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Caldes i el seu lleó faran rugir
els carrers per la festa major
La gresca arrenca aquest dijous i s’allargarà fins al dia 21, Aplec del Remei
ajuntament

EL BRINDIS TRADICIONAL En l'acte de presentació de la festa major es va donar a conèixer el cartell i el programa de la festa
Com sempre, s'ha fet esperar. Però
ja la tornem a tenir aquí perquè
tothom gaudeixi de la festa major
de Caldes de Montbui, l'última del
calendari al Vallès Oriental. Començarà aquest dijous 11 i estarà en marxa fins al diumenge 21,
quan tindrà lloc la Capvuitada i
l'Aplec del Remei.
El programa serà atractiu per
a tots els públics, com ho demostren activitats que aniran des dels
concerts de Dr. Calypso, Che Sudaka, Roba Estesa i Sra. Tomasa a la
trobada d'havaneres amb Port Bo
i Rom Cremat o a l'espectacle teatral de Toni Albà que encarna Joan
Carles I en l'obra Audiència-i-real.
També hi haurà lloc per la trobada
de sardanes, per l'actuació de l'Or-

questra Maravella o per l'obra de
teatre Una nit a casa seva de Jean
Letraz que es representarà al Casino sota la direcció de Francesc
Serra.
La solidaritat també serà un
dels punts clau d'aquesta major
i vindrà encapçada pel concert
contra el càncer d'Els Catarres i
Animal i el musical solidiari El Viatge d'en Prim per recaptar fons al
projecte de cooperació Mampatim
en l'àmbit educatiu al Senegal, vehiculat gràcies a Caldes Solidària.
D'altra banda, hi haurà la novetat del vermut i sopar groc per tal
de recaptar diners per a l'Associació Catalana pels Drets Civils, formada per les famílies dels presos i
els exiliats polítics catalans.

Els més menuts podran triar
entre participar en un correfoc infantil, assistir a l'obra de teatre de
Marcel Gros o assistir a les Olimpíades infantils organitzades pel
Club Atlètic Calderí.
Tampoc faltaran la tradicional
diada castellera, amb els Minyons
de Terrassa com a convidats protagonistes, la cercavila bastonera,
la lectura de versots i el posterior
correfoc, el concert de gralles i la
cercavila de gegants i capgrossos,
tots ells actes d'una cultura popular ben viva al municipi.
47 entitats i 3 col·laboradors
han donat suport enguany a la
festa major per a que torni a ser
un esdeveniment memorable del
calendari calderí. i

Afectacions de trànsit

CARRERS TALLATS
PER LA CELEBRACIÓ
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, la plaça de Catalunya, l'avinguda
Pi i Margall (c.Homs-plaça de l'Àngel)
i el passeig del Remei. D'altra banda, la
circulació de vehicles es veurà afectades en aquests mateixos espais i al
carrer Font del Boet, al carrer Asensi
Vega, a la plaça de l'Esglesia i a l'av. Pi i
Margall (c.Homs-c.Lleida).
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rriba l’octubre que ens
porta els dies en què
Caldes de Montbui surt
al carrer i celebra la
pròpia festa, la dels calderins i
calderines. Ajuntament, entitats
i associacions ens hem posat en
marxa per fer una festa major per
a tothom.
Activitats, concerts, concursos,
dinars populars, xocolatades,
curses, exposicions, vermuts musicals, olimpíades, màgia, cultura
popular, teatre, guspires i molta
música faran bullir Caldes amb
un programa de Festa Major per
a tots els gustos i les edats. Tot
plegat configura un ampli ventall
de propostes a la mida de tothom,
sense oblidar la vessant solidària.
El programa de la festa major
reflecteix l’essència de Caldes, un
poble actiu, participatiu, amb una
gran vida associativa, culturalment ric, cívic i solidari.
Agraeixo a tothom, entitats,
ciutadania i serveis municipals,
que amb el seu esforç i implicació aquest any pugui ser possible,
un cop més, la festa més esperada, la nostra. Estic convençut que
sabrem gaudir en equilibri entre
diversió i civisme d’aquesta Festa
Major 2018.
Bona Festa Major!!

WWW.

festamajor.
caldesdemontbui.cat
SEGUIMENT 2.0

#FMCaldesbull
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LA IMATGE

MÚSICA EL PARC DE L'ESTACIÓ SERÀ NOVAMENT UN DELS EPICENTRES DE LA GRESCA CALDERINA

Roba Estesa, Dr. Calypso, Che Sudaka i
Sra. Tomasa, els plats forts a Barraques
Un any més el Parc de l'Estació
serà un dels epicentres dels concerts de la festa major de Caldes.
Aquesta vegada els caps de cartell
seran Che Sudaka (dissabte 13, 23
h) i Roba Estesa (dijous 11, 00.45
h), acompanyats d'altres grups
populars com la Sra. Tomasa (dissabte 13, 01.00 h) i els veterans
Dr. Calypso (divendres 12. 22.30
h), que faran parada a Caldes en
el marc de la seva gira de comiat després de gairebé 30 anys de
carrera musical.
Així, l'ska i el reggae seran presentsen un concert que recordarà temes de tots els discs de Dr
Calypso. Des del primer, Original Vol.1 (Tralla, 1993), que els
va proporcionar una gran onada
d'èxits i seguidors, fins al darrer,
Sempre endavant (Daily Records,
2013). Enmig van publicar Toxic Sons (Operative Productions,
1996), Barbarossaplatz (K. Industria, 1999), On Tour (K. Industria,
2000), Mr. Happiness (K. Industria,
2003) i els recopilatoris Early Years i The Best of Dr. Calypso (2004).

roba estesa

El cartell del jove
Marc Viamonte
atorga al lleó
el protagonisme

concerts
Roba Estesa
Dia i hora: Dijous 11 (00.45 h)
Doctor Calypso
Dia i hora: Divendres 12 (22.30 h)
Che Sudaka
Dia i hora: Dissabte 13 (23 h)
Sra. Tomasa
Dia i hora: Dissabte 13 (01.00 h)
Lloc: Parc de l'Estació

GRUP REVELACIÓ DEL 2017 Roba Estesa va triomfar als Enderrock
La banda va néixer el 1989 arran del Reggae Suns Boi Splash,
una festa de joves amants de l'ska,
i el seu repertori musical es reduïa a versions de grups jamaicans
com Skatalites, Princes Buster
i Ethiopians. L'any següent van
aconseguir enregistrar la seva
primera maqueta autoproduïda.
A partir d'aquell moment van ini-

Musical solidari amb el Senegal
Divendres 12 (18 h), l'Envelat serà l'escenari on tindrà lloc el musical solidari El
viatge d'en Prim, que destinarà els fonts al projecte de cooperació MAMPATIM
en l'àmbit educatiu al Senegal, vehiculat gràcies a Caldes Solidària. En aquest
musical hi participaran la Coral Guisla, la Coral del Centre, la Coral El Calderí,
l'Escola Municipal de Música Joan Valls, Tot Música, Els Bandolers del Calderí,
el Grup Flaustaff, l'Stage, els bastoners, els sardanistes, el Taller d'Art, Caldes
Groga, membres del GEC, l'AE El Pasqualet i l'AMPA El Calderí.
D'altra banda, la festa major tindrà Dj's com els del dijous 11, DJ Putxi (21 h,
Parc de l'Estació), i DJ Markiii (2 h, Envelat); els del divendres 12, DJ Kabra (20 h,
Estació) i Gravity Dj (3 h, Estació); el del dissabte 13, DJ Sendo (2.30 h, Estació),
o el del diumenge 14, DJ M&M (1h, Estació).

ciar gires arreu d'Europa, mentre
a Catalunya s'han convertit en
un referent indiscutible per als
amants de la música jamaicana.
Els deu músics que conformen
el grup en aquesta gira de comiat
indefinit són Sheriff i Luismi (les
veus de sempre de la banda), Maniac i Damned (guitarres), Iñaki
(baix), Lluís (bateria), Leo (trompeta), Xato (trombó), Ferran
(saxo) i Pablo (piano i orgue).

Folk en clau femenina

Roba Estesa, el grup femení i
feminista del camp de Tarragona, va ser el grup guanyador del
concurs Sons del Mediterrani,
organitzat pel Grup Enderrock. A
més, el 2017 van guanyar quatre
Premis Enderrock més. Des de la
primavera porten fets més de 60
concerts, alguns d'ells a Suècia,
Bilbao, Madrid i València, entre
altres indrets. "Teníem una mica
de pressió amb el nou disc perquè s'esperava molt de nosal-

tres i perquè és més elèctric
que l'anterior, però estem molt
contentes per com l'ha rebut el
nostre públic", explica Helena
Bantulà, la guitarra elèctrica de
la banda. "La societat està avançant i cada cop hi ha més noies
en el món musical, però queda
molta feina per fer. Estem molt
contentes de ser referents per a
noies de 15 o 16 anys".

Festa del punk reggae
Els argentino-colombians que
formen Che Sudaka, grup creat el
2002 a Barcelona, defineixen la
música que fan com punk reggae
party i destaquen, sobretot, pels
seus vibrants directes. Aquest
concert forma part de la gira per
presentar el seu últim disc, Almas
Rebeldes.
Per últim, la Sra. Tomasa, un
grup de fusió, presentarà el seu
segon disc, titulat Nuestra Clave.
Les cançons que inclou són més
electròniques que els anteriors
Remix EP i Corazón, bombo y son,
però manté el seu habitual mestissatge d'estils i un directe amb
molt de ritme.

El cartell d'enguany, del guanyador del concurs que s'ha celebrat
per cinquè any consecutiu, no passa desparcebut al carrer. El fons
de color rossenc contrasta amb
el primer pla verdòs i el gran lleó
lila que apareix a la dreta del muntatge fotogràfic –les il·lustracions
havien guanyat en les últimes edicions–. En blanc i negre, i al centre, té tot el protagonisme la Font
del Lleó, l'emblema de la ciutat.
"Volia recuperar-la en el cartell
perquè en el de l'any passat no
hi va aparèixer. L'he posat en
blanc i negre enmig de tant color per demostrar que, tot i ser
una construcció antiga, segueix
irradiant alegria a Caldes", explica Marc Viamonte (1999, Palausolità i Plegamans), el seu creador.
En el cartell també hi apareixen
l'església de Santa Maria i el Gegant del Pi. "La lluminositat de la
composició permet que, fins i tot,
ressalti de nit", diu Viamonte, qui
estudia un Curs Superior de Disseny Gràfic. Recentment, el de Palau també ha estat l'autor del cartell
de festa major de Molins de Rei. i
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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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SOLIDARITAT DOS DELS GRUPS CATALANS AMB MILLOR SALUT DE L'ESCENA CATALANA TOCARAN A CALDES

Concert benèfic contra el càncer
amb Els Catarres i Animal a l'Envelat
La festa major de Caldes de Montbui sempre ha estat compromesa
amb la solidaritat. Mostra d'això
és que un any més se celebrarà
a l'Envelat el concert benèfic per
recaptar fons contra el càncer. Si
l'any passat els convidats van ser
Els Amics de les Arts i Cable Obsession, enguany no baixarà el nivell amb Els Catarres i Animal. Les
entrades tindran un preu de 12
euros i es poden comprar de forma anticipada a Museu Thermalia,
Stage, Tot Música i a Esporta. També estaran a la venda a taquilla
una hora abans de l'actuació.
Els Catarres es van donar a
conèixer amb el tema estiuenc ple
d'humor Jennifer, però lluny de
ser un grup d'una sola cançó, els
d'Aiguafreda han anat creixent des
del 2011 amb els àlbums Cançons
2011, Tintin i la Contorsionista,
Postals, Paisatges de tinta, Big Bang
i Tots els meus principis, el disc que
presentaran en aquest concert a
Caldes. El primer single, Fins que
arribi l'alba, ja s'ha convertit en
una de les cançons en català més
escoltades d'aquest 2018.
A més, en el seu palmarès ja
sumen 10 premis Enderrock i un
disc d'or –més de 20.000 còpies
venudes– pel disc Big Bang, el penúltim. Els Catarres són els vallesans Èric Vergés i Jan Riera Prats, i
l'osonenca Roser Cruells.

ELS CATARRES

Si teniu ganes de riure, diumenge 14 a les 18.30 h teniu una
bona oportunitat de fer-ho a la
Sala gran del Casino. Allà es representarà Una nit a casa seva,
un vodevil del francès Jean Letraz, intepretada pel GEC i dirigida per Francesc Serra. L'obra
explica la història d'un escriptor que és capaç de ficar-se
en tot tipus d'embolics per tal
d'inspirar-se per escriure una
història d'amor. Per exemple,
passar una nit a casa del Dubreil
per enamorar a la senyora de
la família. "Sempre intentem
compaginar comèdies amb
obres més serioses. Com l'any
passat vam fer Entre dones,
aquest tocava un vodevil. Des
del 1985 ja hem fet més de
70 obres i mai n'hem repetit
cap", explica Serra.

Sardanes amb
la Cobla Bisbal Jove

ELS D'AIGUAFREDA A CALDES Els Catarres estan triomfant amb la gira de presentació de l'últim disc
des. El seu líder és Gerard Aledo
–veu i guitarra–, de Sant Quirze
del Vallès, i la música que proposa

Els dos grups han
publicat aquest any
el seu últim treball amb
un gran número de vendes

és una combinació de pop, reggae
i soul desinhibit, perfecte per una
tarda o una nit de gresca.

Ara es troben en la gira de presentació del seu darrer disc, La
Melodia del Foc, la qual els ha
portat al Canet Rock, als Sons del
Món, al Festival Sota La Palmera,
a la Sala Razzmatazz de Barcelona
o a Felanitx (Mallorca). El primer
single, Si tot va bé, ha tornat a enganxar al seu públic.
En definitiva, Caldes de Montbui tindrà l'oportunitat, al mateix
temps, de col·laborar en una causa solidària i de veure en directe
dos dels grups catalans amb millor salut del panorama musical
actual del país.

concerts
Els Catarres i Animalç
Dia i hora: Diumenge 14 (18 h)
Lloc: Envelat
Org: Junta Local de l'Associació
Contra el Càncer
Preu benèfic: 12 euros
Venta anticipa d'entrades a Museu
Thermalia, Stage, Tot Música i
Esporta. També es podran comprar
a taquilla abans del concert o a
elscatarres.cat a 14 euros.

MÚSICA MARINERA L'ENVELAT TAMBÉ ACOLLIRÀ UN DELS MILLORS GRUPS DEL GÈNERE EL DILLUNS
port bo

Port Bo cantarà havaneres
regades amb rom cremat
A banda de ser l'escenari del concert benèfic d'Els Catarres i Animal, l'Envelat també acollirà una
excel·lent tarda d'havaneres –la
de dilluns (20 h)– amb un dels millors grups del gènere, Port Bo. A
més, com marca la tradició, el concert serà regat amb gotets de rom
cremat.
Els de Calella de Palafrugell van
néixer l'any 1966 i, des de llavors,
no han deixat de ser uns habituals
de l'escena de la música marinera.
En l’actualitat, Port Bo el formen

'Una nit a casa seva',
l'aposta escènica a la
sala gran del Casino

DANSA

Animal presentarà l'últim disc

Animal, un altre dels grups catalans més populars de l'actualitat,
també tocarà en aquest concert
benèfic de la Festa Major de Cal-

TEATRE

Josep Nadal (tenor), Irineo Ferrer
(baríton), i Carles Casanovas (veu
baixa, guitarra i direcció musical).
Durant les diferents etapes del
grup s’han enregistrat 23 discos
amb més de 220 temes diferents.
Els seus tentacles arriben, fins i
tot, a Algèria, on el 22 de novembre tocaran a la Basilique Notre
Dame Afrique d'Alger, la capital.
En el passat, també han tocat en
llocs tan exòtics com Japó, el Líban,
Síria o Israel. Els amants de l'havanera tenen cita dilluns a Caldes.

L'Agrupació Sardanista Calderina ha organitzat diumenge (18
h) una ballada de sardanes popular a la plaça de la República.
Enguany, la cobla convidada
serà la Cobla Bisbal Jove, nascuda el 1990 a la Bisbal d'Empordà amb músics formats a l'Escola de Cobla Conrad Saló.

MÚSICA DE BALL

L'Orquestra Maravella
per al ball clàssic
Aquest any la festa major també tindrà l'actuació de la reconeguda Orquestra Maravella,
que portarà el ball més clàssic
a l'Envelat dissabte 13 (22.30
h). Una cita imperdible per als
nostàlgics del municipi i la comarca que vulguin omplir l'envelat de ritme. A més, també
farà el concert de tarda, a les
18 h al mateix envelat.

DANSA

Tarda de cultura
amb l'AV Bugarai

ELS REIS Port Bo ha representat les havaneres arreu del món

Dilluns a les 17 h, la festa major
s'omplirà de cultura gràcies al
20è Festival d'Arts i Dansa de
Caldes de Montbui que se celebrarà a l'Envelat i estarà organitzat per l'AV Bugarai.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

PROGRAMA DE FESTA MAJOR
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Festa Major de Caldes

DIJOUS 11 D’OCTUBRE
17.30 h SESSIÓ DE IOGA OBERTA A TOTHOM
Lloc i org.: Yoga Ashram. C. del General
Padrós, 42
18.00 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE
MANUALITATS I PUNTES DE COIXÍ
Lloc: Fundació Santa Susanna. Org.: Assoc.
Cultural de la Dona
19.00 h INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ:
“MIRAR, PENSAR I CREAR“. Obres dels
alumnes adults del Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué. Lloc: Sala Delger
20.30 h TRONADA INICIAL DE FESTA MAJOR
Lloc: Surt al carrer o puja als terrats i mira
el cel de Caldes com esclata en colors i
trons per començar la Festa Major 2018. Fes
ressonar també el teu terrat! Vols participar-hi? Posa't en contacte amb els diables a
través del correu diablescaldes@gmail.com
abans del 5 d'octubre. Org.: Assoc. Cultural

Ball de Diables

20.35 h AUDIÈNCIA I-REAL, ESPECTACLE
D’HUMOR AMB TONI ALBÀ. L'espectacle

narra les divertides trobades que alteren
l'existència d'un monarca sospitosament
conegut. Lloc: Envelat

21.00 h SOPAR D’ENTREPANS AMB DJ PUTXI
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui
21.00 h CORREBARS. Lloc d'inici: Plaça
de la República. Org.: Assoc. Cultural Ball de
Diables. Per a més informació consultar a
les xarxes del Ball de Diables: https://ca-es.
facebook.com/DiablesCaldes
23.00 h CONCERT AMB RON & PAPAS
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui
23.30 h LA BANDA DEL COCHE ROJO
(Versions) Lloc: Envelat
00.45 h CONCERT AMB ROBA ESTESA

Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui
02.00 h DJ MARKIII. Lloc: Envelat
02.15 h DJ KRÀPULA
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui
05.00 h FI DE FESTA

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE
De 10.00 h a 13.00 h
EL PÁJARO CARPINTERO: SONARIUM I ESPAI
D’EXPERIMENTACIÓ PER A INFANTS DE 0 A
8 ANYS. Lloc: Envelat
11.00 h CONCERT FAMILIAR: LANDRY EL
RUMBERO Lloc: Envelat
12.00 h INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ:
CALDERINS D’ARREU, DE LA MEMÒRIA ALS
OBJECTES. Lloc i org.: Museu Thermalia
12.00 h ACTUACIÓ CASTELLERA DE FESTA
MAJOR AMB ELS MINYONS DE TERRASSA,
CASTELLERS DE BADALONA ICASTELLERS
DE CALDES DE MONTBUI. Lloc: Carrer de Pi
i Margall (davant de l’Envelat). Org.: Castellers de Caldes de Montbui
De 12.00 h a 14.00 h VERMUT GROC. Hi
haurà concurs de truites. Lloc: Carpa del
parc de l’Estació. Organitza: CDR Caldes
12.30 h VERMUT MUSICAL DE RÀDIO CALDES A CÀRREC DE PATXI LEIVA. Presentació
de la nova temporada de Ràdio Caldes.
Lloc: Plaça de l’Àngel
15.00 h DINAR D’ENTREPANS AMB DJ
KABRA Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
17.00 h TARDA D’ANIMACIÓ AMB JAUME
BARRI Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
18.00 h BALL DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT
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GRAN L’ESPLAI. Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. de Gent Gran de Caldes de
Montbui
18.00 h MUSICAL SOLIDARI: EL VIATGE D’EN
PRIM. El musical, participatiu i inèdit, té un
caràcter solidari i destinarà els fons al projecte de cooperació MAMPATIM en l'àmbit
educatiu al Senegal, vehiculat a través de
Caldes Solidària.Participa: Coral Guisla,
Coral del Centre, Coral El Calderí, Escola
Municipal de Música Joan Valls, Tot Música,
Els Bandolers del Calderí, Grup Flaustaff,
Stage, bastoners, sardanistes, Taller d’Art,
Caldes Groga, membres del GEC, AE El
Pasqualet, AMPA El Calderí. Lloc: Envelat.
Org.: AMPA El Calderí - Coral El Calderí
20.00 h SOPAR D’ENTREPANS AMB DJ
KABRA. Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
20.00 h SOPAR GROC A LES BARRAQUES DE
LES ENTITATS. Vine a sopar a les barraques
i fes el teu donatiu a les guardioles que hi
trobaràs. A benefici de l'Associació Catalana
pels Drets Civils. Lloc: Barraques de l'envelat
i Parc de l'Estació
22.00 h LLUÍS COLOMA TRIO. BLUES &
BOGGIE - WOOGIE & JAZZ. Lloc: Cafè del
Centre. Org.: Centre. Ateneu Democràtic i
Progressista. Preu: 10 € socis, 12 € no socis
22.00 h CONCERT AMB COM VULGUIS
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui
23.30 h CONCERT AMB DR CALYPSO
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui
00.00 h VA PARIR TOUR DE RADIO FLAIXBAC
Amb Carles Pérez, Jordi Plans, Andreu
Presas i el Gran Germán. Lloc: Envelat
01.30 h CONCERT AMB SEGUIREM, TRIBUT
A OBRINT PAS. Lloc: Carpa del parc de l’Estació. Org.: Castellers de Caldes de Montbui
03.00 h GRAVITY DJ. Lloc: Carpa del parc
de l’Estació. Org.: Castellers de Caldes de
Montbui
05.00 h FI DE FESTA

DISSABTE 13 D’OCTUBRE
De 09.00 h a 14.00 h III TORNEIG DE
TENNIS TAULA MEMORIAL DOMÈNEC NOVA.
Inscripcions prèvies al tel. 670 410 288.
Inscripcions el mateix dia a l'Envelat de
les 8.00 h a les 8.30 h. Lloc: Envelat. Org.:
Memorial Domènec Nova
09.30 h 42è CONCURS DE DIBUIX MANOLO
HUGUÉ. Inscripcions el mateix dia de 9.30 h
a 11.30 h a l’Ajuntament

10.00 h VII OLIMPÍADES INFANTILS. Activitat
de caràcter lúdic oberta a tot el públic
infantil, no competitiva, amb la finalitat
d’acostar els més petits a l’apassionant món
de l’atletisme. Lloc: Plaça de Catalunya.
Org.: Club Atlètic Calderí
De 10.30 h a 12.30 h TALLER DE MANUALITATS EN ANGLÈS. Lloc: Plaça de l'Onze de
setembre. Org.: New Horizons
De 10.30 h a 13.30 h RUTA GEORGE
LAWRENCE. Recorregut històric de la vila al
voltant de la vida I llegat del notable calderí
d’adopció que hi té un carrer amb el seu
nom: George Lawrence. Lloc de sortida:
Parc de Can Rius (zona esportiva). Lloc
d’arribada: Cementiri. Org.: Ruta George
Lawrence
D'11.00 h a 14.00 h CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DEL CÀNCER DE MAMA. ESPAI
D’INFORMACIÓ I DIÀLEG. Lloc: Carrer de Pi
i Margall, 46. Org.: Junta Local de l'Assoc.
Contra el Càncer
11.00 h MOSTRA DE VEHICLES D’EMERGÈNCIA. Lloc: Parc de l’Estació. Participants: Policia Local, Protecció Civil, Mossos
d'Esquadra i Bombers Voluntaris de Caldes
de Montbui
12.30 h VERMUT MUSICAL DE RÀDIO
CALDES A CÀRREC D’ALBERT BELLO I ORIOL
SAÑA QUARTET, JAZZ MANOUCHE. Lloc:
Plaça de l’Àngel
14.00 h DINAR POPULAR. Menú: piscolabis,
cous cous amb acompanyament a
escollir (hi ha opció vegetariana), pa,
postre, aigua i vi. Preu: 9 €. Preu anticipat: 7 € al Museu Thermalia. Lloc: Parc de
l’Estació. Org.: Castellers de Caldes

gueix apilar el màxim de caixes de cervesa.
Inscripció: 1 €. Places limitades. Lloc: Parc
de l’Estació. Org.: Castellers de Caldes.
Col·labora: El Gat Penjat
18.00 h TEATRE FAMILIAR: MARCEL GROS
PRESENTA L’ESPECTACLE MARCEL SOL
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre
Org: Grup Rialles de Caldes i Acció Cívica
Calderina
18.00 h CONCERT DE TARDA AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA. Lloc: Envelat. Preu:
5 €. Venda anticipada a Thermalia. Venda
abans de l’actuació, al costat de l’Envelat,
de 17.00 h a 17.45 h
18.30 h CERCAVILA BASTONERA AMB LES
COLLES CONVIDADES. Inici: Av. de Pi i Margall (Estació de bus), c. Major i arribada a
la pl. de l’Onze de Setembre
Org.: Bastoners de Caldes
20.00 h BALLADA FINAL BASTONERA
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre
Org.: Bastoners de Caldes
21.00 h LECTURA DE VERSOTS I CORREFOC
DELS XXV ANYS AMB EL BALL DE DIABLES DE CALDES DE MONTBUI I PADRINS
I FILLOLS. Inici: plaça de l’Església. Final:
plaça de l’Onze de setembre. Org.: Assoc.
Cultural Ball de Diables
21.00 h SOPAR D’ENTREPANS AMB DJ
PETXINES. Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes
22.30 h GRAN BALL AMB L’ORQUESTRA
MARAVELLA. Lloc: Envelat
23.00 h CONCERT AMB CHE SUDAKA
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: Castellers de Caldes de Montbui

16.30 h VIII MILLA URBANA DE FESTA
MAJOR. Informació i inscripcions a www.
cncaldes.cat/atletisme i a les oficines del
CN Caldes (938650423). Col·laboració: 1 €
(prebenjamí, benjamí, aleví i infantil) i 3 €
(cadet, juvenil, veterans i absoluta). Sortida
i arribada: El Toc. Recorregut: C. de Font i
Boet, c. de Gregori Montserrat, av. de Pi
i Margall, pl. de l’Àngel, c. d’Asensi Vega,
pl. de l’Església i c. de Font i Boet. Org.: CN
Caldes – Secció d’Atletisme

01.00 h FESTA SÖKO ALL TIMES. Viatge musical pel temps, que comença pels anys 80,
90 i continua amb els 2000. Lloc: Envelat

17.00 h TARDA DE MÀGIA AMB EL MAG PERE
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes

05.00 h FI DE FESTA

18.00 h EXHIBICIÓ D’ARTS MARCIALS AIKIDO, KARATE I TAEKWONDO
Lloc: Plaça de Catalunya
Org: Associació Cultural Aikido Sakaki

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

18.00 h 2n CONCURS D’ESCALABIRRES
Demostra les teves habilitats d’equilibri
penjat amb un arnès d’una grua. Aconse-

01.00 h CONCERT AMB LA SRA. TOMASA
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: Castellers de Caldes de Montbui
02.30 h DJ SENDO. Lloc: Carpa del parc
de l’Estació. Org: Castellers de Caldes de
Montbui

DIumenge 14 D’OCTUBRE

10.00 h CAMPIONAT D’ESCACS DE FESTA
MAJOR Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Club d’Escacs Caldes

PROGRAMA DE FESTA MAJOR
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De 10.00 h a 14.00 h TROBADA DE BALL
COUNTRY JARDÍ. Lloc: Envelat. Org.: Assoc.
Jardí Santa Susanna. Col·labora: Fundació
Santa Susanna
12.00 h CERCAVILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS. Cercavila de gegants amb les
colles de Molins de Rei, Montmeló, el Prat,
Ripoll, Sant Just Desvern, Vila de Gràcia
i Caldes de Montbui. Inici: Envelat. Final:
Plaça de Catalunya. Recorregut: Av. Pi i
Margall, pl. de l’Àngel, c. d’Asensi Vega, pl.
de l’Església, c. de Font i Boet i pl. de Catalunya. Org.: Colla de Geganters de Caldes

De 17.00 a 19.00 h TALLER DE CASTELLS PER
A TOTES LES EDATS. Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

LA COBLA BISBAL JOVE. Lloc: Plaça de
la República. Org.: Agrupació Sardanista
Calderina

17.30 h TANDARICA CIRCUS AMB LA
COMPANYIA PASSABARRET. Lloc: Plaça de
la Salut

18.30 h VINE AL CASINO. TEATRE DE FESTA
MAJOR: UNA NIT A CASA SEVA DE JEAN
LETRAZ. Dirigida per Francesc Serra i interpretada pel GEC. Lloc: Sala gran del Casino.
Preu: 10 € -12 €. Org.: Fundació Casino de
Caldes

18.00 h CONCERT BENÈFIC CONTRA EL
CÀNCER AMB ANIMAL I ELS CATARRES

19.00 h TORNEIG LA LLAMBORDA: CALDES
RECAM LÀSER – VILA-SECA. Categoria
Nacional Catalana. Lloc: Pavelló Municipal
Torre Roja. Org.: Club Hoquei Caldes

12.00 h MISSA SOLEMNE CANTADA DE LA
SANTA MAJESTAT. Lloc: Església de Sta Maria
12.30 h VERMUT ELECTRÒNIC AMB PD PRIM
Sessió matinal de música electrònica amb
diferents propostes de vermut i tapes que es
serviran des de la barra. Lloc: Parc de l’Estació. Org: Castellers de Caldes de Montbui
13.00 h BALLADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS. Lloc: Plaça de Catalunya. Org.: Colla de
Geganters de Caldes
13.30 h LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX MANOLO HUGUÉ
Lloc: Plaça de Catalunya

Capvuitada
DIMECRES 17 D’OCTUBRE
19.30 h IMATGES UNIVERSALS: LA
MAJESTAT DE CALDES. Lloc: Sala Noble de
Can Rius. Org.: Parròquia de Santa Maria

DIJOUS 18 D’OCTUBRE
De 10.30 h a 12.30 h i de 16.30 h a 18.30
h. PORTES OBERTES DE LA FUNDACIÓ
D’ACOLLIDA SANTA SUSANNA. Lloc i org.:
Fundació d’Acollida Santa Susanna

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
11.30 h MISSA I OFRENA FLORAL. Lloc:
Ermita del Remei. Org.: Fund. Sta Susanna
19.00 h ACOSTANT-NOS AL POBLE
SAHRAUÍ. Presentació de la novel·la Toda
la muerte para dormir amb l’autor Jorge
Molinero. Lloc: Cases dels Mestres
Org.: Caldes Solidària

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
08.00 h MATINAL EXCURSIONISTA A

Lloc: Envelat Preu benèfic: 12 €. Venda
anticipada a: Museu Thermalia, Stage, Tot
Música, Esporta. I també a http://www.
elscatarres.cat a 14 €. Venda a taquilla 1
h. abans a l’Envelat. Org.: Junta Local de
l'Assoc. Contra el Càncer
13.00 h BALL DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT
GRAN L’ESPLAI. Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. de Gent Gran de Caldes de
Montbui
18.00 h SARDANES DE FESTA MAJOR AMB

20.30 h VERSOTS I CORREFOC INFANTIL DE
FESTA MAJOR DELS 5 ANYS DE BANYETES
AMB LA COLLA INFANTIL del Ball de Diables
de Caldes i les colles convidades. Inici:
plaça de l’Església. Lectura de versots a la
plaça de l'1 d'Octubre. Final: plaça de l’Onze
de setembre. Org.: Assoc. Cultural Ball de
Diables
22.00 h CONCERT DE GRALLES. Lloc: Carpa
del parc de l’Estació. Org: Castellers de
Caldes de Montbui
22.30 h FESTA SALSERA AMB EL SANTI I LA
PAQUI, professors de balls de saló i ritmes

llatins. A càrrec d’Stage Escola d’Arts Escèniques. Lloc: Envelat

DANSA DE CALDES DE MONTBUI
Lloc: Lloc: Envelat. Org.: AV Bugarai

23.00 h CONCERT AMB SIXTUS
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: Castellers de Caldes de Montbui

18.00 h SONGS AND FUN WITH CAMBRIDGE
SCHOOL. Espectacle de cançons, balls i
activitats dinàmiques en anglès. Lloc: parc
de l’Estació. Org.: Cambridge School

00.00 h DJ JOU. Lloc: Envelat

18.00 h BALL DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT
GRAN L’ESPLAI. Gratuït per als socis. Lloc:
Les Cases dels Mestres. Org.: Assoc. de Gent
Gran de Caldes de Montbui

01.00 h FI DE FESTA AMB DJ M&M
Lloc: Carpa del parc de l’Estació
Org: Castellers de Caldes de Montbui
03.00 h FI DE FESTA

DILLUNS 15 D’OCTUBRE
10.00 h FESTA GRAN: xocolatada, música,
humor, danses i jocs tradicionals. Lloc:
Envelat. Organitza: Coordinadora de Gent
Gran. Col·labora: Assoc. Cultural de la Dona,
Assoc. de Gent Gran l’Esplai, Assoc. Jardí
Santa Susanna, Coral Festa Gran, Grups de
Gimnàstica i Balls i Danses, Grup de Ioga,
Grup de Colònies i Fundació Santa Susanna
16.30 h TALLER DE MANUALITATS. Lloc: Parc
de l’Estació. Org.: Cambridge School
17.30 h XX FESTIVAL DE LES ARTS I LA

19.00 h XOCOLATADA SOLIDÀRIA POPULAR
AMB XURROS. Preu: 1 € destinats destinats
a les associacions. Proyecto Pol i Investigació per la Dermatomiositis Juvenil. Lloc:
Envelat. Org.: AV Barri del Bugarai
20.00 h HAVANERES AMB PORT BO I ROM
CREMAT Lloc: Envelat
22.00 h FI DE FESTA MAJOR. PILAR CAMINAT
Inici: plaça de l'Àngel. Final: Plaça de l’Església. Org.: Castellers de Caldes
BALL DE BASTONS COM MAI L’HAS VIST!!
Lloc: Plaça de l’Església
Org.: Bastoners de Caldes de Montbui
CORRETRACA ENCESA DEL CAMPANAR
I TRONADA FINAL. Inici: Plaça de l’Església
Org.: Assoc. Cultural Ball de Diables

17, 18, 19, 20 i 21 d'octubre
BENEFICI DE LA INVESTIGACIÓ DE LA
DERMATOMIOSITIS JUVENIL. Inscripció:
7 €, dels quals 5 € es destinaran a la investigació de la malaltia. Inclou esmorzar i
avituallament de beguda. Més informació
i inscripcions a www.cecmo.cat. Inici: Parc
de Can Rius. Org.: CECMO
16.00 h 6a CURSA DE LA FONT DEL
DIMONI. Cursa de fons en ruta amb una
distància de 10.000 m. per l’entorn natural
de Caldes. També es fan curses infantils
de 700 m i 1.000 m, per a infants d’entre 7 i
14 anys. Inscripcions: http://fontdeldimoni.
tempsxcurses.com. Web de la cursa: http://
cursafontdeldimoni.blogspot.com. Inici:
Parc de Can Rius. Org.: Club Atlètic Calderí
17.00 h ESCAPE CALDES. Escape room
obert pel centre de Caldes pensat per a
infants i joves des dels 4 als 16 anys,
acompanyants i famílies. Lloc: Plaça de
Catalunya. Org.: Esplai Grifoll
17.00 h INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
SOBRE MITOLOGIA NORDICA. Lloc: Cooperativa 70. Org.: Grup d'Il·lustradors de
Caldes de Montbui

19.00 h TAST DE VINS I RECITAL DE POESIA: D.O. - DEL VERS AL VI I VICEVERSA. A càrrec d'Albert Benzekry i Esteve
Plantada i a partir de textos i poemes
de Pla, Carner, Vinyoli, Baudelaire o Abu
Nuwas, entre molts d’altres. Preu: 25 €. Cal
fer reserva prèvia al Restaurant Robert de
Nola: restaurantrobertdenola@gmail.com
o al 93 865 40 47. Lloc i org.: Bodega del
Robert de Nola

de 17 a 19 h, a la taquilla del Casino i a
cultura@casinodecaldes.cat

20.30 h FESTIVAL HOT WATER TOWN III:
THE EXCITEMENTS. Lloc: Cafè del Centre
Org. Centre. Ateneu Democràtic i Progressista. Preu: 10 € socis – 12 € no socis

09.00 h XXXIV TROBADA DE COTXES
ANTICS VILA TERMAL DE CALDES. Inici i final: Plaça de Catalunya. Org.: AV Catalunya

20.30 h SOPAR INTERCULTURAL. Lloc:
Pista Esportiva del Bugarai. Org.: Assoc.
Cultural de la Dona. Preu: 10 €. Venda de
tiquets: Thermalia i l’Assoc. Cultural de
la Dona
21.30 h VINE AL CASINO. SOPAR BALL DE
FESTA MAJOR, restauració a càrrec de
Termes Victòria i música en viu amb el
DUET ESQUITX. Lloc: Sala gran del Casino.
Org.: Fundació Casino de Caldes
Preu: 45 € - 50 €. Venda a ca la Ma.
Dolors, davant del Casino dimarts i dijous

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
09.00 h TIRADA DE CAPVUITADA DE TIR
AMB ARC MODALITAT 3D. Lloc: Instal·lacions Camp de Tir amb Arc del bosc de
Torre Negrell de Caldes de Montbui
Org.: Club Tir amb Arc Caldes de Montbui

09.30 h TROBADA DE CARROS I PUJADA
AL REMEI. Sortida: Aparcament El Tint.
Arribada: Santuari del Remei
10.00 h TROBADA DE PUNTAIRES
Lloc: Passeig del Remei
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
10.00 h PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS PER
A TOTHOM. Lloc: Passeig del Remei
Org.: Club d’Escacs de Caldes
10.00 h FIRES I MOSTRES: ENTITATS,
ARTESANIA, ALIMENTACIÓ, PRODUCTES

LOCALS, ANTIGUITATS I BROCANTERIA
Lloc: Passeig del Remei
D’11.00 h a 13.00 h GALA D’ALTA PERRUQUERIA. Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Gremi Provincial Artesà de
Perruqueries de Senyores de Barcelona
12.00 h CERCAVILA DE CAPVUITADA
(BASTONERS, GEGANTERS, SARDANISTES, CASTELLERS I DIABLES). Inici: Plaça
de l’Onze de setembre. Final: Ermita del
Remei. Org.: Entitats de cultura popular
12.15 h APLEC DEL REMEI: BALLADA DE
SARDANES AMB LA COBLA GENISENCA.
Ballada popular de sardanes. Lloc: Recinte
del Remei. Org.: Agrupació Sardanista
Calderina
19.30 h VINE AL CASINO. GRAN ESPECTACLE DE DANSA CATALANA. A càrrec
de l’Esbart Dansaire de Rubí. Lloc: Sala
gran del Casino. Org.: Fundació Casino de
Caldes. Preu: 10 € venda anticipada; 13 €
venda a taquilla. Venda d’entrades a ca
la Ma. Dolors, davant del Casino dimarts i
dijous de 17.00 h a 19.00 h, a la taquilla del
Casino i a cultura@casinodecaldes.cat

trimestrals 2018/2019
TALLER D’ARTMANOLO HUGUÉ cursos
primer
trimestre

Aquarel·la creativa

Il·luminació fotogràfica

Professora: Rosa Permanyer
Dimarts de 17.15 a 19.15 h

Professora: Genoveva Sans
Dilluns de 19.15 a 21.15 h

Grups reduïts
Ensenyament personalitzat
No calen coneixements previs
Ens adaptem als diferents nivells

Informació i inscripcions:
Secretaria del Centre Cívic
Horari de 17 a 20 h
C. Buenos Aires, 16-18. Caldes de Montbui

9

Escultura en ferro i
assemblatge amb fustes
Professor: Efraïm Rodríguez
Dimecres de 19 a 21 h

Tels. 93 865 49 77 · 647 573 207
centrecivic@caldesdemonbui.cat
www.tallerdartmanolohugue.cat

Ceràmica creativa
Professora: Roser Nadal
Dilluns o dimarts de 19 a 21 h
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TEATRE L'OBRA 'AUDIÈNCIA I-REAL' S'IMAGINA UN ACTE OFICIAL PRESIDIT PEL MONARCA

ESPORTS LA FESTA MAJOR TAMBÉ CREMA CALORIES

Toni Albà es corona rei per
representar una audiència

ARXIU

toni albà

"El teatre és una mentida feta
com si fos real". Aquesta és la
sentència que vol seguir Toni Albà,
director, autor i actor de l'espectacl, Audiència i-real, que representarà dijous (20.35 h) a l'Envelat. A
més, per començar Albà adverteix
que qualsevol semblança amb la
realitat és pura coincidència. Malgrat això, no és difícil reconèixer
al rei Joan Carles I en el personatge d'aquesta obra.
Aquesta s'imagina "un estat
modern en el qual el cap d'estat és un monarca que un dia
ha de presidir un acte oficial,
una audiència –irreal, en el
nostre cas–, davant un públic
integrat per tota la premsa nacional i internacional", diu la
sinopsi. "Aquest personatge fa
una insòlita roda de premsa on
el públic-premsa pot preguntar
el què vol saber.... Bé, el què volen saber els milions de ments
innocents que llegeixen i miren
la tele per devorar un món que
els fascina", afegeix.
La música de l'obra és d'Antonio
Santoyo; el disseny de maquillat-

ESPORTISTES Tindran el seu espai en aquestes dues proves

La Milla i la cursa de
la Font del Dimoni, les
propostes esportives
EL REI És el gran protagonista de l'obra que es representarà a l'Envelat
ge, d'Anna Moixí i Assumpta Solé;
el maquillatge, de Moichido Watashi; la perruca, de Damaret; el
vestuari, de Moichido Watashi; les
fotografies, de Carles Pujades, i la

El clown Marcel Gros i les
Olimpíades, oferta infantil
L'oferta infantil de la festa major
de Caldes va des d'un correfoc organitzat especialment per als nens
i nenes –que s'abstingui qualsevol
adult de participar-hi– al teatre
familiar que portarà Marcel Gros
amb l'espectacle Marcel Sol, passant per les setenes Olimpíades
infantils organitzades pel Club Atlètic Calderí.
Aquest últim acte tindrà lloc
dissabte 13 (10) a la plaça de
Catalunya i serà una activitat de
caràcter lúdic –no competitiva–
oberta a tot el públic infantil amb

la finalitat d'acostar els més petits
al món de l'atletisme.
L'espai per gaudir de l'espectacle de Marcel Gros (dissabte 13,
18 h) serà la plaça de l'Onze de
Setembre i estarà organitzat pel
Grup Rialles de Caldes i l'Acció Cívica Calderina.
Per últim, el correfoc infantil se
celebrarà després de la lectura de
versots a la plaça de l'Onze de Setembre diumenge 14 a les 20.30 h.
Ho organitza l'Associació Cultural
Ball de Diables [més informació a
la pàgina 12].

producció del mateix Toni Albà.
Precisament, el seu personatge
del rei emèrit és ben conegut a Catalunya gràcies a l'exitós programa Polònia, de TV3.

familiar
Correfoc infantil i lectura
de versots
Dia i hora: Diumenge 14 (20.30 h)
Lloc: plaça Onze de Setembre
Org: Associació Cultural Ball de
Diables
Teatre familiar amb Marcel Gros
Dia i hora: Dissabte 13 (18 h)
Lloc: plaça Onze de Setembre
Org: AGrup Rialles de Caldes i
Acció Cívica Calderina
Olimpíades infantils
Dia i hora: Dissabte 13 (10 h)
Lloc: plaça de Catalunya
Org: Club Atlètic Calderí
L'organització vol advertir que serà
una activitat de caràcter lúdic i no
competitiva

Malgrat que les festes majors no
se solen distingir per les facilitats
que posen a l'hora de cremar calories, la de Caldes tindrà una oferta
variada per qui vulgui fer-ho. Per
exemple, se celebrarà una edició
més, la vuitena ja, de la Milla Urbana, organitzada per la secció
d'atletisme del Club Natació Caldes (CNC). La sortida (dissabte 13,
16.30 h) i l'arribada seran al carrer
Font i Boet i la prova passarà pels
carrers Gregori Montserrat, Pi i
Maragall, Asensi Vega i plaça de
l'Església. La prova es dividirà en
categories per edats i s'hi han previst un màxim de 300 corredors.
Una altra opció pels més esportistes serà la també tradicional
cursa Font del Dimoni, que celebrarà la sisena edició el dissabte
de Capvuitada (16 h). La prova té
una distància de 10 quilòmetres
per l'entorn natural de Caldes.
També es faran curses de 700 i
1.000 metres per a infants entre
7 i 14 anys. Està organitzada pel
Club Atlètic Calderí i té l'inici al
Parc de Can Rius.
Per als no tant esportistes potser és millor assistir a la Matinal
Excursionista a benefici de la investigació de la dermatomiositis

Editora fundada l’any 2001

esports
Milla Urbana
Dia i hora: Dissabte 13 (16.30 h)
Sortida i arribada: Carrer Font i
Boet
Org: Secció d'atletisme del CN
Caldes
Cursa Font del Dimoni
Dia i hora: Dissabte 20 (16 h)
Sortida i arribada: Parc de Can Rius
Org: Club Atlètic Calderí
Matinal excursionista
Dia i hora: Dissabte 20 (8 h)
Org: CECMO
Trofeu Llamborda
Dia i hora: Diumenge 14 (19 h)
Lloc: Pavelló Torre Roja
Caldes Recam Làser – Vila-Seca

juvenil, que organitza el Centre
Excursionista de Caldes de Montbui (CECMO) i que tindrà lloc el
mateix dissabte de Capvuitada a
partir de les 8 h.
Per últim, els menys esportistes tenen l'opció d'assistir a un
bon partit d'hoquei patins gràcies
al Trofeu Llamborda, el qual enfrontarà el Caldes Recam Làser i
al Vila-Seca diumenge 14 (19 h)
al Pavelló Municipal Torre Roja.
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CULTURA POPULAR L'ENTITAT ORGANITZA TAMBÉ LA LECTURA DELS VERSOTS I OBRE LA FESTA AMB LA TRADICIONAL TRONADA

Ball de Diables convida set colles al
correfoc dels seus 25 anys d'història
La festa major de Caldes té un
compromís amb la cultura popular que demostra any rere any.
Això es posa en pràctica ben aviat, el primer dia de festa (dijous,
20.30 h), amb la tronada inicial de
festa major a càrrec de l'Associació Cultural Ball de Diables, la manera que la vila esclati en colors
i trons per donar la benvinguda
als dies de gresca. A més, l'entitat
enguany celebra 25 anys i tindrà
més ganes que mai d'omplir el
carrer de foc.
L'endemà al matí, a les 12 h i al
carrer de Pi i Margall, serà el torn
per un dels plats forts del programa: la diada castellera amb els Minyons de Terrassa, els castellers
de Badalona i els castellers de Caldes de Montbui. Els Minyons –una
de les principals colles del paísrepeteixen respecte a l'any passat.
Dissabte 13 (18.30 h), serà el
moment de gaudir de la cercavila
bastonera organitzada pels Bastoners de Caldes, que picaran les seves fustes des de l'avinguda de Pi
i Margall fins a la plaça de l'Onze
de Setembre després d'haver animat el carrer Major. A la plaça de
l'Onze de Setembre se celebrarà
la ballada final bastonera, prevista per les 20 h. Aquest acte tindrà
lloc un cop acabat el dinar popular (14 h) organitzat pels Castellers de Caldes al Parc de l'Estació.
El preu serà de 9 euros (7 si es
compra anticipadament al Museu
Thermalia).
El mateix dissabte a les 21 h hi
haurà la lectura de versots (a la
plaça 1 d'octubre) i el correfoc
dels 25 anys amb el ball de diables
de Caldes de Montbui, organitzat

diables

tradicio

UN QUART DE SEGLE Diables celebrarà el seu 25è aniversari
per l'Associació Cultural Ball de
Diables. "Normalment convidem tres colles i enguany en
vindran set, incloent-hi els padrins i els fillols", explica Paula
Lance, la cap de colla. "Ara tenim
120 membres i després d'haver
passat per moments millors i
pitjors, podem dir que ens trobem amb una bona salut en arribar a aquesta xifra especial",
afegeix. El recorregut del correfoc
serà de la plaça de l'Església fins
a la plaça de l'Onze de Setembre,
una mica més llarg de l'habitual.
Lance també destaca que la colla
infantil enguany compleix cinc
anys i, per tant, també faran un
correfoc especial.

L'endemà al matí, malgrat ser
diumenge, no serà el moment de
fer el ronso al llit després d'una
bona nit de festa perquè la Colla
de Geganters de Caldes oferirà
la plantada de gegants i capgrossos (10 h) a l'Envelat, un acte que
cada any aplega com espectadors
tot tipus de franges d'edat, des
dels més petits fins als més grans.
A les 12 h començarà la cercavila
de gegants i capgrossos amb les
colles de Molins de Rei, Montmeló,
el Prat, Ripoll, Sant Just Desvern,
Vila de Gràcia i Caldes de Montbui.
L'inici serà a l'Envelat i el final, a la
plaça de Catalunya, on a les 13 h hi
haurà la ballada final de gegants i
capgrossos. i

Tronada inicial de festa major
Dia i hora: Dijous 11, 20.30 h
Lloc: Tot el poble
Org: Associació Cultural Ball de
Diables
Diada castellera amb els Minyons
de Terrassa, els castellers de
Badalona i els castellers de
Caldes de Montbui
Dia i hora: Divendres 12, 12 h
Lloc:Carrer de Pi i Margall
Org: Castelles de Caldes de
Montbui
Dinar popular
Dia i hora: Dissabte 13, 14 h
Lloc: Parc de l'Estació
Org: Castellers de Caldes
Preu: 9 euros el dia del dinar i
7 euros de forma anticipada al
Museu Thermalia
Cercavila bastonera
Dia i hora: Dissabte 13, 18.30 h
Recorregut: D'Avinguda Pi i
Margall fins a la plaça de l'Onze
de Setembre
Org: Bastoners de Caldes
Lectura de versots i correfoc
Dia i hora: Dissabte 13, 21 h
Recorregut: Des de la plaça de
l'Esglesia fins a la plaça de l'Onze
de Setembre
Org: Associació Cultural Ball de
Diables
Plantada de gegants i capgrossos
Dia i hora: Diumenge 14, 10 h
Lloc: Envelat
Org: Colla de Geganters de Caldes
Cercavila de gegants i
capgrossos amb les colles de
Molins de Rei, Montmeló, el Prat,
Ripoll, Sant Just Desvern, Vila de
Gràcia i Caldes de Montbui
Dia i hora: Diumenge 14, 12 h
Recorregut: Des de l'Envelat fins a
la plaça de Catalunya
Org: Colla de Geganters de Caldes

POESIA

Tast de vins i recital
poètic per maridar
la Capvuitada
La poesia i el vi mariden bé. Tant
com un bon formatge amb qualsevol dels dos altres elements. Qui
opini el mateix, dissabte 20 (19
h) tindrà l'oportunitat de gaudir-ho a la bodega del Restaurant
Robert de Nola. Allà es recitaran
textos i poemes de Josep Pla, Josep Carner, Joan Vinyoli, Charles
Baudelaire i Abu Nuwas a càrrec
d'Albert Benzekry i Esteve Plantada, mentre es tasten vins de denominació d'origen. Tot plegat, un
ambient molt bohemi que s'hauria
signat al París dels anys 20.
Per assistir-hi, cal fer reserva
prèvia al Restaurant Robert de
Nola o al 93 865 40 47. El preu és
de 25 euros.

GALA

Trobada d'alta
perruqueria de
pentinats femenins
Lluís Llongueras no és de Caldes
de Montbui, sinó d'Esparreguera.
Però segur que estaria molt interessat en assistir a la Gala d'Alta
Perruqueria que organitzarà el
Gremi Provincial Artesà de Perruqueries de Senyores de Barcelona
i que tindrà lloc el diumenge 21,
d'11 a 13 h, a la Sala Noble de Can
Rius. Els protagonistes de l'esdeveniment seran el Club Artístic
del gremi, format per Mario Gómez (Barcelona), El Barber del
Vallès Team (la Llagosta), Sar-sua
(Sant Andreu), Beatriz Llosa (Barcelona) i Elemento Perruquers
(Caldes de Montbui). Els pentinats que es mostraran només seran per a senyores.
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HISTÒRIA VA FER UNA FEINA EDUCATIVA MOLT IMPORTANT PER A CALDES

ACTIVITATS POPULARS ÀPATS GROCS SOLIDARIS

Una ruta descobreix el llegat
del missioner George Lawrence
George Lawrence va morir a Caldes de Montbui el 1894. Lawrence
era un missioner nascut a Monmouth el 1830, una vila de menys
de 9.000 habitants situada al sudest de Gal·les. Però el 1863 va arribar a Madrid, des d'on va recòrrer diferents llocs de la geografia
espanyola amb un carro blindat
que anava ple de Bíblies.
Així, va arribar a la Vila de
Gràcia, que aleshores encara no
formava part de Barcelona. Allà
va fundar diverses escoles per a
nens i adults, un hospital i revistes com La Aurora de Gracia, de
temàtica cultural i religiosa. Finalment aniria a parar a Caldes a

GEORGE LAWRENCE
la cerca dels remeis de les seves
aigües termals. Al Vallès va continuar la seva tasca educativa i va

fundar la coneguda popularment
com escola dels pobres i l'Església
Evangèlica de Caldes de Montbui.
Com a agraïment a la seva tasca, la
població li va donar el 2011 el seu
nom a un carrer que fins aleshores havia estat dedicat al general
Espartero.
Per conèixer en més profunditat
tot el llegat que George Lawrence
va deixar a Caldes, la ciutadania
té l'oportunitat d'assistir al recorregut organitzat per la ruta George Lawrence que se celebrarà
dissabte 13 (10.30 h). El lloc de
sortida serà al Parc de Can Rius
(zona esportiva) i el d'arribada, el
cementiri.

arxiu

CELEBRACIÓ REIVINDICATIVA Protesta per la situació política catalana

Barraques organitza
un sopar groc a l'Envelat
Una de les novetats d'enguany
serà el sopar groc a benefici de
l'Associació Catalana pels Drets
Civils, una entitat creada el 2017
per les famílies dels presos i els
exiliats polítics catalans com a
plataforma d'acció conjunta. Els
assistents podran sopar i fer el
donatiu que considerin oportú a
les guardioles que hi haurà repartides per les barraques de l'Enve-

lat i el Parc de l'Estació. El sopar
començarà a les 20 h el divendres
12. A qui no li vagi bé aquest horari també tindrà l'oportunitat de
participar al vermut groc que tindrà lloc el mateix dia a partir de
les 12 h amb concurs de truita inclòs. L'activitat estarà organitzada
pel CDR de Caldes de Montbui i
tindrà lloc a la Carpa del Parc de
l'Estació.

CAPVUITADA LA TROBADA DE PUNTAIRES ARRIBA ALS 17 ANYS

L'Aplec del Remei,
del passeig al santuari
Vuit dies després de la festa major, és el torn de l’Aplec del Remei.
Com cada any, 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 i organitzada per l'Agrupacio Sardanista Calderina.
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 començaran 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. Aquesta serà la
17a edició de la Trobada de Puntarires, que l'any passat en va
aplegar més de 200 per mostrar
com es fan les puntes de coixí.
Els antiquaris i brocanters també tindran el seu espai perquè els

cotxes antics
Ja és una tradició que la festa major
de Caldes permeti veure autèntiques
meravelles en formes de cotxes antics
als carrers de la vila. Són molts els
aficionats a col·leccionar aquest
tipus de màquines i els qui s'animen
a treure'ls a la vista de tothom per tal
que els altres també en poguem gaudir.
Enguany la Trobada de Cotxes Antics
Vila Termal tindrà lloc diumenge 21 a
partir de les 9 h a la Plaça de Catalunya.
El ral·li, que passarà per diversos indrets
de Calders, també acabarà en aquesta
ubicació. L'activitat està organitzada per
l'AV Catalunya.

aficionats als objectes antics puguin mirar i rebuscar entre totes
les peces que allà s’hi trobin. I novament el Club Escacs Caldes ha
organitzat un torneig d’escacs de
partides ràpides –per a tothom–, a
partir de les 10 h.
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