


Una aposta necessària a casa i a fora
Reforçar la llar i vetllar pel què i qui hi tenim és una obligació

L
a seguretat és la garantia de la tranquil·litat i 
el benestar. Invertir a garantir que tant casa 
nostra com les nostres pertinences estan en 

bones mans no és pas cap privilegi, al contrari. Avui 
en dia es tracta d'una aposta més necessària que 
mai, que requereix seleccionar bé com protegir-nos.

SEGURETAT

Els índexs de petits furts o robatoris, 
així com l'alta violabilitat de domicilis 

són algunes de les dades més 
preocupants per a bona part de la 

població
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Rosselló, 321, Barcelona

0% interès
Pagui a 12 mesos
sense interessos

SEGURETAT PER A LA
SEVA LLAR I INDÚSTRIA

www.aluminiosiluro.com

En alumini.
Blindatge intern.
Visió estètica inigualables.

REIXES PLEGABLES

Idònies per a àtics, plantes baixes i 
segones residències. Durant els períodes 
d'absència vostè tindrà la tranquil·litat
de saber que la casa sempre estarà 
protegida.

VENECIANES

Segura, funcional, estètica, integrable
En ferro o alumini blindat, sense 
manteniment.
Única amb certificat antivandalisme: 
ENV-1627.

BALLESTES

Finestra de fusta amb revestiment 
exterior d'alumini, combina 
natura, estètica i tecnologia 
donant seguretat a la seva llar.

Sistema UNI_ONE

Resisteix atacs i evita danys 
personals en cas de trencament. 
En aparadors, finestres, baranes, 
expositors, mampares de bany, 
portes, buits d'ascensors, 
divisions d'oficines...

VIDRES SEGURETAT
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SEGURETAT

Formació per a ser Mosso d'Esquadra
L'acadèmia Triangle ofereix la millor preparació per a les oposicions

D
urant aquest darrer any doncs s’ha trencat 
una dinàmica i tots esperem que durant els 
propers anys es mantinguin convocatòries 

que permetin completar el desplegament de mossos, 
renovar les persones que s’han jubilat i compensar 
la nova llei que fa que els cossos de seguretat s’ha-
gin de jubilar als 60 anys. Les proves d’accés són 
diverses i intenten seleccionar als millors candidats: 
proves teòriques amb temaris que inclouen dret, or-
ganització policial, cultura general i actualitat, proves 

Després de molts anys, estem a les portes d’una 
nova convocatòria de mossos d’esquadra. La si-
tuació de precarietat econòmica ha fet que les 
administracions públiques no poguessin convo-
car places d’agent de la policia local o de mosso 
d’esquadra des de l’any 2011.

d’intel·ligència numèrica, verbal i abstracte, proves 
físiques, mèdiques i proves psicotècniques que in-
clouen entrevista i tests de personalitat.

Un cop superat el procés selectiu, i ja com a funcio-
nari interí en formació, 9 mesos a l’Escola de Policia 
(Mollet) per desenvolupar tots aquells aspectes ne-
cessaris per a la pràctica policial i finalment un any 
de funcionari en pràctiques ja exercint les tasques 
amb la supervisió d’un superior. 

Tot això fa necessari una preparació de les oposici-
ons com la que ofereix Triangle des de fa més de vint 
anys, preparant totes les proves, amb textos propis 
i actualitzats, amb horaris flexibles i amb professo-
rat vinculat als cossos de seguretat i que coneixen 
perfectament les claus per fer una bona preparació.
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja 

a fons de l’aparell i purgar radiadors).

Certificat de revisió 
segons normativa.

Etiqueta RITE 
segons normativa.

Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT 
PER  REVISAR LA TEVA CALDERA!
Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:

La importància de fer la revisió de la caldera
S'estalvia en la factura del gas de la llar i es beneficia al medi ambient

T
ot i que sovint no hi pensem, o no li donem gai-
re importància, la revisió de la nostra caldera 
és una tasca de manteniment molt necessària, 

senzilla i beneficiosa per la nostra llar. En primer lloc, 
pot ajudar a reduir el cost de les factures del gas i, a 
més, és beneficiosa pel medi ambient. Cal recordar, 
també, que millorarà la seguretat de la nostra llar 
perquè s'evitaran possibles incidents amb la caldera.

Des de E. Graupera i Fills SL., especialistes en servei 

tècnic pel manteniment preventiu i correctiu d'apa-
rells de calefacció, aigua calenta, aire condicionat i 
energia solar, recomanen fer la revisió de la caldera 
un cop cada any. Oferint serveis tècnics des de 1973, 
a Graupera tenen clar que el correcte manteniment 
allarga la vida de la caldera i la manté en bon estat 
durant més temps, una tasca necessària i molt útil 
per a la nostra llar. També destaquen que amb els 
serveis de manteniment la caldera consumirà el mí-
nim gas necessari.

SEGURETAT
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Instal·lar una caixa forta
Són una alternativa molt pràctica per protegir els objectes de valor

E
n mides diferents, s’adapten a cada necessitat 
per preservar la integritat d’allò que es diposi-
ta al seu interior. Impedeixen tant el robatori 

de les pertinences com el seu deteriorament, ja que 
aïllen del foc o l’aigua. Fins i tot algunes són capaces 
de crear condicions de temperatura i humitat espe-
cífiques per conservar determinats productes, com 
el vi. A l’interior, les caixes fortes es poden reves-
tir amb teles, moquetes o cuir, que aporten un toc 
de suavitat i major protecció als objectes. Quant al 
disseny exterior, les caixes acostumen a estar cons-
truïdes en acer gruixut o un altre material resistent.

La ubicació de la caixa forta és una qüestió molt im-
portant. Abans d’adquirir un model o un altre, s’ha 
de tenir clar on es vol col·locar per assegurar-se que 
les mides de la caixa s’ajusten a l’emplaçament. Si es 
pot, cal evitar els llocs habituals, com darrere d’un 
quadre o a l’interior de l’armari. Les caixes de segu-
retat es comercialitzen en diferents mides i models, 
que es poden distingir segons la instal·lació – o la 
forma d’obertura mecànica o electrònica.

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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La identitat és única, 
protegeix-la!
-

Adaptació, Manteniment, Auditoria i 
Formació en Protecció de Dades

Adaptació de Pàgines web

Contacta’ns:
93 11 55 111
info@tarinas.com

SEGURETAT

Des del departament TIC de Tarinas 
Viladrich Advocats, treballem perquè 
les empreses puguin aplicar i complir 

aquesta normativa obligatòria, 
aportant un valor afegit a l’entitat. 

Protecció de dades: el gran repte de les empreses
La llei és exigent i convé cuidar les dades de què es disposa d'acord amb ella 

A
l’abril de l’any 2016, va entrar en vigor el 
nou Reglament Europeu 2016/679, relatiu 
al tractament de dades personal. A partir 

del proper 25 de maig de l’any 2018, serà d’obligada 
aplicació, imposant-se així un nou marc normatiu on 
es controlarà el tractament de les dades i informació 
personal més rigorosament. Uns canvis substanci-
als on totes les empreses hauran d’adaptar els seus 
protocols si no volen resultar sancionades. 

Gràcies a algunes accions preventives podem im-
pedir, o si més no és minimitzar, repercussions tan 
negatives com poden ser pèrdues econòmiques, 
materials o de reputació, aquesta darrera de molt 
complicada recuperació. Actualment, les denúncies 
per vulneració de drets o sol·licituds d’indemnització 
pel mateix motiu, vulneració del secret professional 
o de la confidencialitat, les suplantacions d’identitat 
o la fugida d’informació són algunes conseqüències 
que poden perjudicar molt seriosament l’estabilitat 
de les empreses. Aquestes conseqüències moltes ve-
gades vénen generades per situacions quotidianes 
com ara un client descontent, un treballador que vol 

canviar d’empresa, un atac informàtic, entre d’altres. 

Per aquest motiu, cal tenir en consideració l’obligació 
de complir amb la normativa vigent en Protecció de 
Dades així com confeccionar un Pla de Seguretat de 
l’Empresa per tal de minimitzar els danys que puguin 
provocar aquests riscos. 

L'actiu més important

Les dades personals conformen l’actiu més important 
de qualsevol empresa. Per això, és convenient que 
les empreses inverteixin a protegir-les i adoptar les 
mesures necessàries per garantir la seva seguretat. 
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L'opció de la porta encuirassada automàtica
Garanteix la seguretat més elevada i un gran confort contra els robatoris

S
i cerques seguretat i confort, el model 
Automàtica és la teva porta ideal. Ofereix 
una porta encuirassada de funcionament au-

tomàtic que, en tancar-la, bloqueja l'obertura de la 
porta amb dos ganxos garantint el tancament més 
resistent. La manera més segura d'evitar els roba-
toris cada vegada més freqüents. A més, conté una 
maneta amb funció antipànic que en girar-la desblo-
queja tots els punts de subjecció si es vol sortir a 
l'exterior. Així doncs, és l'única porta automàtica en 
el mercat, que manté les prestacions de la gama S1.

Pensada per a la protecció dels habitants d'habitatges i 
viles unifamiliars, Automàtica conté un pany multipunt 
TESA. A més, la seva modalitat Premium s'adapta a 
les especificacions del client oferint un alt nivell de 
seguretat, qualificat de Grau 4 d'antirefracció segons 
la normativa europea. La millor seguretat i confort 
a l'abast de tothom amb Automàtica i Automàtica 
Premium, les úniques portes encuirassades.

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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SEGURETAT

La seguretat del nostre smartphone
És necessari fer de forma regular còpies de seguretat per evitar ensurts

M 
oltes persones tenen tota la seva vida fica-
da en un aparell d'un pam de llarg i mitja 
mà d'ample. Sí, molta gent té gran part de 

la seva vida al telèfon intel·ligent o la tauleta. Fotos, 
missatges, documents importants, contrasenyes o 
informació bancària poden emmagatzemar-se en un 
telèfon mòbil i per això resulta d'allò més necessari 

fer de forma regular còpies de seguretat per evitar 
ensurts.

Els dos grans sistemes operatius per a dispositius mò-
bils ofereixen de sèrie la possibilitat d'emmagatzemar 
tota la informació que tenim allà al núvol. D'aquesta 
manera mentre Android la guarda a Gmail, iOS ho fa 
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a iCloud. Recentment la web de notícies Portaltic ha 
llançat un bàsic manual perquè tinguis clar com es 
fan les còpies de seguretat en el teu telèfon mòbil si 
fas servir un dels dos sistemes operatius esmentats. 
A continuació ens sumem a aquesta iniciativa perquè 
tinguis la teva informació a resguard.

Si tens un mòbil amb Android i vols activar la teva 
còpia de seguretat, has de tenir en primer lloc el 
dispositiu vinculat a un compte de Gmail. A continu-
ació, si vols fer una còpia de seguretat, has d'anar al 
menú d'ajustos i allà buscar la pestanya de "còpia de 
seguretat". Allà cal que activeu l'opció "Copiar les 
meves dades" si està desactivada. En aquest punt 
has de dirigir al menú i més tard a la secció de con-
figuració i allà accedir a "Reserva i sincronització". 

Còpia de Seguretat

En el cas que facis servir iCloud, també es tracta d'un 
procés senzill. Sempre que vols fer la còpia de segu-
retat has d'estar connectat a una xarxa wifi i obrir la 
pestanya d'ajustos per a continuació dirigir-te a la 
secció "iCloud". Un cop aquí només has de donar-li 
a "Còpia de seguretat".
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VENDA i MANTENIMENT 

D'EXTINTORS

Si se segueixen les recomanacions, 
tots els teus documents i informació 

estaran fora de perill si perds el 
telèfon intel·ligent: una garantia 
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SEGURETAT

Que tinguem una revetlla segura!
Cal tenir en compte els consells bàsics que garanteixen un Sant Joan sense riscos

E
vitar els accidents que poden ocasionar les 
fogueres i la pirotècnia de la nit de Sant Joan 
és possible, només cal tenir en compte alguns 

consells per tal d'augmentar la seguretat i viure una 
revetlla tranquil·la.

Un repàs de les actuacions prèvies

Com que és sabut que val més prevenir que curar, hi 
ha diverses accions prèvies a la revetlla que poden 
augmentar la seguretat. És important recollir la roba 
estesa, tancar les finestres de casa i evitar tenir lí-
quids o objectes inflamables en zones on se celebrin 
revetlles. Si esteu organitzant revetlles populars o 
en grups, procureu que la foguera no obstrueixi el 
pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat i 
que no estigui en zones amb vegetació seca o arbrat.

Si fa dies que espereu amb candeletes que arribi la 
nit de Sant Joan, recordeu els següents consells: no 
guardar petards a les butxaques, no subjectar-los 
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amb les mans a l'hora d'encendre'ls, ni posar-los 
dins de totxanes o ampolles de plàstic perquè en 
explotar podrien fer molt mal. És important encen-
dre la metxa per l'extrem per tenir temps suficient 
d'apartar-vos i eviteu situar-los prop d'altra gent. Si 
un petard encès no explota o no s'encén bé, espereu 
mitja hora a tocar-lo i llavors remulleu-lo.

Les fogueres, espectaculars però perilloses

És important tenir en compte que les grans fogue-
res necessiten realitzar-se sota control i amb l'au-
torització corresponent. Cal situar-les a més de 15 
metres de les façanes d'edificis i els cotxes. També 
és important evitar que es trobin sota de línies elèc-
triques. Tampoc es poden encendre utilitzant líquids 

inflamables perquè podríem cremar-nos. Tot mètode 
de prevenció és important si volem gaudir d'una re-
vetlla agradable i segura i celebrar la nit més curta 
de l'any de la manera més divertida.

Les xifres de l'any passat

Un total de 228 persones van ser ateses pels serveis 
d'emergències mèdiques durant la revetlla de Sant 
Joan de l'any passat, tot i que cap va patir ferides 
greus ni hi va haver incidents mortals. A més, 19 per-
sones van ser detingudes pels Mossos per baralles 
o danys en el mobiliari urbà o en cotxes majoritàri-
ament. Per aquest motiu, és important ser consci-
ent dels riscos i dels incidents que es poden produïr 
durant la nit més curta de l'any.
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