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L’OLLA  
MÉS GROSSA  

DE CATALUNYA

1.500
LITRES

A partir de les 17.30 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts,  

acompanyats de botifarra calderina del perol,  
i cuits amb aigua termal i foc de llenya i en  

l’olla més grossa de Catalunya (fins a acabar existències).

A les 17.30 h a la plaça de l’U d’Octubre
Espectacle infantil: La Pera, titelles, amb 3/4 de Quinze

A les 18.00 h a la Sala Noble de l’Espai Can Rius
Concert: Música per als escenaris: del Ballet  

a les operetes, a càrrec de l’Orquestra Municipal de  
Caldes de Montbui i amb la col·laboració de l’Orquestra  

del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).  
El concert està dedicat a la memòria del Domènec  

Sànchez (viola) que en va formar part i ens va  
deixar el desembre passat. La presentació del  

concert és a càrrec de la Carme Trobalon.  
(Entrada lliure).

Ràpel guiat des de la finestra més alta de    l’Ajuntament



DISSABTE 14 DE MARÇ

De 10 h a 21 h al nucli antic
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria,  

alimentació i cuina sobre rodes

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 a la plaça de Can Rius
Activitats infantils:  

Estampa l’olla / Gimcana saludable / Espai telers

D’11 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
L’anada d’olla 2020: AsSALT al mercat.  

Ràpel guiat des de la finestra més alta de l’Ajuntament. 
(Venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 5 €)

  
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 20 h a la plaça de la Font del Lleó
L’anada d’olla 2020: AsSALT al mercat.  

Ràpel guiat des de la finestra més alta de l’Ajuntament. 
(Venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 5 €)

De 17 h a 21 h a la plaça de Can Rius
 Activitats infantils: Mandales amb llegums de Caldes /  

Gimcana saludable / Espai telers 

A partir de les 17.30 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts, acompanyats  

de botifarra calderina del perol, i cuits amb aigua termal i foc de llenya  
i en l’olla més grossa de Catalunya (fins a acabar existències)

 
A les 17.30 h a la plaça de l’U d’Octubre

Espectacle infantil: Maduuuixes, de teatre clown familiar, amb la Bleda
  

A partir de les 21 h als restaurants de Caldes
“Se’ns en va l’olla”: Plats estrella a la carta dels restaurants

DIUMENGE 15 DE MARÇ

De 10 h a 21 h al nucli antic
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria,  

alimentació i cuina sobre rodes

De 10 h a 14 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils: 

Fireta de fang / Gimcana saludable / Espai agulla

D’11 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
L’anada d’olla 2020: AsSALT al mercat.  

Ràpel guiat des de la finestra més alta de l’Ajuntament. 
(Venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 5 €)

A les 11.30 h a la plaça de l’U d’Octubre
Espectacle infantil: Una paradeta particular,  

joc teatral i d’humor, amb la Bleda

A les 12 h al Museu Thermalia
Inauguració de la nova exposició permanent de Termalisme  

A partir de les 12  h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts, acompanyats  

de botifarra calderina del perol, i cuits amb aigua termal i foc de llenya  
i en l’olla més grossa de Catalunya (fins a acabar existències) 

De 12 a 14 h a la plaça de la Font del Lleó (davant de l’Ajuntament) 
Olles i ràdio: Programa especial de l’emissora municipal  

amb motiu del Mercat de l’Olla (107.8 FM i www.radiocaldes.cat).  
Fotoreclam i sorteig de paquets termals.

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 20 h a la plaça de la Font del Lleó
L’anada d’olla 2020: AsSALT al mercat.  

Ràpel guiat des de la finestra més alta de l’Ajuntament. 
(Venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 5 €)

De 17 h a 21 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils:  

Careta llaminera / Gimcana saludable / Espai agulla



DISSABTE 14 DE MARÇ

De 10 h a 21 h al nucli antic
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria,  

alimentació i cuina sobre rodes

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 a la plaça de Can Rius
Activitats infantils:  

Estampa l’olla / Gimcana saludable / Espai telers

D’11 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
L’anada d’olla 2020: AsSALT al mercat.  

Ràpel guiat des de la finestra més alta de l’Ajuntament. 
(Venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 5 €)

  
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 20 h a la plaça de la Font del Lleó
L’anada d’olla 2020: AsSALT al mercat.  

Ràpel guiat des de la finestra més alta de l’Ajuntament. 
(Venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 5 €)

De 17 h a 21 h a la plaça de Can Rius
 Activitats infantils: Mandales amb llegums de Caldes /  

Gimcana saludable / Espai telers 

A partir de les 17.30 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts, acompanyats  

de botifarra calderina del perol, i cuits amb aigua termal i foc de llenya  
i en l’olla més grossa de Catalunya (fins a acabar existències)

 
A les 17.30 h a la plaça de l’U d’Octubre

Espectacle infantil: Maduuuixes, de teatre clown familiar, amb la Bleda
  

A partir de les 21 h als restaurants de Caldes
“Se’ns en va l’olla”: Plats estrella a la carta dels restaurants

DIUMENGE 15 DE MARÇ

De 10 h a 21 h al nucli antic
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria,  

alimentació i cuina sobre rodes

De 10 h a 14 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils: 

Fireta de fang / Gimcana saludable / Espai agulla

D’11 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
L’anada d’olla 2020: AsSALT al mercat.  

Ràpel guiat des de la finestra més alta de l’Ajuntament. 
(Venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 5 €)

A les 11.30 h a la plaça de l’U d’Octubre
Espectacle infantil: Una paradeta particular,  

joc teatral i d’humor, amb la Bleda

A les 12 h al Museu Thermalia
Inauguració de la nova exposició permanent de Termalisme  

A partir de les 12  h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts, acompanyats  

de botifarra calderina del perol, i cuits amb aigua termal i foc de llenya  
i en l’olla més grossa de Catalunya (fins a acabar existències) 

De 12 a 14 h a la plaça de la Font del Lleó (davant de l’Ajuntament) 
Olles i ràdio: Programa especial de l’emissora municipal  

amb motiu del Mercat de l’Olla (107.8 FM i www.radiocaldes.cat).  
Fotoreclam i sorteig de paquets termals.

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 20 h a la plaça de la Font del Lleó
L’anada d’olla 2020: AsSALT al mercat.  

Ràpel guiat des de la finestra més alta de l’Ajuntament. 
(Venda anticipada de tiquets al Museu Thermalia: 5 €)

De 17 h a 21 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils:  

Careta llaminera / Gimcana saludable / Espai agulla
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L’OLLA  
MÉS GROSSA  

DE CATALUNYA

1.500
LITRES

A partir de les 17.30 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts,  

acompanyats de botifarra calderina del perol,  
i cuits amb aigua termal i foc de llenya i en  

l’olla més grossa de Catalunya (fins a acabar existències).

A les 17.30 h a la plaça de l’U d’Octubre
Espectacle infantil: La Pera, titelles, amb 3/4 de Quinze

A les 18.00 h a la Sala Noble de l’Espai Can Rius
Concert: Música per als escenaris: del Ballet  

a les operetes, a càrrec de l’Orquestra Municipal de  
Caldes de Montbui i amb la col·laboració de l’Orquestra  

del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).  
El concert està dedicat a la memòria del Domènec  

Sànchez (viola) que en va formar part i ens va  
deixar el desembre passat. La presentació del  

concert és a càrrec de la Carme Trobalon.  
(Entrada lliure).

ASSALT AL 
MERCAT!
L’ANADA D’OLLA DE LA FIRA...

Ràpel guiat des de la finestra més alta de    l’Ajuntament

VENDA 
ANTICIPADA 
DE TIQUETS 
AL MUSEU 

THERMALIA

5€

Col·laborenOrganitza:



Bàsic Taverna
Tel. 93 633 70 79
Arròs melós amb  

gambes i ceps

Cafè del Centre 
Cooperativa

Tel. 93 865 00 16
Mandonguilles de bacallà, 

llagostins i verduretes 
guisades amb pèsols,  

carxofa i xiitake, amb fons 
cremós de patata

Càmping El Pasqualet 
Tel. 93 865 46 95

Espatlla de cabrit rostida sobre 
un llit de patates tallades a 
rodelles i cruixent de poma 

Canfanga 
Tel. 622 493 595 

Melós d’ibèric confitat  
amb ceba i espècies a la 

cassola de ferro

Robert de Nola
Tel. 93 865 40 47

Olleta de cua de bou  
amb pèsols

Rosset 
Tel. 93 865 35 31

Sopa de farigola de la  
muntanya del Farell

Ukiyo Sushi Bar  
Tel. 693 938 978

Ramen d’aigua termal  
amb pollastre  

i porc amb fideus  
casolans

El Pa Torrat  
Tel. 93 865 40 78

Galtes al forn amb  
salsa de vi negre

El Remei 
Tel. 93 865 00 02

Peus de porc a la catalana

Festuk Cafè  
Tel. 630 550 800
Fricandó d’Heura

Fika Brunch
Tel. 93 807 29 94

Arròs caldós de carbassa, 
bolets i tomàquet especiat 

de temporada 

Hotel Balneari 
Broquetas

Tel. 93 865 01 00
Fricandó de vedella  

amb bolets

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

Cuscús amb tires de secret 
ibèric a baixa temperatura  

i chutney de carbassó

14 al 22
M A R Ç

DEL

Plats estrella a la carta dels restaurants



CALDES DE MONTBUI
Carrer Forn, 8

A B S È N C I A 
PRESÈNC IES 
ÀNGELS ROSÉS

INAGURACIÓ 13  DE MARÇ A  LES 19 .30  h

De l  13  a l  22  de  març  de  2020

MUSEU D’ART I PATRIMONI

Divendres de 17 a 20 h. Dissabte i diumenge d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

E X P O S I C I Ó
DEL 13 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL

INAUGURACIÓ  
13 DE MARÇ A LES 19 H

de Santiago Sierra
MUSEU THERMALIA

ENTRADA GRATUÏTA

SALA DELGER
ENTRADA GRATUÏTA

E X P O S I C I Ó

INAUGURACIÓ  
15 DE MARÇ A LES 12 H

MUSEU THERMALIA
ENTRADA GRATUÏTA

NOVA
EXPOSICIÓ  

PERMANENT DE  
TERMALISME

Del 13 al 22
de març de 2020

INAUGURACIÓ  
13 DE MARÇ A LES 19.30 h
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