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El peu de la muntanya

del Farell és una zona de

plegaments i fractures geològiques

que afavoreixen l’aflorament de

les aigües termals



Brollador de la

Font del Lleó a una

temperatura  de 74 ºC

VIURE LA MÀGIA DEL

TERMALISME I LA CULTURA

Caldes de Montbui és una vila que es troba al bell mig del Vallès

Oriental, a 30 quilòmetres de Barcelona, i gira des de temps remots

a l’entorn de l’aigua termal. Té el privilegi de ser la primera vila

termal de Catalunya i de posseir les termes romanes més

ben conservades de la península. Aquest atractiu es completa

amb altres al·licients que fan de la vila termal un centre turístic,

cultural, esportiu i natural molt important. El seu bon empla-

çament geogràfic, un clima suau i benigne i unes aigües que

brollen a 76ºC -una de les més elevades d’Europa- han configurat

la història i la vida d’aquesta població de més de 16.000 habitants.

Si ens endinsem a través dels emblemàtics carrers del nucli antic,

podem descobrir en una passejada l’itinerari històric i termal en

Caldes des del campanar de l’església



què trobarem les antigues Termes Romanes, la simbòlica Font del

Lleó, els safareigs que recullen l’aigua termal, l’església parroquial

de Santa Maria i els balnearis. L’itinerari comprèn la visita al museu

Thermalia i la típica Casa-Museu dels Delger. Continuant aquest

recorregut podem admirar, ja sortint del nucli antic, el singular

pont romànic, la torre de la presó i l’ermita del Remei.

LES ANTIGUES TERMES ROMANES
DOS MIL ANYS D’AUTÈNTIC TERMALISME

Quan els romans arribaren al Vallès, es varen sentir atrets de seguida

per les propietats guaridores de l’aigua calenta que brollava en aquest

indret. Ja des d’aquesta època, la vila de Caldes de Montbui es va

convertir en una estació termal al voltant de la qual es va desenvolupar

un intens poblament rural. Les restes que avui podem admirar consti-

tueixen un dels pocs conjunts termals romans que es conserven a

Europa i estan declarades com a Bé Cultural d’Interés Nacional.

Portalada barroca de

l’església de Santa Maria,

obra de l’escultor calderí

Pau Sorell

Imatge nocturna de les Termes Romanes





Les restes de la piscina

termal de Caldes de Montbui

daten del segle II aC i són

només una part del gran

conjunt termal que hi havia

en temps dels romans

Font del Lleó

Les Termes Romanes de Caldes de Montbui eren medicinals i hi

havia un conjunt d’espais on es desenvolupaven diferents tractaments

terapèutics als quals s’afegien una sèrie d’activitats relacionades

amb la higiene i l’oci. La piscina termal que avui dia es veu és només

una part del gran conjunt termal que hi havia en temps dels romans.

Aquest s'estenia per l'antic hospital (actualment Thermalia), els

balnearis Rius i Broquetas, i per l'actual plaça de la Font del Lleó.

Fins al moment, s'han localitzat 15 àmbits del conjunt termal romà,

malgrat que possiblement en resten molts més per trobar.

L A  F O N T  D E L  L L E Ó
UN BROLL ADOR NATURAL

La Font del Lleó és el brollador d’aigua calenta més característic

de Catalunya. La font està situada a la plaça que porta el seu

nom, al bell mig del nucli antic. L’aigua sorgeix a una temperatura

de 74ºC, una de les més elevades d’Europa. La Font del Lleó es va



Imatge de la Font del Lleó

amb les escales frontals

abans de la restauració

de l’any 1927, que li donà

l’actual aire noucentista



Contrallum del perfil

del lleó de la font

Safareig públic La Portalera

construir el 1581 i va ser renovada el 1822. Tot i les reformes, la

gàrgola i la paret del fons s’han conservat al llarg del temps.

La font, tal i com la podem admirar avui, data del 1927, any en

què fou restaurada i afavorida per Manuel Raspall, que va pro-

jectar l’actual monument d’aire noucentista, amb el característic

lleó, que ha esdevingut símbol de la vila. L’aigua termal que

surt  va a parar als safareigs públics, construïts al segle XIX i

amb la singularitat que avui dia encara estan en funcionament.

LA TRADICIÓ BALNEÀRIA
La tradició balneària de Caldes data de molt antic. Des del segle

XVII, disposem de documents que en deixen constància. A la primera

meitat del segle XIX, Caldes de Montbui era la primera estació

balneària de Catalunya i la segona de la península, tant pel que

fa al nombre d’establiments com per la seva qualitat. Va ser a la

segona meitat del segle XIX que es va iniciar l’expansió de l’activitat





Relaxar-se i fer salut

dins les aigües termals és un

dels millors remeis per alliberar-se

de l’estrès acumulat i recuperar

les energies necessàries



balneària tal com ha arribat als nostres dies. En aquesta època,

es van edificar una sèrie d’edificis confortables seguint la línia

dels prestigiosos centres termals europeus, destinats no tan sols

a l’estricta cura d’aigües, sinó també a l’oferta de dies d’esplai i

de descans. Tots aquests establiments s’han modernitzat tècnica-

ment, tot i que han sabut mantenir els detalls d’ambientació

modernista que els caracteritzava. Actualment hi ha un nombre

considerable d’establiments oberts al públic que fan que

Caldes continuï sent la primera estació termal de Catalunya.

El visitant, a més de comprovar el poder de les aigües termals,

tindrà la possibilitat de sortir de la rutina, posar-se en forma,

conèixer un entorn ple de tranquil·litat i recuperar les energies

necessàries. Caldes de Montbui és el marc ideal per retrobar

l’equilibri i beneficiar-se de les sensacions que proporcionen

les aigües mineromedicinals, la història, la cultura i la natura.

Galeria de banys modernista

Piscina termal d’un

dels balnearis de

Caldes de Montbui

La dutxa circular és un

dels múltiples serveis que

els balnearis ofereixen



Interior del museu Thermalia

Rosa i Lola (1934)

escultura de bronze

de Manolo Hugué

Cap de Faune (1948)

obra de Picasso

THERMALIA: EL CENTRE TEMÀTIC
DE LA CULTURA DE L’AIGUA TERMAL

Thermalia acull el gran centre temàtic a l’entorn de la cultura

de l’aigua termal i l’exposició permanent dels artistes internacionals

Manolo Hugué i Picasso. També presenta el patrimoni, la història,

els personatges i les tradicions a partir de l’aigua que brolla a

76º C i que ha marcat els orígens i la personalitat de la vila.

La visita al museu proposa un circuit inspirat en la pròpia experiència

termal. Gràcies a una exposició envolvent, seductora i interactiva,

el visitant pot gaudir d’una experiència personal, que el convida

a descobrir altres aspectes del termalisme. Dues de les quatre

plantes del museu ressegueixen la vida de Manolo Hugué i ens

apropen als ambients de l’art del segle XX, sense oblidar el genial

Picasso present en una exposició de caràcter molt  personal fruit

de la gran amistat que unia ambdós artistes.
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L’Efervescència balneària proposa un recorregut que

desvetlla els secrets de la màgia de l’aigua termal: l’origen

geològic, les propietats curatives i la incidència que ha

tingut en la història i en les relacions socials i comercials,

des de l’època romana fins avui dia



La capella de Santa Susanna és l’escenari per introduir els

visitants en la dimensió simbòlica del termalisme mitjançant

la projecció multimèdia Els déus i l’aigua, que permet tenir una

breu noció de la història del municipi i conèixer peces arqueo-

lògiques de diferents períodes històrics de Caldes de Montbui.

CASA DELGER. MUSEU ROMÀNTIC

La casa pairal de la família Delger ens transporta a un exemple

de la manera de viure d’una família benestant del segle XVIII.

Aquest estil de vida queda reflectit en els mobles d’època, una

important col·lecció pictòrica i una extensa biblioteca de prop

de 4.000 exemplars.

Exterior i interior

de la capella de

Santa Susanna,

situada en un dels

carrers més antics de

Caldes, documentat

ja des del 1202

Cuina de la Casa-Museu Delger





ESGLÉSIA DE Santa MARIA

Es va construir entre els segles XVI i XVIII. La seva portalada, obra

de l’escultor calderí Pau Sorell, està considerada com una de les

obres mestres del barroc català de la qual podríem remarcar les

artístiques columnes salomòniques. En el seu interior s’hi troba la

talla de fusta policromada del Crist Majestat, d’estil bizantí datat

en el segle XII, que sempre ha estat motiu de gran devoció.

TORRE DE LA PRESÓ

L’estructura que actualment podem veure correspon a una de les

torres d’un dels portals d’entrada al recinte emmurallat d’època

medieval. En el segle XIX aquesta torre s’habilità com a presó i per

això se la coneix amb aquest nom. En el portal de Vic cal destacar

la localització d’altres restes de la muralla.

EL PONT ROMÀNIC

Aquest pont formava part de la xarxa viària de tradició romana que

unia Caldes amb Sentmenat i Egara (Terrassa). La documentació més

Santa Majestat,

talla d’origen bizantí

del segle XII

La Presó, antiga torre

de la muralla medieval



antiga data de l’any 1226. Sembla que es va construir en el segle

XII  i posteriorment s’hi van fer modificacions. D’estil romànic, aprofita

segurament l’estructura i la situació d’un pont anterior romà.

L’ERMITA DEL REMEI
L’encisador passeig del Remei condueix a una ermita del segle

XVI que custodia la imatge de la verge del Remei que, des de

sempre, ha estat molt venerada pels habitants de la població i

de tota la comarca. A l’interior hi ha una imatge de crist d’ivori.

SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR
És un petit nucli de població situat a 12 km de Caldes, a la vessant

nord del Farell, encerclat per la muntanya del Farell i els cingles

de Sant Sadurní de Gallifa. La vall de Sant Sebastià conserva encara

tot l’encant de la natura, sense que hagi perdut la seva solitud ni

la seva pau. En aquest paratge, trobem una església romànica del

segle XI. A l’interior, podem admirar-hi les pintures al fresc d’Antoni

Vila i Arrufat fetes entre 1945 i 1950.

Sant Sebastià de

Montmajor, església

romànica del segle XI

El passeig del Remei és

idíl·lic per acostar-se tot

caminant a l’ermita





Les rodalies de Caldes

són ideals per practicar

la bicicleta de

muntanya. Hi ha rutes

per a tots els nivells

Font de les Escales, prop del paratge de l’antic roure Gros

Situat al peu de la

muntanya del Farell,

el càmping és un lloc

ideal per als amants

de la natura

RECORREGUTS HISTÒRICS I NATURALS
PER LES RODALIES DE CALDES DE MONTBUI

SENDERS I PETITS RECORREGUTS
Ruta del Remei:
4 km - A peu: 1 hora. En BTT: 30 minuts.

Ruta del turó Gros:
7,5 km - A peu: 1.45 hora. En BTT: 1 hora.

Ruta del Morro de Porc i forns de calç:
17,9 km - A peu: 4.45 hores.
Ruta de les fonts:
15,5 km – A peu: 4.19 hores.

PR-C.9 Caldes-enllaç GR 5 Sender PR:
14,5 km – A peu: 3.50 hores.

PR-C9.1 Sender PR riera de les Elies-Caldes:
6,9 km - A peu: 1.45 hores.

Sender gran recorregut GR 97.2 Els Lledoners-Torre Marimon:
9,9 km – A peu: 2.20 hores.

(podeu demanar informació més detallada a l’Oficina d’Informació Turística)



Caldes té una gran vitalitat social, gastronòmica, esportiva i cultural



Calendari de festes i traDicions
Fira d’antiquaris i brocanters:
1r diumenge de cada mes
Fira d’artesans d’alimentació:
2n diumenge de cada mes
Festa de Sant Antoni Abat:
gener, diumenge següent a Sant Antoni
Mercat d’artesans i d’oficis antics:
3r cap de setmana de març
Concurs de Teatre Amateur Vila de Caldes:
cada diumenge, de gener a abril
La diada de la bicicleta:
mes d’abril
Caminada popular:
mes d’abril
Aplec de Sant Sebastià:
1 de maig
Pujada automobilística al Farell:
mes d’abril
Fira de Titellaires Romà Martí:
3r cap de setmana de maig
Festa de Corpus:
1a quinzena de juny
Fira botiga:
2n diumenge juny
Mostra Independent d’Art Urbà:
últim cap de setmana de juny
Caldeja’t:
des de Sant Joan fins a mitjan juliol
Escaldàrium, la festa del foc i l’aigua:
2n dissabte de juliol
Festa Major:
2n cap de setmana d’octubre
Aplec del Remei (Capvuitada):
3r diumenge d’octubre
Cursa muntanya del Farell:
darrer cap de setmana de novembre
Fira de Nadal:
1r cap de setmana de desembre

Els carquinyolis, de tradició centenària,

i el mató, ambdós productes acollits a

la Denominació Comarcal de Producte

Alimentari, constitueixen unes postres

de gran qualitat artesana.

Val la pena acompanyar-los amb la

tradicional mel de Caldes, una de les

més apreciades de la zona.

L’anís de taronja i les flors del Remei,
són els licors més reconeguts de Caldes,

així com el vi de la Torre Marimón.

Les cireres també són tradicionals i

famoses pel seu sabor agradable i per la

seva consistència, gràcies a la climato-

logia i qualitat de la terra de la zona.

D’altra banda, les pastes de sopa,

d’elaboració artesana i de primeríssima

qualitat, tenen un passat que data de

1700. També cal destacar la gran

tradició i qualitat dels embotits de

Caldes, com ara la llonganissa,

entre  d’altres.



TRANSPORTS PÚBLICS
Servei de taxis
Av. de Pi i Margall > Tel. 93 865 18 17

Autocars Sagalés
Av. de Pi i Margall > Tel. 93 865 04 00

Hotels - Balnearis
Hotel Balneari Broquetas * * *
Pl. de la Font del Lleó, 1 > Tel. 93 865 01 00

Hotel Balneari Termes Victòria * * *
C. de Barcelona, 12  > Tel. 93 865 01 50

Hotel Balneari Vila de Caldes * * * *
Pl. de l'Àngel, 5 > Tel. 93 865 41 00

CÀMPINGS
Càmping El Pasqualet
Ctra. de Sant Sebastià, km 0,3 > Tel. 93 865 46 95

PENSIONS
Pensió Family * *
 C. Major, 56 > Tel. 93 865 26 52

Restaurants
Broquetas   cuina regional i de mercat

Pl. de la Font del Lleó, 1 > Tel. 93 865 01 00

Can Valls   marisc, carns a la brasa, cuina catalana

Av. de Can Valls, 28, Urb. Can Valls > Tel. 93 865 47 16

Cooperativa 70   cuina catalana

C. de Font i Boet, 7 > Tel. 93 865 45 30

El Bosc Gran   cuina catalana

Ctra. de Palau a Caldes, km 9,4 > Tel. 93 864 91 37

El Pa Torrat   llesqueria-pizzeria

C. de Bellit, 1-5 > Tel. 93 865 40 78

El Remei   cuina catalana

Pg. del Remei, 78 > Tel. 93 865 00 02

La Bóta de Caldes   cuina catalana

Urb. Can Valls > Tel. 93 865 07 57

Il Lago di Como   cuina italiana i catalana

Av. de Pi i Margall, 129 > Tel. 93 865 34 68

Mediterrània   pizzeria

C. Major, 42 > Tel. 93 865 23 10

Mirko Carturan cuiner  cuina d’autor i de sabors

Av. de Pi i Margall, 75 > Tel. 93  865 41 60

Na Madrona   cuina italiana

C. de la Canal, 8 > Tel. 93 862 68 31

Robert de Nola   cuina gastronòmica de tradició

regional > Pg. del Remei, 48 > Tel. 93 865 40 47

Rosset  cuina catalana

C. d’Asensi Vega, 2 > Tel. 93 865 35 31

Termes Victòria   cuina Catalana

C. de Barcelona, 2-18 > Tel. 93 865 01 50

Violeta de Caldes   gastronomia de nouvelle cuisine

Pl. de l'Àngel, 5 > Tel. 93 865 41 00



Barcelona

Girona

Tarragona

Lleida Caldes de MontbuiCaldes de Montbui

AP-7

AP-2

catalunyacatalunya

SabadellSabadell
GranollersGranollers

Palau-Solità
i Plegamans
Palau-Solità
i Plegamans

Mollet del VallèsMollet del Vallès

a Barcelona a Girona

C-33

C-17

AP-7

C-17

C-1413
C-1415

C-59

AP-7

Caldes de MontbuiCaldes de Montbui

PROXIMITATS
Barcelona 30 km

Girona 95 km

Lleida 135 km

Tarragona 100 km

Monestir de Sant

Miquel del Fai 20 km

Parc Natural de Sant

Llorenç del Munt 20 km

Parc Natural

del Montseny 65 km

Costa Brava 70 km

Montserrat 65 km

PG. DEL REMEI

MAJOR

PL. FONT
DEL LLEÓ

1

1 THERMALIA
Museu. Oficina
d’informació Turística

2 Termes Romanes

3 Font del Lleó

4 Museu Romàntic
Can Delger

5 Església Santa Maria
Santa Majestat

6 Pont Romànic

7 Capella Santa Susanna

8 Safareigs públics

9 Torre de la Presó
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V I L A  T E R M A L

thermalia
Oficina d’Informació Turística

Plaça de la Font del Lleó, 20

08140 Caldes de Montbui

tel. 938 654 140

fax 938 653 400

tur.caldesm@caldesdemontbui.cat

www.thermalia.cat

Ajuntament de
Caldes de Montbui


