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DISSABTE 19 DE MARÇ

De 10 h a 20 h al nucli antic
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria,

alimentació i cuina sobre rodes

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 
(fins a acabar existències)

De 10 h a 14 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils:  

Estampa l’olla / Gimcana saludable / Espai jocs
  

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 les 17 h a la plaça de Can Rius
Espectacle infantil: Una paradeta particular,  

joc teatral i d’humor, amb la Bleda

De 17 h a 20 h a la plaça de Can Rius
 Activitats infantils: Mandales amb llegums de Caldes /  

Gimcana saludable / Espai jocs 

A partir de les 17.30 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts, cuits amb aigua  

termal i foc de llenya en l’olla més grossa de Catalunya  
(fins a acabar existències)

   
A partir de les 21 h als restaurants de Caldes

“Se’ns en va l’olla”: Plats estrella a la carta dels restaurants



DIUMENGE 20 DE MARÇ

De 10 h a 20 h al nucli antic
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria,

alimentació i cuina sobre rodes

De 10 h a 14 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils: 

Fireta de fang / Gimcana saludable / Espai jocs

A les 11.30 h a la plaça de Can Rius
Espectacle infantil: Maduuuixes, 

de teatre clown familiar, amb la Bleda

A partir de les 12 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts, cuits amb  
aigua termal i foc de llenya en l’olla més grossa de Catalunya  

(fins a acabar existències)

De 12 a 14 h a la plaça de la Font del Lleó 
Olles i ràdio: Programa especial de Ràdio Caldes  

amb motiu del Mercat de l’Olla (107.8 FM i www.radiocaldes.cat)  
Fotoreclam i sorteig de paquets termals

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 les 17 h a la plaça de Can Rius
Espectacle infantil: El rebost de l’orellut, titelles, amb 3/4 de Quinze

De 17 h a 20 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils: Careta llaminera / Gimcana saludable / Espai jocs

A partir de les 17.30 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Tast popular de cigrons entretinguts, cuits amb aigua  

termal i foc de llenya en l’olla més grossa de Catalunya  
(fins a acabar existències)



Col·laboraOrganitza:

Cafè  
del Centre  

Cooperativa
Tel. 93 865 00 16

Mandonguilles de cérvol  
i ceps guisades amb  

carxofes de cal Marrillo  
i fesols de can Perallada

Càmping El Pasqualet 
Tel. 93 865 46 95

Garró de porc rostit acompanyat 
de verduretes de l’hort 

El Pa Torrat  
Tel. 93 865 40 78

Pizza termal

El Remei 
Tel. 93 865 00 02

Peus de porc guisats  
amb bolets

Festuk Cafè  
Tel. 630 550 800

Verdures amb  
miso i fideus d’arròs

Fika Brunch
Tel. 93 807 29 94

Cassoleta d’arròs caldós  
amb carbassa al forn  
i tomàquet especiat 

RV Hotel Broquetas  
Spa Termal

Tel. 93 865 01 00
Trinxat de botifarra  

del perol amb mongeta  
del ganxet, tàrtar de poma  

i reducció de vi dolç

La Rectoria
Tel. 93 865 01 97
Peus de porc a la  

cassola fets a foc lent  
de llenya

Na Madrona  
Tel. 93 862 68 31

Cuscús amb tires de secret 
ibèric a baixa temperatura  

i chutney de carbassó

Robert de Nola
Tel. 93 865 40 47

Cassoleta de meloses de 
vedella amb bolets

Ukiyo Sushi Bar  
Tel. 693 938 978

Tonkotsu ramen, sopa  
de fideus acompanyada  

de cansalada de porc  
cuita amb espècies,  
algues, ceba tendra  

i ou ajitsuke

Plats 
estrella  

a la carta dels 
restaurants

Sala Delger
ENTRADA GRATUÏTA

EXPOSICIÓ

“L’AIGUA ÉS VIDA”
Antoni Font

Fins al 3 d’abril

Museu Thermalia
ENTRADA GRATUÏTA

EXPOSICIÓ

“ESTIUEIG DE 
PROXIMITAT” 

(1850-1950)

Fins al 27 de març

Museu Thermalia
ENTRADA GRATUÏTA

EXPOSICIÓ

Permanent

“TERMALISME”

19 al 27
M A R Ç
2 0 2 2

D E L


