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Un parc aquàtic per a gossos amb 'Mascotas
Mataró'
L’Aquapark Caní 'Perros al Agua' inaugurarà temporada el pròxim 21 i 22 d’abril amb un
esdeveniment benèfic que destinarà els beneficis al Projecte Vincles de l’SPAM
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AMB EMPENTA
Un parc aquàtic per a gossos amb
Mascotas Mataró
L’Aquapark Caní Perros al Agua inaugurarà temporada el pròxim 21 i 22 d’abril amb un
esdeveniment benèfic que destinarà els beneficis al Projecte Vincles de l’SPAM
Empreses: Laia Mulà

Mascotas Mataró, una botiga dedicada als animals i a la seva cura a
la ciutat, compta des de fa poc amb
el primer Aquapark d’Europa per
a gossos. L’Aquapark Caní Perros
al agua’ és un espai que busca la
diversió dels gossos i que es troba
a la finca de Can Jané de La Roca
del Vallès. L’espai obrirà les portes

aquest estiu amb un gran esdeveniment solidari, el qual tindrà
lloc el 21 i 22 d’abril, i finalitzarà
la seva activitat al setembre.
Els beneficis econòmics de la
jornada inaugural aniran destinats
al Projecte vincles de la Societat
Protectora d’Animals de Mataró
(Spam) i la seva fundació, la
Fundació Daina, espai des d’on treballen per recuperar la confiança

dels animals maltractats.

Una revetlla diferent
Al llarg de l’estiu organitzen diversos esdeveniments i el més destacat és el de la Revetlla de Sant
Joan. Serà el dia 23 de juny entre
les 21.30h i les 2h de la matinada
i es podrà gaudir d’una celebració
canina sense petards, amb música
en directe, i coca i cava per a les
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Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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persones. Un pla del tot diferent!

Pioners a Europa
Es tracta del primer i únic parc
aquàtic per a gossos de tota
Europa, el qual no només vol ser
un espai pels gossos amb família,
sinó que també vol fer visibles els
problemes d’abandonament que
viuen cada cop més animals. Va
néixer l’any 2014 per la necessitat
dels propietaris de tenir un lloc a
l’estiu on poder banyar-se amb
la seva mascota. Gràcies a l’èxit
de la primera edició, en la que hi
van assistir unes 8.000 persones
i uns 2.000 gossos, el projecte va
continuar creixent i l’any passat ja
va rebre 23.000 persones i 11.000
gossos.
L’espai té actualment tres llacs
de diverses mides amb joguines,
rampes per a salts, zones d’esbarjo amb gespa artificial i ombra i
molt més. En total, compta amb
28.000 metres quadrats tancats i
amb totes les comoditats.

Entrades per la web

les entrades per a
l'acte inaugural de la nova
temporada ja estan a la
venda des de la pàgina
web de 'Perros al Agua':
http://perrosalagua.com/
venta-entradas/es"

El Projecte Vincles i la
Fundació Daina
Després d’haver contactat amb diverses protectores de la província, l'Aquapark caní 'Perros al agua', es va decantar per donar
suport econòmic i de visibilització al Projecte Vincles de la Spam
i a la Fundació Daina. Aquest últim projecte va néixer fa poc més
d'un any davant de la creixent quantitat d'animals amb problemes de comportament que viuen als centres d'acollida. Aquests
problemes vénen causats per un passat de maltractaments i per
la seva dificultat en adaptar-se a un refugi d'animals, fent molt
difícil la seva adopció.

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró

ASESORÍA DE EMPRESAS

Tel. 93 755 61 53
gestion@insvalasesor.es
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Tecnologia tèxtil 3D per prevenir les úlceres per pressió
El prototip 3D-Integfoot ha estat desenvolupat conjuntament entre el Consorci
Sanitari del Maresme i el centre tecnològic Eurecat i vol prevenir aquestes afeccions
doloroses que augmenten el risc d’infecció
Empreses: Redacció

El Consorci Sanitari del Maresme
i el centre tecnològic Eurecat han
desenvolupat un prototip de protector integral per al peu amb
tecnologia tèxtil 3D anomenat
3D-Integfoot. Aquest prototip es
proposa prevenir les úlceres cutànies per pressió, una afecció que
genera dolor al pacient i que en
el 60% dels casos apareix durant
l’hospitalització. A més, aquestes úlceres incrementen el temps
d’hospitalització i el risc d’infecció
i poden evolucionar vers conseqüències més greus.
El cirurgià vascular de l’Hospital
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de Mataró, Jesús Alós, ha estat l’artífex de la idea que hi ha darrere del
prototip, denominat 3D-Integfoot.
Es proposa proporcionar una protecció integral de fàcil ús en el tractament i la prevenció de les úlceres per pressió que aporti una
fixació efectiva i eviti els efectes
secundaris.

Una patent i un estudi clínic
Fa poc que han sol·licitat una patent europea i una internacional
per la protecció de 3D-Integfoot.
A més, estan portant a terme un
estudi clínic per comparar l’eficiència del protector per avaluar la

seva seguretat, eficàcia i eficiència. L’estudi s’està duent a terme
a l’Hospital de Mataró amb una
població de 240 pacients i s’espera que acabi a finals del primer
trimestre de 2018.

Programa CaixaImpulse 2016
El projecte ha estat un dels seleccionats en l’àmbit de la salut pel
programa 2016 de l’Obra Social “la
Caixa” i Caixa Capital Risc. Aquest
programa brinda acompanyament
d’un expert i una aportació econòmica per elaborar i executar
un pla de valorització per portar
el producte al mercat.
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primera edició l'any 2017 plena
d'èxit. Els diversos comerços crearan aparadors vius, formats per
models reals, amb desfilades de
moda i una zona de degustació
gurmet. La jornada tindrà lloc
el dissabte 14 d'abril a la tarda i
fusionarà moda i gastronomia a
l'aire lliure amb la voluntat d'incentivar el comerç de proximitat
del centre de Mataró.

Epicentre a la Plaça de Cuba
En aquesta segona edició, la plaça de Cuba tornarà a ser un dels
escenaris principals de la Mataró
Street Fashion, perquè, a partir
de les 21h, tots els models que
n'hagin format part es desplaçaran fins a la plaça de Cuba per
desfilar en una passarel·la. Amb
aquesta gran desfilada esperen
finalitzar aquesta festa comercial primaveral que omplirà els
carrers del centre.
Una zona de degustació
A més, serà en aquest mateix espai
de la plaça de Cuba on ubicaran la
zona de degustació gastronòmica.
Les diverses carpes, foodtrucks,
botigues gurmet i les mateixes parades de mercat oferiran entre les
20h del vespre i la mitjanit diversos tastets gastronòmics.També
disposen d’un equip de fotografia
professional que treballa per garantir unes imatges de primera i
un resultat que tingui en compte
fins a l’ultim detall.

Una trentena d'aparadors vius
a la Mataró Street Fashion
És la segona edició d'aquesta activitat organitzada per
la UBM que fusiona moda i gastronomia, la qual tindrà
lloc el dissabte 14 d'abril a la tarda
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• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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Més de trenta establiments de
la Unió de Botiguers de Mataró es

preparen per a una nova edició de
la Mataró Street Fashion, una iniciativa que tindrà lloc per segona
vegada a la ciutat després d'una

ÇAME
AN

Comerç: Redacció

Fem:

ITE

Inspecció Tècnica
de l’Edifici

T. 931 253 298

M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es
apgfachadas@gmail.com
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