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Llar i decoració pStreet Market Castellar

Dins la Festa Major de 
Castellar del Vallès els 
comerços surten al carrer

La fira Street Market 
Gran Festa Major omplirà 
de paradetes de tot tipus 
els carrers Sala

Boadella, Hospital i 
Montcada, el diumenge 
8 de setembre. Es tracta 
d’una activitat del

programa de la Festa 
Major de Castellar, orga·
nitzada per l’Associació 
de Comerciants (Comerç

Castellar) amb la col·
laboració de l’Ajuntament 
de la vila. Aquest mercat 
de comerç instal·lat al

carrer obrirà a les 10 
del matí fins les 21 hores.

Aquesta vegada l’es·
deveniment vol recuperar 
les grans festes majors 
que esdevenien en els

pobles a principis del 
segle XX, amb els seus 
envelats guarnits amb 

llums i garlandes.
Per donar un caire di·

vertit i singular a la jor·
nada tenim previst un lloc 
central per poder-hi

ballar amb música de 
diferents estils. Tanma·
teix, a les 11 del matí hi 
haurà un taller de

garlandes relacionat 
amb la fira, on els nens 
i nenes podran fer les se·
ves pròpies obres, i

diversos tallers de gra·
fologia, d’una hora de du·
rada cada un, durant tot 
el dia.

A la fira, hi haurà una 
trentena de parades ubi·
cades entre els carrers 
Sala Boadella, Hospital i

Montcada, que oferi·
ran als visitants diferents 
productes. S’hi podrà tro·
bar, roba, complements

i calçat, passant per 
llibres, artesania i biju·
teria, a més del sector de 

l’alimentació amb
embotits, formatges, i 

garapinyades, una expo·
sicions de cotxes, i fins i 
tot, un tastet de vermut

a granel. Per altra 
banda, la fira també 
comptarà amb dues am·

bientacions musicals en 
directe,

una pel matí i una 
altra per la tarda. T’es·
perem el diumenge 8 de 
setembre a la Fira Street

Market Gran Festa Ma·
jor!

ELS COMERÇOS DE CASTELLAR 
SURTEN AL CARRER
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Una cercavila d’entitats 
de cultura tradicional i po·
pular i un pregó a càrrec 
de l’entitat Suma i Borja 
Sand Artist donaran el 
tret de sortida a la festa

Oques Grasses, Momo, 
O’Funk’Illo, Joan Rovira 
i Sense Sal són els caps 
de cartell de la Festa Ma·
jor 2019 de Castellar del 
Vallès, un esdeveniment 
que tindrà lloc oficialment 
del 6 al 9 de setembre. El 
programa d’enguany in·
clourà més d’un centenar 
d’activitats, comptabilit·
zant també alguns actes 
previs i posteriors que 
s’han organitzat durant 
la primera quinzena de 
setembre.

La colla de Diables de 
l’Esbart Teatral,els Tucan·
tam Drums, els Castellers 
de Castellar i els grups de 
Ball de Gitanes i Ball de 
Bastons donaran la ben·
vinguda a la Festa Major, 
amb una cercavila que, 
divendres 6 de setembre, 
a partir de les 19.30 h, 
farà un recorregut que 
anirà des de la plaça de 
Catalunya fins a la plaça 
d’El Mirador.

En aquest espai, l’enti·
tat solidària Suma+ Cas·
tellar, que aposta per la 
millora de recursos per 
a la diversitat a les au·
les, serà l’encarregada de 
dur a terme el pregó de 
Festa Major. L’acte, que 
començarà a les 20.30 
h, comptarà amb la par·
ticipació de Borja Sand 
Artist (Companyia Ytu·
quepintas), que oferirà 
un espectacle a mida per 
a l’ocasió amb música en 
viu i projecció en directe 

a partir de dibuixos realit·
zats amb sorra sobre una 
taula de llum artesanal.

Just a continuació, a les 
21 hores, tindrà lloc un 
dels plats forts d’aquest 
any: l’actuació a la ma·
teixa plaça d’El Mirador 
d’Oques Grasses, un dels 
conjunts amb més ressò 
de l’escena musical cata·
lana del moment. La for·
mació osonenca oferirà a 
Castellar un dels concerts 
de la gira Fans del sol, 
nom que rep el seu quart 
disc.

A més, la plaça d’El Mi·
rador també serà l’esce·
nari de dos concerts més. 
Dissabte 7 de setembre, 
a les 23 hores, hi actua·
rà el grup Momo, una de 
les bandes més destaca·
des de tribut a Queen, 
que des de l’any 2000 ha 
ofert més de 700 concerts 
i que recordarà diferents 
èpoques de la trajectòria 
de la mítica formació que 
integraven Freddie Mer·
cury, Brian May, George 
Deacon i Roger Taylor. 
El concert tindrà lloc just 
després de la projecció a 
la fresca de la pel·lícula 
Bohemian Rhapsody, bi·
opic que explica l’ascens 
meteòric de la banda, 

des de la seva formació 
a principis dels anys 70 i 
fins al concert Live Aid de 
1985.

I diumenge 8 de setem·
bre serà el torn de Joan 
Rovira, que presentarà 
el seu tercer disc, Dies 

millors, en un concert en 
què també repassarà al·
guns dels seus èxits ante·
riors. El concert d’aquest 
artista ebrenc que com·
bina el mestissatge festiu 
amb la música d’autor co·
mençarà a les 23 hores.

FESTA MAJOR 
DE CASTELLAR DEL VALLÈS

p Salut i Bellesap Festa Major de Castellar
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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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p Salut i Bellesap Fira Medieval Sentmenat

El darrer cap de setma·
na d’aquest mes de se·
tembre arriba la setena 
edició de la Fira Medieval 
que es celebra en l’entorn 
incomparable del Castell 
de Sentmenat, com ja es 
habitual contarà amb una 
trentena de parades d’ar·
tesans tant del poble com 
vinguts de fora, quatre 
tallers d’oficis on petits i 
grans poden aprendre a 
fer de rajoler, escloper, 
cisteller o vidrier. Aquest 
any apart de les atracci·
ons habituals pels nens 
contarem amb un altre 
Castell que segur que 
cridarà força l’atenció de 
la mainada (serà la fira 
dels dos castells). Repeti·
rà l’espectacle d’aus que 

l’any passat va entusias·
mar al públic visitant, hi 
haurà actuacions i anima·
cions en el recinte de la 
fira, diferents serveis de 
bar amb una zona habili·
tada per estar, accés lliure 
a la planta baixa i terrassa 
del Castell i com ja es tra·
dicional el sopar medieval 
que en principi es farà a 
l’interior del Castell a la 
primera planta cosa que 
fa que l’aforament sigui 
força limitat. Confiem en 
que com l’any passat ens 
respecti el temps i ani·
mem a tots els lectors a 
que visitin i gaudeixin 
d’aquesta fira.

Grup d’Amics del Museu 
Arxiu de Sentmenat

7ª EDICIÓ FIRA MEDIEVAL DEL 
CASTELL DE SENTMENAT
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p Salut i Bellesap Festa Major de Ripollet

L’artista Sara Medina 
amb el pseudònim Sa·
rayeye ha estat la gua·
nyadora del Concurs de 
Cartells per a la Festa 
Major de Ripollet 2019. 
El cartell represanta la 
festa al carrer amb gent 
de totes les edats en un 
correaigües.

El cartell de Sara Me·
dina ha rebut un total de 
891 vots. En segon lloc ha 
quedat el cartell presen·
tat per Rauxa amb 714 
vots i tercer el de Meraki 
amb un total de 711 vots. 
Un total de 2316 veïns de 
Ripollet han participat a 
l’elecció del cartell. 

EL PROGRAMA 

Prop de 90 activitats, que 
arribaran a tots els barris 
i per a tots als públics, és 
el resultat de l’intens tre·
ball realitzat enguany per 
la Comissió de Festa Ma·
jor. Una Festa Major amb 
perspectiva de gènere i 
emmarcada en l’Any de 
les Arts Escèniques, que 
manté el pressupost de 
220.000€ de l’any passat. 
Treballat per les pròpies 
entitats des del passat 
mes d’octubre, el progra·
ma gira entorn els qua·
tre eixos que s’han anat 
reforçant durant aquests 
quatre anys: participació, 
descentralització, àmplia 
oferta i personalitat prò·
pia.

EL CARTELL DE LA FESTA MAJOR 
SERÀ DE L’ARTISTA SARA MEDINA
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pFesta Major de Santa Perpètua

Gairebé una seixantena 
d’activitats conformen la 
programació de la Festa 
Major de Santa Perpètua 
que s’inicia de manera 
oficial aquest divendres 
30 d’agost i que es per·
llongarà fins el proper di·
lluns 2 de setembre.

Com a principals no·
vetats del programa 
destaquen la proposta 
Travessem la bassa, que 
consisteix a creuar d’un 
cantó a l’altre la bas·
sa del parc Central amb 
una embarcació casola·
na; una disco mòbil per 
a adolescents a un nou 
espai, a la plaça de l’Era; 
i la Festa dels Colors i la 
matinal d’aventura que 
es faran al Parc Munici·
pal.

Exposicions, balls d’or·
questra, activitats infan·
tils, concerts, esports, 
nit de versions, cultura 
popular i tradicional, la 
segona Ruta del Pinxo, 
l’Espai Ràdio són algunes 
de les propostes de la 

festa gran del municipi, 
dissenyada pel Consistori 
i les comissions de Festa 
Major i Deskoncerts amb 
la col·laboració de més 
d’una trentena d’entitats 
culturals i esportives de 
Santa Perpètua.

Aquest divendres 30 
d’agost la cercavila de 
gegants, a les 19 hores, i 
el pregó amb l’espectacle 
Bot Project, a les 20 ho·
res, a la plaça de la Vila 
inauguren quatre dies 
de festa i dona el tret de 

sortida a la seixantena 
d’ activitats que prete·
nen omplir els carrers i 
equipaments de cultura, 
esport i alegria. El castell 
de focs al parc Central i 
el concert Final de Festa 
amb Bigblack Rhino tan·
caran la programació el 
dilluns 2 de setembre.

La Comissió de Festa 
Major 2019 ha estat for·
mada per una desena de 
persones, algunes repre·
sentants d’entitats i altres 
a títol personal, que han 

treballat des de l’octubre 
en el disseny d’aquests 
quatre dies de festa. “Tot 
i que la graella global de 
la Festa està força con·
solidada, intentem cada 
any incloure novetats per 
a les diferents edats, amb 
l’objectiu que tothom pu·
gui gaudir encara més de 
la festa”, han explicat.

Per la seva banda, l’al·
caldessa de Santa Per·
pètua, Isabel Garcia, ha 
expressat que “gaudim 
de la nostra Festa Major 
i omplim les places i car·
rers de festa, de colors, 
d’alegria i bon humor”. El 
regidor de Cultura, Mar·
çal Solà, ha explicat que 
la programació de Festa 
Major és “una proposta 
que combina dos factors 
principals, l’actualitat i 
la tradició, que sumades 
ens ofereixen un progra·
ma d’activitats fresc però 
tenint cura d’un pilar bà·
sic del nostre municipi, 
les entitats de cultura 
tradicional”.

UNA SEIXANTENA D’ACTIVITATS 
AL PROGRAMA DE LA FESTA
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p Salut i Bellesap Festa Major de la Llagosta

Irene González, de 33 
anys i veïna de Mataró, 
ha guanyat el Concurs de 
cartells de la Festa Major 
2019. L’acte de lliurament 
de premis ha tingut lloc 
aquesta tarda al Saló de 
plens de l’Ajuntament de 
la Llagosta amb la pre·
sència de l’alcalde, Óscar 
Sierra, i els regidors Fran 
Ruiz i Mariano García.

Irene González, que 
s’ha presentat amb el 
pseudònim de Moana, 
ha rebut 106 vots, que 
suposa el 64% del total. 
La guanyadora, que viu a 
Mataró però que ha resi·
dit durant molts anys a la 
Llagosta, s’havia presen·
tat en anteriors edicions 
del certamen. “Estic molt 
contenta perquè jo em 
sento llagostenca. Vinc 
molt sovint al municipi i 
em fa molta il·lusió que el 
meu cartell sigui la imat·
ge de la Festa Major”, ha 
dit Irene González, que, 
segons ha destacat, ha 
volgut representar la mi·

rada d’una nena petita al 
cartell: “la Festa Major de 
la Llagosta representa la 
meva infància i com que 
tinc una filla em vaig fi·
xar en això. A més, va 
disfressada la nena del 
cartell perquè a mi de pe·
tita m’agradava disfres·
sar·me”. La guanyadora 
s’ha endut 500 euros.

El segon cartell amb 
més vots ha estat el de 
Marc Subirana, d’Olot, 
amb 35 vots (21%), que 
ha guanyat 200 euros; i el 
tercer, de Francisco José 
Muñoz, de Mollet, amb 25 
vots (15%), i ha guanyat 
100 euros. L’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierra, 
ha destacat que al Con·

curs de cartells es van 
presentar 13 propostes. 
“El nivell del disseny de 
propostes és molt elevat. 
Estem satisfets de tenir ja 
cartell, el que suposa el 
tret de sortida de la Festa 
Major tot i que ja fa me·
sos que es treballa en el 
seu programa”, ha desta·
cat l’alcalde.

CARTELL GUANYADOR 
DEL CONCURS DE FESTA MAJOR
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Av/11 de septiembre n°80, La Llagosta

Días 6, 7 y 8 cocina abierta hasta las 05:00 AM

Tel. 938 098 499
 

(servicio solo para llevar a partir de las 02:00 am)

Reservado el derecho
de admisión 

Mojitos
 

Combinados
 

Cervezas

Tapas
 

Bocadillos
 

Pinchos

¡Hamburguesas a la brasa!
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LLAGOSTAMAP S.L.
AGÈNCIA D’ASSEGURANCES

(Nº DE REGISTRE 54694)

MAPFRE Salud

SEGURO MÉDICO
PARA JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS

Tu seguro de Salud por solo:

27,03 €/mes

Av. 11 de Setembre, 42 · La Llagosta
T. 93 560 58 58 · Fax 93 574 19 81

pcazorla@mapfre.com

Rafael Ortiz Onieva
T. 653 869 146 

rafaelruiz@housedreamspain.com

HOUSEDREAM
S PA I N

Personal
      Shopper
           Inmobiliario
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pFesta Major de la Llagosta

Benvolguts veïns i veïnes
Ja està aquí la nostra esperada Festa Major. Un any 
més acomiadarem l’estiu de la forma més divertida, 
gaudint d’uns dies plens d’activitats per a totes les 
edats. A les teves mans tens un complet programa 
amb més de 50 propostes per passar-ho en gran: cer·
caviles, humor, paella, esport, concerts, balls, música, 
etc... Però tot això no seria possible sense l’esforç de 
moltes persones de les entitats del poble i de l’Ajunta·
ment, que porten mesos treballant perquè tinguem la 
millor Festa Major de Catalunya. Gràcies a tots i totes.

Aquest estiu estem sent testimonis de multitud 
d’agressions sexuals i comportaments masclistes en 
moltes festes majors de tot el país. A la Llagosta vo·
lem una Festa Major lliure de masclismes i, per això,
instal·larem una carpa informativa (Punt Lila) totes les 
nits de festa. Serà un espai d’informació, prevenció i 
sensibilització on anar-hi en cas de presenciar o ser 
víctima d’una agressió. Esperem que no passi.

Gaudim de la nostra festa amb el màxim de civisme 
i respecte cap als nostres veïns i veïnes. Ho passarem 
bé, ens retrobarem amb amics i ens divertirem abans 
de tornar a la rutina del nou curs. Que la Festa Major 
sigui un èxit depèn de tots nosaltres.
Ens veiem a la Festa!

Óscar Sierra Gaona
Alcalde de la Llagosta
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pLlar i decoració

Ara mateix està per escla·
tar una interessant batalla 
per dominar el segment 
del Smart TV per part de 
fabricants xinesos.

Aquest nou Redmi TV 
és, en el paper, un dispo·
sitiu summament interes·
sant, ja que ens presenta 
un enorme panell de 70 
polzades amb resolució 
4K HDR, això sota un dis·
seny senzill amb marcs 
mínims on sobresurt el 
nom de la marca a la part 
inferior central del televi·
sor.

En tractar·se d’una 
marca que neix a partir 
de Xiaomi, és natural que 
aquest televisor integri 
tecnologia que hem vist 

en els seus TV, com el 
motor de qualitat d’imat·
ge de sisena generació 
que es basa en el pro·
cessador Amlogic, que 
posseeix quatre nuclis de 
64 bits a 1,5 GHz i una 
GPU Mali-450 MP3 a 750 
MHz. El televisor també 
ve amb 2 GB de RAM i 16 
GB d’emmagatzematge 

intern.
Per la part de la con·

nectivitat tenim suport 
per a Wi-Fi 802.11 b / g 
/ n / ac de doble banda 
(2,4 i 5 GHz) i Bluetooth 
4.2. També trobem tres 
ports HDMI 2.0, dos ports 
USB, un port Ethernet, 
sortida òptica, entrada AV 
i d’antena.

El Redmi TV integra 
PatchWall, que és el sis·
tema operatiu basat en 
Android TV desenvolupat 
per Xiaomi, i és compati·
ble amb el seu assistent 
de veu que pot ser invo·
cat des del comandament 
Bluetooth que està equi·
pat amb micròfon. Redmi 
també esmenta que el 
televisor inclou 14 tecno·
logies de millora d’imatge 
i un sistema d’àudio millo·
rat amb certificació Dolby 
Àudio i DTS-HD.

El nou televisor Redmi 
TV es pot reservar des 
d’avui a la Xina per un 
preu de 3.799 iuans, que 
són aproximadament 480 
euros al canvi.

REDMI TV
EL PRIMER TELEVISIOR DE XIAOMI
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pLlar i decoració

La impressió 3D va en·
trant a poc a poc en el 
sector de l’interiorisme la 
decoració. Recentment, 
la firma de disseny ca·
liforniana Model No. 
Furniture anunciava el 
debut dels seus primers 
mobles impresos en 3D 
totalment personalitza·
bles.

La col·lecció, que in·

clou taules, jardineres, 
papereres, jardineres i 
gerros, combina formes 
d’escultures impreses en 
3D amb superfícies i ba·
ses de taula de fusta dura 
acabades a mà.

Dissenyades per a ser 
modificades en temps 
real, les peces estan fe·
tes de bio·resines ecolò·
giques derivades de plan·

tes i fustes dures d’origen 
sostenible, cosa que tam·
bé cal tenir en compte.

Cada peça comença 
amb formes elegants ins·
pirades en la naturalesa, 
que després poden ser 
manipulades en línia pel 
client, per ajustar la mida 
i la forma, els contorns i 
les corbes, el color i les 
superfícies de fusta per 

crear un article veritable·
ment únic.

Com dèiem, els ele·
ments impresos en 3D es·
tan fets de resina ecolò·
gica PLA, un bioplàstic 
infinitament reciclable i 
compostable derivat de 
midons vegetals, la qual 
cosa resulta fonamental 
pel que fa a responsabi·
litat mediambiental.

MOBLES IMPRESOS EN 3D 
COM A SOLUCIÓ FUNCIONAL
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Practicar agility consiste en que el perro realice un recorrido de obstáculos en un tiempo que previamente determina 
un juez y con el menor número de fallos. Para cada obstáculo existen una serie de reglas a cumplir.
Son muchas las ventajas de este deporte canino, vamos a describir algunas:

• Si tienes un perro muy activo y por 
más que compartas tiempo con él nun-
ca se verá satisfecho, hacer agility te 
servirá de ayuda y de diversión para 
ambos. 
• Con la práctica, tu perro desarrollará 
de forma extraordinaria su agilidad y 
su evolución física con los ejercicios a 
realizar.
• La superación de obstáculos supone 
un estímulo para tu perro, tanto a nivel 
físico como a nivel mental y también 
para el desarrollo de sus reflejos. 

• Tu perro se relacionará con otros perros, podrá 
jugar y compartir momentos con sus iguales.

• Cuidado con lo perros de has-
ta 18 meses (es cuando se com-
pleta el desarrollo del hueso y 
las líneas de crecimiento están 
correctamente unidas). No 
deben hacer giros bruscos, sal-
tos, ni ejercicios con  impacto. 
Recuerda que hay muchas co-
sas muy divertidas que tenemos 
que hacer antes, y que sí puede 
hacer tu cachorro

• Aprenderá a obedecer: tú serás su 
referencia y esto repercutirá también 
en su comportamiento en el día a día y 
el agility es una buena forma de educar 
a tu perro.
• Se establecerá un vínculo entre tu 
perro y tú muy beneficioso para am-
bos, os convertiréis en un tándem per-
fectamente sincronizado.
• El entrenamiento refuerza el vínculo 
afectivo entre guía y perro.
• Con la práctica del agility descubrirás 
lo que puedes llegar a hacer con tu 
compañero y darte cuenta de que de 
alguna manera nos podemos comuni-
car y disfrutar juntos a tope.

• Hay que tener siempre presente la 
paciencia, es importante para poder 
desarrollar este deporte en positivo y 
obtener los resultados deseados.
• Al inicio puede ser que tu perro no la 
vea tan atractiva como esperabas, pues 
desconoce la forma correcta de superar 
los obstáculos y qué esperas de él.
• Tu perro disfrutará de jornadas pla-
centeras y con buenos resultados, pero 
en otras los resultados no serán los es-
perados y  podrá sentirse desilusionado, 
incluso frustrado. Este es el momento 
en que debes mostrarle tu apoyo, valo-
ra su esfuerzo.

No debemos dejarnos llevar por la ira, ni mostrarnos nerviosos ni agresivo ante el perro. Tampoco se deben dar las 
órdenes con el sentido alterado, puesto que todo solo haría que nuestra mascota se quedará confusa.

Usa la motivación para que tu perro tenga más ganas de practicar el agility. ¡La diversión está asegurada!
 Imprinting es el término que en inglés define el hecho de “copiar o reproducir fielmente” y se trata de un fenómeno 

que hace que el cachorro, en el inicio de su vida, cambia a su madre por el ser que lo tiene a su cargo (en nuestro caso 
nosotros), el cual lo cuida, alimenta y que acaba convertido en su amigo. Este es un periodo clave y condicionará de 
manera decisiva el resto de su existencia que conlleva toda una series de factores y estímulos que atañen a sus capa-
cidades cognitivas, conductuales, físicas,  psicológicas y afectivas; la profundización de este concepto lo dejamos para 
más adelante tratarlo más ampliamente. 

Cuando un perro no está aprendiendo bien lo que se le intenta transmitir se tratará de repetir la orden o hacerla 
más comprensible y más fácil, verás como en próximas repeticiones o sesiones os sale bien. Castigarlo corporalmente 
solamente servirá de desahogo para el dueño pero no para el animal, que además sufrirá secuelas y traumas que le 
acompañarán el resto de su vida.

Cuando tu perro y tú probéis el agility seguro que se convertirá en una de vuestras aficiones favoritas que cada día 
tiene más seguidores.

Si quieres probarlo te animamos a que lo disfrutéis, conozcáis y practiquéis con vuestro perro asesorados y dirigidos 
por nuestro cualificado, homologado y titulado equipo técnico de nuestro Centro Deportivo Canino Can Roja.

 

p Llar i decoracióp Can Roja

Centro Deportivo Canino Can Roja

AGILITY, PORQUÉ Y CÓMO PRACTICARLO
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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 

S.O.S CUIDADO CON 
OBSESIONARSE CON 
LA BÁSCULA
Las vacaciones son sinónimo de 
excesos. No importa el  dónde y el 
cuándo, al final siempre acabamos 
comiendo y bebiendo de más. De ahí 
la importancia de tomarte con calma 
la vuelta a la rutina y no tirarte de 
los pelos si te subes a la báscula y tu 
peso ha aumentado. Tienes que darte 
un tiempo, empezar a tomarte en se·
rio lo de comer sano y seguir con tus 
rutinas habituales, hacer ejercicio, no 
picar entre horas, comer de una man·
era saludable, respetar tus horas de 
descanso, evitar el alcohol o bebidas 
calóricas, evitar dulces, bollería, ali·

mentos procesados y refinados…

Aunque el día a día vacacional sue·
le resultar ajetreado, a veces no es 
suficiente para no caer en una vida 
sedentaria. Si eres de las que has 
dejado de lado toda clase de ejer·
cicio puede que tengas que atacar 
con más ganas la flacidez. Retoma o 
apúntate al gimnasio para recuperar 
tono muscular y quemar con más fa·
cilidad la grasa acumulada.

También puedes acompañar tu dieta 
con algún/a especialista en tratami·
entos corporales o asesoramiento nu·
tricional, es mucho más fácil sentirse 
motivada y apoyada, y además recu·

peraras con más facilidad tu silueta y 
te sentirás mucho mejor.

La motivación es la fuerza que 
nos mueve a hacer algo, que nos 
lanza a conseguir nuestro obje-
tivo, en nuestro caso: adelgazar 
de manera saludable. Para que 
nuestro propósito llegue a mate-
rializarse.

 SARA MONTOYA 
         Técnica en estética y 

remodelación corporal.

MERCE BACH
  Nutricionista & Especialista 

método Lipodieta.

PREPARADOS, LISTOS, YA... 
¡PUESTA A PUNTO TRAS LAS VACACIONES!
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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…

33
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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 

Con este artículo desde CORPORESTETIC queremos ex·
plicarte nuestro novedoso y efectivo DOLCE LÁSER SHR 
New System. 

Cualquier época del año es ideal para iniciar el tratam·
iento de nuestra depilación láser, ya que también puede 
hacerse sobre pieles bronceadas.

Los resultados son excelentes desde las primeras ses·
iones y es prácticamente indoloro, con precios ajustados 
por zonas: mini, pequeña, mediana y grande, por sesión 
o en Bonos económicos y personalizados para ti.

DOLCE LÁSER SHR New System es la fusión de 
las tecnologías más punteras. Unimos la efectividad del 
sistema de barrido de alta velocidad con la refrigeración 
consiguiendo unos resultados nunca vistos, en un tiempo 
récord y sin dolor. 

La sensación de dolor es mínima porque el calor 
que destruye el pelo se emite de manera progresiva y 
en movimiento, con lo cual la sensación térmica es mu·

cho menor. Esto último combinado con que se utilizan 
sistemas de frío incorporados en el propio cabezal 
de tratamiento, da como resultado que todos aquellos 
clientes elijan DOLCE LÁSER SHR New System  como 
el mejor sistema de depilación láser.

VENTAJAS DOLCE LÁSER SRH New System 
• El sistema más eficaz para la reducción permanente 
  del vello
• Rápido
• Versátil, válido para distintos fototipos de piel
• Indoloro (sistema de barrido y cabezal refrigerado)
• Tratamientos todo el año (incluido pieles bronceadas)

 LORENA ALBARRACÍN
Técnica en aparatologia medico estética 

y depilación láser.

GRAN INNOVACIÓN EN EL MUNDO 
MÉDICO-ESTÉTICO DE LA DEPILACIÓN LASER

DOLCE LÁSER SHR New System

POR FIN 
A LLEGADO!!

HAZTE LA VIDA 
MUCHO MÁS FÁCIL!

OLVIDATE DEL VELLO 
DE POR VIDA CON

DOLCE LÁSER SHR 
New System

¡PIDE YA
TÚ DIAGNÓSTICO 
PERSONALIZADO

CON PRUEBA 
GRATUITA!

No dejes para mañana 
lo que puedas hoy!VEN A PROBARLO

¡GRATIS!
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¿Lo intentas y no lo consigues? 
Y si logras perder unos kilitos, ¿no logras mantenerlos?
¿Siempre estas luchando con el peso?
La resistencia a la pérdida de peso se puede producir por diver·
sos factores:
Metabolismo lento, hipotiroidismo, ansiedad, medicaciones etc.

En estos casos si no es con ayuda de algún complemento se 
nos hace más difícil, por ejemplo si es por ansiedad recomen·
damos triptófano (percusor de la serotonina) metabolismo lento 
(fucus, algas, para activar el metabolismo) si es por medicación 
(un buen depurativo détox) 

Regulando la base lograras tu objetivo y lo más importante 
mantendrás ese peso, siguiendo con los buenos hábitos.

En mis años de experiencia y con un alto porcentaje de éxitos 
es fantástico cuando vienen a la consulta en la etapa de man·
tenimiento (que como mínimo tiene que ser de un año) y siguen 
manteniendo su peso. 

Siempre les digo que la semana tiene 7 dias y tú tienes que 
hacer 5 dias siendo responsables en cuidarnos y los fines de se·
mana libres con moderación.

Cuando me preguntan ¿Tengo que estar toda la vida a dieta?  
Yo les digo NO pero si cuidarse de lunes a viernes y los fines de 
semana a disfrutar!

MERCEDES BACH
NUTRICIONISTA & ESPECIA IZADA EN METODO LIPOSIETA.

¿TE CUESTA ADELGAZAR?

35 35

HIFU
REDUCE HASTA
EN UNA SESIÓN
y sin recuperarlos

PIERDE HASTA UN 20% 
DE GRASA LOCALIZADA

HIFU+CRIOLIPOLISIS

¿TE GUSTARIA PROBAR UN 
TRATAMIENTO 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

pSalut i Bellesa
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pSalut i bellesa

En els últims anys s’ha 
anat prenent conscièn·
cia de la importància de 
mantenir el nostre cos 
en moviment, dels molts 
beneficis que ens atorga 
realitzar alguna activitat 
esportiva de forma periò·
dica i conservar el nostre 
cos en bon funcionament 
mitjançant alguna activi·
tat.

Des de Centre de Me·
dicina Correctiva sempre 
hem defensat la impor·
tància de mantenir una 
vida activa, ja siguem 
esportistes, nens, joves, 
adults, amateurs o pro·
fessionals. El missatge 
que transmet el nostre 
equip de professionals és 

el mateix des del nostre 
inici: el moviment és vida.

És per això, que cal 
conèixer el nostre cos, 
per fer·ne un bon ús i mi·
llorar el nostre rendiment 
esportiu sense posar·lo 
en perill.

Una valoració medi·
co·esportiva ens dona 

una informació molt va·
luosa del nostre estat de 
salut i ens permet avan·
çar amb pas ferm de for·
ma segura.

Les revisions mèdiques 
esportives i les proves 
d’esforç que oferim són el 
millor mètode de preven·
ció de lesions i de millora 
del rendiment esportiu, 
ja que ens donen tota la 
informació necessària per 
conèixer millor el nostre 
aparell cardiovascular i 
tots els òrgans, estructu·
res i hàbits que podem 
millorar quan practiquem 
esport.

Com a centre autorit·
zat per la Generalitat de 
Catalunya, defensem la 

pràctica de l’esport mi·
nimitzant els riscos que 
comporta l’activitat es·
portiva en sí i oferim un 
ventall de serveis per co·
brir totes les necessitats 
dels nostres clients.

Des de fa més de 50 
anys que Centre Medicina 
Correctiva, és un referent 
al Vallès Occidental quant 
a salut i rehabilitació. 
S’encarrega de les revisi·
ons mèdiques esportives 
de molts clubs esportius i 
de les revisions mèdiques 
esportives i les proves 
d’esforç periòdiques que 
realitzen alguns esportis·
tes d’elit com Maica Gar·
cia Godoy, Jan Margarit o 
Marc Roca.

L’ESPORT I LA SALUT 
SEMPRE VAN LLIGATS?



38

p Llar i decoracióp Salut i bellesa

MINERALS PUNT DE TROBADA

Cristalls i minerals
Articles de regal - Figures de fades 

Bijuteria amb minerals 
Meditació - Xerrades - Slow tea
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Todos los colores guar·
dan su misterio. Tanto, 
que son utilizados para 
sanar y complementar 
tratamientos médicos. 
Esta terapia recibe el 
nombre de Cromoterapia. 
Una experta nos cuen·
ta cómo funciona y qué 
efecto tiene cada tono.

Tan importantes son 
los colores que, desde 
hace miles de años, se 
utilizan para curar en·
fermedades. Esta terapia  
puede resultar muy efec·
tivo como procedimiento 
terapéutico en combina·
ción con otros métodos.

Antes, los médicos 
operaban de blanco; 
ahora lo hacen de celeste 
o verde. Esto es porque 
el blanco excita, altera 
el sistema nervioso, en 
cambio los otros dos de·
notan tranquilidad y rela·
jación. También se dice 
que tonos como el ama·
rillo melón y los naranjas 
la sensación de apetito y, 
por eso, en muchos luga·

res donde se vende comi·
da son utilizados.

También se dice que 
tonos como el amarillo 
melón y los naranjas la 
sensación de apetito y, 
por eso, en muchos luga·
res donde se vende comi·
da son utilizados.

Los colores influyen 
directamente en las per·

sonas y la idea de utili·
zarlos de manera tera·
péutica es, precisamente, 
para que contribuyan en 
el equilibrio perdido a 
causa de  padecimientos 
físicos, emocionales o 
mentales.

La cromoterapia, en·
tonces, podría explicar·
se como un método en 

el cual “se aplica color a 
través de instrumentos 
sutiles como el bastón 
atlante, que permiten 
redimensionar la energía 
de los chakras”. Si equi·
libramos, por ende, se 
armoniza la energía de 
estos centros vitales y 
también las funciones del 
organismo.     

CROMOTERAPIA
CUANDO LOS COLORES SANAN
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Si fem memòria i tornem 
al temps en el que el se·
gle XX encara no era un 
record, les sales recre·
atives suposaven, per a 
diferents generacions, un 
imprescindible referent 
de la vida social.

Països virtuals, pen-
sats i governats per 
ells mateixos.
Vint anys després, amb 
la creixent influència del 
“arcade” amb l’últim en 
literatura, moda, cinema 
i televisió, la partida tor·
na a començar, i aquesta 
vegada, els crèdits son 
infinits.

Benvinguts de nou al 
món dels 8 bits.

La tornada de l’arcade 
no és limita a referènci·

es curioses en terrenys 
artístics, actualment, son 
“capritxos” de moda entre 
els jugadors virtuals.

Cada vegada son més 
els que repliquen una sala 
de jocs recreatius a casa 
seva, fent·se una pròpia 
màquina arcade persona·
litzada.

Els stands d’artesania 
que es dediquen a la seva 
fabricació i comercialit·
zació comencen a fer·se 
un bon lloc a les fires del 
sector i ja son considerats 
legítims en la indústria.

Ni els gràfics 4k, ni les 
aventures més intricades, 
semblen ser rivals de la 
immediatesa i jugabilitat 
dels clàssics de les con·
soles. 

Qui es pot resistir?

LA TORNADA DE L’ARCADE A CASA
p Llar i decoracióp Oci i Gastronomía
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 El Festival Artístic Inter·
nacional L’Arlequí arriba a 
la seva quarta edició amb 
la participació de nou 
companyies, dues d’elles 
molletanes i set interna·
cionals. Una proposta per 
a tots els públics amb els 
carrers i les places com a 
escenaris principals.

El festival fa una clara 
aposta per companyies 
de fora, sense oblidar 
els artistes de casa. En 
el cartell d’enguany, en 
l’apartat internacional 
actuaran l’artista suís de 
circ, Yldor Llach, amb 
l’espectacle Sobre Rodes; 
la maga i clown de Jerez 
de la Frontera, Lola Men·
to, voluntària habitual de 
l’ONG Pallassos Sense 
Fronteres; els mags de 
l’Argentina i Bosnia, Sas·
ha & Connie que oferiran 
un espectacle de gran 
format en parella on fu·
sionaran grans il·usions 
amb mentalisme i esca·
pisme; el mim xilè Kar·
cocha; els músics barce·

lonins, El Pony Pisador, i 
el faquir madrileny, Fakir 

Testa, reconegut com un 
dels millors fakirs espa·

nyols i de tot Europa.
Pel que fa a la repre·

sentació molletana al 
festival, els convidats són 
el Dr. Bombolles que ac·
tuarà conjuntament amb 
els Castellers de Mollet 
durant la cercavila de di·
vendres i la formació de 
percussió Black Clap, que 
encapçalarà la cercavila 
de dissabte.

A tot aquest cartell cal 
sumar-hi el cabaret que 
la companyia xilena i al·
geriana Los IndulgenTres 
va dur a terme al restau·
rant Socarrat, aquest di·
jous a la nit. La represen·
tació va donar el tret de 
sortida oficial al festival 
que acabarà dissabte a 
les 22.30 h, amb l’espec·
tacle musical el Pony Pi·
sador. Aquesta formació 
de cinc joves barcelonins 
és el primer grup català 
en cantar sea shanties, 
cançons marineres de 
l’època colonial, i temes 
d’influència celta i coun·
try.

MÀGIA, MÚSICA, PALLASSOS, 
IL·LUSIONISME I ESCAPISME

p Oci i Gastronomíap
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MATRÍCULA GRATUÏTA 
 
• TAEKWONDO
 DIMARTS I DIJOUS
 
• GRUP INFANTIL DE 18:15 A 19:00 H   
• GRUP JUNIOR DE 19:00 A 20:00 H   
• GRUP ADULTS DE 20:00 A 21:00 H
 
Mestre, MANEL RIBOT 
 
• JUDO
 DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES
 
• GRUP INFANTIL DE 17:30 A 18:30 H   
• GRUP ADULTS DE 18:30 A 19:30 H
 
Mestre, IVÁN MORENO 
 
• MMA
 DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES
 
• A PARTIR DE 12 ANYS DE 19:30 A 20:30 H
 
Instructor, FRAN VISIEDO
 

INFORMACIÓ A 
info@kiap.cat 
o al telf. 649 85 74 33

COMENCEM LES CLASSES 
2 DE SETEMBRE

p Llar i decoracióp Cursos i formació
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pLlar i decoració pCursos i formació

Mollet és una ciutat molt 
dinàmica, que s’omple 
d’activitats cada setma·
na. Disposa d’una àm·
plia xarxa d’equipaments 
municipals, que cada dia 
obre les portes a molle·
tans i molletanes que vo·
lem gaudir de la música, 
les xerrades, les exposici·
ons i de l’extensa progra·
mació de cursos i tallers, 
en què podem aprendre, 
comprendre, relacio·
nar·nos, expressar·nos, 
fer salut, posar·nos en 
forma..., ja que les acti·
vitats que s’ofereixen en 
els equipaments muni·
cipals són per a tothom: 
infants, joves, adults, 
gent gran i enspermeten 
fer gairebé de tot. 

Ja tornem a tenir a 
les mans el diari del nou 
curs, amb una variada 
oferta d’activitats, cursos 
i tallers, que l’Ajuntament 
de Mollet, juntament amb 
entitats de la ciutat, ofe·
reix dins la programació 
del curs 2019-2020. Acti·

vitats per a tots els gus·
tos: esportives, culturals, 
de descoberta, d’expres·
sió artística, de comuni·
cació...

Tot el que ens plante·
gem de dur a terme, de 
ben segur que ho troba·
rem dins d’aquesta ex·
tensa programació. 

Mirem atentament 
tot el programa i inscri·
vim·nos en aquells cur·
sos o tallers que més ens 
interessin.

Potser continuarem 
amb activitats o pràc·
tiques que ja fèiem o 
potser n’explorarem de 
noves. Es tracta de pas·

sar-ho bé amb la gent 
que té interessos sem·
blants i que dediquen 
un temps a formar·se, 
entrenar·se, posar·se 
en forma, entretenir·se, 
expressar·se, crear o 
participar en allò que els 
agrada o els encurioseix, 
on el que compta no és 
qui més en sap, no és 
arribar a una fita social o 
professional, sinó la sa·
tisfacció de viure bons i 
profitosos moments amb 
els companys de curs o 
d’activitats.

Els equipaments de la 
ciutat ens esperen per·
què puguem gaudir del 
nostre temps lliure i el 
puguem compartir amb 
altres persones de forma 
creativa, lúdica i formati·
va.

Mollet va endavant 
amb la cultura, el medi 
ambient i l’esport. Tots i 
totes en formem part!

Mercè Pérez Piedrafita
Regidora de Cultura

ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS
A MOLLET DEL VALLÈS
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Els gatets neixen cecs i 
sords, però reconeixen 
l’olor de la saliva de la 
seva mare i es guien amb 
l’olfacte per seguir·la. 
Aquest sentit no estarà 
completament desenvo·
lupat fins la 3ª setmana 
d’edat. Depenen total·
ment de la mare. Aproxi·
madament a les dues set·
manes obriran els ulls, tot 
i que la visió serà borrosa, 
i començaran a explorar 
el seu entorn. És a partir 
dels 17 dies que podran 
caminar bé. A les 3 set·
manes es pot començar el 
procés de deslletament, 
oferint·los menjar en llau·
na, i a aquesta mateixa 
edat aprenen a fer les 

seves necessitats en un 
sorral. També s’aixequen 
les orelles, però el sentit 
de l’audició encara estarà 
en desenvolupament. És 
també a les 3 setmanes 
quan comencen a ron·
ronejar i els surten les 
dents de llet. Amb 4 set·
manes comencen a jugar 
entre ells i aprenen a con·

trolar la força de les seves 
dents.

Segon mes
Tenen tots els seus sentits 
funcionals, s’inicia l’etapa 
de socialització, sent així 
el millor moment per co·
mençar a tenir contacte 
amb els humans. A les 
5 setmanes el seu color 
d’ulls encara pot canviar. 
A partir de les 8 setma·
nes, serà l’edat ideal per 
a ser adoptat.

Entre el 3r i 6è mes
Ja és un gat! No necessita 
a la mare i pot començar 
a voler sortir a l’exterior. 
Al voltant dels 4 mesos 
canviaran les dents de llet 

per les definitives. Les fe·
melles entraran en zel al 
voltant dels 6 mesos, sent 
el moment ideal per es·
terilitzar·les, evitant així 
problemes de desenvolu·
pament. 

Del 6è mes fins l’any
Ja tens un gat adult. Com 
és una espècie originàri·
ament nocturna, si vols 
acostumar·los a dormir 
durant la nit hauràs de 
cansar·lo al llarg del dia 
jugant amb ell.
Gaudiu del creixement 
del vostre gat!!

Teresa Codinach
Veterinària a Arca 

Veterinària

ETAPES DE DESENVOLUPAMENT 
DELS GATS
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¿De quina manera puc 
saber si el gos o el gat 
presenten canvis de 
comportament associ-
ats a l’ edat?

Els animals quan es fan 
grans poden patir canvis 
de conducta que poden 
ser deguts a una pèrdua 
de salut física o psíquica. 
Per aixó és tant important 
fer la revisió anual i va·
lorar amb una exploració 
i analítica bàsica l’ estat 
general.

La disfunció cognitiva 
és un estat demencial 
progressiu que pot cur·
sar amb simptomatologia 
motora, sensorial o pro·
blemas mèdics.

Les alteracions de la 

disfunció cognitiva són 
les següents:

· Disminució de l’activi·
tat: moviment incessant, 
inquietud, depressió o 
apatia

· Desorientació: dismi·
nución del reconeixement 
de les persones, altres 
mascotes i es perden en 
llocs coneguts

· Disminució de les 
interaccions i socialitza·
ció: disminueix l’interès 
per la interacció o el joc. 
Vocalitzacions inadequa·
des sense motiu apa·
rent(lladrucs, , udols,ge·
mecs,..).Poden estar més 

irritables.

· Alteracions dels pa·
trons de la son: caminar 
nocturn o somni inquiet. 
Augment de les hores de 
la son diurnes i totals.

- Hàbits higiènics: de·
feca o micciona en llocs 
de la casa inesperats. 

Disminueixen o són ab·
sents les senyals d’avís 
d’eliminació. Surt fora 
però fa les seves neces·
sitats quan torna a entrar 
a casa.

El declivi cognitiu és 
progressiu i tendeix a 
empitjorar amb el temps. 
Es poden donar unes 
pautes adaptades a les 
necessitats individuals i 
medicaments per reduir 
la pèrdua de funció men·
tal i dels nivells d’ activitat 
associats a l’ edat de les 
nostres estimades mas·
cotes. És molt important 
començar el tractament 
als primers símptomes 
per aconseguir una millor 
qualitat de vida.

LA SÍNDROME DE DISFUNCIÓ 
COGNITIVA EN CANINS I FELINS

p Llar i decoracióMascotes
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Els animals de companyia 
són la nostra responsabi·
litat. Malauradament no 
tothom ho entén  així i 
per això hi ha tants ani·
mals rodamóns abando·
nats pels carrers... només 
a Catalunya s’abandonen 
a l’any l’esgarrifosa xifra 
de 22.800 animals entre 
gossos i gats.

L’abandonament re·
cau en diferents motius 
com la compra no res·
ponsable i compulsiva, 
els problemes familiars i 
econòmics (separacions 
matrimonials, defuncions, 
venda de pisos, etc.), la 
manca d’informació prè·
via i posterior a l’adqui·
sició que moltes vegades 

impossibiliten la correcta 
adaptació de l’animal i 
la seva posterior margi·
nació o abandonament. 
Però una de les causes 
fonamentals en l’aban·
donament és en la cria 
irresponsable. Aquesta 
situació té com a solu·
ció la esterilització que 
a més a més d’evitar els 
abandonaments millora la 
convivència, evita el zel i, 
per tant, els riscos de fu·

gides, evita malalties, etc. 
I tot això sense  modificar 
aspectes del seu caràcter 
i intel·ligència, sense pro·
vocar depressió,etc. 

Des de CALDES ANI-
MAL, la protectora de 
Caldes de Montbui volem 
ajudar a conscienciar a la 
gent perquè mica a mica 
aquesta xifra disminueixi. 
Per això necessitem l’ajut 
de persones comprome·
ses amb una causa tan 
important per a tots i tan 
necessària per a la nostra 
societat a través de dife·
rents accions:

* Gestionar el refugi 
ubicat a Caldes de Mont·
bui per acollir a gossos i 
gats abandonats.

* Buscar famílies 
adoptants i cases 
d’acollida per als ani·
mals que viuen en els 
nostres refugis, així com 
per als gats de carrer.

* Controlar les colò-
nies de gats de carrer 
de Caldes de Montbui, a 
través de la captura, l’es·
terilització, l’alimentació 
i els controls veterinaris 
dels animals, etc.

* Fer campanyes in-
formatives.

ANIMA’T A 
AJUDAR-LOS...

I ELLS ET FARAN 
MÉS FELIÇ!

BUSQUEM FAMÍLIES ADOPTANTS 
I CASES D’ACOLLIDA
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El Circuit de Barcelo·
na·Catalunya, format per 
la Generalitat de Catalu·
nya, el RACC i l’Ajunta·
ment de Montmeló, ha 
prorrogat el contracte 
amb la Formula 1® per 
al 2020, assegurant la 
continuïtat del Gran Pre·
mi d’Espanya al calendari 
del Campionat del Món 
FIA de Formula 1®.

Amb la prolongació de 
l’actual contracte, que 
expira aquest 2019, el 
Circuit de Barcelona·Ca·
talunya confirma la cele·
bració del Gran Premi de 
Formula 1® la propera 
temporada, i continuarà 
fent història, ja que el 
traçat català acollirà per 
30a edició consecutiva el 
Gran Premi d’Espanya de 
Formula 1®. A més, amb 
aquest acord, el Circuit 
reforça la seva solidesa 
internacional i el posici·
onament com a referent 
de l’sportainment.

En l’actualitat, s’està 
elaborant un Pla estratè·

gic per al Circuit de Bar·
celona·Catalunya, amb la 
voluntat de construir un 
projecte més ample per 
a la instal·lació i de ga·
rantir·ne la viabilitat, en 
el marc del qual s’ha de 
definir el rol que hi tindrà 
la Formula 1® a llarg ter·
mini.

Quim Torra, presi-
dent de la Generalitat 
de Catalunya: “Catalun·
ya serà, per 30a vegada 
consecutiva, seu d’un 
Gran Premi de Formu·
la 1®. Catalunya és un 
país amb una llarguís·
sima tradició en l’àmbit 

dels esports de motor, i 
per això ens satisfà ha·
ver·nos consolidat com 
una cita clàssica en el ca·
lendari per als aficionats 
de tot el món. En aquests 
30 anys hem integrat 
aquest esdeveniment en 
les polítiques industrials 
del Govern, i avui dia la 
celebració del Gran Premi 
de Formula 1® al Circuit 
de Barcelona·Catalun·
ya és un instrument per 
incentivar al país l’activi·
tat econòmica en àmbits 
com el turisme, l’automo·
ció o la indústria de l’en·
treteniment. A més, ens 

dona l’oportunitat de pro·
jectar al món com som 
els catalans, com treba·
llem i com és el nostre 
país. Per tot això, cele·
brem la continuïtat de la 
Formula 1® a casa nos·
tra, agraïm l’excel·lent 
sintonia amb Chase Ca·
rey, president i CEO de la 
Formula 1®, i assumim 
que el nostre repte ara 
és garantir que el Circuit 
de Barcelona·Catalunya 
manté aquest paper tant 
de tractor econòmic com 
de vincle amb la nostra 
tradició esportiva i indus·
trial”.

FORMULA 1 UN ANY MÉS 
AL CIRCUIT DE CATALUNYA
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