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www.visiteucaldes.cat
#thermalianadal

Col·laboradors del brou de Nadal 

Carnisseries: Clotet, Coaliment, Llonch i Riu | Xarcuteries: 
Abel, El Celler, Pedragosa i Rosàs (ca l’Amàlia) | Polleria:  
Cal Paretas | Verdures i hortalisses: Cal Canyelles, Cal Carboner, 
Jaume Coll, Difruit, Josep Elies (cal Sobei) i Joan Masclans |  
Llegums cuits: Parellada

3 i 4 de DESembre
caldes de montbui
nucli antic



Divendres, 2 de desembre

A les 18 h | Nucli antic
Encesa de l’arbre de Nadal 

A les 19 h | Plaça de la Font del Lleó
Inici de la cocció del brou de Nadal, fet amb aigua 
termal i en una olla gegant i foc de llenya.  
El brou se servirà durant el cap de setmana.

Dissabte, 3 de desembre

De 10 h a 21 h | Nucli antic
Tradicional Fira de Nadal i Mercat d’Artesans
Venda d’objectes i decoració de Nadal, artesania, 
alimentació i food trucks

De 10 h a 14 h | Plaça de la Font del Lleó  
(zona Museu Thermalia)
12a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava 

D’11 h a 14 h | Plaça de l’Onze de Setembre
Taller infantil de vitralls de Nadal, a càrrec d’Anna Ribot 
Taller familiar de flors de feltre, a càrrec de Terrafoc
Blau, el planetari viatger, a càrrec d’Inés Dibarboure

D’11 h a 21 h | Plaça de l’Església
Atraccions infantils manuals

A les 12 h | Plaça de la Font del Lleó
Cocció i tast del tradicional brou de Nadal, fet amb aigua 

termal i en una olla gegant i foc de llenya.  
Se serviran racions de verdura i de carn 

d’olla del brou de Nadal.

De 16.30 h a 20.30 h | Sala de les 
Cuines de l’Espai Can Rius 
Voltir solidari: jocs de taula familiars  
i torneig màgic, a càrrec de  
La Caverna de Voltir

De 17 h a 20 h | Plaça de l’Onze  
de Setembre

Taller infantil d’estrelles gegants  
d’origami, a càrrec d’Anna Ribot

Taller familiar d’espalmatòries, a càrrec  
de Terrafoc

Blau, el planetari viatger, a càrrec  
d’Inés Dibarboure

A les 17.30 h | Plaça de l’Onze de Setembre
Espectacle infantil Les nadales del gegant,  

amb el grup 3/4 de 15

A les 17.30 h | Plaça de la Font del Lleó
Cocció i tast del tradicional brou de Nadal, fet amb 
aigua termal i en una olla gegant i foc de llenya.  
Se serviran racions de verdura i de carn d’olla  
del brou de Nadal.

A les 18 h | Zona firal
Cantada de nadales itinerant, a càrrec dels alumnes de 
6è de l’Escola Montbui

A les 19 h | Sala Noble de l’Espai Can Rius
Pentinarium, un conte de Nadal: Desfilada de pentinats 
per Nadal, a càrrec de Fusió de Perruqueries Calderines 



Diumenge, 4 de desembre

De 10 a 21 h | Nucli antic
Tradicional Fira de Nadal i Mercat d’Artesans
Venda d’objectes i decoració de Nadal, artesania, 
alimentació i food trucks

De 10 a 21 h | Zona Museu Thermalia
Fira d’antiquaris i brocanters

De 10 h a 11.30 h | Plaça de la Font del Lleó
Taller infantil de manualitats nadalenques,  
a càrrec de l’Esplai Grifoll

D’11 h a 14 h | Plaça de l’Onze de Setembre
Taller infantil d’ornaments d’estil escandinau,  
a càrrec d’Anna Ribot 
Taller familiar d’espelmes de cera d’abella,  
a càrrec de Terrafoc
Blau, el planetari viatger, a càrrec d’Inés Dibarboure

D’11 h a 21 h | Plaça de l’Església
Atraccions infantils manuals

A les 11 h | Hotel Balneari Broquetas
Prepara’t per al concert de Haydn: anècdotes  
i obra del compositor, a càrrec de Carme Trobalon

A les 12 h | Plaça de la Font del Lleó
Celebració de la popular festa del tió  
Farem cagar el tió, amb la col·laboració de l’Esplai Grifoll

Cocció i tast del tradicional brou de Nadal, fet amb 
aigua termal i en una olla gegant i foc de llenya.  
Se serviran racions de verdura i de carn d’olla  
del brou de Nadal.

De 12 h a 14 h | Plaça de l’Onze de Setembre
Ballada de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell 
Organitza: Agrupació Sardanista Calderina

A les 13 h | Sala Noble de l’Espai Can Rius
Concert solidari de Nadal, amb obres de Haydn,  
a càrrec de músics integrants d’Acadèmia 1750  
La recaptació es destinarà a la investigació de la 
dermatomiositis juvenil. Entrada: 3 euros + donacions.  
Organitzen: Rotary Club i Ajuntament

De 16 a 21 h | Plaça de l’Onze de Setembre
Encesa col·lectiva d’espelmes en contra de la pobresa 
energètica (cal portar una ampolla de vidre buida,  
sense espelma). Organitza: ANC

De 17 h a 20 h | Plaça de l’Onze de Setembre
Taller familiar de caganers, a càrrec de Terrafoc
Taller infantil de pessebre pop-up, a càrrec d’Anna Ribot
Blau, el planetari viatger, a càrrec d’Inés Dibarboure

A les 17.30 h | Plaça de l’Onze de Setembre
Espectacle familiar El Nadal dels 3/4 de 15,  
amb el grup 3/4 de 15

A les 17.30 h | Plaça de la Font del Lleó
Cocció i tast del tradicional brou de Nadal, fet amb 
aigua termal i en una olla gegant i foc de llenya.  
Se serviran racions de verdura i de carn d’olla  
del brou de Nadal.

...



Col·labora:Organitza:

A les 18 h | Sala Noble de l’Espai Can Rius
Concert solidari de Nadal, amb obres de Haydn,  
a càrrec de músics integrants d’Acadèmia 1750.  
La recaptació es destinarà a la investigació de la 
dermatomiositis juvenil. Entrada: 3 euros + donacions.  
Organitzen: Rotary Club i Ajuntament

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES 
O SOLIDÀRIES I OBERTES AL PÚBLIC.

 museuthermalia.caldesdemontbui
 @thermaliaCALDES
 museuthermalia

www.visiteucaldes.cat

exposició  
La Guerra Civil 
a Caldes
Visita guiada:  
4 de desembre, 12 h
Museu Thermalia
Entrada gratuïta

exposició  
Curvatures
amb Carles Verdaguer  
i Cristina Massana

Sala Delger
Entrada gratuïta

concurs 
d’instagram  
#thermalianadal
Participa-hi  
i guanya premis!
Bases:   
www.visiteucaldes.cat

recreació  
històrica  
La Guerra Civil 
espanyola
Davant del Museu 
Thermalia


