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Caldes presenta una festa major XXL
amb un dia més de disbauxa i actes
El programa concentra l’activitat del 9 al 13 d’octubre i culminarà amb tres
dies de Capvuitada (del 16 al 18 d’octubre) i el tradicional Aplec del Remei
ajuntament / paula cuenca

El cartell

BALLADA DE GEGANTS La cultura popular té un paper destacat a la festa major calderina
Caldes farà bullir els carrers i espais del poble per rebre l’última
festa major de la comarca que
aglutinarà més d’un centenar
d’actes. Qui vulgui acomiadar-se
de les festes majors d’estiu ho podrà fer a Caldes amb una festa sonada per a tots els gustos i edats.
Els dies més intensos de la festa
seran del 9 al 13 d’octubre, però
,com es fa cada any, la disbauxa
seguirà amb la Capvuitada que es
farà del 16 al 18 d’octubre i el tradicional Aplec del Remei.
Una seixantena d’entitats participen a la festa major d’enguany i
algunes celebren aniversari. És el
cas del Centre Democràtic i Pro-

gressista, que celebrarà el 150è
aniversari organitzant les nits
musicals al parc de l’Estació.
D’altra banda, l’emissora municipal Ràdio Caldes celebrarà el
seu 35è aniversari amb un programa especial per recordar i
retre homenatge a Gato Pérez, un
dels pares de la rumba que va viure 10 anys a Caldes i de qui aquest
any es commemoren els 25 anys
de la seva mort. L’orquestra Plateria s’encarregarà de posar-hi la
música amb l’actor Carles Flavià.
L’Escola Municipal de Música
Joan Valls clou la commemoració
dels 40 anys iniciada durant la
festa major 2014 amb un concert

de l’orquestra i el cor del 40è aniversari, que es farà el 17 d’octubre
a l’església de Santa Maria amb
alumnes, exalumnes i membres de
la Coral Guisla. I el Grup Escènic el
Casino celebrarà 30 anys presentant l’obra Panorama des del pont,
d’Arthur Miller, diumenge. n

Transport
Del 9 al 13 d’octubre hi haurà servei
de transport urbà, que s’ampliarà
amb un servei extra nocturn els
mateixos dies. Els horaris es poden
consultar al blog de la festa major.

La guanyadora del Concurs del cartells
de festa major 2015 ha estat la
granollerina Gemma Corbera, per la seva
proposta titulada La festa de tothom.
“El que volia plasmar quan feia el
cartell era la disbauxa, l’alegria, i
per això vaig fer servir colors tan
vius”, destaca Corbera. Al cartell,
l’autora ha volgut representar-hi tant
les entitats festives de Caldes com
el públic visitant. Això ho ha aconseguit
dibuixant cares anònimes i conegudes
i també gent de totes les edats.

SEGUIMENT 2.0
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Alcalde de Caldes de Montbui

BONA FESTA!

L’

any ha passat com un
sospir i l’octubre torna a entrar a Caldes de
Montbui per la porta
gran. Comença a fer fresca, però als
carrers del poble hi arrenca un bull
que ens farà passar de cop qualsevol eventual sensació de fred tardorenc: el bull de la Festa Major.
Em complau compartir amb vosaltres dos noms propis que tindrà
aquesta festa, el de dos artistes
amb un fort lligam amb la vila, i
que Caldes homenatja enguany: el
del músic Gato Pérez, amb motiu
del 25è aniversari de la seva mort,
i el del dibuixant Antoni Calonge,
amb motiu de la primera exposició
pòstuma dedicada a la seva obra.
També tindrem ocasió de sumar-nos a la celebració de tres aniversaris: el segle i mig del Centre
Democràtic i Progressista, aquest
any artífex de tota la programació a
l’escenari del parc de l’Estació; els
40 anys de l’Escola Municipal de
Música, que aquest octubre clou un
any de concerts commemoratius,
i els 35 anys de Ràdio Caldes, promotora dels actes en homenatge a
Gato Pérez. Des d’aquí, aprofito per
adreçar un sincer reconeixement
al recorregut d’aquestes entitats.
I entre homenatges i commemoracions, la festa afegeix desenes
de propostes més a un programa
que enguany s’allargassa amb gairebé cinc dies d’activitats, més la
tradicional Capvuitada. Agraeixo a
totes les associacions, persones i
entitats col·laboradores el seu esforç i implicació per fer possible la
nostra festa grossa. Veïns i veïnes,
felicitats pel poble que feu cada dia,
i molt bona Festa Major a tothom!
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L’ESCENARI TAMBÉ ACOLLIRÀ EL GRUP BÚHOS O LES VERSIONS DE LA BANDA DEL COCHE ROJO

Els acords i melodies suaus de
Blaumut lluitaran contra el càncer
BLAUMUT

L’envelat rebrà, dilluns (19 h), la
banda Blaumut, una de les formacions capdavanteres del panorama
musical català que combina el folk
amb el pop, la música clàssica i la
cançó d’autor. La banda barcelonina serà qui aportarà el gra de sorra
a una causa solidària a la festa major, amb motiu del concert benèfic
que organitza cada any la junta local de l’Associació Contra el Càncer.
El quintet presentarà el seu
dar-rer i segon treball, El primer arbre del bosc (2015),
amb el qual s’han consolidat
amb més força aquest
estiu,
especialment
amb el tema que porta el mateix títol del disc. Format per Oriol Aymat (violoncel
i veus), Xavi de la Iglesia (guitarres, baix i veu), Vassil Lambrinov
(violí, serra, i percussions), Manel
Pedrós (bateria) i Manuel Krapovickas (contrabaix i baix elèctric).
Amb el primer disc, El turista,
es van donar a conèixer amb el
xiulet del tema Pa amb oli i sal i
les seves Bicicletes. Cançons amb
les quals han guanyat diversos reconeixements, com el premi Enderrock a millor cançó pop rock,
el 2012 amb Pa amb oli i sal, o el

Concerts i dj

GRUP El quintet barceloní presentarà temes del darrer treball
premi Totmusicat al millor grup
del 2014, entre d’altres.
Les entrades es poden comprar
a diferents equipaments de Caldes, com el Thermalia, o bé fins
a una hora abans del concert, al
preu de 10 euros.

Rock combatiu amb Búhos

El grup de rock calafellenc Búhos
presentarà, diumenge (23 h), el
disc Natura Salvatge, que conté
onze temes composats per Gui-

BALL AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA
n La nit de dissabte, a l’envelat, hi haurà ball amb l’Orquestra Maravella.

A partir de les 22 h, la formació gironina, coneguda arreu del país, farà moure
tots els assistents i els del Söko Club, de Mollet, completaran la nit amb
la festa del confeti. Abans, a les 18 hores, la Maravella oferirà un concert
amb les seves millors gales. Les entrades del concert tenen un cost de 5 euros
i es poden adquirir al museu Thermalia o una hora abans de l’actuació.

llem Solé i Jaume Nin, i compta
amb un nombre important de
col·laboracions d’altres músics de
l’escena catalana, com Albert Pla,
Ska-P, Txarango i Els Catarres.
L’àlbum, que es pot aconseguir
mitjançant descàrrega gratuïta
al seu web, presenta una barreja
de rock, ska i reggae, amb lletres
combatives i alhora festives. Tal
com diu el cantant, Guillem Solé,
són una invitació a “treure el costat salvatge en uns moments en
què sembla que tots estiguem
més sedats i apàtics”. Al web
també disposen de tots els acords
dels temes que han enregistrat.

Les versions del Coche Rojo

Una altra formació que trepitjarà
l’escenari de l’envelat durant la
festa major serà el grup de versions La Banda del Coche Rojo, que
aquest estiu ha recorregut gran

Dj Unchi & dj Roxo
Dia i hora: divendres 9 (1 h) Després de l’homenatge a Gato Pérez
[més informació a la pàg. 5]
Orquestra Maravella
Dia i hora: dissabte 10 (18 i 22 h)
Festa del confeti amb Söko
Club
Dia i hora: dissabte 11 (1 h)
Búhos
Dia i hora: diumenge 11 (23 h)
La Banda del Coche Rojo
Dia i hora: diumenge 11 (1 h)
Dj Markiii
Dia i hora: diumenge 11 (3 h)
Blaumut. Concert benèfic
Dia i hora: dilluns 12 (19 h)
Preu: 10 euros (venda anticipada
a Cicles02, Calçats Maite,
Papereria M. Dolors, Esporta,
Stage Escola d’Arts Escèniques,
Tot Música i Thermalia).
Venda abans de l’actuació,
al costat de l’envelat,
de 18.00 a 18.45 h
Masterclass de salsa
Dia i hora: dilluns 12 (23 h)
Dj Anacleto i
exhibició de salsa
Dia i hora: dilluns 12 (24 h)

part del territori català. Cinc joves
vestits de mecànics portaran grans
dosis de bon rotllo amb versions
dels èxits pop-rock de tota la vida.
El doctor (guitarra), el trempat
(veu solista), lo basco (bateria), clic
(baix elèctric) i en Victart (teclats)
engrescaran al públic calderí diumenge a la una de la matinada.
A continuació, el dj Markiii posarà la cirereta a la nit del diumenge fins a la matinada. n

NOVETAT

Amics de Taunusstein
apropa l’Oktoberfest
Dilluns hi haurà dues novetats
a l’envelat. D’una banda, una
comitiva d’una trentena d’alemanys, amb el Cercle d’Amics
de Taunusstein, portarà la festa
popular alemanya Oktoberfest
a Caldes, a partir de les 21.30
h, amb una mostra de productes típics dels país. L’entitat va
néixer gràcies a l’agermanament de Caldes i Taunusstein.
D’altra banda, per als amants de
la salsa, es farà una masterclass
i una exhibició.

CANÇÓ MARINERA

Les havaneres, a
càrrec de Peix Fregit
L’envelat acollirà també les tradicionals havaneres que, acompanyades de rom cremat, es
podran escoltar dimarts (20 h)
a càrrec de Peix Fregit, una de
les formacions amb més experiència en aquest gènere. Amb
40 anys d’història, Peix Fregit
interpretarà, a més d’havaneres, valsets mariners, sardanes,
cançó marinera i de taverna.

CINEMA

Robert Infiesta porta
‘Cinema Pianissimo’
Tot Música Ensenyament portarà a l’escola d’arts escèniques
Stage l’espectacle de Robert Infiesta Cinema Pianisimo, una sessió d’imatges de pel·lícules amb
acompanyament de piano, que
inclou, entre d’altres, música de
Chopin i de Ravel, així com peces
de jazz, bandes sonores de cinema i alguns estàndards de la música popular. Serà dissabte a les
12 h. El preu és de 5 euros.
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L’EMISSORA PARLARÀ DE LA FIGURA, LES CANÇONS I LA VIGÈNCIA D’UN DELS PARES DE LA RUMBA CATALANA BALL HOMENATGE

Ràdio Caldes homenatja Gato Pérez
arxiu

arxiu

GATO PÉREZ Enguany es commemoren 25 anys de la seva mort

RÀDIO CALDES L’emissora dedicarà un programa al músic rumber

Dins dels actes de celebració del
35è aniversari de Ràdio Caldes,
que se celebra enguany, l’entitat
ha organitzat un programa especial d’homenatge a Gato Pérez per
commemorar el 25è aniversari de
la seva mort.
Gato Pérez va ser un dels pares
i un dels compositors més destacats de la rumba catalana, autor
de temes com El Ventilador i Se
Fuerza la Máquina, i alhora veí de
Caldes els darrers anys de la seva

grama es podrà sentir en directe
al 107.8 FM i es podrà recuperar
després a l’espai Ràdio a la Carta
del web de l’emissora municipal.

vida, on va morir el 1990 amb
només 39 anys.
Ara, 25 anys després de la seva
desaparició, l’emissora calderina
vol recordar la figura del músic
amb un programa dedicat que
s’afegirà a la programació habitual i als especials de festa major.
L’especial sobre Gato Pérez serà
divendres (11 h), en plena jornada de portes obertes de la ràdio
als veïns (Centre Cívic i Cultural,
1r pis, de 10 a 13.30 h). El pro-

Taula rodona

L’homenatge al mestre de la rumba catalana continuarà el mateix
divendres a la tarda a la Biblioteca (19 h) amb la celebració d’una
taula rodona que durà per títol La
vigència de Gato Pérez 25 anys després. El col·loqui anirà a càrrec del

periodista musical Karles Torra;
el cantant i líder de l’Orquestra
Plateria Manel Joseph; l’actor Carles Flavià; el productor, escriptor
i copromotor Àlex Gómez-Font
i també d’Oriol Farràs, membre
de Forcat, l’entitat autora de l’exposició Gato Pérez, el poeta de la
rumba catalana, que s’inaugurarà
durant el mateix acte. La trobada
servirà per recordar la figura, les
cançons i la vigència de la rumba
en el panorama musical actual. n

L’Orquestra
Plateria i Carles
Flavià recordaran
el músic calderí
L’Orquestra Plateria, acompanyada de l’actor Carles Flavià, actuarà
divendres (22.30 h) a l’envelat.
Ho farà en un concert de ball homenatge que servirà per cloure la
festa en record a Gato Pérez i les
seves creacions rumberes.
De fet, durant molts anys, l’orquestra ha difós en els seus concerts i discos publicats peces i
adaptacions de Gato Pérez, com
Estic xocat –versió del rock d’Elvis Presley All Shook Up– o Gitanitos y morenos, un estil que ha
combinat amb tota mena de boleros, mambos i txa-txa-txa i que
han acabat popularitzant l’estil
particular de la Plateria. L’any
passat l’orquestra va celebrar el
seu 40è aniversari, una efemèride
que ha festejat ara, sobre els escenaris, amb una gira de comiat.
Carles Flavià, per la seva banda,
va ser durant un temps mànager
de la Plateria, i actualment és actor, humorista i xouman. n
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L’ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA CELEBRA EL SEGLE I MIG DE VIDA AMB DESENES D’ACTIVITATS

L’Espai 150 del Centre rebrà Zoo,
Germà Negre i Habeas Corpus

Amb un nom com la Barraca 150
ja s’ensuma que l’Ateneu Democràtic i Progressista acumula un
segle i mig d’història a les seves
parets. El Centre, com es coneix
col·loquialment l’entitat, ja porta tot l’any de celebració, però
aquesta festa major ha volgut ferla especialment grossa.
Durant quatre dies, s’apoderarà
de l’Espai 150, una barraca al parc
de l’Estació que acollirà una desena llarga d’activitats i concerts
amb noms reconeguts del panorama musical actual. D’aquesta
manera, el Centre vol, a banda de
fer-ho passar bé, recaptar diners
per poder rehabilitar l’edifici de
l’Ateneu i el teatre, espai de trobada d’entitats.

Quatre caps de cartell de luxe

La festa es desplegarà divendres a
mitjanit amb els concerts de hiphop amb les proclames anticapitalistes de les bandes At Versaris
i Zoo, els membres de les quals
són vells coneguts entre si. Les
bandes actuaran a l’escenari de la
carpa del parc de l’Estació, mentre que a la Barraca dels 150 els

calderins Trimenidijeis punxaran
música ballable.
Dissabte la marxa no s’aturarà, i després de l’actuació dels
Monstres of Rúmbia –una banda
estelar amb representants de la
rúmbia catalana– encara hi haurà
temps de descobrir un dels grups
folk amb més embranzida, la formació banyolina Germà Negre. Al
seu directe presentaran l’últim
treball, Els àngels fan torrades,
un recull de versions d’arreu dels
Països Catalans adaptades al seu
folk jovenívol.

Triplet de reggae

L’animació tornarà a fer acte de
presència la nit de diumenge amb
un concert triple de reggae i dancehall amb els grups Rampalion,
Green Valley i Rapsuskley & Flow
Fantics. En aquest cas, per accedir
a les actuacions s’haurà de pagar
entrada. Per tancar la nit hi haurà
sessió amb Ninho Delosrecaos dj
i dj Seerch, tots dos membres de
La Pegatina.
Dilluns, el concert de Rage to
Antonio Machine escalfarà motors per als cap de cartell de l’úl-

artur gavaldà

Concert amb Zoo,
At Versaris i dj Pausa
Dia i hora: divendres (00 h)
Lloc: carpa del parc de l’Estació
Trimenidijeis i Barrado
Brothers
Dia i hora: divendres (00 h)
Lloc: barraca 150 del parc
Vermut amb Jamaican Beats
dj
Dia i hora: dissabte (12 h)
Lloc: barraca 150 del parc
Concert folk amb Kristen
Graves
Dia i hora: dissabte (20 h)
Lloc: barraca 150
Monstres of Rúmbia, Germà
Negre i dj Oriolet
Dia i hora: dissabte (00 h)
Lloc: carpa del parc de l’Estació
Trimenidijeis i Barrado
Brothers
Dia i hora: dissabte (00 h)
Lloc: barraca 150

ZOO La banda de Gandia encetarà quatre nits musicals a la carpa del parc
tima nit, la mítica banda de hardcore Habeas Corpus. Arrodonirà
la vetllada la formació de versions
punk dels 80 i 90 Insershow.

Les cites familiars, al matí

No totes les activitats del Centre,
Ateneu Democràtic i Progressista
estan pensades per als més noctàmbuls. Dissabte i diumenge hi
haurà vermut amenitzat amb sessions de dj al migdia.

Com la rúmbia del Vallès no hi ha res!
Dissabte arriba la que sens dubte és la proposta més original del programa dels 150 anys
del Centre, el concert de Monstres of Rúmbia,
un conjunt format expressament per a l’ocasió
amb l’acordionista Carles Belda de mestre de
cerimònia. La proposta reivindica i homenatja la rúmbia, un gènere 100% vallesà –Joan
Garriga, ànima de La Troba Kung-Fú, situa els

Concerts i dj

seus orígens a Gallecs durant una revetlla de
Sant Joan en què van tocar Gato Pérez i Jaume
Arnella– a cavall entre la rumba catalana i la
cúmbia i amb l’acordió diatònic com a arma
sonora general.
Per al gran ball de festa major s’ha reunit,
com proclama el nom de la banda, “el millor
de cada casa” de la rúmbia dels últims temps,

Diumenge al matí també hi
haurà sardanes amb la Cobla Ciutat de Roses a la carpa del parc
de l’Estació. Tot seguit, el Centre
pararà taula per al dinar popular
que cuinarà l’ametllenc Pep Salsetes, abanderat del moviment slow
food al Vallès Oriental.
L’últim dia d’activitat a l’Espai
150, dilluns, el Centre tornarà a
matinar per oferir animació infantil amb Jaume Barri. n

una representació dels artistes que han nodrit i han fet créixer aquest gènere: Joan
Garriga (Dusminguet, La Troba Kung-Fú),
Jaume Arnella, Núria Lozano (La Carrau), Pol
Aumedes (Batak), Marçal Ramon (Batak),
Guida Sellarès, Víctor Pedrol, Nel·la Serrats,
Jaume Ibars (Rauxa) i Carles Belda (Pomada).
El ritme de l’orquestra, de categoria, promet
convertir-se en l’actuació més sonada de les
nits de festa major. n

Concert amb la cobla Ciutat
de Roses
Dia i hora: diumenge (12 h)
Lloc: carpa del parc de l’Estació
Rampalion, Green Valley,
Rapsuskley & The Flow
Fantics, Ninho Delosrecaos
dj i dj Seerch
Dia i hora: diumenge (22 h)
Lloc: carpa del parc de l’Estació
(venda anticipada al Cafè del
Centre:10 euros. Preu taquilla el
mateix dia: 12 euros)
Animació infantil amb
Jaume Barri
Dia i hora: dilluns (11 h)
Lloc: carpa del parc de l’Estació
Vermut Jam Swing amb el
grup The Bloody Feet i dj
Pedro Soprano de Three Coll
Cats
Dia i hora: dilluns (12 h)
Lloc: barraca 150
Concert amb Rage to
Antonio Machine, Habeas
Corpus i Insershow
Dia i hora: dilluns (22 h)
Lloc: carpa del parc de l’Estació
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Prova de festa major per al
campionat d’espanya d’Agility
Org.: Vallès Club Caní d’Agility

de l’Estació
Concert folk amb Kristen Graves
Org.: El Centre, Ateneu

De 9.30 a 11.30 h Ajuntament
Inscripcions al 39è Concurs de
Dibuix Manolo Hugué
Consulteu les bases a festamajor.
caldesdemontbui.cat

20 h Plaça de la Font del Lleó
Ballada final bastonera
Org.: Bastoners de Caldes

De 10 a 20 h Fundació
Santa Susanna
Tómbola de Festa Major
Org.: Fundació Santa Susanna
10 h Plaça de Catalunya
IV Olimpíades infantils
Org.: Club Atlètic Calderí
12 h Aparcament del Sagalés
Exhibició dels Bombers Voluntaris
de Caldes: Rescat en accident de
trànsit (excarceració)
Org.:As. de Bombers Voluntaris

9 Divendres
De 10 a 20 h Fundació
Santa Susanna
Tómbola de Festa Major
Org.: Fundació Santa Susanna
11 h Ràdio Caldes
‘Espai 35’. Programa Especial
En el 35è aniversari de l’emissora
municipal, Ràdio Caldes fa un
programa especial per recordar i
retre homenatge a un dels pares
de la rumba catalana, que va viure
els seus darrers anys a la nostra
població, amb motiu dels 25 anys
de la seva mort: Gato Pérez. I
portes obertes de 10 a 13.30 h.
17.30 h Plaça de la Font del Lleó
Animació infantil. Uh! Quin
cangueli de la cia Xip Xap
18 h Sala Delger
Inauguració de l’exposició
col·lectiva d’artistes locals
19 h Biblioteca
Homenatge a Gato Pérez
Taula rodona: La vigència de Gato
Pérez 25 anys després. A càrrec
de KarlesTorra, periodista; Manel
Joseph, cantant i líder de
l’Orquestra Plateria; Carles
Flavià, actor; Àlex Gómez-Font,
productor, escriptor i copromotor, i
Oriol Farràs, de Forcat, entitat
autora de l’exposició Gato Pérez,
el poeta de la rumba catalana, que
s’inaugura en aquest acte.
19.30 h Envelat

Espectacle inaugural. Marcel Gros
presenta Marcel Sol
21 h Surt al carrer o puja als terrats
Tronada inicial de festa major
Org.: As. Cultural Ball de Diables
21.30 h Plaça de la República
Correbars
Org.: As. Cultural Ball de Diables
22.30 h Envelat
Ball d’Homenatge a Gato Pérez
amb l’Orquestra Plateria i l’actor
Carles Flavià
00 h Barraca 150 del parc
de l’Estació
Trimenidijeix + Barrado Brothers
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic
i Progressista
00 h Carpa del parc de l’Estació
Concert. At Versaris + Zoo
+ Dj Pausa
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic
i Progressista
1 h Envelat
Dj Unchi & Dj Roxo
5 h Fi de festa

10 Dissabte
9 h Plaça de la Font del Lleó i
carrer de Joan Samsó
Mercat ecològic i de proximitat
Org.: AV Nucli Antic
De 9 a 14 h Instal·lacions
del Vallès Club Caní d’Agility

12 h Barraca 150. Parc de l’Estació
Vermut Dj amb Jamaicans Beats
Org.: El Centre, Ateneu
12 h Stage, escola arts escèniques
Cinema Pianísimo amb Robert
Infiesta. Cinema i música en directe
Preu: 5 euros
Org.: Tot Música Ensenyament
16.30 h Plaça de la Font del Lleó
Taller de manualitats
Org.: Cambridge School
17 h Aparcament de la plaça de
l’Església i jardí de l’Espai El Toc
V Milla Urbana de festa major
Preu: 1 euros (petits), 3 (grans)
Org.: CN Caldes -Secció d’Atletisme
17 h Plaça de la Font del Lleó
Teatre. Sol amb la lluna, de la cia.
Sgratta Teatre
Org.: Grup Rialles Caldes i Acció
Cívica Calderina
18 h Plaça de la Font del Lleó
Naughty Pancake. Contes
i cançons en anglès
Org.: Cambridge School
18 h Envelat
Concert de tarda
amb l’Orquestra Maravella
Preu: 5 euros (de 17 a 17.45 h
al costat de l’envelat)
18.30 h Avinguda Pi i Margall amb
c. Homs, fins a la pl. Font del Lleó
Cercavila bastonera
amb les colles convidades
Org.: Bastoners de Caldes
20 h Barraca 150 del parc

21 h Plaça de la Font del Lleó
Correfoc amb el Ball de Diables Els
Diabòlics de Roquetes del Garraf, i
el Ball de Diables de Caldes
Org.: As. Cultura Ball de Diables

10.30 h Sala Noble de Can Rius
Partides simultànies d’escacs a
càrrec de Víctor Manuel García
Org.: Club Escacs Caldes
Inscripcions i informació a
escacs.entitatsdecaldes.cat
11.30 h Parc de Can Rius
VIII Cancurs popular
www.caldesanimal.org
Org.: Caldes Animal

Org.: Fundació Casino de Caldes
20.30 h Plaça de la Font del Lleó
Correfoc infantil amb els Diables
de Parets i la colla infantil del Ball
de Diables de Caldes de Montbui
Org.: As. Cultural Ball de Diables
22 h Carpa del parc de l’Estació
Concerts. Rampalion + Green Valey
+ Rapsuskley & Flow Fantics +
Ninho Delosrecaos Dj i Dj Seerch
Org.: El Centre, Ateneu

22 h Envelat
Gran ball amb l’Orquesta Maravella

12 h Carpa del parc de l’Estació
Concert amb la cobla Ciutat
de les Roses
Org.: El Centre, Ateneu

22.30 h Plaça de la Font del Lleó
Lectura de Versots
Org.: As. Cultural Ball de Diables

12 h Envelat a pl. Font del Lleó
Cercavila de Gegants i Capgrossos
Org.: Colla de Geganters

1 h Envelat
Concert amb la Banda
del Coche Rojo

00 h Barraca 150 del parc
de l’Estació
Trimenidijeix + Barrado Brothers
Org.: El Centre, Ateneu

12 h Església de Santa Maria
Ofici solemne de la Santa Majestat
Org.: Parròquia de Santa Maria

3 h Envelat
Dj Markiii

00 h Carpa del parc de l’Estació
Monster of rúmbia + Germà Negre
+Dj Oriolet
Org.: El Centre, Ateneu
1 h Envelat
Festa del confeti amb Söko Club
5 h Fi de festa

11 Diumenge
De 9 a 14 h Instal·lacions
del Vallès Club Caní d’Agility
Prova de festa major per al
campionat d’espanya d’Agility
Org.: Vallès Club Caní d’Agility
De 10 a 20 h Fundació
Santa Susanna
Tómbola de festa major
Org. Fundació Santa Susanna
De 10 a 12 h Yoga Ashram
Aprendre a parar per guanyar
temps
Org.: Yoga Ashram Associació
10 h Envelat
Plantada de gegants i capgrossos
Org.: Colla de Geganters de Caldes
10 h Plaça de Lluís Companys
III Portes obertes de patinatge
Sessió oberta de patinatge artístic
per a petits i grans. Porta els teus
patins i t’ensenyem a patinar
Org.: Club de Patinatge Artístic
10 h Parc de Can Rius
Inscripcions al Cancurs popular
de gossos de raça i de no raça
Org.: Caldes Animal

13 h Parc de Can Rius
Vols adoptar un gos? Vine a
la desfilada de gossos de la
protectora i lliurament de premis
del VII Cancurs
Org.: Caldes Animal
13 h Plaça de la Font del Lleó
Ballada de gegants i capgrossos
Org.: Colla de Geganters
13.30 h Plaça de la Font del Lleó
Lliurament de premis del concurs
de dibuix Manolo Hugué
14 h Carpa del parc de l’Estació
Dinar popular amb Pep Salsetes
Preu: tiquets anticipats, 12 euros
a la barraca del Centre i al Cafè del
Centre
Org.: El Centre, Ateneu
16 h Skateparc del parc del Bugarai
Competició d’Skate
17.30 h Plaça de la Salut
Pessic de circ presenta Sidecar
18 h Plaça de la República
Sardanes amb la cobla Sant Jordi.
Ciutat de Barcelona
Org.: Agrupació Sardanista
Calderina
18 h Les Cases dels Mestres
Ball de tarda de festa major
Org.: As. de Gent Gran l’Esplai
18.30 h Sala Gran del Casino
Teatre: Panorama des del pont,
d’Arthur Miller, a càrrec de GEC
Preu: 10 - 12 euros (venda a la
Papereria M. Dolors i
cultura@casinocaldes.cat)

23 h Envelat
Concert amb Búhos

5 h Fi de festa

12 Dilluns
De 9 a 14 h Instal·lacions
del Vallès Club Caní d’Agility
Prova del campionat d’espanya
d’Agility
11 h Carpa del parc de l’Estació
Animació infantil amb Jaume Barri
Org.: El Centre, Ateneu
11.30 h De l’envelat a la plaça
de la Font del Lleó
Cercavila castellera, amb gralles,
tabals, camises castelleres i faixes
sota el braç.
Org.: Castellers de Caldes
12 h Plaça de la Font del Lleó
Actuació castellera amb les colles
convidades, Salats de Súria i Xics
de Granollers
Org.: Castellers de Caldes
12 h Plaça de la República
Jocs de taula al carrer
Org.: La Caverna de Voltir
12 h Barraca 150. Parc de l’Estació
Vermut Jam Swing amb el grup
The Bloody Feet + Dj Pedro
Soprano de Three Cool Cats
Org.: El Centre, Ateneu
De 17 a 19 h Parc de Can Rius
Fes l’Indi! Vina i t’ensenyarem a
tirar amb arc i fletxes!
Org.: Club de Tir amb Arc de Caldes
17 h Plaça de la Font del Lleó
Escenari jove
19 h Envelat
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Concert benèfic amb Blaumut
Preu: 10 euros (venda anticipada a
Cicles02, Calçats Maite, Papereria
M. Dolors, Esporta, Stage Escola
d’Arts Escèniques, Tot Música i
Thermalia. Abans de l’actuació al
costat de l’envelat, de 18 a 18.45 h)
Org.: Junta Local de l’Associació
Contra el Càncer
19.30 h Església de Santa Maria
Missa de difunts
20 h Sala Gran del Casino
David Guapo presenta Que no nos
frunjan la fiesta
Preu: 15 - 18 euros (venda a
Söko Club, Papereria M. Dolors i
cultura@casinodecaldes.cat)
Org.: Fundació Casino de Caldes
21.30 h Envelat
Oktoberfest. Petita mostra
de productes típics alemanys
Org.: Cercle d’Amics
de Taunusstein
22 h Carpa del parc de l’Estació
Concerts. Rage to Antonio Machine
+ Habeas Corpus + Insershow
Org.: El Centre, Ateneu
23 h Envelat
Master Class de Salsa
00 h Envelat
Dj Anacleto i exhibició de salsa
3 h Fi de festa

13 Dimarts
10 h Envelat
Festa Gran. Xocolatada, música,
danses, jocs tradicionals i refrigeri

Org.: Coordinadora de Gent Gran

16 Divendres

12 h Parc de l’estació
Vols descobrir les tècniques del
circ? Taller de circ presenta Circ a
les golfes

11.30 h Santuari del Remei
Missa i ofrena floral
Org.: Fundació Santa Susanna

17 h Envelat
VII Festival de les Arts i la Dansa
Org.: AV Barri del Bugarai
19 h Envelat
Xocolatada popular amb xurros
Preu: 1 euros
Org.: AV Barri del Bugarai
20 h Envelat
Havaneres a càrrec de Peix Fregit
i rom cremat
22.15 h Plaça de l’Àngel a plaça
de l’Església
Pilar caminat
Org.: Castellers de Caldes
22.30 h Plaça de l’Església
Nit, llum i pals
Org.: Bastoners de Caldes
22.45 h Plaça de l’Església
Corretraca
Org.: As. Cultural Ball de Diables
23 h Plaça de Pau Surell
Tronada final de festa major
Org.: Ball de diables

15 Dijous
20 h Sala d’actes de la Biblioteca
Concert amb Judith Neddermann
Presentació del seu àlbum debut
Tot el que he vist
Places limitades (amb invitació,
que es recull a la Biblioteca)

17 h Carrers de les Corts Catalanes
(des de Narcís Monturiol) i Joan de
la Cierva
Concentració de patinets
Org.: AMPA Escola Montbui
22 h Sala Gran Casino de Caldes
Concert amb Pep Sala
Preu: 12 euros (venda a cultura@
casinodecaldes.cat i diumenge, de
18 a 20 h a la taquilla)
Org.: Fundació Casino de Caldes

17 Dissabte
8.30 h Parc de Can Rius
Matinal excursionista
Dos recorreguts per l’entorn
Org.: CECMO
De 9.30 a 20.30 h Espai Jove El Toc
Lan Party Caldes
Org.: Gaming Caldes

14 h Pista descoberta a la zona
esportiva del Bugarai
Paella popular
Org.: PAH Caldes

20 h Cafè del Centre
Concert amb The Big Jamboree
Preu: 10 euros (8 socis)
Org.: Three Cool Cats

De 17 a 20 h Porxo de la façana de
l’Ajuntament
Prova d’Orientació Urbana
Solidària ProyectoPol
Preu: 3 euros
Org.: ProyectoPol

21.30 h Sala Gran del Casino
Sopar ball de festa major.
Restauració Balneari Termes
Victòria i música en via amb
Mil·lenium
Preu: 45 - 50 euros
Org.: Fundació Casino de Caldes

17.30 h Església de Santa Maria
Orquestra i Cor del 40è
aniversari de l’Esola Municipal
de Música Joan Valls amb
alumnes i exalumnes, i
la Coral Guisla
Org.: EMM Joan Valls

De 22 a 23 h Museu Delger
Pel forta del pany: Les veus del
Delger. Visita teatralitzada al
Museu Delger
Places limitades, cal fer reserva
al Thermalia

17.30 h Pista descoberta de la
zona esportiva del Bugarai
Xocolatada
Org.: PAH Caldes

22.30 h Pista descoberta Bugarai
Actuacions musicals. Revoclució
Pahcífica
Org.: PAH Caldes

18 h Pista Bugarai
Ponència sobre la ILP aprovada al
Parlament
Org.: PAH Caldes

18 Diumenge
9 h Plaça de Catalunya
30a Trobada de Cotxes Antics
Vila Termal de Caldes
Org.: AV Catalunya

començar
Org.: Club Escacs Caldes
10 h De l’aparcament del Tint al
Santuari del Remei
Trobada de carros i punjada
al Remei
10 h Passeig del Remei
Fires i mostres d’entitats,
artesania, alimentació, productes
locals, antiguitats i brocanteria
10.30 h Santuari del Remei
Solemnitat de la Mare de Déu
del Remei
12 h Plaça de la Font del Lleó
Cercavila de Capvuitada
(bastoners, geganters, sardanistes,
castellers i xanquers de Saint
Paul-les-Dax)
Org.: Entitats de cultura popular
12.15 h Recinte del Remei
Sardanes de Capvuitada amb la
Cobla Genisenca
Org.: Agrupació Sardanista
Calderina
18 h Plaça de la Font del Lleó i
plaça de Can Rius
Inauguració de l’exposició
d’escultures de Jordi Martín Clerch

De 10 a 3 h Pista descoberta de
la zona esportiva del Bugarai
Revolució Pahcífica. Quart
Aniversari PAH Caldes
10 h. Mercat solidari de segona mà
(participació lliure)
12 h. Festa de l’escuma amb els
bombers
ORG.: PAH Caldes

18.30 h De la plaça de la Salut
al parc de l’Estació
Cercavila amb Lous Gouyats de
Saint Paul-les-Dax
Org.: Associació Amics d’Europa
19 h Pista descoberta Bugarai
Festa Holi
Org.: PAH Caldes

10 h Passeig del Remei
Trobada de Puntaires
Org.: As. Cultural de la Dona

19.30 h Sala Gran del Casino
Esbart Sant Martí de Barcelona
Preu: 8 - 10 euros
Org.: Fundació Casino de Caldes

12 i 13 h Museu Delger
Pel forta del pany: Les veus del
Delger. Visita teatralitzada
Places limitades, cal fer reserva
al Thermalia

20 h Pavelló Torre Roja
Partit del IV Trofeu la Llamborda
d’Ok Lliga Recam Làser CH Caldes
- HC Liceo a Coruña
Org.: Club Hoquei Caldes

10 h Passeig del Remei
Partides ràpides per a tothom
Més informació i inscripcions a
escacs.entitatsdecaldes.cat o
al passeig mitja hora abans de

20 h Cafè del Centre
Cicle Veïns ‘L’Alguer’. Concert a
càrrec de Claudio Gabriel Sanna
Preu: 8 euros (5 socis)
Org.: El Centre, Ateneu

9 h Passeig del Remei
Les tres copes del triplet
Org.: Penya Blaugrana Caldes
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EL GEC TAMBÉ REPRESENTARÀ L’OBRA ‘PANORAMA DES DEL PONT’ I S’HI FARÀ SOPAR I BALL

Pep Sala i David Guapo seran els
protagonistes de la Sala del Casino
pep sala

No calen gaires presentacions per
situar Pep Sala dins del panorama musical català. Es va donar a
conèixer amb Sau, el 1985, i el seu
Boig per tu. Arran de la mort inesperada del cantant, Carles Sabater,
el 1999, decidia embarcar-se en
solitari i des del 2000 ha publicat
una desena de treballs.
Amb l’últim, que porta per títol
PS, vol posar al descobert un Pep
Sala introspectiu però obert, poètic però directe en el missatge i per
damunt de tot, colorista, tant pels
textos com pels arranjaments, dominats principalment per guitarres. La música de Sala sonarà a les
parets del Casino divendres 16, a
les 22 h. Les entrades valdran 12
euros i es poden adquirir al correu
cultura@casinodecaldes.cat i els
diumenges a la tarda a les taquilles
del Casino.

Humor amb David Guapo

L’humorista televisiu i cantautor
David Guapo tampoc faltarà a la
festa calderina. Dilluns presentarà
el monòleg Que no nos frunjan la
fiesta, en què assegura que el públic participa en l’espectacle tant
com ell. La improvisació, la música
i el bon humor s’apoderaran durant 90 minuts de la Sala Gran del
Casino.
David Guapo fa més de 4 anys

Espectacles
Teatre ‘Panorama des del
pont’ a càrrec del GEC
Dia i hora: diumenge 11 (18.30h)
Lloc: sala gran del Casino
Pessic de circ presenta
‘Sidecar’
Dia i hora: diumenge 11 (17.30h)
Lloc: plaça de la Salut
Concert amb Judit
Neddermann. Presentació
del seu àlbum ‘Tot el que he
vist’
Dia i hora: dijous 15 (20 h)
Lloc: sala d’actes (Biblioteca)

PEP SALA Serà al Casino divendres, 16 d’octubre, a les 22 h
que col·labora en el món de la
televisió en diversos programes
com Sé lo que hicisteis, El hormiguero o Ya te digo, d’Europa FM,
entre d’altres.

30 anys del GEC

La Fundació Casino de Caldes
també portarà teatre amb el Grup
Escènic del Casino, que enguany
celebra el 30è aniversari. El grup
representarà, diumenge a la Sala
Gran, l’obra Panorama des del
pont, d'Arthur Miller, que transportarà els espectadors a la Nova

York dels anys 50 i al problema
de la immigració il·legal que es va
viure 10 anys després de la Segona
Guerra Mundial. Les entrades, a 10
i 12 euros, es poden comprar a la
Papereria M. Dolors.

Sopar i ball amb Millenium

Pels paladars més sibarites, dissabte 17 (21.30 h), el Casino acollirà el sopar i el ball de festa major.
El Balneari Termes Victòria s'encarregarà de la cuina, i la música
la posarà el conjunt Millenium. El
preu és d'entre 45 i 50 euros. n

Concert amb Pep Sala
Dia i hora: divendres 16 (22 h)
Lloc: sala gran del Casino
Concert 40è aniversari EMM
Dia i hora: dissabte 17 (17.30 h)
Lloc: església de Santa Maria
Concert The Big Jamboree
Dia i hora: dissabte 17 (20 h)
Lloc: Cafè del Centre
Sopar ball de Festa amb el
conjunt Millenium
Dia i hora: dissabte 17 (21.30 h)
Lloc: sala gran del Casino
Pel forat del pany: les veus
del Delger
Dia i hora: dissabte 17 (12, 13,
22 i 23 h). Cal reserva prèvia.
Lloc: Museu Delger

ES FARAN QUATRE FUNCIONS EL DISSABTE DE CAPDVUITADA

Viatges d’acrobàcies amb
sidecar per trobar la felicitat

Els orígens de Can Delger
amb visites teatralitzades

títol Sidecar, la companyia Pessic
de circ busca apropar el circ al
públic amb aquest espectacle que
representarà diumenge (17.30 h)
a la plaça de la Salut.
D’altra banda, dimarts 13 a les
12 h, hi haurà un taller de circ
adreçat a totes les edats, al parc
de l’Estació. n

Can Delger, que actualment forma
part del museu Thermalia, oferirà
quatre visites teatralitzades amb
el títol Pel forat del pany: les veus
del Delger, que es faran durant tot
el dissabte de Capvuitada. Es faran dues funcions al matí (12 i 13
h) i dues a la nit (22 i 23 h).
Els mateixos guies del museu

L’EMM oferirà l’últim
concert dels 40 anys
L’Escola Municipal de Música
Joan Valls tancarà el 40è aniversari amb un concert a l’església
de Santa Maria. Serà dissabte 17
(17.30 h) i hi participaran l’orquestra i el cor del 40è aniversari juntament amb la Coral Guisla.
Alumnes, exalumnes i professors interpretaran obres de Purcell, Mozart, Verdi, Charpentier i
Schubert, entre d’altres.
L´escola va néixer l’octubre
del 1975 per iniciativa d’uns
membres de la junta del Casino
que van veure la necessitat de
crear una escola de música.

MÚSICA

Judit Neddermann
serà a la Biblioteca
La jove cantant i guitarrista Judit Neddermann presentarà el
seu primer àlbum Tot el que he
vist, dijous 15 (20 h), a la sala
d’actes de la Biblioteca. Només
amb aquest primer treball ja ha
obtingut dos premis: el premi
Miquel Martí i Pol del 7è certamen Terra i Cultura, per la
musicació del poema El fugitiu.
També ha estat finalista en la
12a edició dels premis ARC com
a artista revelació 2014 i nominada en tres categories als premis Enderrock 2014. L’entrada
és gratuïta però cal recollir invitació a la Biblioteca.

MÚSICA DELS 50

PESSIC DE CIRC PRESENTARÀ EL XOU A LA PLAÇA DE LA SALUT

Un viatger amb mapes i plànols
arriba a la plaça damunt d’una
moto. No és un vehicle qualsevol,
sinó un sidecar. Al bell mig de la
plaça hi ha un panell indicador de
direccions, però més que indicar,
el que fa és embolicar encara més
l’explorador. Així comença l’aventura per buscar la felicitat. Sota el

ANIVERSARI

Thermalia es convertiran en actors per fer viatjar els visitants
als orígens de la casa setcentista
–reoberta fa 5 anys– i aproparan
la història i els personatges que hi
van viure fa tres segles. Cada visita tindrà una durada de 45 minuts
i cal fer reserva prèvia trucant al
museu. n

El blues autèntic
al Cafè del Centre
El Cafè del Centre rebrà The Big
Jamboree, dissabte 17 a les 20 h.
L’octet barceloní és una banda que es dedica a interpretar
rhythm & blues i rock’n roll dels
anys 50. El seu repertori compta amb composicions pròpies i
arranjaments de la banda juntament amb versions de temes
dels anys 40 i 50 d’artistes com
Louis Prima, Big Joe Turner o
Louis Jordan. Les entrades valen
entre 8 i 10 euros.
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Activitats familiars

EL CLOWN PRESENTA ‘MARCEL S0L’

El veterà pallasso Marcel Gros
farà l’espectacle inaugural
arxiu / m.g.

Espectacles
Animació infantil. Uh! Quin
cangueli de la cia. Xip Xap
Dia i hora: divendres 9 (17.30 h)
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Espectacle inaugural. Marcel
Gros presenta Marcel Sol
Dia i hora: divendres 9 (19.30 h)
Lloc: envelat

MARCEL GROS És un dels clowns més reputats del país
El tret de sortida de la festa major
no podia tenir un convidat més
escaient per convidar a la gresca
i a passar-ho bé. El veterà Marcel Gros presentarà divendres el
seu espectacle més senzill per
mostrar el savoir faire d’un dels
clowns més reconeguts del país.
Marcel Sol és un muntatge elemental i original que parla d’un
pallasso que no vol estar sol. Marcel Gros es presenta amb tota la
seva sensibilitat, bestiesa i innocència. Jugant a fer espectacles,
agafa la música, la màgia, el mim...
i els converteix en un joc.

Marcel Gros impregna de personalitat els espectacles i els fa
vius i actuals; manté i provoca
una estreta comunicació amb el
públic, sigui de l’edat que sigui.
Marcel Gros, actor polifacètic,
transmet la sensibilitat del clown,
demostra la gran capacitat d’improvisació del xouman i juga amb
la comicitat del pallasso.

Trajectòria impecable

Marcel Gros es va iniciar en el
món de l’espectacle fent teatre de
carrer, amb El Setrill l’Orquestra
Mandarina.

ELS CONTES MÉS IL·LUMINATS

n Un altre dels espectacles pensats per al públic familiar és Sol amb la

Lluna, que la companyia Sgratta Teatre oferirà dissabte a la tarda a la plaça
de la Font del Lleó. Clara Gavaldà i Joan Cirera, fundadors d’Sgratta, tenen
més de quinze anys d’experiència explicant contes arreu i creant espectacles
per al públic familiar, primer amb el grup Nets i Polits, després amb
de Parranda i des de 2012 amb Sgratta, d’on surt el primer espectacle Sol
amb la Lluna, un recull de contes carregats d’humor, tendresa, jocs de paraules, amb missatge i finals sorprenents.

Teatre. Sol amb la lluna, de la
cia. Sgratta Teatre
Dia i hora: dissabte 10 (17 h)
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Naughty Pancake. Contes i
cançons en anglès
Dia i hora: dissabte 10 (18 h)
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Animació infantil amb
Jaume Barri
Dia i hora: dilluns 12 (11 h)
Lloc: carpa del parc de l’Estació
Vols descobrir les tècniques
del circ. Taller de circ
presenta Circ a les golfes
Dia i hora: dimarts 13 (12 h)
Lloc: parc de l’Estació

L’any 1984 va ser cofundador
de Teatre Mòbil, companyia en
què va militar fins al 1991, quan
després de formar-se en tècniques de circ i de pallasso amb
Willi Colombaioni, Pierre Byland i
Philippe Gaullier, va emprendre el
treball en solitari. Entre els seus
espectacles de realització pròpia
hi ha Standby (premi al millor espectacle de sala, Fira de Teatre de
Tàrrega 2000), Llunàtic, Calidoscòmic i Inventari (millor espectacle Mostra Igualada 08) i Fenomenal, entre d’altres. n

Esports i cooperació
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EN SUPORT A POL MOLINOS

ProyectoPol farà un mercat
solidari de segona mà

Pol Molinos és un nen de cinc anys
de Caldes de Montbui que pateix
una encefalopatia molt rara denominada hiperglicinèmia no
cetòsica (NKH-HNC) de la qual
només es coneixen una dotzena
de casos a l’Estat espanyol. Des de
fa un any, el seu cas s’ha donat a
conèixer gràcies al ProyectoPol,
la primera i única associació que
hi ha a l’Estat dedicada a aquesta malaltia. Els seus impulsors,
vinculats al món de l’esport, han
participat en diverses proves esportives, com la Mitja Marató de
Granollers i la Triatló de Catalun-

ya, per fer visible la seva causa. De
fet, el pare del Pol, el Tony, hi participa amb el seu fill.
Per donar a conèixer la lluita
del Pol i demanar el suport també dels seus conciutadans, ProyetoPol ha organitzat dissabte 10 i
diumenge 11, al parc de l’Estació
(de 10 a 20 h), un mercadet de segona mà en què també es podran
trobar les samarretes de l’entitat i
fer un donatiu a la seva guardiola.
Els beneficis aniran destinats a la
compra de material ortopèdic per
al Pol Molinos i per a la recerca
d’aquesta malaltia. n

TROFEU LA LLAMBORDA D’OK LLIGA D’HOQUEI

El Recam Làser rep el Liceo
A Coruña al Torre Roja
Dissabte (20 h), per primera vegada, el Trofeu La Llamborda de
la festa major de Caldes es disputarà entre dos equips de l’Ok Lliga
d’Hoquei, després que el Recam
Làser aconseguís l’ascens la temporada passada.
Així, dissabte al pavelló Torre
Roja es podrà gaudir de la trobada entre el CH Caldes i el Liceo A

Coruña, un històric de la màxima
categoria.
A més, el Recam Làser, que arribarà al trofeu després d’haver
disputat tres jornades, té l’oportunitat de plantar cara al sisè classificat de la Lliga.
Aquesta és la quarta edició del
Trofeu La Llamborda, nascut per
festa major. n

L’esport més popular amb la Milla,
el tir amb arc, els escacs i els patins

El programa esportiu de la festa major es completa amb activitats populars per a tots els públics gràcies a diverses entitats. És el cas de la
cinquena Milla Urbana de dissabte, organitzada pel CN Caldes; les olimpíades infantils de dissabte del Club Atlètic Calderí; la sessió oberta de
patinatge artístic, de diumenge a la plaça Lluís Companys; les simultànies d’escacs a Can Rius, i l’activitat del Club de Tir a Can Rius. n
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BALLS

UNA VINTENA DE PROPOSTES TRADICIONALS ENGRESCARAN ELS CALDERINS

Bastons, foc, castells i sardanes
faran trontollar places i carrers
aj. / l.CUENCA

Actuacions
Tronada inicial
de festa major
Dia i hora: divendres 9 (21 h)
Lloc: surt al carrer o puja al terrat

BASTONERS Dissabte la colla farà un recorregut per diversos carrers fins acabar amb la ballada a la Font del Lleó
L’Associació Cultural Ball de Diables encendrà i apagarà la festa
major amb les dues tronades (divendres i dimarts).
L’entitat oferirà durant 5 dies
diferents actes de foc i sense foc,
com la lectura de versots que es
farà dissabte després del correfoc, que començarà a la plaça de la
Font del Lleó i que duran a terme
amb el Ball de Diables diabòlics
de Roquetes del Garraf. La plaça
de la Font del Lleó començarà a
treure foc a partir de les 21 hores.
Els més menuts també gaudiran
del foc amb el correfoc infantil de
diumenge (20.30 h) i els versots
infantils amb la participació dels
Diables de Parets i els de Caldes.
Dimarts, amb motiu dels 150

anys del Centre Ateneu Democràtic i Progressista es farà la corretraca que serà encesa per un dels
seus membres.

La festa de més alçada

Els gegants i els castellers enlairaran la festa diumenge i dilluns.
A partir de les 10 del matí de diumenge, la Colla de Geganters de
Caldes donaran a conèixer, un any
més, els seus gegants i capgrossos
amb la plantada que es farà a l’envelat. A les 12 h es farà una cercavila que arribarà fins a la plaça de la
Font del Lleó i, un cop allà, faran la
corresponent ballada.
Pel que fa als Castellers de Caldes, enguany han convidat els
Salats de Súria i els Xics de Grano-

llers per a l’actuació que faran a la
plaça de la Font del Lleó dilluns a
les 12 h. Abans, a les 11.30 h i des
de l’envelat, iniciaran la cercavila
amb gralles, tabals, camises castelleres i faixes sota el braç per
escalfar motors i animar tothom a
fer pinya durant l’actuació.
Dimarts (22.15 h) els Castellers
de Caldes protagonitzaran un pilar
caminant, des de la plaça de l’Àngel fins a la plaça de l’Església, per
donar lloc a l’espectacle de llum i
pals que oferiran els bastoners.
Dissabte els bastoners també
passejaran pels carrers del municipi, passant pel l’avinguda de Pi i
Margall, carrer Homs i plaça Font
del Lleó per oferir una ballada bastonera (20 h). n

Cercavila bastonera
amb les colles convidades
Dia i hora: dissabte 10 (18.30 h)
Lloc: avinguda Pi i Margall
Ballada final bastonera
Dia i hora: dissabte 10 (20 h)
Lloc: plaça Font del Lleó
Correfoc amb el Ball de
Diables Els Diabòlics de
Roquetes del Garraf i
el Ball de Diables de Caldes
Dia i hora: dissabte 10 (21 h)
Lloc: plaça Font del Lleó
Lectura de Versots
Dia i hora: dissabte 10 (22.30 h)
Lloc: plaça Font del Lleó
Plantada i cercavila de
gegants i capgrossos
Dia i hora: diumenge 11 (10 h)
Lloc: envelat
Ballada de gegants
i capgrossos
Dia i hora: diumenge 11 (13 h)
Lloc: plaça Font del Lleó
Sardanes de festa major
amb la cobla Sant Jordi
Dia i hora: diumenge 11 (18 h)
Lloc: plaça de la República
Correfoc infantil amb
els Diables de Parets
i els Diables de Caldes
Dia i hora: diumenge 11 (20.30h)
Lloc: plaça Font del Lleó
Cercavila castellera
Dia i hora: dilluns 12 (11.30h)
Lloc: envelat
Actuació castellera
Dia i hora: dilluns 12 (12 h)
Lloc: plaça Font del Lleó
Pilar caminat
Dia i hora: dimarts 13 (22.15 h)
Lloc: plaça de l’Àngel
Nit, llum i pals
Dia i hora: dimarts 13 (22.30 h)
Lloc: plaça de l’Església
Corretraca encesa per un
representant de l’Ateneu
Dia i hora: dimarts 13 (22.45 h)
Lloc: plaça de l’Església
Tronada final de festa major
Dia i hora: dimarts 13 (22.30 h)
Lloc: plaça Pau Surell
Cercavila de Capvuitada
(bastoners, sardanistes,
castellers i xanquers de
Saint Paul-Les-Dax)
Dia i hora: diumenge 18 (12 h)
Lloc: plaça Font del Lleó

L’Esbart Sant Martí
de Barcelona visita
el Casino pel Remei
El cos de dansa de l’Esbart Sant
Martí de Barcelona, guanyador
del primer premi internacional
del festival de Cantonigròs, visitarà el Casino el diumenge 18.
Aquesta era la primera vegada en la història del prestigiós
festival que el primer premi en
dansa se l’emportava un grup
català. L’entitat, creada el 1945,
ha actuat a diversos països, com
Alemanya, Andorra, Anglaterra, Hongria, Itàlia, Portugal,
Escòcia, Suïssa, França, etc. El
diumenge de l’Aplec del Remei
els calderins tindran l’ocasió
de veure l’esbart barceloní. Les
entrades valen 8 i 10 euros i es
poden comprar a la Papereria
M. Dolors o per mitjà del correu
cultura@casinodecaldes.cat.

SARDANES

La Genisenca i la
Sant Jordi tocaran
al ritme de cobla
La Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona, fundada l’any 1983,
omplirà d’anelles sardanistes
la plaça de la República el diumenge de festa major (18 h)
amb una ballada de sardanes
organitzada per l’Agrupació
Sardanista Calderina. També hi
haurà una altra cobla que participarà a la festa de Caldes. Es
tracta de la Genisenca, que tancarà l’Aplec del Remei, el diumenge de Capvuitada, amb una
altra ballada de sardanes, a les
12.25 h, al recinte del Remei.

TROBADA

Lous Gouyats porta
el folklore francès
a la Capvuitada
Una comitiva d’una quaratena de francesos, juntament
amb l’entitat Amics d’Europa,
oferiran una cercavila amb el
grup folklòric Lous Gouyats de
Saint Paul-les-Dax, que oferirà
una mostra de la part més festiva i tradicional de la zona de
Landes. La formació sortirà,
dissabte 17, de la plaça de la
Salut, passarà pel carrer Lleida, l’avinguda Pi i Margall i acabarà al parc de l’Estació. El grup
francès també participarà a la
cercavila de l’Aplec del Remei,
juntament amb les entitats de
cultura popular de Caldes.
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Activitats alternatives L’ESPAI AUTOGESTIONAT REIVINDICA EL POETA ALCOIÀ

L’Ateneu Molí d’en
Ral recorda l’Ovidi
Amb motiu de l’any Ovidi Montllor, l’Ateneu autogestionat Molí
d’en Ral recorda la figura combativa del poeta alcoià, que fa
20 anys que se’n va anar “de vacances”. Del 8 al 24 d’octubre,
cada dijous, divendres i dissabte
al vespre l’espai tindrà instal·lada l’exposició L’Ovidi Popular, de
l’artista Antoni Miró, paisà de
Montllor. La mostra ja ha viatjat
per més d’una trentena de casals,
ateneus i centres cívics d’arreu

de Catalunya i ara aterra a Caldes
amb el propòsit de divulgar i preservar la memòria d’una de les
figures més rellevants de la lluita
dels Països Catalans.
L’homenatge gran dels calderins, però, tindrà lloc el dissabte
de Capvuitada. Aquest dia, a les
11 h, es pintarà un mural amb el
seu rostre i frases cèlebres del
seu cançoner a l’entrada de l’Ateneu. Tothom qui ho vulgui podrà
ajudar a immortalitzar l’Ovidi i

LA PAH COMMEMORA EL QUART ANIVERSARI AL MUNICIPI

arxiu

Quatre anys de lluita
‘pahcífica’ a Caldes

pah caldes

OVIDI MONTLLOR
sumar-se a un dinar popular amb
sobretaula musical a càrrec dels
músics de Panda i les seves Postals
de l’Ovidi, un recital que rememora
les cançons de l’artista. n

LES ENTITATS S’ENROLEN AL JOC DE LA BANDERA
n Sí bé la festa major no deixa gairebé cap entitat
sense descans, també és cert que l’activitat de totes
elles es desenvolupa sovint en solitari. Per fer pinya i
dinamitzar les relacions entre col·lectius i associacions,
l’Ateneu Molí d’En Ral ha tingut la pensada d’organitzar
un joc durant els dies de gresca. Es tracta del joc de la
bandera, un entreteniment en què cada entitat ha de

13

crear la seva insígnia i passejar-la pel municipi tantes
hores com sigui possible. L’objectiu és aconseguir
prendre la bandera de l’altre entitat i reunir el màxim de
blasons possible. Dijous 8 el joc començarà amb un bon
sopar d’inici i l’últim dia de festa major tots els
participants tornaran a aplegar-se per celebrar la
cloenda i reconèixer el vencedor.

MOVIMENT La PAH ha protagonitzat diversos actes de protesta
Un altre col·lectiu que també
aprofitarà la festa major per celebrar l’aniversari és la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
de Caldes. L’entitat suma quatre
anys de lluita contra els desnonaments i a favor de l’habitatge
digne, un moviment social que els
seus membres ja han batejat amb
el nom de revolució pahcífica.
Dissabte 17, enmig dels actes
de la Capvuitada, la PAH Caldes

commemorarà l’efemèride amb la
festa Rock & PAH al parc del Bugarai. De les 9 a les 3 h hi haurà
mercat solidari de segoa mà, cercavila amb batucada (a les 10 h i
a les 17 h), inflables, exhibicions
canines i de falconeria (11 h), una
xerrada sobre la ILP (12 h), dinar
popular (14 h), festa Holi dels colors (17.30 h) i un triple concert
amb les bandes Panda, Greenfield i
Ai Marai (a partir de les 22.30 h). n
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Tradició L’APLEC DEL REMEI, QUE SE CELEBRA DIUMENGE 17, TAMBÉ INCLOURÀ UNA TROBADA DE PUNTAIRES

CONCURS

Entitats i menestrals tornen a
aplegar-se al passeig del Remei
ajuntament de caldes

La festa major allargassada culmina, com és tradició, amb l’Aplec
del Remei, un dels actes més multitudinaris de la Capvuitada.
La fira menestral que se celebra al passeig que dóna nom a
l’aplec reunirà a partir de les 10
h desenes de parades d’artesania, productes locals, alimentació i brocanteria, així com una
mostra de les entitats calderines
més dinàmiques que no volen
perdre’s l’esdeveniment i aprofitaran per enseyar a la concurrència la seva activitat.
Les acompanyants més fidels
d’aquest aplec són les puntaires –cada any se n’apleguen més
de 200– cridades de tota la comarca per l’Associació Cultural
de la Dona. Des de fa uns anys,
el Club d’Escacs Caldes també
fa costat als firaires amb la taula
parada a punt per a les partides

ràpides per a tothom.
Enguany, a més, la fira
tindrà unes convidades
molt especials, les tres
copes del triplet del
Barça, que seran exposades des de bon matí
al passeig gràcies a la
invitació de la Penya
Blaugrana calderina.
Una vintena de carros
tornaran a pujar en romiatge des de l’aparcament del Tint fins al
santuari del Remei a
partir de les 10 h, on a
les 10.30 h començarà
PUNTA AL COIXÍ L’art de les puntaires és un dels més aclamats de l’aplec
la missa de Solemnitat
de la Mare de Déu del Remei.
guany s’afegiran els xanquers de i timbals. Al recinte del Remei, la
El punt i final de l’aplec el po- Saint-Paul-lès-Dax, els germans Cobla Genisenca els esperarà per
sarà la cercavila de Capvuitada aquitans de Caldes de Montbui. celebrar la cloenda de l’aplec amb
de les entitats de cultura popular Al migdia, la comitiva enfilarà una ballada de sardanes organit–bastoners, geganters, sardanis- des de la plaça de la Font del Lleó zada per l’Agrupació Sardanista
tes i castellers–, a les quals en- fins al santuari a ritme de gralles Calderina. n

El motor de la Trobada de L’envelat homenatjarà
Cotxes Antics no s’atura la gent gran de Caldes
Des de fa 31 anys, a
l’Aplec hi conflueix
la Trobada de Cotxes
Antics que organitza
l’Associació de Veïns
Catalunya de Caldes.
Impulsada amb la
col·laboració de tot
un expert, en Francisco Sagalés –propietari de l’empresa d’autocars Sagalés i veí de
la plaça Catalunya–,
la trobada congrega
cada any entre 15 i 20
cotxes matriculats en- AUTOCAR SAGALÉS DEL 1928
tre el 1920 i el 1945
d’arreu de la provínrecinte del Remei, cap a les 14
cia de Barcelona. L’èxit d’afluèn- h, moment en què l’aplec bullirà
cia de vehicles, però, depèn en d’activitat. El seguici acabarà un
bona part de la metorologia, altre cop a la plaça Catalunya, on
d’una banda, i de l’estat tècnic de romandrà fins a les 18 h per lluir
la relíquia d’una altra. Algunes, a tots els anys que duen al damunt.
més, no poden anar per autopista
La trobada de cotxes antics ja
i han d’arribar a Caldes amb re- és tota una tradició per la Capvuimolc.
tada. Tal com apunta el president
El ral·li sortirà de la plaça Ca- de l’AV Catalunya, Xavier Moreno,
talunya a les 11 h, passarà per la reunió “és més un exercici de
l’Aplec del Remei i agafarà la nostàlgia que no pas una trobacarretera tot passant per Lliçà da amb grans pretensions”. Tot
d’Amunt, Lliçà de Vall i Santa Eu- i així, el seu reeiximent és indislàlia de Ronçana. De tornada, els cutible i cada any suma centenars
vehicles pararan novament al de visitants. n

La gent gran de Caldes de Montbui
tindrà una festa pensada exclusivament per a ella. Dimarts 13, a
partir de les 10 h, l’envelat es convertirà en la seu de la trobada que
la coordinadora de gent gran ha
organitzat per a l’ocasió. A la gresca no hi faltarà música, ball, jocs
tradicionals i una xocolatda per
carregar les piles.
La Festa Gran, com s’ha batejat aquesta celebració, compta

amb la col·laboració de diversos
col·lectius del municipi vinculats
a la gent gran, com l’Associació
Cultural de la Dona, la Fundació
Residència Santa Susanna o la Coral Festa Gran.
La Fundació Santa Susanna
també farà una tómbola de festa
major cada dia durant els tres primers dies de la gresca (9, 10 i 11)
al seu equipament entre les 10 i
les 20 h. n

Caldes Animal premia
els millors gossos
Per vuitè any consecutiu, Caldes
Animal organitza el Concurs Popular de Gossos de raça i de no
raça. Diumenge 11 a les 11.30 h,
el parc de Can Rius veurà desfilar
els gossos calderins amb més carisma i bona planta. L’associació
animalista atorgarà dos premis,
un per al gos més bonic i un altre
per al més simpàtic.
Les inscripcions al certamen
es poden fer a través del correu
inscripcions@caldesanimal.org i
trucant al 665 526 181.

EXCURSIONISME

El CECMO recorre
els entorns de Caldes
El Centre Excursionista de Caldes de Montbui (CECMO) organitza dissabte 17 una matinal
excursionista pels entorns del
municipi. A les 8.30 h, els caminaires estan cridats a reunir-se
al càmping El Pasqualet per iniciar un dels dos recorreguts a
escollir: un fàcil i assequible per
camins amples, i un més llarg,
amb més corriols i per indrets de
més difícil accés.

FIRA

Mercat ecològic
al nucli antic
L’Associació de Veïns del Nucli
Antic, una de les més actives de
Caldes, organitza dissabte 10 un
mercat ecològic i de proximitat a
la plaça de la Font del Lleó i el carrer Joan Samsó. Durant tot el dia
s’hi podran comprar tota mena de
productes, verdures i hortalisses
de cultiu ecològic i conreats a la
comarca.
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