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Llar i decoració pFesta Major de Sentmenat

ARRIBA LA GRESCA A SENTMENAT!
TOTHOM HI ÉS CONVIDAT!

Un any més per aquestes 
dates, la Festa Major arriba 
a Sentmenat. Com sempre, 
és una festa major carrega-
da d’actes lúdics, esportius 
i culturals que busquen la 
màxima participació de tots 
i totes.

Arriben dies d’estar al 
carrer i de gaudir de la 
vila, que permetran a veïns 
i veïnes participar en les 
diverses activitats, pensa-
des per a tots els gustos i 
edats. Busqueu i remeneu, 
però no us perdeu cap de-
tall. Teniu entre les mans 
aquest programa de Festa 
Major, que recull totes les 
activitats que s’han prepa-
rat des del consistori i des 
de la vida associativa del 
municipi i que pretén ser 

una guia útil per seguir el 
dia a dia de la festa.

Volem i treballem per 
una festa participativa, 
alegre, plural i també segu-
ra. La Festa Major és una 
trobada de convivència, 
de fraternitat, de civisme 
i de respecte, uns valors 
que són incompatibles amb 
qualsevol forma d’agres-
sió o violència de gènere 
o de qualsevol altre tipus. 
Sentmenat vol ser un poble 
d’igualtat i de llibertat.

Celebrem, doncs, la gran 
festa de Sentmenat, la fes-
ta de tots els ciutadans i 
totes les ciutadanes, la que 
expressa millor que cap al-
tra totes les veus i tota la 
riquesa de la nostra vila.

Sortiu al carrer, gaudiu, 

nit i dia o dia i nit, feu-ho 
amb intensitat. Esperem 
que ens puguem veure per 
places i carrers per gaudir 

al màxim de la nostra festa.

Visca la Festa Major!
Visca Sentmenat!
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DIVENDRES 30
18 h Pati de la biblioteca 
Espectacle familiar
de titelles La Rateta

21.30 h Plaça de la Vila 
Pregó teatral
En tus zapatos
A càrrec de l’Aula de Teatre del 
Coro i Projecte Lilith

22.30 h Plaça de la Vila 
Concert de jazz-swing
ballable amb Marcel
Xiula & Angel’s Wings

A partir de les 00 h 
Avinguda de les Teixidores 
Barrakes’19

DISSABTE 31 
16a Diada de la
Creu Roja Joventut
i xocolatada
De 11 h Parc de la Riera (pg. 
Mestre Josep Duran)

12 h Parc de la Riera 
(pg. MestreJosep Duran) 
Teatre de carrer
Rum-Rum Trasto Karts

18 h Teatre del Coro 
Espectacle de teatre
familiar Circool

18 h Plaça de la Vila 
Sardanes amb la
Cobla La Nova Blanes

21 h Sortida c/Climent Humet
Correfoc
Amb la Colla de Diables Sentcre-
mats, el Ball de Diables de Caldes 
de Montbui i elBall de Diables de 
l’Agrupació de Sitges

23.30 h Plaça de la Vila
Ball de Festa Major
amb la Orquestra La Nova Blanes

PROGRAMACIÓ
ACTES DESTACATS

p Llar i decoracióp Festa Major de Sentmenat

Chalet en Sentmenat por 
235.000€ (Pedrasanta), 
parcela 596m. 3 Hab., 
baño y aseo, comedor con 
chimenea, bodega, porche, 
garaje y barbacoa

Pis al centre de Sentmenat 
per 239.000€ de 112m2, 
totalment reformat. 
Amb balcó, 4 dormitoris, 
2 banys, 2 pàrquings i 
ascensor.

Casa adosada por 
330.000€ de 247 metros, 
carrer Ametller, 29 
a 4km de Sabadell 
en Sentmenat.

Finca al casc Urbà, amb 
11.000m2 per 650.000€. 
1 Habitatge principal i 1 de 
servei. Finca urbanitzable 
per fer 2 habitatges mes.
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DIUMENGE 1
9 h Sortida Plaça de la Vila
Pedalada infantil
de Festa Major

9 h Pistes de petanca Can Baixeres
Torneig de petanca

11.30 h Sortida Plaça Sant Menna
fins Plaça de la Vila.
Matinal amb grups 
de cultura popular
Amb els Gegants, Grallers i 

Capgrossos deSentmenat, 
els Bastoners de Sentmenat,
els Gegants de Mollet, els 
Castellers de Castellar del Vallès 
i els Cavallets Cotoners
de Barcelona.

18 h Teatre del Coro 
Espectacle de teatre
familiar Circool

18.30 h Jardins de Cal Milionari
Havaneres amb
La Guingueta

19 h Plaça de la Vila 
Concert de rumbes
amb Sin Frontera

21 h Plaça de la Vila
Concert de rumba catalana 
amb Muchacho & Los Sobrinos

23.30 h Plaça de la Vila
Concert de versions
amb Versión Imposible

DILLUNS 2
10 h Plaça de la Vila 
40a Cursa atlètica
infantil de Festa Major

De 11 a 13.30 h Zona esportiva 
Súper Tobogan aquàtic
Can Sorts

PROGRAMACIÓ
p Llar i decoracióp Festa Major de Sentmenat
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Llar i decoració pFesta Major de Sentmenat

PROGRAMACIÓ
12.30 h Plaça de la Vila 
Festa de l’Escuma

De 18 a 21 h Parc de la Riera 
(pg.Mestre Josep Duran) 
Espai Gamer
(amb màquines de joc arcade, 
equips de realitat virtual, màquina 
de ballar)
i Sentmenat Championship 
Beyblade

19 h Plaça de la Vila 
Concert de versions
pop-rock amb Mala Vida

21.30 h Passeig Anselm Clavé 
fins a l’aparcament de 
l’avinguda de Terrassa 
Cercavila de foc

22 h Parc Nord de la Riera 
Castell de Focs d’Artifici

DEL 29 D’AGOST
AL 2 DE SETEMBRE
Atraccions de Fira!
A Can Vilar

DEL 31 D’AGOST
AL 2 DE SETEMBRE
Trenet deFesta Major!
De 18 a 22 h Parades: passeig 

de la Torre Roja, passeig Mestre 
Josep Duran, passeig Església i 
Fira d’Atraccions.
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P. d’Anselm Clavé 23-25 
08191 Sentmenat

Telf. 937 150 384 -        637 289 162 
farmaciamroig@cofb.net

Farmàcia - Ortopèdia
Marta Roig Martínez
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Llar i decoració pFesta Major de Mollet

PROGRAMACIÓ
ACTES DESTACATS

Dilluns 12 d’agost

22 h - Parc de les Pruneres
Tu cara no me suena – Karaoke 
Morat

Dimarts 13 d’agost

11 h - Parc de les Pruneres
WaterFight Mollet 2019 – Edició 
amb fang

17.30 h - Inici pl. Nacions Unides
Tapes Xuxes Tour 2019

22 h - Parc de les Pruneres
Espectacle de màgia - Paraules 
màgiques amb Silvana i Brando

Dimecres 14 d’agost

11 h - Mercat Vell   
V Torneig de vídeojocs de la Colla 

dels Torrats (bases al web o Face-
book dels Torrats)

19h - Parc de les Pruneres
Vols ser geganter o gegantera? 
T’agradaria portar un gegant ?
Vine i provar-ho

22.15 h - Mercat Vell
Aiba la ostia! Amb txacolí – Sopar 
de pintxos i passi de curtmetratges 

23 h - Mercat Vell
Concurs de cocktails

Cal portar 1,5 litres de còctel 
preparat. 

Dijous 15 d’agost

8.30 h - Pl. Pau Casals i recorregut
Passejada de gossos solidària 

11 h - Pl. Prat de la Riba
Cercavila infantil amb el Moll Fer
Colla dels Torrats

12 h - Pl. Pau Casals
Tragabolas humà - Inscripcions per 
parelles a partir de les 11.30 h

14 h - Pl. Pau Casals
El banquet Morat

20 h - Parc de les Pruneres 
Nit dels grups locals 
Ass. de Música i Art de Mollet 
(AMAM)
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Llar i decoració pFesta Major de Mollet
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23 h - Pl. Pau Casals
Escuma golfa morada amb DJ 
Trabubu 

01 h - Bubu’s
Festa Torrada 
Colla dels Torrats

Divendres 16 d’agost

10.30 h - Rbla. Balmes
Pintada de guixos

17 h - Pl. Prat de la Riba
Tapes Tour 2019
Acompanyament de Tirant lo Band

19 h - Pl. Pau Casals
Circ Torrat amb “El circ Filixic”, Cia. 
Filigranes    

00.30 h - Parc de Can Mulà
La MiT de les Colles 
Concert del grup local Pele McLeod
a continuació Joan Garriga i el 
Maritatxi Galàctic

Dissabte 17 d’agost

11 h - Parc de les Pruneres
Aquàtic Torrat infantil i festa de 
l’escuma

12 h - Pl. Pau Casals
Arrebossa’t! – Guerra de bom-
bardes de farina i pols de colors i 
remullada

20 h - Pl. Prat de la Riba
Cerimònia d’inici de Festa Major 
amb ball de Gegants i pilars dels 
Castellers
Pregó a càrrec de Joan Pera  
            
22 h - De pl. Pau Casals a pl. Prat 
de la Riba

Correfoc de Festa Major amb 
Diables de Mollet

23 h - Pl. Prat de la Riba
Ball del Moll Fer

00.30  h - Parc de Can Mulà
Hotel Cochambre + Los 80 prin-
cipales

Diumenge 18 d’agost

10.30 h - Inici a pl. Prat de la Riba 
Passejada en bicicleta

18 h - Envelat
Concert de Sardanes amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell
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18.30 h - Inici pl. Església
Passejada de Gegants amb la 
Colla Gegantera de Mollet i la Cuca 
Molla 

21.30 h - Parc de les Pruneres
Doble sessió de cinema infantil i 
familiar a la fresca
Aladín i Mula   
                                   
00 h - Parc de Can Mulà
Mojinos Escozios + The Covers 
Band

Dilluns 19 d’agost

12 h - Parc de les Pruneres
Festa infantil amb escuma

19.30 h
Inici La Marineta
Espectacle itinerant – La Dinamo
Ajuntament de Mollet 

00.30 h 
Parc de Can Mulà
Festa Fricandera
Ajuntament de Mollet 

Dimarts 20 d’agost

D’11 a 14 h - Parc de les Pruneres
Parc d’aigua - Aiguafest    
Ajuntament de Mollet 

12 h - Pl. Pau Casals
Concurs de truites i vermut 
popular

18.30 h - Av. Llibertat
L’Afartada 

18.30 h - Envelat
Concert de Festa Major amb l’Or-
questra Internacional Maravella

19.30 h - Parc de les Pruneres
Espectacle de circ Cia. Alas Circo - 
Bambalas  

19.30 h - Pl. Catalunya
Subhasta remember

19.30 h - Pl. Pau Casals
Acte sorpresa Morat (cercavila)

20.45 h - pl. Prat de la Riba
Anem a tancar! - Els Gegants van 
als focs

22 h - El Calderí
Piromusical a càrrec de Pirotècnia 
Estalella

23 h - Envelat
Ball de fi de festa amb l’Orquestra 
Internacional Maravella

00.30 h - Parc de Can Mulà
Momo – Tribut a Queen

Portes obertes al 
Museu Abelló
Dissabte 17 d’agost, de 17 a 22 h
Diumenge 18 d’agost, d’11 a 14 h i 
de 17 a 22 h
Dilluns, 19 d’agost, de 17 a 22 h

Visita comentada 
a la Casa del Pintor
Dissabte 17 d’agost, 19 h i 20 h
Diumenge 18 d’agost, 11 h, 19 h 
i 20 h
Dilluns 19 d’agost, 19 h
Aforament limitat

PORTES OBERTES 
AL MENHIR DE MOLLET
Jardí literari - parc de Can Mulà
De dissabte 17 a dilluns 19 
d’agost, de 18 a 21 h
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Llar i decoració pFesta Major de Palau

‘AIXECA EL VOL AMB LA FESTA MAJOR’ 
DEL 29 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE

Ajuntament i entitats 
presenten el programa i 
el cartell de la Festa Ma-
jor 2019

La Festa Major 2019 de 
Palau-solità i Plegamans se 
celebra aquest any del di-
jous 29 d’agost al dilluns 2 
de setembre. Aquest últim 
dia és festiu al municipi. 
Enguany el lema de la fes-
ta és “Aixeca el vol amb la 
Festa Major”.

El dimecres 24 de Juliol 
es va celebrar a l’auditori 
de la Masia de Can Cortés, 
l’acte de presentació del 
programa i el cartell de la 
Festa Major 2019. Hi va 
participar l’alcalde de la vila 
Oriol Lozano, el regidor de 
Festes Populars, Jordi Plaza 
i representants de les enti-
tats de Palau-solità i Plega-
mans.

El programa de la Festa 
Major de Palau-solità i Ple-
gamans és fruit del Procés 
Participatiu de Festa Major, 
format per representants 
de diverses entitats del 
municipi, el Mulla’t i la taula 
de treball de l’espai Barra-
ques; espais de participa-

ció ciutadana que agrupen 
molts veïns i veïnes.

En la salutació als assis-
tents, l’alcalde Oriol Loza-
no va tenir unes paraules 
d’agraïment per la feina 
feta per l’anterior regidora 
de festes, la Carme Sanz.

 Jordi Plaza, regidor de 
Festes Populars, en pre-
sentar i desgranar els prin-
cipals actes programats en 
el programa de Festa Major 
va voler destacar i “agrair a 
Procés Participatiu i Mulla’t 

la seva feina i implicació en 
l’organització de la Festa 
Major, hem guanyat una 
festa de veritat popular que 
explica com som”. Plaza 
va destacar la inauguració 
de la Plaça de la Vila com 
a Plaça Castellera de 9, la 
tercera mostra de bestiari o 
les activitats al Pati.

L’alcalde, Oriol Lozano, 
va posar en valor la feina 
conjunta que s’està duent 
a terme entre l’ajunta-
ment, entitats, policia local 

i mossos “És una prioritat 
per nosaltres la seguretat 
ciutadana i el civisme a la 
festa”. En aquest sentit es 
va referir al protocol d’ac-
tuació contra les agressions 
sexistes, que s’està treba-
llant entre les regidories 
d’Igualtat, Joventut, Parti-
cipació i Festes, i les diver-
ses entitats del municipi, i 
va destacar la campanya 
contra les agressions sexis-
tes durant la Festa Major, 
“No tot s’hi val!” 
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DIVERSIÓ PER A TOTHOM
El pregó de la Festa Major, 
que com cada any es farà 
divendres al vespre, anirà 
a càrrec de Dèlia Brufau, 
una de les actrius de la sè-
rie de TV3 ‘Les de l’hoquei’, 
que va ser rodada a Pa-
lau-solità i Plegamans.  

Entre la variada oferta 
musical destaquen l’actua-
ció el dijous del raper Sha-
rif que actuarà a l’espai de 
Barrakes o del grup valen-
cià Mafalda divendres. Un 
dels clàssics de la Festa Ma-
jor, l’Orquestra Maravella, 
actuarà dissabte a les 20 h 
i a les 0:30 h a la Plaça de 
Ca l’Estruch. Altres grups 
com Versión Imposible, dis-
sabte o los 80 Principales 
diumenge també esperen 
omplir l’espai de Barrakes. 
La Balkan Paradise Orches-
tra amenitzarà amb un con-
cert familiar dilluns a la ve-
gada que el clàssic concert 
de jazz a la plaça de la Vila 
amb Koko Jean and The To-
nics. Tancarà la festa major 
un clàssic de les d’arreu de 
Catalunya, el cantautor Mi-
quel del Roig.

La festa grossa torna a 
apostar enguany per l’espai 
el Pati, amb espectacles i 

atraccions per a tots els pú-
blics i amb el circ com a fil 
conductor. La Tarda Caste-

llera comptarà de nou amb 
la participació dels Minyons 
de Terrassa, els Capgrossos 

de Mataró i els Escaldats de 
Caldes.

El foc i la festa tornaran 

p Llar i decoracióp Festa Major de Palau
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a ser protagonistes amb 
la Mostra de Bestiaris, 
amb les feres de colles de 
Montgat, Castellterçol, La 
Llagosta, Parets del Vallès, 
Horta-Carmel i la de Pa-
lau-solità i Plegamans, el 
diumenge 1 de setembre. 
Un dia abans, dissabte, tin-
drà lloc el tradicional Corre-
foc amb les colles convida-
des de Castellar del Vallès i 
Barberà del Vallès.

NO TOT S’HI VAL !
Enguany l’Espai de Barrakes 
i l’Ajuntament treballaran 
conjuntament en la cam-
panya “No Tot S’hi Val!”, 
per lluitar contra les agres-
sions sexistes, masclistes 
i LGTBI fòbiques en l’oci 
nocturn. S’habilitarà durant 
tots els dies La Karpalila 
amb agents de prevenció. A 
Barrakes també hi trobarem 
la Karpassana, l’espai infor-
matiu nocturn sobre temà-

tiques relacionades amb 
la salut, la sexualitat i els 
riscos associats a l’alcohol o 
altres substàncies. Tampoc 
enguany no hi faltarà la ja 
tradicional Marató de Dona-
ció de Sang, el dissabte de 
Festa Major.

Es pot consultar el pro-
grama a la web www.pa-
lauplegamans.cat

 A partir de la setmana 
que ve s’activarà una apli-
cació per mòbil i tauletes, 
on a més de la programa-
ció hi trobareu informació 
de les activitats, els espais 
i darreres modificacions. 
Es podrà descarregar a les 
plataformes habituals d’An-
droid i Iphone amb el nom: 
FMPSIP

Ràdio Palau serà en di-
recte amb una programació 
especial amb connexions, 
música i entrevistes, a tra-
vés del 91.7 de la FM o a 
través d’Internet www.ra-
diopalau.cat.
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L’estiu és un bon moment 
per disfrutar de les nos-
tres mascotes durant les 
vacances. Es poden fer 
vàries activitats de mun-
tanya, de platja i de ciutat 
amb ells, i avui us volem 
donar uns quants consells 
perquè pogueu gaudir al 
màxim les vacances junts.
 
* Vigilar amb la calor: 
els gossos regulen la tem-
peratura amb el panteig. 
Aquest no és un mètode 
tan eficient com la suor 
i triguen més a baixar la 
seva temperatura corpo-
ral. Per aquest motiu és 
bò dur sempre una am-
polla d’aigua per refres-
car-li la llengua. Si a més 
la portem en una ampolla 
que conserva el fred tin-
drà un efecte millor ja 
que estarà fresca, però 
sense un fred excessiu. 
D’aquesta manera podem 
evitar un possible cop de 
calor. El cop de calor no 
passa només en les hores 
centrals del dia, sinó 
també durant la tarda o el 
matí, ja que passa quan 

el gos no pot refrescar la 
llengua i no exhala tota 
la calor com cal. Si notes 
que el teu gos comença 
a pantejar més fort, amb 
molta baba o comença a 
semblar marejat, cal que 
vagi a una zona on pugui 
tombar-se sobre un sol 
fresc, i refrescar tant la 
llengua com els coixinets 
i les orelles. Si tot i això 
els símptomes segueixen 
o empitjora cal anar al 
veterinari.

És important tenir en 
compte que els gossos 
no porten calçat i que 
cal vigilar la calor que 
produeix el terra per on 
passegem, perque es 
poden cremar els coix-
inets. No és el mateix un 
terra amb gespa que amb 
paviment. 

* Compte amb la fau-
na: passejar per la mun-
tanya és molt gratificant 
pels gossos per les moltes 
olors que hi poden trobar, 
però també és moment 
de més activitat per in-
sectes, serps i gripaus. 

Sempre hem de tenir un 
ull a sobre del gos quan 
sortim. Alguns insect-
es poden desencadenar 
una reacció al·lèrgica si 
piquen o mosseguen al 
gos. Solen acostar-se als 
escurçons encuriosits pels 
moviments que fan al 
reptar, i es poden endur 
una mossegada molt per-
illosa i que pot ser mortal. 

Cap al vespre és més 
comú trobar gripaus 
que surten aprofitant el 
fresc. Les toxines que 
segreguen a la pell quan 
els molesten són molt 
perilloses i, encara que 
no ho sembli, als gossos 
els hi encanta llepar-los 
i fins i tot poden arribar 
a ingerir-los. Al tocar-los 
amb la boca s’absorveix-
en les toxines per la mu-
cosa oral i es distribueix-
en amb molta rapidesa 
per l’organisme, podent 
provocar la mort fàcil-
ment ja que actuen tenint 
efectes sobre el cor. 

* A la platja, amb se-
guretat: cada cop s’es-

tenen més les zones de 
platja habilitades pels 
gossos. Una armilla sal-
vavides és un comple-
ment molt important per 
evitar ensurts i, fins i tot 
en algunes platges és ob-
ligatori que la portin per 
poder entrar. Si anem a la 
platja cal dutxar desprès 
el gos perque no quedin 
restes de sal en el pèl. 

Pel que fa a altres mas-
cotes, l’estiu té també 
alguns riscs que hem de 
tenir en compte. En els 
gats cal vigilar finestres 
i balcons, ja que amb la 
calor els mantenim oberts 
més temps i poden cau-
re fàcilment. També pot 
passar que l’ocell s’escapi 
per una finestra mal tan-
cada o no recordar que 
hi ha alguna oberta quan 
el treiem de la gàbia. En 
aquests casos es recoma-
na fer servir mosquiteres 
que, a més, ens ajudaràn 
a no portar tantes pic-
ades de mosquits.

Verònica Ferrer
Servivet Vallès

ESTIU I MASCOTES
p Llar i decoracióp Festa Major de Palau
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El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya ha continu-
at sumant història amb la 
culminació de la 25a edi-
ció de les AMV 24 Hores 
de Catalunya de Motoci-
clisme. Un total de 742 
voltes han estat neces-
sàries per a conèixer als 
vencedors de la prova, 
els francesos del Team 
BMD Performance-B 
Motorsport. Han copat 
el podi l’OG Motorsport 
by Sarazin i FR Moto, un 
equip de casa que ha bri-
llat per la seva capacitat 
de superació. Han es-
tat 21.900 persones les 
que han passat pel tra-
çat català aquest cap de 
setmana per no perdre 
detall d’aquesta edició 
històrica.

Aquesta edició ha estat 
una de les més exigents 
i s’ha caracteritzat per 
l’abandonament d’alguns 
dels equips més forts i 
capdavanters, molts d’ells 
participants de casa.

 Si bé és cert que el 
Team BMD Performan-
ce-B Motorsport ha estat 
al ‘top 3’ des de l’inici amb 
Anthony Dos Santos, Alex 
Plancassagne, Laurent 
Coubard i Franck Delcour 
als comandaments de la 
Yamaha YZF R-1, l’equip 
que semblava tenir-ho tot 
fet era el vigent campió, 
Kawasaki Català Aclam. 
Pole, volta ràpida en els 
entrenaments nocturns i 
en la sessió de warm up, 
i primera posició en els 
primers compassos de la 
cursa. Tot anava com la 
seda, fins que a la tarda 
es van veure obligats a 
fer una parada després 
de comprovar un ritme 

anòmal a la Kawasaki 
ZX10R. El conjunt 7 ve-
gades campió va fer di-
versos intents per repa-
rar la moto i per tornar a 
sortir a pista, però a les 9 
de la nit eren ja 29ens i a 
les 11 feien oficial la seva 
retirada.

 Més o menys de forma 
paral·lela a l’aparició dels 
problemes per a Kawa-
saki Català Aclam (Kike 
Ferrer, Julien Pilot, Kevin 
Denis, Anthony Loiseau), 
també sorgien els incon-
venients per a un altre 
equip espanyol, el Proe-
lit Racing Team (Antonio 
Alarcos, Ángel Poyatos, 
Christian Palomares, 
Adrien Ganfornina). El 
conjunt rodava entre els 
tres primers, però, a cau-
sa d’una caiguda quan 
s’amagava el sol, el Pro-
elit Racing Team s’unia al 
grup dels retirats.

 Aquest ha estat el cas 
de l’equip amb més victò-
ries de les AMV 24 Hores 
de Catalunya de Motoci-
clisme, el Yamalube Folch 

Endurance. Un trenca-
ment de motor a l’inici de 
la cursa els va privar de 
lluitar per la 12a victòria 
de l’esquadra de Reus.

 Fins a la setena hora 
de competició, els equips 
que marcaven el rit-
me des de davant eren 
Kawasaki Català Aclam, 
el guanyador Team BMD 
Performance-B Motors-
port i Proelit Racing 
Team. Amb el primer i el 
tercer fora de combat, va 
començar a cobrar pro-
tagonisme el segon clas-
sificat, l’OG Motorsport, 
compost per Mathieu 
Charpin, Julien Diguet, 
Jonathan Hugot i Camille 
Hedelin. El conjunt fran-
cès no s’ha mogut de les 
millors posicions des del 
primer quart de la cur-
sa. Gran paper per a ells 
amb la Yamaha YZF R-1, 
un equip que ha arribat a 
participar en el Mundial 
de Resistència i que posa 
de manifest el nivell de la 
prova catalana. A més de 
la plata absoluta, també 

s’han endut l’or en la ca-
tegoria Superstock 1000.

 Per tercer any conse-
cutiu, B The Travel Brand 
End. Racing (Joaquín 
López, Guillem Roser, 
Raúl de Arriba, Miguel 
Ángel Daviu) ha tornat a 
imposar-se en la catego-
ria Superstock 600. Com 
l’Institut Castellarnau, es 
tracta d’un projecte for-
matiu, col·laborant amb 
l’EPS Centre de Formació 
de la Motocicleta. Aques-
ta victòria de categoria 
s’ha vist acompanyada de 
la 10a plaça absoluta, un 
resultat immillorable, es-
crivint el nom de l’equip 
entre els millors.

 Un total de 36 equips 
han vist la bandera a 
quadres en la 25a edició 
de les AMV 24 Hores de 
Catalunya de Motociclis-
me, que ha registrat 17 
retirades. Així i tot, cal re-
conèixer el treball de tots 
ells, els 56 inscrits, que 
s’han atrevit a afrontar el 
repte i han donat el millor 
d’ells sobre l’asfalt.

25A EDICIÓ AMV 24 HORES DE 
CATALUNYA DE MOTOCICLISME
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Buscant al diccionari la 
paraula friki podem tro-
bar aquesta definició: ex-
travagant, raro, excèntric, 
persona pintoresca y que 
practica desmesurada-
ment i obsesivament una 
afició.

A día d’avui la definició 
ha pogut extendre’s fins a 
arribar a tots els gustos 
i passions de qualsevol 
èsser humá, sent friki 
tothom d’alguna cosa en 
particular. Des de col-
leccionisme de qualse-
vol article, passant per 
merchandising de series 
de Televisó, Pel.lícules, 
Superherois.., tot fins a 
arribar al mateix punt, 
la passió per a qualsevol 
cosa. 

L’extensió d’aquesta 

qualitat fabrica somnis 
en pixel·lats dels anys 80 
col·locant lo retro al frikis-
me mes alt, fins a imatges 
del tot mes futuristes que 
casi no ténen un signi-
ficat. Des de Japó fins a 
Amèrica del Nord, es fa 
comunitat d’una nova es-

pècie. La “Freak”. 
Agafem totes aquestes 

passions i les intentem 
exposar en petits estants 
o àlbums ja sigui a casa, 
a la feina o fins i tot en un 
mòbil. Per no deixar de 
recordar-nos que ser nen 
,pot durar tota la vida, i 

que el que ens emociona 
sempre ens acompanya 
en tot el llarg camí. 

La nostra comunicació 
a través del que ens agra-
da obre un nou canal “de 
Friki a Friki”.

FreakCube 

DE FRIKI A FRIKI
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Realment, a ningú li agra-
da netejar la casa durant 
les vacances. Però llevat 
que estiguem passant el 
període estival en un ho-
tel, sol ser una tasca ne-
cessària per al be comú 
dels mortals. Així que po-
sa’t mans a l’obra, aprofi-
ta el bon temps, obre les 
finestres,  ordénala i dei-
xa-la en perfecte estat per 
a gaudir de l’estiu.

Per aconseguir-ho, avui 
donem uns quants tips per 
tenir la casa impecable. 
Ens acompanyes?

Crea una estratègia 
de neteja. Perquè no 
se’ns escapi res i establir 
una rutina, és important 
crear un quadre per veure 
què és el que hem de ne-
tejar, fer un calendari per 

realitzar les tasques de 
forma progressiva, i si pot 
ser, distribuir la feina entre 
les persones que estan de 
vacances.

Neta habitació per 
habitació. I si és pos-
sible, en el sentit de les 
agulles del rellotge per no 
deixar-te res.

Aprofita per des-
fer-te de tot el que no 
utilitzes. Buida la llar de 
coses inútils que l’únic que 

fan és ocupar un espai i 
acumular pols.

Els Armaris reque-
reixen d’una neteja 
contínua i profunda. 
Per aconseguir-ho, cal 
treure tots els objectes de 
l’armari, netejar-los, i pro-
cedir a ordenar-los.

¿Escombrar o aspi-
rar? Per molt que es s’es-
combri sempre queden 
restes de pols, per això, 
és necessari l’ús d’un bon 

aspirador, sobretot, per a 
aquestes zones en què es 
necessita un reforç extra. 
També cal aspirar el ma-
talàs, després es pot girar 
i canviar de posició si és 
reversible. 

La cuina. Aquesta zona 
de casa és una de les zo-
nes en les que més esforç 
haurem d’invertir. Les ra-
joles (aquests grans obli-
dats en el manteniment 
diari, als quals cal sot-
metre a una neteja amb 
vapor que ajuda a estovar 
tota la brutícia incrusta-
da), els electrodomèstics 
(per fora, però no oblidis 
també netejar per dins), 
o els armaris són alguns 
dels elements que hauràs 
d’apuntar en aquesta llista 
d’elements a netejar...

CLAUS PER A NETEJAR LA CASA

Segurament has de te-
nir en algun lloc de la 
teva memòria una imat-
ge d’aquests típics tancs 
d’acer que usualment 
veiem al camp i amb els 
quals es dóna de beure 
als animals com el besti-
ar o els cavalls. Són tancs 
d’acer, molt resistents a 
les condicions exteriors 
i que no requereixen de 
major manteniment. I 
què et semblaria tenir un 
d’aquests tancs a la ter-
rassa o al jardí de casa 
teva?

Aquesta és justament 
la nova tendència pel que 
fa a piscines d’instal·la-
ció ràpida i pressupost 

moderat. Tots sabem 
que tenir una piscina a 
casa és un projecte que 

requereix d’alguna cosa 
d’infraestructura i de 
molt pressupost. És clar 

que hi ha les alternati-
ves de fàcil instal·lació i 
molt econòmiques com 
aquelles de plàstic que, 
si bé compleixen amb el 
propòsit primari de re-
frescar-nos, són absolu-
tament horribles.

Els tancs d’acer s’han 
col·locat enguany com 
una de les alternatives 
més originals per ins-
tal·lar la teva pròpia pe-
tita piscina amb un cost 
molt baix i una instal·lació 
d’allò més senzilla, ja que 
no requereixen res més 
que omplir-los d’aigua 
i llest. És clar que no és 
una piscina de 25 metres 
i s’assembla més a una 

PISCINES D’ACER GALVANITZAT 
BONIQUES I BARATES
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Demana el teu diagnòstic i assessorament totalment gratuït!
Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111 

Crioliposucción, es un trat-
amiento que lleva relativa-
mente poco tiempo entro 
nosotros, y que nació en 
Estados Unidos ¿Y cuál es 
la finalidad de este nue-
vo tratamiento? La misma 
que muchos tratamientos 
estéticos: eliminar la grasa 
acumulada  y que no de-
seamos en nuestro cuerpo. 
Se diferencia del resto de 
tratamientos en que tiene 
como arma de ataque a 
esos cúmulos grasos la 
aplicación de frío. 

Debido a que es una 
técnica de eliminación de 
grasa localizada, nos of-
rece un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de 
escoger la zona que quer-
emos tratar. Puede ser una 
solución a las incómodas 
cartucheras, reducir esos 
michelines  antiestéticos 
localizados en abdomen y 
lograr un vientre plano, o 
también tratar la grasa lo-
calizada en los glúteos que 
no favorecen a cualquiera...

Como puede ver, la 
mayoría de zonas donde 
comúnmente se encuentra 
una alta concentración de 
grasa, puede ser tratado 
mediante la criolipósis.

Suele tratarse en ses-

iones, aunque no se necesi-
ta un gran número de ellas, 
suelen ser entre 2 y 4, 
según la cantidad de grasa, 
y la zona sobre la que se 
llevará a cabo el tratamien-
to. Cada zona del cuerpo 
requiere una precisión y un 
tiempo determinado, por 
tanto no se puede asegurar 
la cantidad de sesiones que 
se necesitan, pues también 
influyen las características 
propias del paciente.

La técnica está basada 
en el estudio que anterior-
mente hemos comentado. 
Se ha descubierto que los 
adipocitos se congelan a 
una temperatura superior 
al resto de tejido y célu-
las, luego se aplicará el frío 
basándose en la temper-
atura necesaria durante el 
tiempo que el especialista 
considere oportuno con el 
fin de que el tejido adiposo 
se elimine, y el resto de la 
zona, se mantenga intacta 
sin temor de ser dañada 
por el frío. 

Como curiosidad, apun-
tar que las temperaturas 
que se manejan en este 
innovador tratamiento os-
cilan entre los 5º y los 12º 
variando entre las sesiones, 
pacientes, cantidad de gra-

sa… Pero no se asusten, el 
tratamiento está pensado 
para que no se produzca 
daños en nuestro organis-
mo, por eso el especialista 
tomará las medidas nece-
sarias durante la sesión, 
como proteger la zona me-
diante algún anticongelan-
te en forma de crema.

Los resultados suelen 
ser visibles tras varias se-
siones, teniendo en cuenta 
que se recomienda 21 días, 
la mayoría  de pacientes 
observa una mejoría tras  
la primera sesión según 
la cantidad de grasa que 
tengamos que eliminar.

VENTAJAS DE LA CRI-
OLIPÓLISIS: Si la cri-
oliposis se está dando a 
conocer, y a conseguir cier-
ta fama, es debida sin duda 
alguna a sus principales 
ventajas que a continu-
ación vamos a detallar.

• Tratamiento no invasivo: 
Hace que sea una alter-
nativa clara y segura a la 
liposucción, no estamos 
expuesto a los muchos 
problemas que pueden 
surgir en una cirugía, ni 
tampoco tenemos que su-
frir el postoperatorio, que 

es un más que incómodo 
período de tiempo tras una 
operación la cual con este 
tratamiento podemos saltar

• Rapidez: Al contrario que 
algunos de los  tratami-
entos por sesiones como 
la cavitación o la radiofre-
cuencia, la criolipolisis, solo 
necesita de 3 o 4 sesiones 
en los casos de mayor du-
ración, debido a su alta 
afectividad.

• La eliminación de la grasa 
es natural: Nuestro cuer-
po la elimina como realiza 
asiduamente con todas 
las sustancias que son 
desechos, a través de la 
orina. 

Esto hace que sea 
realmente interesante el 
tratamiento, pues siem-
pre será mejor lograr que 
nuestro cuerpo lleve a cabo 
la función que tiene por 
natural, y estimular para 
que se produzca en may-
or cantidad, frecuencia o 
intensidad, que forzarlo 
mediante una intervención 
quirúrgica.

Merce Bach 
Nutricionista ortomolecular 

i especialista NCA 
Metodo Lipodieta

ADIÓS A LA GRASA LOCALIZADA
Últimos avances en tratameientos
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HIFU
REDUCE HASTA
EN UNA SESIÓN
y sin recuperarlos

PIERDE HASTA UN 20% 
DE GRASA LOCALIZADA

HIFU + CRIOLIPOLISIS

¿TE GUSTARIA PROBAR UN TRATA-
MIENTO REDUCTOR QUE CUMPLA 

TODAS TUS EXPECTATIVAS?

Ven a conocer 
nuestra solución 
definitiva para 
tratar aquellas 
zonas donde 

la grasa és más 
resistente

Te queremos 
regalar un 

diagnostico 
y una demo 

gratuïta. 
¡Reserva 

tu cita, vale 
la pena! 

¡NUEVA TECNOLOGIA PARA 
MOLDEAR TU SILUETA!

2’5cm
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Nos hemos detenido en al-
gún momento de nuestra 
vida a pensar:  

¿Para ser padres haría fal-
ta alguna titulación o por lo 
menos un mínimo de cono-
cimientos?

Nos hemos parado a pen-
sar alguna vez, que algo tan 
importante como formar 
una familia carezca de una 
formación, cuando es lo más 
importante y la base nuestra 
sociedad y para cualquier 
otra cosa nos exigen años 
de estudio ¿tiene sentido? 
La familia es comparable a 

cualquier situación laboral 
económica en nuestras vi-
das.

 Para desempeñar cual-
quier actividad, que no deja 
de ser algo material, y nos 
proporcionaría en principio 
una mejor situación social, 
¡sí!  Y como mínimo entre 3 
y 5 años de formación.

Y estas titulaciones si las 
analizamos en su mayoría 
son para corregir los des-
perfectos que en una unidad 
familiar se generan a raíz de 
una mala transmisión de va-
lores llámense: educadores, 

psicólogos, abogados, etc.
Nos hemos parado a pen-

sar alguna vez, que algo tan 
importante como formar 
una familia carezca de una 
formación, cuando es lo más 
importante y la base nuestra 
sociedad y para cualquier 
otra cosa pidan años de es-
tudio ¿tiene sentido? 

Deberíamos pensar, no 
en crear una “escuela para 
padres”, pero si una titu-
lación ficticia interna por 
llamarla de alguna manera, 
compuesta de un solo crédi-
to que abarcara los valores 

actualmente en extinción, 
estos no dejan de ser los 10 
mandamientos y no tantas 
leyes. En una ocasión ce-
nando con Roca Junyent, 
hizo referencia a la gran 
cantidad de leyes que hay 
en todos los países en gene-
ral y Dios solo hizo 10 y ya 
eran muchas y apunto que 
sobraba una, sonreímos, 
imagínense cual seria.

La base es como forma-
mos a nuestros hijos para 
que en su momento ese cré-
dito, que hemos menciona-
do antes, lo aprueben.

TITULACIÓ FICTICIA

p Llar i decoracióp Salut i bellesa
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MINERALES, CRISTALES PARA 
LA ABUNDANCIA

Que es la abundancia? 
Abundancia a nivel ener-
gético es tener toda la 
energía a disposición para 
hacer. Tengo lo que ne-
cesito y genero más para 
compartir. Porque yo soy 
parte del otro ,parte  del 
Todo. Las claves de la 
abundancia estan en el 
corazón, en el equilibrio 
entre dar y recibir. Y esto  
equilibra a su vez todos 
los otros chakras.  Es el 
estado esencial de la na-
turaleza y de nosotros 
mismos. Somos abun-
dantes en esencia, pero 
hemos dado más impor-
tancia a la CARENCIA  y 
eso ha ganado el terreno 
a la abundancia. La na-
turaleza es por si misma 
abundante y todo fluye de 
manera ilimitada en cons-
tante flujo y expansión. 
Ella no se guarda nada, 
crece sin limites y nos da 
infinitamente sin miedo 
a perder y sin esperar a 
recibir. Lo que creemos 
somos. Por eso si estas 
en una actitud de caren-
cia eso es lo que atraes. 
La abundancia está en 
nosotros pero no permi-
timos que fluya debido a 
nuestros obsoletos siste-
mas de creencias. La idea 
que la vida es difícil y que 
tenemos que luchar para 
conseguir algo hace que 

nos mantengamos en es-
tados limitados, con bar-
reras, hasta el punto que 
ya se convierte en norma-
lidad. Nos acostumbra-
mos a vivir así ,con mie-
do a perder y perdemos 
, perdemos el trabajo, la 
pareja, la estabilidad eco-
nómica, las oportunida-
des, el tiempo …la salud 
, nos lo perdemos todo. 
Tenemos la inseguridad 
activada… y… si….. eso , 
eso , no nos deja ver nu-
estra verdadera esencia. 
Podemos transformar los 
patrones limitantes, po-

demos, empecemos a ver 
las cosas de otra manera, 
podemos canviar nuestras 
posibilidades de destino. 
A través de nuestras deci-
siones, siempre. Porque si 
creemos que no podemos 
canviar nuestra realidad y 
que estamos solo someti-
dos a cosas Posibles , así 
seguirá siendo.  Hay que 
enfocar nuestra energía 
en LO QUE QUEREMOS Y 
NO EN LO QUE NO QUE-
REMOS. Y hay que tomar 
decisiones. Quedarse solo 
con lo que te llena. Ana-
lizar lo que te ancla   y 

liberarte. Encuentra tus 
insatisfacciones , empieza 
por ahí. 

Creamos la abundancia 
a través de nuestro ser, en 
la confianza de la vida. Y 
es entonces cuando nos 
expandimos , al abrirnos 
a ello. Y barajar diferen-
tes posibilidades de una 
misma realidad.

Qué minerales nos ayu-
dan a ello? Aquí os nom-
bro algunos, disponibles 
en nuestra tienda en Las 
franquesas de Vallés

Pirita ,cuarzo citrino, 
turquesa y jade.
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La utilización del PEN-
DULO a nivel de salud es 
sencilla. Nosotros somos 
una combinación de un 
cuerpo físico que vibra, 
nuestro cuerpo y nues-
tros órganos vibran con 
energía, de forma que, 
por ejemplo, nuestro 
estomago tiene su pro-
pia energía y vibración. 
Esto nos explica que 
buena parte del trabajo 
del PENDULO a la hora 
de encontrar una zona 
afectada será buscar que 
zona de nuestro cuerpo 
posee una vibración alte-
rada que no corresponde.

Después habrá que 
analizar a que se debe 
esta alteración, si es 
más bien de origen úni-
camente físico o es más 
bien Energético. En el 
fondo ambos están tan 
interrelacionarnos que en 
ocasiones es difícil dife-
renciar si tienen una base 
más bien física o es solo 
energetica.

La práctica para en-
contrar la zona afectada 

es fácil, tenemos que 
poner a la persona que 
se quiere diagnosticar 
tumbada en el suelo, o 
en una camilla, concen-
trarnos y comenzar a 
recorrer su cuerpo con 
el PENDULO. Deja que 
el PENDULO  vaya libre, 
verás que en principio 
no hace grandes oscila-
ciones, incluso se puede 
quedar inmóvil, pero en 

ciertos momentos, en 
ciertas zonas, comenzará 
su actividad. Para estar 
segura de tu diagnóstico 
vuelve a pasar el PEN-
DULO  por lo menos tres 
veces hasta confirmar el 
haber encontrado la zona 
afectada.

Si quieres adentrarte 
en el uso del PENDULO 
y la salud lo mejor es 

practicar bastante, so-
bre todo primero a nivel 
de diagnóstico para más 
adelante abrirte paso a 
requirieran las energías 
por medio de su capaci-
dad.

  Nuria Sanchez 
Cepero

 Maestra de Reiki y 
terapeuta en  Medicina 

Alternativa.
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Amb l’arribada de l’estiu, 
tots i totes prenem més 
consciència d’una part 
molt important del nostre 
cos que sovint és la gran 
oblidada: els peus.

Si ens aturem a pensar 
un moment, són els que 
ens sostenen, els que ens 
ajuden a arribar allà on 
volem. Són la nostra base 
i cal cuidar-la com cal. 
Moltes malalties o patolo-
gies dels peus poden mar-
car de forma determinant 
la nostra qualitat de vida.

Entre els factors que 
més incideixen en la salut 
dels peus, trobem l’edat, 
la càrrega genètica, la 
nostra professió o l’ús in-
correcte del calçat.

A Centre Medicina Cor-
rectiva, tenim un equip de 
podòlegs que ofereixen un 
ventall molt ampli de trac-
taments destinats a cuidar 
els vostres peus.

Des de les cures més 
bàsiques per combatre els 
fongs, les berrugues plan-
tars, les durícies, l’excés 
de sudoració, com altres 
més delicades com seria el 
peu diabètic. Cal tenir-ho 
present i fer-ne una cura 
periòdica per tal de te-
nir-ho sota control. La de-
tecció precoç de qualsevol 
lesió o ferida, i una visita 
immediata al podòleg, us 
estalviarà complicacions 
serioses.

Al nostre centre de Ri-

pollet, tenim concertat el 
tractament del peu diabè-
tic pel Servei Català de la 
Salut, servei que diposita 
la seva confiança en no-
saltres des de fa més de 
quinze anys.

Ara que ens trobem a 
bell mig de l’estació més 
càlida de l’any, us deixem 
quatre recomanacions que 
podeu dur a terme des de 
casa pel benestar dels 
vostres peus, esperem 
que us siguin útils!

Adaptar la sabata 
al peu i no el peu a la 
sabata. S’han d’evitar els 
talons alts, com a màxim 
de 2 a 4 centímetres, i les 
punteres estretes.

Una higiene i hidra-

tació correctes. Ren-
tar-los bé diàriament, 
tenint cura dels espais 
interdigitals, i assecant-los 
de manera correcta.

Controlar el nostre 
pes. No hem d’oblidar 
que aquestes extremitats 
poden arribar a suportar 
més de quatre vegades el 
pes del nostre cos.

Realitzar massatges 
per relaxar els peus 
i pediluvis amb sals, 
herbes o olis essen-
cials. És molt positiu re-
cuperar el seu benestar i 
els massatges afavoreixen 
aquest estat més de millo-
rar la circulació sanguínia 
i la relaxació dels músculs 
per a la cura del peu.

TENIR CURA DELS NOSTRES PEUS, 
LA MILLOR INVERSIÓ!



Para practicar la disciplina del Agility con tu perro, existen en todos los países, comunidades, federaciones, entidades 
privadas, asociaciones y clubes como nuestro Centro Deportivo Canino Can Roja, donde puedes asociarte y entrenar 
con los obstáculos reglamentarios según la categoría de tu perro. También puedes practicarlo de manera amateur, 
como una forma de lograr un mayor contacto y relacción  con tu perro a la vez que estás realizando obediencia de una 
forma divertida para ambos, perro y guía. Esta es un disciplina ideal para razas muy inquietas como el  Border Collie, 
el Jack Russell Terrier, el Boxers, el Shetland, varios de los terriers en general, el Pastor Belga y en especial su variante 
de Malinois, el Pastor Alemán, el Dobermann entre otras razas y también mestizos con mucha energía, en general esta 
disciplina, modalidad, deporte de Agility es válida para la mayoría de los perros independientemente sean o no de raza  
o incluso por su tamaño, pequeño o mediano hasta los de una altura de 65 a 70 cm. de alzada (cruz). Estos perros son 
muy inteligentes y activos, por lo tanto deben hacer mucho ejercicio que sea mentalmente estimulante para mantener 
un carácter equilibrado y que no se vuelvan destrozones o agresivos.

Para comenzar se necesita realizar una serie de ejercicios básicos muy sencillos enfocados a que tu perro aprenda una 
serie de ordenes, comandos, los cuales durante el desarrollo de una pista lo vamos a necesitar para poder realizar los 
diferentes obstáculos, entre otras el quieto, el que venga, ordenes especificas para uno u otro aparato, etc., el Agility 
requiere una comunicación muy afinada, precisa y lo más perfecta posible entre el perro y su dueño.

Es importante lograr un buen estado físico de nuestro perro, 
una forma sencilla sería comenzar con largas caminatas o sali-
das a trotar, natación,   también jugar con el perro de una mane-
ra activa con pelota, mordedor, etc., teniendo en cuenta que no 
se debe hacer de una manera estática, puesto que lo que nos 
interesa es que el perro ejercite toda su musculación, articulaci-
ones, etc., es importante esta parte para evitar lesiones.  

La finalidad de este deporte es que el 
perro supere una serie de obstáculos, 
atravesar túneles, como saltar vallas, etc., 
todo esto en un orden establecido, mo-
dificándose cuando convenga y siguiendo 
las indicaciones de su guía. 

Hay que tener en cuenta que no solo es bueno realizar actividad física, con esta u otra disciplina, sino que también 
ayuda mucho a mejorar la sociabilidad y la confianza del perro, esto es necesario y muy útil para prevenir o solucionar 
problemas de comportamiento.

En principio se puede iniciar de una manera muy sencilla el Agility improvisando elementos muy rudimentarios que se 
tenga en casa, como puede ser palos de escoba, sillas,  o construirlo uno mismo con cajas de cartón, botellas de plástico, 
etc., e incluso si practicas en espacios públicos también puedes realizar el ejercicio de rodear árboles, etc. Esto a modo 
de inicio puede valer, pero si quieres practicar esta disciplina conviene que vengas a nuestro Centro Deportivo Canino 
Can Roja donde tenemos estos obstáculos oficiales homologados, de esta forma te dirigiremos  y te formaremos mejor 
y sobre todo evitaremos lesiones a vuestro perro e imprecisiones en las ordenes, otro motivo para acudir a nuestro Club 
es que hay que tener en cuenta que para que el perro siga interesado en este deporte se debe cambiar los recorridos 
y el grado de dificultad a medida que él aprenda y mejore siendo dirigido  y formado permanentemente de manera 
individual  por nuestro equipo técnico especialista en esta disciplina.

Finalmente os animamos 
a que lo disfrutéis, cono-
zcáis y practiquéis con 
vuestro perro esta activi-
dad lúdica y divertida  con 
nosotros en Centro De-
portivo Canino Can Roja.  

p Llar i decoracióp Can Roja

Centro Deportivo Canino Can Roja

AGILITY, COMO INICIARSE Y PORQUÉ
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El mes de juny, el poeta 
de Sentmenat Jaume 
Baigual i Rusiñol, va 
estar convidat a recitar 
en el - VIII Certament 
de Poesia en Viu - en 
el Teatre Foment de Ma-

taró, va participar amb 
un poema curt però molt 
profund, titulat: “VIURE”. 
L’acta el va presentar i di-
rigí la María José, locutora 
de Mataró Ràdio.

També com cada any, 

després del Festival In-
ternacional d’Arpa, als 
jardins de Cal Milionari de 
Sentmenat, el poeta Jau-
me Baigual va organitza 
un recital poètic al mateix 
lloc. Aquest any, va estar 

un recital entranyable on 
juntament amb el músic 
de Sabadell Jordi Balmes, 
vam fer que la poesia i 
la música en fonguessin 
amb un mateix senti-
ment.

VIII CERTAMENT DE POESIA EN VIU 
DE MATARÓ
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pMascotes

Arriba l’agost i amb ell 
les vacances de molts de 
nosaltres. Des de Arca 
Veterinària, us volem ani-
mar a tots els propietaris 
a viatjar amb les vostres 
mascotes. Per això en 
aquest article volem in-
formar-vos d’allò que ne-
cessiteu per fer-ho.

Viatjar per Catalunya:
Per moure’ns per Catalu-
nya amb la nostra masco-
ta, l’únic requisit legal és 
que l’animal vagi deguda-
ment identificat amb un 
microxip. Tot i que a Ca-
talunya no hi ha cap va-
cuna obligatòria, a nivell 
de salut recomanem que 
tots els animals portin al 

dia les seves vacunes i 
desparasitacions.

Viatjar per Espanya:
Per sortir de Catalunya, 
a part dels requisits de 
l’apartat anterior, hem de 
tenir en compte que aquí 
si que és obligatòria la va-
cuna de la ràbia. Només 
hi ha tres comunitats au-
tònomes en las quals no 
ho és (Catalunya, Galicia i 
País Basc), però com que 

per viatjar entre elles es 
necessari travessar co-
munitats en les quals si 
que és necessària la va-
cuna antiràbica, sempre 
que sortim de Catalunya 
la nostra mascota haurà 
de dur aquesta vacuna 
vigent.

Viatjar a l’estranger:
El primer que haurem 
de tenir present és que 
la nostra mascota ne-
cessitarà passaport. És 
un document expedit als 
centres veterinaris que 
un cop fet durarà tota la 
vida de l’animal, simple-
ment s’haurà d’anar ac-
tualitzant amb les dades 
de revacunacions, des-

parasitacions i exploració 
física per part del veteri-
nari abans de cada viat-
ge. Hauran d’anar sempre 
identificats amb microxip 
i mantenir al dia la vacu-
na antiràbica anual i les 
desparasitacions.

Un cop tinguem clar 
quins països visitarem, 
el millor seria trucar a 
l’ambaixada de cada país 
per assegurar-nos dels 
requisits que ens dema-
naran per accedir-hi amb 
la nostra mascota, ja que 
alguns països sol·liciten 
analítiques i/o documen-
tacions específiques.

Desitgem que gaudiu 
molt d’unes vacances en 
família!

REQUISITS PER VIATJAR AMB 
MASCOTES



Azalea: té fulles i flors 
nocives per a les masco-
tes. La ingesta en dosis 
petites d’aquesta planta 
pot provocar una falta 
de coordinació i inclús 
al·lucinacions. Tot i que 
és estrany que es consu-
meixin grans quantitats, 
els símptomes d’una dosi 
elevada són: coïssor bu-
cal, salivació excessiva, 

alteracions en el sistema 
nerviós central, debilitat 
muscular, trastorns gas-
trointestinals.

Marquesa o Orella 
d’elefant: compte que 
aquesta és molt comuna 
a les nostres cases! Con-
té un verí que a la natura 
l’ajuda a defensar-se dels 
animals que se la volen 
menjar. El problema que 

genera després de men-
jar-la es bucal: inflama-
ció, irritació, excés de sa-
liva, dolor i dificultat per 
empassar són els signes 
principals.

Poinsettia o Flor de 
Pascua: posseeix un là-
tex d’aspecte lletós que 
inclou gran quantitat de 
substàncies químiques 
nocives. Pot ser perillosa 

tant la ingesta de tiges i 
fulles com el contacte cu-
tani o ocular. 

Grèvol: la toxicitat va 
lligada especialment a 
problemes gastrointesti-
nals més o menys greus, 
segons la dosi ingerida i 
es troba tant a les fulles 
com als fruits vermells. Es 
tracta d’una espècie pro-
tegida.

En aquest número volem continuar amb el petit llistat de plantes comunes a les nostres llars que poden ser 
tòxiques per a les mascotes.

Existeixen moltes més plantes amb les que s’ha de vigilar. Si necessiteu més informació al respecte no dubteu 
a preguntar-nos. Aprofitem per informar-vos que a l’Agost no tanquem i l’horari serà el següent: De Dilluns a 
Divendres de 10:00h a 20:00h i Dissabtes de 10:00h-14:00h. BON ESTIU!
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