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La vila termal ha celebrat el Mercat de l’Olla i la Caldera durant el cap de setmana

Caldes fa bullir l’olla
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L’aigua de farigola ha anat bullint durant tot el cap de setmana en una olla gegant d’acer inoxidable
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Els visitants van poder fer diferents tastets de productes fets amb farigola

Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

Les olles han bullit durant 
aquest cap de setmana a Cal·
des de Montbui i centenars de 
persones no s’ho han volgut 
perdre. A la plaça de la Font 
del Lleó, l’aigua termal que 
raja de la gargola felina ha 
bullit en una caldera gegant 
d’acer inoxidable, d’un metre i 
mig de diàmetre. D’allà n’han 
sortit milers de litres d’aigua 
de farigola que s’han repartit 
entre els visitants.

 Al seu voltant, per tota la 
plaça, s’han situat les parades 
d’alimentació i altres produc·
tes artesans. En total, més 
de 140 parades han creat un 
recorregut pel centre històric 
del municipi, una passejada 
a través de la qual els curio·
sos podien comprar coixins 
de llavors, embotits, joies o 
pizzes, entre altres. Una gran 
varietat de productes, tots 
artesans i de proximitat. 

La farigola, una herba 
aromàtica a priori sense 
gaire encant, és la planta 
protagonista del mercat, on 
es demostren els beneficis 
culinaris i medicinals d’una 
herba que tenim tan a prop. 
En la seva tercera edició, a 
banda de l’aigua de farigola, 
s’han fet diverses activitats 
paral·leles centrades en 
aquesta herba. Els més petits 
preparaven saquets aromà·
tics de farigola, mentre que a 
pocs metres, els Tastaolletes 
tenien els més sibarites gau·
dint de les degustacions. A 
banda dels plats cuinats amb 
farigola, el tast més esperat 

ha estat la catxaruta de Pep 
Salsetes, una escudella que 
ha preparat el cuiner en la 

seva primera participació al 
Mercat de l’Olla i la Caldera.

A la plaça també es podia 

veure com treballaven arte·
sans d’oficis antics, com un 
culleraire.

Els autobusos clàssics s’aturen a Caldes
Caldes de Montbui

La vila de Caldes de Montbui va tornar a ser el 
final de trajecte del segon Ral·li d’Autobusos 
Clàssics que va sortir de Barcelona diumenge 

al matí, passant per diversos municipis. Una 
quarantena de vehicles de diferents èpoques i 
procedències van participar en el ral·li, fruit de 
la col·laboració entre Sagalés amb la Fundació 
TMB, Transports Municipals de Barcelona (TMB) 

i l’Associació per a la Recuperació i Conservació 
d’Autobusos. A l’arribada a Caldes, alguns dels 
vehicles es van estacionar a les cotxeres de Saga·
lés i a la plaça Catalunya, davant la mirada dels 
curiosos.
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Els geganters 
de Sant Celoni 
s’acosten a les 
escoles

Sant Celoni

El 9 NOU

La colla de geganters i gra·
llers de Sant Celoni, que 
aquest any celebra el seu 
trentè aniversari, en col·
laboració amb l’Ajuntament i 
representants de les escoles, 
treballen coordinadament 
per fer presents les figures 
dels gegants als centres esco·
lar i elaborar un material 
didàctic.

La setmana passada van 
començar, precisament, les 
visites dels gegants Martí i 
Maria del Puig a les escoles 
i l’institut. Aquestes visites, 
que s’allargaran fins al 15 
d’abril, es complementaran 
amb el treball d’un retallable 
per als alumnes de P2, P3, P4 
i P5, del dossier d’activitats 
Sant Celoni, poble de gegants 
per a alumnes del cicle ini·
cial i cicle mitjà d’educació 
primària i la web interactiva 
de la colla de geganters i gra·
llers per a alumnes de Cicle 
Superior d’Educació Primà·
ria i ESO.

Aquestes activitats s’or·
ganitzen amb l’objectiu de 
donar a conèixer els gegants 
com a elements represen·
tatius de la vila i la cultura 
popular, conèixer la Colla de 
Geganters i Grallers de Sant 
Celoni i la seva implicació 
en el poble i gaudir del seu 
aniversari. L’Ajuntament ha 
editat 850 retallables d’en 
Martí la Maria del Puig i 950 
dossiers, Sant Celoni, poble de 
gegants.


