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Caldes farà bullir carrers i places
per la festa major i la Capvuitada
La gresca arrenca aquest divendres i s’allargarà fins al dia 15, Aplec del Remei
ajuntament

El cartell

BRINDIS Entitats i empreses col·laboradores van trobar-se per presentar el cartell i el programa de la festa
Caldes de Montbui ja ho té tot a
punt per posar en marxa l’última
festa major del calendari al Vallès
Oriental. Una vuitantena d’actes
per a tots els gustos i edats arrencaran aquest divendres, 6 d’octubre, i que s’allargaran fins al diumenge 15, durant la Capvuitada i
el tradicional Aplec del Remei.

Un any més, el programa estarà farcit d’activitats variades,
des de la sessió de circ amb la
companyia Los Herrerita i el ball
amb l’Orquestra Maravella fins a
les actuacions infantils de Jaume
Barri i el folk de Folkids, així com
les havaneres dels Pescadors de
l’Escala. També, com és habitual,

Bus nocturn i afectacions de trànsit
Durant els dies de festa major hi haurà afectacions a l’estacionament en
diversos espais. Quedaran afectats en diferents graus el pàrquing de
l’Estació, el carrer Joan Samsó, la plaça de la Font del Lleó, l’avinguda Pi i
Margall (c. Homs i pl. de l’Àngel), el passeig del Remei i la plaça Catalunya.
Pel que fa a la circulació de vehicles, a més d’aquests mateixos espais
també es veuran afectats el carrer del Forn, el carrer Font i Boet, el carrer
Asensi Vega i la plaça de l’Església. D’altra banda, Sagalés habilitarà un
servei de bus nocturn extraordinari per facilitar els desplaçaments.

hi haurà espai per als espectacles d’humor, amb Improshow i el
showmag Gerard Borrell; la cultura popular –correfoc, ballada de
gegants, cercavila bastonera i sardanes amb la Cobla Sant Jordi–, i
les nits musicals ja consolidades
al parc de l’Estació, en aquesta
ocasió a càrrec dels Castellers de
Caldes. Entre els grups destacats
hi haurà Doctor Prats, Strombers,
Cesk Freixas i el sempre festiu
Miquel del Roig. entre d’altres.
A més, l’envelat rebrà de nou el
concert solidari contra el càncer,
en aquest cas de la mà d’Amics de
les Arts.
D’altra banda, el programa
compta enguany amb el suport de
21 entitats ciutadanes i 13 empreses, que han sumat una aportació
de 15.150 euros a les activitats de

La imatge del cartell d’enguany és
obra de Marc Tarrés Vilà i Yajaira Ortiz
Guzmán, guanyadors de la quarta edició
del concurs de cartells de festa major,
que el consistori convoca el febrer entre
tota la ciutadania.

festa major. Entitats i empreses
van ser convidades la setmana
passada per l’Ajuntament a Les
Cases dels Mestres per brindar
per la festa major i per conèixer el
programa i el cartell de la disbauxa calderina d’octubre. n

SEGUIMENT 2.0

#FMCaldesbull
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SALUTACIÓ

L

a Festa Major de Caldes de Montbui ja
és aquí, i serà com
sempre una festa de
tothom, popular, oberta i ben celebrada fins al darrer moment.
Gaudirem d’espectacles i concerts,
de manifestacions de cultura popular, d’exposicions i d’atraccions.
De les propostes de sempre i de
propostes més noves. Gaudirem
de l’entrega generosa de les nostres entitats, que són el batec de
la festa, que són els qui la fan més
genuïna. Gaudirem d’activitats
al carrer, a l’envelat o als equipaments cívics, culturals i esportius.
I mirarem de viure-ho tot de
manera intensa i cívica alhora. I
als que ens visitin de fora els donarem la benvinguda i els mostrarem que tenim un poble i un tarannà acollidors. Durant aquests
dies tardorencs però de festa,
gaudirem del que som i del què
ens fa singulars i agafarem força
per seguir construint, de manera
incansable, el poble que volem i
que entre tots i totes estem fent
realitat.
Gràcies a tothom -entitats, ciutadania, serveis municipals que
feu possible cada any que la festa
major gairebé més tardana de les
que fan i es desfan, sigui també de
les més viscudes.
Visca Caldes de Montbui i bona
Festa Major a tothom!

WWW.

festamajor.
caldesdemontbui.cat

4 FESTA MAJOR

dj, 5 octubre 2017

COOPERACIÓ

Música i solidaritat EL CONCERT BENÈFIC COMPTARÀ TAMBÉ AMB L’ACTUACIÓ DE CABLE OBSESSION

amics de les arts

Els Amics de les Arts duen ‘Un estrany
poder’ per lluitar contra el càncer

NOU DISC Eduard Costa, Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, a la imatge de promoció
Un poder estrany és el títol del
darrer disc d’Els Amics de les
Arts, que va sortir a la llum a la
primavera i que diumenge a l’envelat serà també un clam solidari
per a la lluita contra el càncer.
Amb desenes de concerts a l’esquena, el quartet pop ha sorprès
el públic i la crítica amb el seu
directe més contundent –amb

un paper més protagonista de
l’electrònica–, un treball que ha
estat el més aclamat després de la
seva estrena amb Bed&Bereakfast
l’any 2009. El nou treball ha estat
considerat un salt endavant de
la formació, que l’ha produït, enregistrat i mesclat amb l’escocès
Tony Doogan, una de les figures
clau per entendre la música pop

independent britànica dels darrers 20 anys –com a responsable
de bandes com Belle & Sebastian,
Mogwai i Teenage Fan Club, entre
altres–. El binomi del productor i
el quartet català ha donat com a
resultat un disc expansiu, ple de
cançons que eixamplen la sonoritat del grup, sense renunciar a la
seva identitat. La posada en esce-

L’Envelat rep les versions d’Hotel
Cochambre i l’Orquestra Maravella
L’envelat també serà l’escenari de les
nits d’orquestres, amb dues bandes referents, tot i que d’estils molt diferents.
D’una banda, divendres la coneguda
banda de versions Hotel Cochambre
oferirà el seu espectacle a partir de les
23.30 h, amb temes clàssics del pop

rock estatal i internacional.
D’altra banda, el ball més clàssic estarà servit per la reconeguda Orquestra
Maravella, que dissabte (22 h) portarà
el ritme a l’envelat. Prèviament (18 h),
al mateix envelat, oferirà el ja típic concert de tarda. El preu és de 5 euros. n

concerts
Cable Obsession i
Els Amics de les Arts
Dia i hora: Diumenge (18.30 h)
Lloc.: Envelat
Org: Junta Local de l’Associació
Contra el Càncer
Preu benèfic: 10 euros. Venda
anticipada d’entrades a Thermalia,
Stage, Tot Música, Esporta.
I també a www.elasamicsdelesarts.
cat a 12 euros.
Venda abans de l’actuació, al
costat de l’envelat, de 18 a 18.30 h.

La Fundació Santa
Susanna organitza
la 19a Tómbola
En el marc de la festa major, la
Fundació Santa Susanna d’atenció assistencial a la persona organitza la 19a edició de la Tómbola solidària, de divendres a
diumenge. S’hi podrà participar,
de 10 a 20 h, a les instal·lacions
del carrer Font i Boet, ja sigui
aportant-hi objectes i regals o
bé comprant números. La tómbola s’ha convertit en el tret de
sortida de la festa major.

DANSA

Sardanes de festa
major amb la cobla
Sant Jordi

na que es podrà veure a l’envelat
ha esat treballada i explotada per
permetre plasmar tots els matisos i ampliar l’experiència de l’àlbum en directe.
Dani Alegret (piano i veu), Joan
Enric Barceló (guitarra acústica
i veu), Eduard Costa (melòdica i
veu) i Ferran Piqué (guitarra elèctrica i veu) interpretaran El seu
gran hit, Les coses i No ho entens,
els temes més esperats del nou
repertori, que s’alternaran amb
clàssics com Jean Luc, Louisiana i
L’home que treballa fent de gos. n

Com és habitual, l’Agrupació
Sardanista Calderina ha organitzat diumenge (18 h) una ballada popular de sardanes a la
plaça de la República. En aquesta ocasió la cobla encarregada
de posar-hi la música serà la
Sant Jordi Ciutat de Barcelona,
fundada el 1983 i actualment
una de les més prestigioses del
país. La Cobla Sant Jordi ha gravat treballs discogràfics amb
Pascal Comelade i Roger Mas,
entre altres projectes.

arxiu / ctp

Havaneres amb els
Pescadors de l’Escala

HOTEL COCHAMBRE És una de les bandes més populars del país

POPULAR

L’envelat acollirà novament diumenge (20 h) les havaneres i
rom cremat. Hi ha convidat els
Pescadors de l’Escala, una formació que l’any 2014 va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat per la seva tasca durant 50 anys de difusió del
gènere de la cançó marinera.
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ELS CASTELLERS TAMBÉ HAN CONVIDAT, A LA CARPA DEL PARC DE L’ESTACIÓ, PIRAT’S SOUND SISTEMA I CESK FREIXAS, ENTRE D’ALTRES

Les Barraques tindran la banda sonora de
Doctor Prats, Strombers i Miquel del Roig
Enguany els Castellers de Caldes
seran els encarregats d’omplir
d’activitats les barraques de festa
major al Parc de l’Estació. El cartell musical és clarament festiu i
per a tots els gustos.
L’escenari de concerts l’estrenarà divendres amb Rúpits, una
formació catalana que desplega
l’estil musical soft rock, i que va
ser guanyadora del premi per
votació popular del concurs de
bandes emergents Sona9 de l’any
passat. Amb el seu vitalisme animaran l’ambient per donar pas al
cap de cartell del primer dia. Es
tracta de Pirat’s Sound Sistema,
un grup del barri de Sants nascut
el 2002 com la primera sound
sistema en català, derivada de la
tradició jamaicana de finals dels
anys 60 i que el hip-hop va utilitzar anys després. Amb el suport
de dos plats, una taula de mesclar,
bases de dancehall (ritmes evolucionats del reggae) i reggae roots,
un selector (o dj en la cultura del
hip-hop) i els dos cantants (o MC
en la cultura del hip-hop).
La nit dedicada a la música jamaicana l’acabarà d’arrodonir
la banda valenciana Auxili, una
formació de reggae –que està
presentant la seva gira Foc i Vent.
Tota la vetllada es tancarà amb Dj

STROMBERS

concerts
Rúpits
Dia i hora: Divendres 6 (22 h)
Pirat’s Sound Sistema
Dia i hora: Divendres 6 (23.15 h)
Auxili: ‘Foc i Vent’
Dia i hora: Dvendres 6 (00.50 h)
Lloc: Plaça de Catalunya
Dj Sendo
Dia i hora: Divendres 6 (2.30 h)
Arkadia Sound
Dia i hora: Dissabte 7 (22.30 h)
Doctor Prats
Dia i hora: Dissabte 7 (23.45 h)
Strombers
Dia i hora: Dissabte 7 (1.30 h)
Dj Kràpula
Dia i hora: Dissabte 7 (3.15 h)
Cesk Freixas
Dia i hora: Diumenge 8 (22 h)
Miquel del Roig
Dia i hora: Diumenge 8 ( 23.30 h)
Dj M&M
Dia i hora: Diumenge 8 (1 h)

STROMBERS La banda pujarà dissabte a l’escenari de la carpa del Parc de l’Estació
Sendo, que allargarà la festa fins a
la matinada.
Dissabte, serà la nit per a les
bandes de mestissatge més festives. Obrirà la festa la banda emergent de Barcelona Arkadia Sound,
que també aportarà una dosi de
reggae, i també d’ska.
Seguiran Doctor Prats, uns joves que han revolucionat l’escena
catalana amb el seu segon dics
Aham Sigah, i que el presenten
amb la gira Festribal 2017. Els

egarencs van néixer l’any 2014
amb la intenció de ser únicament
un grup virtual. Van treure el seu
primer disc Patates amb peix que
va suposar la seva aparició als escenaris, per primer cop a la Faktoria d’Arts de Terrassa el 2015. Tot
just un any després presentaven
el seu segon disc i iniciaven infinitat de concerts arreu del país i
d’Europa.
El moment àlgid de la nit arribarà, però, amb els ja mítics

Strombers, una banda formada a
Cardona i amb una trajectòria de
més de 10 anys de música festiva en català, amb estils diversos
com l’ska, el reggae, la cúmbia,
les rumbres, el country i el bluegrass. Strombers ha esdevingut
tot un referent de les festes populars d’arreu de Catalunya. El grup
sempre ha mostrat interès en homenatjar la cultura popular, les
festes i sons d’arrel, com són Sant
Joan, la Patum o els Castellers,

Lloc: Carpa del parc de l’Estació

i ho ha fet amb cançons. D’aquí
surten temes com La nit de Sant
Joan, Patum, Rei Carnestoltes, Pessebre Ideal i Tocant el cel amb la
mà, entre d’altres.
Novament la nit es clourà amb
un discjòquei, en aquest cas Dj
Kràpula, un calderí que apassionarà el públic amb música variada passant pels estils clàssics de
l’ska i la rumba catalana, fins a
èxits dels anys 80. n

Varietat en el món dels cantautors i en la reivindicació
Diumenge serà el torn de demostrar que en el món dels cantautors
n’hi ha per a tots els gustos. Cesk
Freixas i Miquel del Roig tenen en
comú l’interès per la cultura catalana i la reivindicació nacional,
però poca cosa més.
Cesk Freixas (Sant Pere de Riudebitlles, 1984) va iniciar la seva
activitat com a cantautor el 2004.
Des d’aleshores, i fins a dia d’avui,
ha editat sis treballs discogràfics,
ha publicat dos llibres i ha dut a
terme més de 1.500 actuacions.
Proposta és el darrer disc, editat
després de renovar-se i reivindicar un so més contundent amb
l’anterior treball discogràfic (Protesta, 2014). De nou, l’aliança inseparable amb Víctor Nin, guitarrista que l’acompanya des de l’any
2006, que ha arranjat i produït
els seus tres darrers discos, torna
a posar de manifest la vigència i
l’originalitat d’aquest treball conjunt. Amb Proposta, Cesk Freixas

CESK FREIXAS

CESK FREIXAS Actuarà a la carpa del parc de l’Estació diumenge
connecta la reivindicació amb el
vessant més constructiu de la seva
tradició ideològica, identificant-se
en la reflexió i en l’autocrítica, i
evidenciant el gir cap a sonoritats

contundents, amb la intenció de
continuar actualitzant la cançó de
protesta.
Miquel del Roig és capaç de fer
ballar durant hores un públic en-

miquel del roig

MIQUEL DEL ROIG Encadena cançons en català que ja són himnes
tregat amb només la seva veu i
guitarra, i amb una sessió que encadena cançons en català que s’han
convertit en himnes per a moltes
generacions. No és un cantautor in-

tel·lectual de paraules rebuscades;
és un home senzill preocupat per la
societat i l’herència que deixarem
a les generacions futures. Els seus
temes propis ho reflecteixen. n
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Des de la ciutat cal defensar el caràcter inclusiu i respectuós de les nostres festes i
espais d’oci amb una implicació col·lectiva,
imprescindible per tal de poder assolir-ho.
Objectiu principal: la sensibilització i la intervenció (amb unes pautes d’actuació), si
s’escau, en aquests espais festius i d’oci on
les condicions poden afavorir possibles interrelacions que donin peu a micromasclismes, assetjaments o agressions sexistes.

NO ÉS NO!
recorda tu decideixes
sobre el teu cos

Què són les agressions sexistes? Agressions físiques o psicològiques, exercides
sobre una persona per motius de gènere i/o
orientació sexual, i/o aspecte físic en relació
als estàndards estètics.
Qui les pot exercir? Qualsevol persona assetjadora que es trobi en el context, no hi
ha un patró exacte de qui emet una agressió
sexista. Es poden presentar entre persones
conegudes o desconegudes, entre companyes o no...
Les agressions sexistes són una de les representacions de la violència basada en qüestions de gènere i estan presents en tots els
àmbits, tant en el públic com en el privat. En
el context festiu i d’oci, aquestes agressions
són una de les grans problemàtiques que
impedeixen sobretot a les dones i persones
amb altres identitats i expressions de gènere no hegemòniques gaudir lliurement.
PREMISSES / CRITERIS:
§ Corresponsabilitat, enfocament conjunt de
reacció; iaxí com les dones poden i actuen
davant una agressió sexista, la resta de ciutadania també pot i ho ha de fer. Tant sols
des del rebuig, es generaran accions visibles
de tolerància zero. La passivitat i la complicitat no serveixen.
§ Facilitar l’apoderament a les persones
agredides.
§ Rebuig imminent d’agressions a altres
identitats i expressions de gènere no hegemòniques.
§ Res justifica una agressió, res.
§ Qualsevol persona pot ser un agressor /a
§ Una agressió és un abús de poder d’una
persona sobre una altra: no és un malentès,
ni un conflicte.

ACTUACIÓ DAVANT UNA AGRESSIÓ DE NIVELL 1
RESPONSABLES D’ACTIVITATS
§ Cal que tothom estigui atent
davant d’una agressió sexista.
§ Si ets present davant d’una agressió, el primer pas es poder parlar
amb la persona agredida.
§ S’ha de respectar la resposta de la
persona agredida. Si no vol donar
cap resposta és la seva decisió

AGENTS PREVENTIUS
§ Cal donar-li suport, oferir-li un
espai de seguretat apartamt-la de
l’agressor/a però sense que es senti exclosa de la festa
§ Cal dialogar amb l’agressor/a
convidant-lo a sortir de la festa.
No obstant això, hem de veure
quina actitud té, ja que no volem
una confrontació directa

ACTUACIÓ DAVANT UNA AGRESSIÓ DE NIVELL 2 i 3
AGENTS
PREVENTIUS

RESPONSABLES
D’ACTIVITATS

UNITAT MÒBIL DE LA
POLICIA MUNICIPAL
Exclusiu per Festa Major

PERSONAL
TELÈFON
SANITARI D’URGÈNCIES

VALORAR TIPUS DE NIVELL
NIVELL 2
SERVEIS PREVENTIUS
(Creu Roja, SEM, etc)
POLICIA MUNICIPAL

NIVELL 3
CENTRES SANITARIS
POLICIA MUNICIPAL

CALDES LLIURE DE SEXISME
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21.30 h
CORREBARS
Consultar informació a les xarxes socials
del Ball de Diables
Org.: Assoc. Cultural Ball de Diables
22.00 h
CONCERT DE RÚPITS (soft rock català)
Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
23.30 h
HOTEL COCHAMBRE (versions)
Lloc: Envelat
00.50 h
CONCERT D’AUXILI (reggae)
Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
02.00 h
DJ MARKIII. Lloc: Envelat

DIVENDRES 6 D’OCTUBRE
D’11.00 h a 20.00 h
19A TÓMBOLA DE FESTA MAJOR
(a benefici de l’entitat)
Lloc i org.: Fundació Santa Susanna
De 17.00 h a 19.00 h
TALLER DE CASTELLS per a totes les edats
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
17.30 h
FOLKIDS amb Pep López
(concert folk per a infants)
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
17.30 h
IOGA per a famílies o per a adults
Org.: Yoga Ashram.
Lloc: Carrer General Padrós, 42
18.00 h
L’HORA DEL CONTE especial Festa Major
a càrrec de Mercè Martínez

Lloc: Biblioteca de Caldes
18.00 h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE
MANUALITATS I PUNTES DE COIXÍ
Org.: Ass. Cultural de la Dona
Lloc: Fundació Santa Susanna
19.00 h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DELS
ALUMNES ADULTS DEL TALLER D’ART
MUNICIPAL MANOLO HUGUÉ. Obres de dibuix i pintura, gravat, escultura, ceràmica,
joieria i fotografia. Lloc: Sala Delger

02.30 h
DJ SENDO. Lloc: Carpa del Parc de
l’Estació. Org.: Castellers de Caldes
05.00 h FI DE FESTA

DIssabte 7 D’OCTUBRE
De 09.00 h a 14.00 h
TORNEIG DE TENNIS TAULA
Inscripcions prèvies al tel.670 410 288
o el mateix dia a l’envelat de 8 a 8.30 h.
Lloc: Envelat. Org.: Memorial Domingo
Nova

20.30 h
TRONADA INICIAL DE FESTA MAJOR
Org.: Ass.Cultural Ball de Diables

09.00 h
BOTIFARRADA POPULAR
Lloc: Parc de l’Estació. Org.: PAH

20.35 h
ESPECTACLE D’HUMOR: IMPROSHOW
Lloc: envelat

09.30 h
41è CONCURS DE DIBUIX MANOLO HUGUÉ
Inscripcions: de 9.30 a 11.30 h a l’Ajuntament (el mateix dia del concurs). Consulta
les bases a: http://festamajor.caldesdemontbui.cat

21.00 h
DJ CABR@. Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes

10.00 h
VI OLIMPÍADES INFANTILS
Lloc: Plaça de Catalunya
Org.: Club Atlètic Calderí
De 10.00 h a 20.00 h
19a TÓMBOLA DE FESTA MAJOR
(a benefici de l’entitat)
Lloc i org.: Fundació Santa Susanna
D’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE
EL CÀNCER DE MAMA. Punts d’informació
i diàleg. Lloc: Avinguda Pi i Margall, 46
Org.: Junta Local de l’Associació Contra
el Càncer
11.00 h
MOSTRA DE VEHICLES D’EMERGÈNCIA
Lloc: Plaça de Can Rius
Participants: Policia Local, Protecció Civil,
Creu Roja i Assoc. de Bombers Voluntaris
de Caldes
12.00 h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘L’ELECTRA. 100 ANYS D’ELECTRICITAT A CALDES
(1917-2017)’. Lloc: Museu Thermalia
Org.: Museu Thermalia i L’Electra
12.00 h
FESTA HOLI. Lloc: Parc de l’Estació.
14.00 h
DINAR POPULAR
Menú: amanida, porc cuinat sencer,
mongetes seques, pa, postre i beguda.
També hi ha menú vegetarià. Preu: 9€,
venda anticipada al Museu Thermalia, 11€
el mateix dia al parc de l’Estació
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
17.00 h
ESPECTACLE DEL SHOWMAG GERARD
BORRELL. Màgia i humor. Lloc: Parc de
l’Estació. Org.: Castellers de Caldes

17.00 h
VII MILLA URBANA DE FESTA MAJOR
Informació i inscripcions a www.cncaldes.
cat. Preu inscripció: 1€ (prebenjamí, aleví i
infantil) i 3€ (cadet, juvenil, veterans i absoluta). Inscripció presencial al CN Caldes
fins al 5 d’octubre
Sortida: Espai Jove El Toc
Org.: CN Caldes - Secció d’Atletisme
18.00 h
EXHIBICIÓ D’ARTS MARCIALS
Lloc: Plaça Catalunya
Org.: Assoc. Cultural Aikido Sakaki
18.00 h
CONCURS D’ESCALABIRRES
Demostra les teves habilitats d’equilibri
Diferents categories en funció de l’edat
Lloc: Parc de l’Estació. Org.: Castellers de
Caldes. Col·labora: El Gat Penjat
18.00 h
TEATRE: JORDI DEL RIO PRESENTA ‘MENUDA COMEDIA’. Lloc: Plaça de la Font del
Lleó. Org.: Grup Rialles de Caldes - Acció
Cívica Calderina
18.00 h
CONCERT DE TARDA AMB L’ORQUESTRA
MARAVELLA. Preu: 5€. Venda anticipada a
Thermalia o abans de l’actuació, al costat
de l’envelat de 17 a 17.45 h. Lloc: Envelat
18.30 h
CERCAVILA BASTONERA amb les colles
convidades. Inici: Av. Pi i Margall. Final: Pl.
Font del Lleó. Org.: Bastoners de Caldes
20.00 h
BALLADA FINAL BASTONERA
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Bastoners de Caldes
21.00 h
LECTURA DE VERSOTS I A CONTINUACIÓ
CORREFOC amb el ball de diables de
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Caldes i les colles convidades
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Assoc. Cultural Ball de Diables
21.00 h
DJ PUTXI
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
22.00 h
GRAN BALL AMB L’ORQUESTRA
MARAVELLA. Lloc: Envelat
22.30 h
CONCERT AMB ARKADIA SOUND
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
23.45 h
CONCERT AMB DOCTOR PRATS
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
00.30 h
DJ SÖKO-CLUB. Lloc: Envelat
01.30 h
CONCERT AMB STROMBERS
(Ska, reggae, cúmbia, rumbes, country)
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
03.15 h
DJ KRÀPULA
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
05.00 h FI DE FESTA

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE
10.00 h
PLANTADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
Lloc: Envelat
Org.: Colla de Geganters de Caldes

10.00 h
PARTIDES D’ESCACS ENTRE 4 EQUIPS
DE LA COMARCA
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Club d’Escacs de Caldes
10.00 h a 14.00 h
BALL COUNTRY JARDÍ. Workshop
i ball country. Lloc: Envelat
Org.: Assoc. Jardí Santa Susanna
Col·labora: Fundació Santa Susanna

‘THE FLAMINGOS’. Lloc: Plaça de la Salut
18.00 h
SARDANES DE FESTA MAJOR amb la Cobla
Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Ballada
popular. Lloc: Plaça de la República
Org.: Agrupació Sardanista Calderina

De 10.00 h a 20.00 h
19a TÓMBOLA DE FESTA MAJOR
(a benefici de l’entitat)
Lloc i org.: Fundació Santa Susanna

18.00 h
CONFERÈNCIA ‘LA INFLUÈNCIA DE LA
REFORMA PROTESTANT A L’ESPIRITUALITAT I LA CULTURA DEL MÓN OCCIDENTAL.
A càrrec de Bernard Coster, professor
d’història i degà acadèmic al IBSTE. Lloc:
Sala Noble de Can Rius. Org.: Església
Evangèlica carrer G.Lawrence

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

18.30 h
TEATRE DE FESTA MAJOR: ‘TERRA BAIXA’
D’ÀNGEL GUIMERÀ. Preu: 10€ - 12€
Lloc: Sala gran del Casino
Org.: Fundació Casino de Caldes

12.30 h
VERMUT ELECTRÒNIC AMB ANISETTE
SOUND. Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes

18.30 h
CONCERT BENÈFIC CONTRA EL CÀNCER:
CABLE OBSESSION (18.30 H) I AMICS
DE LES ARTS (19.00). Preu benèfic: 10€.
Venda anticipada d’entrades a: Museu
Thermalia, Stage, Tot Música, Esporta. I
també a www.elsamicsdelesarts.cat a 12€.
Venda abans de l’actuació, al costat de
l’envelat, de 18.00 a 18.45 h.
Lloc: Envelat. Org.: Junta Local de
l’Associació Contra el Càncer

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
DE DIBUIX MANOLO HUGUÉ
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
17.00 h
TARDA D’ANIMACIÓ AMB JAUME BARRI,
per a totes les edats
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
17.30 h
CIRC AMB LA CIA LOS HERRERITA:

19.15 h
CONCERT AMB GOSPEL SOUL
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Església Evangèlica c/ G.Lawrence
20.30 h
VERSOTS INFANTILS DE FESTA MAJOR I A
CONTINUACIÓ CORREFOC INFANTIl amb la
colla infantil del Ball de Diables de Caldes i
les colles convidades.

Inici i final: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Assoc. Cultural Ball de Diables
21.00 h
BALL DE GRALLES. A càrrec del grup de
grallers i percussionistes dels castellers de
Caldes i músics col·laboradors.
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
22.00 h
CONCERT DE CESK FREIXAS
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
22.30 h
FESTA SALSERA
Amb Santi i Paqui, professors de balls de
saló i ritmes llatins. Lloc: Envelat
Org.: Stage Escola d’Arts Escèniques
23.30 h
CONCERT DE MIQUEL DEL ROIG (cantautor). Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
24.00 h
DJ MÚSICA LLATINA. Lloc: Envelat
01.00 h
DJ M&M. Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes

dilluns 9 D’OCTUBRE
10.00 h
FESTA GRAN: XOCOLATADA, MÚSICA,
HUMOR, DANSES, JOCS I REFRIGERI
Lloc: Envelat
Org.: Coordinadora de Gent Gran
12.00 h
GIMCANA PROJECTE EDUCATIU DE
CALDES (PEC). Ajuda’ns a fer de Caldes un

poble educador. Activitat familiar
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Consell d’Infants curs 2016-2017
16.30 h
TALLER DE MANUALITATS
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Cambridge School
17.00 h
XIX FESTIVAL DE LES ARTS I LA DANSA
DE CALDES DE MONTBUI. Lloc: Envelat
Org.: AV Barri del Bugarai
18.00 h
THE LION HUNT SHOW. Espectacle
en anglès per a nens i nenes
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Cambridge School
19.00 h
XOCOLATADA POPULAR AMB XURROS
Lloc: Envelat
Org.: AV Barri del Bugarai
Preu: 1€. Es donaran a l’Assoc. Caldes
Animal
20.00 h
HAVANERES A CÀRREC DE PESCADORS DE
L’ESCALA I ROM CREMAT. Lloc: Envelat
22.15 h
FI DE FESTA MAJOR. PILAR CAMINAT
Inici: Plaça de l’Àngel
Final: Plaça de l’Església
Org.: Castellers de Caldes
NIT, LLUM I PALS. EL BALL DE BASTONS
COM MAI L’HAS VIST!!
Lloc: Plaça de l’Església
Org.: Bastoners de Caldes
CORRETRACA ENCESA DEL CAMPANAR
I TRONADA FINAL
Inici: Plaça de Catalunya
Org.: Assoc. Cultural Ball de Diables

CAPVUITADA: 11, 12, 13, 14 i 15 d’octubre
DIMECRES 11 D’OCTUBRE

L’ESBART DE CASTELLTERÇOL.
Lloc: Casino de Caldes. Preu: 8€-10€

17.00 h ACTE EN MEMÒRIA DE REMEI
VENDRELL I LLIURAMENT D’OBRES
ALS CENTRES EDUCATIUS
Lloc i org.: Fundació Santa Susanna

divendres 13 D’OCTUBRE
11.30 h MISSA I OFRENA FLORAL.
Lloc: Ermita del Remei

dijous 12 D’OCTUBRE

diSSABTE 14 D’OCTUBRE

11.30 h CERCAVILA CASTELLERA
Inici: Estació d’autobusos
Final: Plaça de la Font del Lleó

08.00 h MATINAL EXCURSIONISTA A
BENEFICI DE LA INVESTIGACIÓ DE LA
DERMATOMIOSOTIS JUVENIL
Inscripció 5€ destinats íntegrament a la
investigació de la malaltia
Inici: Parc de Can Rius

12.00 h DIADA CASTELLERA AMB ELS
MINYONS DE TERRASSA, CASTELLERS
DE SANT CUGAT I CASTELLERS DE CALDES. Lloc: Plaça de la Font del Lleó
18.30 h ENDANSA’T, A CÀRREC DE

11.00 h 3R TORNEIG DE CATAN
Inscripcions prèvies gratuïtes: La Caverna
de Voltir. (c. Homs, 14). Lloc: terrassa del

bar-cafeteria de Les Cases dels Mestres

dIUMEnge 15 D’OCTUBRE

16.00 h 5a CURSA DE LA FONT DEL
DIMONI. Inici: Parc de Can Rius

09.00 h XXXIII TROBADA DE COTXES
ANTICS VILA TERMAL DE CALDES. Inici i
final: Plaça de Catalunya
09.30 h TROBADA DE CARROS I PUJADA
AL REMEI. Sortida: aparcament el Tint.
Arribada: Santuari del Remei

19.00 h FESTIVAL HOT WATER TOWN II
(rhythm blues). Preu: 10€ socis - 12€
simpatitzants. Lloc: Cafè del Centre
20.00 h SOPAR INTERCULTURAL
Lloc: Parc de l’Estació. Preu: 10€.
Venda de tiquets: Thermalia i l’Assoc.
Cultural de la Dona
20.30 h SOPAR BALL DE FESTA MAJOR
Restauració a càrrec de les Termes Victòria
i música en viu amb el Duet Esquitx.
Preu: 45-50€. Venda a taquilla i anticipada a cultura@casinodecaldes.cat i a Ma
Dolors: dimarts i dijous de 17 a 19 h

10.00 h TROBADA DE PUNTAIRES.
Lloc: Pg del Remei
10.00 h PARTIDES RÀPIDES PER A TOTHOM. Inscripció a la web o fins un quart
d’hora abans. Lloc. Passeig del Remei.
Org. Club d’Escacs de Caldes
10.00 h FIRES I MOSTRES: ENTITATS,
ARTESANIA, ALIMENTACIÓ, PRODUCTES
LOCALS, ANTIGUITATS I BROCANTERIA.
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Lloc: Passeig del Remei
12.00 h CERCAVILA DE CAPVUITADA
(BASTONERS, GEGANTERS, SARDANISTES I CASTELLERS) Inici: Plaça de la
Font del Lleó. Final: Ermita del Remei
12.15 h APLEC DEL REMEI AMB LA
COBLA GENISENCA. BALLADA POPULAR
DE SARDANES. Lloc: Recinte del Remei
19.00 h SARSUELA CATALANA
‘L’APLEC DEL REMEI’, D’ANSELM CLAVÉ,
INTERPRETADA PER L’ORQUESTRA
SIMFÒNICA DE L’ESCOLA DE MÚSICA
DE GRÀCIA I EL COR DE VEUS DEL
VALLÈS, DE RIPOLLET, AMB 4 SOLISTES
I L’ACTOR ALBERT GRÀCIA. Lloc: Sala
gran del Casino. Preu: 10€ (anticipada);
12€ (taquilla)
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MALABARS, HUMOR I MONOCICLES; L’ART CIRCENSE PER A TOTA LA FAMÍLIA

LES PROPOSTES DEL PÚBLIC MARQUEN EL CAMÍ DE L’OBRA

Los Herrerita porten el circ ‘The El xou improvisat
Flamingo’ a la plaça de la Salut de la companyia Planeta
“Ridículs, rancis, passats de
moda i de dubtós bon gust.
Malgrat la seva experiència són
incapaços de reconèixer on és
el veritable talent”, així presenten Los Herrerita, la companyia
de circ barcelonina, l’espectacle
que diumenge portaran a la plaça
de la Salut: The Flamingos, tornen
per primer cop....
L’espectacle de circ per a tota
la família utilitzarà els malabars,
l’humor i els monocicles com a
eines dels artistes per ficar-se el
públic calderí a la butxaca. L’actuació començarà a les 17.30 h.
Els tres integrants de la companyia Los Herrerita es van conèixer a l’Ateneu de Nou Barris, on
actualment hi donen classes de
circ. Al 2005, van decidir fundar
la seva pròpia companyia, i, un
any després, sorprenien el món
de la faràndula i els espectadors
amb aquest espectacle que, 11
anys després, encara gira i segueix fent les delícies de petits i
grans que s’hi acosten.

los herrerita

THE FLAMINGOS L’espectacle porta girant des de 2006
Actualment, Los Herrerita estan preparant el nou espectacle
Tant temps esperant les vacances...
I ara què? Més difàcil encara! El
muntatge tracta sobre tres personatges que comparteixen l’anhelada temporada de vacances per

acabar descobrint que aquestes
no resulten tant divertides com
s’havien imaginat i intentaran suportar l’avorriment utilitzant els
recursos més absurds per passar
l’estona. De moment, però, Caldes
podrà gaudir de The Flamingos. n

EL CONCERT DE FOLK, OLIMPÍADES, VERSOTS I CORREFOC SÓN ALGUNES DE LES ACTIVITATS

Impro aterra a l’envelat
Divendres al vespre, la improvització serà l’estrella de la vetllada
amb un espectacle que no deixa
indiferent a ningú i que ha aconseguit provocar atacs de riure
explosius en moltes de les seves
funcions: l’Impro Show.
Fa 15 anys que la companyia
Planeta Impro salta a l’escenari sense saber quina obra faran
aquella nit perquè és el públic qui
té l’última paraula. I és que cada
espectacle és diferent, perquè són
els assistents qui demanen els temes i fan propostes sobre què volen que els artistes improvisin en
aquell mateix instant.
El cinc actors que representen
l’obra, surten a escena sense guió
i han de crear en directe conflictes i situacions inventades que
farceixen de l’humor espontani
que els caracteritza.
L’estructura i la dinàmica de
l’espectacle posen a prova els
improvisadors, que hauran de demostrar les seves capacitats d’in-

terpretació, la seva creativitat i la
seva fantasia, mantenint sempre
la connexió amb el públic.
L’obra és, en essència, un espectacle d’humor que fusiona el text,
la gestualitat, la música i l’habilitat per enllaçar els fils de l’escena
de manera espontània.
La companyia gira amb sis espectacles més. En tots, però, el
públic segueix sent el protagonista. Alguns d’ells, per exemple,
són l’Impro Horror Show, en què
s’endinsen en les pors i les fòbies
dels assistents, l’Impro Show.cat,
per repassar en to humorístic la
cultura, la política i l’actualitat
catalanes que el públic els reclama des de les butaques o l’Impro
Show Lover’s Night, un espectacle que farà feliços a enamorats,
conqueridors i romàntics sense
remei que s’acosten fins al teatre.
En aquesta ocasió, la festa major
serà un dels temes. L’Impro Show
es representarà a l’envelat el divendres a les 20.35. n

L’OBRA S’EMMARCA DINS DEL CICLE DE TEATRE DE TARDOR

Els més petits tenen el seu espai
El clàssic triangle amorós
amb propostes musicals i esportives de ‘Terra Baixa’ al Casino
El més joves del poble podran regalar-se una festa major boja amb
activitats fetes a la seva mida. Música, esport, versots –en versió infantil– i el foc dels Diables, seran
alguns dels elements que acompanyaran als més menuts.
La plaça de la Font del Lleó ha estat l’emplaçament escollit perquè
Pep López porti el Folkids, un concert de música folk amb cançons
pròpies destinat al públic infantil
i que defuig els globus, confetis i
coloraines. Les cançons i dances
interpretades amb guitarra, bateria, violí i acordió buscaran la complicitat i la participació del púbic
durant una hora d’actuació.

Per als petits més esportistes,
arriba per sisè any les Olimpíades
Infantils que organitza el Club Atlètic Calderí. Un cop més, la plaça
Catalunya es tornarà a omplir amb
propostes d’activitats lúdiques i
atlètiques no competitives on els
joves esportistes podran demostrar les seves habilitats.
I un cop més, també hi haurà
lloc per la poesia més satírica i el
foc, que segueixen anant de la mà
amb els versots infantils de Festa
Major, que faran de preludi de les
espurnes i petards dels Diables de
Caldes que encendran, juntament
amb les colles convidades d’enguany, el Correfoc Infantil. n

INFANTIL
‘Folkids’ amb Pep López
Dia i hora: Divendres 6 (17.30 h)
Lloc: Plaça Font del Lleó
‘VI Olimpíades Infantils’
Org. Club Atlètic Calderí
Dia i hora: Dissabte 7 (10.00 h)
Lloc: Plaça de Catalunya
‘Versots infantils i correfoc
Infantil’ amb els Diables de
Caldes i colles convidades
Org. Ass. Cultural Ball de Diables
Dia i hora: Diumenge 8 (20.30 h)
Inici i final: Plaça Font del Lleó

Diumenge a mitja tarda, a les
18.30 h, arriba el torn del Teatre
de Festa Major i ho fa amb una de
les grans obres de la dramatúrgia
catalana: Terra Baixa, el clàssic
d’Àngel Guimerà.
El Manelic, la Marta i el Sebastià tornaran a reviure el seu triangles amorós i dramàtic en el marc
del Cicle de Teatre de Tardor que
s’organitza cada any i que amb
aquesta, arribarà a la 10a edició.
La representació tindrà lloc a la
sala gran del Casino.
L’actuació està dirigida per
Ricard Rebellón i la posaran en
escena el Grup Escènic Casino,
que l’any passat van interpretar

Homes, una obra que barrejava
textos de Pereira, Verdés, Sergi
Berbel i J.M.Benet i Jornet.
Terra Baixa, tot i ser una de les
obres més representades i traduïdes de la literatura catalana, es
va estrenar per primera vegada
en castellà. Va ser al Teatro Español de Madrid l’any 1896. En el
text, l’autor fa una aproximació a
la realitat que vivia Catalunya en
aquella època i als processos de
canvi que patia la societat. I ho
fa a través d’una història d’amor
que barreja amb el caciquisme rural, l’opressió i les relacions entre
persones de diferents estrats econòmics i socials. n
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PLA RENOVE DUTXA
Canviï la banyera per un plat de dutxa antilliscant

AQUEST MES GAUDEIXI DE LA NOSTRA PROMOCIÓ!

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

*Només per a instal·lacions completes

Seguretat

Elimini riscos de caigudes

Comoditat

Estalvi

Fàcil accés i manteniment

Redueixi el consum d’aigua

El preu inclou:  Plat de dutxa de càrrega mineral antilliscant classe 3 (mides fins a 120 x 70
cm)  Acabats de rajola a escollir entre més de
20 models  Retirada de la banyera antiga i de
la runa ocasionada  Mà d’obra

FINANCEM LA SEVA OBRA SENSE INTERESSOS (TAE 0%)

Finançament de 999 € a 12 mesos. 12 mensualitats de 83.25 € cadascuna.
Import total del deute 999 €. Finançament subjecte a l’aprovació de
Sabadell Consumer Finance EFC, SAU

INFORMI’S TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES EN:

TRUQUI’NS I LI FAREM UN ESTUDI
PERSONALITZAT, SENSE COMPROMÍS
TOTALMENT GRATUÏT

Instal·lem a tot Catalunya

Alta qualitat

Treballem amb primeres marques

599€
(preCIO CON IVA INCLUIDO)

A més, per 400 €, afegeixi una mampara de
vidre d’alta seguretat de 6 mm de gruix

Mobles de bany n Ajudes tècniques n Accesoris de bany

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.es  www.duchavida.cat  info@duchavida.es
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CULTURA POPULAR GEGANTS, CAPGROSSOS, FOC, CASTELLS I GRALLES SERAN PROTAGONISTES DE LA GRESCA TRADICIONAL

Els Escaldats conviden els Minyons i
els Diables porten foc de Sesgarrigues
El programa d’enguany ve farcit
de propostes d’activitats de cultura popular i tradicional catalana. I no es fan esperar, perquè el
segon acte de la festa major –el
Taller de Castells per a totes les
edats–, prepararà els assistents
per gaudir amb més intensitat
l’esdeveniment de més alçada:
la Diada Castellera, que segueix
a la cercavila, i que tindrà lloc el
dijous de la Capvuitada (12 h) a la
plaça Font del Lleó. No només les
gralles acompanyaran els Escaldats, també ho faran els Minyons
de Terrassa i els Castellers de
Sant Cugat en l’acte inaugural de
la Capvuitada d’enguany.
I precisament, aquest instrument que empeny l’enxaneta cap
amunt, sera el protagonista d’un
dels balls més aguts de la gresca:
el Ball de Gralles, que anirà a càrrec del grup de grallers i percussionistes dels Castellers de Caldes i
que serà un dels últims actes de
la festa, diumenge. El lloc serà la
carpa del Parc de l’Estació i l’hora
escollida és les 21 h.
Els gegants i capgrossos també
sortiran al carrer amb les seves
millors vestimentes i joies. Després de tant de temps tancats
en un magatzem, volen aprofitar
els seus moments de glòria per
mostrar-se i fer les seves danses
amb la Plantada, la Cercavila i la
Ballada. Els més alts de la ciutat
es reuniran amb els seus parents
de cartró el diumenge a les 10 h a
l’envelat . D’allà, sortiran a passejar fins a la Font del Lleó, on ballaran amb ritmes circulars fins que
el cos foradat els aguanti.
Però no serà ni l’única cercavila ni l’única ballada que hi haurà,

ARXIU

tradició
Taller de Castells
Org. Castellers de Caldes
Dia i hora: Divendres 6 (17.00 h)
Lloc: Parc de l’Estació
Tronada Inicial
Org. Ass. Cultural Ball de Diables
Dia i hora: Divendres 6 (20.30 h)
Dinar popular
Org. Castellers de Caldes
Dia i hora: Dissabte 7 (14.00 h)
Lloc: Parc de l’Estació
Cercavila bastonera
Seguida de la Ballada Final
Org. Bastoners de Caldes
Dia i hora: Dissabte 7 (18.30 h)
Inici: Av. Pi i Maragall
Final: Pl. Font del Lleó
Versots i Correfoc
Org. Ass. Cultural Ball de Diables
Dia i hora: Dissabte 7 (21.00 h)
Lloc: Pl. Font del Lleó

GEGANTS El Lleó de la font serà un espectador de luxe dels balls
perquè els Bastoners de Caldes no
volen ser menys i, amb la migdiada feta després del dinar popular
que organitzen els castellers al
Parc de l’Estació, picaran les seves fustes des de l’avinguda Pi i
Maragall fins a la font més termal
i animal del poble.
L’Associació Cultural Ball de
Diables despertarà la festa amb
la Tronada Inicial, però això no
serà tot. Els diables també portarà els versos més punyents i

els petards, bengales i forques
amb els Versots i el Correfoc –que
comptarà amb la visita dels Diables Sexes de Foc de Sant Cugat de
Sesgarrigues i del Ball de Diables
dels Set Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet. I per començar a
ensenyar als més petits aquesta
tradició piroburlesca, també faran una versió menys inflamable
i punyent es forma de Versots i
Correfoc infantil diumenge a les
20.30 h. n

Plantada de Gegants i
Capgrossos
Seguit de la Cercavila i la Ballada
Org. Colla de Gegants de Caldes
Dia i hora: Diumenge 8 (10.00 h)
Lloc: Envelat
Ball de Gralles
Org. Castellers de Caldes
Dia i hora: Diumenge 8 (21.00 h)
Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Cercavila castellera i diada
Amb els Minyons de Terrassa,
els Castellers de Sant Cugat i
Castellers de Caldes
Org. Castellers de Caldes
Dia i hora: Dijous 12 (11.30 h)
Lloc: Carpa del Parc de l’Estació

DANSA

La vida de Prat
de la Riba al Casino
Dijous 12, en plena Capvuitada,
es farà la prestrena de l’espectacle EnDANSA’t. L’obra musical
és el nou espectacle de l’Esbart
Rosa d’Abril de Castellterçol. A
través de la dansa tradicional
moderna, l’esbart castellterçolenc fa un repàs de l’obra i la
vida d’Enric Prat de la Riba, fill
del Moianès i el primer president de la Mancomunitat de
Catalunya. Dels seus textos en
destaca l’obra La nacionalitat
catalana, que va ajudar al ressorgiment del sentiment català
al segle XIX.

ESPORTS

La Milla urbana
recorrerà els carrers
La secció d’atletisme del CN Caldes organitza un any més la Milla Urbana de Festa Major que
enguany arriba a la setena edició. La prova tindrà lloc dissabte
a les 16 h. La sortida i l’arribada
seran al carrer Font i Boet i passarà per Gregori Montserrat, Pi
i Maragall i Asensi Vega. La prova es dividirà en categories per
edats i hi haurà un màxim de
300 corredors.

ATLETISME

Can Rius acull la
cursa Font del Dimoni
La ciquena edició de la Cursa
Font del Dimoni se celebrarà
dissabte de la Capvuitada a les
16 h. La prova atlètica té una
distància de 10 quilòmetres
que transcorren pel Parc de Can
Rius. El recorregut dels participants és majoritàriament rural
amb un 80% de terra i només
un 20% d’asfalt.

Talles de la 44 a la 60
Moda Jove i Senyora
Vestits de Festa
Complements

Plaça Moreu, 17. Caldes de Montbui
modaqueensizes@gmail.com
T. 93 011 12 00
/QueenSizesModa
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VUIT DIES DESPRÉS DE LA FESTA MAJOR, EL POBLE ES TORNA A VESTIR DE GALA PER A LA CAPVUITADA I EL TRADICIONAL APLEC DEL REMEI

El Casino acollirà la sarsuela
‘L’Aplec del Remei’ de Clavé
La Sala Gran del Casino és l’escenari escollit per representar
L’Aplec del Remei, de Josep Anselm
Clavé.
L’obra, inspirada en les festes
calderines, és la primera sarsuela
escrita en català –i castellà– que
es conserva i es va estrenar per
primera vegada al Gran Teatre
del Liceu el 1958. Clavé, acabat
de tornar de l’exili, va voler reivindicar l’associacionisme com
a solució pels problemes polítics
i socials de l’època –l’aplec és el
remei–. L’any passat, va ser l’obra
escollida per obrir la temporada
del Teatre Nacional de Catalunya.

JOSEP ANSELM CLAVÉ
La interpretació anirà a càrrec
de l´Orquestra Simfònica de l´Escola de Música de Gràcia i el Cor

de Veus del Vallès, de Ripollet. Els
acompanyaran quatre solistes i
l´actor de musicals Albert Gràcia.
Abans d’iniciar-se la interpretació, Roger Canadell –doctor en
Filologia Catalana per la tesi doctoral Josep Anselm Clavé i l’escriptura: obra poètica i periodisme
cultural– farà una breu conferencia introductòria a la figura de
l’autor i el context històric i cultural de l’obra.
La representació està organitzada per la Fundació Casino
de Caldes i la Federació de Cors
Clavé. El teló pujarà a les 19 h del
diumenge 15. n

Del passeig al santuari
per celebrar els actes
de la Capvuitada

arxiu

ART TEXTIL Fines filigranes per fer les puntes de coixí o boixets
Vuit dies després de la festa mojor, és el torn de l’Aplec del Remei.
A les 9.30 h, els carros guarnits es
trobaran a l’aparcament el Tint
per iniciar la pujada cap al Santuari. Un cop dalt, a les 12.15 h
al Recinte del Remei, començarà
l’Aplec propiament dit, amb la ballada popular de sardanes, interpretades per la Cobla Genissenca.
Com cada any, però, la festivitat
també farà que el passeig del Remei bulli d’activitats per a tots els
gustos i totes les edats. A les 10 h,
els dits de les puntaires comença-

ran a treballar per teixir els seus
boixets, i el carrer s’omplirà de
parades amb la mostra d’entitats i
les fires d’artesania, alimentació i
productes locals, en què es podrà
tastar i comprar.
Els antiquaris i brocanters també tindran el seu espai perquè
els aficionats als objectes antics
puguin mirar i rebuscar entre totes les peces que allà s’hi trobin.
Enguany, el Club Escacs Caldes
també ha organitzat un torneig
d’escacs de partides ràpides –per
a tothom–, a partir de les 10 h. n

COTXES DE MUSEU ALS CARRERS

n Els aficionats al motor més nostàlgic podran tornar a gaudir de peces
de museu exposades al carrer. Amb aquesta, farà 33 anys que els propietaris
de cotxes antics treuen les seves joies a pendre el sol a la Trobada de Cotxes
antics Vila Termal. El ral·li, que començarà a les 9 h, sortirà de la plaça de
Catalunya i passarà per diferents pobles dels voltants i per l’Aplec del Remei,
abans de tornar a la tarda al punt de sortida.
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