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pTAPA ‘N’ BIRRA de Palau

El cap de setmana del 16 
i 17 de novembre arriba a 
Palau-solità i Plegamans 
la Tapa’n’birra. La pla-
ça de la vila acollirà una 
fira amb cerveses artesa-
nes de proximitat que es 
podran acompanyar de 
tapes de la gastronomia 
local. A més durant tot el 
cap de setmana hi haurà 
diferents activitats com 
tasts guiats de cervesa, 
tallers i música en directe.

En aquesta fira hi par-
ticiparan sis cerveseries 
catalanes: Cerveses Traüt 
(Santpedor), Barret Cer-
veses (Barcelona), Ori-
ental Brewing Company 
(Granollers), Comic Beer 
(Cardedeu), Senglaris 
(Sant Cugat del Vallès) 
i Quana Beer (L’Ametlla 
del Vallès). La cervesa es 
podrà acompanyar d’una 
tapa de restaurants i bars 
de Palau-solità i Plega-
mans com el restaurant 
Efímer, La Vermu&Teca, 
el Restaurant Candombe i 
el restaurant La Kama.

Durant la fira es po-
drà adquirir també als 

estands un got de vidre 
creat especialment amb 

el logo de la Tapa’n’birra 
per 2 euros.

ARRIBA A PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS LA TAPA’N’BIRRA
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p Llar i decoracióp TAPA ‘N’ BIRRA de Palau

PROGRAMACIÓ 
DE LA TAPA’N’BIRRA

  Dissabte 16 de novembre

11:30h Obertura.

12h a 15h Jocs de fusta gegants.

12:30h Cap de pardals: Contes animats.

12:30h “Tast guiat” Oriental beers: 
tast de 4 cerveses i explicacions de com està 
el·laborada cadascuna, notes de cata etc.

13.45h Tres peus al gat (històries).

13:45h a 15:15h Andres Redondo (acústic).

17h a 20.30h Jocs de fusta gegants.

17.00h Concurs d’escopir pinyols.

17:30h Cervesa en xarxa: Barret cerveses.

18:00h a 19:30 h Andres Redondo (acústic).

18.45h L’enganxa pinces (Animació itinerant).

21:30h Concert Albert Martinez 
(Roco y sus Hermanos).

  Diumenge 17 de novembre

11:30h Obertura.

11:30h a 12.30h Jocs de cucanya.

11:30h a 15:00h Jocs de fusta gegants.

12:00h Disseny de receptes de cerveses: 
de Còmic beer.

12:30h a 13:30h Mati de Swing.

13.30h a 14.45h Max Tyler (acústic country).

16.30h a 20.00h Jocs de fusta gegants.

16:30h a 18h Jocs de cucanya i 
concurs d’estirar la corda.

17:00h Història sense llúpol: Cerveses Traut.

17:30h Concert Folk: Ksonronda.

 

Els tallers participatius 
tindranun màxim de 20 participants.
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p Llar i decoracióp Sant Menna de Sentmenat

La celebració de Sant Menna, pa-
tró de Sentmenat, d’aquest 2019 
ja té tota la programació definida. 
Al llarg dels tres dies, compresos 
entre el dissabte 9 i el dilluns 11 
de novembre, hi haurà pràctica-
ment una desena d’actes.

En primer lloc, el dissabte al 
vespre es podrà gaudir de teatre 
i música. A partir de les 20 h, la 
companyia de teatre “Nohisom-
totes”  representarà “Les millors 
cireres no són les de Txèkhov” al 
Teatre del Coro, mentre que una 
hora més tard, a partir de les 21 
h, a l’Espai Jove hi haurà concerts 
amb els grups locals 081, Pan-
da i The Muerte, i també amb DJ 
Emeka.

D’altra banda, diumenge hi 
haurà protagonisme per la cultura 
tradicional. A partir de les 11.30 

h del migdia, hi haurà la matinal 
gegantera organitzada per la Colla 
de Geganters, Grallers i Capgros-

sos de Sentmenat. Enguany ani-
rà des del passeig Mestre Josep 
Duran fins a la plaça de la Vila i 
hi participaran les colles de Sent-
menat, Rubí, Olesa de Bonesvalls i 
Castellar del Vallès.

El dilluns a les 12 del migdia hi 
haurà tant el repic de campanes 
al campanar romànic com l’ofrena 
floral a Sant Menna i la posterior 
missa solemne en honor al patró 
de Sentmenat. Ja a la tarda, a par-
tir de les 18 hores, el pianista Joan 
Andreu Reyes interpretarà peces 
tradicionals catalanes i de la dèca-
da de 1920 a la Biblioteca.

I, per últim, el Grup d’Amics del 
Museu Arxiu de Sentmenat ha or-
ganitzat visites guiades al Castell 
de Sentmenat per a cadascun dels 
tres dies de celebració. Les visites 
es faran de 12 a 1 del migdia. 

LA PROGRAMACIÓ DE SANT 
MENNA, JA ESTÀ DISPONIBLE!
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FIRA DE  COMERÇ

10 DE NOVEMBRE DE 2019
VINE A GAUDIR DEL COMERÇ DE PROXIMITAT!

Taller  infant i l  de la mà de La Careta

11:30 a 13:30

Signatura de l l ibres amb la Tamara Marín
a la carpa de Ll ibrer ia Quatre 

a partir  de les 12h 

Sorteig de 5 targetes regal  Targeta Més!
de Ripollet
-imprescindible estar present-

14h 

aconsegueix la bossa de la UCR

Durant tot el  matí

Storyt ime a càrrec de Kids&Us Ripollet

12h 

Sorteig d'una sessió fotogràf ica de
Nadal per part  de Sandra Mart ínez
Fotograf ia -L' i l la  dels somnis-

13:30h 

Jocs tradicionals gegant en famil ia

11:30 a 13:30

Pinta cares a la parada d' I l · lusió Dolça

Durant el  matí  

Classe d' introducció a la programació i
la robòtica a càrrec de Codelearn
Ripollet

Durant el  matí  

 

10h Inici  de la f ira

SPersonatge animat infant i l  a  la carpa de
Món Dolç

Durant el  matí
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pParets D·TAPES

El dimarts, 5 de no-
vembre, va tenir lloc, 
al restaurant El racó de 
les brases, la presenta-
ció de l’edició d’aquest 
2019 de la ruta gastro-
nòmica ‘Parets D Tapes’.

Enguany, 16 bars i 
restaurants formen part 
del Parets D Tapes, que 
es durà a terme entre 
els dies 8 i 24 de no-
vembre.

REGLAMENT PARETS 
D·TAPES 2019
Les persones paicipants 
tindran a la seva dispo-
sició el programa amb la 
butlleta de paicipació, 
que podran lliurar un 

cop segellada a qualse-
vol dels restaurants pai-
cipants i a les següents 
oficines de l’Ajunta-
ment:
· Oficina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC), plaça de 
la Vila, 1.
· Oficina de l’SLOP, ca-
rrer Major, 1.

El soeig es farà el 29 
de novembre. Només 
es pot presentar 1 but-
lleta per persona.

PREMIS PER ALS 
PARTICIPANTS
Un premi de 2 abo-
naments de tres dies 
per al Gran Premi de 
Fórmula 1 al Circuit 

de Barcelona-Cata-
lunya
A soejar entre les perso-
nes que hagin completat 
el 100% dels segells.

Un premi de 2 entra-
des per a 2 espec-
tacles al Teatre Can 
Rajoler 
A soejar entre les perso-
nes que hagin completat 
el 50% dels segells.

Un premi d’1 sopar 
per a dues persones 
en qualsevol dels es-
tabliments paicipants 
al Parets D Tapes
a soejar entre les per-
sones que presentin 

almenys el segell d’un 
establiment.

PREMI A LA TAPA 
MÉS POPULAR
El restaurant amb la 
tapa més votada rebrà 
el reconeixement de 
Tapa més popular 2019.

Aquest reconeixement 
s’obtindrà mitjançant 
els vots de les persones 
paicipants del Parets D 
Tapes, que han d’indi-
car a la butlleta de pai-
cipació el número que 
correspon a la tapa que 
més els ha agradat.

Per tal que la votació 
sigui vàlida, la butlleta 
ha de tenir més d’un 

NOVA EDICIÓ DEL 
PARETS D·TAPES
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Segons dades del Banc 
Mundial (World Bank Group, 
2016-2017) les dones re-
presenten el 49,558% de la 
població mundial i el 51% 
de la població espanyola. 
No obstant això, els càrrecs 
de poder i prestigi vincu-
lats a l’àmbit polític estan 
ocupats per homes a causa 
de la cultura organitzativa 
d’arrels patriarcals (Verge, 
2008: 4).

D’aquesta manera es 
materialitza la frase de la 
difunta premi Nobel kenya-
na Wangari Maathai: “Com 
més amunt arribes, menys 
dones hi ha” (Ngozi, 2015: 
23).

El feminisme lluita per 
construir una societat justa 
per a tots els éssers hu-
mans, la seva perspectiva 
de gènere ens faria veure 
quins elements són suscep-
tibles de millora per avan-
çar en aquest àmbit.

Cal esmentar que, per 
tractar aquest tema, cal en-
tendre el caràcter patriarcal 
de les democràcies contra 
el que encara lluiten les i 
els feministes. “Tant el fe-

minisme com la democràcia 
parteixen d’una concepció 
normativament igualitària 
del gènere humà, encara 
que els principis de la de-
mocràcia hagin estat inter-
pretats històricament de 
forma excloent, tant des de 
la perspectiva de la classe, 
el gènere com de l’ètnia “ 
(Sales, 2013: 72).

Un dels factors impor-
tants causants d’aquest 
“sostre de vidre” que es 
genera a la política recau 
en la old-boy network, molt 
present en l’àmbit de la po-
lítica. Aquest concepte es 
refereix a la xarxa informal 
de confiança i de poder que 
hi ha més enllà de l’horari 
laboral; un exemple d’això 
és per exemple el fet d’anar 
a un bar o a un restaurant 

amb els companys de partit 
per a comentar aspectes de 
la feina.

Aquest tipus d’activitats 
han estat tradicionalment 
masculines (i ho són encara 
avui dia), ja que les dones 
tenen la càrrega de les tas-
ques de cura que fan que 
no puguin destinar el seu 
horari de lleure a qüestions 
laborals. Així doncs, la fal-
ta de dones en les xarxes 
informals fa que predomini 
el poder dels homes en la 
política i conseqüentment 
fa que sigui més difícil per a 
les dones accedir a càrrecs 
dirigents.

Les conseqüències que 
produeix el “sostre de vi-
dre” és un problema actual 
que fa que a les properes 
eleccions del 10 de novem-
bre no hi hagi cap dirigent 
femenina als partits d’àm-
bit nacional. Això no només 
es soluciona amb quotes 
de gènere als càrrecs dels 
partits i lleis amb “discrimi-
nació positiva”, ja que són 
remeis temporals. Aquesta 
qüestió només es solucio-
narà a través del canvi ge-

neracional, que juntament 
amb una educació amb 
perspectiva de gènere ens 
farà avançar cap a la igual-
tat real en tots els àmbits.

BIBLIOGRAFÍA
- Banco Mundial (2016): 
Población, mujeres (% to-
tal) (2016). Recuperat de: 
https://datos.bancomun-
dial.org/indicator/SP.POP.
TOTL.FE.ZS
- Ngozi, Chimamanda 
(2016). Todos deberíamos 
ser feministas. Barcelona: 
Literatura Random House. 
- Sales, Tomeu (2013). 
“Feminismo, democracia y 
ciudadanía; de la crítica a 
la democracia patriarcal a 
la política democrática ra-
dical feminista”. Astrolabio. 
Revista internacional de fi-
losofia, 15, 72-79.
- Verge, Tània (2008). “El 
biaix de gènere en l’accés 
als càrrecs polítics”. Qua-
derns el Pensament i l’Acció 
núm. 30. Barcelona: Fun-
dació Nous Horitzons.

David Evangelino 
Vazquez Cuadra

NATURAL O BIOLÒGIC?

p Llar i decoracióp Llar i decoració
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p Llar i decoracióp Llar i decoració

Bonica, lleugera, funcio-
nal... així és l’última ver-
sió de l’eina més venuda 
de el món. El IXO VI de 
Bosch ha arribat a les 
botigues reinventant per 
fer un pas més enllà i ar-
ribar a més públic.

Sens dubte, el IXO és 
una de les eines elèctri-
ques més populars del 
món gràcies als seus 18 
milions d’unitats ve-
nudes. I ara, dona una 
nova volta de rosca pre-
sentant un disseny més 
elegant amb una silueta 
inconfusible, uns colors 
adorables i una major 
lleugeresa.

Per aconseguir que 
alguna cosa que sol fer 
lleig i funcional es recon-
verteixi en un objecte de 
disseny, Bosch va con-
vocar a principi d’any un 
concurs per determinar 
el color que tindria el nou 
IXO Color Editon. I el dis-
seny escollit va ser el IXO 
rosa. Un color que arriba 
ara al mercat al costat de 

la versió clàssica en verd.
A més de la color, el 

nou IXO és molt maneja-
ble perquè és ergonòmic 
(s’adapta a la mà gràcies 
a la seva suau adherèn-
cia), no porta cables a 
l’incorporar una bateria 
de liti, i permet un ma-
neig intuïtiu cap endavant 
i cap enrere per estrènyer 
o afluixar els cargols. Una 

eina perfecta per a gent 
que no és molt hàbil a 
l’hora de fer nyaps a casa 
(com és el meu cas).

De fet, el nou model 
cargola més fàcilment 
que mai gràcies a la seva 
funció de control de velo-
citat, d’aquesta manera, 
com més fort es pressio-
ni l’interruptor, més ràpid 
cargolarà.

A més, aquesta eina in-
clou el concepte de llum 
PowerLight integrada per 
cargolar en espais amb 
poca visibilitat, amb dos 
tipus de llum: llum enfo-
cada i llum difuminada. I 
respecte a la càrrega, el 
IXO VI pot ser recarregat 
tant a través del carrega-
dor Micro-USB o mitjan-
çant l’estació de càrrega.

L’EINA MÉS VENUDA DEL MÓN 
ES TRANSFORMA
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Agility es una modalidad deportiva 
en la que participan los canes y sus 
guías, en un circuito con un núme-
ro determinado de obstáculos que 
deben sortear, en estrecha colabora-
ción y complicidad. 

Guía y perro, deberán enfrentarse 
a diversas pruebas, como vallas, tú-
neles, balancines, slalom o empali-
zadas y superarlas de la manera más 
rápida, limpia y precisa.

Agility significa deporte y diversión 
para los canes y sus cuidadores, una 
propuesta donde poner a prueba la 
inteligencia, rapidez, agilidad, socia-
bilidad y concentración del perro y el 
humano.

En primer lugar, decir que para la 
práctica del agility es fundamental 
que el perro siga un entrenamiento 
riguroso. Los canes deben participar 
sin correas, juguetes ni premios.

Los jueces se encargan de estable-
cer el orden a seguir de las pruebas, 
dentro de la normativa establecida. El 
circuito es complejo y está ideado de 
manera que el can necesite la ayuda 
del guía para abordarlo en su totali-
dad, quien no podrá tocar al animal ni 

los obstáculos.
Al guía le toca decidir, al principio 

y durante el recorrido, las estrategias 
más adecuadas para finalizar el circui-
to con éxito. Lleva en todo momento 
el control de su perro mediante la 
voz, haciéndole señales con las ma-
nos o con gestos. Marca las pautas, 
dándole al can órdenes. Debe cono-
cer y aplicar las técnicas que puedan 
ayudarlo a la hora de compensar las 
diferencias de resistencia y velocidad 
entre ambos participantes.

Algunas razones por las que todos 
empezamos y nos encanta hacer agi-
lity puede ser una buena forma de 
educar a los canes, tu perro aprende 
a obedecer, casi sin darse cuenta, de 
una forma sana y divertida, es una 
forma de hacer ejercicio físico con tu 
peludo, tu perro camina, corre, salta 
y se arrastra, desarrollando sus refle-
jos, guía y perro se convierten en un 
tándem perfectamente sincronizado, 
el entrenamiento refuerza el vínculo 
afectivo entre guía y can. El aspecto 
lúdico es el que más contribuye en la 
divulgación y éxito de esta actividad, 
ya que tanto el perro como su guía 
disfrutan al unísono.

En los campeonatos quien quiera 
participar con su perro, debe ser socio 
de un club de agility. Pueden partici-
par los canes medianos y pequeños. 
Los perros tienen que superar los 
obstáculos del circuito, de la mane-
ra más limpia, ayudados por su guía, 
quien le dará las indicaciones, pero 
sin tocarlo. La pista mide 20 metros 
de ancho y 40 de largo. Las pruebas 
son a contrarreloj y duran aproxima-
damente un minuto, tiempo en el que 
el perro debe sortear los obstáculos. 
El reto consiste en demostrar rapidez, 
agilidad, disciplina, reflejos, com-
penetración…cualidades necesarias 
para terminar el circuito sin fallos. Los 
jueces penalizan los golpes contra los 
obstáculos o el exceso de tiempo en 
realizar las pruebas y emiten su fallo.

Los perros sin raza no pueden 
competir en todos los concursos, 
pero existen clubes y organizaciones 
donde sí los admiten ofreciendo las 
mismas oportunidades para todos los 
canes.

Desde aquí te animamos a que des-
cubras, conozcas y practiques este 
deporte  con nosotros Centro Depor-
tivo Canino Can Roja. 

p Llar i decoracióp Can Roja

Centro Deportivo Canino Can Roja

AGILITY COMO DEPORTE
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Centro Deportivo Canino Can Roja  
Carretera C-1415a  Km. 31,400 · (Can Ramoneda – Ctra. dirección Castellar del Vallés) · 08181 SENTMENAT  

T. 93.864.36.71 / 656.35.97.95  www.canroja.com · canroja@canroja.com  
      

Centro Deportivo Canino 
Can Roja Sentmenat 

C.D.C.CanRojaCAN ROJA
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p Llar i decoracióp Llar i decoració

Si alguna cosa ha carac-
teritzat la famosa marca 
francesa d’estris de cuina 
és la seva tradicional línia 
de dissenys clàssics d’es-
tris de cuina d’alta quali-
tat. Tots els aficionats a 
la cuina sabem que els 
productes Le Creuset són 
considerats dels millors 
del mercat per la seva 
durabilitat. En general 
són peces de molt bona 
factoria originalment ela-
borades en ferro colat, 
així com d’acer, alumini o 
ceràmica en temps més 
recents.

En una decisió sorpre-
nent, aquesta llegendària 
marca, ha presentat una 
línia de productes d’edició 

limitada en honor a la fa-
mosa saga Star Wars en 
el marc del llançament de 
la nova pel·lícula a inicis 
de desembre. Es tracta 
de certa manera d’una 

trobada intergeneracio-
nal, gairebé intergalàc-
tic, en què dos universos 
s’han trobat, el de la cui-
na i el cinema de ciència 
ficció.

Entre els productes, 
sempre de molt bona 
qualitat, trobem una olla 
de pressió Dark Vador, un 
plat per forn de Han Sol o 
cocottes en ferro colat es-
maltat C-3PO o R2-D2 en-
tre d’altres. Cada un dels 
set productes disponibles 
reprèn un personatge 
o element típic de Star 
Wars com a base decora-
tiva. Estan pintats a mà el 
que els converteix en un 
treball de gran qualitat.

Els productes Star Wars 
x Le Creuset estaran dis-
ponibles, en edició molt 
limitada, a partir de l’1 de 
novembre perquè la força 
estigui amb tu en les pro-
peres receptes de cuina. 

STAR WARS X LE CREUSET 
EDICIÓN LIMITADA
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p Salut i Bellesap Salut i Bellesa

Demana el teu diagnòstic i assessorament totalment gratuït!
Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111 

HIFU (High-Intensity Focused Ul-
trasound) es un tratamiento médi-
co-estético con ultrasonido de alta 
intensidad que penetra en la piel 
aumentando la temperatura de la 
zona que se quiere tratar. Con ello se 
desencadena un proceso de nueva 
producción de colágeno con la con-
siguiente reparación de los tejidos. 
Desde la primera sesión se logra dar 
un aspecto más firme y terso al cutis.

“Es un método revolucionario que 
resuelve los problemas del envejeci-
miento de la piel, logrando la regen-
eración de nuevo colágeno y elastina 
produciendo un efecto Lifting, con 
resultados equiparables a los logra-
dos con las aplicaciones inyectables 
de colágeno y ácido hialurónico. 
También se pueden eliminar las ar-
rugas del cuello, y brindar protección 
para evitar el envejecimiento de esta 
zona”

El HIFU FACIAL es ideal para 
acabar con la flacidez en todo el ros-
tro – óvalo, papada, párpados caídos 
y bolsas bajo los ojos -. El rostro 
rejuvenece, reafirmándose y atenu-
ando de forma visible las arrugas y 

las manchas. La síntesis de nuevo 
colágeno logra dar luminosidad y ter-
sura de forma inmediata. Los resulta-
dos más visibles se logran transcurri-
dos unos dos meses. 

Serecomienda entonces realizar 
una segunda sesión.

El HIFU CORPORAL con la apli-
cación de cabezales corporales re-
duce la celulitis además de prevenir 
la flacidez de los tejidos después del 
tratamiento, así como reducción de 
la grasa localizada gracias a la con-
tracción del colágeno en los tejidos 
circundantes del área tratada.

Zonas Corporales a tratar con el 
hifu Corporal: Brazos, Zona inguinal, 

Cartucheras, Zona Intercostal, Abdo-
men, Abductores…

Los candidatos a realizar este trat-
amiento son: Mujeres y Hombres 
con flacidez/grasa localizada de piel 
de leve a moderada, pacientes que 
no quieran o no puedan someterse 
a cirugía; personas con cejas caídas, 
flacidez de mejillas, de región man-
dibular y cuello. 

ESULTADOS VISIBLES DESDE 
LA PRIMERA SESIÓN!

Lorena Albarracin
Técnica Especialista en 

estética avanzada

HIFU FACIAL Y CORPORAL 
EL LIFTING NO QUIRÚRGICO

Vols aprimarte 3,5 Kilos en 15 dies?
1°visita test BIO.Resonancia. 
(ferse un examen metabolic organometric 

chequeo complet)

Dieta express
Detox de 500 ml. 

(detoxificar, baixar volumen, eliminar retencio liquits, etc.)

Super Cremagreixos de lab Tegor

Preu normal 129€ Preu promoció 99€

Presentan aquesta revista regal 2 tractaments de lipolaser, elimina greix.
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¡Si haces dieta el resultado es el doble!
Te esperamos en corporestetic!
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HIFU FACIAL!
“EL LIFTING SIN CIRUGÍA!”

Ven a informarte este 14 de noviembre 
2019  en las puertas abiertas del 

tratamiento más novedoso y espectacular! 

Coge tu cita para tu diagnóstico gratuito y 
aprovechate del 50% de descuento solo para ti! 
Y si eres de las que le preocupa la zona corporal, 
te esperamos para tu valoracion personalizada 
cualquier día de la semana, nuestras especialistas 
te esperan con una gran sonrisa!
Resultados evidentes desde la primera sesioón!

Precio: 395€ / sesión
Promoción noviembre: 195€/sesión

Hazte con este tratamiento del que 
todos los medicos hablan!

Corporestetic es el unico centro que te ayuda a 
conseguir la figura y el peso deseado. De forma 
rapida, eficaz.

Si necesitas bajar peso nuestros resultados 
son espectaculares. La media es de minimo 5 a 
6 kilos por mes y lo mas importante tenemos la 
formula para que el mantenimiento sea súper facil 
y en épocas de excesos como las proximas fiestas 
contamos con un super tratamiento muy exclusivo, 
que aunque hagas excesos evitara que aumentes 
peso.
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LA CANTIDAD DE PROTEÍNAS QUE 
COMES ES CLAVE PARA ADELGAZAR

p Llar i decoracióp DietFlash

Con millones de personas tratadas 
en el mundo, las dietas normopro-
teicas han demostrado ser una ma-
nera eficaz, rápida y duradera para 
adelgazar. 

Sin embargo, la clave es dar con 
el aporte que cada uno necesita de 
este componente de los alimentos. 
Y es que las proteínas son claves 
para no perder elementos estruc-
turales como masa muscular. Es 
un método que tonifica, no como 
otras dietas que producen flacidez 
.Podríamos decir que es una “lipo-
escultura “alimentaria, pues los pa-
cientes pierden mucho peso pero 
aun es más el volumen y sobre 
todo de donde tienen más acumu-
lación de grasa.

En este tipo dietas en la fase 
inicial se reduce al máximo los hi-
dratos de carbono o azucares, y los 
lípidos o grasas, pero se toman ve-
getales recomendados y productos 
proteicos que junto con la suple-
mentación necesaria harán que se 
sientan muy bien; en esta fase es 
en la que se elimina la mayor parte 
del peso (sobre un 80%), los pa-
cientes se motivan mucho pues se 
ven grandes resultados día a día.

Después pasaríamos a la siguien-
te fase en la que paulatinamente 
se va reintroduciendo proteínas 
de origen animal que se habían 
restringido en la fase inicial. Se 
seguirá perdiendo peso (si es ne-
cesario) pero de forma más lenta y 
al mismo tiempo se va mentalizan-

do al paciente para que adquiera 
buenos hábitos de vida saludable, 
tanto en la forma de alimentarse, 
hidratarse, ejercicio físico etc. 

En las fases siguientes se man-
tienen las proteínas y se van rein-
troduciendo paulatinamente frutas, 
lácteos, legumbres y otras proteí-
nas animales. 

La última etapa pero no menos 
importante es la de mantenimien-
to, aprendiendo conceptos como 
crononutrición (qué comer y a qué 
horas) y ritmonutrición (cadencia 
entre comidas) y con todas ellas, 
se aprende a evitar el temido efec-
to rebote.
Para mantener el peso saludable 
conseguido a largo plazo duran-
te el tratamiento debe haber una 
educación alimentaria. Hay que 
tener claro que una dieta es la her-
ramienta para llegar a un objetivo 
marcado y hay que ser conscientes 
que si no hay un cambio de hábitos 
volveremos a aumentar de peso. 

*VENTAJAS DE LA DIETA 
NORMOPROTEICA*
• Una pérdida rápida de peso (has-

ta 8 kilos al mes en un hombre y 
hasta 6 kilos al mes en una mujer).
• Se sigue el régimen sin hambre 
ni molestias.
• Es aconsejable contar con la 
supervisión de un médico o un nu-
tricionista expertos en este tipo de 
método 
• Cuenta con recetas para comer 
bien todos los días.
• Motivación al ver resultados 
• Mentalización y motivación por 
parte del profesional para realizar 
el mantenimiento una vez conse-
guido.
• Potencia la tonificación muscular

 “No esperéis nunca la solución mi-
lagrosa. Haced posible el pequeño 
milagro todos los días “

Dr. MANUEL JIMENEZ UCERO, au-
tor de del libro LA DIETA FLASH LA 
ULTIMA DIETA

Mercedes Bach, Nutricionista.
Lorena Albarracín, Dietista.

Especialistas dieta Normoproteica.

Beneficios de DietFlash, LA DIETA NORMOPROTEICA, ¡tú última dieta!
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Aquest 
Nadal amb
8KG menys!

www.dietflash.es
* Valgut per compris superiors a 100eur.

Ja ets client nostre? Tens un amic interessat 
en el nostre mètode d’aprimament? Veniu i 
tots dos tindreu un 15% de descompte en 
producte DietFlash.

Dietflash Granollers
Carrer Travesseres, 32, 

08401 Granollers, Barcelona
938 79 68 92
629564059

Dietflash Mollet del Valles
Corporestetic,

 Carrer d'Anselm Clavé, 38-40
08100 Mollet del Vallès

935 44 57 76
661817111



p Llar i decoracióp Salut i bellesa

Quí sóm? 
Les Dones Triskel som tres dones d´Esperit Drui-
da al servei de la llum per la sanació, evolució 
i  reconexió del Ser a través de l´energia  de les 
Deeses Mares, la Mestre Kuan Yin, els arcangels, 
la cultura Celta, Druida  i l´Amor. 

Posem les eines necessàries a l´abast teu per-
que puguis Ser el que veritablement has vingut a 
Ser en aquest món. 

Tot procés passa per un canvi. Nosaltres 
t´acompanyem en aquest moment de la teva vida.

Com?
Posem a la teva dispossició  tallers, cursos ,sessi-
ons energétiques pel cos , acompanyament cons-
cient al part i pospart, trobades al bosc, rituals 
de prosperitat i evolució , ceremonies, casaments, 
bateixos i celebracions celtes, etc. Posa´t en cotacte, t‘assesorem sense cap compromís.  

On? 
Punt de contacte: botiga MINERALS PUNT DE TROBADA, Les franqueses del Vallés. 

La varita del mago, del druida o la vara de poder, es un palo elabo-
rado que puede ser de distintos materiales, madera, metal, cristal... 
Son los más utilizados. Se realizan de ramas de árboles sagrados, 
que sueltan o están cedidas por los mismos y que recogemos con 
gratitud. Los druidas depositábamos el poder custodio en un árbol 
al iniciarnos y también al morir.. Que en otras vidas al despertar 
recogíamos. 

Un árbol sagrado que compartía su energía con él y se comunica-
ba mediante un lenguaje que conocían sólo los iniciados. Utilizamos 
las varitas para abrir y cerrar espacios, en sanacion, para bende-
cir rituales, para conectarnos con energías cósmicas o como llaves 
interdimensionales de puertas. Las varitas y el mineral dirigen su 
función y junto a nuestra intención son herramientas de poder. 

El mineral como ser vivo elige su función, en sus registros se 
encuentra la matriz que porta su poder y su comunión con el espí-
ritu del árbol junto con nuestra intención canalizan la energía en la 
dirección como un rayo de luz preciso.

Encuentra tu varita mágica en nuestra tienda de Minera-
les, fabricadas artesanamente, y ritualizadas para trabajar 
solo desde una intención amorosa. 

LES DONES TRISKEL 

VARITA MÁGICA 
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pSalut i bellesa

L’adolescencia és una etapa 
complicada, tan per qui l’es-
tà vivint en primera persona 
com per qui l’acompanya.

Malgrat les percepcions 
negatives que tenen alguns 
adults sobre els adolescents, 
aquests sovint són enèrgics, 
considerats, idealistes i te-
nen un gran interès pel que 
és just i correcte. De mane-
ra que, encara que pot ser 
un període conflictiu entre 
pares i fills, l’adolescència 
també és un període per a 
ajudar els nois i les noies a 
madurar i convertir-se en les 
persones adultes que seràn 
en un futur.

A Centre Medicina Correc-
tiva pensem que la preven-
ció, l’escolta i el treball en 
aquesta edat és molt impor-
tant, ja que suposa un pont 

de vital importància pel crei-
xement personal. Per això, 
un dels serveis que ofereix 
la nostra psicòloga Patricia 
Molina és la de teràpia per 
adolescents i les seves fa-
milies.

 
En què et poden ajudar 
les sessions d’orientació 
psicològica familiar?
Les sessions familiars son 
molt recomanables per re-
vertir problemes relacionals i 
fomentar els vincles. Són un 
format de psicoteràpia que 
inclouen els diversos mem-
bres de la família, es treballa 
amb el sistema familiar com 
un tot, com un organisme 
en si mateix que té una for-
ma pròpia de relació. 

A la consulta definim i 
decidim conjuntament quins 

passos hem de fer per tal 
d’aconseguir els objectius 
que us proposeu segons la 
seva situació problemàtica i 
us acompanyem en el pro-
cés de canvi. 

Els problemes que tre-
ballem a les sessions són 
els conflictes amb la famí-
lia degut a comportaments 
desafiants i negativistes, 
discussions freqüents, que-
brantament de les normes, 
faltes de respecte, les difi-
cultats en el rendiment es-
colar, relacions conflictives 
amb els companys, aïlla-
ment, símptomes d’ansietat 
i/o depressió, acceptació 
d’identitat o orientació sexu-
al i dificultats de control d’ 
impulsos.

L’objectiu és canviar allò 
que no estigui funcionant en 

el sistema familiar i propor-
cionar-vos les eines neces-
sàries per a desenvolupar 
les vostres funcions paren-
tals.

Deixar de jutjar-se o cul-
par-se i aprofitar la col·labo-
ració mútua.

Més enllà de la gravetat 
del problema, sempre es pot 
millorar algun aspecte i amb 
petits canvis pot canviar la 
situació de forma molt im-
portant. 

Consulta’ns per aplicar 
noves estratègies, per conèi-
xer la manera més efectiva 
de parlar amb els teus fills/
es fent que us escoltin, per 
aconseguir modelar la seva 
conducta i en definitiva per 
millorar la vostra relació 
amb ells i amb vosaltres ma-
teixos. 

L’ADOLESCENCIA, UNA OPORTUNITAT 
PER CRÉIXER PLEGATS
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p Llar i decoracióp Oci i Gastronomía

A partir d’aquest dissab-
te 2 de novembre tornen 
a Mollet del Vallès les 
projeccions de cinema 
comercial, popular i fa-
miliar. Al llarg d’aquest 
proper trimestre, fins el 
diumenge 19 de gener, es 
tornaran a oferir aquelles 
pel·lícules que en aquests 
moments estan reben la 
millor acceptació de críti-
ca i públic.

Les projeccions se segui-
ran fent a la Sala Fiveller i 
les entrades també segui-
ran tenint un preu popular 
de 3 € el mateix dia a ta-
quilla, una hora abans de 
la sessió.

En total, es projectaran 
10 pel·lícules durant cinc 
caps de setmana de no-
vembre, desembre i gener, 
els dissabtes a les 18 h i els 
diumenges a les 12 h.

Novembre
• Dissabte 2. 
El Gordo y el Flaco
• Diumenge 3. 
Mascotas 2
• Dissabte 16. Erase 
una vez en Hollywood
• Diumenge 17. 
El Rei León

Desembre
• Dissabte 7. 
Ha nacido una estrella

• Diumenge 8. 
Toy Story 4
• Dissabte 21. 
Jocker
• Diumenge 22. 
El Grinch

Gener
• Dissabte 18. 
Mientras dure la guerra
• Diumenge 19. 
Elcano y Magallanes, la 
primera vuelta al mundo

NOU CICLE DE CINEMA 
COMERCIAL I FAMILIAR A MOLLET
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p Mascotesp

Cada cop sou més els pro-
pietaris de mascotes que 
ens demaneu consell per 
alimentar correctament 
als vostres peluts sobre-
tot perquè us adoneu que 
una dieta equilibrada es 
tradueix en un millor estat 
general del vostre animal 
(pell i pèl més macos, 
femtes correctes, etc.)

És un tema que clara-
ment us preocupa i com 
és un tema molt extens 
començarem una sèrie 
d’articles destinats a trac-
tar-lo. 

1.Nutrició per a una 
pell i pèl saludables
La pell és l’òrgan més 
estès del cos i té moltes 
funcions. La capa més 
superficial és l’epidermis, 

està en estat de renova-
ció constant (entre 22 i 30 
dies) per això una mala 
alimentació o canvis brus-
cos de la mateixa poden 
alterar-la. Per a una pell 
sana són importants a la 
dieta els següents ele-
ments:

- Àcids greixosos es-
sencials: omega 3 (fun-
ció antiinflamatòria) i 
omega 6 (el seu dèficit 
torna la pell escamosa). 

Han de incorporar-se a la 
dieta ja que l’animal no 
el pot sintetitzar. La seva 
deficiència provoca sebor-
rea seca, pèrdua d’elas-
ticitat cutània, pèl sec, 
al·lopècia, eritrodèrmia, 
hiperqueratosis, exudació 
interdigital, otitis externa.

-Proteïnes: vitals per a 
la renovació dels quera-
tinòcits (cèl·lules epidèr-
miques). El creixement 
normal del pèl i la quera-
tinització de la pell utilit-
zen entre un 25-30% del 
requeriment proteic diari. 
L’aport insuficient d’ami-
noàcids essencials i un 
dèficit en proteïnes fan 
que el pèl estigui desco-
lorit, trencadís, augmenta 
la caiguda del pèl i el seu 

creixement és més lent. 
- Vitamines del grup B
- Vitamina C i Vitamina 
E: antioxidants
- Vitamina A: regenera-
ció de la pell.
- Minerals

Per a mantenir una pell i 
pèl saludables és necessa-
ri que la dieta presenti una 
quantitat proteica adequa-
da, de bona qualitat i òpti-
ma digestibilitat. 

Existeixen malalties cu-
tànies amb compromís del 
sistema immunitari com 
al·lèrgia i atòpia o reacci-
ons adverses als aliments 
que amb una nutrició 
adaptada segons l’alte-
ració de la barrera de la 
pell ajudarà a la condició 
d’aquest teixit tan impor-
tant.

BONA NUTRICIÓ = SALUT I BENESTAR
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p Motorp

Sovint els concessionaris 
ofereixen els anomenats 
cotxes de quilòmetre 
zero però, què són exac-
tament? 

A l’hora d’adquirir un 
turisme, podem tro-
bar-nos diferents con-
ceptes que poden gene-
rar certa confusió: amb 
aquest article, busquem 
donar una mica de llum 
sobre això, analitzant 
les diferents classes de 
cotxes que es comercia-
litzen atenent a la seva 
tipologia des que surt de 
fàbrica.

T’expliquem tot el ne-
cessari perquè sàpigues 
amb exactitud què és un 

automòbil de quilòmetre 
zero i per què no s’ha 
de confondre, per exem-
ple, amb un seminou o 
un cotxe de gerència. 
En definitiva, conèixer 
exactament el que estem 
comprant, evitant que 
ens venguin un turisme 
com a tal quan realment 
no ho és.

Un automòbil quilò-
metre zero és sempre 
un cotxe nou.

En tractar d’un turisme 
que no ha estat usat de 
cap manera més enllà de 
les necessitats de trans-
port i emmagatzematge, 
els quilòmetre zero són 
per tant cotxes nous.

Aquestes unitats solen 
matricular pels propis 
concessionaris per tal de 
complir amb les quotes 
mínimes de venda als 
quals es comprometen, 
ja sigui de forma semes-
tral o anual, o per altres 
motius econòmics i finan-
cers. D’aquesta manera, 
tot i comptar amb ma-
trícula registrada, aques-
tes unitats es mantenen 
aparcades i sense usar-
se, esperant que es faci 
amb els seus serveis un 
comprador “de veritat”.

I com que els conces-
sionaris solen tenir pres-
sa per treure de sobre 
aquest tipus d’unitats, ja 

que els costen diners a 
com més passi el temps, 
solen comptar amb ofer-
tes i descomptes nota-
bles. A més, una altre 
de les seves avantatges, 
és que, generalment, el 
lliurament es realitza en 
pocs dies.

La clau és evitar que 
ens intentin vendre un 
‘km 0’ per una unitat que 
no ho és (de gerència, 
semi-nou) i, de trobar-lo, 
no demorar molt la seva 
compra: depenent del 
model, acabat, versió o 
equipament, és fàcil que 
voli ràpidament si la seva 
relació qualitat preu és 
molt atractiva.

COTXES DE QUILÒMETRE ZERO
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