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16 i 17 de març
CALDES DE MONTBUI

Mercat de l’Olla
i la Caldera
2019

Dissabte 16 de març

De 10 h a 21 h al nucli antic
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria, alimentació,
cuina sobre rodes i atracció infantil ecocavallets
De 10 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Demostració de la cocció i tast de llenties pardines,
cuites amb aigua termal de la Font del Lleó, a càrrec de Llegums
Cuits Parellada, amb xoriço calderí
De 10 h a 14 h al parc de Can Rius
Activitats infantils: Receptari de llegums / Pintem un bodegó /
Espai d’experimentació i joc lliure
De 10.30 h a 14.30 h al parc de Can Rius
L’anada d’olla de la fira... Sobrevola la riera en una
de les tirolines més llargues de Catalunya, 150 metres!
(venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 6 €)
A partir de les 12 h a la plaça de la Font del Lleó
(davant Museu Thermalia)
Olles i ràdio: Programa especial de l’emissora municipal amb
motiu del Mercat de l’Olla, photocall i sorteig de paquets termals
(107.8 FM i www.radiocaldes.cat)
A partir de les 13.30 h als restaurants de Caldes
“Se’ns en va l’olla”: Plats estrella a la carta dels restaurants
De 16.30 h a 20 h al parc de Can Rius
L’anada d’olla de la fira... Sobrevola la riera en una
de les tirolines més llargues de Catalunya, 150 metres!
(venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 6 €)
De 17 h a 21 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils: Paper planter termal / Banderoles amb
estampació d’aliments / Espai d’experimentació i joc lliure
A les 17 h a la plaça de Can Rius
Tastaolletes: Xocolata desfeta amb melindros

A les 17.30 h a la plaça de Can Rius
Espectacle infantil: El viatge de James, conte teatralitzat musical,
amb titelles i actors
A partir de les 17.30 h a la plaça de Can Rius
Tastaolletes: Tast popular de cigrons, acompanyats de botifarres
calderines del perol i botifarra negra amb llardons, cuits amb
aigua termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya
A partir de les 18:30 h a la plaça de la Font del Lleó
(davant Museu Thermalia)
Olles i ràdio: Programa especial de l’emissora municipal amb
motiu del Mercat de l’Olla, photocall i sorteig de paquets termals
(107.8 FM i www.radiocaldes.cat)
A partir de les 21 h als restaurants de Caldes
“Se’ns en va l’olla”: Plats estrella a la carta dels restaurants
De 22 h a 24 h al parc de Can Rius
L’anada d’olla de la fira... Sobrevola la riera en una
de les tirolines més llargues de Catalunya, 150 metres!
(venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 6 €)
Diumenge 17 de març

De 10 h a 21 h al nucli antic
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria, alimentació,
cuina sobre rodes i atracció infantil ecocavallets
De 10 h a 14 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils: Hi ha un ratolí a la cuina! / Banderoles amb
estampació d’aliments / Espai d’experimentació i joc lliure
De 10.30 h a 14.30 h al parc de Can Rius
L’anada d’olla de la fira... Sobrevola la riera en una de les
tirolines més llargues de Catalunya, 150 metres!
(venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 6 €)

A partir de les 12 h a la plaça de la Font del Lleó
Olles i ràdio: Programa especial de l’emissora municipal amb
motiu del Mercat de l’Olla, photocall i sorteig de paquets termals
(107.8 FM i www.radiocaldes.cat)
De 12 a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons, acompanyats de botifarres
calderines del perol i botifarra negra amb llardons, cuits amb aigua
termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya
A les 12 h a la Sala Noble de l’Espai Can Rius
Tastaolletes: Tast de formatges de proximitat amb un maridatge
de vins catalans, a càrrec de la Penya Gastronòmica Calderina
la Fartanera (venda anticipada tiquets al Museu Thermalia: 6 €)
A partir de les 13.30 h als restaurants de Caldes
“Se’ns en va l’olla”: Plats estrella a la carta dels restaurants.
De 17 h a 21 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils: Rams d’herbes aromàtiques / Receptari
de llegums / Espai d’experimentació i joc lliure
A les 17.30 h a la plaça de Can Rius
Espectacle infantil: En Patufet, titelles i objectes
A partir de les 17.30 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons, acompanyats de botifarres
calderines del perol i botifarra negra amb llardons, cuits amb aigua
termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya
A les 18 h a la Sala Noble de l’Espai Can Rius
Concert: Reinterpretant Vivaldi, a càrrec del grup Flaustaff.
(Venda d’entrades anticipades al museu Thermalia: 3 €)
EXPOSICIÓ

L’AIGUA QUE CURA

Història de l’hospital de pobres de Santa Susanna
M U S E U T H E R M A L I A - E N T R A D A G R AT U Ï TA

www.visiteucaldes.cat
Organitza:

Col·laboren

#caldesdemontbui

Del 16 al 24 de març de 2019

se’ns en va l’olla!
Plats estrella dins la carta
dels restaurants participants
Bàsic

Tel. 93 633 70 79
Arròs caldós de marisc

Cafè del Centre Cooperativa
Tel. 656 311 750
La nostra cassola vallesana

Càmping El Pasqualet

Tel. 93 865 46 95
Peus de porc guisats amb castanyes

Canfanga

Tel. 622 493 595
Melós d’ibèric confitat amb ceba
i espècies a la cassola de ferro

El Pa Torrat

Tel. 93 865 40 78
Peus de porc amb salsa

Fika Brunch

Tel. 93 807 29 94
La nostra cassola verda (llegums de
proximitat i verdures de temporada)

Hotel Balneari Broquetas

Tel. 93 865 01 00
Jarret de vedella amb salsa de ceps

La Rectoria

Tel. 93 865 01 97
Peus de porc a la cassola fets
a foc lent de llenya

Na Madrona

Tel. 93 862 68 31
Contracuixa de pollastre a la mel amb
macco de faves seques a la siciliana

Robert de Nola

El Remei

Tel. 93 865 00 02
Estofat de sèpia amb mandonguilles

Tel. 93 865 40 47
Guisat a l’antiga de porc ibèric
amb prunes confitades

Festuk Cafè

Rosset

Tel. 630 550 800
Olleta de la Plana

Tel. 93 865 35 31
Sopa de farigola de la muntanya del Farell

www.visiteucaldes.cat
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VENDA ANTICIPADA
DE TIQUETS AL
MUSEU THERMALIA

PUNT DE SORTIDA: PARC DE CAN RIUS

