
SEGUEIX-NOS · SÍGUENOS · FOLLOW US · SUIVEZ-NOUS
 @turisme_caldes  TurismeCaldes  visit_caldes

Of i ci na d e  Tur i sm e  ·  Of i ci na  d e  Tur i smo
Tour i s t  Of f i ce  ·  Of f i ce  d u Tour i sm e 

Cal Ferrer la Plaça
Plaça de l’U d’Octubre 2017
 17455 Caldes de Malavella

 Tel: 972 48 01 03
 turisme@caldesdemalavella.cat

 www.visitcaldes.com 

C-25

AP7

E-15

E-90

A-2

C-65

C-35
C-65

C-31

ESTACIÓ TREN
CALDES DE 
MALAVELLA

Llagostera

LES GAVARRES

Sils

Lloret de Mar

Tossa de Mar

Sant Feliu de Guíxols
Vidreres

CALDES DE 
MALAVELLA

Maçanet de 
la Selva

Palamós

Platja d’Aro

Santa 
Coloma de 

Farners

VIC

GIRONA

BARCELONA

ESTARTIT 

AIRPORT
GIRONA

COSTA BRAVA

CADIRETES

L’AIGUA DE 
CALDES

CALDES DE 
MALAVELLA

Caldes de Malavella, vila termal:
Les surgències d’aigua termal són un element singular de Caldes, 
que n’han definit el caràcter des de l’antiguitat. Els seus carrers, 
places i jardins són plens d’elements patrimonials que reflecteixen 
un llegat històric forjat a través de l’estret vincle entre aquestes ai-
gües i els seus vilatans: les Termes Romanes, els Balnearis, les cases 
modernistes, els espais de passeig...
Actualment, a Caldes de Malavella hi ha tres indrets on aflora aigua 
termal a una mitjana de 56º-60ºC: 
• Puig de les Ànimes, dins els terrenys de Vichy Catalán, on hi 

trobem el Balneari i l’embotelladora
• Puig de Sant Grau, on hi ha les fonts de Sant Narcís i dels Bu-

llidors, les Termes Romanes i les embotelladores San Narciso 
i Imperial

• Puig de les Moleres, on trobem la font de la Mina o Raig d’en 
Mel, i l’embotelladora Malavella

Les propietats reconegudes de l’aigua termal a través dels banys ter-
mals afavoriren que fos embotellada perquè els pacients poguessin 
seguir el tractament a casa seva. Aquest seria l’embrió de l’aprofita-
ment industrial de l’aigua termal, que tingué diversos promotors i 
esdevingué un motor econòmic per a la població.

AGUA MALAVELLA
Fusió de les aigües Agua 
del Balneario Prats i 
Fuente de Cataluña 
comercialitzades pels 
Balnearis Prats i Soler, 
respectivament.

1941

CASTELL DE CALDES
I RECINTE EMMURALLAT
s. XII

AGUA IMPERIAL
Nom definitiu de les 
aigües del Puig de Sant 
Grau comercialitzades per 
Pau Estapé.

1913

CASTELL DE MALAVELLA 
(ST. MAURICI)
s. XI

AGUA VICHY CALDENSE
Pau Estapé adquireix 
el Puig de Sant Grau 
per a explotar-ne les 
aigües. Posteriorment es 
denominaren Agua Xala.

1902

URBS ROMANA 
“AQUAE CALIDAE”
Municipi de dret llatí, 
centre administratiu, 
religiós i econòmic.

s. I d.C

TERMES ROMANES
Conjunt que es conserva 
actualment al Puig de 
Sant Grau.

41 d.C

VICHY CATALÁN
El Dr. Modest Furest construeix 
el balneari i les aigües “Puig de 
las Ánimas” passen a anomenar-
se Vichy Catalán.

1891

ORIGEN VOLCÀNIC
DE CALDES DE
MALAVELLA
Fa 23 millons 
d’anys

AGUA PUIG DE LAS ÁNIMAS
El Dr. Modest Furest 
adquireix el Puig de les 
Ànimes per a explotar les 
fonts Cantera, Gran, Xica i 
del Fetge.

1880

JACIMENT PALEONTOLÒGIC 
EL CAMP DELS NINOTS
Fa 3,2 millons 
d’anys

SAN NARCISO
Primer embotellament d’aigua mineromedicinal de 
la família Pla i Deniel.

1870

JACIMENT PREHISTÒRIC EL PUIG DE LES ÀNIMES
Paleolític superior

BAÑOS DE PRATS
Primers banys moderns, actualment Balneari 
Prats. Les aigües provenien de la Font de la Mina, 
del Puig de les Moleres.

1840

ELS ROMANS ARRIBEN
A EMPÚRIES
218 a.C

VILA BALNEÀRIA
Explotació de les 
surgències termals de les 
fonts com a tractaments 
terapèutics.

s. XIX

BALNEARI SOLER
Tercer balneari de Caldes. 
Actualment desaparegut.

1900

CONJUNTS TERMALS ROMANS 
AL PUIG DE SANT GRAU I AL 
PUIG DE LES ÀNIMES
s. II-I a.C

La importància històrica de l’aigua de Caldes

Actualitat



FONT DE LA MINA
Font d’aigua termal, també coneguda amb el 
nom de Raig d’en Mel. Fou localitzada arran de 
les obres de construcció d’una mina, que es fe-
ien per dessecar un camp pantanós. Durant la 
dècada de 1840 la seva aigua calenta fou cana-
litzada de forma subterrània fins a unes cases de 
banys, que foren els antecedents dels balnearis 
Prats i Soler. L’aigua de la font va ser embotella-
da per al consum pel Balneari Prats amb el nom 
d’“Agua del Balneario Prats” i pel Balneari Soler 
com a “Fuente Cataluña”, fins que tots dos van 
fusionar-se sota el nom “Agua Malavella”. Final-
ment, l’any 1985 va ser adquirida per S.A. Vichy 
Catalan.
La Font de la Mina o Raig d’en Mel està constru-
ïda en un mur amb pedra tosca, on hi ha fixat un 
brollador metàl·lic. Els safareigs propers s’om-
plen de l’aigua que sobreïx, i a tota la contrada 
aquesta aigua termal gaudia de molta anomena-
da a causa de la seva idoneïtat per fer la bugada. 
Aquest és l’origen del topònim de la Riera del 
Lleixiu, que transcorre pel davant i que en recull 
l’aigua.

L’aigua de Caldes s’origina en infiltrar-se 
l’aigua de la pluja cap a les profunditats, a 

través de les falles i les fractures del subsòl. Aquesta aigua, en arribar a 
una profunditat d’uns mil metres, s’escalfa, canvia de quimisme, adqui-
reix diòxid de carboni i ascendeix cap a la superfície. Aquest procés 
pot durar entre 30 i 50 anys. Durant aquest temps, l’aigua va adquirint 
els minerals de les roques granítiques del subsòl. Les altes temperatu-
res fan que l’aigua, en la fondària, arribi a uns 90-130ºC, i això provoca 
que ascendeixi ràpidament i sense perdre les propietats mineralògi-
ques adquirides.
La seva composició mineralògica és: Bicarbonatada sòdica, alcalina, 
litínica i fluorada.
També conté: silici, liti, alumini, calci, potassi i manganès.
Les propietats de les aigües termals de Caldes de Malavella són curati-
ves i apropiades per al tractament de malalties reumàtiques, dispèpsi-
es, hepatitis, fractures, ferides, i al mateix temps són recomanades per 
tal de regular les alteracions de l’aparell digestiu, urinari i circulatori. 
Estimula la secreció gàstrica, a l’intestí afavoreix l’acció de les encimes 
pancreàtiques i el poder emulsionant de la bilis. És eficaç contra els 
estat morbosos lligats a trastorns de la nutrició (gota, litiasis úriques, 
obesitat, diabetis i certs reumatismes).

BALNEARI PRATS
L’antecedent del Balneari Prats és un petit establiment termal que fun-
dà la família Prats tot aprofitant l’aigua termal de la Font de la Mina. El 
fenomen creixent de l’estiueig va propiciar que, durant la segona mei-
tat del segle XIX, es construís l’edifici actual al centre de la població. 
El nou edifici, de gust eclèctic, que es caracteritza per l’ús d’elements 
arquitectònics d’èpoques diferents, va haver d’ampliar-se l’any 1912, se-
guint el projecte de l’arquitecte Eusebi Bona i Puig.
El nou Hotel Balneari Prats, rehabilitat el 2009 té un annex que encara 
conserva l’encant del seu temps i que alberga el Centre Termal. Allot-
jar-se a qualsevol de les seves habitacions, passejar pels amplis jardins, 
descansar a la confortable terrassa exterior de la cafeteria , seguir una 
alimentació saludable al restaurant i gaudir dels 34 graus de la piscina 
exterior d’aigua termal, són alguns dels moments que gaudiran durant 
la seva estada al Balneari Prats.
Plaça Sant Esteve, 7 | 972 47 00 51
info@balneariprats.com | www.balneariprats.com

FONTS TERMALS
FONT DE SANT NARCÍS
Font pública d’on brolla aigua termal 
a 60ºC, procedent del Turó de Sant 
Grau. L’aigua de la font, també deno-
minada de Santa Cecília, la feien servir 
els veïns per a ús domèstic, ateses les 
seves propietats reconegudes. A mit-
jan segle XIX pertanyia a la família Pla 
i Deniel, que fou autoritzada a expor-
tar-la com a aigua medicinal el 1870, 
amb el nom de “San Narciso”. L’any 
1890 Narcís Pla i Deniel cedí una part 
de les aigües als veïns, cosa que donà 
lloc a la font de Sant Narcís. Durant 
el segle XX la propietat va canviar de 
mans en diverses ocasions.

ELS TRACTAMENTS TERMALS
En els balnearis s’hi poden realitzar teràpies hidrotermals (piscines, 
saunes, inhalacions, dutxes a pressió, dutxes horitzontals, massatge 
Vittel), embolcalls de parafangs i parafines, massatges, drenatges lim-
fàtics, tractaments d’aprimament o reafirmats, i teràpies vinculades a 
la bellesa i al benestar.

BALNEARI VICHY
El Balneari Vichy Catalan va ser promogut pel doctor Modest Fu-
rest i Roca, que l’any 1880 va comprar els terrenys del Puig de les 
Ànimes. Aquesta adquisició tenia com a objectiu l’explotació de 
les fonts d’aigua termal, que consistí en la construcció d’una planta 
embotelladora i en els banys “in situ”. L’aigua de les fonts Gran, de la 
Cantera, Xica i del Fetge va ser inicialment comercialitzada amb el 
nom d’ “Agua del Puig de las Animas”, declarada ja llavors d’utilitat 
pública. L’any 1891 l’aigua adoptà el nom de “Vichy Catalan”, per ana-
logia amb les reconegudes aigües medicinals del centre termal fran-
cès. Aquell mateix any, el Dr. Furest va consolidar el projecte amb 
la construcció d’un balneari, encarregat a Gaietà Buïgas i Monrabà. 
Al Balneari Vichy Catalan gaudeix, a més a més de l’allotjament i dels 
serveis de termalisme, de la tranquil·litat i el benestar. Envoltat per 
l’encant del modernisme, són extensos jardins i els espais comuns 
plens d’història com el saló-cafeteria, la terrassa, la capella, el jardí 
interior, la sala de festes, la piscina exterior. En definitiva, un conjunt 
gratificant i renovador en aquest entorn de la Costa Brava interior.
Av. Dr. Furest, 32 | 972 47 00 00
reserves@vichycatalan.es | www.balneari.cat

FONT DELS BULLIDORS
Font pública d’on brolla aigua termal a 
56ºC, procedent del Turó de Sant Grau. Per 
la situació d’aquesta font, es creu que era 
la surgència que abastia d’aigua les termes 
romanes. Tradicionalment, els veïns utilit-
zaren l’aigua de la font per a ús domèstic, 
ja fos per beure o per cuinar o rentar. Per 
complementar l’economia familiar, alguns 
veïns venien l’aigua en tines a les poblaci-
ons del voltant. A principis del segle XIX, 
se’n canalitzà l’aigua fins a un petit esta-
bliment termal conegut amb el nom d’“Els 
Banys Nous”, que no va prosperar. A finals 
del segle XIX, bona part del brollador va ser 
adquirit per l’industrial Pau Estapé, que va 
arribar a un acord amb l’Ajuntament per tal 
que els caldencs disposessin d’una part del 
cabal per a les seves necessitats. L’any 1902, 
el Sr. Estapé va començar a embotellar l’ai-
gua amb el nom de “Vichy Caldense”, que 
més tard seria “Agua Xala” i finalment, l’any 
1912, “Agua Imperial”.
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