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Comprant a les botigues del poble es manté viu el 
teixit comercial de proximitat. Comprant als vostres 
pobles el mantenim viu.
Mentre nosaltres ens tancàvem a casa, els nostres 
botiguers aixecaven diàriament la persiana per 
oferir-nos els seus serveis. No permetis que cap 
comerç baixi les persianes.

Bon Nadal i Feliç 2021!
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p Llar i decoracióp Nadal a Sant Fost

Aquest 2020 ha estat un 
any complicat i molt dur, 
que mai oblidarem. Per 
això, els tres Reis Mags 
d’Orient vénen carregats 
amb més il·lusió que mai 
i, sempre que la situació 
sanitària els ho permeti, 
arribaran a Sant Fost la 
tarda del 5 de gener. Per 
motius sanitaris, l’habitu-
al cavalcada s’ha hagut 
d’anul·lar, però se’ls farà 
una recepció extraordi-
nària adaptada a l’actual 
pandèmia i a les mesures 
sanitàries per prevenir la 
Covid-19.

Melcior, Gaspar i Baltasar 
seran al Pavelló 2 de les 
16:30h fins a les 20:30h, 
des d’on saludaran els 
nens i nenes de Sant Fost. 
Com que formen part d’un 
dels grups de risc i no 
volen que hi hagi aglo-
meracions, per visitar-los 
caldrà demanar cita prè-
via a través de la platafor-
ma www.entrapolis.com i 
escollir una de les quatre 
franges horàries disponi-
bles: de 16:30h a 17:30h, 

de 17:30h a 18:30h, de 
18:30h a 19:30h o de 
19:30h a 20:30h. Sense 
reserva d’entrada no es 
podrà accedir al recinte.

- Com funcionaran les 
reserves?
El període de reserva 
s’allargarà del 14 al 30 de 
desembre. Les reserves 
es faran per nuclis fami-
liars (grups bombolles de 
pares/mares i fills/filles 
exclusivament) i amb una 
reserva per família serà 

suficient per veure els 
Reis Mags. A cada franja 
s’acceptaran un màxim de 
150 reserves i, quan s’ar-
ribi a aquest número de 
reserves, la franja queda-
rà tancada.

- Què més cal saber?
Malauradament, aquest 
Nadal hem de protegir la 
salut dels Reis Mags i de 
totes i tots nosaltres i no 
es podrà interactuar di-
rectament amb ells. Les 
famílies faran un recorre-

gut marcat que passarà 
per davant d’on estaran 
situats els Reis però es 
mantindrà la distància 
amb ells. El recorregut 
serà tot exterior, estarà 
degudament indicat i es 
mantindran les distàncies 
de seguretat pertinents, 
així com les mesures de 
prevenció establertes 
pel PROCICAT. També es 
prendrà la temperatura 
a tots els assistents. La 
Bòbila s’habilitarà com a 
aparcament pels vehicles 
de les famílies que vagin 
en cotxe fins al Pavelló 2.

Entrega de les cartes
L’Ajuntament ha instal·lat 
una bústia reial a l’exterior 
de l’entrada de L’Ateneu. 
Hi serà fins al 3 de gener 
i tots els nens i nenes po-
den deixar-hi la seva car-
ta per a Melcior, Gaspar i 
Baltasar. El dia 5, la bústia 
reial es traslladarà a la 
zona de la recepció dels 
Reis Mags, al Pavelló 2, 
on els nens i nenes també 
hi podran deixar les seves 
cartes.

RECEPCIÓ EXTRAORDINÀRIA ALS 
REIS MAGS D’ORIENT AL PAVELLÓ 
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p Llar i decoracióp Nadal a Sant Fost

El Pessebre Vivent de 
Sant Fost tal i com es re-
presenta habitualment ha 
quedat anul·lat a causa de 
l’actual situació sanitària, 
però se’n podrà veure una 
versió virtual a través de 
les seves xarxes socials.

L’organització ha deci-
dit canviar-ne el format 
després de considerar in-
viable compatibilitzar les 
mesures de seguretat sa-
nitària amb la representa-
ció del pessebre, que cada 
any aplega centenars de 
visitants.

Per això, ha optat per 
gravar les escenes i pen-
jar-les a les seves xarxes 
durant les festes nadalen-

ques. D’aquesta manera, 
la 54a edició del Pesse-
bre Vivent s’adaptarà a 
l’actual situació sanitària i 

es podrà visitar de forma 
segura, sense moure’s de 
casa.

El Pessebre Vivent de 

Sant Fost és el més antic 
de la comarca i un dels 
més emblemàtics de Ca-
talunya. 

EL PESSEBRE VIVENT DE SANT 
FOST EN VERSIÓ VIRTUAL
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Aquest any serà diferent i 
marcat per la pandèmia de 
la Covid-19, que ha obli-
gat a suspendre algunes 
activitats i canviar-ne d’al-
tres, incorporant la cita 
prèvia, el perimetratge 
d’espais i la desinfecció.

Com a novetat i per 
primera vegada, l’Arbre 
de Nadal de la plaça de la 
Vila no serà natural sinó 
que consistirà en una es-
tructura il·luminada. Es 
tracta d’una opció més 
sostenible ja que es podrà 
reutilitzar any rere any i no 
serà necessària l’extracció 
d’un arbre del bosc. Una 
altra novetat d’aquest any 
serà que amb les Llums de 

Nadal arribaran a les pla-
ces de la vila les Tiones i 
els Tions. N’hi haurà 10 
repartits pels barris i les 
urbanitzacions del muni-
cipi. 

Un altre dels canvis és 
el trasllat a la plaça de 
l’Església del Pessebre de 
la plaça LLuís Companys 

amb motiu de les obres de 
reurbanització de la plaça. 
I, per altra banda, el pes-
sebre de la plaça de la Vila 
es traslladarà a la plaça 1 
d’Octubre.

La Dona dels Nassos 
arribarà un any més a 
Sentmenat el 31 de des-
embre a les 12 del migdia, 

la podreu veure al Teatre 
del Coro seguida de l’ac-
tuació de la companyia 
Xip Xap amb l’espectacle 
“Hamelí”. L’entrada serà 
gratuïta però caldrà reser-
va prèvia d’entrades a tra-
vés del web d’Entrapolis.

I finalment Ses Ma-
jestats Els Reis Mags 
d’Orient vindran a Sent-
menat d’una manera di-
ferent dels altres anys. 
Rebran en Audiència Reial 
als nens i nenes de Sent-
menat els dies 4 i 5 de 
gener a la plaça de la Vila 
acompanyats del seu Se-
guici Reial. Adaptant-nos 
així a les mesures espe-
cials i limitacions per la 

SENTMENAT ADAPTA ELS ACTES 
DE NADAL A LA COVID-19

pNadal a Sentmenat
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Un any més, Sentmenat 
acomiadarà l’any cele-
brant la Festa de la Dona 
dels Nassos. Des de finals 
de l’any 2010, la comissió 
organitzadora prepara la 
tradicional llegenda de 
l’Home dels Nassos amb 
versió femenina per im-
pulsar la igualtat de drets 
entre homes i dones.

Es tracta d’un personat-
ge mitològic de la cultura 
catalana que representa 
que té tants nassos com 
dies li queden a l’any. No-
més se la pot veure, però, 
el trenta-u de desembre 
o cap d’any. Tradicional-
ment se sol explicar la 
llegenda a la mainada, que 
s’imagina un personatge 

estrafolari amb 365 nas-
sos a la cara, sense pensar 
que el 31 de desembre a 
l’any li queda només un 
dia per acabar.

L’acte, que compta 
amb la col·laboració dels 
Gegants, grallers i Cap-
grossos de Sentmenat, 
enguany s’adaptarà a la 
situació de la pandèmia i 

es farà a dins el Teatre del 
Coro, pel que caldrà reser-
var entrada prèviament, a 
través de www.entrapolis.
com tot i que aquesta si-
gui gratuïta. L’acte tindrà 
lloc el dijous 31 de desem-
bre a les 12 del migdia, i 
comptarà amb l’actuació 
de la companyia Xip Xap 
amb l’espectacle “Hamelí”.

LA FESTA DE LA DONA DELS NASSOS, 
ADAPTADA A LA SITUACIÓ

Enguany es farà al Teatre del Coro, amb entrada gratuïta, 
però amb necessitat de reservar plaça!
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p Llar i decoracióp Llar i decoració

És una època difícil per a 
tothom. S’acosta Nadal 
com un llampec i és inevi-
table que la motivació si-
gui la font dels nostres re-
gals. Arribats en aquestes 
dates ens és molt fàcil in-
córrer en la falta de temps 
i les presses per aconse-
guir el que volem, tendim 
a tenir poca paciència per 
aconseguir allò que volem 
regalar i cedim a la com-
pra compulsiva al preu 
que sigui i on sigui, però, 
us heu preguntat que pas-
sarà amb nosaltres? Amb 
les petites botiguetes que 
necessitem de la vostra 
paciència i d’aquestes 
èpoques tan assenyala-
des per poder fer un pas 
al davant, afrontar poder 
una mala ratxa o una da-
vallada causada pels mo-
tius que actualment ens 
porten a estar com estem. 

Poder aquest any, da-
vant d’un esdeveniment 
tan imprevist i tan violent 
com la COVID-19, poder 
hauríem de ser més paci-
ents i menys compulsius, 
poder hauríem de ser més 
confidents i menys detrac-
tors, després de tot, qui 
som el petit comerç sinó 

les animes que donen vida 
un poble entre setmana, 
aquell que sabeu que pot 
ser el vostre veí, el que 
us tracta com qui sou i no 
com qualsevol. 

Poder és hora de tenir 
la paciència necessària 
per fer aquest any una 

mica diferent i que el que 
salvem no sigui el Nadal 
si no l’ànima que el petit 
comerç empeny darrere 
els regals que per pressa 
comprem a d’altres pel 
mer fet i falta de pròpia 
organització, previsió o 
simplement per gust i pla-

er. No és poder millor fer-
ho així? Poder de d’aquest 
any, poder, el nostre pilar 
fonamental hauria de ser 
la paciència. Poder i tan 
sols poder, haurem de fer 
un esforç tots plegats i 
pensar en què les presses 
mai han estat bones.

FEM DE LA PACIENCIA 
UN PILAR FONAMENTAL

26



27



28

p Llar i decoracióp Llar i decoració

Al costat de l’arbre i el 
pessebre, la poinsettia és 
un altre dels grans sím-
bols decoratius del Nadal. 
Perquè amb l’arribada del 
mes de desembre, aquesta 
planta de fulles vermelles, 
blanques o verdes comen-
ça a donar color a les nos-
tres cases.

I encara que sembli una 
planta fràgil, la veritat és 
que la poinsettia és una 
planta molt resistent si 
seguim una sèrie de cures. 

COMPTE AMB LA 
TEMPERATURA
L’ideal és mantenir-la en 
un ambient que estigui 
entre els 16 i els 22º. És 
molt important protegir-la 
de les altes temperatures, 
i sobretot, posar-la lluny 
de la calefacció. Si la poses 
a prop d’una font de calor, 
se li cauran les fulles. 

NECESSITA LLUM 
I CLAREDAT
Les poinseties necessiten 

llum i claredat per con-
servar vius els seus colors, 
tot i que cal evitar que els 
toqui el sol directe, ja que 
aquest cremaria les fulles.

COMPTE AMB ELS 
CORRENTS D’AIRE
Si el fred o la calor no li 

vénen gens bé a les flors 
de Pasqua, els corrents 
d’aire tampoc l’ajuden en 
res. Evita situar la planta 
en una zona en què hi hagi 
corrents d’aire. 

CADA QUANT LA REGO?
N’hi haurà prou amb re-

gar-la dues vegades per 
setmana amb aigua no 
gaire freda, deixant que 
el substrat s’assequi en-
tre els dos regs. A més, el 
millor és fer-ho de forma 
indirecta per no fer malbé 
les fulles. 

HI HA TAQUES A LES FU-
LLES, O LES PUNTES ES 
POSEN MARRONS?
És molt possible que li 
hagi faltat aigua. Per això, 
hauràs de vigilar que la te-
rra no estigui seca massa 
dies.

I quan passi Nadal passa 
la flor a un test una mica 
més gran perquè segueixi 
creixent i si tens la sort de 
tenir un jardí o una terras-
sa, planta-la a l’exterior en 
algun espai protegit de les 
gelades. Passades les fes-
tes pot ser que perdi part 
de les seves fulles infe-
riors i conservi algunes su-
periors. No et preocupis, 
és normal.

TRUCS PER CONSERVAR LA FLOR 
DE NADAL EN PERFECTE ESTAT
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Nova Promoció
Pisos 3 dormitoris

Entrega 2021 a  p a r t i r  d e
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Palau S. Plegamans
(zona caprabo)

A
v

.  C
a

t
a

l u
n

y
a

C
/

 B
l a

s
 d

e
 O

t e
r o

C/Boters,

150-154

P a l a u  S o l i t à  i  P l e g a m a n s

Informació
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Estem a punt d’arribar al 
que sens dubte és el Na-
dal més estrany de tots els 
que hem viscut. Un Nadal 
marcat per la pandèmia, 
per la responsabilitat so-
cial i per les restriccions i 
les mesures sanitàries im-
posades per les autoritats.

PRIMER PAS, NETEJAR I 
VENTILAR LA CASA
En aquest any tan especial, 
el pas previ serà ventilar la 
casa a consciència, i nete-
jar i desinfectar elements 
com el timbre, el pom de la 
porta, interruptors, super-
fícies de mobles, cadires... 

Al rebedor hauràs de 
disposar de gel hidroalco-

hòlic a disposició dels teus 
convidats. Pel que fa a les 
mascaretes, es recomana 
deixar uns sobres de pa-
per perquè cada convidat 
pugui guardar les seves.

AL BANY
Per garantir tant la vos-

tra seguretat com la dels 
vostres convidats, hauràs 
de disposar de tovalloles 
noves per a cada unitat 
familiar que us visiti. 

CONSELLS SOBRE
EL MENJAR
El primer consell que do-

nen els experts és que si 
els convidats són d’altres 
nuclis familiars, la persona 
que cuini ho faci amb mas-
careta per evitar possibles 
infeccions.

LA VENTILACIÓ, CLAU
Sabem que el desembre 
no és precisament la millor 
època de l’any per tenir les 
finestres obertes. Però 
tenir la casa ventilada i la 
finestra oberta és una de 
les mesures més efectives 
per intentar evitar conta-
gis. En aquest sentit és im-
portant tenir durant tot el 
dinar o el sopar les fines-
tres obertes un pam tot i 
el fred que pugui entrar.

CELEBRA UN NADAL SEGUR A 
CASA SENSE LA COVID-19

p Llar i decoracióp Llar i decoració
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Aquest any en el qual no 
podem viatjar i en el qual 
els plans s’han reduït 
dràsticament a causa de 
la pandèmia, posar l’arbre 
i la decoració nadalenca a 
casa es pot convertir en 
tot un superplà.

EL PRIMER,
POSAR LES LLUMS
Tenim l’arbre, hem com-
prat els ornaments... i ara 
toca començar a muntar. 

El primer que farem 
serà col·locar les llums. 
Hauràs de triar entre llums 
càlides, fredes, i blanques 
o de color. El més impor-
tant és que les llums esti-
guin perfectament distri-

buïdes per tot l’arbre i que 
no quedin zones d’ombra. 
De tant en tant, apagues 
els llums de l’habitació, i 
a les fosques i amb l’arbre 
encès, fes proves perquè 
això no succeeixi.

EL SEGÜENT PAS:
ELS ADORNS

Després de comprovar 
que els llums han quedat 
perfectament distribu-
ïdes, és el moment de 
començar a col·locar la 
decoració. Les boles de 
vidre són les que millor 
queden, encara que cal 
anar amb compte amb 
elles a les llars amb nens. 

Aposta també per com-
prar ornaments especials 
i diferents, i cada Nadal, 
aneu incorporant nous 
elements.

Per col·locar els adorns, 
se sol començar a decorar 
per la part de dalt, posant 
a la part superior i central 
les peces més boniques i 
cridaneres, i deixant les 
peces més grans per a la 
part inferior. En aquest 
punt, vés amb compte 
amb els ornaments molt 
grans: recorda que encara 
que siguin grans, han de 
ser lleugers, si no volem 
que se’ns dobleguin les 
branques, tant si l’arbre és 
natural com artificial.

CONSELLS PER ACONSEGUIR UN 
ARBRE DE NADAL ESPECTACULAR

p Llar i decoracióp Llar i decoració
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p Salut i Bellesap Salut i bellesa

Medicina estètica avançada
Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111 
Medicina estètica avançada
Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111 

EN CORPORESTETIC HEMOS CREADO BONOS COMBINADOS PARA QUE LUZCAS ESTAS 
NAVIDADES Y EL AÑO ENTRANTE COMO UNA ESTRELLA EN LA ‘’RED CARPET’’’.

Frente a un ano de prohibiciones llenate de convicciones,,



la ultima tecnologia de rejuvenecimiento facial

Es un Lápiz Dermal con cabezal de agujas de titanio esterilizadas e intercambiables. Produce resul-
tados espectaculares sin molestias, ni efectos secundarios.

Es una herramienta que permite, a través de microperforaciones la penetración de los principios 
activos de los tratamientos asociados a la dermis, donde tienen máxima efectividad.

Estimula mecánicamente la capacidad de absorción de la piel, aumentando los efectos de los 
productos empleados en el tratamiento tópico de la dermis. Aporta firmeza, elasticidad y una mayor 
capacidad de recuperación; acelerando la cicatrización, la reparación de los tejidos y la regenera-
ción celular de la piel.

Beneficios:
• Revitaliza la piel suplementándole activos esenciales
• Mejora la microcirculación y oxigena la epidermis. La piel se ilumina
• Se estimulan nervios y músculos
• Estimula la fabricación de colágeno por su riqueza en citoquinas epidérmicas y dérmicas
• Disminuye la relajación cutánea derivada del proceso de envejecimiento aportando firmeza
• Los activos se difunden y penetran mejor (aminoácidos, citoquinas, oligoelementos, vitaminas …)

Resultados:
• El rostro rejuvenece y parece menos cansado
• El resultado es totalmente natural, sin efecto artificial ni forzado
• Los beneficios se suman de sesión en sesión
• Clara mejora de la piel: hidratada gana en tonicidad
• El tono de la piel se unifica
• La piel flácida se reestructura, se redensifica y se retensa
• La piel recobra su elasticidad y se alisa
• Este tratamiento intensivo lucha contra los signos prematuros del envejecimiento

4141414141 414141 41
Calle Anselm Clavé, 38 · Mollet del Vallès

cuerpobienestar@gmail.com · www.corporestetic.com

pSalut i bellesa
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ENPITSUPLUS 
es un nuevo dispositivo 

con tecnología innovadora que 
combina la punción de microagujas 

y la electroporación 
para administrar eficazmente

los principios activos.

UN SISTEMA SEGURO, 
RÁPIDO, HIGIÉNICO 

Y EFICAZ DE PENETRACIÓN 
TRANSDÉRMICA.

ENPITSUPLUS
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Medicina estètica avançada
Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111 

NO DEJES ESCAPAR 
LA SUPER PROMOCION 

DE NUESTRO
TRATAMIENTO ESTRELLA

Combinación de perdida 
de grasa a través del frio y 

regeneracion del tejido con 
ultrasonidos multifocalizados.

Ahora es el momento de
volvernos a ver bien.

Es tu momento, 
no dudes en pedir cita!

Ahora es el momento de
volvernos a ver bien.
ES TU MOMENTO, 

NO DUDES EN PEDIR CITA!

Pierde la grasa localizada 
y reafirma el tejido

2 SESIONES
HIFU

+
2 SESIONES

CRIOLIPOLISIS

PROMOCIÓN

ESTE MES

50%



43434343 434343 43
Calle Anselm Clavé, 38 · Mollet del Vallès

cuerpobienestar@gmail.com · www.corporestetic.com

pSalut i bellesa
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La Navidad Perfecta
Esta Navidad va a ser diferente, pero  también podemos hacerla, especial.

A pesar de las restricciones podemos pensar en algunos planes que sean originales y dif-
erentes, para que podamos pasar unos días en los que al menos recuperemos la ilusión y un 
poquito del espíritu navideño, de otros años.

Nos han quitado la libertad pero no conseguirán quitarnos la alegría.

Cinco recomendaciones de Corporestetic para pasar unas fiestas estupendas:

Mimarse uno mismo y a la gente que se quiere
Reirse mucho y disfrutar de las pequeñas cosas
Disfrutar de la mejor compañía
Decretar que este año ha sido muy funesto y el otro será esplendido
Rodearte de personas positivas

Corporestetic us desitja un any 2021 ple de coses positives
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Amb l’arribada del Nadal, 
un dels moment més espe-
rats d’aquesta època és el 
regal d’amic invisible. Men-
jars i sopars en família, amb 

amics o amb els companys 
de feina, on el colofó   final 
ve acompanyat d’un regal. 
Un detall amb un pressu-
post assignat, generalment 

baix, amb què sorprendre 
al nostre amic invisible.

Sempre tenim dubtes de 
què comprar per encertar. 
Per això t’ho posem fà-

cil i et proposem aquests 
regals bufons i pràctics, 
amb un toc divertit, d’amic 
invisible per menys de 20 
euros.

REGALS D’AMIC INVISIBLE 
PER MENYS DE 20€

Agenda 2021 de 
Puterful. 12,94 euros.

Set de maquillatge de 
Primark. 10 euros.

Necesser de Women’se-
cret. 10,99 euros.

Bola de neu de Nadal de 
Disney. 14 euros.
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p Llar i decoracióp Salut i Bellesa

Este año serán un poco 
diferentes, celebraremos 
reuniones familiares, va-
caciones y Nochevieja en 
grupos reducidos y con 
todas las medidas de se-
guridad que tengamos en 
nuestras manos. También 
empieza el mes de com-
pras más grande del año: 
en todo el mundo se gas-
tan unos cuantos billones 
de euros solo en las fes-
tividades navideñas (sí, 
doce ceros).

La Navidad, que debe-
ría consistir en pasar tiem-
po con los seres queridos, 
se ha convertido en una 
de las fiestas más mate-
rialistas del año. Las gran-
des marcas nos muestran 
ofertas diferentes cada 
semana, y las presiones 
para gastar dinero están 
por todas partes.

Regala Comerico Justo
En estos momentos tan 
difíciles para todas las fa-
milias del mundo, desde 
Sua Market.com quere-
mos apoyar a los peque-
ños artesanos, que con 
materiales naturales y 
sostenibles, hacen pren-
das hermosas y realmente 
únicas, ideales para re-
galar en estas fechas tan 
especiales. A mas a mas, 
si compráis prendas sos-

tenibles en nuestra tienda 
online, ayudareis a muje-
res y niños de la India, ya 
que con una parte de las 
ventas se harán proyectos 
sociales de ayuda, como 
la construcción de una 
escuela en Pushkar o la 
reinserción al mundo la-
boral de las mujeres mal-
tratadas.

Ropa al Mejor Precio
En Sua Market podréis 
encontrar prendas eco-
nómicas y llenas de color 
para regalar en las fies-
tas de Navidad, como los 
pañuelos estampados a 
18,99€.

Buscas algo especial, 
¿que te parece nuestra 
colección de abrigos sos-

tenibles? Chaquetas y Jer-
seys desde 21,99€.

Y esto no es todo, 
si compras prendas de 
comercio justo en Sua 
Market.com, ¡te haremos 
un regalo muy especial! 

Aprovecha para suscri-
birte a nuestra Newsle-
tter, te mostraremos las 
últimas novedades y te 
mandaremos un código 
descuento para tu próxi-
ma compra.

REGALA MODA SOSTENIBLE 
WWW.SUAMARKET.COM
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LA CARTERA REIAL VISITARÀ 
PARETS PER RECOLLIR LES CARTES

Els dies 12 i 19 de 
desembre se celebraran 

matinals dedicades 
al Nadal amb tallers 
creatius i animació

Els dissabtes 12 i 19 de 
desembre la Cartera Reial 
vindrà a Parets per aple-
gar totes les cartes adre-
çades a Ses Majestats els 
Reis d’Orient. El dia 12 la 
Cartera Reial s’instal·larà 
a la plaça del Doctor Tru-
eta, d’11 a 14 h, i el dia 19 
estarà a la plaça de la Vila, 
en mateix horari. La Car-
tera Reial recollirà les car-
tes i les entregarà als Reis 
Mags. A més, també s’em-
portarà totes les cartes 
lliurades a les bústies dels 
Reis. Les matinals s’ame-
nitzaran amb les actuaci-
ons d’una artista itinerant 
de la companyia Artristas i 
amb tallers nadalencs. En 
total, s’hi podran trobar 
fins a set tallers creatius 
diferents: decoracions per 

l’arbre, corones, postals, 
arbres 3D, papiroflèxia, 
boles per l’arbre i nadales. 
Tots els tallers seguiran 
mesures de prevenció 
per evitar el contagi de la 
pandèmia. L’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jau-
me organitza les jornades 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

BÚSTIES ESPECIALS 

PER A LES CARTES 
ALS REIS MAGS
Les cartes per a Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient 
poden tirar-se a unes bús-
ties especials que hi ha 
ubicades a la plaça de la 
Vila i a la plaça del Doctor 
Trueta. Hi ha tres bústies 
de colors diferents: una 
de blava per a Melcior, 
una de vermella per a 
Gaspar i una tercera de 

color verd per a Baltasar. 
Posteriorment, la Cartera 
Reial agafarà les cartes 
dipositades en aquestes 
bústies.

PER CORREU 
ELECTRÒNIC
A més, també es pot en-
viar la carta als Reis d’Ori-
ent a l’adreça de correu 
electrònic reismagsdepa-
rets@gmail.com.    
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COM APROFITAR L’AUGMENT 
DE LES COMPRES EN LÍNIA

ves visites als comerços, la qual 
cosa porta a un increment sobtat 
de l’interès per accedir a infor-
mació proporcionada en temps 
real. Les persones volen saber la 
disponibilitat dels productes a les 
botigues, si aquestes ofereixen re-
collida sense contacte i quins són 
els seus horaris d’obertura. Tots 
necessiten assegurar-se abans de 
sortir de casa que trobaran el que 
busquen.

Si bé la pandèmia ha accelerat 
l’adopció digital i les vendes en lí-
nia estan creixent, segons un nou 
estudi, s’espera que al 2024 el 78% 
de les compres es segueixin fent 
en botigues tradicionals.

ARRIBA A LA TEVA AUDIÈNCIA 
SIGUI ON SIGUI, A INTERNET O 

La vida a principis de l’any era com-
pletament diferent de la d’avui. 
L’ús que les persones i les empre-
ses han fet de la tecnologia ha fet 
un gran salt durant el confinament: 
s’ha accelerat el creixement del 
teletreball, la formació en línia, el 
comerç electrònic i les interaccions 
socials per Internet. Les persones 
passen més temps connectades 
que mai, i estan recorrent a Google 
per descobrir productes, buscar in-
formació i planificar les seves com-
pres en línia i en botigues físiques.

A hores d’ara, és molt complicat 
tenir botigues físiques. No obstant 
això, els propietaris de comerços, 
tant grans com petits, estan des-
cobrint que maximitzar la seva 
presència en línia els pot ajudar a 
arribar a clients potencials que vo-
len comprar en botigues físiques. 
Vincular les experiències de com-
pra offline i online és més impor-
tant que mai.

En els últims sis mesos, els com-
portaments de compra han canvi-
at considerablement i és probable 
que molts d’aquests canvis siguin 
permanents. Les persones estan 
planificant amb més detall les se-

EN BOTIGUES TRADICIONALS
Amb el meu equip ens hem marcat 
dos objectius: ajudar les empreses 
de totes les mides a què creixin 
arribant als consumidors siguin on 
siguin, ja sigui a Internet o en boti-
gues tradicionals, i fer que la trans-
formació digital sigui accessible a 
més anunciants.

Ara és el moment de plantejar 
una bona estratègia de màrque-
ting de cara al pròxim any, crear la 
web del nostre negoci, millorar la 
visibilitat a internet o començar a 
fer publicitat als principals busca-
dors i xarxes socials serà essencial 
per fer créixer la nostra empresa.

Escriu-nos a info@albertbaldo.
es i et farem un estudi previ gratuït 
del teu negoci sense cap compro-
mís. Bon Nadal i Feliç any 2021!

Albert Baldó
Expert en disseny 
i màrketing digital
info@albertbaldo.es
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KYMCO RevoNEX NUEVAS MOTOS 
ELÉCTRICAS TAIWANESAS  

Hace tiempo que sabe-
mos de las intenciones 
de lanzamiento de la 
moto eléctrica Kymco 
RevoNEX, una montura 
de corte naked capaz de 
superar los 200 km/h de 
velocidad punta y de la 
que también conocemos 
la opción carenada Kym-
co SuperNEX.

Ahora la firma taiwa-
nesa ha confirmado que 
comenzará a fabricar esta 
‘cero emisiones’ en Ita-
lia y que será la primera 
en salir de la cadena de 
montaje europea, como 
parte de una nueva gene-
ración de monturas eléc-
tricas, de la que forma 
parte también el scooter 
de aspiraciones deporti-
vas Kymco F9.

Por el momento sabe-
mos que la RevoNEX es 
una de ellas y que segu-
ramente la opción depor-
tiva Kymco SuperNEX 
llegará en un período 
de tiempo muy similar. 

Aunque todavía no se ha 
hecho oficial la fecha de 
lanzamiento, parece que 
la segunda mitad del año 
que viene sería la elegida 
para que esto ocurra.

Siguiendo con la Kym-
co RevoNEX, cabe re-
cordar que estamos ha-
blando de una moto de 
manillar ancho con un 
sistema de propulsión 

100% eléctrico acoplado 
a una caja de cambios sin 
embrague con seis ve-
locidades, así como con 
un generador de sonido 
artificial. Entre sus pres-
taciones, se prometía una 
aceleración de 0 a 100 
km/h en 3,8 segundos (1 
segundo más lenta que la 
SuperNEX), necesitando 
11,8 segundos para llegar 

a su velocidad punta de 
205 km/h.

Además, en el momen-
to de su presentación 
presumieron de una moto 
eléctrica que contará 
con ayudas electrónicas 
como el control de trac-
ción, el antiwheelie, la 
frenada de emergencia y 
cuatro modos de conduc-
ción distintos.
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