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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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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:


