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p Llar i decoracióp Programació de Nadal a Sant Fost

DIUMENGE 1
33a Cursa 
de Cabanyes
(Serralada de Marina)
Organitza l’Associació 
Gaudicum - Estudi, 
Treball i Esport
Horari: sortida a les 
9.30h Lloc: Pavelló 2 

Ballada de sardanes 
amb la Cobla Osona
Organitza l’Agrupació 
Sardanista Alba del 
Vallès Hora: 11.30h 
Lloc: Plaça de la Vila
Recapte per a 
La Marató TV3

5è Trial Social 
a Can Teià

Hora: 9h
Organitza el Moto Club 
Cen Peus. Inscripcions a 
les 8h. Recaptació desti-
nada a larestauració de 
l’església de Sant Cebrià 
de Cabanyes

Dimarts 3
English Festival

Hora: 9h
Lloc: Pavelló 1
Amb la participació de 
totes les escoles i institut 
de Sant Fost de Camp-
sentelles, Santa Maria i 
Martorelles

Dijous 5
Club de lectura

L’ànima valenta, de Fred 
Ulhman
Adreçat a adults
Hora: 19h
Lloc: Biblioteca Biblio@
teneu

Divendres 6
Sortida al teatre
L’amic retrobat, direcció 
de Joan Arqué
Hora: 20h
Lloc: Teatre Nacional de 
Catalunya, Barcelona
Adreçat a adults. Més 
informació a la Biblioteca

Dilluns 9
Taller d’autoprotecció 
i suport vital bàsic 
i DEA

PROGRAMACIÓ DE NADAL 
A SANT FOST
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p Llar i decoracióp Programació de Nadal a Sant Fost

A càrrec de la Diputació 
de Barcelona i Contrafoc
Horari: de 16h a 20h
Lloc: La Llera
Inscripcions gratuïtes a 
l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC) de l’Ajunta-
ment. Aforament limitat

Dimarts 10
Xerrada Marató TV3
Malalties minoritàries
A càrrec d’un professio-
nal del sector. Adreçat a 
adults.
Hora: 19h Lloc: 
Biblioteca Biblio@teneu
Durant tot el mes, fes 
la teva donació a la 
Biblioteca a favor de La 
Marató TV3!

Dijous 12
Presentació de l’En-
titat de Senderisme, 
Natura i Patrimoni de 

Sant Fost
Hora: 20h
Lloc: Sala d’Exposicions
Xocolatada Pre-Nadal
Hora: 17.30h
Lloc: Casa Bastinos
Gratuïta. Aforament 
limitat

Divendres 13
Trobada 
d’Autocaravanes
Lloc: La Bòbila
Dissabte 14

Trobada d’Autocaravanes
Lloc: La Bòbila

Mostra de teatre
“No se muere ni a tiros”
Grup de Teatre Bastinos 
100 i pico
Hora: 17h
Lloc: Auditori de L’Ate-
neu
Preu: preu solidari
Donació d’1 euro de 
cada entrada per a La 
Marató Tv3

Partit de lliga 
Elecman Tècnics- 
La Cúpula vs
Quatre Camins
Organitza Los Cuesta 
Associació Esportiva
Lloc: Pavelló 1
Aportació voluntària 
per a La Marató TV3

Taller de cuina: 
cuina de Nadal
A càrrec de Montse Tapia
Adreçat a adults
Hora: 11h
Lloc: Biblioteca antiga

Diumenge 15
Trobada 
d’Autocaravanes
Lloc: La Bòbila
Fira d’artesans
A càrrec del Grup Dones 
Hedera
Horari: de 10h a 20h
Lloc: Plaça de la Vila
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p Llar i decoracióp Programació de Nadal a Sant Fost

Aportació voluntària 
per a La Marató TV3

Audició de música
A càrrec de l’Escola de
Música de Sant Fost
Hora: 16.00 h
Lloc: Auditori de L’Ate-
neu

Dimarts 17
Hora del conte: 
Un Nadal màgic
A càrrec de Fes-t’ho com
vulguis. Adreçat a in-
fants a partir de 4 anys
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca Biblio@
teneu

Divendres 20
Caga Tió i Xocolatada
Hora: 18h
Lloc: Auditori L’Ateneu

Diumenge 22

Mercat de 2a mà
Organitza l’Associació del
Voluntariat Social per 
Sant Fost
Horari: de 10h a 16h
Lloc: Pavelló 2

Divendres 27
Campus d’hivern 
Barri Can Calet
Horari: de 8h a 14h
Lloc: Pavelló 1

Dilluns 30
Campus d’hivern 
Barri Can Calet
Horari: de 8h a 14h
Lloc: Pavelló 1

Dimarts 31
Campus d’hivern 
Barri Can Calet
Horari: de 8h a 14h
Lloc: Pavelló 1
Cap d’Any

A partir de la 1h
Lloc: Pavelló 2
Preu: 3 euros

Pastorets 2019
Dia 22 i 29 de desembre
Commemoració 50 
anys de Pastorets
Els pastorets 50 anys!
A càrrec del Grup de 
Teatre Segle XX
Hora: 19.00 h
Lloc: 
Auditori de L’Ateneu
Preu: 5€ entrada gene-
ral, 4€ menors de 6 anys 
i jubilats

Dijous 26 de 
Els Pastorets
A càrrec del Grup Jove 
de Teatre Segle XX
Hora: 19.00 h
Lloc: 
Auditori de L’Ateneu
Preu: 5€ entrada gene-
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REPRESENTACIONS
A les 6 i a les 7 de la tarda:

15, 22, 25, 26 i 29 
de desembre de 2019

1, 6 i 12 de gener de 2020
Els dies 6 i 12 de gener
només una sessió a dos 

quarts de set. 
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¿QUIERES VENDER TU CASA? 
O TE AYUDAMOS A ENCONTRAR LA CASA DE 

TUS SUEÑOS… 
Ponemos a tu disposición Asesores inmobiliarios y Peritos judiciales con una 

amplia EXPERIENCIA de más de 15 años en el sector, garantizando así un 
servicio de calidad y satisfactorio. 

 
TU INMOBILIARIA DE REFERENCIA EN SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES 

¡ FELIZ NAVIDAD !  
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2020 

Ctra. de Badalona 251 local 3 (junto al Ayuntamiento) C.P.: 08105, 
Sant Fost de Campsentelles 

 Telf.: 93 153 92 87 / 687 478 761 / 603 569 878 
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servicio de calidad y satisfactorio. 

 
TU INMOBILIARIA DE REFERENCIA EN SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES 

¡ FELIZ NAVIDAD !  
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2020 

Ctra. de Badalona 251 local 3 (junto al Ayuntamiento) C.P.: 08105, 
Sant Fost de Campsentelles 

 Telf.: 93 153 92 87 / 687 478 761 / 603 569 878 
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ppp Llar i decoracióp Programació de Nadal a Sant Fost

ral, 4€ menors de 6 anys 
i jubilats

53a edició del
 Pessebre Vivent 
de Sant Fost
Dies: 15, 22, 25, 26 i 29 
de desembre, i 1, 6 i 12 
de gener
Horaris: 18h i 19h. Els 
dies 6 i 12 de gener, 
només es realitzarà una 
sessió a les 18.30h.
Lloc: Turó de Can Teià
Preu: Adults, 6 euros. 
Menors de 12 anys, 
3 euros. Menors de 3 
anys, gratuït.

Avançament 
del gener 2020

2, 3 i 4 de gener
Parc infantil i juvenil 
gratuït amb Patge 
Reial i Taller de Fa-
nalets 
Horari: de 17h a 19h
Lloc: Pavelló 2

Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Reis
Hora: 17.30h
Lloc: plaça Esbert

L’Ajuntament organitza 
un concurs de fotografia 
durant aquestes festes 
nadalenques. Per parti-
cipar-hi, només has de 
seguir aquests passos:

1. Fes fotos dels actes 
de Nadal que s’organit-
zen a Sant Fost. Pots 
consultar-los a l’agenda 

de la pàgina web de 
l’Ajuntament. 

2. Etiqueta-les a 
Instagram amb els dos 
hashtags #SantFost i 
#UnNadalPerATothom

Les 10 imatges amb 
més likes es publicaran 
a la web i a les xarxes 
socials de l’Ajuntament!

CONCURS DE 
FOTOGRAFÍA



17



18



19

L’objectiu de la nova ofer-
ta nadalenca al municipi 
és “dinamitzar i prioritzar 
el comerç local, tant a la 
plaça de la Vila com a l’Ei-
xample. També hem obert 
les fires a les entitats de 
Parets en una clara apos-
ta per les associacions del 
nostre municipi”, ha expli-
cat l’alcalde.

El diumenge 15 de de-
sembre, d’11 a 14 h, la 
plaça de la Vila s’omplirà 
de festa i tradicions amb 
el ‘Nadal a la plaça’ on es 
podrà veure a la Cartera 
reial, hi haurà xocolata-
da, un taller d’embolcalls 
creatius amb roba furos-
hiki, un taller d’iniciació al 

món casteller, contes i un 
grapat d’activitats per als 
més petits.

Els dies 21 i 22 de de-
sembre, serà el torn de les 
activitats a la plaça del Dr. 
Trueta amb les nadales a 
càrrec del Coro Rociero 
Alborada, el dissabte 21, 

a les 17 h, i amb la Fira 
de Nadal a l’Eixample, el 
diumenge 22, de 0 a 20 
h. Paral·lelament, el diu-
menge 22 de desembre, 
també es farà la cursa so-
lidària CorreParets 2019, 
amb sortida des de les 
pistes d’atletisme.

El Tió a càrrec de la 
Companyia i la Comissió 
de Festes, l’espectacle 
‘Pastorets, cap a Parets, 
de Rialles, el berenar de 
Nadal per a la gent gran, 
o la Revetlla de Cap d’Any, 
seran altres de les activi-
tats programades durant 
aquestes festes.

Enguany, com a nove-
tat, l’Ajuntament organit-
za el ‘VadeNadal’ un parc 
temàtic nadalenc adre-
çat a infants i joves, que 
ocuparà els dos pavellons 
municipals durant el cap 
de setmana del 3 i el 4 de 
gener, amb tallers, jocs, 
animacions i un munt 
d’activitats. 

EL NADAL A PARETS OMPLE EL 
MES DE DESEMBRE D’ACTIVITATS

pEl Nadal a Parets
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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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Peixos
Bonamar

Tel. 932 226 321 - 667 388 008 - 607 486 928
C/ Sant Josep, 14 La Llagosta
peixosbonamar.lallagosta@gmail.com

p Llar i decoracióp 40 anys del Mercat Municipal de La Llagosta

El Mercat Municipal de la 
Llagosta celebra aques-
tes dates el seu 40è ani-
versari amb un sorteig de 
diversos vals de compra. 
Els paradistes del Mercat, 
repartiran un total de 
2.200 € entre les clientes 
que participin al sorteig.

Per prendren    part cal 
comprar al Mercat Muni-
cipal durant aquest mes 
de desembre. Al tiquet 
de compra cal posar a la 
part del darrera el nom i 
el telèfon de la persona 
participant i introduir-ho 
a l’urna. 

El divendres 3 de ge-
ner, ales 12 hores, es 
farà el sorteig al mateix 

Mercat. Concretament es 
rifaran 5 vals de compra 
de 100 euros, 10 de 50 i 
40 de 30 euros. Els vals 
es podran fer servir a 
qualsevol establiment del 
Mercat Municipal, tant a 
les parades interiors com 
a les botigues que donen 
al carrer.

Horaris especials
Alguns dies del mes de 
desembre, el Mercat Mu-
nicipal tindrà horaris es-
pecials. Els divendres, 6 
i 27 de desembre, obrirà 
fins a les 14 hores. Els 
dillusn 23 i 30 de de-
sembre, el Mercat estarà 
obert fins a les 20 h. 

EL MERCAT MUNICIPAL CELEBRA 
ELS 40 ANYS SORTEJANT 2.200€
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Lo primero que alguien se puede 
llegar a preguntar cuando llega a un 
club es si el animal tiene alguna limi-
tación física o lesión, que nosotros 
como propietarios no hemos detec-
tado, esto es importante, porque no 
debemos olvidar que, como en las 
personas,  la práctica de deporte con 
alguna lesión puede ser contraprodu-
cente.

Hay que tener en cuenta algunos 
puntos básicos de cómo hacer agility 
con seguridad para que la práctica de 
este deporte esté exenta de sustos, 
tanto para el guía como para el ani-
mal:

1. Usar material  adecuado, nunca 
aversivo ni de castigo.

2. Nunca se hace con collar ni cor-
rea (a ser posible sin nada, ni antipa-
rasitario, durante entrenamientos y 
competiciones).

              

3. Cuidado con los perros de has-
ta 18 meses (es cuando se completa 
el desarrollo del hueso y las líneas 
de crecimiento están correctamente 
unidas). No pueden hacer giros brus-
cos, saltos, ni ejercicios con impacto. 
Recuerda que hay muchas cosas di-
vertidas que tenemos que hacer an-
tes, y que sí puede hacer tu cachorro.

 4. Es aconsejable no usar parques 
caninos con agility. Suelen ser peli-
grosos, con materiales inadecuados 
para el perro (obstáculos fijos, terre-
no en mal estado, etc.)

5. Si haces algo por tu cuenta, algo 
de forma puntual… que sea superfi-
cie antideslizante y que amortigüe el 
impacto, como tierra, césped, arena, 
etc.

6. Controlar constantemente al 
perro para ver si hace cualquier gesto 
o señal que nos indique que puede 
tener una lesión, aunque sea leve.

7. Usa la motivación como hilo 
conductor… para que tu perro tenga 
cada vez más ganas de practicar agi-
lity. ¡la diversión está asegurada!

8.  Si algo no le sale bien, no insis-
tas… pónselo más fácil y verás cómo, 
en un par de veces más, o en la si-
guiente sesión ¡os sale! 

9. Recuerda que dependiendo del 
tamaño, el perro salta una altura u 
otra. 

10. Durante el aprendizaje no se 
hacen pistas completas. Se aprende 
obstáculo por obstáculo, y poco a 
poco se van haciendo circuitos, lle-
gando a hacer pistas de hasta 22 ele-
mentos… ¡Paciencia!

11. Todos empezamos en inicia-
ción, luego  nivel avanzado y después 
competición, pero te damos un  últi-
mo e importante consejo: no te dejes 
llevar por la competición y los resul-
tados y… ¡disfruta de tu perro y del 
agility

Si sigues todos estos pasos… ¡serás 
agilitista en un breve plazo de tiem-
po!, minimizando al máximo la posi-
bilidad de accidente y obtener unos 
beneficios incalculables en la salud 
de tu perro y si  finalmente deseas 
conocer, fórmate  y practicar el agility 
encontrarás toda la ayuda, asesora-
miento y equipación necesaria con 
nosotros en Centro Deportivo Cani-
no Can Roja. 

p Llar i decoracióp Can Roja

Centro Deportivo Canino Can Roja

AGILITY, ALGUNOS PUNTOS 
BÁSICOS A TENER EN CUENTA
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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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A SANTA PERPÈTUA
NADAL 

01 DES. 2018
De 10 a 19 h a la Plaça de la Vila i La Rambla

FIRA DE NADAL

05 DES. 2018
De 17 a 20 h al CC Can Taió

DECORACIÓ DE NADAL 
Cal inscripció prèvia. Org.: Xarxa de Centres Cívics

11 DES. 2018
A les 19 h al CC La Creueta

POSTRES DE NADAL
Cal inscripció prèvia a qualsevol centre cívic.

A les 20.30 h al Teatre del Centre
Concert de Nadal:

CIUTAT D’ACER a càrrec de l’EMA.
Entrada solidària en benefici del Banc d’aliments. 
Pagament amb oli girasol, sucre, cereals o cacau en pols. 

12 DES. 2018
De 20 a 21.30 h al CC Can Taió

CUINA DE NADAL 
Cal inscripció prèvia a qualsevol centre cívic.

13 DES. 2018
De 20 a 21.30 h al CC Can Folguera

CUINA DE NADAL 
Cal inscripció prèvia. Org.: Xarxa de Centres Cívics

14 DES. 2018
De 18 a 19.30 h al CC Mas Costa

CUINA DE NADAL 
Cal inscripció prèvia a qualsevol centre cívic.

A les 20 h a l’Espai 1
Exposició 

COL·LECTIVA DE NADAL
TEMA: Autoretrat. Participa l’alumnat de pintura 
d’adults, fotografia i aula oberta de pintura. Es podrà 
visitar fins al 20 de gener. 

16 DES. 2018
A les 11.30 h al Museu Municipal

MUSEU EN FAMÍLIA
Cal inscripció prèvia. 

A les 12 h al CC El Vapor
Espectacle familiar:

ESTRELLETES DE NADAL 
de la Cia. Fes-t’ho com vulguis. Org.: Xarxa Santa Perpètua

A les 18 h a l’Església de Santa Perpètua

CONCERT DE NADAL DE 
LA CORAL RENAIXENÇA

17 DES. 2018
A les 21 h a l’INS Rovira-Forns
Concert de Nadal

UN MÓN MÀGIC
Música de Disney Pixar. Participen: Música, Dansa i Tea-
tre de l’EMA. 

20 DES. 2018
A les 19 h a l’Església de Santa Perpètua
Concert de Nadal

MR. SCROOGE: UN CONTE 
DE DICKENS
Participen: Cors de l’EMA (cor A, B, jove i Zimmerman). 

22 DES. 2018
A les 11.30 h a la Plaça de la Vila

LA FESTA DEL TIÓ
amb la Cia. AIL’AS. 

A les 17 h a la plaça de Francesc Macià

POSTAL GEGANT DE 
NADAL Org.: Esplai El Refugi

De 19 a 21 h i de 22 a 24 h al Casal Popular Pit-Roig

QUINTO DE NADAL
Org.: Casal Popular Pit-Roig 

23 DES. 2018

A les 12 h a la Plaça de la Vila

UN CANT PER LA 
LLIBERTATOrg.: Òmnium Cultural

A les 19 h al Teatre del Centre

ELS PASTORETS 
de Josep Maria Folch i Torres. Org.: Tàndem

24 + 25 DES. 2018
A partir de mitjanit a CAM Bernades (fins les 6h)

WINTER IS CAMing
Nit de DJs. Org.: CAMissió

26 DES. 2018

A les 12.30 h a la Plaça de Francesc Macià

AUDICIÓ DE SARDANES
DE SANT ESTEVE
Org.: Cobla Jovenívola de Sabadell

De 18 a 22 h al Casal Popular Pit-Roig

QUINTO DE NADAL
Org.: Casal Popular Pit-Roig 

A les 19 h al Teatre del Centre

ELS PASTORETS 
de Josep Maria Folch i Torres. Org.: Tàndem

28 DES. 2018

A les 17 h al Casal d’avis de la Rambla

CONCERT DE NADAL
De 19 a 21 h i de 22 a 24 h al Casal Popular Pit-Roig

QUINTO DE NADAL
Org.: Casal Popular Pit-Roig

29 DES. 2018

A les 21.30 h al Teatre del Centre
Funció especial 

ELS PASTORETS 
INNOCENTS Org.: Tàndem

31 DES. 2018

De la 1 a les 7 h a CAM Bernades

CAM D’ANY Venda d’entrades a Bar Tapas 
Bike i Restaurant Can Perico. Org.: CAMissió

2, 3 i 4 GEN. 2019

De 18 a 21.30 h a l’Edifici Biblioteca

LA CENTRAL DE REIS 
Hi haurà jocs gegants pels infants, inflables i foodtruck 
a l’aparcament de la Granja de 17.30 a 20.30h. 

5 GEN. 2019
Per la tarda als carrers del municipi

LA CAVALCADA
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a les 17.30 
hores a l’estació de tren de la Florida.

A partir de mitjanit a CAM Bernades (fins les 6h)

CAMells PartyOrg.: CAMissió

WWW.STAPERPETUA.CAT

#nadalSPM
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p Llar i decoracióp Llar i decoració

Encara que tècnicament 
encara no és Nadal, una 
ullada als aparadors i 
carrers evidència que 
la tenim a la volta de la 
cantonada. Dates per 
a reunir-se, celebrar i 
també fer regals. Alguns 
grans, però altres més 
petits.

Tant si no vols gas-
tar-te massa com si tens 
un límit de pressupost, 
a la nostra guia de com-
pres de regals tecnolò-
gics per menys de 15 
euros t’oferim una bona 
llista d’alternatives. 

Energy Music Box 1+
El Energy Music Box 1+ 
(14,36 euros) és un alta-
veu Bluetooth que desta-
ca per la seva versatilitat: 
a més de connectar-se 
per Bluetooth amb els 
nostres dispositius per es-
coltar música o respondre 
trucades, té ràdio, port 
jack de 3,5 mm i ranura 
per targetes SD. És com-
pacte i ofereix un RMS de 
5W.

Micròfon WOXTER 
Mic Studio Black
Amb estètica vintage, 

l’WOXTER Mic Studio 
Black (11,99 euros) és un 
micròfon de condensador 
amb bon disseny per mi-
nimitzar els sorolls vàlid 
per a enregistraments, 
jocs en línia i videocon-
ferències. Ve amb trípode 
ajustable i entrada jack 
de 3,5 mm.

Endoll intel·ligent
Dins de la domòtica po-
dem trobar dispositius 
en aquest rang de preus 
molt útils com l’endoll 
intel·ligent Meross (11 
euros). Es tracta d’un 

model compacte, que 
mesura el consum ener-
gètic i és compatible amb 
Alexa, Google Assistant i 
SmartThings, perquè pu-
gui activar o desactivar 
el dispositiu que estigui 
connectat a aquest.

REGALS TECNOLÒGICS 
PER A L’AMIC INVISIBLE I NADAL
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p Llar i decoracióp Llar i decoració

La dècada de 1920 ens 
va deixar el llegat de 
l’estil de disseny conegut 
com Art Deco, i un segle 
més tard aquest estil 
continua sent forta com 

a inspiració per a un as-
pecte luxós en interiors.

Amb l’arribada de 
2020, els habitatges i en 
particular els seus sòls 
recuperen la decora-

ció d’aquells bojos anys 
vint.
Dins d’aquesta tendèn-
cia trobem una de les 
noves col·leccions de 
dissenys de terres de 

Atrafloor amb motius 
Art Deco clàssics i alta-
ment decoratius i un toc 
contemporani, que són 
ideals per crear un espai 
digne d’una festa a casa.

TORNA EL ESBOJARRAT ESTIL 
ANYS 20 ALS NOSTRES TERRES
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p Llar i decoracióp Salut i bellesa

A lo largo de la vida, los 
dientes están expuestos 
a una serie de ataques 
físicos y químicos que 
en gran medida, contri-
buyen al desgaste de las 
piezas dentarias. Dentro 
de los ataques químicos 
tenemos la erosión dental, 
que produce la disolución 
del esmalte y la dentina. 
Clínicamente vemos alte-
ración en el brillo y en la 

coloración de los dientes, 
aumento de la sensibilidad 
y pérdida de estructura 
dental.

La etiología de este ata-
que ácido puede ser por la 
alimentación (EXTRÍNSE-
RA) o por el reflujo gastro-
esofágico (INTRÍNSECO). 
En la mayoría de los casos 
a ésto se suma el bruxis-
mo. El bruxismo es una 
patología que consiste en 

apretar de forma inconsci-
ente la mandíbula o inclu-
so rechinar los dientes. Se 
da por la noche (cuando 
dormimos) y también de 
día.

Hasta hace poco tiem-
po, el tratamiento indicado 
en pacientes afectados por 
erosión dental o bruxismo 
consistía en hacer una re-
habilitación TOTAL con co-
ronas (fundas). Hoy pro-

ponemos una técnica que 
consiste en restaurar con 
métodos exclusivamen-
te adhesivos. Devolver a 
cada pieza dental su ta-
maño y forma original. Pri-
mero trabajamos sobre el 
sector posterior y cuando 
éste ya esté estable, con la 
altura adecuada, pasamos 
a los dientes anteriores y 
recuperamos la funcionali-
dad y la estética.

REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y 
ESTÉTICA POR DESGASTE SEVERO

Antes Después
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¡¡¡CONSEJOS PARA DESLUMBRAR EN NAVIDAD!!!
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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 

Cuando se acerca la navi-
dad, además de pensar en 
los regalos, solemos em-
pezar a planear nuestros 
looks, para sentirnos radi-
antes. 

Es importante prepa-
rar nuestra piel y nuestros 
labios para que el maquil-
laje luzca en su pleno es-
plendor.

Por suerte, hoy en día 
contamos con tratamien-
tos novedosos e infalibles 
que desde la primera ses-
ión nos van a dar esa piel 
deseada. 

Aquí os aconsejamos al-
gunos: 

• Sesión de vitaminas fa-
ciales: consiste en infiltra-
ciones de vitaminas, según 
la necesidad del paciente. 
Consiguiendo un efecto de-
slumbrante 

• Sesión de tratamiento 
hidratante: consiste en tra-
bajar la piel con principios 
activos que contienen áci-
do hialurónico, para dar un 
aspecto hidratado espec-
tacular.

• Sesión de hifu: tratam-
iento a través de ultrasoni-
dos, que reafirma y reju-
venece también conocido 
como lifting sin cirugía.

• Sesión de radiofre-
cuencia: tratamiento a 
través de ondas de calor, 
que reafirma la piel, reju-
venece el rostro, ilumina y 
previene el envejecimiento 
prematuro activando tu 
propio colágeno .

También tenemos los 
últimos tratamientos lan-
zados al mercado, que no 
puedes resistirte a ellos:

• MICRONEEDLING  + 

DERMAGLOW: tratamimen-
to realizado con micronee-
dling, donde aplicamos 
péptidos, según necesidad 
de la piel y que unifica el 
tono y regenera el esta-
do total de ella, gracias al 
pigmento orgánico. Con-
siguiendo un efecto de ¡¡¡ 
PIEL DE PORCELANA!!

• HYAL-PEN: voluminiza-
dor e hidratación de labios 
efecto flash con ácido hia-
luronico, sin infiltraciones, 
es el tratamiento estrella 
de estas navidades.

JULIA VILA 
Tècnica laser i 

aparatologia estètica

HYAL-PEN · Tratamien-
to basado en sistema de 
presión. Es un lápiz dermal 
para el relleno de labios y 
arrugas, que introduce áci-
do hialurónico reticulado a 
través micro-orificio.

Con la presión medida 
con precisión el relleno 
penetra entre las células 
superficiales de la piel den-
tro del tejido, en una frac-
ción de segundo.

Este método es práctica-

mente indoloro, se preser-
va el tejido y no tiene ries-
go de lesiones. También se 
excluyen las infecciones 
resultantes de las lesiones 
por agujas.

HYAL-PEN introduce 
en la piel, ácido hialuróni-
co reticulado de gran cali-
dad para tratamientos de 
hidratación y volumen de 
labios, eliminación de arru-
gas y surcos nasolabiales.

Deja la piel rejuvenecida, 

elimina arrugas, revitaliza 
la piel, activa las células de 
colágeno, mejora el brillo y 
la elasticidad de la piel, rel-
lena las arrugas y las líneas 
finas.

Procedemos al tratami-
ento con una preparación 
de la piel , que incluye ex-
foliación en la zona a tratar, 
hyal-pen, mascarilla regen-
eradora y bálsamo labial. 

¡¡¡CONSEJOS PARA 
DESLUMBRAR EN NAVIDAD!!!

LUCE RADIANTE ESTA NAVIDAD 
LABIOS MÁS BELLOS SIN PINCHAZOS ¿ES POSIBLE?

¿QUIERES CONSEGUIR UNOS LABIOS HIDRATADOS, JUGOSOS Y CON MAS VOLUMEN, 
PERO NO TE GUSTAN LOS PINCHAZOS? ¡¡¡¡PUES AHORA ES POSIBLE !!!!
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¿ESTAS PREPARADO 
PARA LA REVOLUCIÓN EN 

TRATAMIENTOS FACIALES?

Llámanos y pide tu asesoramiento y diagnostico gratuito.              

93.544.57.76 - 661.81.71.11

¡¡ Luce una piel de porcelana con 
Microeendling + Derma glow!!

¿TE ENCANTA EL MUNDO 
DE LA BELLEZA Y TE DAN 

MIEDO LAS AGUJAS?
¡¡Hyal-pen es tu tratamiento labios 

jugosos con volumen y sin infiltraciones!!
¿ A que estas esperando?
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Todas hemos soñado alguna vez con una piel per-
fecta sin necesidad de maquillaje. Granitos, poros 
dilatados, manchas, ojeras… Aunque nos queramos 
tal y como somos, que es lo importante, todas ten-
emos imperfecciones que nos gustaría eliminar. Esto 
es lo que promete el nuevo tratamiento de belleza, 
con efecto piel de porcelana

¿Cómo tener la piel perfecta con BB GLOW?
El BB Glow se realiza mediante la técnica del mi-
croneedling, una terapia no invasiva de inducción 
que consigue, con micropunciones (“Dermapen”), 
que los productos penetren en las capas más pro-
fundas de nuestra piel.
Algunos de sus activos principales son el ácido 
hialurónico, vitaminas A, C o E, péptidos de última 
generación y la niamicida, una vitamina con un alto 
poder despigmentante. Todos sus ingredientes son 
respetuosos con nuestra piel y no contiene para-
benos, fragancias o alcohol.

El proceso es el siguiente:
• Primero se desmaquilla la piel y se limpia y exfolia en profundidad. 
• Después, se aplica un tratamiento específico según las necesidades y deseos de cada piel y los viales de BB Glow 
orgánico con el tono de piel que corresponga o se desee.
• Por último, el tratamiento se sella con una crema específica con velo de colágeno, que penetra en profundidad 
gracias al tratamiento anterior.

¿Cuántas sesiones se necesitan?
Se recomiendan entre 3 y 5 sesiones, dependiendo siempre del tipo de piel.
 Los resultados se aprecian de manera inmediata después de la primera sesión, pero sus efectos son acumulativos, 
por lo que con los días la mejora resulta aún más evidente.

¿Cuáles son los resultados?
El BB Glow no tapa imperfecciones, sino que las difumina de manera progresiva, de ahí su efecto bb cream per-
manente. Elimina o reduce manchas, cicatrices, reduce el tamaño de los poros dilatados, atenúa las ojeras, alisa las 
líneas de expresión, ilumina el tono e hidrata profundamente nuestra piel.

LORENA ALBARRACIN 
Experta medic&estètica

BB GLOW: EL NUEVO TRATAMIENTO                                              
FACIAL CON MICRONEEDLING

¡Únete al tratamiento estrella 
de todas las celebrities!

p Salut i Bellesap Salut i Bellesa
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Demana el teu diagnòstic i assessorament totalment gratuït!

Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111 
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pSalut i bellesa

Arriben les festes de na-
dal i com cada any volem 
tenir un detall amb les 
persones que ens esti-
mem. Família, amics i 
amigues, la parella. Què 
regalarem?, cada any els 
mateixos dubtes, la pres-
sió per trobar aquell regal 
que agradi i faci feliç a qui 
el rebi. A més, amb el rit-
me de vida que portem, 
la majoria ho deixem per 
última hora i encara es 
complica més.

A Centre Medicina 
Correctiva tenim la solu-
ció! Fa temps que vàrem 
apostar per oferir tots els 
nostres serveis en forma 
de xec regal, així la per-

sona que el rep pot gau-
dir o bé d’un tractament 
concret o bé triar quin li 
interessa més segons les 
seves necessitats.

El benestar físic i emo-
cional és un dels béns 
més preuats que tenim i 
que sovint ens passa per 
alt com a regal perfecte. 
Si ho pensem bé, quin re-
gal pot ser millor que re-
galar salut? És una forma 
de cuidar als que tenim 
més a prop, de regalar 
temps per un mateix, per 
millorar la seva qualitat 
de vida en general, i no-
saltres t’ho volem posar 
ben fàcil.

Dins del ventall de ser-

veis, podeu trobar des de 
sessions de fisioteràpia, 
acupuntura, quiromas-
satge, drenatge limfàtic, 
nutrició o diatèrmia entre 
d’altres. Us assessorem, 
per escollir la millor opció, 
depenen de les neces-
sitats de cada persona, 
sense oblidar la butxaca.

Si preferiu tractaments 
de bellesa, teniu una car-
ta de tractaments espe-
cials per sorprendre amb 
un tractament facial o 
corporal. Cada centre ofe-
reix la seva pròpia carta i 
les nostres recepcionistes 
us atendran i guiaran per 
tal d’escollir el tractament 
més adient.

Us desitgem que pas-
seu molt bones fes-
tes i pugueu compartir 
aquests dies tan especi-
als amb les persones que 
voleu. Nosaltres estarem 
esperant-vos com sem-
pre, als nostres centres, 
per oferir-vos els millors 
serveis al millor preu.

DEMANA SALUT 
ALS REIS MAGS D’ORIENT



activitats desembre

Hora del Conte
Dijous 19 de desembre a les 18:00h.
“La Aisha, la lectora de cartes”, 
Amb LaBerta DelPoblet
Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Biblioteca Contravent

Plaça del Països Catalans, 4

08410 Vilanova del Vallés

Horari Biblioteca.

MATINS: dimecres i dissabtes de 10 a 14 h.

TARDES: de dilluns a divendres de 16 a 20:30 h.

938 456 910

Biblioteca Contravent

@bibcontravent

Club de Lectura Infantil
Divendres 13 de desembre a les 18:00h.
I tu què llegeixes?
Inscripcions a la biblioteca.

Hora del Conte Menuda
Dijous 12 de desembre a les 18:00h.
“Hitòries i Cançons Animals”,  
amb Rah-mon Roma
Edat recomanada: de 1a 3 anys.

Story Time
Dijous 5 de desembre a les 18:00h.
“I want My Christmas Present”, 
amb Cambridge School.
Edat recomanada: dels 2 als 7 anys.

Venda de Llibres Solidaris.
“LECTURA PER LA MARATÓ.”

La biblioteca col·labora amb la Marató de TV3 a través 
de la venda de llibres de segona mà aportats pels 
usuaris.

Dies 2 i 3 de gener de 18:00 a 20:00 h.
Visita del Patge Reial i

Taller de fanalets.
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p Llar i decoracióp Oci i Gastronomía

Com cada any se celebrat 
el dinar anual del Aeri 
Club PALAU-MOIÀ al 
restaurant del Camp de 
Vol El Prat de la Plana, 
amb la assistència de 
gaire be la totalitat del 
socis, representació de 
la propietat del Camp, 
i com a convidads relle-
vants tres persones re-
lacionades amb el club, 
totes tres amb edats 
avançades (98, 102, i 
106 anys), i que encara 
tenen les ganes i la il·lu-
sió de acompañar-nos en 
aquesta celebració, din-
tre de un ambient de la 
aviació.
No cal dir, que això ens 

demostra una vegada 
mes, que voler es poder, 
i que gràcies a persones 

amb aquest esperit, avui 
en dia dodem gaudir del 
plaer de volar, no com els 

ocells, però si amb cert 
grau de llibertat que a 
terra no tenim.

DINAR SOCIS 
AERI CLUB  PALAU - MOIÀ
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