
p oble
REVISTA DEL

Nº 87 · Octubre 2019

La Revista del Vallès Oriental i Occidental



2

Dipòsit Legal: B-11871-2013

www.revistadelpoble.cat
info@revistadelpoble.cat

15.000 exemplars mensuals

Distribució:
Vallès Oriental, Montcada,
Palau Solità i Plegamans, 
Sta. Perpètua, Polinya, 
Sentmenat, Castellar del Vallès, 
Ripollet, Sabadell...

Col·laboradors:
Adolf García 
Albert Baldó
Roger Garcia
Manuel Lopez

PUBLICITAT 
636 023 453
info@revistadelpoble.cat

Revista del Poble

STREET
MARKET

Gran
festa
major
08/09/19
de 10 a 21 h

CASTELLAR
poble

REVISTA DEL
Nº 86 · Setembre 2019

La Revista del Vallès Oriental i Occidental

04       Festa Major de Caldes
21       Llar i decoració 
31       Salut i Bellesa
37       Oci i Gastronomía

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

006-19-0033_Campanya general 19-20_Premsa-La revista del poble_14,8x7,2cm_AAFF-IMPRIMIR.pdf   1   13/6/19   15:13



3



4



Llar i decoració pFesta Major de Caldes

Caldes és un poble on la 
cultura se sent i es res-
pira. Vivim en  una vila 
enèrgica i dinàmica que 
sempre surt al carrer amb 
convicció per celebrar la 
seva  festa grossa: la Fes-
ta Major.

Es tracta d’un moment 
de retrobaments, de di-
versió, de tradicions, en 
què  plegats fem festa 
sabent que això ens con-
verteix en una comunitat 
més forta. Celebrar-la 
amb civisme és fer co-
hesió, és viure la identitat 
del nostre municipi amb 
passió i intensitat.

Voldria fer esment, 
sense ànim d’oblidar a 
ningú, de  totes les per-
sones, associacions i col-
lectius que s’hi impliquen 
un any més amb la il·lusió 
renovada. Especialment 
vull recordar les entitats 
de cultura popular, per-
què  representen l’es-
sència d’una festa que 
culmina de la forma més 
immillorable que és amb 
la tradicional Capvuitada.

En aquesta edició, 

Ajuntament, entitats i 
patrocinadors, tornem 
a conjurar-nos per pre-
sentar una programació 
extensa i per a tots els 
gustos. Petits i grans hi 

trobarem, de ben segur, 
propostes del nostre in-
terès. Només ens queda 
gaudir de la festa.

Visca la Festa Major!

Isidre Pineda
i Moncusí, 
alcalde de 

Caldes de Montbui

SALUTACIÓ DE FESTA MAJOR

5



6



7

Llar i decoració pFesta Major de Caldes

PROGRAMACIÓ
ACTES DESTACATS

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE

17.30 h Ioga per viure feliç 
Al Yoga Ashram - Carrer del Gene-
ral Padrós, 42.
A càrrec de l’Associació Yoga 
Ashram.

20.00 h Tronada inicial 
Surt al carrer o puja als terrats i 
mira el cel de Caldes com esclata 
en colors i trons per començar la 
Festa Major. 

20.05 h Marabunta
Espectacle d’humor a càrrec 
de Guillem Albà.
A l’Envelat.

21.00 h Correbars
Venda de tiquets el 26 i 27 de 
setembre de 19 a 21 h a la plaça 
de l’Àngel i del 29 al 6 d’octubre al 

Museu Thermalia.
Inici a la plaça de la República a 
càrrec del Ball de Diables.

23.00 h Lasta Sanco
Concert de música fusió electròni-
ca. A la carpa del parc de l’Estació 
a càrrec dels Castellers de Caldes 
de Montbui.

23.30 h Hotel Cochambre 
Concert de versions.
A continuació DJ. A l’Envelat.

01.00 h Concert de Juantxo 
Skalari & La Rude Band
Concert de música ska.
A continuació Gravity Dj’s.
A la carpa del parc de l’Estació.

DISSABTE 12 D’OCTUBRE

De 09.00 h a 14.00 h Tennis 

taula 
4t Torneig Memorial Domènec 
Nova. Inscripcions prèvies al tel. 
670410288 fins a l’11 d’octubre.

09.30 h Concurs de Dibuix 
Manolo Hugué
43a edició del concurs infantil de 
dibuix.
Inscripcions el mateix dia de 9.30 
a 11.30 h a El Toc.

De 10.00 h a 13.00 h Olimpía-
des infantils
8a edició de la jornada d’activitats 
esportives. Oberta a tot el públic 
infantil, no competitiva, amb la 
finalitat d’acostar els més petits a 
l’apassionant món de l’atletisme. 

10.00 h Visita guiada de l’Es-
glésia de Santa Maria
A l’Església de Santa Maria.



8



9

Llar i decoració pFesta Major de Caldes

De 10.30 h a 13.00 h  Ruta 
George Lawrence
Recorregut històric de la vila al 
voltant de la vida i el llegat del 
notable calderí d’adopció que hi té 
un carrer amb el seu nom: George 
Lawrence.

11.00 h Rugbi en família
A càrrec d’ El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista. 

11.00 h La Tresca i la Verdesca
Concert familiar amb l’espectacle 
Zum. A la plaça de l’U d’Octubre.

11.00 h Mostra de vehicles 
d’emergència
Al parc de l’Estació a càrrec de 
l’Associació de Bombers Volunta-
ris de Caldes de Montbui, Policia 
Local, Protecció Civil, Mossos 
d’Esquadra i Creu Roja..

11.30 h Cercavila castellera
Inici a l’estació d’autobusos i final 
a la plaça de la Font del Lleó.
A càrrec dels Castellers de Caldes 
de Montbui.

12.00 h Diada Castellera
Amb l’actuació dels Castellers 
de Caldes de Montbui, els Xics 
de Granollers i els Minyons de 
Terrassa.
A la plaça de la Font del Lleó.

13.00 h Corals calderines
Concert de corals de Caldes de 

Montbui.
A l’Església de Santa Maria.

17.00 h Jaume Barri
Animació infantil.
Al parc de l’Estació a càrrec de 
Castellers de Caldes de Montbui.

18.00 h Exhibició d’arts
marcials
Aikido, karate i iaido.
A la Sala Noble de Can Rius a 
càrrec de l’ Associació Cultural 
Aikido Sakaki.

18.00 h Escalabirres
Demostra les teves habilitats 
d’equilibri penjat amb un arnès 
d’una grua. Al parc de l’Estació a 
càrrec de Castellers amb la col·la-
boració d’ El Gat Penjat.

18.00 h Orquestra Maravella
Concert de tarda. A l’Envelat.

18.00 h Mumusic Circus 
Espectacle de circ Flou Papagayo.
A la Plaça de l’U d’Octubre.

18.00 h No em vull casar
Espectacle de  “commedia 
dell’arte”. A la plaça de la Font del 
Lleó a càrrec del grup de teatre 
d’ El Centre, Ateneu Democràtic i 
Progressista.

18.00 h Ball a l’Esplai
A Les Cases dels Metres a càrrec 
de l’Associació de Gent Gran de 

Caldes de Montbui.

19.00 h Cercavila i ballada 
bastonera
A càrrec dels Bastoners de Caldes 
de Montbui i les colles convidades 
Colla Bastonera del Montserratí 
d’Esparreguera, Ball de Bastons 
dels Blaus de Granollers, Basto-
ners del Casal Pere de Balaguer i 
els  Bastoners d’Artés.

21.00 h Versots i Correfoc
Lectura dels versots.
Inici i final del Correfoc a la plaça 
de la Font del Lleó.
A càrrec del Ball de Diables i dife-
rents colles convidades.

22.00 h Reskate
Concert de música d’ska-reggae.
A la carpa del parc de l’Estació a 
càrrec dels Castellers de Caldes de 
Montbui.

22.30 h Orquestra Maravella
Ball de nit. A l’Envelat.

23.30 h Adala & The Same 
Song Band
Concert de música reggae-dub.
A la carpa del parc de l’Estació a 
càrrec dels Castellers de Caldes de 
Montbui.

01.00 h Soko All Times 
Viatge musical pel temps, dels 80 
a l’actualitat.
A l’Envelat.
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01.00 h Lágrimas de Sangre
Concert de música rap combatiu.
A la carpa del parc de l’Estació a 
càrrec dels Castellers de Caldes de 
Montbui.

03.00 h Dj Sendo
A la carpa del parc de l’Estació a 
càrrec dels Castellers de Caldes de 
Montbui.

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE

09.00 h Tir amb arc
Campionat de Catalunya en moda-
litat 2D. Al Camp de Tir amb Arc 
del bosc de Torre Negrell a càrrec 
del Club Tir amb Arc Caldes de 
Montbui.

10.00 h Plantada de gegants i 
capgrossos
A l’Envelat a càrrec de la Colla de 
Geganters de Caldes de Montbui.

10.00 h Escacs
Campionat d’escacs obert a 
tothom.
A la Sala Noble de Can Rius a 
càrrec del Club d’Escacs Caldes.

De 10.00 h a 14.00 h Country 
5a Trobada de ball Country Jardí.
A l’Envelat a càrrec de l’Associació 
Jardí amb la col·laboració de la 
Fundació Santa Susanna.

11.00 h El Metre 
Espectacle de clown Jam.

A la plaça de l’U d’Octubre.

12.00 h Cercavila i ballada de 
gegants i capgrossos
Amb la participació de les colles de 
Balsareny, Montmeló, Tarragona i 
Sant Just Desvern. A càrrec de la 
Colla de Geganters de Caldes de 
Montbui.

12.00 h Missa solemne canta-
da de la Santa Majestat
Ofici de Festa Major en honor de 
la Santa Majestat amb l’actuació 
del grup coral OCTET de l´EMM 
Joan Valls.
A l’Església de Santa Maria.

12.30 h Vermut electrònic
Sessió matinal amb PD Prim amb 
diferents propostes de vermut 
i tapes. Al parc de l’Estació a 
càrrec dels Castellers de Caldes de 
Montbui.

13.00 h Ballada de gegants i 
capgrossos
A la plaça de la Font del Lleó a 
càrrec de la Colla de Geganters de 
Caldes de Montbui.
 
13.00 h Ràdio Vermut
Amb actuació d’ Imad Amrah & 
Friends. A la plaça de l’Àngel a 
càrrec de Ràdio Caldes.

13.30 h Lliurament de premis 
del concurs de dibuix Manolo 
Hugué

A la plaça de la Font del Lleó.

17.00 h Mag Pau Segalés
Espectacle de màgia.
Al parc de l’Estació a càrrec dels 
Castellers de Caldes de Montbui.

18.00 h Taller de Castells
Activitat castellera per a totes 
les edats. Al parc de l’Estació a 
càrrec dels Castellers de Caldes de 
Montbui.

18.00 h Buhos
Concert benèfic contra el càncer.
Preu benèfic de 10 €. Venda anti-
cipada al Museu Thermalia, Stage, 
Tot Música, Esporta. 
A l’Envelat a càrrec de la Junta 
Local de l’Associació Contra el 
Càncer.

18.00 h Sardanes 
Ballada amb la Cobla Bisbal Jove.
A la plaça de la República a 
càrrec de l’Agrupació Sardanista 
Calderina.

18.30 h El Cafè de la Marina
Teatre de Josep Maria de Segarra 
dirigida per F. Serra i representada 
pel GEC.
A la Sala Gran del Casino. 

20.30 h Versots i correfoc 
Infantil
Lectura dels versots a la plaça de 
la Font del Lleó.
Inici i final del correfoc a la plaça 
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de la Font del Lleó.
A càrrec del Ball de Diables i de 
diferents colles convidades.

22.00 h Concert de gralles
A la carpa del parc de l’Estació a 
càrrec dels Castellers de Caldes de 
Montbui.

23.00 h Orquestra Mitjanit
Concert de versions.
A la carpa del parc de l’Estació a 
càrrec dels Castellers de Caldes de 
Montbui. A continuació PD M&M.

23.00 h Va Parir Tour
Espectacle musical de Ràdio 
Flaixbac.
A l’Envelat.

DILLUNS 14 D’OCTUBRE

10.00 h  Festa Gran
Amb xocolatada, música, humor, 
danses i jocs tradicionals per a la 
gent gran.
A l’Envelat a càrrec de la Coordi-
nadora de Gent Gran i la col·labo-

ració de l‘Associació Cultural de la 
Dona, Assoc. de Gent Gran l’Esplai, 
Assoc. Jardí Santa Susanna, Coral 
Festa Gran, Grups de Gimnàstica 
i Balls i Danses, Grup de Ioga, 
Grup de Colònies i Fundació Santa 
Susanna.

D’ 11.00 h a 13.00 h Circ en 
família
Taller de circ en què es podran ex-
perimentar diferents tècniques de 
circ: trapezi, teles, jocs malabars, 
equilibris i bàscula.
A la plaça de l’U d’Octubre a càrrec 
d’ El Gat Penjat.

D’11.00 a 14.00 h Juga a la 
plaça
Dinamització de jocs de taula en 
català per a totes les edats.
I tu, jugues en català?
A la plaça de l’U d’Octubre a càrrec 
de l’Oficina de Català de Caldes 
de Montbui del Consorci per la 
Normalització Lingüística.

16.30 h Manualitats en anglès

Taller de xapes i manualitats per a 
infants. A la plaça de l’U d’Octubre 
a càrrec de Cambridge School.

17.00 h Festival de dansa
11a Mostra de les Escoles de Dan-
sa. A l’Envelat a càrrec del Club 
Natació Caldes i l’Escola de Dansa 
del CN Caldes.

18.00 h Songs and Fun Show
Espectacle de cançons i balls 
infantils en anglès.
A la plaça de l’U d’Octubre a càrrec 
de Cambridge School.

19.00 h Xocolatada solidària
Donatiu: 1 Euro.
A l’Envelat a càrrec de Creu Roja.

20.00 h Havaneres 
Concert a càrrec d’Ultramar, acom-
panyat de rom cremat.
A l’Envelat.

De 22.00 h a 24.00 h Final de 
Festa Major 
Pilar caminat
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Inici a la plaça de l’Àngel  i final a 
la plaça de l’Església.
A càrrec dels Castellers de Caldes 
de Montbui.
Ball de bastons com mai l’has vist!
A la plaça de l’Església a càrrec 
dels Bastoners de Caldes de 
Montbui.
Corretraca, encesa del campa-
nar i tronada final
Inici a la plaça de l’Església a 
càrrec del Ball de Diables.

CAPVUITADA 

DISSABTE 19 D’OCTUBRE

06.30 h Cursa de 100 km 
solidària
En benefici de La Casa dels Xuklis 
( AFANOC ) dedicada a la lluita 
contra el càncer infantil.
A la Torre Marimon a càrrec del 
Club Atlètic Calderí.

08.00 h Matinal excursionista
08.00 h sortida del recorregut llarg 

de 15,3 km i a les 09.00 h sortida 
del  recorregut curt de 8,5 km.
No cal inscripció prèvia, cal portar 
esmorzar, hi haurà avituallament 
de beguda i l’activitat és  gratuïta. 
Més informació al www.cecmo.net.
Inici a l’Skatepark del Bugarai  i a 
càrrec del Centre Excursionista de 
Caldes de Montbui.

11.30 h Missa i ofrena floral
A l’Ermita del Remei a càrrec de la 
Fundació Santa Susanna.

17.00 h Milla urbana
9a edició.
Informació i inscripcions a www.
cncaldes.cat/atletisme i presenci-
alment a les oficines del CN Caldes 
(93 865 04 23).
Col·laboració: 1 € (prebenjamí, 
benjamí, aleví i infantil) i 3 € (ca-
det, juvenil, veterans i absoluta).
Sortida i arribada: El Toc.
Recorregut: c. de Font i Boet, c. 
de Gregori Montserrat, av. de Pi i 
Margall, pl. de l’Àngel, c. d’Asensi 
Vega, pl. de l’Església i c. de Font 

i Boet.
A càrrec de CN Caldes – Secció 
d’Atletisme.

19.30 h Roller Disco
Balla sobre rodes (porta els teus 
patins de quatre rodes o en línia).
A càrrec del Club Patinatge Artístic 
Caldes de Montbui. Consulteu el 
lloc a festamajor.caldesdemontbui.
cat.

19.30 h Festival Hot Water 
Town IV
19.30 h Hary & the Compasses.
21.00 h Los Torontos.
De 23.00 h a 3.00 h DJ.
Entrada: 10 € socis i 12 € no socis.
Al Cafè del Centre a càrrec d’El 
Centre, Ateneu Democràtic i 
Progressista.

20.00 h 8è Trofeu de Festa 
Major La Llamborda
Al Pavelló Municipal Torre Roja a 
càrrec del Club Hoquei Caldes.
Partit d’hoquei patins de la WSEU-
ROPE CUP (competició europea) 
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entre el Recam Laser Caldes i el 
Nantes ARH (França).

20.30 h Sopar intercultural
A la pista esportiva del Bugarai a 
càrrec de l’Associació Cultural de 
la Dona.
Preu: 10 €. Venda de tiquets al 
Museu Thermalia i a l’Associació 
Cultural de la Dona.

21.30 h Sopar ball
Restauració a càrrec del Termes 
Victòria amb la música en viu del 
duet Esquitx.
Entrada: 45 € socis i 50 € no socis. 
A la venda a www.entrapolis.com/
entradas/sopar-ball-de-festa-major 
o a taquilla els dijous i diumenges 
de 17.00 h a 19.00 h.
A la Sala Gran del Casino a càrrec 
del Casino.

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE

APLEC DEL REMEI

09.00 h Trobada de cotxes 
antics vila termal de Caldes
Inici i final: plaça de Catalunya.
Org. AV Catalunya.

09.30 h Trobada de carros i 
pujada al Remei
Sortida de l’aparcament El Tint i 
arribada al Santuari del Remei.

De 10.00 h a 15.00 h Trobada 

de puntaires
Al passeig del Remei a càrrec de 
l’Associació Cultural de la Dona.

10.00 h Escacs
Partides ràpides d’escacs per a 
tothom.
Al Passeig del Remei a càrrec del 
Club d’Escacs Caldes.

De 10.00 h a 15.00 h  Fires i 
mostres  
Entitats, artesania, alimentació, 
productes locals, antiguitats i 
brocanteria.
Al passeig del Remei.

10.30 h Missa Aplec del Remei
A l’ermita del Remei.

12.00 h Cercavila 
Amb la participació dels bastoners, 
geganters, sardanista, diables i 
castellers. 
Inici a la plaça  de la Font del Lleó 
i final a l’ermita del Remei.

12.00 h  Sardanes
Ballada amb la Cobla Genisenca
Al recinte del Remei a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista Calderina

19.30 h El batec d’un poble
Actuació dansaire a càrrec de 
l’Esbart Dansaire Rosa d’Abril de 
Castellterçol.
Entrada: 9 € socis i 12 € no socis. 
A la venda a www.entrapolis.com/

entradas/el-batec-dun-poble-es-
bar-rosa-dabril-de-castelltercol o a 
taquilla els dijous i diumenges de 
17.00 a 19.00 h.
A la Sala Gran del Casino a càrrec 
del Casino.

ALTRES ACTIVITATS

21a Tómbola 
Divendres  11 a les 11 h, i dissabte 
12 i diumenge 13, a les 10 h.
A la Fundació Santa Susanna i 
a càrrec de la Fundació Santa 
Susanna.

De l’11 al 13 d’octubre 
21.00 h Sopar d’entrepans 
amb música ambient. 
Cada dia a la carpa del parc de 
l’Estació a càrrec dels Castellers de 
Caldes de Montbui.

Exposició 1886-2019. 
La Premsa Calderina. Passió per 
informar (malgrat tot)
Inauguració el divendres 
11 d’octubre a les 19 h.
Horari: 12, 13 i 14 d’octubre 
d’11.00 h a 14.00  h i de 17.00 h 
a 20.00 h, diumenge 20 d’octubre 
d’11.00 h a 14.00 h. A partir del 
15 d’octubre de dimarts a dissabte 
de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h 
a 19.00 h, diumenges (excepte 20 
d’octubre) i festius de 10.00 h a 
14.00 h.
Al Museu Thermalia.
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Unes dents en bon estat 
són un bon indicatiu de 
què el teu gos està sa i no 
pateix cap afecció greu. 
Per això, cuidar i mante-
nir una bona higiene den-
tal és fonamental per a:

• Prevenir problemes a 
les genives, evitant així el 
dolor en mastegar.

• Combatre el mal alè.
• Evitar la caiguda pre-

matura de peces dentals.
• Mantenir a ratlla l’acu-

mulació de placa bacteri-
ana i la tosca (“sarro”).

• Prevenir infeccions 
que tenen el seu origen a 
la boca i arriben per sang 
a altres òrgans (infecci-
ons renals, cardíaques, 
digestives...)

L’acumulació de placa 
bacteriana a les dents del 

gos és l’origen de múlti-
ples problemes orals a 
curt i llarg termini.

La tosca, aquella capa 
groguenca o marró que 
recobreix les dents d’al-
guns gossos, és la calcifi-
cació de la placa bacteri-

ana. Quan aquesta placa 
està massa temps adheri-
da a les dents, s’endu-
reix i es converteix en la 
temuda tosca, la qual pot 
ser una font d’infeccions.

És per això que hem 
de preocupar-nos de la 
salut dental del nostre 
gos i procurar realitzar 
una neteja rutinària. Per 
fer-ho, comptem amb 
raspalls de dents disse-
nyats específicament per 
les nostres mascotes, 
així com dentífrics també 
per a ells. Rentar la seva 
boca amb regularitat ha 
de formar part de la seva 
rutina d’higiene habitu-
al, de manera que com 
abans comencis a fer-ho, 
més ràpid s’acostumarà. 
També existeix dentífric 

en esprai que es polvo-
ritza directament sobre 
les dents o en líquid que 
es barreja amb l’aigua. 
Per últim, podem utilit-
zar també joguines es-
pecífiques, ossos i altres 
premis comestibles que 
estan pensats perquè el 
nostre gos elimini la tosca 
mentre els mastega.

Quan passa bastant 
temps sense atendre la 
higiene bucal de la nostra 
mascota, el més probable 
és que ens trobem amb 
mal alè i grans plaques 
de tosca adherides a les 
dents. En aquests casos 
l’única solució és una 
neteja bucal realitzada 
per un veterinari amb un 
aparell d’ultrasons, sota 
anestèsia.

HIGIENE BUCAL
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ÉS PERILLÓS UTILITZAR AURICULARS 
DE FORMA NO ADEQUADA?

La OMS  alerta que 1.000 
milions de joves tenen 
un  risc elevat de patir 
pèrdues d’audició a causa 
d’escoltar música a altes 
intensitats.

 Escoltar música amb 
auriculars durant períodes 
de temps llargs i a  altes 
intensitats, concerts, dis-
coteques.... Són activitats 
lúdiques que no semblen, 
implicar un risc per la sa-
lut, en concret la auditiva, 
però poden arribar a ser 
perilloses si no es prenen 
les mesures adequades. 

Segons alerten els es-
pecialistes en salut audi-
tiva, l’exposició perllonga-
da a sons o sorolls elevats 
genera pèrdua d’audició 
irreversible. Sobretot a 
la població jove que són 
qui estan més exposats a 
aquest fenomen.

Aquesta pèrdua d’audi-
ció o hipoacúsia està ca-
racteritzada habitualment 
en l’afectació a les fre-
qüències agudes. Aquest 
fet ens provoca una pèr-

dua d’intel·ligibilitat de 
les paraules. Falta de 
comprensió. “ Jo hi sento, 
però no ho entenc”.

Actualment els joves 
estan exposats a pràcti-
ques nocives que poden 
afectar a la seva salut 

auditiva. Per exemple, 
escoltar música a volums 
molt alts o freqüentar 
llocs amb alts nivells de 
soroll.

Estudis realitzats des 
de la Comissió d’Audiolo-
gia de la Societat Espa-
nyola de Otorinolaringolo-
gia i Cirurgia de Cap i Coll 
(Seorl-CCC), destaquen 
que actualment en les 
visites “ estem observant 
que als 40 s’estan mani-
festant trastorns auditius 
típics de persones de 60”.

La recomanació que 
volen transmetre a la so-
cietat és “ conscienciar a 
la població que la salut 
auditiva és tant important 
com la salut visual i que 
hem de protegir les nos-
tres oïdes de tot allò que 
es consideri altament pe-
rillós”.

És aconsellat realitzar 
una revisió auditiva de 
forma anual. No dubti en 
consultar-nos si ha notat 
algun tipus d’alteració en 
la seva audició.

Llar i decoració pFesta Major de Caldes
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Cada cop són més les 
llars que tenen com a 
company pelut un gat. És 
per això que en aquesta 
ocasió ens volem centrar 
en quelcom important 
que heu de saber si teniu 
un gat (o més d’un) de in-
terior (el que s’anomena 
gat “indoor”): l’enriqui-
ment ambiental.

Què és?
Millorar el seu benestar 
físic i emocional per mi-
llorar la seva qualitat de 
vida a casa. Qualsevol es-
tímul que actuï de mane-
ra positiva sobre el gat és 
enriquiment ambiental: la 
seva relació amb les per-
sones, la seva interacció 
amb altres animals, una 
bona alimentació i l’accés 
a jocs pel seu desenvolu-

pament físic i emocional 
en són alguns exemples.

Els gats són animals 
predisposats a patir es-
très el qual els pot gene-
rar problemes a la seva 
salut i al seu comporta-
ment, cosa que repercu-
tirà a la tranquil·litat de 
la llar.

Tipus:
- Estímuls sensorials: 
impulsen l’animal a l‘ex-
ploració. Aquest estímuls 
aconsegueixen intensifi-
car tots els seus sentits, 
en especial el de l’olfacte.
- Estímuls alimentaris: 
orientats a proveir-los els 
seus aliments de manera 
fàcil i controlada, evitant 
els excessos i la frustra-
ció.
- Estímuls de manipu-

lació: es tracta d’incen-
tivar la investigació i la 
l’exploració per part de 
l’animal. Se sol recórrer a 
la utilització de joguines 
especialitzades.
- Estímuls de l’entorn: 
són aquells que ajuden 
a millor l’hàbitat del gat, 
determinant les seves 
àrees d’alimentació, higi-
ene, descans i lleure tal i 
com farien a la natura en 
estat lliure.
- Estímuls socials: con-
sisteixen en optimitzar 
la seva relació tant amb 
humans com amb d’altres 
gats o inclús animals d’al-
tres espècies.

Com el podem dur a 
terme?:
La relació amb un altre 
felí o un gos pot ser molt 

positiva, tot i que us heu 
d’assegurar que existeix 
compatibilitat entre amb-
dós animals.

És recomanable deixar 
que l’animal tingui accés 
a joguines que li ajudin 
a mantenir un adequat 
desenvolupament físic i 
mental, sobretot aquells 
que no tenen un fàcil ac-
cés a l’aire lliure. N’hi ha 
de molts tipus al mercat, 
només heu d’esbrinar 
amb què es torna boig 
el vostre gat... un ratolí, 
una pilota, ocellets amb 
plomes, fins i tot objectes 
quotidians que tenim per 
casa poden estimular el 
nostre gat a jugar!

Per a més informació 
no dubteu en pregun-
tar-nos!

GATS – ENRIQUIMENT AMBIENTAL
Llar i decoració pFesta Major de Caldes



20



21



22

p Llar i decoracióp Llar i decoració

La nova generació d’Echo 
compta amb un disseny 
de tela actualitzat amb 
diverses opcions de color 
que s’adapten a qualse-
vol estil. L’Echo compta 
amb la mateixa construc-
ció d’àudio que el l’Echo 
Plus, inclòs un woofer de 
76 mm i un augment del 
volum en la part poste-
rior per greus més forts i 

aguts més nítids.
L’Echo Dot amb rellot-

ge està basat en el dis-
positiu Echo més venut, 
però amb una pantalla 
LED senzilla i brillant que 
el converteix en el millor 
complement per a la tau-
leta de nit o el taulell. La 
pantalla LED s’ajusta au-
tomàticament segons la 
brillantor de l’habitació 

perquè puguem consultar 
l’hora fàcilment, pregun-
tar quina és la tempera-
tura de fora, posar una 
alarma al matí o un tem-
poritzador per cuinar. A 
més, podem tocar la part 
superior del dispositiu per 
posposar l’alarma. 

Gràcies a seus cinc al-
taveus direccionals inte-
grats, Echo Studio està 

dissenyat per crear un 
so de gran qualitat clar i 
amb matisos, que realça 
l’espai. L’Echo Studio re-
coneix automàticament 
l’acústica de l’espai en 
què es troba i ajusta la 
reproducció d’àudio per 
proporcionar un so òptim, 
tant és el lloc en el qual 
estigui, és perfecte per a 
la sala d’estar.

NOVA LÍNIA DE DISPOSITIUS 
ECHO D’ AMAZON
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Consulte en Gress condiciones de la promoción

los días

20 sep / 05 oct

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30h

www.gress.es

10,65€/m2

Desde

PORCELÁNICO
IMITACIÓN MADERA
23x120cm
1a calidad

+ de 50
modelos

diferentes!

¡MÁS DE 600 MODELOS
DE PAVIMENTOS EN STOCK!

EN

¡elige el tuyo!

PORCELÁNICO
RECTIFICADO 
60x60cm
1a calidad 6,50€/m2

Desde + de 100
modelos

a escoger!
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Les aromes marquen els 
espais més del que pen-
sem ¿No t’has fixat que 
moltes grans cadenes fan 
olor d’una forma especial 
que ens permet associar 
aquesta aroma als valors 
de la signatura? A les ca-
ses passa el mateix. L’olor 
pot aconseguir que una 
casa sigui extremada-
ment acollidora, o que et 
donin ganes de sortir-ne 
corrents.

OMPLE LA CASA D’ES-
PELMES PERFUMADES
Són boniques, decorati-
ves... hi ha més, són per-
fectes per encendre quan 
arriba una visita o quan 

volem crear una atmos-
fera acollidora si volem 
passar una tarda casola-
na llegint un llibre o unes 
revistes.

LA LAVANDA 
ÉS UN CLÀSSIC
Ens encanten els armaris 

que fan olor de lavan-
da. És com l’olor a net 
de la nostra infantesa. 
Pots tenir lavanda seca 
en un gerro, o comprar 
(o preparar) saquets per 
ambientar i que no facin 
pudor armaris i calaixos. 
És important que talls 

l’espígol abans que les 
seves flors es marceixin, 
i penjar-la cap per avall 
en un lloc sec i sense llum 
almenys durant un mes.

HUMIDIFICADORS
AMB OLIS ESSENCIALS
Els humidificadors d’olis 
essencials s’han convertit 
en un element imprescin-
dible en moltes cases per 
proporcionar aquesta aro-
ma agradable que bus-
quem quan va a arribar 
una visita, o per ajudar a 
crear l’atmosfera adequa-
da a l’hora d’anar-nos al 
llit a afavorir un ambient 
humit i aromàtic ideal per 
dormir millor.

ONZE TRUCS PERQUÈ LA TEVA 
CASA FACI BONA OLOR
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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.
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DAVID EVANGELINO 
VÁZQUEZ CUADRA

EL SOSTRE DE VIDRE 
A LA POLITICA
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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 

Cualquier época del año es ideal 
para iniciar el tratamiento de nuestra 
depilación láser, ya que tambien se 
puede realizar en pieles bronceadas.

Los resultados son muy buenos 
desde las primeras sesiones.

¡¡¡ ES INDOLORO!!!
Los precios son ajustados según la 
zona a realizar (mini, pequeña, me-
diana y grande).

Se puede abonar por sesión, o en 
bonos económicos y personalizados 
según la necesidad de cada cliente.

Dolce láser shr new system es 
la fusión de las tecnologias más in-
novadoras. 

Se une la efectividad del sistema 
de barrido de alta velocidad con la 
refrigeración consiguiendo resulta-
dos nunca vistos antes, en un tiempo 
récord.

La sensación de dolor es mínima, 
ya que el calor que destruye el pelo 
se emite de una manera progresiva 
y en movimiento, con lo cual la sen-
sación térmica es casi nula.

Si a esto le añadimos que se utili-
zan sistemas de frio incorporados en 
el propio cabezal, los clientes eligen 
dolce láser shr new system como 
el mejor sistema de depilación láser.

¡EL LÁSER DEL QUE 
TODO EL MUNDO HABLA!

DOLCE LASER CON SISTEMA SHR NEW SYSTEM

Centre especialitzat en 
remodelación corporal Ifu, 

criolipolisis, lipolaser, 
presoterapia, mesoterapia, 

radiofrecuencia, cavitacion...
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CENTRO ESPECIALIZADO 
EN TRATAMIENTOS DE 

REMODELACIÓN CORPORAL

Llámanos y pide tu asesoramiento y diagnostico gratuito.              

93.544.57.76 - 661.81.71.11

LIPOLASER
Moldeador de silueta por estimulos eléctrico 
y laser reductor.

CAVITACIÓN
Técnica de reducción de la grasa localizada 
por sonidos ultrasónicos, haciendo perder 
volumen.

RADIOFRECUENCIA
Estimula el colágeno corporal y facial, 
también se usa para recuperación de 
lesiones musculares y Oseas.

PRESOTERAPIA
Estimula el sistema linfático con 
recuperación de la circulación de retorno.

HIFU
Remodela la silueta, elimina grasa localizada, 
compacta el tejido, difumina celulitis…
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És un tratamiento, que atrvés de microp-
erforaciónes, penetra el producto según 
la necesidad del paciente.

Abre entre 500 y 750 microcanales por 
segundo, consiguiendo el mejor resulta-
do en menor tiempo, generando una re-
acción autoinducida a crear colágeno y 
elastina.

Otorga firmeza, elasticidad y una 
mayor capacidad de recuperación; acel-
erando la cicatrización, la reparación de 
los tejidos y la regeneración celular de 
la piel.

• Elimina los tejidos dañados de poros, 
cicatrices y marcas.

• Rejuvenecimiento: estiramiento de 
la piel, reducción de líneas finas y arru-
gas

• Administración de vitaminas y otros 
agentes para la lucha contra el envejec-
imiento

• Reducción de cicatrices de acné: re-
duce la profundidad de las cicatrices del 
acné y poros dilatados

• Estrías: reducción de estrías en la 
piel.

• Estimulación del crecimiento del pelo 
(introducción de activos contra la caída 
capilar)

• Tratamiento de manchas (melasma)
• Estiramiento de la piel (tratamientos 

lifting sin cirugía para los tratamientos 
de reafirmación)

• Terapia de inducción de colágeno 
(tratamientos revitalizantes dérmicos y 
de hidratación)

• Tratamientos corporales anticelulíti-
cos, lipolíticos, reafirmantes… depen-
diendo de la introducción de principios 
activos (carnitina, alcachofa, cafeina, 
fosfatidilcolina,…).

LORENA ALBARRACIN 
Experta medic&estètica

JULIA VILA 
Tècnica laser i aparatologia estètica

DERMAPEN
p Salut i Bellesap Salut i Bellesa
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Estrenem la tardor amb 
moltes ganes de cen-
trant-se una mica i tornar 
als bons hàbits que ens 
ajuden a tornar a estar 
en forma. Recuperar els 
bons hàbits després de 
l’estiu és fonamental, en-
cara que no sempre resul-
ti fàcil després del relax 
estiuenc. Les vacances 
són un dels moments més 
esperats de l’any. Molts 
de nosaltres sortim a ca-
minar, a gaudir d’activi-
tats que no podem fer en 
altres estacions de l’any i 
ens oblidem de les obli-
gacions que carreguem 
al llarg de l’any.. Ens re-
laxem però la relaxació 
no ha de confondre’s amb 

descurar els bons hàbits 
i cometre més excessos 
dels deguts, tot i que això 
és el que sovint acaba 
passant i és normal.

Saltar-se la dieta, i tor-
nar amb alguns quilos 
de més després de les 

vacances, i l’exposició al 
sol per a bronzejar-se so-
len ser dos dels excessos 
més freqüents durant els 
mesos de més calor. Tot 
molt temptador a l’estiu, 
però i a la tornada? És el 
moment de reprendre la 

rutina, no només en els 
horaris, també en qüestió 
de salut, per on comen-
çar? 

A Centre de Medici-
na Correctiva oferim un 
programa de nou setma-
nes de durada en el que 
aprendrem i recuperarem 
els hàbits que cal que ens 
acompanyin al llarg de 
l’any. Un equip d’especia-
listes  guíen tot el procés, 
molt important per tal de 
seguir motivats i aconse-
guir la fita que ens mar-
quem. Nutrició, exercici, 
activació muscular, tot en  
un programa fet a mida 
perque tots i totes trobem 
l’equilibri dins de les nos-
tres possibilitats.

TORNAR A LA RUTINA AMB UN 
SOMRIURE, QUI S’APUNTA?
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RECORDS
Recordo els setze anys,
quan et vaig estimar

on les pors i covardies
em frenaren i reprimien

no em deixaren manifestar.
Ara, que ja tinc blanc el cap
i els records em són enyors.
Ara, que les pors són ombres
i les ombres no em fan por.
Ara, et dic amb gran honor

el molt que et vaig voler;
no sabia ni com dir-ho

no tenia més saber.
Ara, t’ho dic sense gens de por
i en dir-ho, em fa sentir millor.

Jaume Baigual i Rusiñol
  (El poeta de Sentmenat)
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INGREDIENTS:
250 g d’ametlla 
crua mòlta
250 g de sucre
Ratlladura d’una llimona
125 g de patata cuita
1 ou
70 g de coco ratllat
60 g de pinyons
50 g d’ametlles 
crues senceres

ELABORACIÓ:
Netegem la llimona i rat-
llem la pell amb un rat-
llador. Barregem amb el 
sucre.

En un bol posem el su-
cre amb l’ametlla mòlta. 
Barregem bé.

Coem la patata amb 
la pell o la cuinem al mi-
croones, ben embolicada 
en plàstic. La pelem i la 

aixafem amb una forqui-
lla.

Casquem l’ou i separem 
la clara; la reservem per 
després. Batem una mica 
el rovell i afegim 3/4 d’ella 
a la patata; ens guardem 
una mica de rovell per 
afegir després si la ba-
rreja ens resulta massa 
seca. Barregem i afegim 
aquest puré a l’ametlla 
amb el sucre.

Unim el puré de pata-
ta i la barreja d’ametlla i 
sucre durant almenys un 
minut, en un robot amb 
pala o a mà amb espàtu-
la. Cal perseverar, perquè 
al principi costa homo-
geneïtzar-ho, però acaba 
per formar-se una pasta 
una mica enganxosa. Si 
la veiem massa pringosa, 

que costi formar una bola 
sense quedar-se amb la 
meitat de la massa en-
ganxada a les mans, po-
dem afegir una mica més 
d’ametlla o fins i tot hi ha 
qui afegeix farina corrent. 
Per contra, si després de 
treballar-la veiem massa 
seca afegirem la resta del 
rovell que reservem ante-
riorment.

Per fer els panellets de 
pinyons i d’ametlla fem 
les boletes amb la massa. 
Una vegada que les tenim 
totes formades passem 
per clara d’ou les que vul-
guem cobrir amb pinyons. 
Posem els pinyons en un 
bol i les anem arrebos-
sant; les anirem col·lo-
cant sobre una safata de 
forn.

Posem al forn els pane-
llets al forn a 150 º-160º, 
amb el grill connectat 
perquè es daurin per so-
bre, però amb la safata 
en un nivell intermedi, 
no molt a prop del grill 
perquè no se’ns prenguin 
els pastissets. Coem uns 
10 minuts, no gaire més, 
i els treiem quan estiguin 
daurats.

RECEPTA DE PANELLETS
p Llar i decoracióp Oci i Gastronomía
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MINERALS PUNT DE TROBADA

Cristalls i minerals
Articles de regal - Figures de fades 

Bijuteria amb minerals 
Meditació - Xerrades - Slow tea

PROMOCIÓ 
MES DE OCTUBRE

per compres superiors a 10€ en 
figures, fades, minerals/cristalls, 

o bijuteria amb minerals...
et REGALEM una pedreta màgica  

per harmonitzar un xacra.

Et farem el test 
amb el nostre pèndul.

pOci i Gastronomía
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El festival se celebrarà 
del 17 al 20 d’octubre a 
Roca Umbert de Grano-
llers. Aquest tercer any 
de Panoràmic, el festival 
de fotografia, cinema i 
nous mitjans audiovisuals 
més complet, se centra en 
aquest satèl·lit mirantse’l 
i analitzant-lo des de tots 
els angles possibles.

Conferències 
extraordinàries
En la conferència inau-
gural, el reputat fotògraf 
Joan Fontcuberta i el co-
missari Andrés Hispano 
ens parlaran del concepte 
d’enguany. Amb el títol Úl-
tima Thule: la colonització 
de l’espai, es fa honor a 
les imatges que ens han 
arribat aquest 2019 de 
l’objecte més llunyà del 
sistema solar mai obser-
vat. També tindrem la 
fortuna d’escoltar Carlos 
González Pintado, l’engin-
yer que va transmetre a 
la NASA dels Estats Units 
d’Amèrica la confirmació 

de l’arribada a la Lluna de 
l’Apollo 11.

Petits astronautes
Aquest any els més joves 
tindran l’oportunitat de 
gaudir el Panoràmic amb 
un taller de coets i un 
d’observació dels planetes 
Júpiter i Saturn gràcies a 
l’Associació Astronòmica 
de Sabadell. Al Museu de 
Ciències Naturals podran 
conèixer la història de la 
reina Cassiopea i la prin-
cesa Andròmeda, dues 
constel·lacions de l’hemis-
feri nord. També hi haurà 

pel·lícules per a ells com A 
Grand Day Out, l’aventura 
lunar dels divertits perso-
natges de plastilina Wa-
llace & Gromit i l’empresa 
Rex Arcade instal·larà mà-
quines de matar marcians 
que també faran xalar els 
més grans.

Tallers i 
exposicions lunars
Les artistes Lurdes Basolí i 
Alicia Kopf impartiran wor-
kshops per reflexionar so-
bre les pròpies emocions i 
imatges. Kopf ens proposa 
un apropament especula-

tiu a les idees d’intimitat 
i amor a partir de l’anàlisi 
d’imatges del cinema de 
ciència-ficció i Basolí, a 
través de revisar el propi 
arxiu fotògrafic professio-
nal o vernacular, ens farà 
repensar la nostra foto-
grafia des d’un lloc més 
conscient, per generar un 
repertori visual més lliure 
de les velles estructures 
colonials tant reproduïdes 
pel fotoperiodisme.

Pel·lícules fantàstiques
Dotze propostes per als 
adults des dels cèlebres 
curtmetratges sobre la 
Lluna de Georges Méliès 
passant pel viatge a la 
Lluna de Frederic Amat 
inspirat en l’únic guió de 
Federico García Lorca, 
fins a la pel·lícula de Bart 
Sibrel on defensa una 
teoria conspiratòria sobre 
l’arribada de l’home a la 
Lluna. El Cinema Edison 
també ha programat l’es-
trena d’Apollo 11 de Todd 
Douglas Miller.

EXPLOREM LA LLUNA 
AL FESTIVAL PANORÀMIC
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El Agility es un juego básico, inspirado en la hípica, es visto como un deporte para perros que sortean obstáculos y que 
demuestran unas cualidades físicas y una respuesta al adiestramiento ejemplar, esta disciplina, hoy en día considerada 
todo un deporte con sus torneos, eventos y una gran cantidad de adeptos, nació como un juego educativo. Y aunque 
nosotros pensemos que nuestro perro no haga agility a nivel competitivo o de exhibición, lo podemos utilizar como 
actividad básica que cumple con aspectos primordiales como adiestrar, educar y también como ejercicio físico para 
nuestro perro y para nosotros divertirnos juntos.

                                         
Como todo juego educativo requiere de mucha paciencia, pero con constancia 
podemos conseguir que nuestro perro consiga agilidad, haga ejercicio, aprenda a 
seguir nuestras indicaciones y, por supuesto, a compartir con nosotros un rato de 
juego muy agradable y que tenga una capacidad para obedecer. 
                                                                                                   
Al principio, lo haremos  con obstáculos muy sencillos  indicándole por donde pa-
sar, saltar, etc. para que siempre tenga éxito y esté motivado para querer hacer más 
ejercicios  para que con el tiempo y con el entrenamiento vaya aprendiendo recor-
ridos más complicados; recordar que siempre es muy importante premiarle cuando 
lo haga bien mediante una caricia  o recompensa que le guste mucho (juguete, co-
mida…..) y sea su preferida, REFORZADO SIMPRE EN POSITIVO conseguiremos 
que poco a poco consiga agilidad, destreza y sin darnos cuenta hará ejercicio  físico 
tan necesario para gastar y quemar su energía.

      
Como actividad física es recomendable a todo tipo de perros que necesiten ejercicio cotidiano, aunque lógicamente no 
hay limitación para ninguna raza o tamaño. Simplemente deben estar sanos, no tener problemas físicos que le permitan 
correr o saltar. Lo ideal es que el agility se empiece a enseñar, como 
un juego, cuando el perro ya ha superado su etapa como cachorro. 
Antes, seguramente el juego se convertirá en una excusa para hacer 
sus travesuras y además no estará aún maduro y preparado para en-
tender con detalle las indicaciones que le hagamos.
                                                
Por último si entendéis que esta actividad de Agility os puede ser 
agradable y buena para vuestro perro y para vosotros mismos,  os 
animamos a que lo disfrutéis, conozcáis y practiquéis  con nosotros 
en Centro Deportivo Canino Can Roja.  

p Llar i decoracióp Can Roja

Centro Deportivo Canino Can Roja

AGILITY COMO JUEGO EDUCATIVO
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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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El Festival Internacional 
de Música SONA MO-
LLET arriba a la 4a edició 
amb un excel·lent palma-
rès musical que aplega 
des de joves promeses 

fins a intèrprets consoli-
dats del panorama mu-
sical actual en els estils 
de jazz, piano i música 
de cambra. Tota aquesta 
qualitat musical s’aplega 

a Mollet en un festival so-
lidari contra la leucèmia.

El festival es divideix en 
tres parts: el divendres 4 
d’octubre, a les 21 h, hi 
haurà jazz al Mercat Vell, 

el dissabte 5, a les 18 h, 
concert de piano al Teatre 
de Can Gomà, i diumen-
ge 6, a les 11 h, música 
de cambra també a Can 
Gomà.  

SONA MOLLET






