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ITINERARI TERMAL a CALDES de MONTBUI  
PARC de les OLORS del SERRAT · (Sta. Eulàlia de 

Ronçana) 
 

DIJOUS  17 de juny del 2021 
 

 Sortida: a les nou (9.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de 
Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera ). Actual parada oficial d’autocars. 

 Seguidament arribarem a la vila termal de CALDES de MONTBUI, on 
es troba el MUSEU THERMÀLIA, un centre temàtic a l'entorn de la 
cultura de l'aigua termal, on hi trobarem representat el patrimoni, la 
història, els personatges i les tradicions, a partir del fet singular de l'aigua 
que brolla de la terra a 74º C i que ha marcat els orígens i la personalitat 
d’aquesta població. De les quatre plantes que formen part del Museu, dues 
d’elles ressegueixen la vida de Manolo Hugué i ens apropen als ambients 
de l'art del segle XX, amb un apartat sobre l’obra i la vida de Picasso, fruit 
de la gran amistat entre ambdós artistes i acabarem la visita a l’antiga 
Capella de Santa Susanna, tot un escenari que ens introduirà al 
simbolisme del termalisme, mitjançant una projecció multimèdia sobre la 
història del municipi, recolzada amb peces arqueològiques de diferents 
períodes històrics d’aquesta població de Caldes de Montbui. 

 Dinar: al restaurant del mateix recinte del Parc de les Olors del Serrat. 
Menú:  vermut aromàtic  – Amanida de l’hort – Plat de carn amb 

acompanyament –  
Postres: gelat amb un tronc d’herbes – Vi, aigua i  infusions. 

 Després de dinar, farem la visita, guiada i comentada, al PARC de les 
OLORS del SERRAT, una finca agroecològica envoltada de boscos, on es 
cultiven algunes de les plantes més emblemàtiques de la mediterrània.  
Es tracte d’una vivència experimental i d’aprenentatge, de les propietats 
salubres i curatives, que posseeixen cada d’aquestes varietats que anirem 
trobant sobre el terreny, tot gaudint de la seva bellesa i les seves fragàncies. 
Un autèntic goig i plaer per als nostres sentits!. 

 Tot seguit, retorn a Barcelona.  
PREU: 78 €   EUROS 

Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 
14.00h.  Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del  
DIJOUS 10 de juny al número de compte següent: 
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CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
 NOTES:  tant la nostra Cia. d’Autocars com les instal·lacions del 

museu Thermàlia i del Parc de les Olors, estan al corrent de les 
normatives que les autoritats sanitària, han pres per garantir  la nostra 
estada amb la màxima tranquil·litat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones  
 
 


