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Nadal 2021

Recollida d’arbres de Nadal

Parc Infantil de Nadal
L’Espai Jove El Toc organitza, els dies 27, 28, 29 i 30 de
desembre, de 10 h a 13.30 h, el Parc Infantil de Nadal.
El PIN és una proposta lúdica diferent i un espai de trobada
durant les vacances de Nadal adreçat a infants i de joves de
5è, 6è i d’1r ESO de Caldes de Montbui.

Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Cal portar el full d’autorització obligatori per poder accedir.
Més informació a l’Espai jove El Toc.

L’Ajuntament us convida a pensar en arbres de Nadal diferents que no generin
residus. Tot i així, si feu servir arbres naturals, recordeu que s’habilitaran llocs de
recollida de 10 al 24 de gener.

Deixeu el vostre arbre sense guarniments nadalencs qualsevol dia de la setmana
i a qualsevol hora als llocs habilitats: c. de Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau, pl.
de Moreu, c. de Molí amb Calderon de la Barca, c. de Mossèn Cinto Verdaguer -
parc del Bugarai, pl. de la Salut (c, de Lleida), c. de Granolle Consell per fer un
Nadal més sostenible

Els arbres de Nadal un cop han passat per les nostres llars estan tocats de mort.
Es consideren un residu verd i com a tal es gestionen com a residu. Penseu que
el millor residu és el que no es produeix, per tant, caldria fer la següent reflexió:
si vols fer un arbre de Nadal, pensa primer de tot si no tens alguna planta o
arbust a casa que pugui fer el fet, pensa si no el pots fer amb material que ja no
aprofitis, una estructura de fusta, metàl·lica … i si com a últim recurs, tens un
arbre de Nadal de format ortodox, porta'l a la deixalleria o en algun dels punts de
recollida habilitats.rs amb l’av. de Josep Fontcuberta,a l’aparcament de
l’Escorxador i a El Tint.
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a tres anys que sóc alcalde i fa dos anys que us escric la salutació de Nadal en un
context de crisi sanitària. En els primers moments es va imposar la sorpresa, la

incertesa, la por i la desconfiança. Després va venir el coratge, la força i la determinació
de superar aquesta crisi. Potser ara és temps de resiliència, de posar a prova la nostra
capacitat de viure situacions adverses que es mantenen i seguir avançant.
Us escric des de la plena comprensió que ens preparem per a tants escenaris
nadalencs com persones vivim a Caldes de Montbui. Molts d’aquests escenaris
necessiten de l’acció d’administracions valentes i lúcides. Per això us trasllado la
renovació del meu compromís per seguir treballant amb valentia per una vila justa,
preparada, protegida i conscient dels reptes socials, sanitaris, d’acció climàtica,
educatius i culturals que ha d’encarar.
Seguim un camí unidireccional que ens porta al futur, sense excepció. Amb motiu
d’aquestes festes us desitjo un camí ple de trams planers. També us desitjo un entorn
ple de persones, recursos i forces suficients per als trams que fan pujada. I sobretot us
desitjo un bon Nadal i un 2022 definitivament millor.

Isidre Pineda i Moncusí
Alcalde de Caldes de Montbui

E l mercat de Nadal i l'olor de brou termal obren la porta a unes festes nadalenques
que ja tenim molt a prop. I és que el Nadal ha anat entrant a les nostres llars a poc

a poc, i l'ha tornat a omplir d'il·lusions, màgia i molts bons desitjos.
Després d'un any plenament marcat per la pandèmia i les mesures sanitàries, les
festes nadalenques són un bon moment per seguir mantenint l'ajuda mútua i la
solidaritat.
Cal seguir donant suport als nostres veïns, comerços i emprenedors locals, i seguir
fent un consum de proximitat i conscient.
Desitgem de tot cor que l'any vinent sigui molt millor que aquest 2021 que ja deixem
enrere, i que malgrat les circumstàncies, estigui ple de felicitat.

Molt bones festes i bon any 2022!!
Jonatan del Amo i Banyuls

Director de la revista Tot Caldes
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“A menys de dues passes!” és el lema de
la nova campanya de promoció del comerç
de proximitat de Caldes de Montbui

ls comerços de Caldes de Montbui
estrenen nova campanya comercial.

“A menys de dues passes!” és el lema
de la nova campanya que reivindica la
proximitat com un dels principals
elements diferenciadors respecte a la
resta de la oferta comercial. També
destaca l’àmplia oferta de productes i
serveis que hi ha al municipi. La
proposta va sorgir en el marc de la Taula
de Comerç local com una manera de
promoure el comerç local de forma
diferent i amb la implicació dels propis
comerciants.

La cançó i el vídeo són de quilòmetre
zero, fets totalment a Caldes de Montbui.
El calderí Jordi Graví és l’autor de la lletra
de la cançó i està interpretada per la
cantant Jasmine. La música l’ha
composat Luís Robisco i s’ha gravat a

l’estudi Bucbonera. El vídeo la gravat i
realitzat la productora calderina
Uniunfandos.

Els comerços que han participat al
vídeo promocional són: Pedragosa, La
Vallesana, Skull Shop Caldes,
Ferreteria Boluda, Centre Mèdic Stelios,
Cal Vidrier, Sabateria Kamina,
Break&Beauty, Karla Perruquers, La
Caverna De Voltir, Carme- Tes, Cafés i
Xocolates, Cicle Vital, Trescaldes,

Òptica Roser, Almacenes Mari, Base
Esporta, Guixots, Terrisseria de Caldes,
Insmat Il·luminació, Espiga D’Or,
Elementho, Helena Mayo, Floc Baby i
Públic Sabateria.

La cançó i el vídeo de “A menys de dues
passes!” es presenten aprofitant la
campanya comercial del Nadal. Per això,
durant les properes setmanes el vídeo
es difondrà a través de les xarxes
socials i la cançó sonarà per la
megafonia instal·lada als carrers del
municipi. De fet, el lema i la cançó serà
la base a l’hora de fer qualsevol nova
campanya comercial els propers mesos.
La nova proposta substitueix l’anterior
campanya comercial, presentada el
maig del 2020 i pensada en reactivar i
promocionar el comerç local just
després de l’impacte de la pandèmia.

E
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L’entrevista

RESTAURANTE CHINO
COMIDA CHINA i SUSHI

A DOMICILIO
i PARA LLEVAR

Tels. 93 862 63 99
93 865 40 09

Menú del día 6,50 i 7,95 euros

PEKÍN

c/ Aparici, 4  - CALDES

Com és habitual en aquestes dates
nadalenques, aprofitem per parlar amb
l’alcalde Isidre Pineda i fer un balanç de
l’any que deixem enrere.

. La crisi sanitària ha seguit afectant la
població durant tot l'any 2021. Des de
l'Ajuntament es segueixen implementant
mesures per ajudar a pal·liar-la?
És evident que el virus segueix aquí i
cal tenir prudència i seguir actuant per
afrontar-lo. Els darrers 15 dies hi ha
hagut a Caldes més de 50 positius i això
vol dir que hi ha famílies que tenen el
virus en primera persona i cal estar en
guàrdia.
Des de l'ajuntament estem obligats a
tenir molta cura de les mesures sanità-
ries en les activitats que podem dur a
terme, especialment en les activitats
culturals i festives.
S'ha fet un reforç de l'àmbit social, ja
que hi ha xifres que ens han de fer
reflexionar. El rebost solidari ara mateix
està repartint aliments a unes 500
persones, que equivaldria a unes 200
famílies calderines.
També hi ha una segona cara de la mone-
da com és la reactivació econòmica.
Cal seguir jugant un paper de dinamitza-
ció local i ho hem vist els darrers dies
amb activitats com el mercat Nadal que

ajuda a tenir un impacte positiu en els
diferents establiments de la vila.

. La pandèmia ha afectat fortament a la
cultura i a les entitats calderines. En
quina situació creus que estan
actualment les associacions i també
quines són les propostes de cultura
segura que es volen fer el proper any?
Les entitats i tot el món de la cultura han
patit la pandèmia d'una manera molt
intensa, però soc optimista per les

propostes que estan fent i com s'estan
reinventant.

Estem a les portes de la programació de
Reis o la recuperació de la festa de Sant
Antoni i seguirem dotant el suport de
base.
La nostra feina és recolzar les entitats i
impulsarem una programació estable
amb el Casino i el Centre Democràtic amb
qui tenim convenis molt potents.
Les entitats estan revifant i és bona notícia.

“Cal que l’Ajuntament segueixi jugant
el paper de dinamitzador local”



77777

L’entrevista
Alguns exemples els tenim en l'escola
dels Castellers, l'exposició dels Gegants
al Casino, els tallers de sarda-nes i estem
a les portes de Caldes bull amb la
Marató, amb implicació de moltes
entitats.
Malgrat els moments difícils estem
disposats a recuperar una certa norma-
litat cultural i festiva, tal com vam veure a
la festa major.

. La millora d'habitatge social i jove ha
estat un dels vostres compromisos.
Com estan actualment els diferents
projectes d'habitatge a Caldes?
M'agradaria destacar el projecte d'habi-
tatges polivalents que ja està a la fase
final, i que a principis de l'any vinent ja
hi hauria d'haver persones vivint-hi.
L'habitatge cooperatiu està en procés
d'adjudicació. Ja s'ha presentat una
cooperativa i estem contents que tiri
endavant.
Respecte al projecte d'habitatge jove, ja
ha començat al taller perquè és un model
constructiu diferent.
També està molt bé destacar iniciatives
d'entitats com Càritas que estan posant
l'accent també a les polítiques d'accés a
l'habitatge amb la reconvertida casa del
Remei, que recolzarem a través del
conveni que tenim amb l'entitat.

. Un dels projectes que heu destacat
d'aquesta legislatura és la construcció
de l'institut escola el Calderí-Pic del vent.
Com està actualment el projecte i quina
és la previsió per començar a funcionar?
El projecte és un dels més importants
d'aquest mandat i ens hem implicat el
100% per poder resoldre la construcció
del futur institut escola.
Estem en fase de redacció del projecte,
hem inclòs les demandes de la comu-
nitat educativa i ara cal tancar-ho amb
les demandes de la Generalitat i neces-
sitem que el Departament d'Educació
validi el projecte final. Per poder pal·liar
l'increment dels preus de la construcció
i incloure en la mesura que sigui possi-
ble les demandes de la comunitat edu-
cativa, hem adjudicat 250.000 euros
suplementaris.
Ens agradaria començar les obres a
l'estiu, però depenem de l'agilitat que
tingui el Departament d'Educació i els
tràmits que se'n derivin.
La construcció duraria al voltant d'un
any.

. Una de les demandes històriques més
rellevants ha sigut la construcció d'un
pas soterrat a la C-59 a l'alçada del
cementiri. Com estan actualment les
obres?

Les obres han trigat massa a començar,
però ja estan en procés i s'ha realitzat al
voltant d'un terç de l'obra. Va costar
desencallar una obra que és molt neces-
sària per connectar amb el cementiri i les
urbanitzacions, que s'hauria de con-
cretar al voltant de la primavera. No hi ha
hagut grans afectacions al trànsit i
agraeixo la paciència dels veïns.

. Just s'acaba d'obrir el procés
participatiu sobre els usos del Col·legi
del Carme. Teniu algunes propostes per
aquest equipament?
Ara que comença el procés participatiu
volem recollir les demandes ciutadanes
d'un espai que és molt gran i cal que
jugui un paper importantíssim en la
recuperació del nucli antic.
Plantegem que segueixi tenint espais
formatius, com potser el cicle formatiu
de grau superior de termalisme que
podria ubicar-se en aquest entorn.
També espais socioculturals i per
entitats, com la ràdio municipal que s'ha
quedat petita i s'hi podria traslladar.
Totes les idees que puguin proposar la
ciutadania seran molt benvingudes.
Un altre debat és com es relaciona el pati
amb els espais públics, estudiant el fet
que pogués ser un espai obert.
De fet, a l'equipament ja se li està donant
utilitat amb la preparació del caldo a
l'espai de la cuina, posant-lo a disposició
ja de les entitats que ho vulguin fer servir.
És un equipament que dona molt de joc
i ens il·lusiona molt donar-li utilitat, obrir-
lo al poble i que actuï de dinamitzador
del nucli antic.

. La reforma del CAP va avançant. Quan
està previst que estigui en ple
funcionament?
Ara ja sí que podem dir que estem a la
fase final i és evident que les obres han
durat molt de temps, ja que hi ha hagut

molts condicionants com la pandèmia
o problemes amb l'empresa construc-
tora.
El servei d'odontologia ja està en camí,
mentre que la nova àrea de pediatria és
molt millor.
El canvi ja és gran i ara tenim un centre
de salut dimensionat al què és Caldes
de Montbui. Només falta el trasllat del
SEM a la planta inferior i finalitzar alguns
petits detalls.

. Una de les propostes més recents per
impulsar una transició energètica ha
estat la creació del projecte de
Comunitat Energètica Local (CEL).
Quina resposta ha tingut per part de la
ciutadania?
La creació de la Comunitat Energètica
Local és la iniciativa més innovadora
del mandat. Fent una mica de memòria,
a finals del 2019 el Ple de l'ajuntament
va declarar l'emergència climàtica a
Caldes. Vam crear l'Oficina d'Acció
Climàtica, i hem redactat un pla d'acció
climàtica, on una de les propostes és
la creació de comunitats energètiques
locals.
La CEL té un doble objectiu, i és
empoderar la ciutadania fomentant la
participació i incentivant l'energia
verda, i alhora fer disminuir la factura
de la llum.
Actualment, hi ha un centenar d'inscrits
i al voltant del mes de març hi ha la
previsió que comenci a funcionar.
És una iniciativa que explica que els
municipis també poden lluitar contra el
canvi
climàtic.

. Quin és el balanç que faries d'aquest
any que deixem enrere i com es planteja
el proper any 2022?
Ha estat un any de molta feina i hem
intentat ser valents en temps difícils,
decidits plenament a superar la
pandèmia. La covid no ha aturat els
nostres compromisos i així ho hem
demostrat i ho seguirem fent fins a
finals del mandat.
Veig a tots els regidors i regidores molt
compromeses i em sento molt ben
acompanyat.
L'any 2022 serà clau per concretar i
recollir molts fruits de projectes que
veuran la llum.
Ens sentim forts per seguir desenvo-
lupant iniciatives i esperem que el 2022
sigui un bon any.
Només em queda agrair els esforços
dels calderins i calderines per no
abaixar la guàrdia davant de la pan-
dèmia i desitjar que sigui un bon any
per a tots i totes.  JONATAN DEL AMO
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La Federació Catalana d’entitats Catifaires ha participat
al matinal de cultura Popular de la inauguració de la torre
de Maria,  amb aquesta catifa  de 5X10 mts., de títol:
L’estrella de Maria, llum de Barcelona, en flor.

Ha estat elaborada amb  360 hores,  per 62 catifaires de
les entitats següents:
. Assoc. ACA d’Arbúcies,
. Assoc. ACC de Caldes de Montbui,
. Assoc. Amics de les Alfombres de Bellvei,
. Assoc. Catifaires de Dalt la Vila de Badalona,
. Assoc. Catifaires de Santa Coloma de Gramenet,
. Assoc. Corpus de La Garriga,
. Assoc. Cultura i Tradició de Ripollet,
. Assoc. Estores del Raval de Blanes,
. El Casal de Mollet del Vallès,
. Foment de Sitges.
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Salut

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

c/ Forn, 23 2n pis - CALDES
Tel. 93 865 44 86

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com

1010101010

CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

c/ Montserrat, 21 - 1er 2a
Tel. 93 865 25 18  - Caldes de Montbui

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
ESTÈTICA DENTAL - IMPLANTOLOGIA

1a VISITA GRATUÏTA

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

Hores convingudes    Telf. 93 8650470
c/ Montserrat, 55 2on 2a     -     Caldes

Tarruell
c/ Montserrat, 30 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
Av. Pi i Margall, 36 – Tel 93 865 41 46
La Font del Lleó
c/ Forn, 5-7 – Tel. 93 865 00 97
Ruano
c/ Sabadell, 45 – Tel. 93 865 05 66
Huber
c/ Folch i Torres, 4 – Tel. 93 865 26 45
La Rotonda
Pl. Lluís Companys, 4
Tel. 93 865 58 98
Neus
c/ Santa Teresa, 8 – Tel. 93 862 21 93
L’Ametller
Av. Pi i Margall, 183
Tel. 93 865 49 96

4 aperitius que et donen
energia i són perfectes
per al fred

l que mengem pot influir en l'estat d'ànim, el nivell d'energia i fins i tot el
rendiment. Per això és tan important veure el que mengem, fins i tot els aperitius.

Compartim 4 aperitius per menjar entre hores que et donen energia, sobretot ara
que arriba el fred.

Ametlles. Són un snack ideal, deliciós, nutritiu i portàtil que et satisfà ràpidament i
et brinda una injecció d'energia. Una porció d'ametlles (23 peces, aprox.) conté 48
per cent de la ingestió diària recomanada de vitamina E, i el seu consum també
contribueix a disminuir el risc cardiovascular.

Xocolata amarga. El seu contingut de sucre i cafeïna t'ajuden a sentir-te amb més
energia. També conté magnesi, que ajuda a alleujar l'estrès de manera natural.

Barreja de fruits secs. La fruita seca es digereix ràpidament i el seu contingut de
sucre es descompon per a donar-te energia immediata.

Fruita amb crema d'ametlles. Les pomes són riques en antioxidants i aporten
aproximadament 13g de sucre, la qual cosa fa d'elles una font més efectiva
d'energia que el cafè. Els plàtans són una gran font d'energia natural. El seu sucre
es descompon ràpidament i el potassi ajuda a equilibrar el nivell de sodi. Menja-
les amb una o dues cullerades de crema d'ametlla natural per a tenir la mescla
perfecta d'energia + proteïna perquè la teva ment estigui atenta, donant-te energia
en el moment i una sensació de sacietat durant més temps.

El Govern prorroga les
mesures per a la contenció
de la COVID-19 a Catalunya

l Govern de la Generalitat ha aprovat, en el marc del Procicat, prorrogar durant
14 dies més les actuals mesures vigents per a la contenció de la COVID-19 a

Catalunya, que han entrat en vigor el divendres 10 de desembre.
D’aquesta manera, es mantindria l’ús necessari del certificat COVID per accedir
als espais interiors i tancats de la restauració, als gimnasos i a les residències de
gent gran, així com per accedir a l’interior o en espais tancats de l’oci nocturn i de
les activitats recreatives musicals i culturals amb públic dret i possibilitat de ball.
Aquesta decisió s’enviarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que
l’ús del certificat COVID requereix l’aval judicial previ.
També es recorda que l’ús de la mascareta és obligatori a tots els espais interiors,
excepte en el moment de menjar o beure, i en els espais exteriors si no es pot
mantenir la distància física interpersonal de seguretat. De fet, el Govern insisteix
en la necessitat de seguir mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant
de la COVID-19, com ara fer un ús correcte de la mascareta, mantenir la distància
sempre que sigui possible i aplicar les mesures higièniques i de ventilació.

E

E



Salut

- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

Vanessa Olmos Oliván - psicòloga (col. 13.086)
c/ Aparici, 7 -  Tel. 93 865 57 37 -  685 806 557

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

C/ Salvador Codina, 19 - Tel. 93 865 28 15
Caldes de Montbui  (hores convingudes)

1111111111

c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

es E-bikes són bicicletes elèctriques que bàsicament el que fan és augmentar
la potència del pedaleig.

Els avantatges o beneficis d'una bici elèctrica són notòries. Gràcies a elles, podràs
rodar durant més temps, així com pujar i baixar més vegades per camins més
pronunciats exercint menys força, havent-hi bicis en les quals aquest motor
s'activa per si sol amb el simple pedaleig i en unes altres on l'assistència s'activa
només quan l'usuari ho desitja.

Existeixen tres tipus de motor, depenent d'en quina zona està situat: el motor
davanter, el motor posterior i el central, sent el més habitual aquest últim perquè
proporciona un pedaleig molt més natural.
En el moment de comprar una bicicleta elèctrica el més important és saber quin ús
se li donarà; si per a desplaçar-te diàriament al treball, per a fer esport sovint o per
a passejar de tant en tant.
A penes es nota diferència entre una bici normal i una elèctrica a excepció d'una
major facilitat en les pujades, quedant tota la resta (inclinació, conducció, pedaleig,
etc.de forma molt similar).

Les dues peces més importants en una bici elèctrica i que marquen la gran
diferència són el motor i la bateria. Amb la majoria de bateries s'aconsegueix uns
50 o 60 km d'autonomia, però cal tenir en compte, que quantes més pujades
ascendim, l'autonomia es va reduint notablement.

Quant a la suspensió, el debat se centra en si són millors les bicicletes rígides o
les de doble suspensió i la resposta és que depèn del que valorem més. Les de
doble suspensió ens donarà una major estabilitat i una millor adaptació al terreny,
sobretot en les baixades, alhora que són més còmodes en general. Per contra,
són més cares i més lentes en terrenys plans.

En resum podríem dir que si el que freqüentarem són camins molt tècnics i de
major recorregut, el millor serà optar per bicicletes de doble suspensió, mentre
que si el que volem són trajectes més curts i majoritàriament de pista o si circularem
simplement per la ciutat, la rígida ens donarà major velocitat i un preu bastant més
assequible. EVA REMOLINA

Els avantatges de les
bicicletes elèctriques
L
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S’ acosten les festes de Nadal i, qui
més qui menys, farà cagar el tió,

escriurà als Reis o totes dues coses.
Encara que els regals ens fan il·lusió a
tots, el veritable protagonisme
d’aquestes dates sens dubte el té la
mainada. Els nens i nenes fa dies que
rumien què demanaran a Ses Majestats,
i Ses Majestats els escolten atentament.

Deixem els infants i els Reis a banda,
que prou feina tenen. Mentrestant,
volem fer una reflexió amb pares i mares,
avis i àvies, oncles i ties, veïns i veïnes
i tothom que ens vulgui llegir. Una
reflexió que afegim a totes les que cal
fer aquests dies: si el joc és educatiu, si
és sexista,si és violent, si ja el té, si li
agradarà, si és massa car… Va, afegint-
hi un factor de reflexió més.

L’aspecte en què ens volem fixar és la
llengua. Els jocs i joguines que teniu a
casa… en quina llengua estan
etiquetats? En quina llengua estan
redactades les instruccions? En
general, quina llengua hi podeu llegir?
És fàcil endevinar que la llengua
majoritària serà el castellà, potser
seguida del’anglès.

Plantegem-nos si és raonable que el
català  tingui tan poca presència en

Jocs i joguines en català
aquests productes. L´ús del català és
un dret de tota la ciutadania de
Catalunya, i el fet que les empreses
negligeixin la seva respon-sabilitat en
aquest sentit i no respectin la realitat
lingüística del país vulnera aquest dret.
Com a consumidors, podem contribuir
a canviar aquesta situació adquirint jocs
i joguines en català.

Portar a terme aquest activisme lingüístic
en favor del català és especialment
important en uns
moments en què la
llengua ha fet un gran
retrocés: el coneixe-
ment i l’ús del català
han baixat greument
en les darreres
dècades. Com a
individus i com a
comunitat, què volem
fer perquè la llengua
pròpia de Catalunya
sigui una llengua
forta al segle XXI?
El català serà el que
els catalans vulguem
que sigui. Hem de
demostrar la nostra
voluntat amb ac-
cions. Accions com,
per exemple, a pocs
dies de Nadal, com-
prar jocs i joguines en
català.

Podeu demanar a la
vostra botiga de jo-
guines habitual quins
productes té en català
i, si en té pocs, dema-
nar que tingui en
compte aquest criteri a l’hora de triar els
productes.

Us facilitem dos cercadors de jocs en
català, els que ofereixen el Consorci per
a la Normalització Lingüística (CPNL) i
la Plataforma per la Llengua.

Al web del CPNL hi trobem un Cercador
de jocs en català que permet fer cerques
amb aquests paràmetres: per categoria
(joguina, joc de taula, etc.), per gènere
(aventura, construcció, creativitat, etc.),
per fabricant i per edat.
https://www.cpnl.cat/jocs/cataleg/

Plataforma per la Llengua ofereix el
cercador Jocs i joguines en català. S’hi
poden fer cerques de text lliure i filtrar
les cerques per edat, tipus de joc i
fabricant. El desplegable de tipus de joc
és molt complet: app, arrossegalls, bola
del món, cartes, construcció, DVD
interactiu, encaixables-… i un llarg
etcètera.
https://jocsijoguines.cat/jocs-joguines/

Preparats, llestos... juguem en català!

L’Assemblea de Caldes de Montbui
conjuntament amb la Plataforma per la
Llengua, ha organitzat una exposició
que porta per títol: En català, jugues?
Es podrà veure al Centre Cívic del carrer
Buenos Aires, del dia 13 al 22 de
desembre i a la Biblioteca del 23 de
desembre al 14 de gener, en horari
d'obertura d'aquests equipaments.

Caldes de Montbui per la
Independència

Nadal 2021
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XARCUTERIAvins i caves formatges
pernils i
embotits

patés - bacallà - fruits secs Av. Pi i Margall, 37 - Tel. 93 865 05 92 - Caldes

Bon Nadal i Feliç Any Nou !

Elaboració pròpia de
mató i formatge fresc

Relat de Nadal

 la cel·la 215, en
Narcís i el seu com-

pany Juli, llegien amb
llàgrimes als ulls les tar-
ges de Nadal que havien
rebut. Obrir aquell sobre
que contenia frases tan

emotives escrites darrere d’una fotografia,
els havia trasbalsat de forma
desmesurada. A la d’en Narcís, apareixia
ell junt a la seva difunta esposa i la seva
filleta, una nena de rinxols daurats. La petita
ara, s’estava a casa l’àvia.

—Tot per un osset de peluix —es va
lamentar en Narcís.
—Home! Trencar el vidre de l’aparador de
la botiga per un osset de peluix, déu n’hi
do. Si no podies pagar la joguina, els
desperfectes encara menys.
—Sense feina, visc desesperat. Només
volia aconseguir un regalet per la meva
petita de cara a Nadal o Reis.
—Sortiràs aviat, home. I darrere teu, segur
que marxo jo.
—Teniu visita! —va anunciar una veu.

Els dos es van quedar atònits en veure
aparèixer la figura d’un Pare Noel darrere
les reixes.

—Ho, ho, ho!
—I aquest, que hi fa aquí? —va fer en Juli
en un to una mica desdenyós.
—Hola a tots dos! —va saludar el barbut.
—Hola! va fer en Narcís, tot movent el cap.
—La teva filla m’ha demanat un desig i
aquí em tens! Aquesta capsa de llapis de
colors és per tu —va explicar, mentre
passava l’objecte entre les reixes.
—El seu desig és que em portessis una
capsa de colors?
—No, el seu desig és que siguis lliure per
poder abraçar-te i poder cantar nadales
junts com heu fet cada Nadal, davant
l’arbre.

En Narcís es mirava aquella capsa sense
entendre ni un borrall.

—Comença avui mateix a dibuixar el jardí
de casa teva, sense descuidar-te de pintar
l’arbre.

Un jardí a la paret
—On vols que ho dibuixi, home! —va
protestar.
—A la paret —va fer molt convençut en
Noel—. Des de petit que sempre has tingut
molta traça. Ho faràs molt bé.
—Cóm saps que dibuixo bé?
—Mira, el més important és que ho tinguis
acabat per la nit de Nadal.
—Fes-ho home! —va intervenir en Juli—.
No hi perds res. Si et fan netejar la paret, ja
t’ajudaré.

—El teu company té raó. No hi perds
res...en canvi, sí que hi tens molt a guanyar.
No t’oblidis de tenir-ho acabat per demà a
la nit.

En Narcís no entenia com podia retrobar-
se amb la seva filla, només pel fet de fer
unes pintades en una paret. Però, va
decidir posar mans a l’obra en aquell
mateix moment. De seguida, es van
començar a distingir uns arbres coberts
de neu, la tanca de l’entrada allà al fons, i
un caminet decorat amb llumetes.

—Xiuuu!!! —va xiular en Juli—. Caram, com
pintes, noi!

Al cap d’un instant van tancar els llums de
la presó i en Narcís va haver de plegar.
L’endemà però, va continuar. Quan va haver
acabat, semblava talment, que a través
d’una porta oberta s’albirés un jardí on hi
havia un arbre molt guarnit amb llums,
boles i cintes multicolors.
A un costat de l’arbre, es podia apreciar
una personeta, vestida amb abric, guants
i gorra de color vermell. Sota la gorreta
s’escapaven uns rinxols daurats.

—I ara què? —va fer en Juli.

En Narcís va encongí les espatlles. Ell
tampoc sabia de què anava tot allò.

Era ben entrada la nit, quan una brisa
fresca va despertar en Juli. Va parar l’orella.
Sí, clarament, s’escoltaven un càntics
nadalencs. D’on provenien aquell fred i
aquelles cançons? Va mirar al seu voltant
i es va adonar que estava sol. Llavors va
veure una nota escrita pel seu company:
“després de sortir, tanca la porta”. Va mirar
cap a la paret i va fer un bot en observar
que efectivament, hi havia una porta oberta.
Es veia un jardí i un arbre, al costat del
qual, un home i una nena cantaven
abraçats.
L’home es va girar i li va fer un senyal amb
el braç convidant-lo a anar cap a ells. En
Juli va sortir a l’exterior i ràpidament va
tancar la porta. Ell que no creia en el Pare
Noel, acabava de canviar d’opinió.

El vigilant del matí va trobar la cel·la buida
i un dibuix a la paret on es distingien tres
persones al costat d’un arbre guarnit.

Mercè Jorba

A

.........................................................
CRISTALLERIES CALDES, S.A.

FUSTERIA PVC I ALUMINI
* Mampares bany * Vidres * Llunes * Vidrieres artístiques

c/ Sant Ramon, 63 - Tel. 93 865 13 55 - Caldes de Montbui
 - Tot tipus de Mallorquines en alumini i Mosquiteres -

1818181818



1919191919

Gastronomia

Arbre de Nadal de pasta fullada i xocolata

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

Elaboració pròpia

Pi i Margall, 52 -  Tel. 93 865 04 94
Caldes de Montbui

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

s sens dubte una de les receptes
nadalenques que no poden faltar,

sobretot si som molt llaminers o tenim
petits a casa. A més és molt fàcil de
preparar, té pocs ingredients i es fa en
menys de mitja hora. El seu resultat és
espectacular i l'èxit està garantit.

Ingredients:
- 1 ou
- 2 làmines quadrades de pasta fullada
- Crema de cacau (250 g)
- Per a adornar: sucre glaç.

Preparació:
Anem escalfant el forn a 200 graus
mentre fem la preparació de la nostra
recepta.

El primer que farem, serà estendre les
dues masses de pasta fullada.
Escalfarem uns 20 segons la crema de
cacau perquè pugui estar una miqueta
més líquida.

Untem la crema de cacau sobre una de
les làmines cobrint-la per complet.
Seguidament, posarem damunt la
segona làmina de pasta fullada amb
cura per a que quedin completament
ajustades. Si no ho fem bé, ens serà
complicat després refer l'error.

Dibuixem amb l'ajuda d'un ganivet una
forma d'avet de Nadal i retallem.
Amb la pasta sobrant i talladors de
galeta, podem fer diferents formes per
tal d'aprofitar-la, a més de dibuixar una
estrella que col·locarem després en la
cúspide del nostre arbre.

A continuació, farem talls a banda i
banda de l'arbre, sense arribar al centre,
el qual deixarem a mode de tronc.
Les tires que hem tallat, les retorçarem
com si fossin tirabuixons.

Col·locarem l'estrella en la cúspide i
batrem tota la superfície amb ou.
Introduirem el nostre arbe al forn i el
deixarem coure durant uns 14 minuts i
a 200 graus centígrads.

Per a adornar, podem empolvorar amb
el sucre per a simular la neu.

Si per contra, som més de salat que de
dolç, aquesta recepta també pot
adaptar-se a la perfecció i queda
boníssima si substituïm la crema de
cacau per una base de tomàquet i
orenga, una salsa pesto o de formatge
o espinacs entre altres. EVA REMOLINA

É
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Nadal 2021

quest diumenge 12 de desembre els
de la Flama Taronja han aconseguit

una nova fita obtenint la segona posició a
la Copa de Nadal, disputada a la Foixarda,
i després d'imposar-se davant del
Montseny i el Sant Cugat i empatar amb el
Salou, el que els va situar com a líders del
grup 1 i accedir a la final.
Tres partits molt ben encarats pels de la
Vila Termal, que a mesura que van anar
passant els minuts es van anar assentant
amb el ritme de joc. Així doncs, primera
posició de grup i accés a la final amb el
primer classificat del grup 2. En aquest
cas, contra un dels rivals més complicats
en el panorama del Touch català com es

Un flamant Rugby & Touch Caldes s'alça
amb el subcampionat a la Copa Nadal

el TRB, i que venia de disputar el
campionat d'Europa de clubs. La
superioritat del TRB es va acabar
imposant de forma relativa, per tancar la

final amb un marcador de 3 a 0.
Un any 2021 que acaba amb els de Caldes
com a líders provisionals del grup B de la
Lliga Catalana de Touch, amb quatre
victòries i una sola derrota, i com a
subcampions de la Copa de Nadal.
A paraules del tècnic Marc Congost: estem
davant del millor final d'any que podíem
imaginar. Ara tocarà mantenir el nivell de
cara els reptes del 2022 i seguir treballant
per fer créixer la flama taronja, com hem
fet fins ara, amb molt d'esforç i constància.
Cal agrair a totes les jugadores i jugadors
la seva implicació i esforç en cada
entrenament i en cada partit, i estic molt
orgullós del camí recorregut amb tots ells.

A
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Bones
Festes!

QUIOSC - PAPERERIA

• Diaris • Revistes d’actualitat • Contes infantils
• Material escolar  • Articles de regal • Regals informals
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Nadal 2021

Ajuntament de Caldes de Montbui
va iniciar dissabte 11 de desembre

el procés participatiu per decidir quins
usos podria acollir l’antic Col·legi del
Carme com a nou equipament
municipal. Un nodrit grup de veïns i
veïnes i representants d’entitats
culturals, esportives, socials juvenils i
un centre educatiu van trobar-se en el
taller participatiu El Carme s’obre al
poble per compartir les seves idees.
El resultat van ser nombroses propostes
tant pel que fa a l’àmbit d’usos com de
gestió. Algunes d’elles van ser la

creació d’aules d’estudi, un pati obert a
la ciutadania, locals socials per a
entitats, una residència artística, la

Comença el procés participatiu per definir
els usos que podria tenir el Col·legi del Carme

ubicació dels cicles formatius de
termalisme, el trasllat de Ràdio Caldes,
entre moltes altres. De la mateixa manera
es va parlar sobre com participar
activament en la gestió d’aquest futur
equipament per mitjà de reunions
periòdiques o amb la creació d’una app
que faciliti la graella d’usos i possibiliti
la reserva d’espais en línia.
El procés de participació es mantindrà
en format digital fins al dia 16 de gener.
El procés participatiu finalitzarà el mes
de febrer de 2022 amb una altra sessió
presencial.

L’
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Opinió

ama, jo vull el T-
Rex de Pin i Pon, i

el camió de bombers de
Playmòbil, i el Lince, i Lego
helicòpter, i una pilota, i un
avió, i un tauró, sí, que
m'agraden molt els taurons,

i això també!!!
- Mira bonic, farem una cosa, a la carta
posarem quatre coses, escriurem quatre
coses. Ja tens moltes joguines i els Reis
han d'arribar a molts nens! Farem la regla
dels 4 regals.
- Què és això mama? Què és la rega dels
quatre regals? M'etsplipes?
- Hem de triar quatre regals:
o Un que et faci il·lusió, el que més il·lusió
et faci, amb el que tens més ganes de
jugar. Aquí pots posar el T-Rex, el camió
de bombers, o el que t'agradi més.
o Un llibre, que pot ser d'alguna cosa que
t'agradi, o d'aquells amb solapes que
t'agrada que t'expliqui, o una cosa amb la
que pots aprendre, com per exemple,
entrades per anar a l'aquari, a conèixer
els peixos que viuen al mar.
o Una cosa que sigui per dur. Podries
demanar un xandall nou o unes vambes
per anar a l'extraescolar.
o Una cosa que necessitis. Podries
demanar una motxilla per anar a natació,
o aquells sabons xulos que fan bona olor
i utilitzar-los per la dutxa...
- Mama, vinga, ajuda'm a escriure que jo
sol no sé.
- Ho farem junts, ja veuràs que serà divertit!

A les portes de Nadal, molts són (o som)
els que ens tornem una mica trastocats.
Comencem a mirar regals per tots els que
estimem, com si no hi hagués un demà.
Comencem a planificar tots els dinars que
celebrarem, cada vegada avancem més
les dates (algun any començarem a
decorar quan acabem les vacances
d'estiu)...
Però si hi ha una cosa que ens porta de
cap és fer la carta als Reis. Els nens (o la
majoria de nens), i alguns adults, no tenen
gaire filtre, i aquí ens toca als grans de
posar una mica de seny per fer una carta
"racional", ja que sinó, acaben el Nadal

Estimats reis mags...
amb moltes més joguines de les que
necessiten i de les que són capaços de
processar (perquè literalment, no estan
preparats mentalment per assumir
determinada quantitat de joguines).
Per aquest motiu, s'ha formulat la regla
dels 4 regals. Aquesta regla intenta
racionalitzar la nostra vessant consumista
i busca tenir una visió més global dels
regals de Nadal, abordant diferents àrees
evolutives i donant importància a diferents
tipus de valors.
En què consisteix? Doncs en comprar 4
regals (pensa que després hi haurà els
regals de casa els avis, els tiets, etc.). 4
regals són suficients!

I quins són?
UN LLIBRE O UNA COSA QUE SERVEIXI
PER LLEGIR O APRENDRE: la lectura és
una activitat fantàstica que treballa moltes
capacitats cognitives: la parla, la
comprensió, l'atenció, la memòria... a la
vegada que ajuda a desenvolupar
conceptes més abstractes com la
fantasia. En aquesta àrea, també incloem
activitats més "culturals", com entrades a
un museu, a algun lloc on puguin aprendre
alguna cosa... És una eina molt adient per
passar estones amb els nostres fills,
perquè a més de regalar un llibre o activitat,
regales temps.

UNA COSA QUE SERVEIXI PER DUR: una
peça de roba, per exemple, per dur per dins
o per fora, o per fer bonic, unes ulleres,
unes sabates...

UNA COSA QUE NECESSITI: una motxilla
nova, colors per pintar, un nou estoig...

UNA COSA QUE DESITGIN: aquí arriba el
regal que els encanta!

Amb la regla dels 4 regals, no volem limitar
el nombre de regals (o no només), sinó
que el que volem és donar-li's sentit, fent
que els nens i les nenes siguin més
conscients i responsables en l'elaboració
de la carta dels Reis Mags.
Com hem comentat més a dalt, hi ha una
sèrie de valors que transmetem amb
aquesta tècnica, valors que els hi serviran
per a la seva diva i que estic segura que

tots volem transmetre als nostres fills: fer
un consum sostenible i responsable
(aprendre a triar allò que sí que necessita,
saber que no pot demanar/tenir tot el que
desitja), aprendre a valorar allò que es té,
afavorir la seva creativitat i imaginació, triar
amb criteri...

El Nadal és una etapa molt bonica i la
podem aprofitar per a la transmissió de
valors, no només a través dels regals, sinó
també a través de la nostra relació amb
els altres, la nostra comunicació, el nostre
fer... així que, traiem tot el profit d'aquests
dies i gaudim-los!!!

MOLT BON NADAL I UN FELIÇ ANY NOU
2022!!!

Vanessa Olmos

-M





2424242424





2626262626

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
10/12/2021
Núm. Oferta
318082 RECEPCIÓ, CENTRALETA I

SUPORT ADMINISTRATIU
318081 SOLDADOR/A MIG MAG I TIG

(TORNS ROTATIUS MATÍ I
TARDA)

318079 NETEJADOR/A (JORNADA
PARCIAL 4,5H SETMANALS,
DE TARDES)

317961 ELECTRICISTA QUADRISTA
317899 MOSSO MAGATZEM

(TALLER METAL·LÚRGIC)
317810 DEPENDENT/A

(JORNADA PARCIAL TARDES)
317741 NETEJADOR/A

INSTAL·LACIONS EMPRESA
(JORNADA COMPLETA)

317516 TÈCNIC/A DE SUPORT
ASSESSORAMENT JURÍDIC

317473 PERSONAL NETEJA
(INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES)

316800 NETEJADOR/A (JORNADA
PARCIAL MATINS)

316910 CARNISSER/A
(PROGRAMA 30 PLUS)

316733 AJUDANT DE PERRQUERIA
(20 HORES SETMANALS)

316500 RESPONSABLE DE
MANTENIMENT
(INDUSTRIA PLÀSTIC)

316367 AUX. SOCIOSANITÀRIA
(JORNADA PARCIAL MATINS)

314810 TRANSPORTISTA
(MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓ)

Podeu consultar i inscriure-us a les
ofertes actualitzades al web
www.caldesdemontbui.cat.
Amb motiu de la situació d’excepcio-
nalitat motivada pel COVID-19, els
serveis de la Piqueta funcionen amb cita
prèvia (Tel. Atenció directa 93 862 70
25).  Per via telemàtica, no dubteu a
contactar-nos a través dels correus
electrònics següents:

    • borsatreball@caldesdemontbui.cat
    • clubfeina@caldesdemontbui.cat
    •  clubfeina16@caldesdemontbui.cat
    • pfo@caldesdemontbui.cat

Nadal 2021. Horaris dels
equipaments i serveis
municipals
Amb motiu de les vacances de Nadal
alguns equipaments i serveis municipals
canvien els seus horaris. Consulteu-los
al web www.caldesdemontbui.cat. Tots
els equipaments estaran tancats els
dies festius de Nadal, Sant Esteve, Any
Nou i Reis.

Exposició “Veus
invisibles” del 13 al 23 de
desembre, a la Sala Delger
La Sala Delger acollirà, a partir del 13 i fins
al 23 de desembre, l’exposició “Veus
invisibles”. Es tracta d’una mostra
multimèdia organitzada conjuntament entre
l’associació Amics dels Infants del Marroc
i l’Ajuntament de Caldes de Montbui. El
material exposat permet donar visibilitat a
la realitat de ser una mare soltera en aquest
país i, a la vegada, presentar la feina feta
des del 2017 a través del projecte de
cooperació en el qual participa directament
el municipi de Caldes de Montbui. Horaris:
Del 13 al 15 de desembre, a hores
convingudes. Cal contactar amb
ima@amicsinfantsmarroc.org / 601174524.
Del 16 al 23 de desembre: de dilluns a
divendres de 17 h a 20 h, dissabte de 10.30
hores a 14 hores i diumenge de 10.30 h a
14 h.

L’Oficina d’Atenció
a la Ciutadania reobre
a les tardes
L’OAC recupera el servei d’atenció al públic
per les tardes. El nou horari és de dilluns a
divendres de 8 a 14 h i de 15 h a 19 h.
Demaneu cita prèvia telemàticament a
www.caldesdemontbui.cat

Compraprop, per un Nadal
amb el comerç local
La plataforma d’establiments de proximitat
Compraprop engega la campanya de Nadal
premiant la compra on line i sortejant 24
regals de comerços adherits amb un
particular calendari d’advent. Compraprop.
Més informació a:
www.caldesdemontbui.cat

Fira d’antiquaris i
brocanters del mes
de desembre
El proper diumenge 19 de desembre tindrà
lloc la Fira d’antiquaris i brocanters de
Caldes de Montbui que se celebrarà a
l’avinguda de Pi i Margall, a l’alçada del
carrer del Mestre Gregori Montserrat,
entre el carrer Geògraf Aparici i Santo
Domingo, entre les 10 h i les 14 h. La fira
és oberta a tothom i s’hi poden trobar tot
tipus d’objectes antics, de brocanters, i
de col·leccionistes procedents d’arreu de
Catalunya.Aquesta trobada té lloc al
municipi de manera habitual el tercer
diumenge de cada mes.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Desembre 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a
Dones té la seva propera cita el dilluns
20 de desembre. Les dones que vulguin
fer consultes, han de demanar hora
trucant al telèfon 93 865 54 20.

Activitats de l’Escola
de Música Joan Valls
del mes de desembre
Consulteu a www.caldesdemontbui.cat
les activitats previstes per l’Escola
Municipal de Música Joan Valls durant el
mes de desembre.

Calendari fiscal per a
l’any 2022
Consulteu al web municipal el període de
pagament de les taxes i els impostos
per a l’any 2022.

www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui
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Reflexions

c/ Sant Pau, 94  -  93 865 48 25
Caldes de Montbui

    Assessorament de la seva
    activitat sense compromís

•  Assessorament Fiscal, laboral i comptable
•  Serveis advocats: Laboral, mercantil i civil
•  Declaració rendes
•  Canvis de nom de vehicles

Tel. 610 25 02 53
c/ Montserrat, 20
Caldes de Montbui

RAMON PICANYOL
Instal.lador Autoritzat

d’Aigua, Gas i
Electricitat

Feliç Nadal

Es necessita per Restaurant,
ajudant de cambrer/a o cambrer/
a, per jornada completa o mitja
jornada.
Horari flexible. Tel. 93 864 89 41

Es busca renta plats
pels caps de semana

per restaurant.
Tel. 93 864 89 41.

Cases, oficines comunitats,
postes a punt, vidres...
FALTA PERSONAL
Tel. 630 943 851

NET BULLON Empresa de neteja

www.revistatotcaldes.com
la informació on-line!

c/ GEORGE LAWRENCE, 10
-  CALDES DE MONTBUI  -

Diumenge:  11 matí: Adoració i comunió
                     11.30h: Escola Dominical

                    per a nens i nenes
Dijous:         19,45h.: Temps de pregàries

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,15h per La 2.

NADAL :   l’època més  entranyable i esperada de l’any. Època de cavil·lar
sobre els nostres somnis, esperances, assoliments, encerts i desencerts;
de reflexionar sobre el perdó, la concòrdia, l’amor. La música de Nadal
arriba a les cordes més sensibles del nostre cor, i les fa vibrar amb alegria.
És època de recordar que tots formem part d’un tot, que tots som germans
i estem units per llaços invisibles. No som éssers aïllats, tot el que fem té
efecte en els altres.
   Celebrem el Nadal amb el cor alleugerit pel perdó, sense rancúnies i
enriquit per l’amor; aprofitem per a perdonar a tots aquells que ens han
ofès de paraula i obra. I sobretot, no ens oblidem de Jesucrist com a hoste
principal d’aquesta celebració; convidem-lo a les nostres vides personals
perquè sigui el nostre Salvador i que formi part essencial en la nostra
família .
   I recordem: si Ell no hagués vingut al nostre pobre món, mai haguéssim
pogut celebrar el Nadal.

BON NADAL A TOTHOM!




