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Dissabte 18 de març

De 10 h a 21 h a la zona firal 
Venda d’estris de cuina, d’artesania diversa antiguitats, brocanteria, 
alimentació i cuina sobre rodes.

De 10 h a 21 h a la zona del museu Thermalia
Demostració de l’ofici de terrissaire amb torn de peu tradicional i 
construcció d’un forn de llenya per a la cocció de les peces de terrissa, 
amb Terrafoc Artesans.

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 i amb la col·laboració de les xarcuteries 
Abel, Pedragosa i Rosàs (ca l’Amàlia).
16a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava. Venda d’ampolles de 
cava amb la placa especial del Mercat. 

De 10 h a 14 h a la plaça de l’Església
Atracció infantil ecològica: la barca.

D’11 h a 14 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Activitats infantils. Tallers: Sóc un autèntic cuiner i rotlle vegetal  
amb crema de cigrons, amb el Petit Xef / Fes-te gran!, jocs 
tradicionals, amb Quiràlia / Ecocavallets i cadiretes volants.

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 16 h a 19 h a la Sala Noble de l’Espai Can Rius
Tria triclinium, maridatge capil·lar amb vins de la Torre Marimon, 
a càrrec de Fusió de Perruqueries Calderines  (venda anticipada de 
tiquets 5€: perruqueries Elementho, Encrespat i Anna Sánchez). 

De 17 h a 18 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: xocolata desfeta amb melindros, amb la col·laboració 
del Balneari Termes Victòria.



De 17 h a 20 h a la plaça de l’Església
Atraccions infantils ecològiques: la barca. 

De 17 h a 20 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Activitats infantils: Tallers: Mandales de cigrons i timbal de vegetals  
i cigrons amb el Petit Xef / Fes-te gran!, jocs tradicionals, amb Quiràlia / 
Ecocavallets i cadiretes volants.

A les 18 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Espectacle infantil: Queviures amb animació musical, a càrrec  
de deParranda.

De 18 h a 20 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: tast popular de cigrons, acompanyats de botifarres 
calderines del perol i botifarra negra amb llardons, cuits amb aigua 
termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya.

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

De 10 h a 21 h a la zona firal
Venda d’estris de cuina, d’artesania diversa antiguitats, brocanteria, 
alimentació i cuina sobre rodes.

De 10 h a 21 h zona del museu Thermalia
Demostració de l’ofici de terrissaire amb torn de peu tradicional 
i cocció de les peces de terrissa al forn fet a mà i amb llenya, amb 
Terrafoc Artesans.

D’11 h a 14 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Activitats infantils. Tallers: Sóc un autèntic cuiner i rotlle vegetal 
amb crema de cigrons, amb el Petit Xef / Fes-te gran!, jocs 
tradicionals, amb Quiràlia / Ecocavallets i cadiretes volants.

Diumenge 19 de març



www.visiteucaldes.cat

D’11 h a 14 h a la plaça de l’Església
Atracció infantil ecològica: la barca.

 
De 12 a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: tast popular de cigrons acompanyats de botifarres 
calderines del perol i botifarra negra amb llardons, cuinats amb 
aigua termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya.

De 12 h a 14 h a la Sala dels Vitralls de l’Espai Can Rius
Tastaolletes: tast de formatges de proximitat amb un maridatge de vins 
catalans, a càrrec de Làctics Clotet i de la Penya gastronòmica calderina La 
Fartanera (venda anticipada de tiquets: museu Thermalia). 

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 l’Església
Atracció infantil ecològica: la barca. 

De 17 h a 20 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Tallers: Mandales de cigrons i timbal de vegetals i cigrons, amb el 
Petit Xef / Fes-te gran!, jocs tradicionals, amb Quiràlia / Ecocavallets  
i cadiretes volants.

De 17.30 h  a 20 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: tast popular de cigrons acompanyats de botifarres 
calderines del perol i botifarra negra amb llardons, cuinats amb 
aigua termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya.

A les 18 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Espectacle infantil: Gastrogresca a la fresca!!, amb deParranda.

A les 18.30 h, a la Sala Noble de l’Espai Can Rius
Mozart i Beethoven, els dos grans quintets per a piano i instruments 
de vent, amb Anna Carro, piano; Ferran Anglí, oboè; Natàlia Arroyo, 
clarinet; Pau Valls, trompa i Meritxell Ferrer, fagot. Col·labora: Escola 
Municipal de Música Joan Valls (venda anticipada d’entrades 3€: 
Museu Thermalia i Centre Cívic).

Organitza: Col·laboren


