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* Activitats sotmeses a l’evolució de la pandèmia causada per la Covid-19 i sempre subjectes a les normatives vigents.

i



* Activitats sotm
eses a l’evolució de la pandèm

ia causada per la Covid-19 i sem
pre subjectes a les norm

atives vigents.

Aquest 4 d’octubre de 2020 celebraríem 
la 16ª edició de la Fira de l’Aigua i del 
Benestar. Però aquest any és diferent i 
podrem celebrar únicament petits 
esquitxos del brollador d’activitats que 
normalment ens acompanya el primer 
diumenge d’octubre:

� ��������������������Tots els enllaços
a Visitcaldes.cat/esquitxosvirtuals

· «APRÈN A FER MASSATGES!» De la mà 
dels dos balnearis caldencs és fàcil!!!
Trobareu dos vídeos per a diferents tipus
de massatges. Al  Balneari Prats: cames i
mans. I al Balneari Vichy Catalán:
esquena i craniofacial.
Us animeu?

· VISITA VIRTUAL A L’ESPAI AQUAE I AL
PUIG DE SANT GRAU. Visita al centre 
museogràfic Espai Aquae i al seu entorn 
més immediat del Puig de Sant Grau: 
termes romanes i fonts termals

· VISITA VIRTUAL «LES AIGÜES
CALDES». Voleu saber què és l’aigua de 
Caldes (origen, temperatura, propietats), 
els diferents punts de surgència, els 
inicis de l’embotellament i de la 
balneoteràpia?

· CONCURS «EL FIL DEL TEMPS DEL
TERMALISME»
Juga a l’aventura històrica «El fil del 
temps del termalisme». Per a tots els 
públics. Jugueu en família!

· TALLER DE TITELLES DE DIT PELS
ESQUITXONS DE LA CASA. Teniu ganes 
de donar vida al tapir Jaïr, al romà Julià,
a la botella Petronella, a l’Estefania, a en
Modest, a la Geraldina o a la Jane?
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17h / VISITA TEATRALITZADA «EL PUIG DE 
SANT GRAU» + #TASTACALDES
· Activitat itinerant. Sortida de la Casa Rosa 

i finalització al Balneari Prats 

19h / CONCERT «AQUAFONIA» Música i Aigua: 
una experiència musical i visual. Gratuït. 
· Teatre Municipal
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9h / RAL·LI FOTOGRÀFIC
· Plaça de l’U d’octubre de 2017.

Inscripcions de 9h a 11h Programa a part.

10h-13h / JORNADA DE PORTES OBERTES A 
L’ESPAI AQUAE

11h / VISITA GUIADA A L’ESPAI AQUAE I AL 
PUIG DE SANT GRAU
· Sortida de l’Oficina de Turisme

11h-11h30 / MOSTRA DE BALLS DELS 
GEGANTS a càrrec de la Colla Gegantera i els 
Grallers Escaldats 

12h / TEATRE INFANTIL «LA NENA DELS 
PARDALS» Premiat espectacle musical 
sobre la llibertat i la valentia dels petits 
herois. Gratuït. (+6 anys) 
· Teatre Municipal

Aforament limitat. Entrades a ticketara.com

· davantTeatre Municipal 




