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Caldes de Montbui viurà un cen-
tenar d’activitats entre el 7 i 16 
d’octubre per celebrar la festa 
major –entre el 7 i el 12 d’octu-
bre–, i la Capvuitada –del 14 al 
16– i l’Aplec del Remei.

L’olla calderina bullirà com 
sempre gràcies especialment a 
les entitats –una seixantena–, que 
s’aboquen als carrers i places per 
fer gaudir petits i grans. Enguany, 
la diada castellera de dimecres 
tindrà una significació especial, 
ja que servirà per culminar la ce-
lebració del 20è aniversari dels 
Escaldats. 

Aquesta edició serà també la de 
consolidació de l’espai jove de la 
carpa del parc de l’Estació, nascut 
l’any passat fruit de la col·labora-
ció amb El Centre, Ateneu Demo-
cràtic i Progressista. Els encarre-
gats d’estrenar els amplificadors 
d’aquest escenari seran els mítics 
Def con Dos, pioners als anys 90 
en un estil contundent que barreja 
rock i hip-hop. De fet, la carpa del 
parc de l’Estació serà també l’espai 

Caldes es vesteix de festa amb 
un centenar d’actes durant nou dies
El programa concentra l’activitat del 7 al 12 d’octubre i culminarà amb tres 
dies de Capvuitada (del 14 al 16 d’octubre) i el tradicional Aplec del Remei

m.e.
per al festival de hip-hop Bumbag 
Fest, entre altres propostes, com la 
jornada de suport als refugiats. 

Caps de cartell
Def con Dos, però, no són els únics 
noms coneguts del programa de la 
festa. De fet, el tret inaugural ofi-
cial el durà a terme un dels actors 
més coneguts de l’escena catalana, 
el fundador de Teatre de Guerrilla 
Quim Masferrer –El Foraster, de 
TV3–, que portarà a Caldes el seu 
monòleg Temps. L’oferta teatral es 
completarà amb Homes, al Casino, 
i els monòlegs de José Corbacho i 
Txabi Franquesa.

Pel que fa a la música, el tradi-
cional concert benèfic comptarà 
enguany amb Oques Grasses, “un 
dels grups top del país”, desta-
cava el regidor de Cultura, Isidre 
Pineda. També hi actuaran Sra. 
Tomasa i la Salseta del Poble Sec, 
entre d’altres. Tot plegat, per ame-
nitzar “el moment de retrobada 
que representa la festa major”, 
deia Pineda. n

#FMCaldesbull

festamajor. 
caldesdemontbui.cat

WWW.
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a metàfora de l’olla que 
bull, el lema de la nostra 
vila, ha inspirat els dos 
infants guanyadors del 

Concurs del cartell de la Festa Ma-
jor d’enguany.

Els ulls amb què aquests dos 
infants miren i veuen la gran fes-
ta calderina els ha portat a crear 
un cartell original i fidel al poble 
que som, a la gent que tenim, a les 
singularitats que ens identifiquen 
i als valors que transmetem.

Aquests dies prepararem i tas-
tarem un àpat immens on tots els 
ingredients que es couen van des-
prenent aquest fum especial, van 
fent pinya i van sumant. El resul-
tat és una olla gegant que desprèn 
tradició i cultura popular, formats 
més nous, col·laboració, il·lusió i 
color.

Aquesta és una olla remenada 
a moltes mans, per la gent que 
construeix la festa amb dedicació 
i la viu amb passió. I també és una 
olla amb brou suficient per totes 
aquelles persones que es vulguin 
sumar a la festa amb ganes de 
passar-s’ho bé.

És octubre, la calor va quedant 
enrere, però Caldes de Montbui 
arrenca el bull. Gaudiu del nostre 
poble amb la Festa Major!

L
L’OLLA QUE BULL

JORDI SOLÉ
Alcalde de 

Caldes de Montbui

Els germans Vila Sellés, autors del cartell
El cartell d’enguany és obra de tres germans: l’Arnau, de 9 anys; l’Aleix,  
de 13, i la Laia, de 18, que en el fum d’una gran olla que bull han encabit 
alguns dels elements de la cultura popular imprescindibles en la festa  
calderina –gegants, diables i castellers, entr altres–. “Sense haver-nos-ho 
comentat, l’Aleix i jo vam tenir la mateixa idea”, explica la Laia, qui  
considera que participar en el cartell “és una bona manera de col·laborar 
amb el poble”. Així que la Laia va fer els dibuixos i els seus germans petits 
van posar-hi el color. El resultat, un cartell de festa major fruit de la feina 
col·lectiva de la família Vila Sellés. A la fotografia, acompanyats del regidor 
de Cultura, que els va agrair la feina.

Fora de programa, uns 15 dies abans de la gresca, se celebra el tradicional 
brindis amb les empreses que han col·laborat amb les festes d’octubre. 
L’Ajuntament mostra així l’agraïment a les firmes que enguany han aportat 
14.400 euros, un 10% del pressupost global de la festa major i 1.550 euros 
més que l’any passat. El principal patrocinador és Electra Caldense, els  
promotors són Balnerari Termes Victòria, Sagalés, Caesa, Relats, Sufi  
Valoriza i JC. També hi col·laboren VOTV, Cambridge School, Càmping  
Pasqualet, Josep Muntal, Pastes Sanmartí, Tura Serrats i Vent d’Events.

Els patrocinadors han aportat 
un 10% del pressupost de la gresca
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ajuntament

Cultura popular   LA DIADA CASTELLERA DE FESTA MAJOR CULMINARÀ ELS ACTES DE CELEBRACIÓ DE LES DUES DÈCADES

Minyons i Capgrossos acompanyen 
els Escaldats en el seu 20è aniversari

ESCALDATS A PLAÇA  Una actuació de festa major dels calderins

Ara fa 20 anys, els Castellers de 
Caldes estrenaven la camisa verd 
ampolla per festa major. Així, la 
cita d’enguany serà especialment 
significativa per als Escaldats, 
com ho demostra l’actuació caste-
llera que han preparat per dime-
cres, amb les dues colles més des-
tacades de les comarques veïnes. 
Els calderins posaran la cirereta 
als actes del seu 20è aniversari 
amb els Minyons de Terrassa (el 
Vallès Occidental) i els Capgros-
sos de Mataró (el Maresme). 

Plaça de 9
Precisament, Minyons va ser la 
colla que el 2011 va convertir la 
plaça de la Font del Lleó en Plaça 
de 9. Per commemorar aquesta 
fita –que segurament es repetirà 
dimecres–, els Escaldats inaugu-
raran la placa que ho commemo-
ra a la façana de l’Ajuntament.

La commemoració
A banda de l’actuació castellera i 
del pilar caminat que des de fa un 
parell d’anys tanca dilluns la fes-
ta major –pròpiament dita–, els 
Escaldats han preparat més ac-
tes amb motiu del 20è aniversari. 

L’Agrupació Sardanista Calderi-
na celebrarà diumenge (18 h) 
la tradicional ballada de festa 
major, amb dues de les colles 
més detacades de la música de 
cobla del país. Així, doncs, la 
plaça de la República acollirà 
la ballada, amb la música de 
les cobles Sant Jordi i Ciutat de 
Barcelona.

D’altra banda, les sarda-
nes també tindran presència 
a la Capvuitada, amb motiu de 
l’Aplec del Remei, amb la balla-
da a càrrec de la Cobla Genisen-
ca, que es farà a les 12.15 h al 
recinte del Remei. 

A més, l’Agrupació Sardanis-
ta participarà a la cercavila de 
la Capvuitada de diumenge al 
migdia. 

Tarda amb les 
cobles Sant Jordi i 
Ciutat de Barcelona

SARDANES

NASCUTS DE L’ESPURNA DE DIABLES
n L’any 1995, un grup de joves del Ball de Diables van proposar com a  
activitat lúdica de la Capvuitada intentar fer un castell –i aconseguien un 
3 de 5 a l’Aplec del Remei–. Aquella va ser l’espurna que va encendre els 
ànims d’alguna gent del poble que a l’hivern va començar a plantejar-se 
seriosament crear una colla castellera. Així, amb l’ajuda de membres de la 
desapareguda colla de Montmeló i dels Xics de Granollers, a l’octubre de 
1996, per festa major, els Castellers de Caldes es van presentar oficialment, 
amb la camisa verd ampolla.

D’una banda, a la Fundació Santa 
Susanna es podrà visitar, del 7 al 
16 d’octubre, una exposició foto-
gràfica de la història de l’entitat, 
i per dissabte han preparat una 
activitat especial, amb un taller 
d’iniciació als castells, un photo-
call i el tradicional pastís d’ani-
versari.

Els actes commemoratius dels 
20 anys es van iniciar a l’abril amb 
una marató pilanera que va recór- 

rer carrers i places, i es tancarà 
el 13 de novembre amb la Diada 
Castellera dels Escaldats. “Estem 
molt contents de la resposta 
que està tenint la colla i també 
el públic calderí”, explica la pre-
sidenta de l’entitat, Maria Font, 
qui destaca el sopar de retroba-
ment, que va “aplegar molts cas-
tellers, entre els quals gairebé 
tots els membres de les juntes 
de la història dels Castellers de 
Caldes”. n

Engresca’t amb els Escaldats
Iniciació al món casteller i 
photocall del 20è aniversari
Dia i hora: dissabte 8 (17 h)
Lloc: plaça de la Font del Lleó

Fi de festa major 
amb el pilar caminat
Dia i hora: dilluns 10 (22.15 h)
Lloc: de la plaça de l’Àngel 
a la plaça de l’Església

Assaig especial de festa major
Dia i hora: dimarts (20 h)
Lloc: Local dels Castellers

Cercavila castellera
Dia i hora: dimecres (11 h)
Lloc: Envelat

Inauguració de la Plaça de 9
Lloc: façana de l’Ajuntament 
(11.30 h)

Diada castellera
Lloc: pl. de la Font del Lleó (12 h)

Cercavila de Capvuitada
Dia i hora: diumenge 16 (12 h)
Lloc: de la plaça de la Font del 
Lleó a l’ermita del Remei

Els Bastoners 
estrenaran balladors
Una de les entitats que tampoc 
no falta mai a la festa major són 
els Bastoners de Caldes, que 
dissabte començaran l’activitat 
amb una cercavila des de l’avin-
guda de Pi i Margall i fins a la 
plaça de la Font del Lleó, pas-
sant pel carrer Homs (18.30 h). 
Un cop a la plaça (20 h) faran la 
tradicional ballada bastonera, 
amb la participació d’alguns ba-
lladors nous, que han començat 
aquest any a aprendre el ball de 
bastons. 

L’entitat participarà també 
dilluns (22.15 h) al fi de festa 
de nit, llum i bastons, a la plaça 
de l’Església; així com a la cer-
cavila de la Capvuitada, diu-
menge 16 (12 h) fins a l’ermita 
del Remei.

DANSA 

Castellers
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La festa no seria la mateixa sense 
el correfoc de dissabte (21 h) del 
Ball de Diables de Caldes, una cita 
que enguany la colla compartirà 
amb els Sentcremats, els convi-
dats arribats des de Sentmenat. 
El correfoc, en què es cremaran 
desenes de carrutxes, sortirà de 
la plaça de la Font del Lleó, on 
retornarà per acabar el recorre-
gut. Un cop a la Font del Lleó, els 
diables esmolaran la llengua per 
proclamar els Versots més irònics 

Cultura popular   LA COLLA PREPARA ELS VERSOTS

Ball de Diables convida els 
Sentcremats al correfoc

El Farellas, la Guilsa –els primers 
gegants de Caldes, l’hereu de Can 
Farell i la baronessa de Montbui–, 
el Lluci Caecili –el primer batlle 
de Caldes–, la Cornèlia Flora –una 
de les primeres banyistes de les 
quals es té constància–, el Lleó, el 
Guillas i tots els capgrossos –que 
representen oficis tradicionals 
del poble– tindran diumenge 9 el 
seu dia de protagonisme. La Colla 
de Geganters de Caldes comença-
ran a les 10 h la plantada dels 
gegants a l’envelat, des d’on sorti-
ran a les 12 h per fer la tradicional 
cercavila de gegants i capgrossos 
fins a la plaça de la Font del Lleó. 
Serà allà quan a les 13 h es farà la 
ballada. 

D’altra banda, la Colla Gegante-
ra també participarà a la Cercavi-
la de la Capvuitada el diumenge 
18, precisament la festa en què 
l’actual Colla de Geganters va 
debutar el 1992, i ho faran acom-
panyats de bastoners, sardanistes 
i castellers. n

COLLA DE GEGANTERS

El Farellas i la 
Guilsa es preparen 
per ballar a la plaça 
de la Font del Lleó

i punyents.
Diumenge (20.30 h) serà el torn 

dels menuts, amb el correfoc infan-
til, que comptarà també amb els 
Diables de Sant Feliu de Codines. 

El correbars
D’altra banda, el Ball de Diables 
també organitza el Correbars, que 
el divendres començarà a les 21.30 
h a la plaça de la República i farà 
una ruta d’establiments (per parti-
cipar-hi cal tenir tiquet). n

DIABLES El correfoc comptarà també amb la colla de Sentmenat

paula cuenca / ajuntament

ACTUACIÓ DEL COR I DANSA DE SAN ROQUE DE SILES

La música i la dansa 
tradicionals arriben de Jaén
L’associació de Coros y Danzas 
de San Roque de Siles (Jaén) serà 
l’encarregada de portar diumen-
ge (12.30 h) la cultura d’altres in-
drets de l’Estat espanyol a la festa 
calderina (a l’envelat). El conjunt 
ha actuat arreu de la península  
per mostrar la cultura popular de 
la zona de Jaén. En el seu reper-
tori els cantants i dansaires in-
clouen jotes, malagueñes, gandu-
les, toreras, seguidilles, boleros, 
polques i mazurques, així com 
vals i cançons infantils o de cor. 

L’actuació és fruit d’un inter-
canvi cultural, que permetrà 
conèixer les danses i la cultura 
silenyes, que precisament com-
parteix amb Caldes el protagonis-
me de la caldera. De fet, a l’agost, 
per la festa de San Roque, a Siles 
deixen tota la nit una gran caldera 
al foc –feta el 1853 per un italià–, 
per fer el guisat tradicional.

El grup de San Roque de Siles va 
néixer la dècada dels anys 50 per 
mostrar la singularitat del folklo-
re sileny. En un primer moment, 
el grup de cors i danses només es-

tava format per dones i, més tard, 
es van incorporar els homes i ac-
tualment és un grup mixte. La for-
mació es va dissoldre durant uns 
anys i va tornar a refundar-se el 
1989, tot revitalitzant unes dan-
ses que gairebé s’havien perdut 
i una indumentària que s’havia 
mantingut oblidada en un bagul. n
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Espectacles

Quim Masferrer, el popular ac-
tor i conductor del programa de 
TV3 El foraster, serà l’encarregat 
d’inaugurar formalment la festa 
major, amb l’espectacle Temps, 
que roda pels teatres i envelats 
catalans des de la seva estrena 
al Temporada Alta de Girona de 
l’any 2012.

Dirigit per Ramon Fontserè, a 
Temps Masferrer es posa en la pell 
d’un home a qui li acaben de co-
municar que li queden 90 minuts 
de vida. Una hora i mitja de la més 
autèntica i plena llibertat que mai 
podrà gaudir un ésser humà. La 
llibertat de passar comptes, de 

‘El Foraster’ obre el teló de l’envelat

El monòleg de Masferrer no serà l’únic del programa 
festiu. De fet, el Casino de Caldes ha programat per 
al vespre de dimarts una sessió del Söko Club Co-
medy, a la Sala Gran, amb els també televisius José 
Corbacho i Txabi Franquesa. Corbacho es va fer es-
pecialment conegut gràcies als programes de la pro-
ductora El Terrat al costat d’Andreu Buenafuente. A 

més, va dirigir la pel·lícula Tapas, amb èxit de crítica 
i públic. Txabi Franquesa és un dels altres monolo-
guistes estrella del país, habitual al Paramount Co-
medy, així com a teatres d’arreu amb muntatges com 
Misha y alcohol, Cocina experimental i Esto es todo, 
amigos!. Ambdós formen part de Monólogos 10, que 
aplega els millors monologuistes de Barcelona. n

Més monòlegs amb Corbacho i Franquesa

teatre de guerrilla
dir de veritat tot el que pensa; de 
saltar-se les normes polítiques, 
socials i morals; la llibertat de qui 
no es pot empresonar, ni multar, 
ni imputar, ni castigar. També una 
hora i mitja d’intensa tristesa, de 
certesa de la mort, de comiats, 
planys, records, olors, amics, 
paisatges i amors. En definitiva, 
la tragicomèdia de la vida en 90 
minuts.

De ‘Teatre total’ a ‘Temps’
Aquest és el darrer espectacle de 
Teatre de Guerrilla, que Masferrer 
cofundava el 1998, amb l’especta-
cle Teatre total. Van seguir-lo Som 
i Serem (1999), El Directe (2000), 
EEUUROPA (2003), Somos lo que 
somos (2006), Fum (2008), Humo 
(2009), El Xarlatan (2010) i El 
Charlatán (2011). Masferrer ha 
rebut prestigiosos premis i reco-
neixements, com el Premi de la 
Institució de les Lletres Catalanes 
(any 2000) per la seva trajectòria 
com a autor teatral i el Premi 
Guardó 1924 pel programa El Fo-
raster atorgat per Ràdio Associa-
ció de Catalunya. n  

QUIM MASFERRER  L’actor fa 20 anys que puja als escenaris de tot el país

Teatre   QUIM MASFERRER OFERIRÀ EL MONÒLEG ‘TEMPS’ COM A ESPECTACLE INAUGURAL DEL PRIMER DIVENDRES DE GRESCA

‘Temps’ amb Quim Masferrer
Dia i hora: divendres 7 (20.35 h)
Lloc: envelat

‘Homes’ amb el GEC
Dia i hora: Diumenge 9 (18.30 h)
Lloc: Sala Gran del Casino
Preu: 10 - 12 euros

Monólogos 10 amb José 
Corbacho i Txabi Franquesa
Dia i hora: dimarts 11 (20.30 h)
Lloc: Sala Gran del Casino
Preu: 17 - 20 euros
Entrades anticipades a l’Hotel 
Vila de Caldes, Papereria  
M. Dolors, Söko Club,  
cultura@casinodecaldes.cat o  
a www.tiquetea.com

‘Els novios de Rosita’ de la 
Cia. Sasueleros 
Dia i hora: Dimecres 12 (18.30 h)
Lloc: Sala Gran del Casino
Preu: 12 -15 euros

Sopar ball de festa major 
amb la música de Joan Cusco 
Dia i hora: dissabte 15 (21.30 h)
Lloc: Sala Gran del Casino
Preu: 45 - 50 euros

Actuació de Sabor de Gràcia 
Dia i hora: diumenge 16 (20 h)
Lloc: Sala Gran del Casino
Preu: 12 - 15 euros

El Grup Escènic Casino estrema ‘Homes’
Per completar les propostes tea-
trals de festa major, el Casino de 
Caldes ha programat per a diu-
menge a la tarda el darrer muntat-
ge de la seva companyia, el Grup 
Escènic Casino (GEC), Homes, di-
rigit per Francesc Serra. Es tracta 
d’un muntatge que aplega quatre 
textos dels principals dramaturgs 
contemporanis del país –Francesc 
Pereira, Ferran Verdés, Sergi Bel-

bel i Josep Maria Benet i Jornet– 
que va fer famosos la companyia 
T de Teatre els anys 90. 

Homes és una mirada sarca-
tisca des del punt de vista de les 
dones sobre els homes. “L’home 
és l’únic animal que ensopega 
dues vegades amb la mateixa 
pedra; Adam era home, i això 
ho explica tot. No va desitjar 
la poma per la poma en si, sinó 

A BANDA DELS MONÒLEGS, L’ENTITAT OFEREIX L’ESTRENA DE LA SEVA COMPANYIA, AIXÍ COM BALLS, SOPARS I UN MUSICAL LÍRIC

perquè era prohibida. L’error 
va consistir a no prohibir-li 
la serp, perquè aleshores se 
l’hauria menjada”, són algunes 
reflexions d’Homes.

Sopar musical
El mateix diumenge per rematar 
la vetllada (22 h) La Llamborda 
organitza un sopar musical de 
montaditos. n

Sarsuela i rumba, banda 
sonora de la gresca al Casino
La programació del Casino es 
completarà amb dues propostes 
musicals molt diferents. D’una 
banda, la companyia Sarsueleros 
oferirà el musical líric Els novios 
de la Rosita, interpretat per les 
sopranos Sílvia Casamayor i Cris-
tina Fernández, el tenor Josep Ar-
bonés, el baríton Toni Galera i, al 

piano, J. Diego, autor també dels 
arranjaments musicals.

D’altra banda, la rumba catala-
na serà la protagonista del darrer 
dia de festa, amb l’actuació de la 
formació barcelonina Sabor de 
Gràcia, una de les bandes de re-
ferència del gènere, que ha actuat 
arreu del món. n

Plaça Moreu, 17. Caldes de Montbui
modaqueensizes@gmail.com

T. 93 011 12 00
     /QueenSizesModa

Talles Grans
Moda Jove i Senyora

Vestits de Festa
Complements
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ProgramaEl

7 Divendres
De 10.00 h a 20.00 h 
18a TÓMBOLA DE FESTA MAJOR
(a benefici de l’entitat)
Lloc i Org: Fundació Santa Susanna
Org.: Fundació Santa Susanna

17.30 h CONCERT FAMILIAR AMB 
REGGAE PER A XICS
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: El Centre, Ateneu Democràtic i 
Progressista

18.00 h EXPOSICIÓ: “SENSE 
TÍTOL. TÈCNICA MIXTA”. 
Taller d’Art Municipal Manolo 
Hugué. 35 anys ensenyant Art
Lloc: Sala Delger
Org.: Taller d’Art Manolo Hugué

19.00 h INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ: “LA GUERRA CIVIL 
A CALDES (1936 -1939)”
Lloc: Sala Sebastià Badia. Museu 
Thermalia

20.30 h TRONADA INICIAL 
DE FESTA MAJOR
Lloc: Surt al carrer o puja als 
terrats i mira el cel de Caldes 
com esclata en colors i trons per 
començar la Festa Major de 2016
Org.: Ball de Diables

20.35 h ESPECTACLE INAUGURAL: 
QUIMMASFERRER
Pel bon desenvolupament de 
l’acte es demana que els pares 
tinguin cura dels fills durant 
l’espectacle.
Lloc: Envelat

21.30 h CORREBARS
Inici: Plaça de la República.
Org.: Ball de Diables.
Recorregut: Pl. de la República, 
c. Sant Ramon, c. Montserrat, 
Pl. Moreu, c. Pi i Margall, c. de 
la Bretxa, c. Madella, c. Forn, Pl. 
de l’Església, c. Font i Boet, Pl. 
Catalunya, Envelat
Bar de correbars: La palleria, Cafè 
Montbui, Bar l’Ametller, Cafè del 
Centre, Festuk, Vila, Yolo’s, Bar la 
banya, Barraca Colla de Geganters

22.00 h CONCERT AMB ELS GRUPS 
LOCALS GREEN FIELD + PKO
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: El Centre, Ateneu D. i P.

22.30 h ORQUESTRA LA SALSETA 
DEL POBLE SEC
Lloc: Envelat

1.00 h CONCERT AMB DEF CON DOS
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: El Centre, Ateneu D. i P.

1.00 h DJ JORDI VBAIXA, amb 
música dels ‘80
Lloc: Envelat

2.30 h DJ SÖKO
Lloc: Envelat

3.00 h FESTA PETARDA AMB 
EL COL·LECTIU MEDIAPLAYERS
Lloc: Carpa Parc de l’Estació
Org. El Centre, Ateneu D. i P.

5.00 h FI DE FESTA

8 Dissabte
De 8.00 a 8.30 h 
INSCRIPCIONS DEL CONCURS 

DE TENNIS TAULA
Lloc: Envelat
De 9.00 h a 23.00 h
TROBADA GASTRONÒMICA 
CULTURAL CATALANA 
URUGUAIANA
Activitats infantils, balls uruguaians, 
country, cançons catalanes i sopar.
Venda de tiquets: Quiosc Arturo, 
Agrobotiga de Caldes, Carnisseria 
Gil Pau, Perruqueria Elemento, i el 
mateix dia en cas que en sobrin de 
la venta prèvia
A partir 13.30 h Garrí rostit 100 gr 
amb pa amb tomàquet. 
Preu tiquet per persona: 4 euros
A partir 20.30 h Rostit Gaucho 
200/300 gr amb patates al caliu i 
pa amb tomàquet. Preu tiquet per 
persona: 10 euros
Més info a www.penyalafartanera.cat
Org.: Penya la Fartanera

9.00 h MERCAT ECOLÒGIC
I DE PROXIMITAT
Lloc: Plaça de la Font del Lleó i 
carrer de Joan Samsó
Org.: AV Casc Antic

De 9.00 h a 14.00 h
TORNEIG DE TENNIS TAULA
Lloc: Envelat
Inscripcions prèvies (fins al dia 7 
d’octubre) al telèfon 670410288.. 
Inscripcions el mateix dia a  
l’envelat de les 8.00 h a les 8.30 h.
Org.: Memorial Domènc Nova

9.30 h 40è CONCURS DE DIBUIX 
MANOLO HUGUÉ
Inscripcions: de 9.30 h a 11.30 h a 
l’Ajuntament.

De 10.00 h a 20.00 h
18a TÓMBOLA DE FESTA MAJOR

Lloc: Fundació Santa Susanna

10.00 h V OLIMPÍADES INFANTILS
Lloc: Plaça de Catalunya
Org.: Club Atlètic Calderí

10.00 h GESTIÓ DE LES EMOCIONS 
EN TEMPS DIFÍCILS
Taller teòric i pràctic de ioga per 
aplicar cada día saber gestionar 
millor les emocions. 
Lloc: Yoga Ashram (c. G. Padrós, 42)
Org.: Yoga Ashram Associació

12.00 h EXHIBICIÓ DELS 
BOMBERS VOLUNTARIS 
DE CALDES
Lloc: Estació d’autobusos Sagalés
Org.: Bombers Voluntaris de Caldes

14.00 h DINAR SOLIDARI  
EN FAVOR DELS REFUGIATS
Els tiquets es vendran el mateix dia 
i seran donatiu lliure
Lloc: Parc de l’Estació
Org. PAH i El Centre, Ateneu D. i P.

16.30 h THE EXPLORER SHOW: 
cançons, jocs i màgia en anglès
Lloc: Carrer de Joan Samsó
Org.: Cambridge School

16.30 h  XERRADA sobre la 
situació actual al camp de 
refugiats de Vasilika (Grècia) 
i sobre el Projecte EKOPROJECT
Lloc: Parc de l’Estació
Org. PAH i El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista

16.30 h TALLER DE MANUALITATS
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Cambridge School

17.00 h ENGRESCA’T AMB ELS 

ESCALDATS Iniciació al món  
casteller i photocall 20è aniversari
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Castellers de Caldes

17.00 h VI MILLA URBANA 
Sortida: Aparcament de la plaça de 
l’Església Preu inscripció: 1 euro 
(prebenjamí, benjamí, aleví i
infantil) i 3 euros (cadet, juvenil, 
veterans i absoluta). Inscripció 
presencial al CN Caldes fins al 6 
d’octubre i inscripció virtual i  
informació a la pàgina web  
cncaldes.cat/atletisme

18.00 h TEATRE MÒBIL 
PRESENTA: XARIVARI
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org: Grup Rialles de Caldes i Acció 
Cívica Calderina

18.00 h CONCERT DE TARDA  
AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA
Lloc: Envelat
Preu: 5 €. Venda anticipada al 
Museu Thermalia. Venda abans de 
l’actuació, al costat de l’envelat, de 
17.00 h a 17.45 h

18.00 h CONCERT A CÀRREC 
DEL CANTAUTOR ORIOL BARRI 
EN FAVOR DELS REFUGIATS
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic 
i Progressista i la PAH

18.30 h CERCAVILA BASTONERA 
AMB LES COLLES CONVIDADES
Inici: Av. Pi i Margall / carrer Homs
Final: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Bastoners de Caldes

20:00 h BALLADA BASTONERA
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
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21.00 h CORREFOC AMB 
SENTCREMATS DE SENTMENAT I 
EL BALL DE DIABLES DE CALDES
Inici i final: Pl. de la Font del Lleó
Org.: Assoc. Ball de Diables

22.00 h GRAN BALL AMB 
L’ORQUESTRA MARAVELLA
Lloc: Envelat

22.30 h LECTURA DE VERSOTS
Nota: Horari aproximat en funció 
del final del Correfoc
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Assoc. Ball de Diables

23.00 h CONCERT AMB EL DILUVI 
+ AIMARAI + SRA. TOMASA + 
GRAVITY DJ
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: El Centre, Ateneu D. i P.

00.30 h DJ UNCHI & ROXO
Lloc: Envelat
5.00 h FI DE FESTA 

9 Diumenge
 9.30 h INSCRIPCIONS AL IX 
CONCURS POPULAR DE GOSSOS 
DE RAÇA I DE NO RAÇA
Lloc: Parc de Can Rius
Org.: Caldes Animal

De 10.00 h a 20.00 h
18a TÓMBOLA DE FESTA MAJOR
(a benefici de l’entitat)
Lloc: Fundació Santa Susanna

10.00 h PARTIDES SEMIRÀPIDES 
D’ESCACS.
Campionat obert a tothom
Inscripcions fins 30 minuts abans 
de l’inici o al correu club.escacs.
caldes@gmail.com. Inscripcions: 
escacs.entitatsdecaldes.cat
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Club Escacs Caldes

10.00 h PLANTADA DE GEGANTS  
I CAPGROSSOS
Lloc: Envelat
Org.: Colla de Geganters de Caldes

10.30 h IX CANCURS POPULAR DE 
GOSSOS DE RAÇA I DE NO RAÇA 
Vine amb el teu gos!
Informació i inscripcions a www.
caldesanimal.org, 666 526 181 i 
caldesanimal@caldesanimal.org
Lloc: Parc de Can Rius
Org.: Caldes Animal

12.00 h CERCAVILA DE GEGANTS  
I CAPGROSSOS
Inici: Envelat. Final: Font del Lleó
Org.: Colla de Geganters de Caldes

12.00 h HOLI PARTY
Lloc: Parc de l’Estació

Org: PAH Caldes

12.00 h MISA DE FESTA MAJOR. 
OFICI SOLEMNE DE SA MAJESTAT
Lloc: Església de Santa Maria
Org: Parròquia de Santa Maria

12.30 h CORI DANSES  
DE SAN ROQUE DE SILES
Lloc: Envelat

12.30 h Vols adoptar un gos? VINE 
A LA DESFILADA DE GOSSOS DE 
LA PROTECTORA! I LIURAMENT DE 
PREMIS DEL IX CONCURS (13.30 h)
Lloc: Parc de Can Rius
Preu inscripció: anticipada, 3 €; el 
mateix dia, 5 € i socis, 1 €
Org.: Caldes Animal

13.00 h BALLADA DE GEGANTS 
I CAPGROSSOS
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Colla de Geganters de Caldes

13.30 h LLIURAMENT DE PREMIS 
DEL CONCURS MANOLO HUGUÉ
Lloc: Plaça de la Font del Lleó

17.30 h CIRC: LA CIA HOTEL 
IOCANDI PRESENTA ESQUERDES
Lloc: Plaça de la Salut

18.00 h SARDANES DE FESTA 
MAJOR AMB LA COBLA SANT 
JORDI, CIUTAT DE BARCELONA
Lloc: Plaça de la República
Org.: Agr. Sardanista Calderina

18.30 h TEATRE: HOMES
Interpretada pel GEC.
Lloc: Sala Gran del Casino
Preu: 10 € -12 €
Org.: Fundació Casino de Caldes

18.30 h CONCERT AMB JUAN 
MANUEL GALEAS (FLAMENC)
Lloc: Parc de l’estació
Org: El Centre, Ateneu D. i P. i la PAH

19.00 h CONCERT BENÈFIC  
AMB OQUES GRASSES
Lloc: Envelat
Preu benèfic: 10 €. Entrades  
anticipades a Tot Música, 
Pedragosa i Thermalia. Venda 
abans de l’actuació, al costat de 
l’envelat, de 18.00 a 18.45 h.
Venda a internet a:  
www.oquesgrasses.com
Org.: Junta Local de l’Assoc. 
Contra el Càncer

De 20.00 h a 2.30 h 
BUMBAG FEST 2016 (HIP HOP)
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: El Centre, Ateneu D. i P.

20.30 h CORREFOC INFANTIL 
amb els Diables de Sant Feliu de 

Codines i la colla Infantil del Ball 
de Diables de Caldes de Montbui. A 
continuació, VERSOTS INFANTILS 
DE FESTA MAJOR.
Nota: el correfoc infantil està 
pensat perquè hi participin els més 
petits. Per raons de seguretat no 
està permès que hi participin  
persones adultes.
Inici i final: Pl. de la Font del Lleó
Org.: Assoc. Ball de Diables

22.00 h MASTERCLASS DE SALSA
Lloc: Envelat

0.00 h DJ ANACLETO
Lloc: Envelat

10 Dilluns
10.00 h 10a FESTA GRAN: 
xocolatada, música, humor, 
danses, jocs tradicionals i refrigeri
Lloc: Envelat
Org.: Coordinadora de Gent 

10.00 h SORTIDA A PAINTBALL
Inscripcions: Espai Jove El TOC
Org.: Nervi Jove

12.00 h Vols descobrir les 
tècniques del circ? TALLER DE CIRC 
PRESENTA CIRC A LES GOLFES
Activitat adreçada a totes les edats
Lloc: Parc de l’Estació

17.00 h VIII FESTIVAL DE 
LES ARTS I LA DANSA DE 
CALDES DE MONTBUI, PER LA 
DERMATOMIOSITIS JUVENIL
Lloc: Envelat
Org.: AV Barri del Bugarai

18.00 h ESCENARI JOVES TALENTS
Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Org.: Nervi Jove

19.00 h XOCOLATADA POPULAR 
AMB XURROS, PER LA 
DERMATOMIOSITIS JUVENIL
Lloc: Envelat. Preu: 1 €
Org.: AV Barri del Bugarai

19.30 h MISSA DELS DIFUNTS 
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia de Sant Maria

20.00 h HAVANERES A CÀRREC  
DE PORT BO I ROM CREMAT
Lloc: Envelat

22.15 h FI DE FESTA MAJOR  
PILAR CAMINAT
Inici: Pl. l’Àngel. Final: Pl. l’Església
Org.: Castellers de Caldes
NIT, LLUM I BASTONS
Lloc: Plaça de l’Església
Org.: Bastoners de Caldes

CORRETRACA AMB ESPECTACLE 

PIROTÈCNIC
Lloc: Plaça de l’Església.
Org.: Ball de Diables

11 Dimarts
0.00 h ASSAIG ESPECIAL
Vine a fer pinya i guanya la  
samarreta de la colla per lluir-la 
l’endemà a la diada.
Assaig de la canalla (20.00 h). 
Assaig general (21.00 h)
Lloc: Local dels Castellers  
(c. General Padrós, 35)
Org.: Castellers de Caldes

20.30 h SÖKO CLUB COMEDY 
PRESENTA MONÓLOGOS 10 
AMB JOSE CORBACHO I TXABI 
FRANQUESA
Lloc: Sala gran del Casino
Preu: 17 € - 20 €. Entrades  
anticipades: Hotel Vila de Caldes, 
Papereria M. Dolors, Söko Club,
cultura@casinodecaldes.cat i  
www.tiquetea.com
Org.: Soko Club

12 Dimecres
11.00 h CERCAVILA CASTELLERA
Inici: Envelat. Final: Font del Lleó
Org.: Castellers de Caldes

11.30 h INAUGURACIÓ DE 
LA PLAÇA DE 9
Lloc: façana de l’Ajuntament
Org.: Castellers de Caldes

12.00 h DIADA CASTELLERA DEL 
20è ANIVERSARI amb les colles 
Minyons de Terrassa, Capgrossos 
de Mataró i Castellers de Caldes
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Castellers de Caldes

18.00 h BALL DE TARDA DEDICAT 
ALS SOCIS
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Gent Gran l’Esplai

18.30 h ELS NOVIOS DE ROSITA
Musical líric de la cia Sarsueleros, 
Lloc: Sala gran del Casino
Preu: 12 € -15 €
Org.: Fundació Casino de Caldes

22.00 h SOPAR MUSICAL  
DE MONTADITOS
Lloc i Org.: La Llamborda

13 Dijous
18.00 h ESPECTACLE DE MÀGIA  
LA DAMA INQUIETA
Lloc: Biblioteca

14 Divendres
11.30 h MISSA I OFRENA FLORAL

Lloc: Santuari del Remei
Org.: Fundació Santa Susanna

17.00 h CONCENTRACIÓ DE 
PATINETS I XOCOLATADA 
SOLIDÀRIES
Lloc: Carrers de les Corts Catalanes 
i Joan de la Cierva 
Org.: Som Escola Pública

15 Dissabte
8.00 h MATINAL EXCURSIONISTA 
DE CAPVUITADA SOLIDÀRIA AMB 
LA DERMATOMIOSITIS JUVENIL
Hi haurà dos recorreguts amb dos 
nivells de dificultat, un de fàcil, curt 
i amb poc desnivell, i un de més 
exigent amb més distància.
Aportació de 5 €.Preinscripció al 
web del Centre Excursionista 
Lloc: Parc de Can Rius
Org: CECMO

10.00 h TORNEIG DE COUNTER 
STRIKE SOURCE
Lloc: Espai Jove El TOC
Org.: Nervi Jove

11.00 h 2n TORNEIG DE CATAN
1r premi, trofeu; 2n premi, diploma
Lloc: Plaça de la República
Inscripcions prèvies gratuïtes: La 
Caverna de Voltir (c. Homs, 14)
Org.: La Caverna de Voltir

11.30 h EXHIBICIÓ D’ARTS 
MARCIALS: Karate, Taekwondo i
Aikido, Taixí
A favor campanya #menjasaimoute   
Lloc: Plaça de l’11 de setembre
Org.: Assoc. Cultural Aikido Sakaki

12.00 h VISITA GUIADA DE SANT 
SEBASTIÀ DE MONTMAJOR
A càrrec de: Gestart

16.00 h 4a CURSA DE LA FONT 
DEL DIMONI I CURSA INFANTIL  
DE 700 m I 1.000 m
Inscripcions a cursafontdeldimoni.
blogspot.com.es
Sortida i arribada: Parc de Can Rius
Org.: Club Atlètic Calderí

19.00 h CONCERT: LORCA I 
MÚSICA; EL MISTERI DE L´AMOR
A càrrec de Flaustaff i Ferran 
Devesa, actor
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls 

20.00 h 1er HOT WATER TOWN 
WEEKEND (ROCK’N’ROLL)
Lloc: El Centre, Ateneu D. i P.
Preu: 8€ socis, 10 € simpatitzants
Org: Three Cool Cats i Back Beat 
Sessions

21.00 h SOPAR INTERCULTURAL

Lloc: Parc de l’Estació
Preu: 10€. Venda de tiquets al 
Museu Thermalia i al Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

21.30 h SOPAR BALL DE FESTA 
Restauració de la Llamborda i 
música de JOAN CUSCÓ
Lloc: Sala Gran del Casino
Preu: 45 € - 50 €
Org.: Fundació Casino de Caldes

16 Diumenge
9.00 h 32a TROBADA DE COTXES 
ANTICS VILA TERMAL DE CALDES
Inici i final: Plaça de Catalunya
Org.: AV Catalunya

9.30 h TROBADA DE CARROS I 
PUJADA AL REMEI
Sortida: Aparcament el Tint
Arribada: Santuari del Remei

10.00 h TROBADA DE PUNTAIRES
Lloc: Passeig del Remei
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

10.00 h PARTIDES RÀPIDES PER 
A TOTHOM
Inscripcions al lloc de l’acte fins 
a mitja hora abans de començar, 
o al correu club.escacs.caldes@
gmail.com
escacs.entitatsdecaldes.cat
Lloc: Passeig del Remei
Org.: Club Escacs Caldes

10.00 h FIRES I MOSTRES
Lloc: Passeig del Remei

10.30 h SOLEMNITAT DE  
LA MARE DE DÉU DEL REMEI
Lloc: Santuari del Remei
Org.: Parròquia de Santa Maria

12.00 h CERCAVILA DE 
CAPVUITADA AMB BASTONERS, 
GEGANTERS, SARDANISTES i 
CASTELLERS
Inici: Plaça de la Font del Lleó. 
Final: Ermita del Remei
Org.: Entitats de cultura popular

12.15 h SARDANES DE 
CAPVUITADA AMB LA COBLA 
GENISENCA
Lloc: Recinte del Remei
Org.: Agr. Sardanista Calderina

20.00 h CONCERT CORAL
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Coral Guisla

20.00 h RUMBA CATALANA 
AMB L’ACTUACIÓ DE SABOR 
DE GRÀCIA
Lloc: Sala gran del Casino
Preu: 12 € - 15 €
Org.: Fundació Casino de Caldes
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Concerts i dj

facebook la central de comunicación

Música   LA CARPA DEL PARC DE L’ESTACIÓ ES CONSOLIDA COM A ESPAI JOVE, AMB LA COL·LABORACIÓ DEL CENTRE

Arriba el dia de la bèstia

RAP METAL  La banda es va fer coneguda pel tema central de la pel·lícula ‘El día de la bestia’

Enguany, la carpa del parc de l’Es-
tació es consolida com a Espai 
Jove, després de la col·laboració 
iniciada l’any passat amb el Centre 
Ateneu Democràtic i Progressista, 
que llavors celebrava els seus 150 
anys. L’experiència va ser tan posi-
tiva que enguany l’entitat torna a 
ser coorganitzadora –amb l’Ajun-
tament– de molts dels actes del 
parc, en què també hi tindrà una 
presència important la PAH. 

Divendres, el Centre portarà 
a l’espai jove dos grups locals, 
Greenfield i PKO (punkrock), que 
escalfaran l’ambient abans del 
plat fort: els mítics Def con Dos, 
pioners del hip-hop i el rap punk 
metal a l’Estat espanyol. 

‘Alzheimer pal pueblo’
Alzheimer pal pueblo és el nom 
de la gira d’aquest any de Def con 

Dos, caracteritzats per un so con-
tundent i unes lletres plenes de 
compromís social, iròniques i so-
vint amb jocs metafòrics i dobles 
sentits.  

El reconeixement de la banda 
gestada a Vigo va arribar amb la 
pel·lícula d’Àlex de la Iglesia El día 
de la bestia (1996) per a la qual 
van compondre el tema central 
–tot i que ja feia anys que publi-
caven discos i ja havien composat 
el tema central d’Acción Mutante, 
del director basc. Feia poc que la 
banda, amb el disc Alzheimer, ha-
via evolucionat definitivament del 
hip-hop al rap punk metal. L’èxit 
va continuar amb Ultramemia 
(1997), De poca madre (1999) i 
Dogmatofobia (2000), amb gires 
per Europa i Amèrica. Després de 
quatre anys innactius, Def con Dos 
va tornar el 2004 amb Recargan-

Primer Hot Water 
Town Weekend
Ja arribada la Capvuitada, dis-
sabte (20 h), el Centre acollirà 
el primer Hot Water Town Wee-
kend, un festival de rock and 
roll organitzat per Three Cool 
Cats i Back Beat Sessions. El 
vespre comptarà amb els direc-
tes de The canary sect i Wax & 
Booguie, i a la mitjanit hi haurà 
sessions de dj. L’entrada val 10 
euros (8 per als socis). El Hot 
Water Town Weekend conti-
nuarà diumenge a Canfanga, 
amb un vermut amb música.

ROCK AND ROLL 

El cantant flamenc de Sant Feliu 
de Codines Juan Manuel Galeas 
serà diumenge a la tarda (18.30 
h) a la carpa del parc de l’Esta-
ció per oferir un concert amb 
temes de diferents pals del fla-
menc, alguns dels quals cantats 
en català. Tot i que hi domina la 
base flamenca, la música de Ga-
leas també té fortes influències 
del jazz, el rock i el blues.

Juan Manuel Galeas 
serà a la carpa jove

FLAMENC

do, Hipotécate tú (2009) i un disc 
per celebrar el seu 20è aniversari, 
el 2010. A Caldes repassaran els 
temes de la seva llarga trajectòria, 
que compta amb altres treballs, 
com el més recent España es idiota 
(2013) i Dos tenores (2015).

Després de la contundència de 
Def con Dos, la nit acabarà amb 
una festa petarda de la mà de The 
Mediaplayers.

Festival de hip-hop
El hip-hop serà també el protago-
nista del vespre i nit de diumen-
ge, amb el Bumbag Fest’16, que 
durà a la carpa del parc coneguts 
del gènere, com Charlie Tzara, DL 
Blando i Wax Dee, que presenta-
ran un grup emergent de terres 
gallegues. També hi haurà un 
espai per als locals en una show-
case, protagonitzada per Vinnie 

Chesse, Hashassin i Sito 1851, 
que comptaran amb la col·labora-
ció de l’artista local Purp CA i el 
barceloní T. Sombra.

Sra. Tomasa i Aimarai
La nit de dissabte tindrà un altre 
caire musical, en què el prota-
gonisme serà per a la rumba i el 
mestissatge. Obrirà la vetllada el 
grup de folk mediterrani El Diluvi, 
amb la barreja de rumba, reggae, 
cúmbia i la música tradicional 
d’arrel valenciana, que posen el 
servei d’un homenatge a Ovidi 
Montllor. Seguidament serà el 
torn dels graciencs Aimarai, amb 
una rumba també plena d’influèn-
cies d’estils diferents i amb molt  
humor. Sra. Tomasa serà el colofó 
de la nit, que es tancarà amb Gra-
vity Dj. La banda barcelonina Sra. 
Tomasa està presentant arreu de 
l’Estat el seu disc Mandinga, una 
barreja de les darreres tendències 
de l’electrònica i la música llatina. 
Per no parar de ballar. n

La Coral Guisla de Caldes ac-
tuarà el diumenge de la Capvui-
tada (19 h) a la Sala Noble de 
Can Rius, com és habitual cada 
any. Sota la direcció de Gemma 
Tatay, la trentena de cantaires 
oferiran un repertori divers. La 
Coral Guisla es va crear el 1982, 
tot i que un any abans ja s’havia 
gestat per l’impuls de professors 
de la incipient Escola de Música 
Joan Valls.

La Coral Guisla 
actuarà a Can Rius

CORS

Concert dels grups locals 
Green Field i PKO
Dia i hora: Divendres 7 (22 h)

Concert de Def con Dos
Dia i hora: Divendres 7 (1 h)

Festa petarda amb 
el Col·lectiu Mediaplayers
Dia i hora: Divendres 7 (3 h)

Concert amb El Diluvi,  
Aimarai, Sra. Tomasa 
i Gravity Dj
Dia i hora: Dissabte 8 (23 h)

Bumbag Fest 2016 (Hip Hop)
Dia i hora: Diumenge 9 (20 h)

Escenari Joves Talents
Dia i hora: Dilluns (18 h)
Org.: Nervi Jove

Lloc: Carpa del parc de l’Estació

Els mítics Def con Dos obriran els directes el divendres
La Sala Noble de Can Rius aco-
llirà el dissabte de Capvuitada 
(19 h) el concert Lorca i Música, 
a càrrec de l’orquestra de flau-
tes travesseres Flaustaff, creada 
el 2000 a l’Escola Municipal de 
Música Joan Valls de Caldes, i 
de l’actor també calderí Ferran 
Devesa. Després de l’èxit dels 
40 principals de la música clàssi-
ca, Flaustaff estrena ara aquest 
muntatge inspirat en l’obra del 
poeta de Granada.

Recital de l’orquestra 
de flautes Flaustaff

CINEMA

The Penguins aproparan 
el reggae als més menuts

ELS MÉS MENUTS TAMBÉ TINDRAN UN MOMENT DE PROTAGONISME DIVENDRES A LA CARPA DEL CENTRE

Divendres (17.30 h), la carpa del parc de l’Estació es convertirà en un es-
pai per al públic familiar gràcies a la proposta Reggae per Xics, de la banda 
The Penguins. De l’èxit dels primers concerts el 2011 adreçats als infants 
va sortir-ne un disc amb el mateix nom el 2012, que ha estat precedit del 
Pugem al tren (2014). Les cançons dels dos treballs es podran gaudir di-
vendres, així com ballar i riure amb les coreografies dels músics. Amb Re-
ggae per Xics, la banda ofereix un repertori de cançons populars i d’autor 
d’arreu de Catalunya passades pel sedàs dels ritmes i les músiques jamai-
canes. S’estableix així una combinació única entre el repertori popular i 
l’estil conegut com a reggae (amb moltes de les seves variants) que tenen 
com a resultat un espectacle dinàmic, alegre i participatiu. n REGGAE PER XICS  El projecte ha fet centenars d’actuacions des de 2011

the penguins
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Concerts

Si hi ha una agenda en aquest 
país realment plena deu ser la 
dels osonencs Oques Grasses, que 
d’uns anys ençà omplen els esce-
naris de festes majors, festivals 
i altres esdeveniments –com el 
Concert per la Llibertat el passat 
Onze de Setembre i les festes de 
la Mercè de Barcelona.

Tampoc no faltaran a Caldes i 
ho faran al costat de la junta local 
de l’Associació Contra el Càncer 
que, com cada any, organitza el 
concert benèfic el diumenge de 
festa major.

Oques Grasses són Arnau Alti-
mir (bateria i veus), Guillem Realp 
(baix i veus), Joan Borràs (teclat 
i veus), Josep Valldeneu (saxo i 
veus), Miquel Biarnés (trombó, 
percussió i veus), Miquel Rojo 
(trompeta i veus) i Josep Monte-
ro (guitarra i veu principal), set 
músics –la majoria provinents de 
l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC)– que amb el 
seu reggae, amb tocs de pop i ple 

Música i solidaritat  ELS DE RODA DE TER PORTARAN ELS TEMES DEL DARRER DISC, ‘YOUPONI’, I ALTRES QUE ELS VAN FER CONEGUTS

El reggae eclèctic d’Oques Grasses 
s’alinea amb la lluita contra el càncer

La solidaritat dels calderins també es po-
sarà a prova en la jornada que la PAH i el 
Centre han organitzat per recaptar fons 

La PAH i el Centre fan una jornada 
per recollir fons per als refugiats

d’humor i energia, han sabut con-
quistar el públic.

El tercer disc
Oques Grasses presentaven la 
primavera d’aquest any el seu 

tercer disc, Youponi, que ha tingut 
la mateixa acceptació que els pre-
cedents –Digue-n’hi com vulguis 
(Chesapik, 2014) i Un dia no sé 
com (2012)–. Oques Grasses es va 
formar l’any 2010 a Roda de Ter, 

però la seva música no es va fer 
coneguda fins al llançament del 
seu primer disc –autoeditat–. Van 
decidir llançar el seu segon disc, 
en el qual van mantenir especial-
ment el seu estil reggae a cinc de 

EL DIRECTE D’OQUES GRASSES  En un dels concerts de la gira del segon disc

g.farfalla

DINAR, XERRADA I CONCERT EN SUPORT A LA INICIATIVA EKO PROJECT

Les Holi Party s’han convertit en un dels 
actes festius familiars més exitosos dels úl-
tims anys. Aquesta activitat primaveral, ce-
lebrada originàriament per hindús i sikhs, 
ha fet fortuna a Europa i ha omplert places i 
parcs de colors. La PAH portarà la Holi Par-
ty diumenge al migdia al parc de l’Estació. n

El boom de les Holi 
Party arriba a Caldes

Concert benèfic 
amb Oques Grasses
Dia i hora: Diumenge 9 (19 h)
Preu: 10 euros. Venda anticipada 
a Tot Música, Pedragosa i 
Thermalia. Venda abans de
 l’actuació, al costat de l’envelat, 
de 18 a 18.45 h. Venda a Internet 
a www.oquesgrasses.com.

Masterclass de salsa
Hora: 22 h

Dj Anacleto
Hora: 24 h

Lloc: Envelat

les cançons, i van explorar-ne al-
tres a la resta. El mateix any, van 
guanyar el Premi Enderrock al 
grup revelació segons la votació 
popular. D’altra banda, la seva 
cançó Així és el teu Nadal va ser 
l’escollida com a tema del perío-
de nadalenc de TV3 i Catalunya 
Ràdio. Des de llavors, han actuat 
arreu dels Països Catalans, així 
com a l’exterior, amb concerts a 
Londres, Gal·les i Nova York. Tot 
i estar a la venda, les cançons del 
grup també es poden descarregar 
de manera gratuïta a la seva pàgi-
na web, oquesgrasses.com. n

per al projecte Eko Project, un grup de vo-
luntaris catalans que intenta millorar la 
vida dels refugiats i als desplaçats per una 
guerra.

Així, dissabte, l’espai del parc de l’Estació 
acollirà un dinar solidari (14 h). En aca-
bat, s’hi farà una xerrada (16.30 h) sobre 
la situació actual al camp de refugiats de 
Vasilika (a Grècia), on treballen els volun-
taris d’Eko Project, entre els quals el veí de 
Caldes Arnau Galí. La jornada acabarà amb 
un concert (18 h) del cantautor Oriol Barri, 
que tocarà temes del seu disc, Nosaltres, 
que passa des del rock enèrgic al pop an-
glès i el folk americà, passant per la rumba 
festiva i el reggae. n

ORIOL BARRI 

roser gamonal

L’AV Barri del Bugarai organitza dilluns (17 
h) el vuitè Festival de les arts i la dansa de 
Caldes, per la dermatomiositis juvenil. L’ac-
te, que se celebrarà a l’envelat, finalitzarà 
amb una xocolatada popular amb xurros 
(19 h), que també recollirà beneficis per al 
Banc d’Aliments de Creu Roja de Caldes. n

L’AV Bugarai, amb 
el Banc d’Aliments
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orQueStra maraVella

Música   TAMBÉ HI HAURÀ HAVANERES AMB PORT BO I MASTERCLASS DE SALSA

La Salseta del Poble Sec 
i la Maravella, a l’envelat

LA MARAVELLA  La formació gironina serà dissabte a l’Envelat per oferir un concert i una nit de ball 

Les nits a l’envelat es presenten 
plenes de ball amb les orquestres 
que l’ompliran d’una festa que 
culminarà amb música punxada 
per diversos discjòqueis. 

La Salseta del Poble Sec obrirà 
el cartell divendres (22.30 h). 
Amb quatre dècades dins del pa-
norama musical, l’orquestra, en-
capçalada i creada per Salvador 
Escribà, farà un repàs del seu ex-
tens repertori festiu amb temes 
propis i versions, i amb el rock-
and-roll al capdavant. 

L’orquestra continua fidel als 
seus principis i així ho posarà 
de manifest a l’escenari la seva 
desena de components. Finalit-
zada l’actuació, el dj Jordi Vbaixa 
punxarà música dels anys 80. Tot 
seguit actuarà dj Söko, que tan-
carà la nit de divendres. 

Qui tampoc no faltarà a les nits 
d’envelat calderines serà l’Or-
questra Maravella, tot un clàssic. 
L’orquestra gironina, que hi ac-
tuarà dissabte, oferirà el seu am-

pli repertori de temes coneguts 
catalans i altres cançons interna-
cionals perquè el públic pugui ba-
llar fins a la matinada. 

Els seus seguidors tindran no-
vament l’oportunitat de gaudir de 
l’orquestra Maravella en un con-
cert més calmat, de tarda (l’entra-
da té un preu de 5 euros, i es pot 
comprar anticipada al Thermalia 
o bé el mateix dissabte, de 17 a 
17.45 a l’envelat). 

El punxadiscos Unchi & Roxo 
canviarà el registre musical i 
clourà la matinada festiva. 

Havaneres amb Port Bo
Els aires mediterranis tampoc 
no faltaran a la festa major d’en-
guany. Dilluns, a les 20 h, el grup 
d’havaneres Port Bo de Calella de 
Palafrugell portarà a Caldes els te-
mes més mariners. 

El repertori heretat en gran 
part dels vells cantaires de Calella 
està format per havaneres, valsos 
mariners, balades, boleros i sar-

Ball La Salseta del Poble Sec
Dia i hora: Divendres 7 (22.30 h)

Dj Jordi Vbaixa amb música 
dels ‘80 i Dj Söko
Dia i hora: Divendres 7 (1 h)

Concert amb l’Orquestra 
Maravella
Dia i hora: Dissabte 8 (18 h) 

Ball amb Orquestra Maravella
Dia i hora: Dissabte 8 (22 h)

Dj Unchi & Roxo
Dia i hora: Dissabte 8 (00.30 h)

Havaneres amb Port Bo
Dia i hora: Dilluns (20 h)

Lloc: Envelat

Música i equilibris amb la 
companyia Hotel Iocandi 

Circ  ES REPRESENTARÀ DIUMENGE A LA PLAÇA DE LA SALUT

danes, entre altres gèneres. Ac-
tualment el grup el formen Josep 
Nadal, Irineo Ferrer i Carles Casa-
novas. La música marinera anirà 
acompanyada de rom cremat per 
a tothom. n

Els més petits també tindran el seu 
protagonisme amb actes com les 
Olimpíades Infantils que se cele-
braran dissabte a la plaça de Cata-
lunya (10 h). Durant el matí el Club 
Atlètic Calderí farà activitats lúdi-
ques no competitives per acostar 
el món de l’atletisme als infants. 

Canviant de registre, i el mateix 
dissabte, Cambridge School ofe-
rirà una tarda de cançons, jocs i 
màgia en anglès al carrer de Joan 
Samsó (16.30 h). 

Rialles de Caldes i Acció Cívica 

Calderina també té una propos-
ta teatral i circense per al públic 
familiar i portarà a la plaça de la 
Font del Lleó la companyia Teatre 
Mòbil, amb l’espectacle Xarivari 
Blues, inspirat en la pel·lícula The 
Blues Brothers.

Els infants més creatius també 
tindran l’oportunitat de mostrar 
els seus dots dissabte (a partir 
de les 9.30 h) al 40è Concurs de 
dibuix Manolo Hugué, a la plaça 
de la Font del Lleó. Les categories 
van des dels 4 fins als 15 anys. n

Atletisme, jocs en anglès 
i teatre per als més menuts

Activitats infantils  SE CELEBRARAN LES OLÍMPIADES

dani ÁlVareZ

COMPANYIA  Formada per Tomeu Aumer, Griselda Juncà i Joana Gomila

Una dècada de Festa Gran a l’envelat
La Coordinadora de Gent Gran, que aplega una desena d’entitats, celebrarà 
enguany el 10è aniversari de la Festa Gran, amb xocolatada, música, hu-
mor, danses, jocs tradicionals i un refrigeri a l’envelat. Serà dilluns, a partir 
de les 10 del matí.

Ball i DJ

Amb un llenguatge propi entre 
la tragèdia i la comèdia, la jove 
companyia Hotel Iocandi situa la 
tècnica de circ i la música en di-
recte al servei d’un univers farcit 
de preguntes sobre la fragilitat de 
l’ésser humà. En aquesta ocasió 
ho fa amb l’espectacle Esquerdes, 
que es representarà diumenge 
(17.30 h) a la plaça de la Salut. 

Esquerdes és un espectacle de 
circ que combina l’escala d’equili-
bris, els elements aeris i la música 
a través de tres cossos en movi-
ment en un joc d’estira-i-arronsa 
entre el desig  i la fugida. El 2015 
van guanyar el premi Zirkolika. 

Hotel Iocandi va néixer a prin-
cipis de l’any 2012, quan Tomeu 
Amer i Griselda Juncà retrobar-se 
després d’haver finalitzat la seva 

etapa de formació a l’Escola de Circ 
Rogelio Rivel. D’aquest primer en-
contre va néixer la peça Esquerdes, 
seleccionada pel projecte Camins 
Emergents 2013-2014 i amb la qual 
han actuat a múltiples festivals a 
Catalunya, Espanya, França i Itàlia. 
A principis de 2013 s’afegeix al pro-
jecte la cantant Joana Gomila. 

Taller de circ
Dilluns (10 h), al parc de l’Estació, 
es farà un taller de circ adreçat a 
totes les edats. S’ensenyaran les 
tècniques del circ i es podrà expe-
rimentar què se sent fent de tra-
pezista, caminant damunt del fil o 
la bola d’equilibri, anant en mono-
cicle, provant de fer malabars amb 
anelles, pilotes o bitlles i fent girar 
el plat xinès i el diàbolo. n
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DESCOMPTE ESPECIAL PER A HOTELS: 616 507 524

Truqui ara i li farem un estudi personalitzat i sense compromís TOTALMENT GRATUÏT

www.duchavida.es   �  www.duchavida.cat

ABANS

CANVIÏ LA  
BANYERA 
PER UN PLAT
DE DUTXA

OFERTA FINS A FINAL DE MES
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C/ Josep Tarradellas, 5
08402 GRANOLLERS

(BARCELONA)

DESPRÉS

931 716 705
616 507 524

ANTILLISCANT * ANTILLISCANT * ANTIL
LIS

CA
NT

 *

EL PREU INCLOU:
� Plat de dutxa antilliscant classe 3
� Acabats de rajola a escollir 
 entre més de 20 models
� Mides de fins a 120 x 70 cm
� Aixeteria de dutxa marca TRES
� Retirada de l’antiga banyera i la runa ocasionada
� Mà d’obra

ANYS GARANTIA * ANYS GARANTIA * ANYS G
AR

AN
TIA

  *

VIDRE
TREMPAT

EN12150
MAMPARA
DE DUTXA

EN14428
GRUIX
DEL VIDRE

6 mm

A més, per 400 € pot afegir una mampara de vidre d’alta seguretat

599€
(IVA INCLÒS)

Ara per només:

Instal·lem a tot Catalunya
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Fira i Capvuitada   L’APLEC COMPTA ENGUANY AMB EL NOU CONCURS DEL MILLOR PINTXO DEL VALLÈS ORIENTAL

El passeig del Remei, seu d’artesania, 
alimentació i propostes d’entitats

LA FIRA  Entitats i artesans ompliran el passeig del Remei el diumenge de la Capvuitada

El tradicional Aplec del Remei, 
que se celebra sempre el diumen-
ge després de la celebració de la 
festa major, tornarà a reunir un 
any més propostes de caràcter so-
cial i cultural. El passeig del Remei 
serà l’espai en el qual estaran ben 
presents des de primera hora del 
matí  les entitats calderines. 

Les fires i mostres serviran 
d’aparador a diverses entitats i 
professionals de l’artesania, ali-
mentació, brocanter i antiquaris, 
amb l’exposició i venda de pro-
ductes locals, una iniciativa que 
compta cada vegada amb més ac-
ceptació.

Serà en aquest gran marc i els 
seus voltants on els visitants po-
dran gaudir d’una bona diversitat 
de propostes, algunes de les quals 
ja de llarga anomenada, com la 
32a Trobada de Cotxes Antics Vila 
Termal de Caldes, amb inici (9 h) i 
final a la plaça de Catalunya. 

La tradicional i popular pujada 
de carros fins al Santuari del Re-
mei, on tindrà lloc l’acte solemne 
als peus de la Mare de Déu del 
Remei (9 h), comptarà aquest any 
amb més d’una vintena de partici-
pants. Amb sortida des de l’apar-
cament el Tint, el recorregut dels 
carros converteix la pujada en una 
trobada singular que rememora el 
Caldes més tradicional. 

Un any més també destacarà 

amb nom propi la trobada de pun-
taires, organitzada per l’Associa-
ció Cultural de la Dona, una cita en 
la qual participaran més de 200 
persones.

Novetat gastronòmica
Una de les novetats d’aquest any 
és el concurs organitzat per triar 
el millor pintxo del Vallès Orien-
tal, el qual comptarà amb la par-
ticipació dels guanyadors de la 
via del Pintxo de la Garriga (dos 
establiments), Santa Eulàlia de 
Ronçana i Caldes, representat pel 
Cafè del Centre. 

Obres del Taller 
d’Art Manolo Hugué
Durant la festa major i la Cap-
vuitada es podran veure a la 
Sala Delger els treballs del Ta-
ller Municipal d’Art Manolo 
Hugué. L’exposició Sense títol.  
Tècnica Mixta. Taller Manolo Hu-
gué. 35 anys ensenyant art, amb 
les peces de les professores del 
taller es podran veure de 12 a 14 
h i de 18 a 20 h (excepte els diu-
menge 9 i 16, que només obrirà 
al matí). S’inaugurarà divendres 
7 (18 h) amb Genoveva Sans, 
Rosa Permanyer, Cristina Aran-
yó, Yolanda Molina i Mercè Julià.

MOSTRA 

Amb l’objectiu que tothom pu-
gui gaudir de la festa major, 
els dies 7, 8, 9 i 10 hi haurà 
servei de transport urbà, que 
s’ampliarà els 7, 8 i 9 a l’horari 
nocturn. Els busos de matinada 
faran expedicions conjuntes a 
totes les urbanitzacions –Font 
dels Enamorats, Saulons, Can 
Valls, Torre Negrell, Maspons i 
Lledoners– en funció del pas-
satge. Les matinades de dis-
sabte i diumenge sortiran cada 
hora des de la 1.15 h i fins a les 
5.15 h. El dilluns, el darrer bus 
serà a les 3.15 h.

Un bus urbà apropa 
la festa al barris

TRANSPORT

INSPIRADOR PER A UNA SARSUELA
n L’Aplec del Remei de Caldes va inspirar a Josep Anselm Clavé la primera 
sarsuela en català que es coneix. Precisament, enguany L’aplec del remei ha 
obert temporada al Teatre Nacional de Catalunya, on es va poder veure del 29 
de setembre al 2 d’octubre. Aquesta peça de teatre líric català es va estrenar 
al teatre Liceu el 1858 i es va reestrenar al desaparegut Teatre Odeon de 
Barcelona el 1864.

El guanyador serà elegit a partir 
de les puntuacions que atorguin 
totes aquelles persones que tas-
tin els pintxos presentats a con-
curs. Per al regidor de Cultura, 

Isidre Pineda, “es tracta d’una 
bona oportunitat per donar a 
conèixer les nostres propostes 
gastronòmiques, que són mol-
tes i bones, a tot el Vallès”. n

Dissabte 8 té lloc el mercat 
ecològic artesà de Caldes, que 
organitza l’AV Casc Antic, entre 
les 9 h i les 14 h. Aquest mercat 
es va crear amb la finalitat de 
singularitzar i posar en valor els 
productes alimentaris, ecolò-
gics, de proximitat i de qualitat. 
A més, aquest mercat compta 
amb una representació d’arte-
sans de manualitats. Les para-
des de menjar ecològic se situen 
a la plaça de la Font del Lleó i el 
carrer Joan Samsó, mentre que 
les parades d’artesania seran al 
lloc habitual, a l’inici del carrer 
del Forn.

Productes ecològics  
i parades d’artesania

MERCATS

Exposicions LA MOSTRA, QUE INCLOU FOTOGRAFIES, DOCUMENTS I MONEDES, ES PODRÀ VISITAR FINS AL 7 DE GENER

Thermalia acull una exposició sobre 
els efectes de la Guerra Civil al municipi 
El Museu Thermalia inaugura di-
vendres l’exposició La Guerra Civil 
a Caldes (1936-1939), comissaria-
da per l’historiador Eduard Puig-
ventós i que es podrà visitar fins 
al 7 de gener de 2017.

La mostra és un recull de fo-
tografies, documents i veus dels 

efectes de la guerra sobre la vila de 
Caldes de Montbui. També inclou 
monedes de Caldes, atès que la vila 
va ser un dels municipis que es va 
afegir a les emissions monetàries 
oficials a través dels ajuntaments, 
durant la Guerra Civil.

Aquesta és una mirada al passat 

que incorpora nombrosos testi-
monis orals dels anys de guer- 
ra gràcies a dos grans projectes 
fets anteriorment. D’una banda, 
el llibre Caldes de Montbui 1936-
1939. Entra la il·lusió i el dol. Re-
volució i Guerra Civil, que van 
publicar l’any 2008 l’Ajuntament 

i l’Abadia de Montserrat, i que va 
incloure entrevistes a nombroses 
persones –unes veus que es po-
dran sentir a l’exposició–.

D’altra banda, l’exposició per-
met veure el documental Temps 
de Revolta 1936-1939, el segon 
projecte de vídeo fet per l’Ajun-
tament de Caldes per perpetuar 
la memòria oral calderina, que 
es va estrenar al juliol i que està 
dedicat als records dels veïns més 
grans sobre la Guerra Civil. n
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