
El Gust de la Paraula
El Gust de la Paraula és una proposta 
d’hibridació turístic-cultural que marida 
gastronomia i literatura i que va obtenir 
el Premi Teresa Rovira d’Innovació a les 
biblioteques públiques catalanes l’any 
2016. Un projecte que pretén enfortir la 
promoció de la marca i del col·lectiu de 
restauradors, i promocionar els pro-
ductes locals. Tot apropant el visitant al 
patrimoni municipal i potenciant  l’acti-
vitat cultural amb l’objectiu d’incentivar 
la lectura als infants i adults, i acostar els 
nens a la cuina i a la bona alimentació dels 
productes de proximitat.
Durant tota la jornada es gaudiran de 
menús literaris als restaurants, d’ activi-
tats per a nens, presentacions i signatu-
res de llibres, concursos, música i bona 
companyia.
I a la Biblioteca podreu visitar l’exposició 
de llibres vinculats a la sopa; plat protago-
nista de l’edició d’enguany. 

MENÚS litErariS alS rEStauraNtS 
CaldENCS
Aquest dissabte deixeu els fogons i 
endinseu-vos a la màgia culinària de les 
cuines dels restaurants de Caldes. Tots 
els menús literaris han trobat inspiració 
en obres tan populars d’autors com: 
Teresa Pàmies, Albert Mestres, Joaquim 
Carbó, Roser Matheu, Montserrat Roig i 
Mary Nash.

Concurs d’instagram

Concurs de fotografia a la 

xarxa social Instagram de 

fotografies de l’ambient 

del Gust de la Paraula a 

Caldes. 

Concurs de pilotes
Concurs de 
cuina de pilotes 
d’escudella. 

Inscripcions prèvies 
Obligatòries via email: 
biblioteca@caldesdemalavella.cat o bé a 
turisme@caldesdemalavella.cat.

Més informació i bases dels concursos a 
www.visitcaldes.cat
Oficina de Turisme de Caldes de Malavella
972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat 

rEStauraNtS partiCipaNtS:
Balneari Prats
Balneari Vichy Catalán
Hostal Esteba
Restaurant Ca la Manela
Bar Tèrmic
Cal Nap

ORGANITZEN:

COL·LABOREN:



Esmorzar Sopar 
20 h Cal Ferrer de la Plaça
tEatrE pEr a adultS

Espectacle basat en el llibre de Pruden 
Panadès, “Cosins de Tarzan” a càrrec de 
la Cristina Cervià i en Domènec Boïgues.
Una butaca, una lectora i un llibre ines-
perat. Petites històries de nens que no 
saben res, acompanyades de música. 
La veu llegeix i posa al descobert una 
èpica fragmentada en lletres desor-
denades com les de la sopa. S’atura 
en episodis que passen inadvertits als 
adults. Crònica sense nostàlgies d’unes 
infàncies aparentment ingènues.

21 h Pl. Ajuntament vell 
ESCudElla dEl GuSt dE la paraula

A càrrec del Tèrmic. Degustació popu-
lar i gratuïta de l’escudella.

Ressopó 
22 h Biblioteca 
dEliCatESSEN

Concert de Blues a càrrec de Tòfol 
Martínez Trio

La pilota conté una sèrie d’elements 
picats i posteriorment consolidats 
d’una manera real però lleugerament 
flàccida. La pilota no té la forma de 
la pilota corrent, vull dir rodona; més 
aviat té una forma tubular allargada. 
La pilota agrada a la ciutadania. És un 
element que dóna facilitats a la dent, i 
això és sempre apreciat. Hi posem una 
mica de tot, però sense que res predo-
mini massa. Per exemple: en el cocido 
Castellà, hi posen molts cigrons, la 
seva presència hi és considerable. En 
la nostra carn d’olla, aquest nombre 
no és excessiu: és equilibrat. Cada 
país aprofita el que té per a realçar-ho. 
Les persones que busquin el cèlebre 
i anomenat seny català faran segura-
ment el viatge en va. És en la cuna que 
aquesta tendència s’ha imposat d’una 
manera vista.
« En la cuina . solia dir la meva mare-, 
s’hi ha de posar de tot…, però poc!» 
Josep Pla. El que hem menjat

Berenar 
16.30 h Cal Ferrer de la Plaça
prESENtaCió dE llibrES

Presentació del llibre “Catalunya bull”  
de Judit Pujadó (Edicions Sidillà 2017) i 
del llibre “Cosins de Tarzan” de Pruden 
Panadès (raig verd, 2012).

17.30 a 19.30 h Pati de Cal Ferrer
CoNCurS dE pilotES

Concurs de cuina de Pilotes d’escude-
lla. Bases del concurs a www.visitcal-
des.cat
Inscripcions prèvies obligatòries via 
email: biblioteca@caldesdemalavella.
cat o bé a turisme@caldesdemalavella.
cat.

Dinar 
MENÚS litErariS alS rEStauraNtS

Podreu trobar plats literaris, imagina-
tius i plens de màgia a les cuines dels 
restaurant caldencs. 

Doneu un cop d’ull als menús a la web 
www.visitcaldes.cat
•	 Balneari Prats  

972 47 00 51
•	 Balneari Vichy Catalán 

972 47 00 00 
•	 Hostal Esteba 

972 47 00 55
•	 Restaurant Ca la Manela 

972 47 00 19
•	 Bar Tèrmic 

972 47 24 42
•	 Restaurant Cal Nap 

972 47 00 79

09 a 10 h Pati de Cal Ferrer
ESMorzar iNStaGraM

Inscripcions prèvies obligatòries via 
email: biblioteca@caldesdemalavella.
cat o bé a turisme@caldesdemalave-
lla.cat.
Presentació del concurs d’Instagram 
i esmorzar gratuït per als participants 
gràcies a la col·laboració de l’As-
sociació de Comerç de Caldes de 
Malavella

11 h Pati de Cal Ferrer
iNSpiraCió CuliNària

Demostració de Cuina amb Germà 
Coenders de les receptes literàries del 
llibre “202 receptes històriques i tra-
dicionals catalanes sense carn ni peix: 
com ser vegetarià  i no deixar de ser 
català en l’intent” (Pascual, 2010).
•	 Escudella de carabassa
•	 Arròs de castanyes
•	 Torradetes de Santa Teresa
A l’acabar degustació gratuïta, per 
part dels assistents, dels plats cuinats i 
venda de llibres

11 h Biblioteca
Sopa dE pEdra i altrES CoNtES 
vErdulEroS

Contes infantils escenificats mitjan-
çant una pallassa: La Bleda

Vermut  

12 a 13.30 h  Jardins d’en Pere Vidal. 
olla barrEjada

Taller de jocs infantils tradicionals a 
càrrec de Jocs al segon.


