Manantial
caldes d'estrac
GEOTERMAL PROPIETATS FÍSICO-QUÍMIQUES
DE L'AIGUA MINEROMEDICINAL I LES SEVES
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1. CONTEXTUALIZACIÓ GENERAL DE L’ESTRUCTURA DELS
SISTEMES GEOTERMALS DEL NE PENÍNSULA IBÈRICA.
CATALUNYA
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2. MANANTIALS DE LA SERRALADA PRELITORAL I LITORAL,
PLAQUES DENOMINADES “CATALÀNIDES”

Les diferents manifestacions
hidrotermals de Catalunya apareixen
en dues unitats morfo-estructurals
ben definides: Pirineus i Catalànides.

Caldes  d’Estrac
Caldetes

Catalànides són les dues serralades
muntanyenques del Prelitoral i Litoral
separades per una fossa tectònica
coneguda com depressió Prelitoral. La
seva zona de recàrrega és el Massís
del Montseny; les aigües són de pluja
infiltrades fins a profunditats de 2.000
a 3.000 metres amb una temperatura
de 90-130º dissolvent els minerals de
les roques i ascendint per convecció,
així les aigües circulen a través de les
falles.

L’origen dels manantials termals sembla estar en la infiltració profunda de les aigües de
pluja, aquestes, escalfades, ascendeixen a la superfície per efecte termosifó, aprofitant les
zones de fractura tectònica. El seu règim de descàrrega és molt constant ja que les
reserves d’aquests sistemes geotermals són molt abundants.

La circulació d’aquesta aigua és profunda, més o
menys uns 3.000 metres. A la serralada Prelitoral es
dissolen els minerals incorporant-se a la seva
composició química per fregament, i la serralada
Litoral és per sedimentació (Manantial de Caldetes).
La principa reacció és la hidròlisi predominantment
la sòdica, les quals alliberen Na, Ca i SiO2. En
General, aquests processos són propis d’aigües amb
baixes velocitats de flux i, en conseqüència, llargs
temps de residència en grans bosses d’aigua
mineralitzant-se per “sedimentació”.
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El manantial que brolla a Caldes
d’Estrac es situa al punt de fractura
tectònica determinat per una falla
que posa en contacte la depressió
de Vallès-Penedès amb el Sistema
Litoral a una profunditat
aproximada de 2.800 metres,
propera a la riera de Caldetes, el
seu tronc termal està ramificat per
l’efecte de la fracturació superficial,
apareixent la “Font Picant
d’Argentona i el Manantial Titus
d’Arenys de Mar.

S’escalfa per l’efecte geotèrmic (magma) ascendint a la superficie a 38,8ºC per l’efecte
termosifó aprofitant les fractures tectòniques. La seva mineralització és amb minerals
granítics i per sedimentació.
En els últims 200 anys l’anàlisi físic-químic ha estat inalterable, amb el mateix flux i
temperatura.
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3. FINALITATS TERAPEUTIQUES DE L’AIGUA MINEROMEDICINAL
A TRAVES DE L’APLICACIO DE LA BALNEOTERAPIA
(HIDROTERAPIA-FISIOTERAPIA)
Aigua clorurada sodica (CINa) de mineralitzacio mitja i de duresa
transparent. Les seves accions sobre l'organisme huma son, per la
estimulants, antiinflamatories, diuretiques i per la seva temperatura de
sanguínia provocant una acció sedant i relaxant, per la resposta
de la velocitat de la sang als musculs i lligaments.

Eficacia en el cos huma

tova, incolora, insípida i
seva composicio química,
38.8°(milloren la circulació
vasodilatadora i augment

Aigua termal mineromedicinal

Totes les terapies de balneoterapia aplicades a
les nostres instal.lacions estan dirigides i
supervisades per la doctora Cristina Álvaro.
Disposem d'especialistes en nutricio i dietetica,
infermeres diplomacies i fisioterapeutes de
diferents especialitats.

Estimulant cel.lular, antiinflamatoria. Al ser
ingerida s'absorbeix rapidament seguida
d'una diuresi intensa i duradora. Bany termal,
sauna.

Aparell respiratori, espasmes bronquials,
congestio nasal, rinitis, laringitis croniques,
bronquitis. lnhalacions, bany termal.
Dermatosis inflamatories així com la psoriasi.
Afeccions sinecologiques de fons endocrins,
vegetatius o metabolics. Banyera termal
individual.

Artritis humeral, maluc o genoll, reumatismes
inflamatoris cronies. Manifestacions
cefaliques d'origen cervical. Sequeles de
traumatismes o retards en la consolidacio de
fractures. Banyera d'hidromassatge, bany
termal, dutxa escocesa, dutxa lumbar i
fisioterapia.
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Acció sedant i relaxant per la resposta
vasodilatadora i l’augment de la velocitat de la
sang als músculs i lligaments. Afeccions
cròniques de l’aparell locomotor i les seqüeles
per traumatisme (osteoartritis o artrosi). Sobre
tot en la coxartrosi combatre la contractura
dels abductors i la hipotròfia del gluti mig.

Gonartrosi, potenciar el quàdriceps i vast
intern o les localitzades a les vèrtebres. Bany
termal, Fisioteràpia, fangs, parafina.
Beguda, un cop freda, indicada pels càlculs
úrics i oxàlics, inflamacions de les vies
urinàries. Afeccions digestives com
l’estrenyiment.
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4. ANÀLISI FÍSICO-QUÍMIC DE L’AIGUA MINEROMEDICINAL
(COMPOSICIÓ MINERAL)
Universidad Complutense de Madrid, facultad de medicina Dr. Francisco Maraver
Eyzaguirre, profesor titular de hidrología médica (1992)

CATIONS

% mEq/L

Sodi

80,713

Potassi

2,529

o Tª mitjana de la galeria: 38,8 º

Calci

13,807

o Tª aigua: 38,8º

Magnesi

2,951

- Característiques organolèptiques: inodora, incolora i
insípida
-

Determinacions físico-químiques

o Conductivitat ( a 38,8º) 1,8mS/cm
o pH (38,8º) 7,37
o rH (38,8º) 29,2
o Duresa total: 10,5 ºF ( aigua molt tova)
-

Gasos dissolts
Diòxid de Carboni, 495mg/L

-

ANIONS
Bicarbonats

20,013

Clorurs

63,190

Bromurs

0,071

Carbonats

3,046

Nitrats

0,952

Sulfats

12,728

Determinacions químiques

De l’estudi de les determinacions analítiques practicades a aquesta aigua en els últims
200 anys (Rubio 1853 - Novellas 1877 - Manjanés 1886 – Oliver Rodés 1972 – Berdonces i
Serra 1985).
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5. HISTÒRIA del MANANTIAL, DEL SEU ORIGEN, EVOLUCIÓ FINS ALS
NOSTRES DIES. DES D’ “ASTARACUS” S.L AC/ AQUAE CALIDAE, S.III
AC/CALIDIS DE ESTARACH/ ESQUADRA D’ESTRACH, S.XIII A
“CALDES D’ESTRAC” / ACTUAL.
Es creu que el determinatiu d’Estrac té el seu origen en el topònim d’”Estarac”, que prové
del nom celta/celtíber/ laietà “Astaracus”. Un del seus significats és camí a l’aigua o
camí prop de l’aigua. Segurament un lloc de culte per a ells.

Una d’aquestes tribus, la dels laietans, va ser la que va ocupar
el territori que avui constitueix la comarca del Maresme, és a
dir, les terres que comprenen el Turó de Montgat i la
desembocadura de la Tordera.
“El poblat del Turó dels encantats” és el més proper al que és
actualment Caldes d’Estrac i un dels pocs assentaments prop
del mar.

Amb posterioritat, la romanització a la península Ibèrica va ser molt contundent.
Vençudes definitivament les cartagineses. Roma va agafar tots els sues dominis per les
terres del principat. Generalment es prèn com a data inicial de la dominació romana la del
desembarcament a Empúries de les tropes d’Escipió (-218) agafant ràpidament possessió de les
terres catalanes.

Marta Prevostí assegura que entre la zona del
Riu Besòs i la riera de Caldes, s’han trobat 352
descobriments romans a Caldes. La Via
Augusta passava per l’Estrac i les seves
fonts d’aigua calenta o “termes” les van
anomenar “Aquae Calidae”. Carreres i Candi
(historiador) a la seva obra “Caldetes o
l’antiga Quadra d’Estrac” afirma que en el
s.XVIII quan es van construir els banys
moderns, l’anterior edificació romana va
ser completament
maltractada.
Podem
afirmar, doncs, que els romans gaudien de
les aigües calentes “Aquae Calidae” de Caldes
d’Estrac.
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Mil.liari romà no trobat però documentat
al 1559 com a fita de terme municipal
entre Arenys de Munt i Caldes d’Estrac.

L’aigua ha sigut un element vital en el desenvolupament de
la humanitat. Els homes primitius tenien en gran estima els
manantials i les fonts, i consideraven que les seves aigües posseïen
poders màgics conferits per alguna divinitat. Aquest elixir natural
s’utilitzava en rituals d’iniciació i en teràpies. Al llarg de la història,
civilitzacions tan importants com l’egípcia, la grega i molt especialment
la romana, es van extendre i van popularitzar l’ús dels banys tant en el
sentit higiènic com terapèutic. I si les aigües eren termals, molt
millor.

... A aquest manantial se’l va anomenar, pel seu ús,
“Aquae Calidae”, aigua calenta. Convertint-se en el lloc de parada
obligatòria de les legions per recuperar-se dels seus viatges i les seves
ferides.
Seguint la línia cronològica els àrabs també va deixar la seva empremta del seu pas pel manantial…
L’Islam donava gran importància a la hidroteràpia.
Mahoma li donava molta importància a la higiene i a les
cures corporals relacionades amb l’aigua. El sabi persa AlRazi, filòsof, metge i químic
de
gran
prestigi,
descobridor de l’àcid sulfúric i l’etanol, i que també se
li atribueix la invenció de l’alambí , utilitzava la
hidroteràpia en banys i begudes. El mateix es pot dir
d’Avicenna, considerat el metge més important de la
cultura àrab, aquest utilizava l’aigua termal en begudes i
en casos d’hemorràgies, cremades i la verola.
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L’any 713 va arribar l’onada sarraïna , en set anys van dominar aquestes terres (Maresme
actual), diferents autors van comentar que no van deixar pedra sobre pedra.

Al 785 el Rei franc Carlemany va voler establir una marca per protegir-se de les
incursions sarraïnes. Va tallar els camins des de Barcelona “ Les Guilleries, el Montseny, el
Montnegre , Collsacreu (Arenys de Munt) i el corredor fins les platges de la Riera de Caldes
d’Estrac on es va construir al “Turó dels Encantats” un assentament militar per vigilar el camí de
la costa.
El Maresme va ser escenari, a l’any 800, de violents enfrontaments entre les tropes
de Carlemany i Abd al Malik, finalment es va reestablir la frontera a la conca del riu Llobregat.
…Es coneix la llegenda popular de la princesa Fàthima que patia lepra, la donzella
Leonor regrestada per un expedició mora estava a la cort del príncep Zeiri, qui la va informar
que al seu poble hi havia unes aigües miraculoses. La cort mora va viure a la, popularment
coneguda, “Torre dels encantats”. El tractament va ser un èxit i la princesa es va curar del seu
mal. Segons la llegenda es va enamorar d’un jove i atractiu vilatà anomenat Busquets i es van
casar.
El desinterès general per les aigües termals a l’Edat Mitjana porta la ruïna genralitzada de
gran part de centres termals. Alguns manatials públics van servir de gran ajuda a leprosos i els
que venien de les croades de Palestina que arribaven a Europa ferits i malalts.
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Al segle XI l’efímer castell de Montalt va passar
a pertànyer al castell de Mataró. A principis del segle
XIII el cavaller barceloní Pere Gruñidos va construir,
prop de les fonts termals que donen nom a la
població, un temple i un hospital. El 1219 els
senyors del castell de Mataró, Guillema de
Castellvell i el seu fill Gillem de Montcada, van
cedir part del territori veí de St. Vicents de Llavaneres
a aquest hospital.

A aquesta vila sobre el broll del manantial a principis del s. XIII, com s’ha comentat a l’anterior
paràgraf, tots els cavallers nomenats pertanyien a l’ordre del temple, van construir el primer
hospital termal d’Espanya i també un port marítim que podia haver estat a la zona intermitja
de l’actual riera i desapareixent per les constants riuades de les aigües pluvials prop de la
llegendària Via Augusta. Per defensar aquesta riquesa natural, els templers va aixecar
sobre el turó superior una torre – la Torre dels encantats-, des d’on no només podien protegir
la població, el balneari i l’hospital, sinó també les entrades i sortides
d’embarcacions del port marítim. Els templers van cuidar com ningú aquestes aigües miraculoses.
D’aquella època és l’església parroquial, consagrada el 1219, després de que es produís
el descobriment d’una imatge de Verge negra en una cavitat de la roca – sobre la qual es va
edificar al s. XIX la Capella del Remei.
La verge termal més famosa a Catalunya és Nostra senyora del
Remei a Caldetes. Del temple medieval – parròquia de Santa
Maria- només es conserva la zona dels peus, la pila baptismal,
restes d’arcs, restes d’una tomba, la rosassa i una gàrgola; la Verge
del Remei domina l’altar major de l’església, sobre la qual veiem la
creu pateé templària. A pocs metres, prop de l’edifici Milans – on
trobem la biblioteca Municipal actual- hi ha la Casa del Rei on a
principis del s. XVI, es va allotjar el monarca Jaume II “El Just”
quan va venir a prendre les aigües amb la seva segona esposa Maria
de Xipre (1279- 1319).
…El 1779 es va firmar una concordia entre l’església
i l’Ajuntament amb la qual es reconeixia que
el terreny, l’aigua i l’edifici eren propietat
de la parròquia, el dret d’ús per a tots els
vilatans era gratuït, i els beneficis s’haurien de
repartir entre l’Ajuntament i l’església. Finalment,
però, l’any 1818 es van construir els nous banys
(edifici actual) que van ser de titularitat
municipal, i els antics van quedar coberts
per la construcció d’un nou ajuntament. Cal
destacar que “ el dret dels vilatans de gratuïtat
de l’ús de l’aigua segueix en vigència des del s.
XVII”.
Però el punt de referència històric més proper a la vila termal que avui en dia coneixem data
del 1820, quan es van remodelar els Banys públics i Caldes d’Estrac es va convertir en un
establiment modern de gran prestigi.
La  Riera,  29  Caldes  d’Estrac  Maresme  Barcelona-España
www.balnearicaldetes.cat
Tel. 93.791.26.05

12

La inauguració del primer ferocarril de
la península, el 1848, entre Barcelona i Mataró,
que arribà a Arenys de Mar només nou anys
després, va donar un notable impuls.
Segons el Fons Històric local, 72.026 viatgers
van utilitzar la nova línia l’any 1857. Dues
dècades després, Caldes d’Estrac s’havia
convertit en un dels centres d’estiueig més
importants
del
pais.
Capital catalana
d’estiueig i del “ dolce fare niente”.

Així doncs, el 1818 comença la construcció dels nous banys que
finalment serien de propietat municipal.

Al s. XX, gràcies a les investigacions de Marie i
Pierre Curie sobre el radi es va començar a
conèixer la radiactivitat , molt important
sobretot
en
certes aigües molt calentes i volcàniques. Molts
dels efectes terapèutics de les aigües termals i
dels gasos que contenen es deuen precisament a
la seva naturalesa radiactiva. El nivell radiactiu
disminueix al allunyar-se del manatial i és per
aquesta raó pel que aquesta aigua només son eficaces
IN SITU.
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FOTOGRAFIES DE L'ESTABLIMENT ABANS DEL 1994

Situat sobre les antigues termes romanes. A través d’un passadís central s’accedeix a les diferents
sales que es troben a costat i costat d’una planta lineal. Els espais dels banys estan dissenyats en
forma de volta que afavoreix la ventilació.
L’aparença externa es va canviar, com es pot observar a la fotografia superior, l’accés d’entrada i a
l’interior es van decantar per una imatge més actual però no més noble..

Actualment, 2013, l’empresa Aigües Termals
Caldes, SL., concessionària de l’ús de l’aigua i de
l’edifici del balneari, va reformar el seu interior
procurant no modificar l’estructura de l’edifici
que data del 1818. Com a obra més rellevant cal
mencionar la millora del tractament fisiosanitari
de l’aigua mineromedicinal, adaptant-lo a la
legislació vigent. (Promogut i financiat per
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.)

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac i Aigües
Termals Caldes, SL. Uneixen esforços per
honorar la qualificació municipal de “Vila
Termal de Catalunya” en tota la seva extensió:
termalisme, cultura, gastronomia, història i
llegenda i, com no, l’encantador paisatge del
Maresme. Els municipis catalogats com a tals
són: Benifallet, Caldes d’Estrac ( Caldetes),
Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, el
Vendrell, La Garriga, Sant Climent Sescebes,
Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners,
totes elles amb les seves peculiars
característiques de les seves aigües
mineromedicinals.
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