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El municipi celebra el 15è aniversari de la festivitat tradicional del Corpus

Més de vint catifes embelleixen Caldes 

celebra l’Escola Pia del 
municipi. Tot i que el temps 
no ha acompanyat i no ha 
animat massa als calderins 
a sortir al carrer, el Caldes-
flor continua sent la festa 
del Corpus més important 
de la comarca després de la 
Garriga. 

A més dels carrers, l’esglé-
sia també acull aquesta tra-
dició. Allà s’hi trobava una 
de les catifes més espectacu-
lars dedicada al Sant Sopar. 
Però com marca la tradició, 
la vida de les catifes és curta, 
ja que a quarts de set de la 
tarda començava al processó 
de Corpus amb la que, des-
prés de l’oració, s’acaba pas-
sant per sobre i desfent-les.

CALDES RECUPERA L’OU 
COM BALLA

Enguany Caldes ha recuperat 
una de les seves tradicions 
pel Corpus, l’ou com balla. 

En una font decorada amb 
flors a les Termes Romanes, 
aquest cap de setmana s’alça-
va un ou sobre l’aigua. A més 
s’ha celebrat l’onzena edició 
del concurs popular de roses 
i la novena del concurs de 
rams de flors al bosc, a més 
del setè concurs de dibuix 
Sebastià Badia. Dissabte al 
matí, el pati de la rectora va 
acollir una tallada de flor, i a 
les 4 de la tarda es va fer una 
recollida de les aportacions 
voluntàries de flors a la pla-
ça Onze de Setembre. La sala 
gran del Casino també va ser 
un espai de celebració de la 
festa en acollir, dissabte al 
vespre, l’actuació de l’Esbart 
Santa Anna d’Andorra, amb 
un repertori de danses cata-
lanes tradicionals.

Moltes de les catifes confeccionades per al Corpus de Caldes tenien motius religiosos, com el de la imatge, en plena fase de creació

Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

L’entitat Acció Cívica i 
Calderina va recuperar la 
tradició del Corpus ara fa 15 
anys, després que es perdés 
el 1969. Així doncs, un any 
més el centre històric de la 
vila termal s’ha recobert de 
pètals de flors per dibuixar 
el terra amb 23 catifes. 

La pluja d’aquest matí ha 
dificultat la jornada i dues 
catifes previstes no s’han 
pogut fer. Com ja és habitu-
al, els temes més recorrents 
han estat els religiosos i els 
infantils. També hi ha hagut 
altres motius, com la dedica-
da al centenari que enguany 
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El mal temps va tirar enrere els visitants, que no van omplir els carrers com en d’altres ocasions
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Un els carros participants mentre participava a la baixada de carretons

La I Baixada de Carretons de 
Sant Celoni se celebra sense 
puntuacions, per la pluja
Sant Celoni

El 9 NOU

Malgrat la pluja, Sant Celoni 
va poder celebrar la I Baixada 
de Carretons aquest diumen-
ge amb bona participació, 
tot i que es van haver de fer 
modificacions per motius de 
seguretat. L’acte, organit-
zat per la colla de Diables, 
va acollir 19 participants 
per a les tres modalitats de 
descens (Longboard, Street 
Luge i els Carretons). Tots 
els vehicles van poder fer la 
baixada des de dalt del Turó 

de la Mare de Déu, tot i que 
van començar a fer-ho dues 
hores més tard del que esta-
va previst. A més, com que 
la pluja feia perillosa les bai-
xades a molta velocitat, l’or-
ganització va optar perquè 
els descensos fossin lúdics, 
sense puntuar per al Campi-
onat d’Inèrcia de Catalunya 
com s’havia previst. “Amb 
tot, i malgrat els entrebancs, 
estem molt satisfets amb la 
participació”, va dir un dels 
organitzadors, Esteve Traves-
sa, que preveu repetir l’acti-
vitat l’any que ve.

Dues de les catifes 
previstes per a la 
festa no es van 
poder fer a causa 
de la pluja
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