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Unes clientes miren figuretes del pessebre en una de les parades de la fira, a la plaça de la Font del Lleó, dissabte. Al fons, la gran caldera a punt per fer el brou

Prop de 7.000 persones, unes 2.000 més que l’any passat, passen per la mostra

La Fira de Nadal de Caldes creix
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Com és habitual, les paradetes amb motius nadalencs van tenir molta presència a la mostra

Caldes de Montbui

Júlia Hinojo

La 27a edició de la Fira de 
Nadal a Caldes ha donat, 
aquest cap de setmana, el 
tret de sortida a la tempo-
rada nadalenca. Els carrers 
del nucli antic, acolorits 
pels llums i les nadales, van 
atraure prop de 7.000 per-
sones, interessades a com-
prar els productes artesans 
de les més de 150 parades 
muntades; o simplement 
il·lusionades per participar 
en l’acollidor ambient.

De fet, la Fira de Nadal té 
una expectació semblant a la 
de la festa major d’octubre. 
L’alta afluència de gent es 
va fer palesa al vespre, quan 
era impossible travessar a 
pas lleuger els estrets car-
rerons que uneixen la plaça 

de la Font del Lleó amb la de 
l’Església. Les parades gas-
tronòmiques i de bijuteria 
van engegar els motors de la 
festa al matí, alhora que els 
tallers infantils es posaven 
mans a l’obra. Les papallones 
i els escuts del Barça van ser 
els maquillatges més dema-
nats pels nens, que també 
van poder celebrar el Caga 
Tió. A més, els alumnes de 
l’escola municipal de música 
Joan Valls van oferir nadales 
en directe a una Sala Noble 
de Can Rius plena. 

TRES MIL GOTS DE     
BROU CASOLÀ

El fred va corroborar el 
motiu festiu i l’inici del 
desembre. Els assistents 
van enfrontar-se a les bai-
xes temperatures tastant 
el brou casolà, fet amb els 
aliments que una desena de 
comerços locals van aportar. 
El diumenge es van repartir 
3.000 gots de caldo, cuit amb 
foc de llenya i aigua termal. 
Els 1.600 litres de substàn-
cia –doble ració respecte a 
l’any passat– van començar a 
bullir el dissabte, davant un 
públic encuriosit pel procés 
en què les quinze cistelles 
de menjar omplien l’olla més 
gran de Catalunya: amb un 
metre i mig de diàmetre, 
reposava al centre de la plaça 
del Font del Lleó.

Un dels actes més esperats 
de la fira és la trobada d’in-
tercanvi de plaques de cava, 
que va aplegar els aficionats 
davant l’Església. La façana 
de l’edifici va inspirar la 
nova sèrie de plaques com-
memoratives, que es rega-
laven amb la compra d’una 
ampolla, juntament amb la 
típica placa del gall. Enguany 
es van exhaurir totes les 
ampolles en només una hora. 
Àngel Pellicer, organitzador 
de la parada i col·leccionista 
de soca-rel, va viure la seva 
cinquena Fira de Nadal mos-
trant-se orgullós d’aquesta 
afició substitutiva de la 
filatèlia. Pellicer va admetre 
que aquest entreteniment és 
“com una droga que provoca 
l’emborratxament”.

Nova trobada 
d’exalumnes de l’escola 
Pia de Granollers

Granollers

Un grup d’una cinquantena 
d’exalumnes de l’Escola Pia 
de Granollers van protago-
nitzar la cinquena trobada, 
al restaurant La Masia de 
l’Ametlla del Vallès. Els 
assistents van poder compar-
tir taula i moltes converses, 
igual que quan eren petits 
i anaven plegats a l’escola. 
Tots els participants a la 
trobada a l’Ametlla tenien 
entre 70 i 72 anys, i van anar 
junts a l’escola dels 8 als 15 
anys. 

Creu Roja Sant 

Celoni recull 

joguines fins al 

desembre

Sant Celoni

Creu Roja Sant Celoni i Baix 
Montseny ha organitzat una 
recollida de joguines sota el 
lema “Apropa’ns a la il·lusió” 
Un gest, una joguina” de 
cara a les festes de Nadal i 
de Reis. Les persones que 
vulguin col·laborar-hi poden 
portar joguines noves fins al 
dia 24 de desembre al local 
de l’associació, a la carretera 
Vella, de dilluns a divendres 
de 9 a 1 i de 3 a 6.


