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Concentra Inversions S.L. , de la que el seu conseller delegat és
Javier López-Linares Del Campo, està composta per 7 societats
especialitzades en Gestió de Riscos i Assegurances. Una de les
últimes adquisicions del grup ha estat Gescobert Corredoria
d'Assegurances amb la que gestionarà un volum total de primes
intermediades de 73,5 milions d'euros , i uns ingressos per
comissions de 8,5 milions d'euros situant-se en els primers llocs
del rànquing a nivell nacional.
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Conegui el seu Conseller Delegat: Javier López-Linares del
Campo
Qui és Javier López Linares? Javier López-Linares, de 47
anys, casat i amb 2 fills és llicenciat en B.A. per la St Joseph.
University , Soci Fundador i Conseller Delegat de Concentra
Inversions.
Compte amb una experiència professional en l’ àrea del
d'assegurances de 21 anys, i al any 2009 va rebre el Premi
Gemma de INESE al apartat d'Iniciatives Comercials.

Diabetis
Sabies que…

Aficions de Javier López Linares,
Viatges, quin li ha agradat més de tots els que ha fet? Quin és el
seu viatge ideal (pendent de realitzar)?
Javier López-Linares .- El meu primer viatge a l'Àfrica, amb la
que avui és la meva dona, i tots els que he fet en aquest
meravellós continent, espero poder portar els meus fills amb mi
aviat. M'encanta Portugal, i estic desitjant conèixer Austràlia i
Nova Zelanda.
Llibres, quin li ha agradat més? Quin té pendent de llegir?
Javier López-Linares .- Probablement La Colmena, encara que
hi ha molts més . L'últim que he llegit és La Bona Sort, d'Álex
Rovira i Fernando Trias de Bes que em va regalar un bon amic i
del que recomano la seva lectura.
Cinema, quina pel · lícula recomanaria?
Javier López-Linares .- Encara que estigui malament que ho
digui jo, les del meu germà José Luis. D'entre les meves
favorites (que són moltes ) "Memòries d'Àfrica '.
El seu cap de setmana perfecte
Javier López-Linares .- Al camp, amb la família i amics.

Racó de l’embarassada

Racó favorit de la seva ciutat
Javier López-Linares .- La R-5, quan surto de Madrid cap Extremadura.
Què compartiria amb els seus amics?
Javier López-Linares .- Totes les coses bones. Una agradable conversa amb un gin tonic bén fred.
A la seva escala de valors, quins són els 3 primers?
Javier López-Linares .- Honradesa, Lleialtat i Humilitat.
Com va néixer Grup Concentra?
Concentra és el nom comercial de Concentra Inversions, un grup compost per diverses corredories,
Agències de Subscripció i empreses d'extensió de garanties que va ser creada el desembre del 2001
per promoure el negoci d'assessorament i gestió de riscos i assegurances per mitjà de diferents
societats de mediació en Assegurança Directa i Reassegurança.
És un grup independent amb capital espanyol que en una breu i intensa trajectòria ha estat capaç
d'evolucionar i créixer per assolir xifres de desenvolupament que ens situen en les primeres posicions
de la nostra activitat.
Quants empleats componen el grup? 108
Què diferència aquesta empresa d’altres ?
El nostre èxit és fruit de l'acurada atenció al client, comptem amb oficines properes als nostres clients a
Barcelona, Madrid, València, Pamplona, Sevilla, Còrdova, Balears, Canàries, Alacant, Màlaga i Mèxic.
Basada en l'explotació de les sinergies generades al propi grup i en la seva estratègia d'expansió,
Concentra Grup treballa per créixer en la gestió de qualitat i compromís amb el medi ambient. Prova
d'això és que Gescobert ha estat la primera empresa del grup que ha obtingut les Certificacions de
Qualitat CDQ segons les normes UNE-EN ISO 14001:2004 "Sistema de Gestió Ambiental de
l'Organització" i UNE-EN ISO 9001:2008 " Sistema de Gestió de la Qualitat de l'Organització "que
pretenem fer extensives a totes les societats.
Concentra Grup és conegut per ser un broker líder dedicat al sector assegurances, cóm es que
ha arribat a aquest escalafó ?
Assolint objectius bàsics basats en la recerca de solucions per als riscos que afecten als nostres
clients, així com la deguda adequació dins l’esquema competitiu de costos i qualitat dels mercats de
suport i tot això des de la perspectiva d'atenció directa i constant a tots els nostres clients . En resum:
INNOVACIÓ, QUALITAT DE SERVEI I PROXIMITAT ALS NOSTRES CLIENTS.
No podem oblidar que Concentra Grup compte amb l’esforç ,dedicació i col · laboració de les
companyies asseguradores així com dels professionals altament qualificats que componen el grup.

Quins plans té Concentra Grup pel futur proper?
Tenim un conjunt de projectes a curt termini, entre ells: consolidar la nostra cartera de clients,
l'ampliació de la nostra xarxa comercial, l'expansió del grup al estranger, fonamentalment a
Llatinoamèrica i Portugal, i l'ordenació de les societats adquirides per àrees de negoci:
Concentra On-line
Concentra Directe
Concentra Garanties
Concentra Reassegurança
Concentra Consulting
Concentra Internacional
Properament Concentra Salut

Sabies que ....

en el món hi ha al voltant de 350 milions de persones afectades de diabetis, xifra que es multiplicarà
per més de dos en els propers vint anys.
Segons l'OMS la freqüència de la diabetis està augmentant a tot el món, i els estudis mostren que
també creix el risc que la pateixin els nens. No es coneixen bé les raons d’ aquest augment. Amb el
pas del temps, la diabetis pot danyar el cor, els vasos sanguinis, els ulls, els ronyons i els nervis, fins i
tot causar l'aparició de problemes crònics i provocar una mort prematura.
La diabetis de tipus 1 (anomenada també diabetis insulinodependent juvenil o d'inici en la Infància)
apareix quan el pàncrees no és capaç de produir una quantitat suficient d'insulina, l'hormona que
regula la presència de sucre en la sang. S'ignora la causa, però sembla que es tracta d'una barreja de
factors ambientals i genètics.
En molts països s’està constatant un augment del diagnòstic de casos de diabetis de tipus 1, en
particular, entre els nens més joves. Curiosament, algunes pautes de morbiditat recorden les
epidèmies de malalties infeccioses. No es coneix a l'actualitat la manera de prevenir la diabetis de tipus
1.
La diabetis de tipus 2 (també anomenada diabetis no insulinodependent, o d'inici a la edat adulta) es
produeix quan l’organisme és incapaç d'utilitzar eficaçment l‘ insulina que sintetitza. Sovint prevenible
pot ser conseqüència del sobrepès i de la manca d'activitat física, i de vegades d'una predisposició
genètica.
Alimentar-se de manera sana i adoptar uns hàbits de vida saludables constitueixen una forta
defensa enfront la malaltia.
Segons la Dra Margaret Chan, directora general de l'Organització Mundial de la Salut és un moment
d'optimisme per a la salut.
La prevenció és la millor opció per fer front a les malalties no transmissibles .
Els majors beneficis s’ obtindran probablement amb la prevenció, però hem de sentir-nos igualment
obligats a actuar davant tot patiment humà innecessari, qualsevol que sigui la seva causa.

Racó de l’ embarassada,
L'Assegurança Mèdica em cobreix el part? si no, quant em costará ?
Estic embarassada. Com serà el control del meu embaràs?
Em trobo malament, tinc nàusees, vòmits, el menjar em repugna, sento pesadesa al estómac
Què he de fer?
Em puc posar del cinturó de seguretat?
Podré fer gimnàstica, aeròbic, bicicleta, piscina, en fi, esport en general?
Què he de menjar i quins aliments tinc que evitar per no augmentar de pes excessivament?
Puc mantenir relacions sexuals durant l'embaràs?

Puc viatjar amb avió?
Amb quanta freqüència he d’ anar al ginecòleg?
Podrà estar el meu marit al part?
Puc fer alguna cosa per evitar una cesària?
Què és l'anestèsia epidural?
Aquestes són només algunes de les centenars de preguntes que envaeixen la ment d'una
embarassada
Què pretenem aconseguir en aquesta secció?
Sensibilitzar a totes les nostres assegurades en estat de gestació que una vegada seleccionat
el metge ginecòleg que atendrà l’ embaràs i el part i, tenen que plantejar qüestions de vital
importància.
Des de Gescobert et recordem algunes indispensables:
En la data prevista per al part ¿estarà disponible el meu ginecòleg?
Malalties o Antecedents de Salut que tingui que saber el metge.
Decisions de consciència que vull que el meu ginecòleg respecti.

