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Caldes tanca el cicle de festes 
majors amb cultura i tradició

ESPAI RENOVAT  La presentació del cartell i el programa de festa major es va fer a la plaça de la Font del Lleó

Aquest divendres, la tronada del 
Ball de Diables donarà el tret de 
sortida de la festa major de Caldes 
de Montbui, la més tardana del 
calendari del Vallès Oriental. El 
gruix d'activitats es concentraran 
aquest primer cap de setmana, 
però el següent es viurà la Cap-
vuitada i diumenge 20 la gresca 
posarà el punt i final amb  el tradi-
cional Aplec del Remei.

Prop d'una setantena d'enti-
tats contribueixen a un programa 
atractiu, amb propostes culturals, 
familiars i tradicionals, amb un 
model que s'ha consolidat any 
rere any. "Som un poble apassi-
onat de la cultura, on vivim in-
tensament la vida social i on, de 
fet, la cultura es viu al carrer. I 
el moment àlgid és la festa ma-
jor i la Capvuitada", assegurava 
l'alcalde, Isidre Pineda, a la pre-
sentació de la programació i del 
cartell, el darrer dia de setembre, 
a la plaça de la Font del Lleó. 

La festa calderina té un clar 
epicentre a l'envelat i al parc de 
l'Estació –gestionat per Castellers 
de Caldes–, que acullen gran part 

des i el Centre Democràtic, entre 
altres– se sumaran enguany dos 
escenaris que no són nous, però 
que s'estrenen a la festa per mo-
tius diferents. D’una banda, la 
plaça de la Font del Lleó –un altre 
espai central de la festa– tornarà 
a ser cabdal després de la reurba-
nització feta l’any passat. Per això 
la plaça recupera activitats con-
sagrades com Els Versots del Ball 
de Diables, el ball de bastons dels 
Bastoners de Caldes, l’inici de la 
Cercavila de Capvuitada, la Diada 
Castellera i la Ballada de Gegants 
i Capgrossos. D’altra banda, la pla-
ça més jove, la de l’U d’Octubre, es 
convertirà en l'espai destinat a ac-
tivitats familiars, amb l'espectacle 

ajuntament

somvalles.cat/opinions  

 
aldes és un poble on la 
cultura se sent i es res-
pira. Vivim en una vila 
enèrgica i dinàmica que 

sempre surt al carrer amb convic-
ció per celebrar la seva festa gros-
sa: la Festa Major.

Es tracta d’un moment de re-
trobaments, de diversió, de tra-
dicions, en què plegats fem festa 
sabent que això ens converteix 
en una comunitat més forta. Cele-
brar-la amb civisme és fer cohesió, 
és viure la identitat del nostre mu-
nicipi amb passió i intensitat.

Voldria fer esment, sense ànim 
d’oblidar ningú, de totes les per-
sones, associacions i col·lectius 
que s’hi impliquen un any més 
amb la il·lusió renovada. Especi-
alment vull recordar les entitats 
de cultura popular, perquè repre-
senten l’essència d’una festa que 
culmina de la forma més immi-
llorable que és amb la tradicional 
Capvuitada.

En aquesta edició, Ajuntament, 
entitats i patrocinadors, tornem 
a conjurar-nos per presentar una 
programació extensa i per a tots 
els gustos. Petits i grans hi troba-
rem, de ben segur, propostes del 
nostre interès. Només ens queda 
gaudir de la festa. 

Visca la Festa Major!

C
SALUTACIÓ

ISIDRE
PINEDA

Alcalde de
Caldes de Montbui

festamajor. 
caldesdemontbui.cat

WWW.

#FMCaldesbull
SEGUIMENT 2.0

El programa arrenca aquest divendres i 
s’allargarà fins al dia 20, per l'Aplec del Remei

La gresca estrenarà la reformada plaça de la 
Font del Lleó i la nova plaça de l'U d'Octubre

dels noms propis del cartell. En-
guany hi passaran l'actor Guillem 
Albà, i els grups Buhos, Lágrimas 
de Sangre i l'Orquestra Mitjanit, i 
els músics Juantxo Skalari i Adala.

Als escenaris consolidats –com 
els dos citats, el Casino de Cal-

de La Tresca i la Verdesca, el circ 
de Flou Papagayo, el Mêtre Jam, 
un taller de circ, jocs de taula en 
català, manualitats i cançons en 
anglès, i altres al·licients perquè 
infants i adults gaudeixin plegats 
de la festa. El programa es com-
pleta, a més, amb activitats solidà-
ries, esportives i gastronòmiques 
per a tots els gustos.

La regidora de Cultura, Laia 
Cuscó, destacava aquesta diver-
sitat d'actes i agraïa la implicació 
d'entitats i el suport d'empreses 
col·laboradores –que en aquesta 
edició han aportat 14.050 euros 
a la programació–, i desitjava una 
festa "participativa, feminista, 
popular i tradicional". i

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 afectada  
en aquests mateixos espais i el carrer Font del Boet, el carrer Asensi Vega,  
la plaça de l'Esglesia i l'av. Pi i Margall (c.Homs-c.Lleida).

Aparcaments i carrers tallats



dC, 9 OCTUBRE 20194 FESTA MAJOR

Buhos
Dia i hora: Diumenge 13 (18 h)
Lloc: Envelat
Org: Junta Local de l'Associació 
Contra el Càncer
Preu benèfic: 10 euros
Venta anticipa d'entrades al Museu 
Thermalia, Stage, Tot Música i 
Esporta. També es podran comprar 
a taquilla abans del concert.

CONCERTS

Un dels actes imprescindibles al 
programa calderí és, sens dubte, 
el concert benèfic contra el càncer 
que organitza la junta local de l'As-
sociació Contra el Càncer (ACC), i 
que combina dos dels àmbits im-
portants del model local de festa: 
la música en directe i la solidaritat.

Cada any, l'organització s'es-
merça en proposar un concert es-
pecial, amb uns artistes convidats 
que destaquen per la seva trajec-
tòria i projecció. A més, enguany, 
s'hi suma el fet que aquesta serà 
una de les darreres oportunitats 
de veure Buhos, una de les bandes 
més conegudes del país i que més 
públic arrossega, que ha anunciat 
que al novembre –després d'un 
concert al festival Cruïlla de tar-
dor amb entrades ja exhaurides–, 
es retirarà dels escenaris fins al 
2021. De fet, durant aquest 2019 
Buhos s'ha prodigat menys del 
que és habitual –tot i que ha estat 
present als festivals més impor-
tants de l'estiu– i els mateixos mú-
sics explicaven que els concerts 
programats "volem que siguin 
tots molt especials".

Serà aquest, doncs, el cas de Cal-
des de Montbui, on Buhos se suma-
rà a la causa solidària de l'ACC i sor-
tirà a l'envelat abans d'aquest any 
d'aturada, que vol dedicar a "es-
criure cançons sense pressa i tor-

buhos

SOLIDARITAT  OPORTUNITAT PER VEURE EL GRUP DE ROCK, QUE AL NOVEMBRE ATURARÀ L'ACTIVITAT ALS ESCENARIS FINS AL 2021

Buhos seran els protagonistes 
del concert benèfic contra el càncer

nar a sentir la il·lusió dels inicis. 
Volem parar per fer el millor disc 
que hem fet mai", confessaven fa 
uns mesos els autors de hits de la 
banda sonora del país, com Volcans.

Rock tropical
Buhos autodefineix el seu estil 
festiu com a "rock tropical" –tot 
referint-se al mestissatge del seu 
so–. La banda neix el 2005 a Cala-
fell com un grup de versions, però 

dos anys després ja van publicar 
la seva primera maqueta amb te-
mes propis. La popularitat els va 
arribar per un seguit de cançons 
sobre el Barça i altres de satíri-
ques sobre l'actualitat que van ser 
populars a la ràdio i televisió del 
país. Buhos tancava aquesta etapa 
amb un recopilatori, Gratis Hits 
(2010).

L'any 2014 començava una nova 
etapa amb una formació renova-
da i el disc Natura salvatge, amb 
el qual començaven una gira que 
els va dur als principals festivals 
del país. El 2017, Lluna plena els 
va permetre fer el salt definitiu 
cap a la professionalització i, l'any 
següent, La gran vida va esgotar 
edicions i concerts. L'any 2018, 
Volcans és votada pel públic d'En-
derrock com la cançó de l'any.

BUHOS  És un dels grups catalans que més públic porta als seus concerts de 'rock tropical'

Creu Roja fa una 
xocolatada solidària
La Creu Roja se suma també a 
la festa major com a entitat or-
ganitzadora d'un acte. En aquest 
cas, fa una xocolatada solidària 
dilluns 14 (19 h) a l'Envelat. 
Gràcies a un donatiu d'1 euro es 
contribuirà a la seva tasca social. 

ENTITATS 

La Fundació Santa Susanna ce-
lebrarà la 21a edició de la Tóm-
bola solidària, que començarà 
divendres a les 11 h, i dissabte 
i diumenge a les 10 h a la seu.

Tómbola a la Fundació 
Santa Susanna

TRADICIÓ

Per conèixer amb més profun-
ditat el llegat que el missioner 
George Lawrence va deixar a 
Caldes, la ciutadania té l'opor-
tunitat d'assistir, com a la festa 
major passada, al recorregut 
organitzat per la ruta George 
Lawrence. Enguany, a més, la 
ruta es vincula a la solidaritat i 
insta els participants a fer una 
aportació voluntària que es des-
tinarà al Proyecto Pol, en bene-
fici de la recerca i el tractament 
d'una malaltia minoritària dege-
nerativa –l'hiperglicinèmia no 
cetòsica– que pateix el Pol Moli-
nos, un nen del poble. El recor-
regut es farà dissabte, de 10.30 
a 13 h, amb inici al parc de Can 
Rius i final al cementiri. Lawren-
ce va fundar la coneguda popu-
larment com escola dels pobres i 
l'Església Evangèlica de Caldes.

La ruta George 
Lawrence col·labora 
amb el Proyecto Pol

HISTÒRIA

Actualment, Buhos són Guillem 
Solé a la veu, Jaume Nin a la gui-
tarra, Joan Blázquez a la bateria, 
Pep Vila-Abadal al teclat, Josep 
Contreras al saxo, Klaus Stroink 
a la trompeta, Rai Benet al baix i 
Josep Carbonell com a mànager. 

El Club Atlètic Calderí organitza el 19 d'octubre una cursa de 100 quilòmetres  
–que es pot fer en solitari, en relleus o fer els quilòmetres d'una marató– i que 
servirà per recaptar fons per a la Casa dels Xuklis de l'entitat Afanoc, un espai 
d'acollida per a infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Les 
inscripcions es poden fer a www.viborace.es/100kmscorrepelsquenopoden.

Cursa per a la Casa dels Xuklis
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arxiu

LÁGRIMAS DE SANGRE  El grup serà el cap de cartell de dissabte al parc

Lasta Sanco
Dia i hora: Divendres 11 (23 h)
Juantxo Skalari & La Rude Band
i Gravity Dj
Dia i hora: Divendres 11 (01 h)
Reskate
Dia i hora: Dissabte 12 (22 h)
Adala & The Same Song Band
Dia i hora: Dissabte 12 (23.30 h)
Lágrimas de Sangre
Dia i hora: Dissabte 12 (01 h)
Dj Sendo
Dia i hora: Dissabte 12 (03 h)
Concert de gralles
Dia i hora: Diumenge 13 (22 h)
Orquestra Mitjanit i Pd M&M
Dia i hora: Diumenge 13 (23 h)

Lloc: Parc de l'Estació

CONCERTS

Juantxo Skalari, Lágrimas de Sangre i 
l'Orquestra Mitjanit, al parc de l'Estació
Un any més el parc de l'Estació 
serà un dels epicentres dels con-
certs de la festa major de Caldes. 
Un espai popular que enguany es-
tarà dinamitzar pels Castellers de 
Caldes, i que comptarà amb ban-
des tan conegudes com el veterà 
Juantxo Skalari i un dels grups 
amb més seguidors dels darrers 
anys Lágrimas de Sangre.

La primera nit serà per als amants 
de l'ska, tot i que s'encetarà amb el 
mestissatge amb tocs d'electrònica 
de Lasta Santo, una de les prome-
ses del gènere que aquest 2019 ha 
presentat el seu primer disc, Perdi-
ta Kompaso (Coopula, 2019), en el 
qual barregen reggae, punk-rock i 
ritmes africans.

Recordant Skalariak
El plat fort de la nit de divendres, 
però, serà Juantxo Skalari, la veu 
de la mítica banda dels 90 Ska-
lariak, i que arriba amb un nou 
projecte amb La Rude Band. Gran 
amant del reggae i l'ska, Juantxo 
i el seu germà Peio impulsen el 
1994 a Pamplona la que serà una 
de les bandes més influents a l'Es-
tat d'aquests estils. Amb lletres 
amb castellà i euskera, Skalariak 
té una llarga trajectòria fins a la 
seva aturada indefinida el 2007. 
Juantxo Skalari, però, pocs anys 
després comença un nou projec-
te, que ara, amb The Rude Band, 

MÚSICA  LA CARPA, EPICENTRE DELS CONCERTS, ESTÀ DINAMITZADA PELS CASTELLERS DE CALDES

La música també serà la protago-
nista del vermut de diumenge de 
festa major. Ràdio Caldes organit-
za a la plaça de l'Àngel (12.30 h) 
un dels vermuts amb l'actuació 
d'Imad Amrah & friends. El músic 
català d'origen marroquí és can-
tant, compositor, productor i per-
cussionista autodidacta. Ha treba-
llat com a productor en diversos 
projectes de música hip-hop, trap i 
fusió i va crear a Barcelona el grup 
Izuran especialitzat en la música 
nord-africana i de fusió. Imad Am-
rah participa en diversos conjunts 
especialitzats en músiques del 
món, entre ells en el conjunt mu-
sical Orpheus XXI de Jordi Savall 
i dirigit per Moslem Rahal, com 
a vocalista i percussionista. Imad 
Amrah es va iniciar en la música 
a través de l'associació RAI, com 
a eina d'integració social, creant 
un espai de formació i creació 
musical al barri de la Rivera entre 
els nois magribins que, arribats a 
Barcelona, malvivien als carrers. 
Ara presentarà la seva proposta, 
a la veu i percussió, acompanyat 
de músics amics que arrodoniran 
l'espectacle.

Aquest, però, no serà l'únic ver-
mut musical de diumenge, a les 12 
h al parc de l'Estació els Castellers 
hi faran sonar l'electrònica amb 
PD Prim, acompanyat de diferents 
propostes de vermut i tapes. i

ACTIVITAT DE RÀDIO CALDES

Música electrònica 
i nord-africana 
per als vermuts 
del diumenge

el porta a celebrar els 25 anys de 
carrera musical. La carpa del parc 
de l'Estació acollirà, doncs, un dels 
directes de la gira del doble disc 
que commemora aquest quart de 
segle sobre els escenaris. Serà una 
oportunitat única per al públic 
català per veure Skalari, que ha 
anunciat una parada el 2020. 

Nit de reggae i rap
Dissabte el reggae també serà pre-
sent al parc amb Reskate, i Adala 
& The Same Song Band, el projec-
te artístic del músic Guillem Simó, 
carregada de crítica social, ètica i 
espiritualitat, que dispara contra 
totes les fronteres, les corones, 

el poder i totes les seves guerres. 
Ritmes jamaicans plens de missat-
ges en el que Simó defineix com a 
reggae llibertari.

La nit no deixarà de banda les 
lletres combatives que, en aques-
ta ocasió, es dispararan a ritme 
de rap. Lágrimas de Sangre va ser 
una de les sorpreses musicals del 
2017, amb un hip-hop que tam-
bé beu del rock i el reggae, i que 
no para d'omplir sales i festivals. 
Enguany ha publicat el seu tercer 
disc, Vértigo, que es podrà escoltar 
en directe dissabte. 

La nit es clourà amb Dj Sendo 
fins a la matinada. De fet, també 
divendres hi haurà sessió de disc-

jòqueis amb Gravity Dj, i diumen-
ge amb PD M&M.

Fi de festa amb èxits de sempre
Diumenge serà el torn de l'Orques-
tra Mitjanit, amb 15 anys d'experi-
ència de festes majors i recopilació 
de grans èxits de sempre del país, 
constantment ampliats i actualit-
zats amb les cançons més populars 
del moment. L'objectiu és fer ballar 
i gaudir de la festa amb música per a 
tots els gustos, des de ska, hardcore, 
rock, rumba i un llarg etcètera.  

Hotel Cochambre i Dj
Dia i hora: Divendres 11 (23.30 h)
Orquestra Maravella - concert
Dia i hora: Dissabte 12 (18 h)
Orquestra Maravella - ball
Dia i hora: Dissabte 12 (22.30 h)
Soko All Times
Dia i hora: Dissabte 12 (01 h)
Va Parir Tour
Dia i hora: Diumenge 13 (23 h)

Lloc: Envelat

BALL

HOTEL COCHAMBRE  La banda de Benito Inglada actuarà divendres a la nit

L'envelat és com cada any l'espai 
per al ball d'estils diversos. Diven-
dres serà el torn d'Hotel Cocham-
bre. El grup de versions format 
per Benito Inglada, Charlie Cue-
vas, Diego Marín, Danny Navarro i 
Miguel Pino tornarà a contagiar la 
seva energia al públic amb el seu 
espectacle de versions.

Amb una vintena d'anys d’ex-
periència damunt l’escenari i amb 
tres premis ARC de l’Associació 
Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalu-
nya, Hotel Cochambre s’ha con-
vertit en un referent de les festes 
populars. Les seves actuacions 
són una barreja de qualitat mu-
sical i humor juntament amb una 

posada en escena treballada que 
fa que la banda sigui una de les 
més sol·licitades a Catalunya.

És precisament això, la posada 
en escena, una de les caracterís-
tiques més destacades d'Hotel 
Cochambre. Els espectacles giren 
al voltant d’un hotel desnonat 
que en la seva època daurada va 
acollir músics de primera fila. Ca-
dascun dels membres de la banda 
interpreta un paper dins d'aquesta 
història –conserge, ascensorista,  
recepcionista, aparcacotxes i ser-
vei d’habitacions–. Tots plegats, 
amb la voluntat de sobreviure, de-
cideixen interpretar els èxits dels 
artistes que es van allotjar al seu  
hotel. El seu repertori d'hostes van 

Hotels Cochambre i 
la Maravella, a l'Envelat

arxiu

A BANDA DE LES DUES ORQUESTRES, L'ESPAI TAMBÉ ACOLLIRÀ LA BANDA SOKO ALL TIMES I L'ESPECTACLE VA PARIR TOUR DE RÀDIO FLAIXBAC

des del Barrio a Depeche mode, de 
Bon Jovi a Rafella Carra, de Maná 
a Xuxa o de Pereza a Bruno Mars. 
Tampoc faltarà el rock d’AC/DC i 
Bon Jovi, el pop d’El canto del loco. 

Dissabte, l'envelat canviarà to-
talment d'estil amb el doble direc-
te de la reconeguda Orquestra In-

ternacional Maravella –concert de 
tarda i ball de nit–. Fundada l'any 
1951, la Maravella manté la filo-
sofia de les històriques grans or-
questres de música de ball. Inter-
preta des dels millors estàndards 
americans i tots els ritmes dels 
balls de saló fins a les músiques 

més actuals i festives del moment. 
La nit es clourà amb la banda 

Soko All Times, amb èxits a partir 
dels 80 i fins a l'actualitat.

Finalment, la festa a l'envelat es 
clourà diumenge amb el Va Parir 
Tour, l'exitós espectacle de Ràdio 
Flaixbac, que farà sonar els ritmes 
més actuals fons a la matinada. 
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DIVENDRES 11 D’OCTUBRE
17.30 h IOGA PER VIURE FELIÇ
Lloc i org.: Yoga Ashram. Carrer del General 
Padrós, 42. A càrrec de Yoga Ashram.

20 h TRONADA INICIAL
Lloc: Fes ressonar també el teu terrat! Vols 
participar-hi?
Surt al carrer o puja als terrats i mira el cel 
de Caldes com esclata en colors i trons per 
començar la Festa Major.
Posa’t en contacte amb els Diables a través 
de diablescaldes@gmail.com abans del 5 
d’octubre. A càrrec del Ball de Diables

20.05 h MARABUNTA. Espectacle  
d’humor a càrrec de Guillem Albà.  
Lloc: A l’Envelat

21 h CORREBARS. Venda de tiquets el 26 
i 27 de setembre de 19 a 21 h a la plaça 
de l’Àngel i del 29 al 6 d’octubre al Museu 

Thermalia. Lloc: Inici a la plaça de la 
República. A càrrec del Ball de Diables. 

23 h LASTA SANCO. Concert de música 
fusió electrònica.  
Lloc: Carpa del parc de l’Estació. A càrrec 
dels Castellers

23.30 h HOTEL COCHAMBRE Concert  
de versions. A continuació, DJ.  
Lloc: Envelat

01 h CONCERT DE JUANTXO SKALARI & LA 
RUDE BAND. Concert de música ska.  
A continuació, Gravity Dj’s.
Lloc: Carpa del parc de l’Estació. A càrrec 
dels Castellers. 

DISSABTE 12 D’OCTUBRE
De 9 h a 14 h TENNIS TAULA. 4t TORNEIG 
MEMORIAL DOMÈNEC NOVA.  
Inscripcions prèvies al tel. 670410288  
fins a l’11 d’octubre.  
Lloc: Envelat. A càrrec del Memorial  
Domènec Nova.

09.30 h CONCURS DE DIBUIX MANOLO 
HUGUÉ. 43a edició del concurs infantil de 
dibuix. Inscripcions el mateix dia de 9.30 
a 11.30 h a El Toc. Més informació: bases 
del concurs de dibuix

De 10 h a 13 h Olimpíades infantils.  
8a edició de la jornada d’activitats 

esportives. Oberta a tot el públic 
infantil, no competitiva, amb la 
finalitat d’acostar els més petits a 

l’apassionant món de l’atletisme.  
Lloc: A la plaça de Catalunya. A càrrec  

del Club Atlètic Calderí.

10 h VISITA GUIADA DE L’ESGLÉSIA  
DE SANTA MARIA.  
Lloc: A l’Església de Santa Maria.

De 10.30 h a 13 h RUTA GEORGE LAWRENCE. 

Recorregut històric de la vila al voltant 
de la vida i el llegat del notable calderí 
d’adopció que hi té un carrer amb el seu 
nom: George Lawrence. 
Inici a les 10.30 h al parc de Can Rius i final al 
cementiri. Aportació voluntària pel Proyecto 
Pol. A càrrec Ruta George Lawrence i 
Proyecto Pol.

11 h RUGBI EN FAMÍLIA. A càrrec d’El  
Centre, Ateneu Democràtic i Progressista. 
Consulteu el lloc a  
festamajor.caldesdemontbui.cat.

11 h LA TRESCA I LA VERDESCA.  
Concert familiar amb l’espectacle Zum. 
Lloc: A la plaça de l’U d’Octubre.

11 h MOSTRA DE VEHICLES D’EMERGÈNCIA.  
Al parc de l’Estació a càrrec de l’Associació 
de Bombers Voluntaris de Caldes de  
Montbui, Policia Local, Protecció Civil, 
Mossos d'Esquadra i Creu Roja.

11.30 h CERCAVILA CASTELLERA.  
Lloc: Inici a l’estació d’autobusos i final a 
la plaça de la Font del Lleó. A càrrec dels 
Castellers de Caldes de Montbui.

12 h DIADA CASTELLERA. 
Amb l’actuaciódels Castellers de Caldes 
de Montbui, els Xics de Granollers i els 
Minyons de Terrassa.  
Lloc: A la plaça de la Font del Lleó, a càrrec 
dels Castellers de Caldes de Montbui.

13.00 h CORALS CALDERINES . Concert  
de corals de Caldes de Montbui.  
Lloc: A l’Església de Santa Maria.

17 h JAUME BARRI. Animació infantil  
Lloc: Al parc de l’Estació, a càrrec 
de Castellers de Caldes de Montbui.

18 h EXHIBICIÓ D’ARTS MARCIALS 
AIKIDO, KARATE I IAIDO.  
Lloc: A la Sala Noble de Can Rius, a càrrec  
de l’ Associació Cultural Aikido Sakaki.

18 h ESCALABIRRES. Demostra les teves 
habilitats d’equilibri penjat amb un arnès 
d’una grua. Aconsegueix apilar el màxim 
de caixes de cervesa.  
El preu de la inscripció és d’1 euro. Al parc 
de l’Estació a càrrec de Castellers de Caldes 
amb la col·laboració d’ El Gat Penjat.

18 h ORQUESTRA MARAVELLA. Concert 
de tarda. El preu de l’entrada és de 5 euros. 
Venda d’entrades anticipades al Museu 
Thermalia o una hora abans a l’Envelat.  
Lloc: A l’Envelat.

18 h MUMUSIC CIRCUS. Espectacle de circ 
Flou Papagayo.  
Lloc: A la Plaça de l’U d’Octubre.

18 h 'NO EM VULL CASAR'. Espectacle de 

'Commedia dell'arte'. 
Lloc: A la plaça de la Font del Lleó a càrrec 
del grup de teatre d’El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista.

18 h BALL A L’ESPLAI 
Lloc: A Les Cases dels Metres a càrrec de 
l’Associació de Gent Gran de Caldes de 
Montbui.

19 h CERCAVILA I BALLADA BASTONERA
Lloc: Inici a l’avinguda de Pi i Margall 
(estació d’autobusos), carrer d’Asensi Vega, 
plaça de l’Església, carrer del Forn i final a la 
plaça de la Font del Lleó.
A càrrec dels Bastoners de Caldes de 
Montbui i les colles convidades Colla  
Bastonera del Montserratí d’Esparreguera, 
Ball de Bastons dels Blaus de Granollers, 
Bastoners del Casal Pere de Balaguer i  
els Bastoners d'Artés.

21 h VERSOTS I CORREFOC. Lectura  
dels versots a la plaça de la Font del Lleó.  
Lloc: Inici i final del Correfoc a la plaça de la 
Font del Lleó. A càrrec del Ball de Diables i 
diferents colles convidades.
Respecteu la normativa sobre mesures 
de seguretat de foc que estableixen els 
decrets 64/1995 i 252/1999. Consulteu el ban 
municipal.

22 h RESKATE. Concert de música 
ska-reggae.  
Lloc: A la carpa del parc de l’Estació a càrrec 
dels Castellers de Caldes de Montbui.

22.30 h ORQUESTRA MARAVELLA. Ball de nit.  
Lloc: A l’Envelat.

23.45 h LAGRIMAS DE SANGRE. Concert  
de música rap combatiu.  
Lloc: A la carpa del parc de l’Estació a càrrec 
dels Castellers de Caldes de Montbui.

01 h SOKO ALL TIMES. Viatge musical  
pel temps, dels 80 a l’actualitat. 
Lloc: A l’Envelat.

01.40 h ADALA & THE SAME SONG BAND. 
Concert de música reggae-dub.
Lloc: A la carpa del parc de l’Estació a càrrec 
dels Castellers de Caldes de Montbui.

03 h DJ SENDO.  
Lloc: A la carpa del parc de l’Estació a càrrec 
dels Castellers de Caldes de Montbui.

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
De 09.00 h TIR AMB ARC. Campionat de 
Catalunya en modalitat 2D. Lloc: Al Camp 
de Tir amb Arc del bosc de Torre Negrell 
a càrrec del Club Tir amb Arc Caldes de 
Montbui.

10 h PLANTADA DE GEGANTS I  
CAPGROSSOS. Lloc: A l’Envelat a càrrec 
de la Colla de Geganters de Caldes de 
Montbui.

10 h ESCACS CAMPIONAT D’ESCACS 
OBERT A TOTHOM. Lloc: A la Sala 
Noble de Can Rius a càrrec del Club 
d’Escacs Caldes.

De 10 h a 14 h COUNTRY.  
5a Trobada de ball country 
Jardí. Lloc: A l’Envelat a càrrec 
de l’Associació Jardí amb la 
col·laboració de la Fundació 
Santa Susanna.

11 h EL METRE. Espectacle de 
clown Jam.  
Lloc: Plaça de l’U d’Octubre.

11.h MOSTRA DE VEHICLES 
D’EMERGÈNCIA.  
Lloc: Parc de l’Estació. Participants: 
Policia Local, Protecció Civil, 
Mossos d'Esquadra i Bombers 
Voluntaris de Caldes

12 h CERCAVILA I BALLADA 
DE GEGANTS I  
CAPGROSSOS. Amb la 
participació de les colles 
de Balsareny, Lloret de 
Mar, Montmeló, i Sant 
Just Desvern.  
Recorregut: Envelat, av. Pi i Margall, c. 
Asensi Vega, pl. de l’Església, c. Barcelona 
i Pl Font del Lleó. A càrrec de la Colla de 
Geganters de Caldes de Montbui.

12 h MISSA SOLEMNE CANTADA DE LA 
SANTA MAJESTAT. Ofici de Festa Major en 
honor de la Santa Majestat amb l’actuació 
del grup coral OCTET de l´EMM Joan Valls. 
Lloc: A l’Església de Santa Maria.

12.30 h VERMUT ELECTRÒNIC. Sessió 
matinal amb PD Prim amb diferents 
propostes de vermut i tapes. 
Lloc: Al parc de l’Estació a càrrec dels 
Castellers de Caldes de Montbui.

12.30 h CONCERT VERMUT. Soul Jazz amb 
Roots Limbo. Lloc: A la Terrassa cafeteria 
Les Cases dels Mestres a càrrec del Bar 
Cafeteria de Les Cases dels Mestres.

13 h BALLADA DE GEGANTS I  
CAPGROSSOS.  
Lloc: A la plaça de la Font del Lleó a càrrec 
de la Colla de Geganters de Caldes.

13 h RÀDIO VERMUT. Amb l'actuació  
d’Imad Amrah & Friends.  
Lloc: Plaça de l’Àngel a càrrec de Ràdio Caldes.

13.30 h LLIURAMENT DE PREMIS DEL 
CONCURS DE DIBUIX MANOLO HUGUÉ. 
Lloc: A la plaça de la Font del Lleó.
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17 h MAG PAU SEGALÉS. Xou de màgia.  
Lloc: Al parc de l’Estació a càrrec dels 
Castellers de Caldes de Montbui.

18 h TALLER DE CASTELLS. Activitat 
castellera per a totes les edats. 
Lloc: Al parc de l’Estació a càrrec dels 
Castellers de Caldes de Montbui.

18 h BUHOS
Concert benèfic contra el càncer.

Preu benèfic de 10 €. Venda 
anticipada al Museu Thermalia, 
Stage, Tot Música, Esporta. 
Lloc: A l’Envelat a càrrec de 
la Junta Local de l’Associació 

Contra el Càncer.

18 h SARDANES. Ballada amb la 
Cobla Bisbal Jove.  

Lloc: Plaça de la República a càrrec 
de l’Agrupació Sardanista Calderina.

18.30 h EL CAFÈ DE LA 
MARINA. Obra de Josep Maria 
de Segarra dirigida per F. 

Serra i representada pel 
GEC. Preu: 10 € socis i 12 
€ no socis. A la venda a 
www.entrapolis.com/

entradas/el-cafe-de-la-marina-teatre o 
al Casino dijous i diumenges de 17 a 19 h. 
Lloc: A la Sala Gran del Casino.

20.30 h VERSOTS I CORREFOC INFANTIL. 
Lectura dels versots a la plaça de la Font 
del Lleó. 
Lloc: Inici i final del correfoc a la plaça de la 
Font del Lleó.A càrrec del Ball de Diables i 
de diferents colles convidades.
El correfoc infantil està pensat perquè 
hi participin els més petits. Per raons de 
seguretat no està permès que hi participin 
persones adultes.
Respecteu la normativa sobre mesures de 
seguretat de foc que estableixen els decrets 
64/1995 i 252/1999. .

22 h CONCERT DE GRALLES
Lloc: A la carpa del parc de l’Estació a càrrec 
dels Castellers de Caldes de Montbui.

23 h ORQUESTRA MITJANIT. Concert de 
versions. Lloc: A la carpa del parc de  
l’Estació a càrrec dels Castellers de Caldes 
de Montbui. A continuació PD M&M.

23 h VA PARIR TOUR. Espectacle 
musical de Ràdio Flaixbac.  
Lloc: A l’Envelat.

DILLUNS 14 D’OCTUBRE
10 h FESTA GRAN. Amb xocolatada, humor, 
música i danses. 
Acte organitzat per la Coordinadora de Gent 
Gran, un grup format per representats de 
diferents grups i entitats relacionades amb 
la gent gran de la vila de Caldes que volen 
potenciar l’envelliment actiu i saludable.  
Lloc: Envelat.

D’ 11 h a 13 h CIRC EN FAMÍLIA. Taller  
de circ en què es podran experimentar 
diferents tècniques de circ: trapezi, teles, 
jocs malabars, equilibris i bàscula. 
Lloc: A la plaça de l’U d’Octubre, a càrrec 
d’El Gat Penjat.

D’11 a 14 h JUGA A LA PLAÇA.
DINAMITZACIÓ DE JOCS DE TAULA  
EN CATALÀ PER A TOTES LES EDATS. 
I TU, JUGUES EN CATALÀ? Programa que 
vol contribuir a potenciar l’ús de la 
llengua catalana en el sector del joc i de 
la joguina.  
Lloc: A la plaça de l’U d’Octubre a càrrec de 
l’Oficina de Català de Caldes de Montbui del 
Consorci per la Normalització Lingüística.

16.30 h MANUALITATS EN ANGLÈS. Taller  

de xapes i manualitats per a infants. 
Lloc: A la plaça de l’U d’Octubre, a càrrec  
de Cambridge School.

17 h FESTIVAL DE DANSA.  
11a Mostra de les Escoles de Dansa amb 
la participació de l’Escola de Dansa CN 
Caldes, Step by Step i Stage Escola de Ball. 
Lloc: A l’Envelat, a càrrec del Club Natació 
Caldes i l’Escola de Dansa del CN Caldes.

18 h SONGS AND FUN SHOW. Espectacle  
de cançons i balls infantils en anglès.  
Lloc: A la plaça de l’U d’Octubre, a càrrec 
de Cambridge School.

19 h XOCOLATADA SOLIDÀRIA. 
Donatiu: 1 Euro. 
Lloc: A l’Envelat a càrrec de Creu Roja.

20 h HAVANERES. Concert a càrrec  
d’Ultramar, acompanyat de rom cremat.
Lloc: A l’Envelat.

De 22 h a 24 h FINAL DE FESTA MAJOR. 
PILAR CAMINAT. 
Lloc: Inici a la plaça de l’Àngel 
i final a la plaça de l’Església.
A càrrec dels Castellers de 
Caldes de Montbui.

BALL DE BASTONS COM MAI L’HAS VIST! 
Lloc: A la plaça de l’Església, a càrrec 
dels Bastoners de Caldes de Montbui.

CORRETRACA, ENCESA DEL CAMPANAR 
I TRONADA FINAL 
Lloc: Inici a la plaça de l’Església a càrrec 
del Ball de Diables.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE

06.30 h CURSA DE 100 KM SOLIDÀRIA. 
En benefici de La Casa delsXuklis 
(AFANOC) dedicada a la lluita contra 
el càncer infantil. A la Torre Marimon, a 
càrrec del Club Atlètic Calderí.

08 h MATINAL EXCURSIONISTA. 
08 h sortida del recorregut llarg de 15,3 
km i a les 09 h sortida del recorregut curt 
de 8,5 km.
No cal inscripció prèvia, cal portar 
esmorzar, hi haurà avituallament de 
beguda i l’activitat és gratuïta.
Més informació al www.cecmo.net. 
Lloc: Inici a l’Skatepark del Bugarai i a 
càrrec del Centre Excursionista de Caldes 
de Montbui.

15.30 h COMPETICIÓ D'SCOOTERS. 
A l'Skatepark a càrrec d'un grup de joves 
promotors del Nervi Jove

17  h VIU L'ESPLAI. Activitat per infants 
de 4 a 16 anys, famílies i acompanyants, 
dinamitzada per els monitors i les 
monitores de l’Esplai Grifoll

Lloc: Al parc de l’Estació a càrrec de 
l'Esplai Grifoll.

17 h MILLA URBANA. 9a Edició. A càrrec 
de CN Caldes – Secció d’Atletisme.
Informació i inscripcions a www.cncaldes.
cat/atletisme i presencialment a les 
 oficines del CN Caldes (93 865 04 23). 
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.

19.30 h FESTIVAL HOT WATER TOWN IV

19.30 h HARY & THE COMPASSES

20.00 h 8è TROFEU DE FESTA MAJOR LA 
LLAMBORDA. 
Al Pavelló Municipal Torre Roja, a càrrec 
del Club Hoquei Caldes.
Partit d'hoquei patins de la WSEUROPE 
CUP (competició europea) entre el Recam 
Laser Caldes i el Nantes ARH (França).

20.30 h SOPAR INTERCULTURAL. 

A la pista esportiva del Bugarai a càrrec 
de l’Associació Cultural de la Dona.
Preu: 10 euros. Venda de tiquets al Museu 
Thermalia i a l’Associació Cultural de la 
Dona.

21.00 h LOS TORONTOS

21.30 h SOPAR BALL RESTAURACIÓ, a 
càrrec del Termes Victòria amb la música 
en viu del duet Esquitx. Entrada: 45 € socis 
i 50 € no socis. A la venda a  
www.entrapolis.com/entradas/sopar-
ball-de-festa-major o a taquilla els  
dijous i diumenges de 17.00 h a 19.00 h. A 
la Sala Gran del Casino.

De 23 h a 3 h DJ. 
Entrada: 10 euros socis i 12 no socis.
Al Cafè del Centre, a càrrec d’El Centre, 
Ateneu Democràtic i Progressista.

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE

APLEC DEL REMEI

09 h TROBADA DE COTXES ANTICS 
 VILA TERMAL DE CALDES. 
Inici i final: plaça de Catalunya.
Org. AV Catalunya.

09.30 h TROBADA DE CARROS I PUJADA 
AL REMEI. Sortida de l’aparcament El Tint i 
arribada al Santuari del Remei.

De 10 h a 15 h 
TROBADA DE PUNTAIRES
Al passeig del Remei a càrrec de 
l’Associació Cultural de la Dona.

10 h ESCACS. 
Partides ràpides d’escacs per a tothom.
Al Passeig del Remei a càrrec del Club 
d’Escacs Caldes

De 10 h a 15 h FIRES I MOSTRES: ENTITATS, 
ARTESANIA, ALIMENTACIÓ, PRODUCTES 
LOCALS, ANTIGUITATS I BROCANTERIA
Lloc: Passeig del Remei

10.30 h MISSA APLEC DEL REMEI. 
Lloc: A l’ermita del Remei.

12 h CERCAVILA. 
Amb la participació dels bastoners, 
geganters, sardanista, diables i castellers.
Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a 
l’ermita del Remei.

12  h SARDANES. 
Ballada amb la Cobla Genisenca. 
Al recinte del Remei, a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista Calderina

19.30 h EL BATEC D’UN POBLE. 
Actuació dansaire a càrrec de l’Esbart 
Dansaire Rosa d’Abril de Castellterçol. 
Entrada: 9 euros socis i 12 no socis. A la 
venda a www.entrapolis.com/entradas/
el-batec-dun-poble-esbar-rosa- 
dabril-de-castelltercol o a taquilla els 
dijous i diumenges de 17 a 19  h. A la Sala 
Gran del Casino a càrrec del Casino.

Capvuitada 19 i 20 d'octubre
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Guillem Albà inaugura la gresca 
amb el xou de la 'Marabunta'
L'actor Guillem Albà obrirà amb 
l'espectacle Marabunta els actes 
de festa major divendres a l'en-
velat. Es tracta d'un xou de clown 
enèrgic i energètic, catapultat per 
la millor música en directe. A l’es-
cenari els artistes lluiten perquè 
res no s’entengui. Cançons pròpi-
es. Gags absurds. Cabaret. Res no 
té cap sentit i tot és possible. No hi 
ha cap ordre establert. És el caos 
del pallasso. Dalt de l’escenari la 
bogeria experta d’un jove clown 
a punt d’explotar, Guillem Albà. 
És un frontman amb classe i zero 
dignitat. 

Més enrere, sis siluetes retalla-
des. Tocant-la amb seguretat i re-

partint bon joc al mig del camp: la 
Marabunta, amb dits ràpids, sang 
calenta i capaços de domesticar 

TEATRE  L'ESPECTACLE D'HUMOR COMENÇARÀ A L'ENVELAT DESPRÉS DE LA TRONADA INICIAL

GUILLEM ALBÀ

Enguany se celebra el 43è con-
curs de dibuix Manolo Hugué, un 
certamen infantil i juvenil que es 
farà dissabte, a les 9.30 h. Hi haurà 
quatre categories, entre els 4 i els 
15 anys. El lliurament de premis 
es farà diumenge, a les 13.30 h a la 
plaça de la Font.  

arxiu

LA TRESCA I LA VERDESCA  Un dels grups d'animació per als més petits

La nova plaça de l'U d'Octubre 
serà l'escenari principal dels es-
pectacles familiars, amb grups 
referents com La Tresca i la Ver-
desca, un grup de música nascut 
el 1998 que aposta pels especta-
cles de creació i per un repertori 
amb cançons de composició prò-
pia. Hi durà l'espectacle Zum, en 
què els tres membres del grup, 
vestits d’abelles, canten i toquen 
en directe un ampli ventall d’ins-
truments. L’acció passa fora de 
l’escenari, de manera que es fa 
protagonista la gent que assisteix 
a l’espectacle. També s'hi podrà 
veure l'espectacle Jam, amb l'hu-
mor gestual d'El Mêtre.

Pel que fa al circ, dissabte, Mu-
music Circus presentarà Flou 
Papagayo, amb tres artistes amb 
instruments musicals i aparells 

ACTIVITATS FAMILIARS  DISSABTE, LA TRESCA I LA VERDESCA

La plaça U d'Octubre acull 
circ, clown i teatre infantil

qualsevol estil musical que se’ls 
posi al davant. 

Fill professionals dels mestres 
Carlo Colombaioni, Eric de Bont, 
Cristophe Marchand, Leo Bassi 
i Jango Edwards, Guillem Albà 
s'ha convertit en un dels actors 
còmics més coneguts del país. Ha 
treballat en ràdio i televisió, i en 
companyies com Titzina Teatro i 
amb Angel Llàcer. L’any 2006 va 
fundar la seva pròpia companyia, 
amb la qual ha estrenat sis espec-
tacles de creació –Sketchofrenia, 
Flirt, Trau, Marabunta, Pluja (amb 
la Clara Peya), i recentment Cal-
ma!–, amb els quals ha guanyat 
diversos premis. 

El 43è concurs de 
Dibuix Manolo Hugué

circenses. Dilluns, els amants del 
circ també podran participar al ta-
ller d'El Gat Penjat, en què es po-
drà experimentar amb diferents 
tècniques, com el trapezi, les teles, 
els malabars i els equilibris. 

La Tresca i la Verdesca 
Dia i hora: Dissabte 12 (11 h)
Mumusic Circus. 'Flou Papagayo'
Dia i hora:  Dissabte 12 (18 h)
El Mêtre. 'Jam'
Dia i hora: Diumenge 13 (11 h)
Circ en família. El Gat Penjat
Dia i hora: Dilluns 14 (11 h)
Songs and fun show
Dia i hora: Dilluns 14 (18 h)

Lloc: plaça de l'U d'Octubre

FAMILIAR

Els Castellers de Caldes han convidat el mag molletà Pau Segalés a la carpa del 
parc de l'Estació diumenge (17 h). Els trucs i l'humor de Segalés es faran valer 
abans d'un taller de castells. Pau Segalés ha actuat en importants festivals i 
esdeveniments a Catalunya, Espanya, Itàlia, França, Croàcia, Irlanda, Holanda, 
Bèlgica, Colòmbia, Portugal, Nepal, Suïssa, Alemanya, Finlàndia, Marroc i Regne 
Unit. Ha portat la seva màgia al camp de refugiats fent d’artista voluntari amb 
l’ONG Pallassos Sense Fronteres i, des de l'any 2019, n'és membre de la junta  
directiva. Al setembre del 2018 va guanyar el premi al millor espectacle de màgia 
al Festival Straßen Zauber a Weilheim (Alemanya) i al 2010 el segon premi  
nacional de Street Magic al congrés Almussafes Mágico (València). D'altra banda, 
la tarda de dissabte (17 h) serà per a l'animació infantil de Jaume Barri.

Màgia al parc amb Pau Segalés

El Club Atlètic Calderí organitza la 
vuitena edició de les Olimpíades 
infantils, que es faran dissabte, de 
10 a 13 h, a la plaça de Catalunya. 
Es tracta d'activitats no competiti-
ves obertes a tots els nens i nenes 
amb l'objectiu d'acostar-los a la 
pràctica de l'atletisme.  

Vuitena edició de les 
Olimpíades infantils
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Gegants, castellers, bastoners i 
diables tornen a la Font del Lleó

ESPAI RECUPERAT  La cultura popular tornarà a ocupar la plaça de la Font del Lleó

Després de les obres de l'any passat, 
les activitats de cultura popular de 
la festa calderina podran tornar al 
seu escenari més emblemàtic, la pla-
ça de la Font del Lleó, un espai que 
després de la tronada inicial, esde-
vindrà el centre neuràlgic del Ball de 
Diables, els Castellers de Caldes, els 
Bastoners i la Colla Gegantera.

Segurament, la Colla Castellera 
serà la més atrafegada aquests dies, 
ja que, a banda de la diada, dina-
mitzaran les barraques del parc de 
l'Estació. "Requereix la implicació 
de tota la colla, però ens obre a 
tot el poble. Ens fem veure, cap-
tem castellers i també mostrem 
que no només fem castells", ex-
plica Francesc Cerdà dels Escladats. 
L'acte central de l'entitat, però, serà 
la diada castellera de dissabte, que 
comptarà amb Minyons de Terrassa 
–una de les principals colles del país, 
que serà el tercer any que participa a 
la diada calderina– i amb els Xics de 
Granollers –els padrins dels locals–.

Els castellers també seran els en-
carregats de l'Escalabirres, una ac-
tivitat organitzada en col·laboració 

amb El Gat Penja, en què els partici-
pants hauran de demostrar les seves 
habilitats d'equilibri i, per mitjà d'un 
arnés i una grua, hauran d'aconseguir 
apilar el màxim de caixes de cervesa.

Dissabte també serà el moment de 
gaudir de la cercavila dels Bastoners de 
Caldes, que picaran les seves fustes des 
de l'avinguda de Pi i Margall fins a la 
Font del Lleó, on se celebrarà la ballada 
final bastonera, amb la participació de 
les colles Montserratí d'Esparraguera, 
dels Blaus de Granollers, del Casal Pere 
de Balaguer i d'Artés. "Tenim molta 
motivació aquest any i moltes ganes 
de fer coses noves", assegurava el 
bastoner Ferran Rodríguez. 

El Ball de Diables també s'aboca de 
ple a la festa, en especial amb la lectura 
de versots i els correfocs –tant d'adults 
com infantil–, que l'any passat va com-
memorar els 25 anys.

 L'endemà, diumenge, el protagonis-
me serà per a la Colla de Geganters de 
Caldes, que oferirà  la plantada de ge-
gants i capgrossos a l'Envelat, la cerca-
vila i la ballada a la plaça amb les colles 
de Balsareny, Montmeló, Tarragona i 
Sant Just Desvern. i

CULTURA POPULAR  LES ENTITATS RECUPEREN L'ESCENARI HABITUAL, DESPRÉS DE LES OBRES

ajuntament

Tronada inicial de festa major
Dia i hora: Divendres 11 (20 h)
Lloc: Tot el poble
Correbars
Dia i hora: Divendres 11 (21h)
Lloc: Inici a la plaça de la República
Org: Ball de Diables
Cercavila castellera
Dia i hora: Dissabte 12 (11.30 h)
Lloc: Inici a l'estació d'autobusos
Diada castellera amb els Minyons 
de Terrassa, els Xics de Granollers 
i els Castellers de Caldes
Dia i hora: Divendres 11 (12 h)
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org: Castelles de Caldes
Escalabirres
Dia i hora: Dissabte 12 (18 h)
Lloc: Parc de l'Estació
Org:  Castellers de Caldes
Cercavila bastonera
Dia i hora: Dissabte 12 (19 h)
Recorregut: D'avinguda Pi i  
Margall fins a la plaça Font del Lleó
Org: Bastoners de Caldes
Lectura de versots i correfoc
Dia i hora: Dissabte 12 (21 h)
Recorregut: Inici i final, a la plaça 
Font del Lleó
Org: Ball de Diables
Plantada de gegants i capgrossos
Dia i hora: Diumenge 13 (10 h)
Lloc: Envelat
Org: Colla de Geganters de Caldes
Cercavila de gegants i 
capgrossos i ballada
Dia i hora: Diumenge 13 (12 h)
Recorregut: Des de l'Envelat fins a 
la plaça de la Font del Lleó
Org: Colla de Geganters de Caldes
Taller de castells
Dia i hora: Diumenge 13 (18 h)
Lloc: parc de l'Estació
Versots i correfoc infantil
Dia i hora: Diumenge 13 (20.30 h)
Lloc: Plaça de la Font del Lleó

TRADICIÓ

Les sardanes i les 
havaneres, presents
En el marc de la cultura popu-
lar, per festa major tampoc no 
hi poden faltar la tradicional ba-
llada que l'Agrupació Sardanis-
ta Calderina organitza a la plaça 
de la República diumenge (18 
h). Les sardanes seran interpre-
tades per la Cobla Bisbal Jove. 
D'altra banda, dilluns (20 h), a 
l'Envelat, se celebrarà l'habitual 
cantada d'havaneres, a càrrec 
del grup Ultramar i que anirà 
acompanyada de rom cremat.

CANTADA I BALLADA

Divendres el Museu Thermalia 
inaugurarà l'exposició de festa 
major, que enguany es dedica als 
mitjans de comunicació que han 
existit al municipi. Amb el títol 
1886-2019. La premsa calderi-
na. Passió per informar (malgrat 
tot), la mostra repassa gairebé 
un segle i mig de pràctica perio-
dística, des que es va començar a 
publicar El Caldense, el diari més 
antic del poble que es conserva. 
De fet, l'Arxiu municipal presen-
tava, com a document del mes, la 
portada del número 8 d'aquest 
quinzenal. La mostra es podrà 
visitar fins al 12 de gener.

El Thermalia acull 
una mostra sobre 
la premsa calderina

EXPOSICIONS

Concert de les corals 
calderines a l'església
La música coral serà la protago-
nista dissabte (13 h) a l'església 
de Santa Maria, quan les forma-
cions del municipi hi actuaran 
conjuntament –Coral del Cen-
tre, coral Guisla–. 

MÚSICA 
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Els darrers anys han proliferat els 
espais per combatre el sexisme 
durant les nits de lleure. Caldes no 
ha estat menys i, amb la voluntat 
de treballar per garantir una festa 
major lliure de violències sexistes, 
l'Ajuntament instal·larà l'anome-
nat Punt Lila al parc de l'Estació. 
Es tracta d'un espai on s'oferirà 
assessorament i resposta en cas 
de patir o detectar algun tipus de 
coacció o agressió de gènere, així 
com altres discriminatòries cap a 
altres col·lectius vulnerables.

"Volem espais d'oci i de fes-
ta on ens puguem relacionar 
de manera lliure i consentida; 
anar a les festes sense por, amb 
seguretat i confiança; que el 
carrer, la nit i els espais de festa 
sigui un context de llibertat per tothom, 
i donar resposta davant les agressions", 
apunta el consistori. 

Així, el Punt Lila serà al parc, al costat 
del carrer Llobet i Vall-llosera, cantonada 
amb l'avinguda Pi i Margall, tant divendres 
i dissabte, des de les 22 h fins a les 6 h, com 

diumenge, fins a les 4 h. A la parada s'hi dis-
tribuiran polseres, passamans i informació 
per ajudar a distingir casos d'assetjament i 
agressions, i com actuar. S'hi detallaran els 
telèfons d'Emergències –112–, la Policia Lo-
cal –938654141–, el CAP Joaquim Mirambell 
–938654455– i de l'Hospital de Mollet. 

ajuntament

CARTELL  Caldes, lliure de sexisme

TEATRE  EL SERVEI ESTARÀ SITUAT AL PARC DE L'ESTACIÓ 

Un Punt Lila contra 
les agressions sexistes
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Cotxes antics, carros, puntaires i 
sardanes per a l'Aplec del Remei
Vuit dies després de la festa ma-
jor, per la Capvuitada, és el torn 
de l’Aplec del Remei, que, com és 
tradició comença diumenge amb 
la trobada de cotxes antics orga-
nitzada per l'AV Catalunya, i que 
comença a les 9 h a la plaça Cata-
lunya, per iniciar després un re-
corregut pel poble fins a tornar a 
la plaça.

Paral·lelament, a partir de les 
9.30 h, els carros guarnits per a 
l'aplec es trobaran a l’aparcament 
el Tint per iniciar la pujada cap al 
Santuari del Remei. Un cop a dalt, 
a les 12.15 h a l'ermita del Remei, 
començarà l’aplec, amb la ballada 
popular de sardanes, interpreta-

des per la Cobla Genisenca i orga-
nitzada per l'Agrupacio Sardanis-
ta Calderina. A partir del migdia 
també hi pujarà una cercavila amb 
bastoners, geganters, sardanistes, 
diables i castellers, des de la Font 
del Lleó i fins a l'ermita.

Com cada any, però, la festa 
també farà que el passeig del Re-
mei bulli d’activitats. A les 10 h, 
els dits de les puntaires comença-
ran a treballar per teixir els seus 
boixets en la seva 18a trobada, i 
el Club d'Escacs Caldes iniciarà 
les partides ràpides per a tothom. 
A més, el carrer s’omplirà de pa-
rades amb la mostra d’entitats i 
les fires d’artesania, alimentació i 

CAPVUITADA  EL CASINO CLOURÀ LA JORNADA DE DIUMENGE AMB L'ESBART DANSAIRE DE CASTELLTERÇOL
ajuntament

PASSEIG DEL REMEI  L'ambient de la festa l'any passat

productes locals, en què es podrà 
tastar i comprar. Els antiquaris i 
brocanters també tindran el seu 
espai perquè els aficionats als ob-
jectes antics puguin mirar i rebus-
car entre totes les peces que allà 
s’hi trobin. 

'El batec d'un poble'
La jornada de diumenge es clou-
rà, a les 19.30 h al Casino, amb 
l'espectacle El batec d'un poble, a 
càrrec de l'Esbart Dansaire Rosa 
d'Abril de Castellterçol. L'entitat, 
nascuda el 1946, està oberta a tots 
els infants i joves de la comarca 
dedicada a la conservació i divul-
gació de la dansa catalana en tots 

ESPORTS  UNA DESENA D'ACTIVITATS AL PROGRAMA DE LA FESTA

els seus vessants i amb el màxim 
de rigor històric. L'actuació té un 
preu de 12 euros (9 per als socis 
del Casino) i les entrades es poden 
comprar al portal Entrapolis o bé 
a la taquilla del Casino de dijous a 
diumenge, de 17 a 19 h.

La vetllada de dissabte
La Capvuitada, però, inclou actes 
per a tot el cap de setmana. Dis-
sabte, n'hi haurà una pila d'espor-
tius, però al vespre (20.30 h) serà 
també el torn del sopar intercul-
tural que organitza l'Associació 
Cultural de la Dona a la pista es-
portiva del Bugarai. El preu del 
tiquet és de 10 euros i es pot com-

prar tant a la seu de l'entitat com 
al Museu Thermalia.

La mateixa nit es farà un altre 
sopar, menys popular i amb un toc 
més luxós, a la sala gran del Casi-
no. Serà el sopar ball Restauració 
a càrrec de Termes Victòria amb 
la música del duet Esquitx. L'en-
trada val 50 euros.

Quart Hot Water Town
També dissabte de Capvuitada, el 
Cafè del Centre acollirà la quar-
ta edició del Festival Hot Water 
Town, amb les actuacions de 
Harry & the Compasses (19.30 h) 
i Los Torontos (21 h), i dj fins a les 
3 de la matinada. 

Com cada any, no tot acaba en 
la disbauxa i els excessos propis 
d'una gresca. La festa major de 
Caldes ofereix un programa ex-
tens d'activitats esportives en què 
s'hi poden trobar diferents disci-
plines. Un dels actes més populars 
és la ja novena Milla Urbana, orga-
nitzada per la secció d'atletisme 
del Club Natació Caldes (CNC), i 
que enguany s'endarrereix en el 
calendari i se celebrarà dissabte 
de la Capvuitada. 

La sortida i l'arribada seran des 
del costat de l'espai jove El Toc, al 
carrer Font i Boet. La prova pas-
sarà pels carrers Gregori Mont-
serrat, 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. Les inscripcions s'han 
de formalitzar abans del dijous 17 
d'octubre.

D'altra banda, com a principal 
competició del calendari festiu hi 
ha el vuitè Trofeu de Festa Major 
La Llamborda, organitzat pel Club 

La Milla i La Llamborda 
protagonitzen la Capvuitada

Tennis taula. Torneig memorial 
Domènec Nova
Dia i hora:  Dissabte 12 (9 h)
Lloc: Envelat
Exhibició arts marcials
Dia i hora:  Dissabte 12 (18 h)
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Tir amb arc
Dia i hora:  Diumenge 13 (9 h)
Lloc: Camp del bosc de Torre Negrell
Matinal excursionista
Dia i hora: Dissabte 19 (8 h)
Lloc: Skatepark del Bugarai
Milla Urbana
Dia i hora:  Dissabte 19 (17 h)
Sortida i arribada: El Toc
Torfeu La Llamborda 
Dia i hora: Dissabte 19 (20 h)
Lloc: Pavelló Torre Roja

ESPORTS

Hoquei Caldes i que enfrontarà el 
Recam Làser amb una altre equip 
de competició europea, el Nantes 
ARH de França, al pavelló munici-
pal de la Torre Roja. 
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