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El centre històric de la vila s’omplirà amb unes 130 parades

Caldes dóna el tret de 
sortida a les fires de Nadal
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Les parades de motius nadalencs són les protagonistes de la fira

Caldes de Montbui

El 9 NOU

Una gran varietat d’espec-
tacles, activitats, productes 
artesans i motius nadalencs 
conformen la Fira de Nadal 
de Caldes de Montbui, que 
aquest cap de setmana dóna 
el tret de sortida a aquest 
tipus de fires. Al llarg de 
dissabte i diumenge, els 
carrers del centre històric 
acolliran unes 130 parades de 
productes artesans i de l’ali-
mentació, productes típics de 
Nadal, d’entitats o d’artistes 
calderins. Les parades esta-
ran obertes de les 10 del matí 
a les 9 del vespre a les places 
centrals de la Font del Lleó 
i Onze de Setembre, els car-
rers del Forn, Samsó i Major. 
A la plaça de l’Església no hi 
haurà parades en motiu de 
les obres de remodelació que 
s’hi estan fent. Degut a la 
gran demanda de participa-
ció, aquest any es manté l’es-
pai de la zona firal que es va 
ampliar fa dos anys. Aquest 
any hi ha una trentena de 
parades en llista d’espera.

Els artesans participants 
procedeixen d’arreu de 
Catalunya, alguns dels quals 
mostraran en viu les seves 
especialitats. Algunes de les 
especialitats que seran pre-
sents enguany al mercat són 
roba de lli i cotó, estampació, 
caixes decorades, escultu-

res de fusta, l’art del ferro, 
vitralls, vidre tallat, ceràmica, 
bijuteria, espelmes o flors 
seques. Pel que fa a productes 
d’alimentació hi haurà tor-
rons, neules, formatges, pas-
tissos, pa de figa, coques, xoco-
lata, mel, pol·len, melmelades, 
caramels, anxoves o herbes 
remeieres, entre altres.

ALTRES ACTIVITATS

A més de les parades, els 

visitants de la fira podran 
participar en diferents 
activitats i espectacles. Al 
llarg de dissabte al matí, per 
exemple, se celebrarà una 
trobada de plaques de cava 
i un taller familiar per fer 
una guardiola nadalenca. 
Diumenge al matí tindrà lloc 
un altre taller, en aquest cas 
per fer molinets de paper i 
polseres de boletes, a càrrec 
de l’Esplai Grifoll. Un dels 
actes més tradicionals és 

la celebració del popular 
cagatió, el sorteig d’una 
panera de Nadal i el brou 
que tindrà lloc diumenge al 
migdia i que acabarà amb 
una cercavila musical amb el 
grup Caldes Marxin Band. A 
la tarda també es repartirà 
brou de Nadal a la plaça de 
la Font del Lleó. Una ballada 
de sardanes amb la Cobla 
Thermalenca i l’espectacle 
infantil Ralet, ralet tancaran 
el programa d’actes.

Castellterçol 
celebra la 
Fira d’Hivern

Castellterçol

J.C. 

Castellterçol obrirà  aquest 
diumenge la 16a edició de 
la Fira d’Hivern, que s’ha 
celebrat amb tant èxit en 
edicions anteriors. Aquesta 
fira, després de fer-se als 
principals carrers i places 
del centre de la vila, darre-
rament s’havia traslladat al 
pavelló municipal a causa 
del mal temps. L’any passat, 
però, es va tornar a fer a l’ai-
re lliure, i com que va tenir 
molt bona acceptació, aquest 
any es repeteix l’experiència. 
En aquesta fira, bona part 
dels empresaris i comerci-
ants del poble trauran al 
carrer el millor dels seus 
productes. Hi haurà articles 
de tota mena, i sobretot 
aquells que s’escauen més en 
aquestes diades de les vigíli-
es nadalenques com són els 
paraments, objectes i regals 
per a la llar, sense passar per 
alt l’artesania dels productes 
gastronòmics nadalencs com 
són els torrons, les neules 
i altres menges pròpies del 
Nadal. 

No hi faltaran tampoc els 
elaborats de xarcuteria arte-
sana i productes d’alimenta-
ció en general. Hom podrà 
gaudir d’algunes degustaci-
ons, veure feines artesanals i 
tallers i participar en activi-
tats culturals i d’oci.

La mostra 
gastronòmica de 
Santa Eulàlia arriba a 
la cinquena edició
Santa Eulàlia de Ronçana

La Fàbrica acull dissabte la 
cinquena Mostra Gastronò-
mica de Santa Eulàlia que, 
amb l’exposició sobre els 125 
anys de gitanes, obre la festa 
major d’hivern. El programa 
arrencarà a les 6 de la tarda 
amb tallers de cuina per als 
més petits a càrrec del centre 
Daufin. A 2/4 de 8, arribarà 
la mostra gastronòmica, que 
inclourà els plats dels restau-
rants Can Mestret, La Mama, 
Paradís Park i Can Farell, que 
presentaran un menú amb el 
protagonisme dels productes 
làctics de La Granja el Prat, 
el productor artesà destacat 
de la diada. Vinyes del Bru-
guer hi portarà el vi i Gual 
Jardineria, la decoració floral. 
També actuarà el grup The 
Bittersweet, del centre Edu-
cació Musical Ronçana i amb 
una presentació d’excepció. 
Es tracta del calendari 2010, 
on apareix l’equip femení del 
Club Esportiu Santa Eulàlia. 
El tiquet costa 10 euros. El 
menú infantil en val 5. P.N.

Nova fira d’artesans a Granollers

Granollers

El Col·lectiu d’Artesans d’Elaboració Pròpia 
de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament 
de Granollers, ha engegat una nova fira local 
a Granollers, que es va inaugurar dissabte 
passat a la plaça de la Corona. Es tracta d’una 
exposició i venda d’aliments que a partir d’ara 

es podrà visitar el darrer cap de setmana de 
cada més, excepte a l’agost i durant les festes 
nadalenques. Aquest mes de desembre les 
parades s’hi instal·laran els dies 23 i 24 de 
desembre. En aquesta fira hi participen nou 
productors i col·lectius catalans i un d’Anda-
lusia. S’hi podrà trobar des de fruita fresca de 
Bigues fins a embotits de Planoles passant pel 
vi de Calonge o les melmelades de Jaén.
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Últimes 
representacions 
del Circ Raluy a 
Granollers
Granollers

Fins aquest diumenge, 6 
de desembre, el Circ Raluy 
està instal·lat al parc firal 
de Granollers. Aquest 
divendres farà una actua-
ció a 2/4 de 7 de la tarda, 
mentre que dissabte en farà 
una a les 5 de la tarda i una 
altra a 2/4 de 8 del vespre, 
i diumenge una a 1/4 d’1 i 
una altra a les 5 de la tar-
da. Els espectadors podran 
gaudir d’una col·lecció de 
carruatges històrics únics 
a Europa i d’un espectacle 
per a tots els públics, amb 
acròbates, pallassos, la roda 
de la mort, malabaristes, 
funàmbuls aeris... Les entra-
des es poden comprar  a les 
taquilles del circ de les 11 
del matí a la 1 del migdia, i 
a  partir de les 3 de la tarda. 
En aquest espectacle fan un 
homenatge al circ Olympia.


