l’estètica, orientats al seu benestar amb 
majúscules, el que després ens porta a aconseguir que també 
se sentin i vegin més belles . Tot això, de la mà en bona mesura 
de Fagron, una important multinacional amb presència a més 
de 60 països, que proposa solucions terapèutiques mitjançant 
medicaments personalitzats.

La màquina del temps és imparable... Identificar les 
causes que envelleixen a cada persona per aplicar el 
tractament correcte seria la clau?

Efectivament. No podem pretendre que una dona es vegi rejo-
venida, resplendent i amb una pell sana i lluminosa si la seva 
salut intestinal no és bona, si no segueix una dieta adequada 
en funció del seu ADN, si fuma, consumeix alcohol o té un 
desequilibri hormonal. El pacient és un ésser complet i com a 
tal cal treballar sobre ell amb totes les eines que la medicina 
i la tecnologia medicoestètica posen al nostre abast. Amb 

experiència i amb la tecnologia mèdica més avançada 
i innovadora, però també amb amplitud de mires. Tot 
això és el que troben les pacients a Clinic Bascoy.

Quines són aquestes eines? Vostè concedeix 
molta importància als tests genètics.

Sí, el test genètic és fonamental perquè ens aporta 
molta informació sobre les nostres pacients. A tots 
els nivells, de manera que sobre aquesta base podem 
ajudar-les a que millorin la seva salut, el seu benes-
tar, perquè després puguem també rejovenir-les i 
aconseguir que estiguin més guapes. Treballem amb 
el test genètic de Fagron, Fagron NutriGen, l’anàlisi 
nutrigenètic més complet del mercat. Analitza 384 
variacions genètiques relacionades amb la pèrdua 
de pes, la resposta a l ’exercici, les intoleràncies 
alimentàries i el metabolisme dels nutrients, entre 
d’altres. D’aquesta manera, podem analitzar les 
causes genètiques del sobrepès en una persona, 
el seu perfil genètic hormonal, el seu perfil genètic 
d’inflamació, les seves intoleràncies i sensibilitats i 
com metabolitza els macro i micronutrients. A la fi, 
el resultat és una dieta personalitzada: el tipus de 
dieta més efectiva per a aquesta pacient, la qual sí 
li funcionarà i contribuirà a que el seu organisme 
funcioni millor i, per tant, que també se senti millor. 

La personalització és la base del seu enfocament?

Sí. Cada pacient té uns gens, de manera que no po-
dem oferir el mateix tractament a totes. Ni tan sols 
unes vitamines poden ser les mateixes. Tampoc totes 
les pacients necessiten els mateixos micronutrients 
ni podem punxar el mateix hialurònic o dir-los que 
prenguin el mateix tipus de col·lagen. La personalit-
zació és la clau de la medicina del futur. També de la 

Medicina Estètica. A Clinic Bascoy oferim tractaments 
basats en fórmules magistrals personalitzades.

La salut de la dona és una de les seves grans 
preocupacions.

Totalment i és un camp d’estudi apassionant. A Clinic 
Bascoy estudiem la dona al complert, contemplant des 
d’un mal de menstruació a una petita arruga, perquè 
tot està i succeeix en el seu cos. Un dolor menstrual 
agut, el cansament, la falta d’energia, problemes 
intestinals ... Tot això és el primer que cal posar en 
ordre per després actuar a nivell estètic. Quan s’està 
bé per dins, el resultat per fora és espectacular...

Tot això per envellir amb qualitat de vida i en 
equilibri?

Exacte, una cosa que al Brasil tenim molt interioritzat. 
La dona brasilera està molt conscienciada que ha de 
cuidar la seva pell i realitzar tractaments des de jove 
per evitar un envelliment precoç. Des de petites els 
han ensenyat que el sol, el tabac i l’alcohol són per-
judicials per a la pell. Coneixen perfectament quins 
factors propicien l’envelliment i que l’antiaging és un 
concepte molt ampli. Una dona pot seguir sentint-se 
maca a mesura que envelleix i envellir en equilibri, 
sentint-se bé. Això és el que Clinic Bascoy proposa 
a les dones a Espanya. A dones de totes les edats.
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Per envellir com diu, definitivament, no cal quedar-se només 
a la superfície.

No, cal anar més enllà. Això és el que intento sempre amb els meus 
pacients, aprofundir més, posant atenció a la persona, entenent com 
se sent i procurant entendre què necessita. De vegades vénen a veure 
perquè volen que els punxi Botox i resulta que també els acabo tractant 
la gastritis. Preguntant a les pacients s’aconsegueix descobrir moltes in-
quietuds i problemes que són més importants que la part estètica i que, 
indubtablement, la condicionen.

I precisament aquesta metodologia individualitzada li va valer per ser guar-
donat en els Premis Metges de l’Any, alçant-se amb el reconeixement a la 
Medicina Personalitzada amb laboratoris Fagron en Estudis Genètics.

La gala organitzada per LA RAZÓN i celebrada al cèntric hotel madrileny The 
Westin Palace, va estar plena de coneixement científic compartit, d’entusias-
me per millorar la salut de la gent i per buscar solucions perquè els malalts 
tinguin més qualitat de vida. A més, un total de 19 professionals de diferents 
especialitats van ser distingits.

L’especialitat mèdica que practica el Dr. Bascoy, la genòmica perso-
nalitzada, radica en la concepció que cada persona és única. Aquesta 
asserció, que pot sonar a clixé, és rigorosament certa en el sentit 
científic, ja que cap ésser humà comparteix exactament el mateix 
ADN. Hi ha un 1% que ens fa diferents de la resta. No tots tenim, per 
això, la mateixa predisposició a exactes malalties ni són igual d’efec-
tius dels mateixos tractaments.

Així, la medicina especialitzada consisteix a buscar el fàrmac o conjunt 
de fàrmacs més idonis i en les dosis adequades per al tractament que 
se li administra a un pacient concret, a la vista de les seves caracterís-
tiques químiques i genètiques. 
Es recolza tant en el coneixement de la naturalesa molecular de les 
malalties, com en la individualitat que posseeix cada pacient. L’objecte 
no és un altre que millorar l’eficàcia per eliminar o disminuir els efectes 
secundaris d’altres teràpies més generalistes. «Les prescripcions de fàr-
macs i suplements (minerals o vitamines, entre d’altres) es fan de forma 
única», assenyala el doctor, «sobre la base del que precisa  en funció de 
la patologia que pateixi o les deficiències que presenti, però en la dosi 
exacta i forma farmacèutica (oral, tòpica, transdèrmica...) que li sigui 
més efectiva i eficaç». A la seva clínica van tot tipus de pacients. «N’hi 
ha que volen perdre pes o busquen millorar el seu aspecte», però hi 
ha «casos més extrems de malformacions o accidents». Siguin quines 
siguin les circumstàncies que l’han portat al seu centre, el doctor afir-
ma que «no hi ha millor element de diagnòstic de la individualitat de 
cada pacient que la seva pròpia genètica, la qual és única i irrepetible». 
Això, «ens dóna una informació de sòlida evidència científica, que és 
determinant per poder individualitzar la medicació de cada pacient». 
Element clau, sobretot, quan treballen la Farmacogenòmica, és a dir, 
«la resposta que genèticament tindrà aquest pacient a cadascun dels 
principis actius de la medicina, que es determinen en l’estudi genètic». 
Aquest procediment els permet «determinar com a primera opció quin 
actiu prescriure-li així com en quina dosi». 
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P odría explicar moltes coses sobre mobiliari, 
sobre com abordar un projecte d’interioris-
me, sobre els possibles errors, o sobre la 

importància de trobar l’equip apropiat. Prefereixo 
que vingueu a veure’ns a MINIM (a Via Augusta, 185 
de Barcelona o a Passeig de la Castellana, 92 de Ma-
drid) perquè us ho puguem explicar personalment. 
També podeu escriure’m (arsenal@minim.es) i ens 
prenem un cafè. Mentrestant, us deixo aquí la lletra 
d’una cançó que em resulta inspiradora.

“GUITARRA Y VOS”, 

Jorge Drexler

Que viva la ciencia, 

que viva la poesía

Que viva siento mi lengua

Cuando tu lengua está sobre 

la lengua mía

El agua está en el barro, 

el barro en el ladrillo

El ladrillo está en la pared y 

en la pared tu fotografía

 

Es cierto que no hay arte sin 

emoción, 

Y que no hay precisión sin 

artesanía,

Como tampoco hay guitarras 

sin tecnología,

Tecnología del nylon para 

las primas, 

Tecnología del metal para 

el clavijero, 

La prensa, la gubia y el barniz: 

Las herramientas del carpintero

 

El cantautor y su computa-

dora, 

El pastor y su afeitadora, 

El despertador que ya está 

anunciando la aurora, 

Y en el telescopio se demora 

la última estrella

La máquina la hace el hombre

Y es lo que el hombre hace 

con ella

 

El arado, la rueda, el molino

La mesa en que apoyo el vaso 

de vino

Las curvas de la montaña rusa

La semicorchea y hasta la 

semifusa

El té, los ordenadores 

Ginés 
Górriz

E D I TO R I A L  D E

CEO DE MINIM BARCELONA 
I MINIM MADRID

y los espejos

Los lentes para ver de cerca 

y de lejos

La cucha del perro, la mante-

quilla

La yerba, el mate y la bombilla

…

Hay cines, hay trenes, 

hay cacerolas

Hay fórmulas hasta para 

describir la espiral de 

una caracola

Hay más: hay tráfico, créditos, 

cláusulas, salas vip

Hay cápsulas hipnóticas y 

tomografías computarizadas

Hay condiciones para la cons-

titución de una sociedad 

limitada

Hay biberones y hay obuses

Hay tabúes, hay besos

Hay hambre y hay sobrepeso

Hay curas de sueño y tisanas

Hay drogas de diseño y perros 

adictos a las drogas en las 

aduanas

Hay manos capaces de fabri-

car herramientas

Con las que se hacen máqui-

nas para hacer ordenadores

Que a su vez diseñan máqui-

nas que hacen herramientas

Para que las use la mano

Hay escritas infinitas palabras:

Zen, gol, bang, rap, Dios, fin...

Hay tantas cosas

Yo solo preciso dos:

Mi guitarra y vos

Mi guitarra y vos…
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MINIM,

M INIM neix al 2002 amb l’objectiu 
d’oferir a la ciutat de Barcelona 
la millor selecció en mobiliari 

i il·luminació de disseny contemporani. 
Dinou anys després, s’ha convertit en un 
referent al nostre país, amb botigues a la 
Via Augusta de Barcelona i al Passeig de la 
Castellana de Madrid.

CASA BURÉS, BARCELONA · PROJECTE DE MOBLAMENT REALITZAT PER MINIM
Sofà modular Scighera i taula de centre Rio de la marca Cassina. Llum de suspensió Meshmatics Chandelier de Moooi, apliqui de dos 
braços de Serge Mouille i llum de peu Biba de Tato. Taula de menjador Nyhavn i cadires 108 de la marca House of Finn Juhl. Gerros 
d’Alvar Aalto editats per Iittala. Quadres de Marie France Veyrat.

MINIM compta, a Barcelona i a Madrid, 
amb un expert equip d’interioristes es-
pecialitzat en el desenvolupament de 
projectes complets de moblament i il·lu-
minació per a habitatges, oficines, hotels i 
comerços, i un equip propi de muntadors. 

Junts formen un gran equip especialitzat 
en la creació d’espais contemporanis, que 
ha dut a terme projectes de moblament 
tan destacats com els hotels Ohla de Bar-

UN REFERENT EN MOBILIARI I IL·LUMINACIÓ DE DISSENY
CONTEMPORANI A BARCELONA I MADRID

La Casa Burés és un emblemàtic edifici de l’Eixam-
ple de Barcelona construït entre 1900 i 1905, quan 
Barcelona estava a l ’avantguarda del moviment 
modernista. Obra de l’arquitecte català Francesc 
Berenguer i Mestres, col·laborador proper d’Antoni 
Gaudí, la Casa Burés pren el seu nom del seu primer 
propietari, Francesc Burés, propietari d’una de les 
empreses tèxtils més reeixides d’Espanya. L’edifici 
suma 7.700 metres quadrats distribuïts en sis plan-
tes i està catalogada amb el nivell B de protecció 
de bé cultural d’interès local des de l ’any 1979. 

Butaques France chair d’House of Finn Juhl i tauletes Stansky de Living Divani. La prestatgeria de paret Nuage, els tamborets Berger & 
Meribel, i les tauletes Torei són de la signatura Cassina. Obra d’art de Marie France Veyrat.

Llibreria Reedy de De la 
Espada, llit i butaca de 
Molteni, tauleta Volage de 
Cassina i tauleta Cèsar de 
Minotti. Il·luminació de la 
marca Tato. Quadre de Marie 
France Veyrat.

CASA BURÉS, el repte de moblar una joia modernista
de Barcelona

L’edifici, que havia estat abandonat durant alguns 
anys, torna a mostrar-se avui com un dels edificis 
modernistes més representatius de la ciutat, gràcies 
a un laboriós procés de rehabilitació de més de tres 
anys en què han treballat reconeguts professionals 
i restauradors. Bonavista Developments, promotor 
del projecte, va encarregar la transformació de Casa 
Burés a TDB Arquitectura i Estudi vilablanch. El 
repte va ser convertir un edifici històric i catalogat 
del s.XIX en 26 habitatges del s.XXI, preservant el ric 
patrimoni original. 

celona, l’Arvo Pärt Center d’Estònia, les oficines de la Roca 
Village, l’Institut Clavel de Madrid, les oficines Mediapro de 
Barcelona, el moblament en promocions residencials de Bar-
celona com Casa Burés, Girona 2 o Francesc Macià 10, i de 
Madrid, com Madrigal 16 o Jorge Juan 53, així com nombrosos 
projectes en habitatges particulars.

Un altre projecte destacat que MINIM ha dut a terme recent-
ment a Barcelona és el moblament de el pis pilot de la pro-
moció Via Augusta 39 d’Arsenal, els habitatges també han es-
tat equipats amb cuines de bulthaup Barcelona.

Treballar amb les millors marques de mobiliari i il·luminació, 
oferir un assessorament personalitzat i garantir un servei de 
qualitat, ha convertit a MINIM en un referent en el sector i 
li ha permès guanyar-se la confiança d’un gran nombre de 
clients, tant particulars com professionals.
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Cuina bulthaup b3 en color argila, projectada per bulthaup 
Barcelona.

MINIM ha dut a terme el moblament complet de di-
versos habitatges de Casa Burés; entre elles, la que 
us convidem a visitar a través d’aquest reportatge.

Situada en un dels pisos superiors de l’edifici, 
aquest habitatge sintetitza molt bé el concepte de 
disseny interior desenvolupat per Casa Burés: re-
cuperar i potenciar els elements originals de l’edifici 
-tots ells d’un gran valor arquitectònic i patrimonial- 
i acompanyar-los de nous elements, igual de refinats, 
però sense competir ni imitar els antics.

Un projecte de moblament
que acompanya i realça la
bellesa original de l’espai

Mirall Psiche de Maxalto i quadre
de l’artista Marie France Veyrat.

Per al moblament, i seguint el concepte d’interiorisme, 
es van seleccionar peces de prestigioses marques de 
mobiliari i il·luminació de disseny contemporani en 
una gamma de colors en sintonia amb les tonalitats 
de les policromies dels sostres i els paviments nolla. 
La proposta es va centrar en peces elegants, sere-
nes i poc ornamentades, realitzades amb materials 
nobles i de gran qualitat. Destaquen els mobles amb 
potes que permeten deixar a la vista les meravelloses 
sanefes dels sòls, i l’acurada proposta d’il·luminació 
que realça la bellesa de l’espai.

Per al mobiliari es van triar marques de prestigi inter-
nacional que destaquen per la seva qualitat formal i 
estètica com Living Divani, House of Finn Juhl, Cassina, 
Maxalto, Zanotta, Molteni, Ivano Redaelli, Vitra o e15. 
Per a la il·luminació, també es va optar per grans 
firmes com Moooi, Oluce, Serge Mouille o Artemide.

La cuina, realitzada per bulthaup Barcelona,   és el 
model b3 de signatura alemanya bulthaup, i està 
equipada amb electrodomèstics Bora, Gaggenau i 
Pando. Els banys, realitzats per MAT Barcelona,   són 
de la firma italiana Antonio Lupi.

Podeu conèixer més projectes realitzats per MINIM a 
la seva pàgina web (www.minim.es/proyectos) o apro-
par-vos a les seves botigues de Barcelona i Madrid.

MINIM Barcelona: 
Via Augusta, 185 · 08021 Barcelona.
T. +34 932 722 425 · barcelona@minim.es

MINIM Madrid: 
Paseo de la Castellana, 92 · 28046 Madrid.
 T. +34 911 094 861· madrid@minim.es

www.minim.es

CRÈDITS
Promotora: Bonavista Developments · Arquitectura: TDB Arquitectura · Disseny interior: Estudi Vilablanch 
Mobiliari i il·luminació: MINIM · Banys: MAT by MINIM · Cuina: bulthaup Barcelona 
Peces d’art: Marie France Veyrat ·  Fotografies: Jordi Folch i Jose Hevia

Llit Talamo de Zanotta, taula Mexique de Cassina, cadira Noli de 
Zanotta i llum de sobretaula Perch light table de Moooi.

Els materials nobles també s’apliquen en els banys, 
subministrats per MAT Barcelona.
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D avid Vendrell pertany a la sisena generació 
d’Unión Suiza, una empresa familiar amb 
178 anys d’història a la joieria. Després de 

dècades en contacte amb les millors firmes del sector, 
aquests empresaris van somiar amb crear MISUI, una 
marca pròpia que entengués el luxe d’una manera 
respectuosa i propera a la cultura.

Per què la necessitat de crear una firma pròpia?

Quan tu col·labores amb altres marques hi ha decisions 
que lògicament escapen al teu control. Vam voler 
crear alguna cosa que comencés i acabés a la casa, on 
poguéssim triar exactament el missatge que llançàvem 
al món. Crear curiositat en la gent del carrer que no 
s’interessa per la joieria.

Una herència que es deixa per la setena 
generació d’aquest negoci.

Així és. Existeix aquesta voluntat d’una nova marca 
com una contribució a la continuïtat de l’empresa, un 
gest enfocat a el futur. A mesura que el projecte es 
desenvolupa, observes l’entorn local i internacional, i 
intueixes a una mena de públic reflexiu que busca altres 
opcions. Vas prenent consciència de quins podrien ser 
els teus límits, i quines fites has d’aconseguir.
Una marca és un trajecte?

Clar. Mai se la pot donar per tancada, el projecte 
segueix prenent forma a través del temps. Estem 
atents als inputs alhora que revisem periòdicament 
si estem sent fidels a la nostra filosofia de marca. 
Tots els de l’equip som bastant tossuts. Tens dubtes, 
pots equivocar-te, però també comptes amb unes 
conviccions. Incorporar un equip extern a una empresa 
familiar es podria veure com obrir una bretxa, però en 
realitat és un empelt, li insufles vida.

David
Vendrell

E D I TO R I A L  D E

CEO DE MISUI
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JEWELERS 
OF THE 
AVANT-GARDE

L a tasca d’una editorial és seleccionar 
a diferents creadors i orientar el seu 
treball perquè en el resultat segueixi 

identificant-se la seva veu. És a dir, l’artista 
no es fon amb la marca, conserva els valors 
de la firma però segueix el seu propi estil: 
l’edició és, sobretot, un diàleg.

MISUI neix el 2015 emparada per Unión 
Suiza, una joieria amb 178 anys d’experiència. 
Una marca que aspiri a una llarga trajectòria 
s’enfronta a un repte: innovar i ser fidel a la 
seva història. Els dissenyadors de la nostra 
marca proposen una mirada contemporània 
sobre la joieria i el luxe.

La marca aposta pel talent i la producció 
local, segellant així un compromís amb la 
llarga tradició joiera de Barcelona.

La importància de l’autoria en MISUI té una 
doble dimensió: qui ha fet la joia, i com l’ha fet. 
Avui més que mai el comprador vol conèixer i 
entendre què hi ha darrere de la seva peça. La 
responsabilitat i la transparència ens ajuden 
a traçar un camí coherent.

MISUI és un projecte familiar, independent 
i  global,  amb inclinació pels referents 
universals:  la  infància,  l ’arquitectura, 
la història,  les matemàtiques, l ’art ,  la 
naturalesa i fins i tot allò pop.

MISUI  i  e ls  seus dissenyadors creen 
peces d’avantguarda que celebren l’ofici i 
reivindiquen el potencial cultural de la  joieria.

EL NAIXEMENT D’UNA MARCA 
IMPLICA TRIAR UN TRAJECTE 
D’ENTRE ELS MOLTS POSSIBLES. A 
MISUI, LA DECISIÓ MÉS IMPORTANT 
VA SER LA DE PRENDRE FORMA 
D’EDITORIAL.

ESTELA GUITART
LA BELLESA COM ASPIRACIÓ

QUOTIDIANA

En el treball d’Estela Guitart trobem una dialèc-
tica entre la tradició i el gest rebel, i una reflexió 
de la relació entre forma, funció i bellesa. La seva 
fructífera interpretació del minimalisme s’ex-
pressa especialment en Klar, una col·lecció de 
peces intuïtives i càlides.

Parlem de tipus de joies. La joia sacralitzada (que 
és símbol i fetitxe), la joia simplement bonica, 
la joia familiar heretada...

Cada persona estableix un tipus de relació diferent 
amb la joia. Hi ha qui compra el que està de moda, 
sense la inquietud de cercar, i en això depèn molt 
el  teu context, per on et moguis. Diuen que hi ha 
un moment en el qual t’assembles més a la teva 
generació que a la teva família. Amb MISUI es busca 
una cosa completament diferent. No hi ha col·lecció 
de temporada, i el nostre client no compra un com-
plement, sinó una joia que li parli.

Quines capes de lectura té una joia MISUI?
Abans de res hi ha un relat (cada joia parteix d’una 
proposta creativa, una idea) a la qual se suma un 
sentit formal de l’excel·lència: coneixement de la 
tècnica i materials. En un altre estrat apareixen els 
valors, que són crucials: l’autoria, el rigor, el respecte 
a l’ofici. I finalment, la intenció, que és el vincle íntim, 
la connexió amb el client.

Els dissenyadors creen bé a partir d’històries (un 
record, una metàfora) o a partir de sistemes (es-
tructures idònies). Quin és el teu mètode?

Jo formo part del segon grup, clarament. He anat 
fent-me un mètode de treball que planteja qüestions 
terrenals: com es mourà la joia, quant pesarà, el 
tacte, a vegades busques un moviment... per a mi és 
crucial que la joia es porti còmodament, no sacrifico 
mai la portabilitat en nom del decoratiu. La joia ha 
de ser agradable de portar.

Però no és tan fàcil de calcular. La joia, mentre 
neix, a vegades va per on vol.

Això és el divertit. A vegades dius: he arribat fins aquí, 
i així es queda, així funciona. L’interessant d’aquest 
ofici és que prens decisions tota l’estona mentre 
crees, el gest repetit no és mecànic, un segueix atent 
a la possible millora, continues analitzant la peça.

Creus en la síntesi.

Sí. Sonarà molt poc romàntic, però tinc
una manera de funcionar pràctica i directa. Treba-
llo amb formes senzilles. No tendeixo a l’asimetria, 
busco allò harmònic. Dibuix poc, faig maquetes. De 
petita em fascinaven les màquines, l’enginyeria, l’or-
dre sistemàtic d’allò industrial, i aquesta recerca del 
“com funciona això” segueix avui en el meu treball. 
La col·lecció Via, per exemple, es basa en mòduls de 
làmines d’or, i en explorar el potencial dels ritmes 
que sorgeixen de la repetició. M’agrada el mètode. 
El meu costat lògic cerca entendre com estan fetes 
les coses, resoldre el repte. A vegades penso que no 
faig més que ordenar: agafar uns quants elements i 
organitzar-los fins que hi ha una harmonia.
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La joia ens fa, o nosaltres fem a la joia?
Hi ha persones que transformen les joies. 
La mateixa peça en una persona o en una 
altra diu coses diferents, per la manera 
en que la porten i com es relacionen amb 
ella. És molt cridaner el gest i la postura 
de la persona, com es mouen.

Quins van ser els teus primers objec-
tius en l’ofici?
Volia que les peces fossin durables en el 
temps i fiables, que responguessin al que 
tu esperaves d’elles. També m’interessa 
que la joia transmeti i comuniqui, sense 
forçosament haver d’explicar-la. La teva 
peça no connectarà amb tothom, però 
tampoc és la intenció. I a l’inrevés: a ve-
gades el client veu coses que tu ni havies 
advertit, però que hi són. Marc [Monzó, 
director creatiu] diu això: en la joia tu 
deixes un apunt, i la persona el completa 
i interpreta amb el seu punt de vista. Si 
una joia està ‘tancada’ i és literal i òbvia, 
no resulta tan interessant, no?

El teu pare era pintor i grafista, i la 
teva mare esmaltadora; el color estava 
molt present en la teva infància. En la 
col·lecció Klar, amb talls en exclusiva 
del mític Munsteiner, hi ha una relectu-
ra subtil dels pastissos, deixant que el 
color cedeixi el protagonisme a la llum. 
M’agrada el color, perquè comunica, i 
perquè és una celebració, però busco gra-
duar-lo i aplicar-lo allà on jo vull. Treballar 
amb gemmes per dissenyar la col·lecció 
Klar va suposar un repte. De Munsteiner 
em va fascinar la seva intervenció en la 
brillantor a través de la seva peculiar for-
ma de tallar les gemmes. Li vaig passar 
geometries simples (quadrats, pentàgons, 
hexàgons, etc.) i ell va lliurar formes pre-
cises per treure el millor de la pedra.

La joia parla del temps que li ha tocat 
viure?
És conseqüència del seu temps, però la 
pretensió és que sigui atemporal. El teu 
treball és un equilibri entre la teva mane-
ra de fer i les influències que reps, però 
ha de pesar més la teva manera de fer.

Quina relació tens amb la màquina?
Em sembla interessant utilitzar el poten-
cial de les eines en funció d’una idea. Si la 
màquina fa certes funcions millor que tu, 

cal optar per ella; sóc resolutiva i m’inte-
ressa sobretot un bon resultat, una peça 
que funcioni. Jo estic al servei de la joia.

El joier sent la necessitat de reinven-
tar-se cada cert temps?
Hi ha moments en els quals necessites 
provar coses noves, però veus que el re-
sultat no és tan diferent. Has arribat per 
un altre camí, però acabes desembocant 
en el teu estil. A vegades sí et canses de 
fer el mateix, però també hi ha peces que 
repeteixo amb gust des de fa vint anys. 
En el nostre ofici, només amb que toquis 
materials diferents ja t’oxigenes molt. És 
un treball bell i agraït.

MARC MONZÓ
MIRAR LA JOIERIA

AMB ULLS NOUS

La joieria pot ser un lloc de redescobri-
ment constant, on l’aprenentatge diari 
va lligat a la humilitat. Monzó, reconegut 
amb el premi més important d’Europa en 
el sector (el Françoise van der Bosch) és 
el director creatiu de l’editora MISUI, en 
la qual practica un exercici diari de re-
flexió sobre els valors ètics i estètics de les 
col·leccions. En l’editora Marc també és un 
joier més, amb les seves pròpies constants 
d’estil: la síntesi, la subtilesa i la claredat.

Comencem pels fonaments. Joan Gomis, ideòleg de el projecte, 
et contacta.
Joan havia rebut un encàrrec de la família Vendrell, i ell meditava so-
bre com havia de ser una marca de joieria. Vam intercanviar impres-
sions en diverses xerrades, contemplant les diferents possibilitats. Li 
vaig proposar que potser es podria donar forma a una marca amb els 
llenguatges de cada autor sota un mateix sostre.

Per què aquesta idea del corall?
Perquè la meva veu o estil són limitats. Les meves peces són més 
mentals que les que pot fer un altre company d’editora, que aporta
coses que jo no puc aportar.

Una editora implica un rastreig constant. MISUI és, sobretot, 
una recerca.
Sí, aquest és un projecte nascut amb una actitud d’anàlisi, d’auto-
crítica, i de recordar sempre que el demà és diferent a l’avui. Estem 
sempre atents a la innovació.

La teva trajectòria ve lligada a l’escena de les arts decoratives.
Jo vinc d’una joieria que no és la del mercat. Hi ha molt potencial crea-
tiu en aquests professionals que treballen amb mentalitat de peça úni-
ca, i aquest talent es pot canalitzar a un circuit més comercial.
En aquest món independent de l’experimentació hi ha perfils híbrids 
que són capaços de treballar amb materials tradicionals i una mirada 
nova, i aquests són els joiers que hem incorporat a la marca.

Doneu alguna directriu específica de treball?
Lliurem al joier una pauta de necessitats, però sempre consta un afe-
git final, on diu: encara que et demanem això, ens pots lliurar una 
altra cosa si consideres que és millor.

La joia té també la seva veu, la seva pròpia opinió, i la manifesta.
A vegades el que apareix mentre treballo a priori no m’agrada, però 
entenc que he de donar-li una oportunitat, perquè neix d’unes con-
dicions que són les correctes. Hi ha un vincle emocional connectat 
amb el moment de construcció, i aquesta intensitat crec que perdura 
després en l’objecte.

Acostumat a la vida monacal en el teu taller, com vius aquesta 
nova etapa?
Encara estic trobant el ritme. Passo molt de temps analitzant joieria, 
mentre que al taller treballo més intuïtivament.
Allà em faig la meva pròpia litúrgia, diguem-ne, aquí hi ha més revisió.
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El teu treball és auster, expressa 
el màxim possible amb els mí-
nims elements. Què és el que no 
et convenç de l’adorn gratuït?
No m’agrada la barreja perquè sí, 
prefereixo que puguis identificar 
les parts d’alguna cosa. Jo utilit-
zo el meu treball per explicar la 
meva percepció del món. Si els 
elements estan ordenats crec 
que el missatge és més clar.

Quin moment de la teva infància va poder ser el germen de 
la teva vocació?
Potser els viatges a l’Àfrica amb els meus pares, quan jo tenia uns set 
anys. Tot era claredat, no hi havia cap confusió, només hi havia el que 
hi havia. Em vaig adonar que hi havia moltes maneres de viure.
Mentre jo estudiava, internet era molt minoritari encara, així que vaig 
entrar en contacte amb altres joiers en viatges, visitant galeries, veient 
com aquests autors s’havien construït un món a la seva mida. Aquest 
ofici és solitari, i veure que això era possible em va animar molt.

En algunes de les teves peces apareix un humor subterrani, tot 
just insinuat.
Les eines i processos de la joieria són seriosos, per això de vegades està 
bé inserir algun gest d’humor, perquè és alliberador per a un mateix i 
també per a qui mira la peça, perquè relaxa i obre la seva percepció.

Hi ha algun tipus de joia que t’obsessioni?
El solitari. El cercle i el punt de llum -el diamant- que orbita al voltant. 
Té molt pocs elements, i en aquesta síntesi hi ha alguna cosa místic, 
metafísic. Si deixes de costat el seu significat i et centres estrictament 
en la seva forma podríem interpretar- lo gairebé com una cosa del futur.

Les teves peces també reflecteixen dos dels teus grans interes-
sos, la natura i la música.
Sí. Encara que no d’una manera literal, la petjada hi és. Podria passar 
hores observant a insectes o ocells en relació amb el seu medi natural. 
No hi ha res racional, tot és instintiu, a la naturalesa simplement s’és.
La música m’agrada molt, i dels estils que m’interessen -el free jazz, 
certa electrònica- he extret ritme, ordre, una complexitat, un tanca-
ment suspès a l’aire.

Quin és l’esperit que uneix a totes les col·leccions de MISUI?
Crec que es percep que estan creades per persones que gaudeixen 
de la joieria. L’altre tret és un to no massa alt, de no imposar-se, que 
permet que la gent se les pugui fer seves. No hi ha normes absolutes, 
l’important és transmetre. Que els clients les puguin incorporar a la 
seva vida, donar-los el significat que vulguin. MISUI té una veu, però 
no és una veu solista, és una veu que dialoga.
No hi ha una manera ‘correcta’ d’entendre una joia. Per a mi és im-
portant no defensar idees, només fer bé la feina i comunicar-ho, sen-
se dictar què és correcte i què no.

Quina relació té aquest projecte amb la bellesa?
No pot esclavizar-te; si la utilitzes només perquè entri pels ulls, de 
seguida grinyola. Que la joia aporti alegria a qui la porta ha de ser 
estructural. Ha de pertànyer al contingut profund de la peça. I això hi 
ha persones que ho veuen. Jo treballo sobre la premissa que el client 
té la capacitat de detectar la qualitat.
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W W W . T H E P R A C T I C E . E S

L a cura de les dents va més enllà de les revi-
sions periòdiques, la higiene anual i els em-
blanquiments ocasionals. El somriure diu 

molt d’un mateix i actualment són innombrables els 
tractaments dentals que busquen l’estètica de la mà 
de la salut. Però la cura dental ha de tornar als valors 
essencials de l’odontologia, cuidant la salut del pa-
cient, anteposant la prevenció a la curació, la salut 
al negoci… i intentant convertir l’experiència d’anar 
al dentista en la més satisfactòria possible. És el 
que es coneix com a filosofia “Slow Dentistry”, que 
pretén canviar la visió actual de la relació pacient/
dentista; que aquest positivitzi el fet de visitar al 
seu odontòleg, suavitzar-lo i fer-lo el més agradable 
possible; convertir-lo en un esdeveniment més del 
seu dia a dia, un esdeveniment que el manté amb 
salut i amb una boca bonica.

Cal tenir en compte que unes dents ben alineades 
són imprescindibles per a tenir un somriure bonic i 
atractiu. I un bon somriure és la nostra millor carta 
de presentació. També és important saber que l’es-
tat de la boca pot afectar negativament al rendiment 
físic, causant un gran impacte en la seva qualitat de 
vida diària. Posseir una bona mossegada és un bà-
sic perquè els esportistes millorin el seu rendiment 
físic i evitin lesions.
 
Recomanació...
Visita al teu dentista de confiança cada 6 mesos, 
raspalla’t les dents 3 vegades al dia durant mínim 
dos minuts, usa fil dental una vegada al dia i recor-
da que la boca és la porta d’entrada del teu cos, 
una boca ben cuidada farà que la teva qualitat de 
vida millori.

Mariana 
Trincado

E D I TO R I A L  D E

DIRECTORA MÈDICA DE THE PRACTICE
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FILOSOFIA CLÍNICA 
QUI VA DIR QUE ANAR A EL DENTISTA

ERA UNA PRÀCTICA DOLOROSA?

P er descomptat, sigui qui sigui qui hagi estès 
aquesta llegenda urbana, no coneixia The 
Practice, una clínica on el disseny ve signat 

per l’estudi d’arquitectura Built i que compta amb el 
slow dentistry com leit motiv. Un dels punts forts, a 
més de l’espai agradable, és el fet que l’equip compta 
amb set professionals, i que cadascun és especialista 
en una disciplina, comandats sempre per Mariana 
Trincado Villanueva, ànima màter del lloc. A més, com 
si de Santa Maria del Mar es tractés -on es despatxen 

misses en cent i la mare d’idiomes-, a The Practice 
t’atenen fins en cinc idiomes. Gairebé res. 

En poques paraules: podem afirmar que The Practice 
ha aconseguit que la tortuosa experiència d’anar 
al dentista es converteixi en una cosa agradable i 
satisfactòria. Aquest dentista de nou encuny ha acon-
seguit canviar la visió actual de la relació pacient/
dentista, sense deixar de banda aspectes com salut i 
una boca bonica. Tot això seguint models de mínima 

En poques paraules: podem afirmar 
que The Practice ha aconseguit que la 
tortuosa experiència d’anar al dentista 
es converteixi en una cosa agradable

Tractaments personalitzats
Perquè a The Practice (clínica dental a Barcelona 
centre) ens esforcem en oferir solucions persona-
litzades als teus problemes bucodentals.
És vital la teva col·laboració perquè a cada moment 
estiguis informat i entenguis els passos que segui-
rem en el teu tractament. Per això, us explicarem 
tot mitjançant fotos i vídeos, perquè no siguis un 
pacient qualsevol.

Ens adaptem a la teva butxaca
Volem oferir-te la millor solució, però també creiem 
que els diners no han de ser un impediment, per això 
financem els teus tractaments i et donem les màximes 
facilitats de pagament. T’oferim diferents propostes 
i plantejaments perquè sempre hi 
hagi una que s’adeqüi a tu.

Últimes tecnologies dentals
Comptem amb mitjans diagnòstics i 
materials de primera qualitat. Realit-
zem fotos i vídeos per a poder obtenir 
la màxima informació possible i així 
poder oferir la millor solució.
El pacient és qui decidirà quin tracta-
ment es fa, no obstant això sempre 
haurà estat degudament informat de 
les possibilitats de tractament i del 
resultat estètic d’aquests.

ESPECIALITATS

ORTODÒNCIA CONSERVADORA

La prevenció és la nostra raó de ser. 
Per això, sempre que és possible, 
treballem des de l’odontologia conser-
vadora i restauradora per a prevenir i, 
en cas necessari, curar la càries dental 
en qualsevol de les seves evolucions.

La càries és un dels majors problemes de la salut 
dental i es tracta de manera senzilla, ràpida i indolora 
eliminant el teixit infectat i reconstruint la peça dental 
amb material biocompatible de resines compostes.

A l’actualitat, en l’odontologia conservadora s’han 
desenvolupat moltes tècniques i possibilitats de ma-
terials per a la restauració, i queden ja molt lluny les 
antigues amalgames de plata, poc estètiques i que a 
més contenien mercuri. Els nous materials perme-
ten un millor resultat, ja que són més mal·leables i 
té unes propietats moleculars que ofereixen millors 
resultats estètics.

ORTODÒNCIA INVISALIGN

En odontologia coneixem com ortodòncia l’àrea que 
s’ocupa del diagnòstic, prevenció i tractament de la 
malposició dentària, així com de les possibles defor-
mitats dels maxil·lars.

intervenció; major perfecció, atenció als detalls i 
als petits matisos, posant esment en cadascun dels 
seus tractaments per simple que sigui. Perquè, a la 
vista està, el disseny no és l’única cosa que preval 
aquí, sinó també unes instal·lacions modernes amb 
tot tipus de novetats pel que fa a mobiliari i eines 
de dentista es refereix.

A The Practice ens hem esforçat per generar un am-
bient càlid i acollidor on el pacient se senti tranquil i 
com a casa. L’equip està format actualment per 11 
persones, 7 d’elles són odontòlegs amb llarga tra-
jectòria professional, tots ells han cursat màsters i 
postgraus a les seves especialitats i parlen com a 
mínim 3 idiomes.
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Tenir unes dents correctament alineades 
i anivellats a les arcades dentàries no 
és només un aspecte d’estètica dental, 
sinó que és de molta rellevància per a 
aconseguir una salut oral òptima.

Durant molts anys, aquestes malposi-
cions es tractaven amb els tradicionals 
brackets metàl·lics. Ha estat en els úl-
tims anys i després de moltes recerques 
que han aparegut solucions més estè-
tiques i còmodes per al pacient, com 
l’ortodòncia invisible que redreça les 
dents mitjançant uns aligners que són 
pràcticament invisibles.

ESTÈTICA DENTAL
EMBLANQUIMENT DENTAL

L’emblanquiment dental és el tractament 
estètic de moda perquè ens ajuda a tenir 
el color blanc tan desitjat.

És un tractament d’estètica dental 
no invasiu, que no danya les dents i 
que permet tenir un somriure bonic i 
atractiu. És una de les tècniques més 
utilitzades actualment en odontologia 
i estètica dental. Això es deu al fet que 
la imatge d’una persona amb les dents 
fosques o descurades dóna una apa-
rença que resulta perjudicial en la so-
cietat actual.

Gràcies a l’emblanquiment dental, po-
dràs recuperar la tonalitat natural de 
les teves dents que has anat perdent 
amb el temps per culpa del consum de 
te, cafè, vi, tabac i altres aliments.

Un cop feta la sessió a la clínica es fa un 
reforç a casa per així obtenir els resultats 
desitjats. Per a això, es confeccionen unes 
fèrules individuals i adaptades a la boca 
del pacient. Aquestes es col·loquen durant 
la nit al costat d’un gel blanquejador.

The Practice Barcelona s’ha convertit 
en els últims anys en una referència 
en blanquejaments dentals. Els bons 
resultats obtinguts pels nostres pacients 
han fet que recomanin la nostra clínica 
dental com un lloc en què s’obtenen 
els resultats desitjats de forma eficaç.

CARILLES DENTALS
Les carilles dentals són unes fines làmines que es poden posar a la 
part frontal de les peces dentals i que generen una millora estètica 
del somriure ja que corregeixen forma, color i posició de les dents.
És especialment valorat com a tractament estètic perquè ajuda molt 
al rejoveniment dental. És bastant habitual que les nostres dents es 
desgastin amb el pas dels anys al fregar amb els antagonistes.
Es diu bruxisme i avui dia és un mal molt comú.
Genera que s’estrenyi la mandíbula al dormir i en situacions d’estrès, 
accelerant el desgast. Aquest hàbit fa que les dents quedin especial-
ment curtes i doni la sensació d’envelliment dental.
Les carilles dentals solucionen aquest problema retornant al nostre 
somriure la seva grandària i forma normal.
 

IMPLANTOLOGIA I CIRURGIA ORAL
Els implants dentals poden realitzar-se a gairebé totes les persones, 
però serà l’estudi de l’historial clínic de cada pacient, una exploració 
física i proves radiològiques, els que donaran la idea de si és viable 
un implant o no, així com oferiran a l’implantòleg i al pacient una 
planificació del cas per obtenir els millors resultats possibles.
 

AVANTATGES DELS IMPLANTS DENTALS
Els avantatges dels implants dentals respecte a altres tipus de tractaments 
són diversos: estètics, de comoditat, de durabilitat, de salut i higiènics.
Amb els implants dentals aconseguim un somriure que ens farà sentir 

més còmodes i segurs. Al el mateix temps, permetrà que la masticació es 
produeixi amb normalitat.

ODONTOPEDIATRIA
L’odontologia infantil, també coneguda com odontopediatria, és la 
que té cura de les dents dels més petits de la casa. A més, el odon-
topediatra pot detectar els problemes i hàbits nocius en la higiene 
o alimentació per ajudar a la reeducació d’aquests. També realitza 
tractaments restauradors, ja sigui segellat de fissures o obturacions, 
en cas que aparegui una càries ja que, tot i la creença popular que 
la càries a les dents temporals no deu ser tractada, una càries no 
tractada en una dent de llet pot provocar la pèrdua prematura de 
la peça definitiva i un desajust en tota la col·locació de la dentició.

PRÒTESI DENTAL
Coneixem la prostodòncia com la branca de l’odontologia que treballa 
per poder reemplaçar peces dentals ja sigui per absència, per la pèr-
dua de les dents o la impossibilitat de restauració per traumatisme o 
infecció. La prostodòncia retorna la peça dental en forma, color i funció.
Depenent de cada pacient i cas, les pròtesis poden ser fixes o amovibles.

ENDODÒNCIA
Una endodòncia és un tractament re-
parador pel qual es tracta l’interior de 
la dent i permet al pacient mantenir la 
dent natural, així com la geniva i l’os 
que l’envolten.
És un tractament molt comú que permet 
mantenir la funcionalitat de la dent i 
conserva un somriure natural.

L’endodòncia o matar el nervi es realitza 
quan la polpa de la dent està danyada 
de tal forma que no és recuperable. 
Les causes més habituals són càries 
profundes no tractades o traumatis-
mes. En qualsevol d’aquests casos, la 
dent pot tornar-se sensible a el canvi 
de temperatura (fred o calor), així com 
a la masticació.
Les endodòncies se solen realitzar en 
una sessió però, depenent de cada 
cas i pacient, es poden requerir fins 
a dues sessions. La endodoncista de 
The Practice, la Dra. Carolina Briedis, 
et recomanarà el millor per al teu cas.

PERIODÒNCIA
La periodòncia s’ocupa de les malalties de 
les genives i de l’os que manté les dents.
La malaltia periodontal es divideix en dos 
grans grups: la gingitivis, que engloba 
totes les malalties que afecten els teixits 
tous que protegeixen les dents, és a dir, 
les genives; i la periodontitis, que és la 
malaltia que afecta l’os que subjecta les 
dents i a altres teixits, com el lligament 
periodontal o el ciment redicular.
Com a la majoria de les malalties que 
afecten la nostra salut bucal, les malalties 
periodontals són causades pels bacteris 
que hi ha a la nostra boca i que es dipo-
siten en dents i genives. El creixement 
descontrolat d’aquestes comunitats de 
bacteris poden crear problemes i lesions 
en els teixits.
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L’equip està format actualment per 11 persones, 7 
d’elles són odontòlegs amb llarga trajectòria professio-
nal, tots ells han cursat màsters i postgraus en les se-
ves especialitats i parlen com a mínim 3 idiomes.

L’equip

Dra. Mariana Trincado
Directora mèdica i especialista en estètica i 
odontopediatria

Dra. María Etxebarria
Odontòloga especialista en estètica 
conservadora

Dra. Neus López
Odontòloga especialista en ortodòncia

Dra. Carolina Briedis
Odontòloga especialista en endodoncia.
Professora col·laboradora a la Clínica 
Universitària d’Odontologia de la UIC

Dr. Ignacio Cañameras
Odontòleg especialista en implants i cirurgia. 
Professor col·laborador en el postgrau 
d’estètica dental a Autrán Dental Academy

Dra. Ariadna Abella
Odontòloga especialista en peridòncia i 
cirurgia. Professora col·laboradora del 
màster de peridoncia a la UB

Dra. Ladrón de Guevara
Odontòloga especialista en estètica i 
prostodòncia

Lidia Martínez
Higenista dental

Gerardo Chille
Recepcionista

Jordi Iserte
Director Financer

Patricia Carrasco
Responsable de Màrqueting
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W W W . U N I O N S U I Z A . C O M

A l’actualitat que ens ha tocat viure, tots estem 
participant probablement dels MOMENTS més 
importants de les nostres vides.

MOMENTS on estem aprenent a valorar i a gaudir dels 
nostres MOMENTS amb amics i sobretot amb la família.

UNIÓN SUIZA des de fa ja molt temps, set generacions, 
participa dels MOMENTS familiars. Celebracions familiars 
on tots esperen que el regal d’UNIÓN SUIZA sigui per ell. 
Aquest MOMENT proporciona una infinitat d’emocions 
i records que perduraran en el temps.

UNIÓN SUIZA vol continuar participant d’aquests 
MOMENTS oferint tota una àmplia gamma de joies 
de disseny propi i de diferents marques, com pot ser 
MISUI, on la part artística i de disseny s’uneixen a la 
perfecció. Estem duent a terme projectes de peces 
úniques a partir d’una idea o bé amb l’actualització 
de les seves joies.

UNIÓN SUIZA col·labora amb les millors marques 
rellotgeres, d’aquesta manera cada MOMENT podrà 
vestir-se com vostè cregui convenient. Podrà dispo-
sar d’una extensa gamma de marques com Patek 
Philippe, Omega, Jaeger Le Coultre, Hublot, Panerai, 
Longines, Tag Heuer, Garmin i moltes altres.

UNIÓN SUIZA  ofereix una nova manera de gaudir 
de les icones de la rellotgeria al millor preu amb una 
nova fórmula que permet comprar rellotges Vintage 
o Pre-owned amb la garantia de la seva autenticitat 
i perfecte funcionament.

UNIÓN SUIZA vol omplir d’il·lusions tots els MOMENTS 
que ens ofereix el futur i per això els nostres equips 
estaran a la seva completa disposició per a aconse-
llar-los a aconseguir els seus somnis.

César 
Vendrell

E D I TO R I A L  D E

CEO D’UNIÓN SUIZA
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UNIÓN SUIZA I EL MÓN 
DE LA RELLOTGERIA

T enim un extens assortiment de les 
millors firmes de la rellotgeria suïs-
sa, marques de reconegut prestigi 

admirades a tot el món per la perfecció 
dels seus treballs. Peces de marques com 
Patek Philippe, Omega, Jaeger-LeCoultre o 
Roger Dubuis, per esmentar només algu-
nes, s’exhibeixen a les nostres vitrines. En 

els nostres establiments tenim un equip 
de professionals amb altíssim nivell de 
formació per poder presentar als nostres 
clients aquestes meravelles del món de la 
rellotgeria.

A Unión Suiza oferim creacions exclusives 
d’Alta Joieria i cada temporada suposa per 
a nosaltres un nou i il·lusionant repte en 
el qual la imaginació ens inspira per crear 
noves col·leccions. Per això comptem amb 
tallers propis i un equip de joiers preparats 
per dissenyar i elaborar les nostres peces, 
cuidant fins al més mínim detall en quali-
tat i acabat. Utilitzem les millors gemmes, 
treballem els diferents metalls preciosos, 

Una altra de les marques exclusives 

de la casa és el nostre servei tècnic 

que avalat per molts anys d’experièn-

cia s’ha consolidat com un referent 

en el nostre sector.

Tradició Joiera des de 1980

combinem l’artesania, la tècnica i les últimes 
tecnologies per tal de plasmar en forma 
de joies, les il·lusions dels nostres clients.

Som especialistes en joieria de compromís 
amb diamants. En els nostres establiments 
podrà trobar una gran col·lecció d’alian-
ces de casament, anells de compromís i 
deixar-se assessorar pel nostre personal 
especialitzat.
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Les millors firmes joieres reconegudes internacio-
nalment, tenen un lloc reservat als aparadors de 
les nostres botigues ubicades a Barcelona i Madrid. 
Marques com Mikimoto, líder mundial en el disseny 
de joies extraordinàries amb perles cultivades. Vher-
nier amb un estil distintiu reflectint en les seves joies 
fetes a mà el disseny, l’art i l’arquitectura italiana. 
L’autenticitat de les peces de Marc Bicego rau en la 
naturalesa orgànica de les seves formes. Les joies 
Dodo són creacions amb una forta identitat i profund 
esperit narratiu, on cada lletra i símbol comporta 
un significat realment especial. Gold & Roses crea 
joies connectades amb l’art, la moda i inspirades en 
diferents ciutats del món. Misui, una marca editora 
de joiers nascuda a Barcelona que desenvolupa 
propostes innovadores combinant creativitat i ofici.

Firmes de joieria
internacional

Unión Suiza i Time Heritage s’uneixen per   
oferir una nova manera de gaudir de les ico-
nes de la rellotgeria al millor preu amb una 
nova fórmula que permet comprar rellotges 
Vintage o Pre-owned amb la garantia de la 
seva autenticitat i perfecte funcionament.

La principal oferta de rellotges Vintage es 
troba a Internet, on nombroses pàgines web 
permeten a particulars comprar i vendre 
rellotges Vintage. No obstant això, ningú es 
fa responsable de l’autenticitat del rellotge, 
amb el risc d’adquirir una rèplica al preu 
d’un original. L’altre problema resideix en 
l’estat i bon funcionament del rellotge. En 
tractar-se de peces amb una antiguitat 
d’entre 30 i 50 anys, necessiten una revisió 
i un manteniment.

Una segona vida per als rellotges 
més exclusius

El concepte Time Heritage ens convida a 
un viatge en el temps per descobrir una 
gran selecció de rellotges Vintage en un 
entorn exclusiu i únic. El “shop In shop” 
que obre Time Heritage amb Unión Suiza 
a Barcelona i Madrid, proposa als seus 
clients experimentar una nova manera de 
comprar, basada en una visió romàntica i 
històrica de la rellotgeria.

Per  guiar i aconsellar a l’hora d’adquirir una 
d’aquestes meravelles mecàniques, Time 
Heritage compta amb l’experiència i el co-
neixement dels experts en rellotges d’Unión 
Suiza. A més, es posarà a la disposició dels 
compradors que ho desitgin, un programa 
de manteniment dels seus rellotges que es 
realitzarà en el servei tècnic d’Unió Suiza.
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“No vaig voler obrir un gimnàs, 
vaig crear un club d’autor”

José Alberto Carcas
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