DESTACATS

Jordi Rius
És un dels grups de música en
català del moment. Els temes
dels Buhos apel·len a la sensació
de viure el moment, que és ple
d’oportunitats. La formació, liderada per Guillem Solé, cantant i
lletrista del grup, arriba a Caldes
en plena gira del seu àlbum ‘La
gran vida’ abans de prendre’s un
descans d’un any a finals de novembre per preparar el nou disc
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Música

Buhos
Parlem amb el lletrista i cantant del grup,
Guillem Solé, del concert que faran el dia 13

- La vostra formació actuarà en un
concert benèfic contra el càncer a
les 18h del diumenge 13 d’octubre.
Us heu plantejat un format diferent de concert?
Ens va perfecte aquest horari. Haurem tocat a València i ens va molt bé
tocar a les 18 hores. Quan ens ho vam
dir, gairebé plorem d’emoció.
Aquest diumenge toquem al Petits
Camaleons i es pot dir que toquem
a la tarda. Bàsicament un 5% de les
nostres actuacions són a la tarda
- Serà un espectacle interactiu?
Exactament. S’escenifica un acte
inaugural i llavors el públic esdevé
premsa i és lliure de preguntar tot el
que vulgui, amb més bona o mala llet.
Irònicament el Rei emèrit farà una
roda de premsa que a la realitat no
ha concedit mai. Jo estaré preparat.
-Quins temes podrem escoltar al
concert que fareu a l’Envelat?
És el concert habitual nostre amb
el repertori d’aquesta gira, que
és la més bèstia que hem fet mai.
La setmana passada, per exemple, vam fer un rècord a la ciutat
de Lleida amb un concert de 9.000
persones. L’altre dia vam tocar a la
Mercè i a l’avinguda Maria Cristina érem 100.000. Van estar a punt
de suspendre el concert de tanta
gent. A tot arreu està venint més
gent del que espèravem tant nosaltres com els organitzadors. A La
Garriga, eren 12.000 espectadors.

“Ara venen adolescents de
13 o 14 anys i la gent de 30,
que ja en seguien abans”
- No us imaginàveu mai aconseguir aquestes assistències?
No, tu t’imagines omplir. Tu t’imagines anar a Lleida i fer 3.000 persones. I ja és tot un èxit. Pensa que
muntem una botiga i s’acaba el material. No podem portar més material perquè no ens hi cap.
- A què atribuiu aquest èxit?
A que la gent aquest darrer disc li
ha agradat molt. A l’Spotify teníem 80.000 oients mensuals i ara en
tenim 250.000. Només Txarango té
més oients mensuals en català. La
gent jove s’està fent un fart d’escoltar aquest últim disc, La Gran
Vida. Ha passat un any i mig des
que el vam treure i encara ara l’escolta més gent que el dia anterior,
per dir-ho d’alguna manera. És una
passada com ens segueixen.

> buhos oficial

- És evident que connecteu amb
el públic jove. Es pot dir que heu
rejovenit el vostre públic?
El que hem fet per precisar és que
sempre teníem un públic d’entre 16
i 25 anys. Hem ampliat molt la franja de públic. Ara venen adolescents
de 13 o 14 anys i la gent de 30, que
ja ens seguien quan tenien 25, que
ens ha continuat seguint.
- Us declareu seguidors d’Els
Pets. Podríeu ser considerats
com els nous Pets?
No ho sé, però tant de bo. És un
grup que sempre hem escoltat des
de petits i hem anat a veure perquè tocaven a costat de casa. És el
cas també dels Lax’n’Busto. Són
els nostres referents. Tant de bo
la cosa pugués anar com ells.
- Els temes de ‘La Gran Vida’ eks
vau fer mentre estàveu de gira.
Passarà alguna cosa semblant
amb el pròxim disc?
Sí i no. Hi ha algunes que les estem
component ara. L’any que ve parem
un any i en aquest temps també
volem seguir component. Al pròxim
disc hi haurà una part que estarà feta
en ruta però el gruix de temes estarà
fet amb calma. Quan vam fer el disc
Estressats ens va quedar com el millor
disc de la nostra vida i potser ara, que
tindrem tot el dia, no ens surt tan bé.

- Quins serien els trets diferencials dels Buhos respecte a altres
grups de música en català?
No ho sé. Crec que a cada grup
que els va molt bé ara a Catalunya
és perquè tenen una personalitat
que els diferencia de la resta. Som
grups que entre ells no s’assemblen
gens. Potser amb el so tenen algunes similituds i amb temes més optimistes. Cadascú s’ho emporta cap
a la seva banda i nosaltres potser
tenim un punt molt més guitarrero.
- Guillem, ets periodista, vas ser
jugador d’hoquei i també ets comentarista d’aquest esport a
Barça TV. Ho segueixes fent?
Sí, fins el 23 de novembre hi ha una
persona que em substitueix. El hoquei patins és una de les meves passions, m’encanta. El Caldes el segueixo molt. Tinc molt bons amics
al club com Ferran Rosa o del Gerard Camps. Et puc dir que conec
tot l’equip del Caldes. De fet, tenen
un equip que és el que tothom voldria tenir. És un club amb jugadors
del poble, que s’han format al poble
i que estan a la màxima categoria.

Diumenge 13 d’octubre
Concert de Buhos
18 h · Envelat

Hotel Cochambre

Maravella

La companyia musical formada per Benito Inglada
posa un toc teatral a les
seves versions de pop/rock
gràcies a una acurada posada en escena, un bon nivell
musical i una ironia fresca
que han aconseguit captivar
tot tipus de públic.

L’Orquestra Internacional
Maravella és sinònim de
professionalitat i bon gust.
D’esperit perfeccionista i
gran solvència, Maravella
compta amb un reconegut
prestigi artístic i gran fidelitat del públic, indispensables a tota Festa Major!

Divendres 11/23.30h
L’Envelat

Dissabte 12/22.30h
L’Envelat

Adala & The
Same Song Band

Orquestra
Mitjanit

El projecte personal del barceloní Guillem Simó manté
l’esperit del reggae del anys
70 i els anys 80. Acompanyat
de la banda The Same Song
ens fan reflexionar sobre la
propietat, l’espiritualitat i el
capitalisme.

Mitjançant la música i l’alegria a través d’un xou totalment en directe, adaptable i
versàtil, aquest orquestra pot
fer una festa amb música per
a tots els gustos (des de ska,
dub, hardcore, hip-hop, rock,
rumbes, folk, pop, disco…)

Dissabte 12/23.30h
Parc de l’Estació

Diumenge 13/23h
Parc de l’Estació

Havaneres

Concerts i DJ

El clàssic de cada Festa
Major, que enguany gaudirem a càrrec d’Ultramar.
Amb un got de bon rom cremat a les mans, alçarem el
cap amb la mirada tendra i
difosa, cantarem els versos
i ens mourem al ritme del
vaivé de les onades del mar.

L’Envelat i el parc de l’Estació acolliran una quinzena
d’actuacions musicals i sessions de DJ fins a altes hores
de la matinada. Des dels concerts de Lasta Sanco, Juantxo Skalari & La Rue Band,
Lágrimas de Sangre o Reskate als DJ Sendo i Gravity Dj’s.

Dilluns 14/20h
L’Envelat

De divendres a diumenge
Parc de l’Estació.
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Teatre

Espectacle

La Tresca i la Verdesca amb Zum

Flou Papagayo, Cia Mumusic Circus

Espectacle musical d’animació amb cançons i danses de proposta participativa i dirigit a públic familiar. L’acció passa fora de
l’escenari i el repertori de creació i composició pròpies s’adapta a les característiques de la festa. Els tres membres del grup,
vestits d’abelles, canten i toquen un ampli ventall d’instruments.

Tres caràcters sensibles i caòtics peregrinen circularment en
una pista de circ eterna i universal. Les emocions i el deliri per
compartir són l’impuls d’aquest curiós viatge en què cada un
d’ells aconsegueix convèncer l’altre d’allò que ni ell mateix sap.
I és que Flou Papagayo no es pot saber, perquè només se sent.

No faltaran les plantades, cercaviles i ballades dels gegants i
capgrossos, les ballades de sardanes i de la colla de bastoners,
així com les actuacions i tallers dels castellers de Caldes. Dissabte al matí actuaran els Escaldats amb els Minyons de Terrassa i els Xics de Granollers. A la tarda serà el torn dels bastoners. Diumenge actuaran els gegants i capgrossos, i es ballaran
les sardanes de Festa Major amb la Cobla Bisbal Jove.

Dissabte 12 d’octubre/11 h/ Pl. De l’U d’Octubre

Dissabte 12 d’octubre/18 h/Plaça de l’U d’Octubre

Consulteu el programa complet a la pàgina següent

Esports

Correfoc

El cafè de la Marina és una obra de teatre de Josep Maria de
Sagarra escrita en vers estramp i allunyada de les modes teatrals de l’època, ja que com moltes altres obres seves no intenta innovar, sinó que parteix de temes tradicionals. Dirigida per F. Serra i representada pel GEC.

Grans i petits podran gaudir de tornejos i activitats esportives de diferents disciplines i organitzades per diverses entitats locals. Des del VI Torneig de Tennis Taula Memorial
Domènec Nova fins a les VIII Olimpíades Infantils, la Cursa
de 100 km solidària, la IX Milla Urbana de Festa Major, exhibicions d’arts marcials i dansa o el Campionat de Catalunya de Tir amb Arc 2D.

Trons, llums, foc, música i molta festa. El vespre de divendres
11 d’octubre surt al carrer o puja al terrat per contemplar el
cel de Caldes de Montbui. Esclatarà de colors per començar
la Festa Major 2019. Dissabte seguirà el correfoc amb el Ball
de Diables i la seva tradicional lectura de versots a la plaça
Font del Lleó, i a l’endemà al vespre es viurà la versió infantil per als petits de casa des de la plaça de la Font del Lleó.

Diumenge 13 d’octubre/18.30/ Sala Gran del Casino

Consulteu el programa complet a la pàgina següent

Consulteu el programa complet a la pàgina següent

El cafè de la Marina, de JM de Sagarra

Tradicions

PROGRAMA

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE
17.30 h

Ioga per viure feliç
Lloc i org.: Yoga Ashram – Carrer del General Padrós, 42

20.00 h

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

De 10.30 h a 13.00 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.

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.
Inici: 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.
Org.: Bastoners de Caldes de Montbui.

Org.: Ruta George Lawrence i Proyecto Pol.

21.00 h
11.00 h

Rugbi en família
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
Consulteu el lloc al blog de Festa Major.

Versots i Correfoc. [LOGO FOC]
Lectura dels versots a la plaça de la Font del Lleó.
Inici i final del Correfoc a la plaça de la Font del Lleó.
Org.: Ball de Diables i diferents colles convidades.

Org.: Assoc. Cultural Ball de Diables

11.00 h
20.05 h

La Tresca i la Verdesca

Marabunta

Concert familiar amb l’espectacle Zum.

Espectacle d’humor a càrrec de Guillem Albà.

Lloc: Plaça de l’U d’Octubre.

22.00 h

Lloc: Envelat

11.30 h

21.00 h

Correbars

Respecteu la normativa sobre mesures de seguretat de foc
que estableixen els decrets 64/1995 i 252/1999. Consulteu el
ban municipal.

Cercavila castellera

Reskate
Concert de música d’ska-reggae.

Inici: Estació d’autobusos i final a la plaça de la Font del Lleó.
Org.: Castellers de Caldes de Montbui.

Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

12.00 h

22.30 h

Ball de nit.

23.00 h

Amb l’actuació dels Castellers de Caldes de Montbui,
els Xics de Granollers i els Minyons de Terrassa.

Concert de música fusió electrònica.

Lloc: Plaça Font del Lleó
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

13.00 h

Concert de música reggae-dub.

Concert de corals de Caldes de Montbui.

Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Venda de tiquets el 26 i 27 de setembre de 19 a 21 h a la
plaça Àngel i del 29 al 6 d’octubre al Museu Thermalia.
Inici: Plaça de la República
Org.: Ball de Diables.

Lasta Sanco

Diada Castellera

Hotel Cochambre
Concert de versions.
A continuació DJ.
Lloc: Envelat

Concert de Juantxo Skalari
& La Rude Band

23.30 h

Lloc: Església de Santa Maria.

01.00 h
17.00 h

Jaume Barri
Animació infantil.

01.00 h

Lloc: Envelat

Adala & The Same Song Band
Corals calderines

23.30 h

Orquestra Maravella

Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Soko All Times
Viatge musical pel temps, dels 80 a l’actualitat.
Lloc: Envelat

01.30 h

Lágrimas de Sangre

Concert de música ska.
A continuació Gravity Dj’s.

18.00 h

Concert de música rap combatiu.

Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Aikido, karate i iaido.

Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Associació Cultural Aikido Sakaki.

03.00 h

Exhibició d’arts marcials

Dj Sendo
18.00 h

Escalabirres

DISSABTE 12 D’OCTUBRE
De 09.00 h a 14.00 h

4t Torneig Memorial Domènec Nova
Inscripcions prèvies al tel. 670410288 fins a l’11
d’octubre.
Lloc: Envelat
Org.: 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.
Consulteu les bases a:
festamajor.caldesdemontbui.cat.

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.
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui amb la col·laboració
d’ El Gat Penjat.

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE

18.00 h

09.00 h

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.

Campionat de Catalunya en modalitat 2D.

Orquestra Maravella

Lloc: Camp de Tir amb Arc del bosc de Torre Negrell
Org.: Club Tir amb Arc Caldes de Montbui.

10.00 h
18.00 h

Plantada de gegants i Capgrossos

Espectacle de circ Flou Papagayo.

Lloc: Envelat
Org.: Colla de Geganters de Caldes de Montbui.

Mumusic Circus
Lloc: Plaça de l’U d’Octubre.

Oberta a tot el públic infantil, no competitiva, amb la
finalitat d’acostar els més petits a l’apassionant món
de l’atletisme.

18.00

Lloc: Plaça de Catalunya
Org.: Club Atlètic Calderí

Lloc: Plaça Font del Lleó
Org.: Grup de teatre d’El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista.

VIII Olimpíades infantils

10.00 h

No em vull casar
Espectacle de “commedia dell’arte”.

Escacs
Campionat d’escacs obert a tothom.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Club d’Escacs Caldes.

De 10.00 h a 14.00 h

Country

De 10.00 h a 14.00 h
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: PAH.

Tir amb arc

Lloc: Envelat

De 10.00 h a 14.00 h

Mercat de segona mà

Lloc: Carpa Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montb

18.00 h

Ball a l’Esplai
Lloc: Les Cases dels Metres
Org.: Associació de Gent Gran de Caldes de Montbui.

5a Trobada de ball Country Jardí.
Org.: Associació Jardí amb la col·laboració
de la Fundació Santa Susanna.

11.00 h

10.00 h

Visita guiada de l’Església
de Santa Maria

19.00 h

Lloc: Església de Santa Maria.

A càrrec dels Bastoners de Caldes de Montbui i les colles

Cercavila i ballada bastonera

El Metre
Espectacle de clown Jam.
Lloc: Plaça de l’U d’Octubre.

caldes de montbui

PROGRAMA

12.00 h

Cercavila i ballada de gegants
i capgrossos
Amb la participació de les colles de Balsareny,
Montmeló, Tarragona i Sant Just Desvern.
Inici de la cercavila a l’Envelat i ballada a la plaça de la
Font del Lleó.
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.

12.00 h

Missa solemne cantad
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.

11·12·13·14 d'octubre + capvuitada

18.00 h

D’ 11.00 h a 13.00 h

Ballada amb la Cobla Bisbal Jove.
Lloc: Plaça de la República
Org.: Agrupació Sardanista Calderina

Taller de circ en què es podran experimentar diferents
tècniques de circ: trapezi, teles, jocs malabars, equilibris i bàscula.

18.30 h

Lloc: Plaça de l’U d’Octubre
Org.: El Gat Penjat

Sardanes

Circ en família

El Cafè de la Marina
Teatre 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: Sala Gran del Casino.

20.30 h

D’11.00 a 14.00 h

Juga a la plaça
Dinamització dels 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: U d’Octubre a càrrec de l’Oficina de Català de Caldes de
Montbui del Consorci per la Normalització Lingüística.

Lloc: Església de Santa Maria.

Versots i correfoc Infantil [LOGO FOC]

12.30 h

Inici i final del correfoc a la plaça de la Font del Lleó.
Org.: 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.

16.30 h

17.00 h

Ballada de gegants i capgrossos

Respecteu la normativa sobre mesures de seguretat de foc
que estableixen els decrets 64/1995 i 252/1999. Consulteu el
ban municipal.

Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Colla de Geganters de Caldes de Montbui

22.00 h

Lectura dels versots a la plaça de la Font del Lleó.

Vermut electrònic
Sessió matinal amb PD Prim amb diferents propostes
de vermut i tapes.
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

13.00 h

Concert de gralles
13.30 h

Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Lloc: Plaça de la Font del Lleó

23.00 h

Lliurament de premis del concurs de
dibuix Manolo Hugué
13.00 h

Concert de versions.

Amb actuació d’ Imad Amrah & Friends.

Lloc: Carpa del Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Lloc: Plaça de l’Àngel
Org.: Ràdio Caldes

17.00 h

Mag Pau Segalés
Espectacle de màgia.

Taller de xapes i manualitats per a infants.
Lloc: laça de l’U d’Octubre
Org.: Cambridge School.

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: Envelat
Org.: Club Natació Caldes i l’Escola de Dansa del CN Caldes

18.00 h

Orquestra Mitjanit
Ràdio Vermut

Manualitats en anglès

Songs and Fun Show
Espectacle de cançons i balls infantils en anglès
Lloc: laça de l’U d’Octubre
Org.: Cambridge School

A continuació PD M&M.

19.00 h

23.00 h

Donatiu: 1 Euro.

Espectacle musical de Ràdio Flaixbac.

Lloc: Envelat
Org.: Creu Roja.

Va Parir Tour

Xocolatada solidària

Lloc: Envelat

20.00 h

Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Havaneres
Concert a càrrec d’Ultramar, acompanyat de rom cremat.

18.00 h

Taller de Castells
Activitat castellera per a totes les edats.
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

Lloc: Envelat

DILLUNS 14 D’OCTUBRE

De 22.00 h a 24.00 h

10.00 h

Pilar caminat

Festa Gran
18.00 h

Amb xocolatada, música, humor, danses i jocs tradicionals per a la gent gran.

Concert benèfic contra el càncer.
Preu benèfic de 10 €. Venda anticipada al Museu Thermalia, Stage, Tot Música, Esporta.

A l’Envelat
Org.: Coordinadora de Gent Gran i la col·laboració de l‘Associació
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

Buhos

Lloc: Envelat
Org.: Junta Local de l’Associació Contra el Càncer

Final de Festa Major
Inici a la plaça de l’Àngel i final a la plaça de l’Església.
Org.: Castellers de Caldes de Montbui.

Ball de bastons com mai l’has vist!
Lloc: laça de l’Esglési
Org.: Bastoners de Caldes de Montbui.

Corretraca, encesa del campanar i tronada final
Inici a la plaça de l’Església a càrrec del Ball de Diables.

PROGRAMA

CAPVUITADA
DISSABTE 19 D’OCTUBRE

APLEC DEL REMEI
DIUMENGE 20 D’OCTUBRE

06.30 h

Cursa de 100 km solidària

09.00 h
Trobada de cotxes antics vila termal de Caldes

En benefici de La Casa dels Xuklis (AFANOC) dedicada
a la lluita contra el càncer infantil.

Inici i final: plaça de Catalunya.
Org. AV Catalunya.

Lloc: Torre Marimon
Org.: Club Atlètic Calderí

09.30 h
Trobada de carros i pujada al Remei

08.00 h Matinal excursionista
08.00 h sortida del recorregut llarg de 15,3 km i a les
09.00 h sortida del recorregut curt de 8,5 km.

Sortida de l’aparcament El Tint i arribada al Santuari del
Remei.

No cal inscripció prèvia, cal portar esmorzar, hi haurà avituallament de beguda i l’activitat és gratuïta.
Més informació al www.cecmo.net.
Inici a l’Skatepark del Bugarai i a càrrec del Centre Excursionista de Caldes de Montbui.

De 10.00 h a 15.00 h

Missa i ofrena floral

21a Tómbola
Divendres 11 a les 11 h, i dissabte 12 i diumenge 13, a
les 10 h.
LLoc: Fundació Santa Susanna.
Org.: Fundació Santa Susanna.

De l’11 al 13 d’octubre
21.00 h

Sopar d’entrepans amb música ambient
Lloc: Cada dia a la carpa del parc de l’Estació.
Org.: Castellers de Caldes de Montbui.

Trobada de puntaires
Al passeig del Remei, a càrrec de l’Associació Cultural de la
Dona.

10.00 h
11.30 h

ALTRES ACTIVITATS

Escacs
Partides ràpides d’escacs per a tothom.

EXPOSICIONS
Exposició 1886-2019.
La Premsa Calderina. Passió per informar (malgrat tot)

Lloc: Ermita del Remei
Org.: Fundació Santa Susanna

Lloc: Passeig del Remei.
Org.: Club d’Escacs Caldes.

17.00 h

De 10.00 h a 15.00 h

9a edició.
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).

Entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanteria.

Missa Aplec del Remei

Exposició “Un ull veu, l’altre sent”

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.

Lloc: Ermita del Remei.

19.30 h

Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l’ermita del Remei.

Balla sobre rodes (porta els teus patins de quatre
rodes o en línia).

12.00 h

Obres dels alumnes adults del Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué.
Inauguració el divendres 11 d’octubre a les 18 h.
Horari: 12, 13 i 14 obert d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00
h a 20.00 h, 18 d’octubre de 17.00 h a 20.00 h, 19
d’octubre d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h i 20
d’octubre d’11.00 a 14.00 h.
A la Sala Delger a càrrec del Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué.

Lloc: Pavelló Torre Roja.
Org.: Club Patinatge Artístic Caldes de Montbui.

Ballada amb la Cobla Genisenca.

Inauguració el divendres 11 d’octubre a les 19 h.

Milla urbana

Fires i mostres

Lloc: Passeig del Remei.

Horari: 12, 13 i 14 d’octubre d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a
20.00 h, diumenge 20 d’octubre d’11.00 h a 14.00 h h. A partir
del 15 d’cotubre de dimarts a dissabte de 10.00 h a 14.00 h
i de 16.00 h a 19.00 h, diumenges (excepte 20 d’octubre) i
festius de 10.00 h a 14.00 h.

Al Museu Thermalia.
10.30 h

12.00 h

Cercavila
Amb la participació dels bastoners, geganters, sardanista, diables i castellers.

Roller Disco
Sardanes
LLoc: Al recinte del Remei
Org.: ’Agrupació Sardanista Calderina.

19.30 h

Festival Hot Water Town IV
19.30 h Hary & the Compasses.
21.00 h Los Torontos.
De 23.00 h a 3.00 h DJ.
Entrada: 10 € socis i 12 € no socis.
Lloc: Cafè del Centre.
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.

19.30 h

El batec d’un poble
Actuació dansaire a càrrec de l’Esbart Dansaire Rosa
d’Abril de Castellterçol.
Entrada: 9 € socis i 12 € no Socis. A la venda a www.
entrapolis.com/entradas/el-batec-dun-poble-esbarrosa-dabril-de-castelltercol o a taquilla els dijous i
diumenges de 17.00 a 19.00 h.

NOÉSNO
A l’Ajuntament de Caldes de Montbui té la voluntat de
treballar per garantir que durant la Festa Major la població pugui gaudir d’espais sense violències sexistes.

20.30 h

Volem:
- Festes lliures d’agressions masclistes i no discriminatòries.
- Espais d’oci i de festa on ens puguem relacionar de
manera lliure i consentida.
- Anar a les festes sense por, segures i amb confiança.
- Que el carrer, la nit i els espais de festa siguin un context de llibertat per a tothom.
- Donar resposta davant les agressions i la violència
masclista.

Lloc: Pista esportiva del Bugarai.
Org.: l’Associació Cultural de la Dona.

Si detectes alguna actuació o manifestació de violències sexistes, DIGUES NO.

20.00 h

8è Trofeu de Festa Major La Llamborda
Lloc: Pavelló Municipal Torre Roja.
Org.: Club Hoquei Caldes.

Partit d’hoquei patins de la WSEUROPE CUP (competició europea) entre el Recam Laser Caldes i el Nantes
ARH (França).

Sopar intercultural
Preu: 10 €. Venda de tiquets al Museu Thermalia i a
l’Associació Cultural de la Dona.
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.
Lloc: Sala Gran del Casino.
Org.: Casino.

Lloc: Sala Gran del Casino.
Org.: Casino.

El Punt Lila està ubicat dins del parc de l’Estació, al costat de l’accés del carrer Llobet i Vall-llosera, cantonada
amb a l’avinguda Pi i Margall, els dies 11 i 12 d’octubre
de 2019 des de les 22.00 h fins a les 05.00 h, i el dia 13
d’octubre des de les 22.00 h fins a les 03.00 h.

caldes de montbui

PROGRAMA

11·12·13·14 d'octubre + capvuitada

Aquesta Festa Major no seria possible sense la participació
i col·laboració de:
Acció Cívica Calderina
Aikido Sakaki
Agrupació Sardanista Calderina
Associació Cultural de la Dona i
Secció de Puntaires
Associació de Gent Gran
Assoc. Jardí Santa Susanna
Associació Yoga Ashram
AV Catalunya
Ball de Diables
Bastoners
Castellers
CECMO
Club Atlètic Calderí
Club d’Escacs
Club Hoquei
Club de Tir amb Arc
Club Patinatge Artístic
CN Caldes i Secció d’Atletisme
Creu Roja
Colla de Geganters
Coordinadora de Gent Gran
Coral del Centre

Coral El Calderí
Coral Guisla
El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
El Gat penjat
El Toc
Escola Municipal de Música Joan Valls
Església de Santa Maria
Fundació Casino
Fundació Santa Susanna
Junta local AECC
Membres del GEC
Memorial Domènec Nova
Museu Thermalia
Oficina de català
PAH
Protecció Civil
Proyecto Pol
Ràdio Caldes
Ruta George Lawrence
Rotary Club
Stage Escoles d’Arts Escèniques
Taller d’Art Municipal Manolo Hugué
Escola de Música Tot música

La Festa Major a les xarxes socials
#FMCaldesbull
Comparteix les vostres fotografies de Festa
Major amb l’etiqueta #FMCaldesbull.
Segueix la Festa Major a través de:
http://twitter.com/AjCaldesMontbui
instagram.com/ajcaldesdemontbui
Blog de Festa Major
http://festamajor.caldesdemontbui.cat
En el blog de Festa Major, a part de
la programació, podeu consultar la
informació següent:
- Informació més detallada de cadascuna
de les activitats
- Espais alternatius en cas de pluja
- Darreres modificacions no incloses en el
programa imprès
- Zones restringides d’aparcament
- Horaris del bus nocturn
- Recorreguts de diverses cercaviles

QR Bloc FM19

Patrocinadors
Electra

Promotors
Caesa
Relats
Sagalés
Termes Victòria
VOTV

Col·laboradors
Càmping el Pasqualet
Cambridge School
Ecobloc
Metalúrgica García Cerezuela
Pedragosa
Servitecxa

PUBLICITAT

