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Dissabte 19 de març

De 10 h a 21 h a la zona firal
Mostra de forja en viu (davant Museu Thermalia) 
 i venda d’estris de cuina, d’artesania diversa i d’alimentació.

De 10 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: demostració de la cocció i tast de llenties pardines, 
cuinades 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).
13a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava. (davant Museu Thermalia)  
Venda d’ampolles de cava amb la placa especial del Mercat.

De 10 h a 14 h a la plaça de l’Església
Atraccions infantils ecològiques: la barca i els ponis de fusta.

D’11 h a 14 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Activitats infantils. Tallers: Amanida de llenties amb el petit 
xef i Joies aquàtiques amb musclos, a càrrec d’Anna Ribot / 
Farcell de jocs tradicionals, amb Fefe i Companyia / Ecocavallets.

A partir de les 13.30 h als restaurants de Caldes
«Se’ns en va l’olla»: plats estrella a la carta dels restaurants.

A partir de les 17 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 i els ponis de fusta.

De 17 h a 20 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Activitats infantils. Tallers: Humus de cigrons amb el petit 
xef i El pastisser titella, a càrrec d’Anna Ribot / Farcell de 
jocs tradicionals, amb Fefe i Companyia / Ecocavallets.



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

A les 18.00 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: tast popular de cigrons acompanyats de botifarres 
calderines del perol i negra amb llardons, cuinats 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
Mostra de forja en viu (davant Museu Thermalia) 
 i venda d’estris de cuina, d’artesania diversa i d’alimentació.

De 10 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
Fira d’antiquaris i brocanters (zona Museu Thermalia) 

D’11 h a 14 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Activitats infantils. Tallers: Humus de cigrons amb el petit 
xef i Paper d’aigües termals, a càrrec d’Anna Ribot / Farcell 
de jocs tradicionals, amb Fefe i Companyia / Ecocavallets.

D’11 h a 14 h a la plaça de l’Església
Atraccions infantils ecològiques: la barca i els ponis de fusta.
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De 12 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: tast popular de cigrons acompanyats de botifarres 
calderines del perol i negra amb llardons, cuinats amb aigua 
termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya.

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
Atraccions infantils ecològiques: la barca i els ponis de fusta. 

De 17 h a 20 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Activitats infantils. Tallers: Amanida de llenties amb el petit 
xef i Mosaic de llegums, a càrrec d’Anna Ribot / Farcell de jocs 
tradicionals, amb Fefe i Companyia / Ecocavallets. 

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

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



Del 15 al 27 de març de 2016

Cafè del Centre Cooperativa 
Tel. 656 311 750
Caldera de costella de senglar cuinada 
a baixa temperatura amb verdures de 
temporada i Parmentier de moniato

Càmping El Pasqualet 
Tel. 93 865 46 95
Escaldums de menuts de pollastre  
de pagès amb pèsols i bolets

El Remei 
Tel. 93 865 00 02
Braó de porc amb pomes i olives

Festuk vegeterià 
Tel. 630 550 800
Sopa de miso, tofu i fideus d’arròs

Hotel Balneari Broquetas
Tel. 93 865 01 00
Jarret de vedella amb ceps

Hotel Balneari Termes Victòria 
Tel. 93 865 01 50
El nostre fricandó noble

La Rectoria
Tel. 93 865 01 97
Peus de porc a la cassola fets  
a foc lent de llenya

La Llamborda del Casino
Tel. 93 688 31 56
Sopa de fredolics amb sorpresa

Lounge Burg & Gintònic
Tel. 93 865 41 00
Delícies de llimona amb maduixetes

Na Madrona 
Tel. 93 862 68 31
Trippa a la romana

Robert de Nola 
Tel. 93 865 40 47
Guisat de porc ibèric amb prunes

Rosset 
Tel. 93 865 35 31
Sopa de farigola del Farell

www.visiteucaldes.cat

se’ns en va l’olla!  
Plats estrella dels restaurants de Caldes

organitzen



LA 
QUIMÈRICA  
RECERCA  
DEL SENTIT

EXPOSICIÓ
MUSEU
THERMALIA

ENTRADA LLIURE

Vicenç Viaplana

EXPOSICIÓ
SALA
DELGER

ENTRADA LLIURE

David D Vicente




