
Per a més informació ſobre la Feſta de la Malavella conſulteu 
www.festadelamalavella.com 

Oficina de turiſme de Caldes de Malavella
Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat
www.visitcaldes.cat

Organitz馏a: Amb la col·laboració de 

Amics de l’Hereu Riera, AMPES dels Centres Educatius caldencs, Associació de gent de la 
3a. edat "Casa Rosa", Club Volei Joves Caldes, Club Esportiu Caldes, Club Excursionista de 
Caldes i Servei d’Ensenyament Musical Caldes

Amb el ſuport de 

Participem-hi! 
6è Concurs d’ornamentació de balcons, 
fineſtres i façanes
9è Concurs d’aparadors de la Feſta de la 
Malavella
Inscripcions �ns el 25 d’abril a l’O�cina de turisme o 
bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat. 
Consulta les bases dels concursos a  
www.festadelamalavella.com. 

Penjem les banderoles
Engalanem les façanes de casa nostra! Podeu 
aconseguir les banderoles de la Festa per un preu de 
3€ a les llibreries Solés, Tau i a la Floristeria Pom de 
Flors. 

La Llegenda

La llegenda de la Malavella se situa a l'indret 
màgic de l’ermita de Sant Maurici, lloc on es va 
vèncer la senyora feudal, una dona vella, dolenta i 
geperuda, per alliberar al poble de Caldes dels 
impostos i de la por davant la desaparició 
constant dels seus infants.

Segons diu la llegenda, la bruixa de la Malavella 
tenia un pacte amb el diable mitjançant el qual 
podia mantenir el poder sobre el vilatans, però 
sempre i quan cada nit sopés un cor de nen petit. 
Gràcies a un xicot foraster, en Maurici, qui va 
descobrir el terrible secret de la bruixa feudal, es 
va foragitar aquesta mala vella qui mai més va 
tomar a Caldes.

És per aquest motiu que a Caldes de Malavella 
recordem, cada últim dissabte d'abril, el nostre 
passat més fosc personalitzat en la figura 
d'aquesta senyora feudal, lletja i malvada, la 
bruixa Malavella.

COLLA 
GEGANTERA

Reſtaurant Mas Oller
Tel. 972 47 02 57

 
Entrants

Fusta d’embotits embruixats
Calamars a la romana

Espàrrecs de l’hort de la Malavella 
amb pernil

Amanida de formatge de cabra 
caldencs

Amanida verda de l’hort de la 
Malavella

 
Plat principal

Rostit del geperut
Peus de la Malavella amb cargols
Sèpia amb mandonguilles d’en 

Maurici
Ànec amb prunes de l’arbre 

encantat
Menuts de la bruixeta

Verdura amb botifarra del perol
Carn a la brasa d’en geperut i la bruixa

  
Postres a escollir

Flam amb nata, Pastís de formatge, 
Pomes al forn, Grana de capellà, 
Tarta de Santiago, Gelats, Fruita

Cafè, vi i aigua

Preu: 18,00€ (IVA inclòs)
Menú disponible el dissabte 28 i el 

diumenge 29 d’abril. 

Hoſtal Fabrellas
Tel. 972 47 00 46

 
Entrants

Sopa del perol del geperut
Canalons de sang

Amanida amb formatge de cabra i 
vinagre encisat

Plat principal
Peus de la vella gratinats

Llata de vedella amb trompetes de 
la mort

Cueta de rap al Forn embruixat

Postres de la casa d’en Maurici
Aigua i vi

 Preu: 18,00€ (IVA inclòs)
Menú disponible el dissabte 28 i el 

diumenge 29 d’abril. 

Reſtaurant Delicius – Hotel 
Balneari Vich퇳y Catalán

Tel. 972 47 00 00

Menú degustació:
Calamarcets arrebossats, maionesa 

i reducció de salsa de soja
Terrine de foie d’ànec

L’hortet de verduretes del Delicius
Suquet de peix de la costa

Espatlla de xai rostida a baixa 
temperatura

Coulant de xocolata negra amb 
crumble d’avellanes i gelat de 

regalèssia
Aigua i maridatge de vins inclòs 

Consultar suggeriments i 
suplements al menú. 

Preu: 39,00€ (IVA inclòs)
Menú disponible el dissabte 28 i el 

diumenge 29 d’abril. 

Reſtaurant La Nau
Tel. 689 16 66 70

Entrants 
Torrada amb carpaccio d’en Maurici 
El Cap de La Malavella (“Salmorejo” 

amb tàrtar de tonyina i advocat) 
Tentacles cruixents de la foguera 

sobre parmentier 
Ossets de petits caldencs amb salsa 

de curri per sucar

Plat Principal a escollir
Els peus d´en Bruc amb salsa de 

Rata�a
Lluç al romesco amb carxofes

                                                                                
Un Final Dolç

Castell de La Malavella (Brownie de 
xocolata amb mousse de caramel a 

la sal) 

Aigües minerals, Vi de la casa, Cafè 
o Infusió

Preu: 18,50€ (IVA inclòs)
Menú disponible el dissabte 28 i el 

diumenge 29 d’abril.

Reſtaurant Bar Franciac
Tel. 972 47 02 11

 
Entrants 

Amanida de la bruixa
Sopa medieval

Arròs del amics del geperut
Verdura de la marmita

Plat principal 
Pollastre a la brasa o Xurrasco a la 

brasa
Botifarra de sal i pebre o botifarra 

de perol a la brasa
Vedella amb bolets venenosos del 

bosc
Els peus de sa majestat
Pota i tripa de la bruixa

Carn de perol de les gàbies del 
castell

Bacallà amb samfaina

Preu: 10,50€ (IVA inclòs)
Menú disponible el dissabte 28 

d’abril. 

Reſtaurant Balneari Prats
Tel. 972 47 00 51

Entrants
Salmó marinat amb poma verda i 

vinagreta de mostassa i soja               
Graellada de verdures al romesc 

Els popets amb ceba 
Carpaccio de vedella amb encenalls 

de parmesà i rúcula (Supl.3€)

Plat principal
Paella d’arròs mariner amb arròs de 

Pals
Suprema de lluç a la planxa i picada 

catalana
Caneló de carn amb velouté de 

pastanaga i parmesà
Arròs mariner amb llagosta 

(Supl. 8€)

Postre a triar del Buffet de 
postres casolans

Pa, aigua mineral i copa de vi

Preu: 25,00€ (IVA Inclòs)
Menú disponible diumenge 29 

d’abril. 

Hoſtal Eſteba Reſtaurant
Tel. 972 47 00 55 

Entrants
Mil fulls de foie i poma amb 

con�tura de taronja.
Crep de brandada de bacallà amb 

samfaina
Timbal de verdures escalivades 

gratinades amb formatge de cabra i 
olivada

Segon plat a escollir
“lagarto” de porc ibèric amb patata i 

ceba con�tada
Vedella rostida amb salsa�ns
Suprema de salmó fresc amb 

cremós de poma

Postre a escollir
Pastis de formatge amb colis de 

fruits vermells
Gelat de torró amb licor de rata�a

Galeta termal amb con�tura de 
fonoll i gelat de iogurt

Pa i beguda: Aigües minerals, vi de 
la casa

Cafès i xupito d’herbes 

Preu: 22,00 € (IVA inclòs)
Menú disponible el dissabte 28 i el 

diumenge 29 d’abril. 

Roſtiſſeria Super Pollaſtre
Tel. 633 33 39 46

Pollastre 
Croquetes (4u.) 

Braves 
Refresc o vi 

Preu: 14,00€ (IVA inclòs)

Anem a fer un mos a les 
Barraques!

Divendres 27, a partir de les 
20h30 (Plaça Ajuntament nou)
Dissabte 28, a partir de les 16h 

(Parc de la Sardana)

Productes de la Feſta Els menús de la Feſta de la Malavella

Carniſſeria Emili Eſteva
972 47 00 67
El collar de la vella: en�lat de 
botifarra blanca, negra i catalana 

Carns Anna Garcia
972 47 01 64
El peltruc d'en Bruc

Carns Ivan
972 48 01 81
El rotllo d'en Maurici:  rotllet farcit 
amb carbonara de carbassó i un 
suau de formatge.

Dietètica de Caldes
972 47 24 27
Infusió digestiva de la Malavella 

El Petit Fornet
972 47 25 96
La tortada de la Malavella i 
piruletes de xocolata de la 
Malavella

Fleca Victoria
972 47 00 84 
El pa termal de la vella de Caldes

Fleca-paſtiſſeria Delícies
665 83 81 68
Magdalena " la Magda-vella"

Forn de pa i Paſtiſſeria La 
Nova
664 674 855
Galetes "La Mala-vella" 

Forn de pa Venanci
972 47 03 28
Coques embruixades i 
magdalenes geperudes

La Bodegueta de Caldes
972 48 01 33
El vermut màgic de la Malavella

Llibreria Solés
972 47 00 86
Còmics de la Malavella

Paſtiſſeria Buhigas
972 47 00 06
Galetes Vichy 

Pom de Flors
972 47 02 70
La coroneta de la Seclina: 
diadema �oral d'estil medieval

Dibuix Guanyador Del Concurs
“La Malavella ha Tornat a Caldes” 2017

Mar Ruiz Márquez –Escola Sant Esteve

Bar La Granja
972 48 01 33
La Gran Hamburguesa de la 
Malavella

Bar Trèbol
686 83 91 46
Esmorzar carnívor del geperut

Kebab De La Caſa
672 90 50 48
Dürum kebab "La Malavella"

La Gata Maula
972 28 01 15
Cor de carxofa de Nen Petit amb 
beuratge de la Malavella

Piazzeta
670 099 181
Pizza Maurici: tomàquet, 
mozzarella, orenga, botifarra de 
pagès, rovellons i escalivada. 

Pizzeria Duetto
972 47 28 90
Mala Pizza: mascarpone, 
alfàbrega i tomàquet fresc

Pub Senator
972 48 01 99
Còctel “Suc de bruc”

Pizzeries, Bars i Pubs

Comerços



A par t i r  de  les  16h Mercat Nocturn 
Eſotèric

Veniu i descobriu-hi parades de tarot, màgia, pedres 
energètiques, herbes remeieres, ungüents, espelmes, 
sabors, bijuteria, perfums,… en una nit envoltada de 
misteri.
Parc de la  Sardana

A par t i r  de  les  16h Servei de Bar 
d’entitats municipals:

CLUB VOLEI JOVES CALDES
CLUB ESPORTIU CALDES
Bars d’entitats municipals des d’on s’oferirà refrig-
eris, entrepans calents i begudes mentre duri tota la 
Festa. 
Parc de la  Sardana

A par t i r  de  les  16h Jocs gegants
Més de 200 m2 de diversió per a infants amb jocs 
gegants tematitzats en el món medieval. 
Parc de la  Sardana

16h30 Xocolatada Popular
A càrrec de l’Associació de gent de la 3a edat “Casa 
Rosa”
Davant  la  Casa Rosa

17h  Cercavila amb la Colla 
Gegantera 

Sort ida:  Casa dels  Gegants

17h30 Danſa de La Malavella
Representació de la Llegenda de la Malavella amb 
coreogra�es i músiques exclusives originals de 
Raquel Pujol i arranjaments dels Grallers Escaldats.
Amb la participació dels gegantons i de més d’un 
centenar de caldencs.   
Direcció: Marc Ciurana
Text: Mateu Ciurana
Organitza: Colla Gegantera
Plaça Amical  Mauthausen

A cont inuac ió  Cercavila amb la Colla 
Gegantera  

Sort ida:  P laça Amical  Mauthausen

18h Taller de Tècniques 
d’Adivinació 

Dues hores de durada. A càrrec d’Imma del Destí.
A la  carpa del  Mercat  Esotèr ic  

18h-20h Tallers Infantils: 
18h:  Escuts i espases 
Taller creatiu per crear i decorar un escut o una 
espasa per a lluitar contra la bruixa Malavella.
19h:  Corona donzella i casc medieval
Taller per fer un casc i/o una corona de �ors medi-
eval.
Atenció: places limitades! 
Carpa ta l lers  infant i ls  Mercat  Esotèr ic

19h Concert Eſcola de Múſica
Concert de combos i d’altres formacions d’alumnes 
de l’Escola de Música de Caldes SEMC.
A càrrec del SEMC.
Parc de la  Sardana

20h Taller d’eſpelmes
Una hora de durada
A càrrec d’Imma del Destí.
A la  carpa del  Mercat  Esotèr ic  

21h Rúa de Bruixes i Bruixots
Cercavila amb les Bruixes de Caldes i el seu malè�c 
seguici. 
Amenitzat amb el grup de percussió Caixa de Trons.  
Sort ida:  Ermita  de Sant  Grau.  

A cont inuac ió Nit de Bruixes
Quan la foscor arriba a la Vila de Caldes tothom es 
tanca a casa, a pany i  clau. De tant en tant alguns 
infants desapareixen i tothom sospita de Malavella i 
d’altres personatges terribles.
Ens endinsarem al cau d’aquestes criatures de la nit i 
esbrinarem què hi ha de veritat  en tot aquest 
misteri.
Dramatúrgia: Dani Sancho.
Parc de les  Moleres

23h Concert The Bazaga's
The Bazzaga’s és una banda liderada per Rafa V. 
Bazaga, membre de la Salseta del Poble Sec, que 
versiona clàssics del rock dels 60, 70, 80 i 90 de 
bandes com CCR, The Beatles, The Eagles, Queen, 
Status Quo, The Police,… Un espectacle carregat 
d’emoció i energia pels amants de la música en 
general i el rock en particular. Parc de la Sardana

01h Dj Ro-k
Parc de la  Sardana

Divendres 27 d'abril
20h30 -  01h Servei de bar

A càrrec de Club Volei Joves Caldes
Al llarg de tot el vespre-nit s’oferirà piscolabis amb 
begudes i refrigeris per anar fent un mos i satisfer la panxa 
mentre es gaudeix dels espectacles.
Plaça Ajuntament  nou

21h El retorn de la malavella i en ſuc 
de Bruc

Danses amb els malvats gegantons i el seu seguici, els 
Grallers Escaldats.
A càrrec de la Colla Gegantera.
Plaça Ajuntament  nou

21h30 Pregó inici de feſta amb la 
Malavella de l’any

Pregó a càrrec de la Malavella de l’any 2018: NÚRIA FELIU. 
I entrega dels  guardons a les MALAVELLES D’HONOR i a 
en MAURICI D’HONOR.
Plaça Ajuntament  nou

22h Xaranga Dammer
Una xaranga jove, divertida i que porta molta festa! Per a 
gaudir i ballar tota la família!!
Plaça Ajuntament  nou

Diumenge 29 d’abril
09h 4a  Curſa de Muntanya de La Ma�
lavella

Més informació i inscripcions: 
http://cursadelamalavella.wixsite.com/cmcm
Organitza: Club Excursionista de Caldes 
Rambla d'en Ruf í

09h Pujada a Sant Maurici i Caſtell de 
La Malavella

Caminada popular per a tots els públics, amb 
l'acompanyament dels gegantons de Caldes.
Un cop a Sant Maurici s'obrirà l'ermita i es farà una 
explicació sobre l’ indret.
A la plaça es vendran tiquets a 2 € per a esmorzar dalt del 
Castell. 
A càrrec dels Amics de l’hereu Riera i la Colla Gegantera.
Sort ida:  P l . de  l 'Esglés ia

17h Eſpectacle Infantil 
“La Volta al Món”
Les Bruixes de Burriac faran un viatge ple de cançons que 
ens desvetllaran les forces invisibles que viuen al món.
Organitza: Associació de comerç i Serveis de Caldes

A cont inuac ió  Entrega de Premis
6è concurs de dibuix infantil “La Malavella ha tornat a 
Caldes”

Berenar Infantil 
Berenar popular gratuït per a als infants assistents i 
expulsió de la Malavella. 
A càrrec de les AMPES

Fi de Feſta 
Veniu a foragitar la gegantona Malavella per a què marxi 
ben lluny del nostre poble.... �ns a la propera festa.
A càrrec de la Colla Gegantera de Caldes. 
Plaça Amical  Mauthausen. En cas de p lu ja  es  
farà  a l  Teatre-Casino Munic ipal

Publiqueu i compartiu les 
voſtres fotos amb 
#FeſtadelaMalavella

Diſſabte 28 d’abril


