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pFira de Nadal de Caldes

El primer cap de set-
mana de desembre, 
com és tradició, Cal-
des de Montbui cele-
bra la Fira de Nadal. La 
vila es prepara per re-
bre milers de visitants 
i per fer el brou termal 
a l’olla més gran de 
Catalunya.

La Fira de Nadal i Mer-
cat d’Artesans de Caldes 
de Montbui celebra la 34a 
edició i manté les singu-
laritats que l’han donat a 
conèixer arreu de Cata-
lunya: el brou de Nadal 
amb carn d’olla cuinat a 
una olla d’1,5 metres de 
diàmetre i amb capacitat 
per 1.600 litres de cal-
do, la vinculació amb el 
termalisme i el patrimoni 
cultural i històric calderí, 
les parades tradicionals i 
les activitats familiars.

La plaça de la Font 
del Lleó i els carrers del 
centre històric seran l’es-
cenari de la primera con-
vocatòria nadalenca del 
territori. Tot tindrà lloc 

sota el fred de desembre 
i l’escalfor dels 74 graus  
als quals brolla l’aigua 
termal calderina, la més 
calenta de l’Estat.

3.000 litres de brou
En base l’èxit d’altres 
anys i donat que és la 
major atracció de la Fira, 
l’organització té previst 
fer dues olles grans de 
brou de Nadal amb foc de 

llenya i repartir uns 3.000 
litres de caldo durant els 
dos dies que dura la Fira. 
A més, els visitants po-
dran degustar la verdura 
i la carn d’olla de la cocció 
del brou calderí. L’acti-
vitat es fa amb la col·la-
boració dels restaurants 
locals i altres establi-
ments de proximitat que 
col·laboren amb l’aporta-
ció d’ingredients com són 

carnisseries, xarcuteries, 
polleries i llocs de venda 
de verdures i hortalisses.

A més d’aquest atractiu 
gastronòmic de proximi-
tat, centenars d’infants 
podran participar en les 
activitats familiars que in-
clou el programa, com ara 
el caga Tió, els tallers na-
dalencs i els espectacles 
infantils.

Per encabir tot això, 
Caldes de Montbui posa 
a disposició de la Fira tot 
el centre històric, que 
aquells dies és d’ús ex-
clusiu de les parades, els 
vianants i les activitats de 
carrer. Tot plegat

crea un recorregut na-
dalenc delimitat pels car-
rers i les places principals. 
En aquest recorregut tro-
bareu 150 parades d’ob-
jectes de Nadal, artesania 
diversa, antiguitats, bro-
canteria, alimentació, cui-
na sobre rodes i activitats 
repartides entre els car-
rerons amb més encant 
turístic.

FIRA DE NADAL 
DE CALDES DE MONTBUI
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Potser mai hem arribat a 
pensar que pugui haver 
una relació entre la pèr-
dua d’audició i l’Alzheimer, 
però s’han realitzat estu-
dis que demostren que 
els problemes auditius 
són un factor de risc per 
a l’aparició de demències, 
entre elles, l’Alzheimer.

Com bé sabem, aques-
ta tipologia de demència 
no té cura i tendeix a 
avançar amb el pas del 
temps i a disminuir la 
qualitat de vida del paci-
ent. 

Quina és la relació en-
tre pèrdua d’audició i 
Alzheimer?
L’estudi realitzat per la 
Universitat de medicina 
John Hopkins d’estats 
units, mostra evidències 
clíniques que la pèrdua 
d’audició pot estar rela-
cionada amb l’Alzheimer 
i amb altres tipus de de-
mències. Afirma també, 
que a major grau de pèr-
dua d’audició major és la 
possibilitat que es generi 
un desordre cognitiu i una 

disminució de la funció 
cerebral. 

Si ens imaginem el cer-
vell com una gran màqui-
na tenim que pensar que 
l’audició és un dels molts 
engranatges. Si aquest 
falla, el funcionament de 
la màquina no serà òptim; 
dit d’una altra manera, les 
interconnexions neuro-
nals no seran correctes i 
el teixit que formen tindrà 
mancances.

 De totes maneres, és 

important destacar que 
les pèrdues d’audició 
també interfereixen en la 
cognició del pacient, fet 
que afecta a la socialit-
zació amb les persones. 
Aquest fet té tendència 
a provocar un aïllament 
personal que ens con-
duirà a un estancament 
mental, com un peix que 
es mossega la cua.

Degut a aquest factor, 
el diagnòstic preventiu i 
un bon tractament de la 

pèrdua d’audició poden 
arribar a retardar l’apari-
ció i la progressió de les 
demències.

Realitzar un tractament 
de la hipoacusia  mas-
sa tard pot accelerar el 
procés de les atròfies en 
la matèria gris del nostre 
cervell, ja que, l’òrgan 
de l’audició no només és 
responsable de la pròpia 
audició, sinó que també 
ajuda a preservar les fun-
cions cerebrals. En conse-
qüència la qualitat de vida 
de les persones.

Per això a Natural Òp-
tics Montbui – Centre 
Auditiu considerem fona-
mental conscienciar a la 
població de la importàn-
cia de realitzar exàmens 
auditius.

No dubti a contactar 
amb nosaltres i demanar 
hora per fer un examen 
auditiu.

PÈRDUA AUDITIVA i ALZHEIMER
pFira de Nadal de Caldes
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p Llar i decoracióp Actes de Nadal a Palau

29 de novembre de 2019
Espectacle d’encesa de llums i xocolatada per als 
més petits. Amb la presència del gegant Patufet.

Horari: 18.30 h | Lloc: Plaça de la Vila

14/15 de desembre de 2019
Dissabte a la tarda: Taller per fer cistelles de reis

Dissabte i Diumenge: Vine i Caga el Tió

Horari: de 10 a 20.30 h | Lloc: Plaça de Ca l’Estruch

ENCESA DE 
LLUMS DE NADAL

XVI FIRA DE 
SANTA LLÚCIA
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p Llar i decoracióp Pista

La plaça de Ca l’Es-
truch acollirà aquesta 
superfície formada per 
un compost sintètic 
del 14 al 29 de desem-
bre.

Palau-solità i Plega-
mans tindrà per prime-
ra vegada una pista de 
gel per Nadal. Concre-
tament serà una pista de 
gel format per un compost 
sintètic autolubricant que 
no suposa grans despeses 
d’aigua ni d’electricitat.

La plaça de Ca l’Estruch 
comptarà, des del 14 de 
desembre i fins el 29 del 
mateix mes, amb aques-
ta pista recreativa. El seu 
horari serà de 10,30 h a 

14 h i de 16,30 h a 21 h, 
els dies 14 i 15 de desem-
bre; de 16,30 h a 21 h del 
16 al 20 de desembre; 
i de 10,30 h a 14 h i de 
16,30 h a 21 h, del 21 al 

29 de desembre.
El preu serà de 3 eu-

ros cada 30 minuts, amb 
patins inclosos. A més, 
si compres als comerços 
adherits, podràs obtenir 

una invitació gratuïta per 
patinar.

La pista obre portes 
coincidint amb l’inici de la 
Fira de Santa Llúcia, el dia 
14 de desembre. 

PALAU ESTRENARÀ 
PISTA DE GEL AQUEST NADAL
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Pista de Gel
sintètic

DEL 14 AL 29 DE DESEMBRE · PL. DE CA L’ESTRUCH

HORARIS
Dies 14 i 15 de desembre  
matins de 10.30 h a 14 h 
tardes de 16.30 h a les 21 h

Del 16 al 20 de desembre 
tardes de 16.30 h a 21 h

Del 21 al 29 de desembre  
matins de 10.30 h a 14 h 
tardes de 16.30 h a les 21 h

Compra als comerços  adherits a la campanya i aconsegueix la teva invitació.

  
 

.
Entrades a la pista de gel:
3 € per persona i sessió 
de 30 minuts  amb patins inclosos
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Botiga de Castellar del Vallès: 
Passeig, 12 T. 93 747 12 88

Botiga de Sabadell: 

Avinguda Concòrdia, 2 

T. 93 716 57 39

roca@rocamatalassers.com 
www.rocamatalassers.com



pEncesa de llums de Nadal a Castellar

L’Associació de Comerci-
ants de Castellar amb la 
col·laboració de l’Asso-
ciació de Paradistes del 
Mercat i de l’Ajuntament 
de la vila, us convida a 
l’Encesa dels Llums de 

Nadal. Aquest acte se 
celebrarà el 29 de no-
vembre a la plaça del 
Mercat i donarà el tret 
de sortida a l’encesa dels 
llums de Nadal repartits 
per tot el municipi. Per-

què els més petits puguin 
gaudir d’aquest acte hem 
preparat una obra de te-
atre en anglès al mercat 
Municipal amb l’School 
of English Kids&Us de 
Castellar del Vallès a les 

19.30h, seguidament a 
les 20h començarà l’acte 
de l’encesa amb l’actuació 
de l’Escola de Música Tor-
re Balada.

Us volem desitjar unes 
bones festes!

ENCESA DE LLUMS DE NADAL 
A CASTELLAR DEL VALLÈS
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p Llar i decoracióp Llar i decoració

A l’hivern s’acaben les 
excuses per no tenir 
plantes boniques i cuida-
des a casa. L’arribada de 
el mal temps ens fa mi-
rar a l’interior i gaudir de 
la casa com en cap altra 
època de l’any.

Per compensar l’excés 
d’ambients tancats, però 
sobretot, per aportar 
una dosi extra de vida i 
oxigen a la llar res millor 
que les plantes. I per 

plantes no ens referim a 
l’arbre de Nadal artificial 
que desempolvarás en 
uns dies.

Ens referim a les plan-
tes naturals. A més l’hi-
vern és l’estació perfecta 
per preparar la prima-
vera amb l’arribada de 
més plantes. Per això, la 
recerca de la reproducció 
per esqueixos en aigua 
d’aquestes plantes han 
augmentat un 334% a 

les xarxes aquest novem-
bre.

FULLES DE LIRA
La que més ha augmentat 
la recerca de creació d’es-
queixos son les plantes de 
fulles de lira. En aquest 
cas el procés consisteix 
tallar les fulles, esperar 
uns dies a que cicatritzi el 
tall i deixar la fulla tallada 
amb la part de el tall sub-
mergida en aigua. A partir 

d’aquí, paciència i renovar 
l’aigua de tant en tant.

POTOS
Indestructibles, els potos 
renoven l’aire de les ha-
bitacions i creixen gene-
rosament cap avall o cap 
on els dirigeixis.

BAMBÚ DE LA SORT
D’origen tropical és una 
planta perfecta per a l’in-
terior.

PLANTES D’INTERIOR AMB LES 
DE CONVIURE AQUEST HIVERN
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Angy Mòbils Vilanova
Passeig del Centenari 15 local 1

93 625 25 84 · 698 243 476
angy.movil008@gmail.com

Angy Mòbils La Roca
Carrer Catalunya 44

93 853 18 32 · 693 959 241
angy.movil009@gmail.com

Angy Mòbils Montmeló
Carrer Diputació 11 local 3

93 639 40 67 · 642 675 756
angy.movil007@gmail.com

Tres botigues          
          al teu servei

NOVA

OBERTURA

facebook.com/angymobilsvilanova
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p Llar i decoracióp Pessebre vivent de Sant Fost

Enguany arribem a la 
cinquanta-tres edició del 
pessebre vivent de Sant 
Fost, el pessebre vivent 
dels efectes especials 
de Catalunya, fet que no 
està a l’abast de tothom. 
Es poden comptar amb 
els dits de la mà, els pes-
sebres vivents d’arreu del 
país que a dia d’avui han 
arribat ininterrompuda-
ment a aquesta xifra.

 Durant cinquanta 
anys, el poble de Sant 
Fost de Campsentelles, 
ha viscut de ple les festes 
de Nadal; hem après que 
la col·laboració de molta 
gent del poble, de la co-
marca i d’altres contra-
des, ha estat cabdal per 

fer realitat una cosa gran: 
fer un pessebre vivent, al 
centre del municipi, i on 
el moment més àlgid cul-
mina a la cova construïda 
al mig dels bosc, amb la 
llum d’un infant que neix 
en el caliu de tots els cors 

dels allà presents.   
L’organització agraeix 

a aquells i a aquelles, als 
col·laboradors i ex-col-
laboradors que han fet 
possible any rere any la 
celebració d’aquestes 
ininterrompudes sessions 

pessebristes, i sens dubte 
al públic assistent, la con-
fiança i coratge que ens  
ha donat la seva presèn-
cia en les representacions 
d’aquest esdeveniment 
nadalenc. Tots sou partí-
cipes del fet d’arribar a la 
cinquanta-tres edició del 
pessebre vivent de Sant 
Fost de Campsentelles. 

Bon Nadal a tothom!

53È EDICIÓ DEL PESSEBRE 
VIVENT DE SANT FOST

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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Conoce tu sistema energético, formado por los 7 chakras principales. Así como las gemas-cristales relaciona-
das con cada uno de ellos. Aprende a realizarte autoterapia con ellos. Limpieza de tus centros energéticos y 
armonización. 

¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho el universo? 
Está hecho de energía y tu cuerpo, que forma parte del universo, no es una excepción. Las culturas antiguas 
sabían que todos los seres vivientes del planeta tenían una fuerza vital. Los llamaron los centros de energía y 
estos, se mueven dentro de nosotros y son los 7 chakras. 

Chakra  es una palabra antigua que proviene del sánscrito que literalmente se traduce como ‘rueda’. Esto se 
debe a que la fuerza vital o prana, se mueve dentro de nosotros en forma de rueda porque ‘gira’. Esta energía 
giratoria tiene 7 centros PRINCIPALES en el cuerpo y empieza en la base de la columna vertebral y se mueve 
hasta la parte superior de la cabeza.  

  Son vórtices metafísicos de energía, con-
trolan la fluencia de energías sutiles. Cone-
xión entre lo físico y lo espiritual. Equilibra-
dos nos ayudan a que nuestro cuerpo, mente 
y emociones funcionen perfectamente. De-
sequilibrados nos provocan enfermedades 
mentales, físicas y emocionales. Abiertos 
y equilibrados nos otorgarán Dones. Cada 
uno tiene una vibración, color y característi-
cas distintas. Hay dos tipos de desequilibrio 
o bloqueo  en los chakras: Rápido o Lento. 
Los chakras también pueden estar abiertos 
o cerrados. 

¿Para qué nos sirven los chakras? 
Los chakras sirven para revitalizar el cuerpo 
energético y con ello, el cuerpo biológico. 
Pueden estar abiertos y girar energética-
mente en torno a las manecillas del reloj, o 
pueden estar cerrados y girar en sentido contrario. La mayoría de personas suelen tener dos o tres chakras 
bloqueados en algún momento de sus vidas. Cuando los chakras giran en sentido contrario, no metabolizan 
adecuadamente la energía del campo universal  – al que se llama chi o prana–  y por tanto, no reciben toda 
la información necesaria del mundo exterior, además de bloquear órganos como modo de protección. El pro-
blema de no desbloquear los chakras ya sea de forma natural -practicando deporte, bailando, etc – haciendo 
ejercicios meditativos o recurriendo a técnicas alternativas, es que pueden desestabilizar nuestro organismo y 
provocar enfermedades o dolencias futuras.

Quieres saber más sobre ellos y como los podemos equilibrar con los cristales-minerales?
Próximo taller LOS CHAKRAS, QUE SON, COMO ARMONIZARLOS, LA IMPORTANCIA DE SU EQUILIBRIO. 
Dia: 19  /01/2020 Hora: 17h en tienda MINERALS PUNT DE TROBADA 
Contacta con nosotros para más información.

LOS CHAKRAS, QUE SON, COMO ARMONIZARLOS 
Y LA IMPORTANCIA DE SU EQUILIBRIO

pSalut i bellesa



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




