
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 desapa-

rició 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.

Pengem 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 Comissió de la Festa entregarà la recaptació d’aquestes 
banderoles al projecte de l’Hospital Sant Joan de Déu per 

l’estudi del càncer infantil #PelsValents

Participem-hi! Concursos!!!

7è concurs de dibuix infantil
per a alumnes de 1r a 6è de primària dels centres caldencs

Presentació dels dibuixos fins el 23 d’abril a l’Oficina de 
Turisme

7è Concurs d’Ornamentació de balcons, fines-
tres i façanes

10è Concurs d’Aparadors de la Festa de la 
Malavella

Consulta les bases de tots els concursos a  
www.festadelamalavella.com
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Més informació:
www.festadelamalavella.com

www.visitcaldes.cat
Oficina de turisme de Caldes de Malavella 

Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat

Amb el suport de:

Organitza: Amb la col·laboració de:

Carnisseria Emili Esteva
972 47 00 67
El collar de la vella: enfilat 
de butifarra 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:  rollet 
farcit amb carbonara de car-
bassó i un suau de formatge.

Pastisseria i forn de pa 
Sant Antoni
972 29 68 29
Galetes “La Mala-vella” 

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

Pastisseria Buhigas 
972 47 00 06
Galetes Vichy

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

Llibreria Solés
972 47 00 86 
Còmics de la Malavella

Pom de Flors 
972 47 02 70
La coroneta de la Seclina: dia-
dema floral d’estil medieval

Forn de pa Venanci
972 47 03 28 
Coques embruixades i magda-
lenes geperudes 

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

Pizzeria Duetto 
972 47 28 90 
Mala Pizza: mascarpone, alfà-
brega i tomàquet fresc.

Bar Trèbol
686 839 146
Esmorzar carnívor del geperut

La Gata Maula 
972 28 01 15 
Pintxo de gepa amb “Suc de 
Bruc” pintxo de mini hambur-
guesa amb un vermut de la 
casa. 

Bar Casa Rosa 
972 47 00 82
L’entrepà Malavella: llom, 
formatge, bacon i ceba.

L’art del Crep 
972 47 04 65
Crep geperut: Nutella amb 
cookies.

Comerços Menús temàtics Festa de la Malavella 2019

Pizzeries, bars i pubs

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: 19,00€ (IVA Inclòs)
Menú disponible el dissabte 27 i el 

diumenge 28 d’abril. 

Restaurant Delicius
Balneari Vichy Catalán

Tel. 972 47 00 00 

Menú Degustació
Coca de pa de vidre amb pernil 

ibèric
Gaspatxo de mango amb dauets de 

salmó, mango i mató
Wok de verdures baby amb miso

Pop a la brasa amb parmentier i oli 
de pimentó de la Vera

Terrina d’espatlla de xai a baixa 
temperatura

Coulant de xocolata blanca farcits 
de gerds

Aigua Vichy Catalán, aigua Les Creus 
i Maridatge de vins de l’Empordà

Preu: 42 € (IVA Inclòs)
Menú disponible el dissabte 27 i el 

diumenge 28 d’abril
Cal reserva prèvia. Disponible 

només en els primers torns: migdia a 
les 13.30h o bé a les 14h i a la nit, a 

les 20.30h o bé a les 21h. 

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 27 

d’abril. 

Pub Tèrmic 
Tel. 972 47 24 42

Pòcima escalda becs

Entrants
Amanida de cigrons

Cap de mes d’en Maurici
Cabells de la Malavella

Plat principal
Gepa d’en Suc de bruc

Tronc de costella de la Malavella
Corb al forn

Postres
Flam de la Malallet

Pa, vi i aigua.

Preu: 18,50€ (IVA Inclòs) 
Menú disponible el dissabte 27 i el 

diumenge 28 d’abril. 

Restaurant Mas Oller
Tel. 972 47 02 57

 
Entrants

Fusta d’embotits embruixats
Calamars dels romans

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

Pollastre amb gambes
de la casa de la Malavella

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

bruixa

Postres 
Flam amb nata, Pomes al forn, 

Grana de capellà, mousse de llimona, 
Gelats, Fruita, macedònia 

Cafè, vi i aigua

Preu: 18,00€ (IVA Inclòs)
Menú disponible el dissabte 27 i el 

diumenge 28 d’abril.

Rostisseria Super 
Pollastre 

Tel. 633 33 39 46

Menú Malavella
Pollastre 

Croquetes (4u.) 
Braves 

Refresc o vi 

Preu: 14,00€ (IVA Inclòs)

Balneari Prats 
Tel. 972 470 051

Menú Malavella 2019
Plats del migdia

Entrants 
Amanida de cabdells amb seitons

Graellada de verdures amb salsa de 
romesco

Tortellinis d’espinacs i ricotta amb 
gambetes i alls tendres 

Coca de roast-beaf amb salsa tàr-
tara, ximixurri i tomàquet cherry 

Carpaccio de vedella amb parmesà i 
oli de tòfona  (Suplement 3€) 

Plat principal
La paella marinera amb arròs de Pals
Bacallà confitat a baixa temperatura 

amb samfaina
Entrecot de vedella a la brasa amb 

salsa de pebre verd  
Melós de porc ibèric cuinat a baixa 

temperatura amb verdures 
Filet de turbot estofat amb favetes i 

xipirons (Suplement 6€)
Arròs de llobregant (Suplement 9€)

Postres 
Postres a triar del Buffet de postres 

casolans

Beguda inclosa: Aigua i copa de vi 
blanc o negre

Preu: 25,00€ (IVA Inclòs)
Menú disponible el diumenge 28 d’abril.

Anem a fer un mos 
a les barraques!

Divendres 26
A partir de les 20h30 amb el 

Club Volei Joves Caldes 
(Plaça U d’Octubre de 2017)

Dissabte 27
A partir de les 16h

amb el Club Volei Joves Caldesi 
el Club Esportiu Caldes 

(Parc de la Sardana)

Amics de l’Hereu Riera
AMPES dels Centres Educatius caldencs
As. de gent de la 3a. edat “Casa Rosa”

Club Volei Joves Caldes

Club Esportiu Caldes
Club Excursionista de Caldes 

Servei Ensenyament Musical Caldes

COLLA 
GEGANTERA

10a Festa de 
la Malavella



Divendres  26 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, 
refrigeris i entrepans calents per anar fent un mos i satisfer la 
panxa mentre es gaudeix dels espectacles.
Plaça de l’U d’Octubre de 2017

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.

Pregó d’inici de festa amb la Malavella de 
l’any
Pregó a càrrec de la Malavella de l’any 2019: Empar 
Moliner. 
Entrega dels guardons a les malavelles d’honor.

I ball amb els gegants amb la dansa de la 
Malavella

Plaça de l’U d’Octubre de 2017
En cas de pluja el pregó es farà dins el Teatre municipal

 
(a continuació. 22h aprox.)

Xaranga Damm-er
Una xaranga jove, divertida i que porta molta festa! 
Per a gaudir i ballar tota la família!
Plaça de l’U d’Octubre de 2017
En cas de pluja es farà dins el Casino municipal amb servei de bar

Diumenge 28 de abril 
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.
Sortida: Pl. de l’Església

17h
Espectacle infantil 
“uh! Quin cangueli!!!”
Imagina’t què passa quan la bèstia, la granota, la bruixa, el rel-
lotge de paret, la vaca, lo Marraco, l’esquelet i els seus amics 
s’ajunten per fer una festa... 
Uh!!, No t’espantis si el que veus no és el que penses, si el 
que passa no és el que creus... gaudeix i deixa’t portar.
Has de conèixer les criatures més dolentes i terribles de les 
nostres cançons i cridar, cridar... NO EM FAS POR!
A càrrec de Xip-Xap
Plaça de l’U d’Octubre de 2017
En cas de pluja es farà dins el Teatre municipal

(a continuació )
Entrega de premis
7è concurs de dibuix infantil “La Malavella va a l’escola”

Berenar infantil
Berenar popular gratuït per als infants assistents.
A càrrec de les AMPES

Fi de festa “fem fora la Malavella.... Fins 
l’any que ve!”
Veniu a foragitar la gegantona Malavella per a què marxi ben 
lluny del nostre poble.... fins a la propera festa.
A càrrec de la Colla Gegantera de Caldes. 
Plaça de l’U d’Octubre de 2017
En cas de pluja es farà dins el Teatre municipal

Dimecres 01 de maig
09h

Cursa i marxa de muntanya de la 
Malavella
Més info: http://cursadelamalavella.wixsite.com/cmcm
Organitza: Club Excursionista Caldes. 
Sortida: Rambla d’en Rufí

Dissabte 27 d’abril
12h

Tertúlia amb la Malavella d’honor, Empar 
Moliner
Parlarà del seu llibre“Tot això ho faig perquè tinc molta por”
Biblioteca municipal

A partir de les 16h i fins a la 01h
Mercat nocturn esotèric
Veniu i descobriu-hi parades de tarot, màgia, pedres en-
ergètiques, herbes remeieres, ungüents, espelmes, sabors, 
bijuteria, perfums,… en una nit envoltada de misteri.
Parc de la Sardana

A partir de les 16h i fins a la 01h
Servei de bar d’entitats municipals:
Club Volei Joves Caldes i Club Esportiu Caldes
Bars d’entitats municipals des d’on s’oferirà refrigeris, entre-
pans calents i begudes mentre duri tota la Festa.
Parc de la Sardana

16h a 24h
Jocs gegants/medievàlia
Més de 200 m2 de diversió per a infants amb jocs gegants 
tematitzats en el món medieval. 
Parc de la Sardana

16h a 21h
Maquillatge de fantasia pels més menuts
Taller de pintar cares amb maquilladores de fantasia
A càrrec de Dana Belly Art 
Parc de la Sardana

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

17h a 18h
Tallers infantils d’elaboració d’espases i 
escuts
A càrrec de la pintora Anna Ribot Urbita
Carpa de tallers infantils del Parc de la Sardana

17h
Cercavila amb la Colla Gegantera
Sortida: Casa dels Gegants

17h30
Dansa de la Malavella
Representació de la Llegenda de la Malavella amb coreogra-
fies i músiques exclusives originals de Raquel Pujol i arran-
jaments 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 continuació)
Cercavila amb la Colla Gegantera
Sortida: Plaça Amical Mauthausen

18h a 19h30
Taller d’expressions i llenguatge corporal
A càrrec d’Imma del Destí. 
A la carpa esotèrica del Parc de la Sardana

18h a19h
Tallers infantils d’elaboració de corones 
i bosses d’herbes espanta-bruixes i 
encanteri
A càrrec de la pintora Anna Ribot Urbita
Carpa de tallers infantils del Parc de la Sardana

18h30
Taller little chef
Explicació de la llegenda en anglès amb titelles i elaboració 
d’una recepta especial.
A càrrec de Kids&Us Santa Coloma
Carpa de tallers infantils del Parc de la Sardana

18h30
Entrega de premis 
Entrega dels premis del 10è Concurs d’Aparadors, el 7è 
Concurs d’Ornamentació de balcons, façanes i finestres.
Parc de la Sardana

18h30
Xaranga amb la banda el Caliu
amb participació d’alumnes de l’escola de música de Caldes 
SEMC. Xaranga itinerant fins a l’inici de la Nit de Bruixes 
Parc de la Sardana

19h a 20h
Tallers infantils de titelles de la Malavella 
i joc de taula de la Malavella
(imatges pròpies)
A càrrec de la pintora Anna Ribot Urbita
Carpa de tallers infantils del Parc de la Sardana

20h a 21h
Taller d’interpretació de somnis
A càrrec d’Imma del Destí. 
A la carpa esotèrica del Parc de la Sardana

21h
Rúa de bruixes i bruixots
Cercavila amb les Bruixes de Caldes i el seu malèfic seguici.
Amenitzat amb el grup de percussió Caixa de Trons. 
Sortida: Ermita de Sant Grau.

(a continuació)
Espectacle “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 esbrin-
arem què hi ha de veritat  en tot aquest misteri.
Dramatúrgia: Dani Sancho.
Amb la participació de bruixes caldenques.
Parc de les Moleres

23h
Concert “The Queens of the night”
TheQueens Of  TheNight és una banda de versions de grans 
èxits inoblidables de veus femenines. Un repertori atrevit 
amb temes de Beyoncé, Madonna, Tina Turner, Whitney 
Houston,AmyWinehouse, Adele, Christina Aguilera. Un 
espectacle carregat d’energia i emoció amb la show-woman 
Stella Ella.
Parc de la Sardana


