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Festa Major, la gent és la protagonista
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Per fi, arriba la
Festa Major 
La platja, el Castell, les places i els
carrers de la nostra ciutat mediterrània
es reivindicaran com el millor escenari
per fer-nos gaudir del millor de
Castelldefels, la seva gent. Aquest any
consolidem els canvis que hem anat
introduint durant aquest mandat. Així,
continuem situant el Castell en una
posició destacada com a referent iden-
titari de Castelldefels, programant-hi
activitats totes les nits de Festa Major.
Mantenim també la festa de l’aigua, la
festa holi i l’Espai Jove amb la voluntat
que sigui una celebració amb activitats
per a totes les edats. Enguany, us tor-
nem a demanar la vostra complicitat
per penjar dels balcons el nou domàs i
a fer-vos el vostre mocador de Festa
Major; a riure’ns de nosaltres mateixos
amb les sàtires dels Diables; a ballar
amb la música d’orquestres i grups; a
participar de les activitats de cultura
popular que tindran un protagonisme
més gran i a gaudir amb la colla convi-
dada de Campanet (Mallorca), els
dimonis Escarrufaverros i el seu Es
Cabrot, al correfoc. La nostra Festa
Major no és només uns dies d’oci
compartit. És el moment de trobar-nos
tots i totes i, junts, omplir de vida i de
projecte compartit la nostra ciutat.
Enclavada en un entorn privilegiat, a
cavall del Garraf i de la mar, amb unes
magnífiques comunicacions amb el
cap i casal, Castelldefels som una ciu-
tat afortunada. Visca la Festa Major!
Tots i totes a plaça, fem pinya.
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Divendres 11
19 h Espectacle de màgia Quiero
ser maga! a càrrec de la Màgica
Payasa Lilina, a la Biblioteca a la
Platja Carme Romaní (Parc de Mar,
s/n).

21 h Assaig especial dels
Castellers de Castelldefels de
l’Agrupació de Cultura Popular a l’e-
difici de l’Agrupació (av. Lluís
Companys, 16). Tot seguit, nit de
festa amb música i servei de barra a
preus populars.

De 21 a 1 h El Castell de nit.
Jornada nocturna de portes obertes
del Castell, amb una il·luminació
especial dels jardins per a aquests
dies, servei de bar i música ambient.
Gaudiu d’un entorn immillorable!
Aforament limitat. 

22 h Cicle de jazz al Castell
Contrabaix: Actuació de Big Funk
Band, als jardins del Castell.
Entrada gratuïta. Aforament limi-
tat.
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Europa Barbacoa restaurant, excelente
cocina a la sombra de los pinos

Rodeado de una de las mayo-
res pinedas de la zona y a
escasos doscientos metros
de la playa, Europa Barbacoa
Restaurant os espera para
ofreceros mil y una sensacio-
nes. Excelente cocina medi-
terránea y de mercado en un
entorno especial en el que
podréis desconectar por unas
horas de los quehaceres dia-
rios.

Arroces, fideuá, carnes a la
brasa y parrilla argentina en
brasero de carbón son las
principales especialidades,
que podréis degustar en
amplios salones o en su
agradable terraza, al ampa-
ro de unos cálidos rayos de
sol o disfrutando de un
espectacular atardecer. 

Se ofrece un MENÚ DEL
DÍA, siempre muy variado, y

una extensa carta  a un
excelente precio, además
del MENÚ DE NOCHE. Una
zona de picnic-barbacoa
donde disfrutar de un entor-
no privilegiado, con aparca-
miento gratis para los clien-
tes.
Europa Barbacoa Restaurant
es el lugar perfecto para
una comida informal, una
reunión de negocios, una
cena en familia o esa cele-

bración especial que tanto
esperáis. Son un restauran-
te familiar con más de 30
años de servicio, lo que les
permite conocer y cuidar
hasta el último detalle para
que disfrutéis de cada
momento.

¡Bienvenidos a Europa Barbacoa
Restaurant!GA
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Taska, 4º aniversario frente al mar

Taska cumple 4 años, y ya es un
referente en nuestra costa, con gran
éxito por su experiencia y savoir faire. 

Taska te ofrece tapas creativas y pla-
tos elaborados, todo con productos
frescos y de mercado, además de
sugerencias innovadoras y de tempo-
rada que cambian cada semana. Y,
muy importante: sus postres artesa-
nales.

Déjate sorprender y descubre su
sabor en ambiente amable y familiar,

en el paseo marítimo, frente al mar,
con una espectacular terraza tropical. 

TASKA 
Menú 16 € mediodía entre semana
Menú 23 € mediodía sábado
Menú grupos 33 €
Abierto de martes a domingos.

Passeig Marítim, 118 • Castelldefels
Tel 93 250 76 39
618 560 572
Síguenos en las redes 
Facebook-Instagram
Taska Castelldefels
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Ramon Josa, fotografia
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Dissabte 12 
D’11 a 13.30 h De la mà d’Aigües de Barcelona
podràs divertir-te amb jocs d’aigua per a tota la
família. Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb
tauletes interactives i passar-te tots els nivells del cicle de
l’aigua? O transportar aigua sense perdre’n ni una gota?
Aigües de Barcelona et porta un munt de jocs a la festa
d’Aigües. Si tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar! T’hi espe-
rem!, al parc de la Muntanyeta. 

D’11 a 14 h Activitat d’aigua per a tota la família,
amb l’Splash Slide, un supertobogan de 127 m de llar-
gada (a partir de 6 anys), piscina i tobogan per als més
menuts (de 0 a 6 anys) al parc de la Muntanyeta.
Convertirem el parc de la Muntanyeta en un parc aquàtic.
Cal portar banyador i tovallola. 

17 h Plantada de Bèsties al pati de l’Edifici de la
República, c/ d’Arcadi Balaguer, cantonada pl. de
l’Església. 

17.30 h Diada Castellera de Vigília. Vailets de Gelida,
Castellers de Les Roquetes i Castellers de Castelldefels, a
la plaça de l’Església.

De 18.30 a 20.30 h Taller infantil Pinta el teu
mocador de Festa Major, al pati de l’Edifici de la
República, c/ d’Arcadi Balaguer, cantonada pl. de
l’Església. Vine a dissenyar el teu mocador per donar el tret
de sortida a la Festa Major i lluir-lo tots els dies de festa (un
mocador per nen/a, fins a exhaurir-ne existències). 

20.30 h Lectura del pregó des del balcó de
l’Ajuntament, a càrrec de la doctora Montse Sanz,
arqueòloga, especialista en fauna prehistòrica i investiga-
dora de les universitats de Barcelona, Madrid i Lisboa.
Premi Ciutat de Castelldefels. Descobridora conjuntament
amb Joan Daura, de diversos jaciments paleolítics al
Garraf, com a la pedrera de Ca n’Aimeric de la nostra ciu-
tat. A nivell internacional és una de les responsables del
descobriment de diversos fòssils humans, com restes de
neandertals, que aporten noves dades per a l’evolució
humana a Europa. 

21 h Porta de l’Infern a càrrec de l’Agrupació de
Cultura Popular de Castelldefels i concentració a la
plaça de l’Església. 
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21.30 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a càrrec
de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, amb la
participació de: 
Diables de: Dimonis Escarrufaverros de Campanet
(Mallorca) (Adults i infantils) · Castelldefels (Adults i infan-
tils) Dracs: Es Cabrot de Campanet (Mallorca) Gar-i-Got de
Castelldefels Tabalers: Tabalers del Grup de Foc de
Castelldefels. Tabalers de Campanet (Mallorca) Tabalers
“Desterrats de Vilanova”

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi
Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr.
Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, av. Primer de Maig i arri-
bada a la plaça de l’Església.

De 21 a 1 h El Castell de nit. Jornada nocturna de por-
tes obertes del Castell, amb una il·luminació especial dels
jardins per a aquests dies, servei de bar i música ambient.
Gaudiu d’un entorn immillorable! Aforament limitat. 

22h Actuació del grup de folk-indie Dear Audrey,
als jardins del Castell. Grup guanyador del Vodafone Músic
Awards 2015. Entrada gratuïta. Aforament limitat. 

23.30 h ESPAI JOVE. Batucada pels carrers del centre
des de la pl. de l’Església, fins a la pl. Joan XXIII, a càrrec
de Diabòlics Músics de Sant Boi. Organitzat pel col·lectiu
d’associacions juvenils Espai Jove.

De 0.30 h a 3.30 h. ESPAI JOVE. Concerts dels grups
locals THC i La Trama, i actuació de Los Chochos.
Organitzat pel col·lectiu d’associacions juvenils Espai
Jove, a la pl. Joan XXIII. 

24 h Ball de festa major amb l’Orquestra
Internacional Selvatana, a la pl. de l’Església.
L’Orquestra Internacional Selvatana és la formació ideal
que no pot faltar en una festa major de prestigi, ja que ofe-
reix un ampli ventall de possibilitats musicals i d’especta-
cle, que van des del concert clàssic fins al ball de gala.
Entre els seus molts guardons, destaca la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya, que li fou atorgada
l’any 1988 en motiu del seu 75è aniversari
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10 h Classe oberta de Tai-txi-
txuan i txikung, a càrrec de l’esco-
la de Tai-txi Joanyinyang, al parc de
la Muntanyeta.

De 9.30 a 14 h XVIII Torneig
d’escacs de Festa Major. Partides
ràpides al parc de la Muntanyeta.
Trofeus per als primers classificats
per categories. Bases del torneig:
www.ajedreznd. com. Inscripcions:
fins al 12 d’agost a: clubescacscaste-
fa@hotmail.com. 

D’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Jornada de portes obertes del
Castell. Aforament limitat. 

D’11 a 14 h Activitat familiar El
laberint. Una experiència col·lectiva
per a totes les edats. Una insòlita
xarxa de parets transparents i passa-
dissos franquejats per enigmàtiques
portes on el que saps i el que fas cre-
arà el teu propi camí, al c/ d’Arcadi
Balaguer, cantonada amb pl. de
l’Església. 

D’11 a 14 h Exposició del drac Gar-i-
got de Castelldefels i del drac de
Campanet (Mallorca), al pati de l’Edifici de
la República, c/ d’Arcadi Balaguer, canto-
nada amb pl. de l’Església. 

19 h Holi Dolly Festival (festa holi) Un
espectacle ple de colors, actualment una
de les festes més desitjades i esperades,
al parc de la Muntanyeta. Es recomana
portar roba vella. 

20 h Ballada de sardanes amb la
Cobla Baix Llobregat, a la pl. de l’Església.

De 21 a 1 h El Castell de nit. Jornada
nocturna de portes obertes del Castell,
amb una il·luminació especial dels jardins
per a aquests dies, servei de bar i música
ambient. Gaudiu d’un entorn immillorable!
Aforament limitat. 

22 h Sessió del DJ Plou i del DJ
Christian Le Freak, als jardins del
Castell. Sessió amb projeccions audiovi-
suals a la façana del castell, amb música
electrònica, funk, disco i deep en directe.
Entrada gratuïta. Aforament limitat 

23.30 h Actuació de festa major amb
el grup Dr. Prats, a la pl. de
l’Església. Parlar de Doctor Prats és par-
lar de la revolució de la música en català.
Amb només dos anys de trajectòria, els de
Terrassa ja tenen dos àlbums al mercat, i ja
han fet més de 130 concerts. Capaços de
barrejar estils tan diversos com el pop, la
cúmbia, el reggae, l’ska, el rock, l’electros-
wing o el dubstep, Doctor Prats porta el
mestissatge a un altre nivell. Guanyadors
dels Premis Enderrock com a millor cançó
catalana amb Ara i nominats als premis
com a millor banda catalana de l’any i
millor àlbum. 
A continuació sessió de Dj Purpur & Dj
Perotutehasvisto, dj’s habituals de les fes-
tes Dirty Razzmataz. “All the hits you can
imagine mixed all together (now!)”. Aquest
és el crit de guerra d’aquestes sessions
que omplen cada dimecres la sala
Razzmataz, a la pl. de l’Església. 
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10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txikung, a
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, al parc de la
Muntanyeta.

D’11 a 14 h Ludobaby per als menuts de la casa
(de 0 a 3 anys) i Juguipop, col·lecció de jocs populars
fets amb fusta, per a tota la família, al c/ d’Arcadi Balaguer,
cantonada amb pl. de l’Església. 

12 h Plantada dels gegants davant l’edifici de
l’Agrupació de Cultura Popular (av. Lluís Companys, 16), i
possibilitat de lliurar-los els xumets. Durant una
estona els més menuts podran lliurar el seu xumet al
gegant que prefereixin per deixar-lo definitivament enrere! 

12.15 h Baixada dels gegants des de l’ACPC.
Recorregut: Sortida ACPC, carrer Pintor Serrasanta i pl. de
l’Església. 

13 h Entrada dels gegants de Castelldefels, l’Arnau
i la Jordana (barons de l’Eramprunyà), el Jaume i la
Constança (personatges medievals), i el Dragut i l’Otxalí
(pirates), a la pl. de l’Església. 

18.30 h Espectacle familiar Rumba per Xics, a
càrrec del grup Landry el Rumbero, grup que barreja
cançons originals amb una selecció de temes i danses
infantils de tota la vida, passades pel sedàs de la rumba
catalana, al pati de l’Edifici de la República, c/ d’Arcadi
Balaguer, cantonada amb pl. de l’Església. 

19 h Arribada dels grallers a la pl. de l’Església,
des de la pl. de l’Estació per l’av. Santa Maria, amb la par-
ticipació de la Colla de Grallers de Mar i Cel, l’Escola de
Grallers de Sitges, la Colla Toc de Vent de Castelldefels i
l’Escola de Grallers de l’ACPC. 

19.30 h Cercavila pels carrers del centre de la
ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de
Castelldefels, amb i el drac Gar-i- Got de Castelldefels, els
Castellers de Castelldefels, Colla de Gegants i Capgrossos
de Castelldefels, la Colla de Gitanes, el Grup de Cintes, el
Grup de Panderetes, la Colla Jove de Bastoners de
l’ACPC, Colla Infantil de Bastoners de l’ACPC, Colla de
Bastoners de Les Roquetes del Garraf, Ball de Gitanes de
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Les Roquetes, Balls Valencians del Vendrell, Ball de
Pastorets i la Colla Nova de Bastoners de Castelldefels. En
acabar, mostra de balls i els castellers faran un castell.

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi
Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/
Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, c/ Primer de Maig i
arribada a la plaça de l’Església. 

A continuació ball de diables i declamació de les
sàtires, plenes de força i rauxa, escrites en prosa o en
vers, fent ús de les armes de la intel”ligència, a càrrec de
l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, a la pl. de
l’Església. 

De 21 a 1 h El Castell de nit. Jornada nocturna de
portes obertes del Castell, amb una il·luminació especial
dels jardins per a aquests dies, servei de bar i música
ambient. Gaudiu d’un entorn immillorable! Aforament limitat. 

21.30 h Cantada d’havaneres a càrrec del grup Barca
de Mitjana, i rom cremat, als jardins del Castell.
Aforament limitat.
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De 20.30 a 24 h hi haurà servei continu del trenet gra-
tuït des del centre a la porta del Castell i a la inversa.
Parades: c/ Santiago Rusiñol cantonada amb c/ Pintor Serrasanta
i pl. del Castell. 

23.30 h Actuació de Cocodrilo Club, Festa-revival, amb
Albert Malla, DJ especialista en música dels 60, 70 i 80 que,
acompanyat de quatre ballarines/dinamitzadores, convertiran la
pl. de l’Església en una boite. El seu programa musical revival
COCODRIL CLUB porta 20 anys en antena, i en aquest temps ha
aconseguit més d’un milió d’oients, a la pl. de l’Església.
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Carnisseries SOLER, calidad de toda la vida

Ramon Josa, fotografia

Corrían los años 60 cuando Castelldefels se de-
sarrollaba comercialmente y los turistas extran-
jeros buscaban playas naturales sin explotar.
Los campings de la autovía se llenaban de ale-
manes, franceses, ingleses y de todas las nacio-
nalidades. La Vía Triunfal (hoy Av. Constitució) era
el eje comercial del pueblo, y donde hoy hay una
importante cadena comercial nacional, por
aquellos años abría sus puertas el Mercado El
Porvenir, como símbolo de progreso de una ciu-
dad en potencia. 

Hoy, y por esas casualidades de la vida, con
la apertura de otra de las Carnisseries Soler,
la empresa familiar ha vuelto a sus orígenes,
a la Vía Triunfal. Hoy en la Av.
Constitució, 196

Desde Gavà llegó Juan José Giménez, un carni-
cero con visión de futuro que se instaló en el
mercado. Junto a él, sus hijos Patricio,
Sebastián y Encarna que combinaban los estu-
dios con el puesto del mercado. Ha llovido
mucho desde entonces, y hoy los bisnietos de

don Juan José visitan a sus padres, que traba-
jan en la carnicería. Encarna siente devoción por
sus nietos Marc, Emma, Julia, Sofía y Hugo.
Marc Soler Giménez y Rosa Soler Giménez diri-
gen los establecimientos que su madre Encarna
y su padre José María Soler Aguilar han conso-
lidado a base de mucho sacrificio y esfuerzo:
uno en el barrio del Castillo-Pueblo Viejo, en la
calle Juan de la Cierva;  y el otro en la
Muntanyeta en la calle del Pintor Serrasanta.

Más de 50 años al servicio del comercio de
Castelldefels y también al servicio de la hostele-
ría, base de la economía de esta ciudad, y del
pequeño comerciante, la unión matrimonial con
José María Soler  Aguilar, otro hijo de comer-
ciante de la ciudad, ha fortalecido la empresa
familiar y hoy es un ejemplo a seguir. 

En cualquiera de los establecimientos de
Carnisseries Soler se pueden encontrar productos
de primera calidad, por lo que, si nunca antes lo
habían hecho, acérquense hoy mismo y entren a
comprobarlo.

Éxito de público, clientes, autoridades, amigos,nadie quiso perder la oportunidad de saludar a esta familia que llevan más de 50 años al servicio del comercio.
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Dimarts 15
8 h Matinades pels carrers de la
ciutat, a càrrec del Grup de Grallers
de l’Agrupació de Cultura Popular de
Castelldefels, amb la participació de
la Colla de Grallers de Mar i Cel,
l’Escola de Grallers de Sitges, la
Colla Toc de Vent de Castelldefels i
l’Escola de Grallers de l’ACPC. 

10 h Classe oberta de Tai-txi-
txuan i txikung, a càrrec de l’escola
de Tai-txi Joanyinyang, al parc de la
Muntanyeta. 

12h Sarau i escuma. Espectacle
d’animació infantil amb escuma,
al c/ Bisbe Urquinaona 19- 21, davant
de la Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado. Es recomana portar roba de
recanvi o banyador.

De 18 a 21 h Taller de circ per a tota
la família, on vosaltres mateixos sereu
els protagonistes. Trapezi, maroma, xan-
ques, hula-hoops gegants, rodets d’equili-
bri, monocicles, rodetes, malabars de tot
tipus, saltabrinques, minitrams, etc. al c/
d’Arcadi Balaguer, cantonada amb pl. de
l’Església. 

18.30 h Plantada de castells a càrrec
dels Xicots de Vilafranca, els Vailets de
l’Empordà i els Castellers de Castelldefels,
a la pl. de l’Església. 

19 h Taller de country a càrrec del grup
Castelldefels balla country, al c/ Bisbe
Urquinaona, 19-21 (espai davant de la
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado). 

20 h Partit de futbol entre UD Vista
Alegre i UE Castelldefels, al Camp
esportiu municipal de Can Vinader, c/ M.
Aurèlia Capmany, 3. 23 h Focs artificials al
passeig Marítim entre el carrer 13 i el carrer
15. 
• De 22 a 1 h hi haurà servei continu d’autobusos gratuïts des

del centre a la platja i a la inversa. Parades: c/ Santiago Rusiñol

cantonada amb c/Pintor Serrasanta i pg. de la Marina cantona-

da amb c/11. 

23.45 h Concert de fi de festa amb
el grup Hotel Cochambre que, sens
dubte, és el número 1 dels grups de ver-
sions, el més vist i seguit per un públic fidel
de totes les edats. Un fenomen inimitable i
imbatible, que dirigeix amb un mestratge
sense precedents el carismàtic director de
l’Hotel, Benito Inglada. Premi ARC 2005,
2012 i 2014 al millor grup de versions, a la
pl. de l’Església. 
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Dimarts 15
11 h Missa Patronal a l’església
de Santa Maria. 

12 h Processó pels carrers del
centre de la ciutat, a càrrec de
l’Agrupació de Cultura Popular de
Castelldefels, amb el suport de la
parròquia de Santa Maria de la Salut
de Castelldefels i la participació de

l’associació Colla Nova de Bastoners de
Castelldefels. 
Recorregut: Sortida de l’església de
Santa Maria, c/ 11 de Setembre, c/ Pompeu
Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/Arcadi Balaguer i
arribada a la plaça de l’Església. 

18 h Missa rociera a l’església de Santa
Maria, amb el Coro Rociero Blanca
Paloma.

Exposició de cartells i programes
antics de Festa Major 
De l’11 al 14 d’agost, ambdós inclosos, de

21 a 1 h
Diumenge 13 d’agost, d’11 a 14 i de 17 a
19 h i de 21 a 1 h . Quadres del castell
(Castell)

Fira d’atraccions 
De l’11 al 15 d’agost, ambdós inclosos
Organització: Coordinadora de Firaires
Plaça Teresa Claramunt.

L’horari de finalització de les actuacions
durant la celebració de la Festa Major serà
com a màxim les 3.30 h de la matinada.
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Nueva tapería El Tamboret
Ramon Josa, fotografia

La apertura de la tapería El Tamboret es
una nueva propuesta gastronómica en
Castelldefels de la mano de dos personas
muy emprendedoras: Charles, del
Restaurant La MESA y Álex, de La Taska.
Las especialidades son las tapas creativas
mediterráneas y platillos de mercado que
se preparan en su cocina, todo realizado al
momento para los comensales.

Pásate por aquí y
descubre una
manera nueva de
entender y pro-
poner las tapas.
Descubrirás el
verdadero sabor
de la creatividad.

Tapería El Tamboret 
Av. de la Pineda, 12 
Castelldefels 
Teléfono: 936 33 83 47
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El Restaurante Casa Darío cumplió sus 30 años de vida
"A Veirina Do Mar", donde se come el mejor pulpo gallego de Castelldefels 

En un pequeño local, donde hoy está la
barra, el 13 de julio de 1987, Darío y Martín
tomaron el testigo de El Segoviano, y ya en el
año 2000 ampliaron el local y lo dejaron tal
como es en la actualidad.

En una reunión totalmente familiar festejaron
el 30º aniversario, donde fundamentalmente
vecinos, amigos y clientes de la casa brin-
daron por los éxitos de este restaurante tan
especial de Castelldefels. En el acto contaron
con la colaboración de sus proveedores, con el
mejor jamón y unas excelentes bodegas de vino
y cava.

La característica del establecimiento son las
especialidades gallegas, pescados y maris-
co y, atención, no hay paella ni tampoco
fideuá. También se preparan buenas tapas
tradicionales y un lacón con los mejores cal-
dos gallegos.
La calidad en todos sus productos se une al

buen servicio…, y todavía hay vecinos que
no lo conocen: están en un extremo de la
Playa de Castelldefels, en la Calle 21 nº 6
(cerca del límite con Gavà).  "A Veirina Do Mar"
Casa Dario,  pregunten por Martín es un buen
anfitrión.

Aunque su lema es "De la mar el pulpo y de la
tierra el jamón Ibérico", también se pueden
comer tallarinas, calamares a la plancha,
gambas al ajillo, vieiras, rodaballo, bogavan-
te, percebes gallegos o un buen solomillo.  
Muchas felicidades brindando con una copa de
Albariño. 

Ramon Josa, fotografia
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La vuelta al “Cole” y
nuevos propósitos

Cuando llega septiembre
es un momento especial

para iniciar nuevos proyec-
tos y organizarnos. Son
días para buscar nuevas
formas de hacer las cosas,
cómo queremos que sea

nuestro tiempo, para plani-
ficar, repensar, optar por
otras nuevas. En esta pági-
na te dejamos algunas
sugerencias.…
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