Més informació: www.bit.ly/FiraAigua2022
Oficina de Turisme de Caldes de Malavella
972 48 01 03 · www.visitcaldes.cat 
turisme@caldesdemalavella.cat

Més informació: www.bit.ly/FiraAigua2022
Oficina de Turisme de Caldes de Malavella
972 48 01 03 · www.visitcaldes.cat 
turisme@caldesdemalavella.cat

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

Diumenge 2 d’octubre
10h a 19h30
• Fira d’artesania i entitats

Amb animació de carrer i tallers d’oficis
relacionats amb l’aigua. I activitats tot el dia a
la carpa de la nova Associació de Comerciants
i Empresaris.
C. Pla i Deniel, C. Vall·llobera, Pl. Donants.

• Espai de balneoteràpia

Massatges i aigües termals amb la participació
de Balneari Prats, Balneari Vichy Catalán Grupo Vichy Catalán, i Agua San Narciso.
Plaça dels Donants.

• Jornada de portes obertes:

- Jardins dels Balnearis Prats i Vichy Catalán
- Centre Musogràfic Espai Aquae
- Casa dels Gegants

• Caldes FM en directe!
Plaça dels donants.

Durant tot el cap de setmana

10h a 13h i de 16h a 19h

• Urban escape familiar

Espais lúdics infantils

Coneix els Esquitxons:
els superherois del termalisme
de Caldes.
bit.ly/urbancaldes

• Sorteig SURT DE DINS

Vine a l’Oficina de Turisme, segueix les
indicacions, publica una foto #surtdedins
etiquetant a @visitcaldes a IG, i participa
al sorteig d’un paquet termal per a dues
persones. Emporta’t un globus de regal!!

Divendres 30 de setembre
• 19h Presentació del llibre sobre l’ermita

de Sant Grau i el miracle de l’aigua de
Tossa de Mar. Sota el títol “El santuari de
Sant Grau de Vallpresona (Tossa). Més de
sis-cents anys de talaia espiritual i social de
la comarca”. Ermita de Sant Grau.

Dissabte 1 d’octubre
• 17h Trobada gegantera.

Parc de les Moleres.
A les 18h inici de la cercavila
(programa apart).

• Ludoteca de sons de l’aigua
Plaça de l’Aigua.

• Bombolles de sabó gegants
Davant Casa Rosa.

• Safareig de contes infantils “Els contes

del Capità Sargantana i la Gota d’Aigua”
i pintacares relacionats amb els
personatges dels contes (gota d’aigua,
peixet, pop, granota)
Un conte nou cada 45min!
Safareig de Sant Grau.

• Tallers romans i modernistes

Temàtica romana: joies, lluernes, jocs
de taula, baldufa. Temàtica modernista:
figurins de moda, el primer cinema, rajoles
hidràuliques, flors de paper. Jardins de les
Termes Romanes.

• Jocs d’aigua i jocs de fusta antics
Plaça dels donants.

• Circuit de trenet. Plaça Cruïlles.
• Cavallets d’època.

Placeta de l’ermita de Sant Grau.

• Pintacares de fantasia. Plaça U d’Octubre.

Activitats amb horari programat
• 9h Despertar Naturalment Caminada per la
Via Verda-Ruta Termal
Activitat inclosa en la Setmana de la Mobilitat
Sostenible. No cal inscripció.
Sortida des de la Font de la Mina.

• 9h Ral·li fotogràfic

23ena edició del concurs fotogràfic.
Inscripcions fins les 11h del matí.
Plaça de l’U d’octubre 2017.

• 10h30 Calderada dolça: xocolata

desfeta per a petits i grans
Amb la xocolata emporta’t un producte
“Tasta Caldes” de les fleques El Petit
Fornet, Sa i Bo, Venanci o Victòria.
Davant Casa Rosa.

• 10h30 Visita guiada “Les aigües de Caldes”
Visita a la planta embotelladora Vichy
Catalán, Termes Romanes, doll de Sant
Narcís i jardins del Balneari Prats. Amb
degustació de productes Vichy Catalán i
aigua San Narciso-Imperial.
Entrades gratuïtes a www.ticketara.com.
Sortida des del Balneari Vichy Catalán.

• 11h a 13h Animació de carrer de l’època

modernista “El retorn dels 4 gats”
Personalitats reconegudes del modernisme,
personatges populars que representen
la societat de finals del segle XIX i inicis
del segle XX , reproduccions teatrals,
d’animació, malabars i acrobàtiques.
Al llarg de l’àmbit de la fira.

• 11h a 13h30 TV LA SELVA en directe!

amb entrevistes, connexions i reportatges
sobre el municipi i la Fira. Termes Romanes.

• 12h Visita guiada a l’Espai Aquae

Amb degustació de producte local amb
vistes als cupulins termals de Sant Grau.
Embotits de les carnisseries Anna
Garcia, Calidae, Ivan, Jesús Turón, cervesa
BdeGust, aigües amb gas i caramels de
vermut La Gata Maula.Entrades gratuïtes a
www.ticketara.com.

• 12h Sardaxou amb la Cobla Contemporània
Plaça de l’U d’Octubre de 2017.

• 12h30 Presentació del projecte PATRIMONI
TERMAL TRANSFRONTERER
Amb la presència d’Amélie-Les-Bains /Els
Banys d’Arles (el Vallespir). Termes Romanes.

• 13h Concert del grup local REFLEXES

Amb tast de productes Viñachy de
Vichy Catalán i tast de calamars a la
romana elaborats amb aigua termal
del Restaurant-Hostal Esteba. Tastets limitats.
Els tastets d’aquesta activitat s’oferiran a canvi
d’una aportació que es destinarà a Càritas
Caldes de Malavella. Plaça dels Donants.
ANEM A DINAR! Consulta l’oferta
gastronòmica a visitcaldes.cat/on-menjar

• 16h Visita guiada el modernisme i el

noucentisme a Caldes.
Entrades gratuïtes a www.ticketara.com
Sortida des de l’Oficina de Turisme.

• 16h30 Sortim a fer una ratafia!

Demostració de balls tradicionals
amb els Dansaires Catalans i els Amics
del ball de l’Hereu Riera. Degustació
de ratafia caldenca i de productes
dolços de les dues estacions termals: galetes
Vichy de Caldes de Malavella i rosquilles
tradicionals dels Banys d’Arles.
Activitat del projecte PATRIMONI TERMAL
TRANSFRONTERER.
Plaça dels Donants.

• 17h a 19h Animació de carrer de l’època

romana “BACUS”
Provinent de la mitologia grega, Bacus, també
conegut com a Dionís, va ser adoptat per la
mitologia romana. Déu del vi, del teatre, de la
rauxa i de les festes. Espectacle itinerant amb
música, actuacions i acrobàcies!
Al llarg de l’àmbit de la fira.

• 18h Tast d’aigües teatralitzat

un tast d’aigua termal ple d’humor! A càrrec
de la Remei i en Fonsu, els “guies ufissials”.
Entrades gratuïtes a www.ticketara.com,
aforament limitat. Font de la Mina.

