
Itinerari pel Casc Antic 

de Caldes i rodalies 



Itinerari turístic per 

Caldes de Montbui, 

molt recomanat per fer 

amb Bicicleta. 

Al Càmping el 

Pasqualet tindràs 

l’opció de llogar 

quatre bicicletes i 

poder gaudir d’un 

fantàstic dia de visita 

per Caldes. 

Podeu descarregar el track de la ruta 

al vostre ANDROID o bé llogar la 

nostra TABLET amb un dipòsit de 

50€ (retorn de 45€). 
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1. Càmping el Pasqualet 
QUINA ESPÈCIE DE BURRO  

ÉS LA MASCOTA D’EL  

PASQUALET? 

Coordenades:  

 41.643552 – 2.1578450 
 

 

 
El nostre càmping està situat a Caldes de Montbui, Barcelona, al bell mig 

d’un paisatge encisador del Vallès Oriental, a tan sols 30 Km. de Barcelona 
capital i de la seva costa.  

 
És un indret ideal per a realitzar excursions, tot gaudint de la muntanya del 

Farell o per a relaxar-se submergint-te a les aigües termals de Caldes de 
Montbui.  



2. Casa de les trabucades 
LA CASA ESTÀ HABITADA  

ACTUALMENT? 

Coordenades:  

 41.636547 – 2.16118660 

 

 

 

 
A la façana de la casa encara s’hi poden veure els impactes dels trets de 
trabuc produïts la nit del 29 al 30 de juliol de 1873, en un combat de la 

guerra dels carlins, ja que aquest va ser un dels punts escollits per forçar 
l’entrada de la vila.  



3. Pont romànic 
EN QUIN ANY ES VA  

CONSTRUIR EL PONT? 

Coordenades:  

 41.635633 – 2.1606330 

 

 

 
 

El pont formava part de la xarxa viària de tradició romana que unia Caldes 
de Montbui amb Sentmenat i Egara (Terrassa). 

D’estil romànic, aprofita segurament l’estructura i la situació d’un pont 
romà anterior.  



4. Termes Romanes 
PER A QUÈ SERVIEN? 

Coordenades:  

   41.634423 – 2.1617700 
 

 

 

 

 
La vila de Caldes fou, en època romana, una estació termal fundada sobre 

les deus d'aigua calenta que hi brollen. La funció primordial d'aquest 
conjunt era curar els nombrosos malalts que arribaven a l'indret des de 

diferents punts de la Hispània romana. 

La sala que es veu és només una part del gran conjunt termal que hi havia 
en temps dels romans. Fins al moment, s'han localitzat quinze àmbits del 

conjunt termal romà.  



5. Font del Lleó 
A QUINA TEMPERATURA  

BROLLA L’AIGUA? 

Coordenades:  

 41.634617 – 2.1620480 

 

 

 

 

Un dels brolladors d’aigua més característic de Catalunya. L’aigua surt a 
74ºC de temperatura, una de les més elevades d’Europa. 

La font es ca construir al segle XVI i va ser restaurada per Manel Raspall el 
1927, amb estil noucentista. Tot i les reformes, la gàrgola i la paret del fons 

s’han conservat al llarg del temps.  



6. Safareig de la Portalera 
ALS ARCS ANTICS HI HA  

UNS ESPAIS. PER A QUÈ  

SERVEIXEN? 

Coordenades:  

 41.633114 – 2.1616870 
 

 

 

 
Safareig d'aigua termal que va canviar el seu emplaçament a finals del segle 

XIX, ja que inicialment estava ubicat al carrer de Santa Susanna i 
actualment el trobem al carrer de la Muralla. L'aigua del safareig prové de 

la Font del Lleó i encara avui en dia es buida i es neteja diàriament i s'omple 
de nou durant la nit. Encara s'utilitza i l'accés és lliure els matins de dilluns 

a dissabte. 



7. Església de Santa Maria 
QUINA FRUITA HI HA  

RESPRESENTADA A LA FAÇANA? 

Coordenades:  

 41.632648 – 2.1626590 
 

 

 

D’arquitectura gòtica, està formada per una sola nau de 51 metres de 
llargada, 23 d’amplada i 22 d’alçària, amb dotze capelles laterals amb 

arcades de mig punt. El campanar, de planta octagonal, té 44 metres 
d’alçària. 

La portalada principal, iniciada per Pierre Ruppin i represa per l’escultor 
Pau Surell, està considerada una de les obres mestres del barroc català, de la 

qual podríem remarcar les artístiques columnes salomòniques. 

A l’interior hi ha la talla de fusta policromada del Crist Majestat, del Segle 
XII.  



8. Banys termals El Safareig 
EN QUINA DATA ES VA  

REOBRIR EL SAFAREIG  

COM A BANYS PÚBLICS? 

Coordenades:  

 41.632746 - 2.161593 
 

 

 

Els Banys Termals El Safareig són un espai públic on gaudir d’un bany 
amb les propietats terapèutiques i relaxants de l’aigua mineromedicinal 

que brolla a Caldes de Montbui. L’equipament aprofita l’estructura d’un 
antic safareig d’aigua termal construït a mitjans del segle XX. 



9. Safareig de la Canaleta 
ACTUALMENT CONSERVA LA SEVA HISTÒRICA 
FUNCIÓ? 

Coordenades:  

 41.629525 – 2.1642100 
 

 

 

 
Safareig d’aigua termal, on també hi ha una font i que encara avui en dia 

s’utilitza per a rentar-hi la roba. La construcció del conjunt és obra de J.M. 
Raspall, que era l’arquitecte municipal, i data de l’any 1929. 

L’any 2005 es va restaurar i més tard s’hi van col·locar plafons informatius 
elaborats pel Museu Thermalia. 

Actualment és un equipament d’us públic i d’accés lliure els matins de 
dilluns a dissabte.  



10. Torre Marimón 
QUÈ VOLEN DIR LES  

SIGLES IRTA? 

Coordenades:  

 41.613427 – 2.170925 

 

 

 

Les primeres referències d’aquesta finca les trobem al segle XVI. La 
singular torre que dóna nom a la propietat és una reconstrucció de l’antiga, 

que servia com a torre de guaita. 

Més tard, fou adquirida per la Mancomunitat de Catalunya, amb la finalitat 
d’ubicar-hi una escola d’agricultura. Fins al 1996 s’hi van impartir classes i 

fa pocs anys va passar a mans de la Generalitat de Catalunya, qui va cedir 
els terrenys a l’IRTA, un institut de recerca. 



11. Presó 
EN QUIN ANY VA SER  

CONSTRUIDA? 

Coordenades:  

 41.635268 – 2.1631360 
 

 

 

 
L'any 1102 es documenta l'existència de la muralla que envolta la vila i que 

s'anirà reformant fins a la gran modificació del segle XIV, amb la 
incorporació de nous portals. L'estructura que actualment podem veure 

correspon a una de les torres de defensa d'un dels portals d'entrada al recinte 
emmurallat.  En el segle XIX la torre s'habilità com a presó, fet que li ha 

donat nom fins a l'actualitat. En el portal de Vic cal destacar la localització 
d'altres restes de l'antiga muralla de Caldes de Montbui.  



12. Ermita del Remei 

QUINA FORMA TÉ EL VITRALL  

DE LA FAÇANA DE L’ERMITA? 

Coordenades: 41.641409 – 2.1624250 

 

 

 

 

És del segle XVI, custodia la imatge de la Mare de Déu del Remei, que des 

de sempre ha estat molt venerada pels habitants de la població i la comarca. 

Des d’aquest punt s’inicien dues rutes per l’entorn natural de Caldes. 



PRODUCTES TÍPICS DE CALDES 
CARQUINYOLIS CASABAYÓ 
Dolços de pasta seca que s’elaboren amb una 
mescla de sucre, farina, ou i ametlles picades. 
Tenen una gran tradició centenària a Caldes i 
amb denominació comarcal de producte 
alimentari. La diferència amb altres 
carquinyolis és que les ametlles que es fan 
servir, es deixen  

en remull en aigua termal per pelar-les  

amb facilitat i millorar-ne el gust. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CASABAYÓ 

Pl. De la Font del Lleó, 6 

93 865 49 10 

EMBOTITS 
Constitueixen una carta de presentació 
d’especialitat artesana de Caldes on encara 
no s’han perdut les activitats relacionades 
amb el camp i el bestiar, per això l’ofici de 
cansalader ha perdurat fins avui dia. A 
Caldes, tenen fama les llonganisses, però 
també cal destacar-ne els fuets, els bulls i les 
botifarres. 
 

 

 

 

 

     PEDRAGOSA 

Av. Pi i Margall, 125 

93 865 03 54 

     ABEL 

C/ Montserrat, 28 

93 865 20 33 

     ROSÀS 

Av. Pi i Margall, 52 

93 865 04 94 
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PRODUCTES TÍPICS DE CALDES 
MEL VIADIU 
La mel de Caldes es caracteritza per la seva 
alta exquisitat. Des del 1898, una petita 
empresa familiar es dedica a  l’elaboració de 
mel i altres productes apícoles seguint el 
mètode tradicional. Dels ruscs d’abelles 
situats en plena naturalesa s’escull la millor 
mel que s’extreu en fred per tal d’envasar-la 
amb totes les seves propietats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MUSEU THERMALIA 

Plaça Font del Lleó, 20 

93 865 41 40 

 

VIADIU 

93 865 57 10 

MATÓ 
Producte que ha obtingut la denominació 
comarcal de producte alimentari i que 
constitueix unes postres de gran qualitat 
artesana. És un tipus de formatge fresc 
d’origen medieval que tradicionalment 
s’elaborava amb llet de cabra o d’ovella. 
Actualment també s’utilitza la de vaca. 
D’altra banda, cal destacar el formatge fresc 
artesà que compta amb una identitat pròpia, 
amb sabor i aroma originals. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     EL CELLER 

Av. Pi i Margall, 37 

93 865 05 92 
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PRODUCTES TÍPICS DE CALDES 
PASTES SANMARTÍ 
La pasta de sopa s’elabora des del 1700. Vuit 
generacions s’han encarregat de preparar 
aquest aliment de forma artesana i amb 
producció limitada, partint de la sèmola de 
blat dur de primera qualitat, sense oblidar el 
peculiar assecatge de la pasta en armaria de 
fusta, amb un repòs de 48 hores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SANMARTÍ 

C/ Barcelona, 40 

93 865 01 96 

pastes-sanmarti.com 

FLORS DEL REMEI I ANÍS 
TARONJA 
L’Anís de taronja i les Flors del Remei, 
elaborats des de l’any 1918, mantenen el seu 
origen. L’acurada selecció dels components 
naturals que intervenen en l’elaboració i la 
dedicació en el procés de destil·lació i 
envelliment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LA VALLESSANA 

Av. Pi i Margall, 15 

93 865 01 45 

florsdelremei.cat 
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