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Caldencs i caldenques,

Altra vegada estem a punt de celebrar una nova festa major i com cada any m’és un plaer 
enviar-vos un nou missatge de salutació i invitació a la festa.

Aquest any estic especialment il·lusionat i agraït, m’heu tornat a fer confiança per ser 
l’Alcalde de Caldes de Malavella quatre anys més. Des d’aquestes ratlles em comprometo a 
seguir treballant de valent per millorar la qualitat de vida de tots vosaltres. 

Que ens sentim a gust a la nostra vila passa també perquè ens sentim orgullosos de la Festa 
Major que tant ens caracteritza. Aquesta festivitat tan pròpia nostra no seria possible sense 
vosaltres que sou l’ànima de Caldes! 

Una part del programa també està pensada per felicitar a aquelles entitats que estan 
d’aniversari. El fet de seguir sumant anys tots plegats és una qüestió que ens ha de fer sentir 
molt orgullosos a tots i a totes. Moltes felicitats!

Felicitats també als responsables dels preparatius, de les activitats i de la festa en general. 
Quedo sorprès de veure com cada any la festa se supera i com cada any, gent d’arreu, ens 
coneix i afalaga el municipi gràcies a aquests dies que estem a punt de viure.

Per últim, vull agrair a les entitats del poble i als Joves Intrèpids la feina feta al llarg d’aquest 
any per tal d’oferir un programa d’actes tan ampli, variat i divers. Gràcies per la vostra 
implicació! Sense vosaltres, res d’això seria possible. 

Aquest programa que teniu entre les mans fa estiu, el municipi es transforma per acollir 
una de les festes més esperades de l’any. Dies d’atraccions, de concerts, correfoc, sardanes 
i gegants, també havaneres i tallers, somriures, trobades amb amics, família i bon ambient. 
Aquesta és la recepta de Caldes, però no és possible si tu no ens hi acompanyes.  T’esperem 
a la Festa Major!

Visca Caldes de Malavella!

Salutació de l’Alcalde

Salvador Balliu i Torroella
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Benvolguts i benvolgudes,

Em plau un any més poder adreçar-vos unes paraules a tots els caldencs i caldenques en 
motiu de la Festa Major.

A tall personal he de dir que la Festa Major és la més entranyable de les nostres festes, la 
més gran, la més sentida i la que arriba més enllà de les nostres fronteres. Estic feliç de 
poder dir que seré regidora de festes quatre anys més i que per tant podré seguir vivint amb 
vosaltres la festa i els seus preparatius. 

Caldes és especial cada dia de l’any, tenim la sort de viure en un municipi únic i emblemàtic. 
La Festa Major simbolitza l’ebullició del poble, veïns i veïnes surten al carrer, les entitats 
s’impliquen en totes les activitats que es fan i ens venen a veure un munt de visitants atrets 
pel programa que teniu entre les mans.

Seran dues setmanes plenes d’activitats per a tots els públics i per a tots els gustos, i des 
d’aquí vull animar a tothom perquè participi i s’ho passi bé. De Festa Major només n’hi ha 
una a l’any!

Enguany no hi falten activitats per a petits i grans com en cada edició, i també repeteixen 
novetats de l’any anterior com la Festa Holi que tan va agradar o el concert de la Salseta del 
Poble Sec el dia del sopar de Festa Major.

Cada any intentem dissenyar una programació atractiva on tothom s’hi senti a gust.

Aquests dies són una ocasió especial per veure i compartir la passió amb la que viuen i 
treballen les entitats i associacions del poble per Caldes i els caldencs. Moltes gràcies per 
tot el que feu i per la il·lusió que hi poseu!

No puc acabar sense agrair especialment als Joves Intrèpids la tasca que fan, també als voluntaris i 
a tothom que de manera desinteressada dediquen hores i hores a fer que tot vagi bé.

Espero de tot cor que gaudiu la Festa de valent!

Salutació de la Regidora de Festes

 Gemma Alsina i Mir
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Joves Intrèpids

Dels començaments

Fa una bona colla d’anys, un grup de joves caldencs va rebel·lar-se contra la omnipresència 
de les sardanes que, des de temps pretèrits, monopolitzava la festa major de Caldes de 
Malavella. Els bessons de tots els vilatans havien assolit mides incommensurables. Tantes 
eren les sardanes ballades durant la festa que la gent caminava pel poble fent saltironets i 
cridant “visca!” cada dos per tres; la situació era insostenible. En una reunió clandestina als 
subterfugis de les termes romanes, aquest grup de plançons heroics va decidir reduir les 
moltes rotllanes i les tantes més aixelles exposades a nassos aliens i programar una festa 
que marcaria un punt de no retorn, un clímax sensorial, un orgasme monumental; en fi, un 
autèntic festival.

Els Joves Intrèpids varen ser fundats per perseguir aquest objectiu i amb aquest objectiu 
perviuen encara avui. Treballant any rere any, cultivant-se en el mestratge de tot allò que és 
propi dels bons festaires, han anat afinant-se i harmonitzant amb els desitjos inconfessables 
de la vila de les aigües tòrrides i dels dolls de pura màgia; s’han fet un amb els gustos 
musicals del moment conjuminant els grups més actuals amb les sardanes sempiternes, 
duent el millor del país a la carpa  de l’envelat; s’han fet partícips de tots els actes populars 
haguts i per haver i, el més important, a poc a poc s’han guanyat un lloc al cor dels caldencs 
i les caldenques.

Avui ja queden molt lluny aquells dies en què a les festes del poble s’hi ballaven 
exclusivament sardanes però, com llavors, els qui organitzem aquests dies de més rauxa 
que seny només podem donar les gràcies a tots els qui any rere any hi assistiu i hi participeu 
infatigables, insubornables, constants i irreductibles, i animar-vos a participar-hi una vegada 
més. La vida són quatre dies, els quatre dies que dura la festa major.

Somerament,

Salutació dels  Joves Intrèpids
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DISSABTE 27
A les 8:00h, inici del 18è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. 
Inscripció dels participants entre les 8:00h i 11:00h a la Terrassa del 
Casino. Lliurament dels quadres participants fins a les 17:00h. El veredicte 
del concurs es donarà a la Terrassa del Casino Municipal, a les 19:00h. 
Organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

de juliol

Programa Festa Major2019

A partir de les 9:00h, 1r. TORNEIG 12 H. DE FESTA MAJOR-VICHY 
CATALÁN. Modalitat Futbol 7 i partits de 30 minuts. Organitza: U. E. 
Caldes amb el patrocini de Vichy Catalán i el suport de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

A les 9:30h, ESMORZAR DE CAÇADORS a la zona firal 
(només socis). Organitza Societat de Caçadors Sant Esteve. 

De les 9:30h a les 12:00h. PINTURA A L’ASFALT (programa a part). De 
les 9:30h a les 10:00h hi haurà les inscripcions. 

A les 17:00h, CERCAVILETA de gegantons i capgrossos des de la Casa 
dels Gegants, a la Pl. De Cruïlles, fins a la Terrassa del Casino. Organitza: 
Colla Gegantera. 
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NIT 

A les 21:30h, al Teatre-Cinema Municipal, 
el grup Carisma Teatre presenta l’obra de 
teatre “LA CAGE O GÀBIA DE BOGES“, 
comèdia musical en adaptació de Natàlia 
P. Sánchez i traducció de Ramon Caralt i 
Chantal  M. Oleaga.

Sinopsi:  
La idea va ser, des del principi, fer una 
fusió entre el musical “La cage aux folies” i 
“Priscila”. Una parella d’homosexuals que 
regenta un club  ha de rebre a una família 
conservadora i aparentar allò que no són 
durant un cap de setmana. Se’n sortiran? 
Paral·lelament, un pare li ha d’explicar a 
la seva filla quina serà la seva vida a partir 
d’ara. Se’n sortiran tots plegats? Ara ho 
descobrirem. Una comèdia musical d’allò 
més frenètica. Agafin-se fort als seus 

de teatre
seients, d’altra banda l’organització no es 
fa responsable de la seva seguretat... Estan 
preparats? Sí? Doncs ... que comenci el show!

Direcció escènica i musical:  
Natàlia P. Sánchez

Actors:  
Vero Rosas, Ramon Caralt, Chantal 
Oleaga, Aida Clapés, Berto Rosauro, Marc 
Ramionet, Eva Ridorsa, Toni Dalmau, 
Ferran Soler, Susi Gil, Mar Martínez, 
Esteve Pararols, Joaquim Majó, Pepepinos, 
Maria Sánchez, Francesc Valencia i Alba 
Ramionet.    

Organitza:  
Carisma Teatre. Amb el suport de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DIUMENGE 28 

A les 8:00h, XXVII MARXA POPULAR 
A SANT MAURICI. Sortida i arribada 
a la rotonda del C/Onze de Setembre. La 
sortida tindrà lloc a les 8:30h. Organitza 
Club Excursionista de Caldes de Malavella. 
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella.

de juliol

2ª SESSIÓ DE TEATRE
A les 19:30h, al Teatre-cinema municipal 
el grup CARISMA TEATRE posarà en 
escena novament l’obra de teatre “LA 
CAGE O GÀBIA DE BOGES“. Organitza: 
Carisma Teatre. 
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Concerts a l’envelat

Dijous, 1 d’agost 23:00h

LA SALSETA DEL POBLE SEC

Divendres, 2 d’agost 00:00h

BOCAMOLLS

Divendres, 2 d’agost 00:00h

KOERS

Dissabte, 3 d’agost 00:30h

SR. OCA

Divendres, 2 d’agost 00:00h

KOERS

Divendres, 2 d’agost 00:00h

KOERS

Divendres, 2 d’agost 00:00h

KOERS

Divendres, 2 d’agost 00:00h

DR. PRATS

Dissabte, 3 d’agost 00:30h

ITACA BAND

Dilluns, 5 d’agost 17:30h

ORQUESTRA MARAVELLA
Diumenge, 4 d’agost 00:00h

LA LOCA HISTÈRIA
Dissabte, 3 d’agost 00:30h

DALTON BANG
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DIJOUS 1

A partir de les 20:00h, obertura de les atraccions ubicades a la 
zona firal. Igual que l’any passat, s’hi promourà l’oferta de 2 X 1.

A les 21:30h, a l’Envelat, GRAN SOPAR POPULAR DE 
FESTA MAJOR. Preu popular: 10€. Els punts de venda són a 
l’Oficina de Turisme i a les llibreries Solés i Tau (programa a part).

d’agost

Durant el sopar, PRESENTACIÓ dels participants a l’Elecció de 
l’Hereu i de la Pubilla 2019 i amb la participació de l’Hereu i de 
la Pubilla de 2018. Aquest any, novament i a partir de les 23:00h, hi 
haurà l’actuació de LA SALSETA DEL POBLE SEC. Organitza: 
Ajuntament de Caldes de Malavella i Joves Intrèpids.

DIVENDRES 2 

A les 17 h, PORTES OBERTES DEL NOU ESPAI AQUAE 

A L’ANTIC CASTELL DE CALDES en el que es pot veure la 

museografia i l’exposició sobre el passat de Caldes de Malavella. 

A les 21:00h, REPICAMENT DE CAMPANES, a la plaça de 

l’Església. Tot seguit els gegants i capgrossos ens guiaran pels 

carrers dels poble amb la cercavila des de la plaça de l’Església fins 

a la plaça de l’U d’Octubre de 2017, on podrem escoltar el PREGÓ 

des de la balconada de l’Ajuntament.

Un cop oficialitzat l’inici de la festa, retorn amb la  cercavila fins a la 

plaça de l’Església on s’encendrà la MEGATRACA. Cal que tots els 

pobles veïns sàpiguen que a Caldes hi ha festa grossa! 

d’agost

També A partir de les 00 h hi haurà Punt Lila al recinte de 
l’envelat, espai preventiu i d’atenció a les dones i als col·lectius 
LGTBI+. Psicòlogues i voluntaris/es realitzaran dinàmiques de 
sensibilització i atendran possibles víctimes de violències sexistes i/o 
masclistes. Ho organitza el Consell per a la Igualtat

A partir de les 00:00h, primera nit de gresca a l’envelat amb 
KOERS, DR. PRATS I BOCAMOLLS.

I per als qui encara no tinguin ganes d’anar a dormir, hi haurà les 
MATINADES que comencen a l’envelat i ressegueixen els carrers 
del poble amb el grup XARANGA DAMM-ER. 

A partir de les 00:00h i fins a les 3:00h, al recinte de l’envelat, hi 
haurà Projecte Som.Nit, Intervenció informativa i preventiva 
sobre el consum de drogues. Ho organitza l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament.

A les 23:30h, al parc de la Font de la Vaca, CANTADA 

D’HAVANERES a càrrec del grup LES ANXOVETES. Tot seguit, 
es podrà assaborir un cremat de rom de Festa Major. 
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DISSABTE 3 

A partir de les 10:00h, TALLERS INFANTILS, a la terrassa del 
Casino Municipal. Petits i grans ens demostraran les seves habilitats 
artístiques. Organitza les Ampes dels CEIP Sant Esteve, del CEIP la 
Benaula i de la Llar d’Infants Ninots.

d’agost

A les 12:00h, 10è. BATI-AIGUA I ESCUMA, a la Plaça de la 
Selva. Espectacular guerra d’aigua i escuma entre petits i grans. Els 
participants hauran de portar la seva pistola d’aigua per remullar a 
tot i a tothom. Recordeu que per a participar és recomanable portar 
banyador, xancletes cordades i tovallola. Organitza Gent de Caldes. 

A les 16:00h, 10è. CAMPIONAT OBERT D’ESCACS – FESTA 
MAJOR 2019, a la terrassa del Casino Municipal. Organitza Club 
Caldenc d’Escacs. 

A partir de les 17:30h, al Recinte firal, XAMPÚ-GOL DE CALDES 
DE MALAVELLA. Les inscripcions es faran allà mateix 1 hora abans 
de començar. Els equips seran de 3 a 4 persones i cada equip haurà de 
portar equipació identificativa. Per a més informació podeu adreçar-
vos a esplaisantesteve@gmail.com (programa a part). Organitza Centre 
d’Esplai Sant Esteve.

A les 18:00h,  plantada de gegants a la Pl. U d’Octubre de 2017. 
Tot seguit, CERCAVILA DE LA COLLA GEGANTERA I ELS 
GRALLERS ESCALDATS pels carrers del poble. Recorregut: 
pl. U d’Octubre de 2017, ctra. de Llagostera, pl. Ajuntament, c. 
Llibertat, c. Major, c. Sta. Maria, c. Núria, c. J. Verdaguer, c. i pl. 
Mestre Mas Ros. Ho organitza Colla Gegantera. 

A les 19:00h, a l’estadi Vall-llobera, PARTIT DE FUTBOL DE 
FESTA MAJOR entre els equips de la UE Caldes i de l’AD Sauleda 
de Palafrugell. Organitza Unió Esportiva Caldes.



15

CALDES DE MALAVELLA ︱Festa Major

De 19:00h a 23:00h, SOPAR INFORMAL, a l’envelat a càrrec dels 
Joves Intrèpids. 

A les 19:30h, AUDICIÓ DE SARDANES, a la Plaça de 
l’Ajuntament, amb la COBLA CIUTAT DE GIRONA. Organitza 
l’Agrupació de Sardanistes.

A les 23:00h, s’inicia el CORREFOC de la mà de la COLLA ELS 
DIABLES DE BREDA “U9-7KOU”.  Trobareu les normes de 
seguretat que s’han de seguir per poder participar-hi al final de la 
programació.

La cercavila de fum i petards és de la Plaça de l’Església fins a 
la Plaça Amical de Mauthausen. El recorregut del correfoc serà 
el següent: pl. de l’Església, c. Sant Antoni, c. Núria, c. Àbsides 
Romàniques, pl. de la Creu, c. Major, c. dels Polls, pl. dels Polls, 
c. de la Plaça dels Polls, pl. Petita, c. de la Plaça Petita, pl. de Sant 
Grau, c. Cruïlles, pl. Cruïlles, c. Vall-llobera, av. Catalunya, c. 
Girona, c. Salvador Espriu i pl. Amical Mathausen. Un cop acabada 
la cercavila, a la Pl. Amical de Mauthausen s’hi portarà a cap 
l’ESPECTACLE PIROTÈCNIC. 

A les 00:00h, BALL DE LA NOSTÀLGIA amb l’actuació musical 
del grup Long Play, a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Societat 
Gastronòmica de Caldes amb el patrocini de Pub Tèrmic i Cafè 
Termal. 

A les 00:30h, començarà un gran concert a l’envelat amb els grups: 
SR. OCA, ITACA BAND I DALTON BAND.

Després d’haver-nos fet suar la cansalada al seu ritme musical, cal 
refer-se i la millor manera per fer-ho és amb un bon RESSOPÓ 
PER A TOTHOM a l’envelat. Amb el tradicional PINXO! 
Gentilesa de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella.
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DIUMENGE 4 

A les 10:00h, TROBADA DE PUNTAIRES a la Rambla Recolons. 
Com a complement a la trobada i a la mateixa Rambla Recolons, 
hi haurà exposició de treballs realitzats per les puntaires de Caldes 
i parades de venda de productes vinculats al món de les puntes. 
Organitza: Secció Puntaires de l’Esplai de Caldes-Fundació “la 
Caixa”.

A les 12:00h, a l’envelat, ESPECTACLE INFANTIL “EN RIKUS 
SE’N VA A LA SELVA” a càrrec de RIKUS.

A les 17:00h, a l’Av. de Sant Maurici es farà UN SÚPER 
TOBOGAN AQUÀTIC.

De 19:00h a 23:00h, SOPAR INFORMAL, a l’envelat a càrrec dels 
Joves Intrèpids.

A les 19:30h, AUDICIÓ DE SARDANES, a la Plaça de l’Església, 
amb la COBLA FLAMA DE FARNERS. Organitza Agrupació de 
Sardanistes.  

d’agost
A les 22:00h, a la Plaça Sant Esteve, les CORALS INFANTIL, 
JUVENIL I CANTAIRES DE CALDES  oferiran el tradicional 
CONCERT DE FESTA MAJOR, dirigit per l’Assumpta 
Fontanals. En conjunt, el programa inclou un ampli i diversificat 
repertori del tot recomanable per a qui vulgui passar una 
entranyable vetllada musical. L’accés a les localitats s’obrirà a partir 
de les 21:15h. Organitza Coral Cantaires de Caldes. 

A partir de les 00:00h, BALL DE GALA a l’envelat amb LA 
LOCA HISTÈRIA i ANIMAL SHOW. A la mitja part hi haurà 
l’ELECCIÓ D’HEREU I DE PUBILLA 2019. 
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DILLUNS 5

Ens remullem ben aviat, a partir de les 10:30h, a la Piscina 
Municipal, FESTA AQUÀTICA i INFLABLES. Gresca i aigua per 
a la mainada. Per evitar aglomeracions i degut a l’aforament de la 
piscina, s’establiran dos torns d’accés: el primer de 10:30h a 11:45h i 
el segon de 12:00h a 13:15h. Només hi podran accedir els abonats a la 
piscina o mitjançant el pagament puntual de l’entrada. Ho organitza 
i patrocina: Ajuntament de Caldes de Malavella i Sportgest.

A partir de les 17:30h, al parc de la Font de la Vaca, FESTA HOLI 
! Aquesta activitat, que es va inaugurar l’any passat, és adreçada 
especialment a les famílies amb infants. Veniu-hi tots i totes! 

Els ingressos que generen els sobres de colors de pagament es 
destinen íntegrament a la campanya #Pelsvalents per la lluita 
contra el càncer infantil

d’agost

A les 17:30h, a l’envelat, CONCERT DE L’ORQUESTRA 
MARAVELLA. 

El preu de l’entrada és de 10€ a la taquilla i 5€ anticipada, 
aconseguint-la a la Llibreria Tau, la Llibreria Solés i l’Oficina de 
turisme.

A partir de les 19:00h, també a l’envelat, ANIMADÍSSIM BALL 
a càrrec de l’ORQUESTRA MARAVELLA.  Ho organitza: 
Ajuntament de Caldes de Malavella.

De 20:00h a 23:00h, SOPAR INFORMAL a preu popular (entrepà 
+ beguda = 4€), a l’envelat a càrrec dels Joves Intrèpids. 

A continuació, a l’envelat, veniu a rematar la festa i a deixar-vos-hi la 
veu al KARAOKE! Organitza: Joves Intrèpids. Dinamitzat pel grup  
Kontroversia.
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A les 22:00h, al Teatre-Cinema Municipal, el grup TALLER 
DE TEATRE DE FIGUERES presenta l’obra de teatre 
“M’ESPERERÀS?“ comèdia romàntica de Carles Alberola .

Sinopsi: 
Dos amics queden per sopar. D’una banda en Rubén, professor 
universitari i, d’alguna manera, un fracassat. De l’altra, en Jaume, 
ric, triomfador i un seductor empedreït, a qui acompanyen la seva 
dona i la germana d’aquesta, la Pilar. Volen que la Pilar conegui 
en Rubén, ja que els dos tenen en comú que les seves parelles els 
han deixat… Encara no s’ha pogut asseure a taula que comencen 
els girs insospitats i els embolics entre tots quatre, amors creuats, 
infidelitats no confessades… Tot amanit amb un bon còctel d’acudits 
que fan de l’obra un viver d’emocions i situacions divertides que 
engresquen l’espectador.

Intèrprets: 
Txema Alabert, Marta Juan, Rubèn Gifreu i Maria Elena Heredia.

Direcció: Jaume Alsina.

Preu entrada: 5 €. 

Venda entrades: dues hores abans de l’actuació a la taquilla del 
teatre.

Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella i Taller de Teatre 
de Figueres.

DIMARTS 6

A les 12:00h, a l’envelat, BALL-VERMUT amenitzat per JORDI 
BOFILL. Organitza Assoc. Gent de la 3ª Edat Casa Rosa. 

A les 17:30h, a l’envelat, CONCERT-ESPECTACLE “L’HOME 
DE LA GUITARRA” en homenatge a Josep Bastons, a càrrec 
del grup d’havaneres Port Bo i les cantants Indira Ferrer i 
Gina Espolet, amb acompanyament d’Antoni Mas, piano, Joan 
Bosacoma, contrabaix, i Toni Gadea, percussió. A partir de 
la celebració del 90è aniversari d’en Josep Bastons s’ha creat 
aquest concert-espectacle que consisteix en un repàs de l’obra més 
significativa del mestre de Palafrugell, interpretada precisament per 
alguns dels seus amics més íntims. 
Havaneres com A cau d’orella, Mariner de terra endins, Tamariu, Lola 
la tavernera… llueixen especialment amb les veus de les cantants i 
dels instrumentistes que les acompanyen.

El preu de l’entrada és de 10€ a la taquilla i 5€ anticipada (Llibreria 
Tau, Llibreria Solés i Oficina de Turisme).

Ho organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella i l’Assoc. Gent de 
la 3ª Edat Casa Rosa.

d’agost
NIT de teatre

A partir de les 19:00h, també a l’envelat, ANIMADÍSSIM BALL 
a càrrec del GRUP NOU TRÀNSIT.  Organitza Assoc. Gent de la 
3ª Edat Casa Rosa. 
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EXPOSICIONS

Del 27 de juliol al 11 d’agost, Exposició dels 
participants al 18è. Concurs de Pintura 
Ràpida, al Casino Municipal. Horari: totes 
les tardes de 18:00h a 21:00h i 3, 4 i 5 d’agost 
també al matí de 12:00h a 14:00h. Organitza: 
Ajuntament de Caldes de Malavella.

NORMES DE SEGURETATper al Correfoc
PER ALS 
PARTICIPANTS

• Portar roba de cotó, preferiblement vella, 
amb mànigues i pantalons llargs. 

• Portar un barret amb ales que cobreixi 
tot el cap i tapar-se el clatell amb un 
mocador de cotó. 

• Protegir-se els ulls. 

• Portar el calçat adequat (esportiu, de 
muntanya, etc.) 

• Tenir cura de tapar-se les orelles per 
disminuir els sorolls de les explosions 
pirotècniques. 

• No demanar aigua als veïns/es. 

• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre 
públic i de sanitat. 

• Queda prohibit portar productes 
pirotècnics particulars, havent d’utilitzar 
únicament els preparats pels organitzadors. 

• Respectar les figures de foc, els seus 
portadors i els músics. 

• Adoptar una actitud correcta amb els diables 
i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure. 

• Seguir en tot moment les indicacions 
dels diables. 

• Assabentar-se abans de l’inici del 
recorregut del correfoc i dels punts 
d’assistència sanitària. 

• En el cas de patir cremades, dirigir-se 
immediatament als punts d’assistència 
sanitària. 

• En cas de perill, seguir les instruccions 
dels diables. 

PER ALS VEÏNS I 
COMERCIANTS

• Retirar tots els vehicles dels carrers de 
l’itinerari. 

• Abaixar els portals metàl·lics o persianes 
en els edificis que en disposin. 

• Protegir els vidres de les finestres, portes 
i aparadors amb cartrons gruixuts. 

• Enrotllar tots els tendals exteriors dels 
habitatges i locals. 

• No tirar aigua als participants ni 
als espectadors del correfoc per la 
perillositat que representa. 

• Desconnectar tot tipus d’alarmes. 

• Retirar de la via pública qualsevol objecte 
que pugui dificultar el pas dels actors, 
organitzadors i participants al correfoc. 

MISSES

Dissabte, 3 d’agost, a les 18:30h, Missa 
anticipada, de la vigília de la festa.

Diumenge, 4 d’agost, a les 12:00h, Ofici 
de Festa Major, amb motiu de la festa 
del protomàrtir Sant Esteve, patró de la 
Parròquia de Caldes.

Dimarts, 6 d’agost, a les 11:00h, Missa de 
final de festa en sufragi de tots els difunts de 
la vila des de la Festa Major anterior fins ara.
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CLÀUDIA GUARESTI LLÒRIA

“Per la Festa Major cervesa,  
aigua NO!”

Aquest any ha acabat el Cicle Formatiu Mitjà de Jardineria a Santa 
Coloma de Farners, i el curs vinent vol fer el Cicle Superior de 
Paisatgisme i Medi Rural. A l’estiu treballarà al Casal d’estiu de 
Caldes, però en un futur li agradaria ser Forestal. Participa al Club 
Vòlei Joves Caldes des de fa 8 anys i li encanta compartir-ho amb el 
seu equip.

Li agrada fer esport, sortir de festa i dormir. De Caldes li agrada 
tenir el tren, per poder moure’s i marxar fora del poble. 

Explica que el record de Caldes són les nits d’estiu a la placeta amb 
els amics.

De la Festa Major el que més li agrada és retrobar-se amb els amics 
que fa temps que no veu.

Es presenta com a candidata a Pubilla perquè li han dit que és una 
experiència molt divertida i que hi ha barra lliure. El primer que vol 
fer si surt elegida és celebrar-ho amb els amics i amigues. 

Si fos un animal seria un cérvol, ja que els troba tranquils i li agrada el 
seu estil de vida.

MARINA GIBERT LOPEZ

“Després d’una nit impressionant,  
un croissant t’està esperant!”

Aquest curs ha acabat el Batxillerat, itinerari científic i es planteja 
començar a estudiar el curs vinent el Grau en Química. Ara mateix 
no té feina, però en un futur, li agradaria treballar de professora de 
química o en un laboratori. Participa a l’Esplai Sant Esteve des de 
primària.

El que més li agrada fer en el seu temps lliure és quedar amb 
els amics, anar a la platja i divertir-se. De Caldes li agrada la 
tranquil·litat i el fet que sigui un poble proper amb les persones que 
hi viuen.

Explica que li encanta recordar les nits d’estiu a la placeta amb els 
amics, igual que a la Clàudia. 

De la Festa Major, el que més li agrada és els grups que venen de 
concert i l’ambient de l’envelat. 

Diu que es presenta a Pubilla perquè altres candidats, l’Alba i en 
Cesc, l’obliguen. Explica que no vol guanyar, però que si guanya li 
agradaria inaugurar coses. 

Si fos un animal seria una girafa, li encanten!

Pubilles
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PAU COLOMÉ MASFERRER

“Per passar-ho bé,  
una cervesa et serviré!”

Aquest curs ha acabat el Cicle Formatiu Mitjà d’informàtica i l’any 
vinent té intenció de fer el Cicle Formatiu Superior de Programació. 
Actualment treballa a un magatzem, però s’ho agafa com una feina 
temporal d’estiu mentre estudia.

El que més li agrada fer és jugar a vòlei, sortir amb els seus amics 
i anar a la platja. De Caldes li agrada tenir les amistats a prop i les 
nombroses activitats que es poden fer al poble.

El record que no oblidarà de Caldes és anar a la piscina amb els seus 
amics a l’estiu i passar-hi tota la tarda.

De la Festa Major el que més li agrada és la música de l’envelat i en 
general, totes les nits. 

Es presenta com a candidat a Hereu perquè des de fa temps que 
amb els amics esperen el moment de presentar-s’hi. Explica però 
que no vol guanyar, que té ganes de participar. Si guanyes però, vol 
inaugurar coses del poble.

Si fos un animal seria un mussol, per poder estar tota la festa despert.

ALBA CALDERÓN I DILMÉ

“Ni la de Cassà ni la de Llagostera, 
aquí la festa si que és de primera!”

Actualment està estudiant el Batxillerat artístic escènic a l’Institut 
Sobrequés de Girona, i li agradaria estudiar alguna cosa relacionada 
amb la fotografia o el cinema, o potser inclús Periodisme. 
Actualment no treballa, però li agradaria viatjar per conèixer i 
ajudar a gent d’arreu del món. Durant molt de temps ha participat a 
diferents entitats com el teatre, l’Esplai Sant Esteve, les Sardanes i la 
Coral, entre altres.

Li agrada quedar amb els amics, mirar pel·lícules, anar al teatre, 
i ballar i cantar, tot i que no ho fa gaire. També li encanta gravar 
instastories! De Caldes li agrada l’ambient, tenir l’estació a prop de 
casa, tots els comerços de menjar i la nit de reis.

Té el record de les nits d’estiu a la placeta menjant pizzes amb les 
seves amigues.

De la Festa Major el que li agrada és veure les cares de la gent quan 
surt el sol, i acabar amb un croissant del Petit Fornet. 

Es presenta com a Pubilla per fer poble, però diu estar enfadada 
amb les noies del 2001 per no presentar-se. Vol inaugurar l’institut 
de debò i alguna rotonda, o la nova biblioteca. 

Si fos un animal seria un coala, perquè el seu dia a dia es basa en menjar 
i dormir.

Hereus



22

Festa Major ︱CALDES DE MALAVELLA

CESC CANET TURRENS

“En Balliu ha tornat a guanyar,  
quines ganes de poder-hi ballar!”

Actualment està estudiant el Cicle Formatiu Mitjà d’Atenció a 
persones en situació de dependència i treballa a les Germanes 
Hospitalàries de Caldes. També, treballarà al Casal d’Estiu del 
poble. Participa des de que era un tap a la Colla Gegantera de 
Caldes i a la Coral Cantaires de Caldes.

Li agrada ser Geganter, president de la Vocalia de Colles Geganteres 
del Gironès i Pla de l’Estany, membre dels Gegants de Llagostera, 
Girona i Caldes i col·laborar amb les colles de Palamós i Cassà, així 
disfruta del seu temps lliure! El que més li agrada de viure a Caldes 
són les festes i tradicions, la seva gent i el Petit Fornet.

Sempre recorda els concerts de l’Aula de música, com aquest any 
que va sortir vestit de Raffaella Carrà davant de tot el públic. 

El que més li agrada de la Festa Major és el toc d’inici: el repic de 
campanes, la cercavila de gegants, el pregó, la traca i anar tots cap a 
l’envelat!

Es presenta com a candidat a Hereu per conservar i seguir la 
tradició i anima als següents a participar-hi! Si surt elegit, vol 
inaugurar l’Aula de música, la rotonda del llac, la nova Biblioteca, el 
nou Institut, entre altres!

Si fos un animal seria un elefant, per tenir la trompa llarga.

DAVID MIQUEL MÁRQUEZ

“Després de la Festa Major,  
s’ha de passar pel Petit Fornet, sí o sí!”

Actualment estudia un Cicle Formatiu Mitjà d’informàtica i està 
fent pràctiques a una empresa de tècnic informàtic. Li agrada 
participar a la nit de reis.

El seu temps lliure l’aprofita per sortir amb els camis, anar al cinema 
i a la platja. El que més li agrada del poble és el Petit Fornet i la gent 
que hi ha. 

El seu record de Caldes és la guerra de pintura que es va fer fa uns 
anys al Casal Jove. 

El que més li agrada de la Festa Major és el bon ambient que hi ha, i 
retrobar-se amb tothom a quin coneixes. Troba a faltar que es faci el 
Xampugol i la baixada de carretons, diu que seria genial recuperar-ho!

Com la Marina, explica que en Cesc l’ha obligat a presentar-se com 
a candidat a Hereu, però que si surt, vol inaugurar alguna carretera 
i l’institut.

 Si fos un animal seria una tortuga, ja que es passa la meitat de l’any 
dormint i l’altre menjant.

Hereus
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TOMAS DILMÉ CARO

“Ni Barcelona ni l’Estartit,  
a Caldes s’arrodoneix la nit!”

Aquest curs ha acabat el Batxillerat itinerari científic amb economia 
i empresa, i no té clar que vol fer en un futur. Des de petit que 
participa a l’Esplai Sant Esteve.

En el seu temps lliure li agrada sortir amb els amics, de festa i fer 
esport. També li encanten les activitats a l’exterior. De Caldes li 
agrada la tranquil·litat que es respira, la facilitat per moure’t tenint 
l’estació de tren i la mescla de natura i societat. 

Li agrada recordar les bones nits de calma i reflexió a la Font de la 
Vaca amb els seus col·legues.

De la Festa Major li agrada l’ambient acompanyat de bon rotllo, i 
també acompanyat d’alcohol. Li agrada que la música sigui bona i 
variada. 

Es presenta com a candidat a Hereu per la barra lliure i els riures 
amb els amics. Si surt elegit, el primer que vol fer és gaudir aquella 
nit amb la gent de Caldes. 

Si fos un animal seria un camaleó, per adaptar-se al medi en qualsevol 
moment i per no cridar l’atenció.

DÍDAC VERDAGUER DÍEZ

“Pulsa E para beber!”
Actualment no està estudiant però abans feia mecànica, que li 
agradava molt. Està buscant feina per això, demana que si algú 
necessita un treballador amb entusiasme i coneixements bàsics 
sobre mecànica l’avisi (606XX700762).

En el seu temps lliure li agrada dibuixar, fer música, les arts marcials 
i les motocicletes. De Caldes el que més li agrada és que sigui un 
poble tranquil, on es pot fer de tot. 

Sempre recordarà que un cop el va atacar una cabra al poble.

De la Festa Major el que més li agrada és la festa en sí i passar-ho bé. 

Es presenta com a candidat a Hereu perquè li han dit que es lliga 
molt i hi ha birra gratis. Si surt elegit, vol inaugurar coses en general.

Si fos un animal seria un os rentador, perquè mola.
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POL NAVARRO OLIVER

“Eres esclavo de tus palabras y dueño 
de tus silencios”

Actualment estudia un Cicle Formatiu Mitjà de Sistemes 
microinformàtics i xarxes. No treballa, però li agradaria tenir 
oportunitats en una empresa d’informàtica, tot i que està fent 
pràctiques del cicle formatiu.

Li agrada jugar a videojocs i estar informat de tot el que passa cada 
dia, també gaudeix anant al gimnàs. De Caldes el que més li agrada 
és la naturalesa i la gent que hi viu, li sembla que el poble és bastant 
acollidor.

El record que guarda del poble és quan li va tocar participar al 
projecte de la Brigada Jove amb un amic, no s’ho podien creure.

De la Festa Major aprecia que la gent s’ho passa bé, perquè diu que 
és felicitat veure a la gent feliç. Troba a faltar algun espai amb jocs 
d’ordinador, on es podrien fer tandes de multijugadors.

Es presenta com a candidat a Hereu perquè van quedar amb els 
amics de fer-ho i per passar-s’ho bé. El primer que vol fer si surt 
elegit és proposar muntar un cyber o sala de jocs d’ordinador, per 
així eliminar la mala reputació dels jocs informàtics.

Si fos un animal seria un fènix, perquè reneix de les seves cendres, li 
agrada volar i ser lliure, i li agrada la mitologia i la creativitat.

JOEL BENAGES MARTÍNEZ

“Festa Major Caldenca,  
tothom balla i ningú penca!”

Actualment està acabant el 2n de Batxillerat social i l’any vinent 
voldria estudiar el Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament 
web. Actualment no treballa, tot i que durant la temporada fa 
d’entrenador de bàsquet. Ha estat participant al Club de Bàsquet 
durant anys.

Li agrada passar el seu temps lliure fent esport i activitats amb els 
amics, i també xala molt del menjar. De Caldes li agrada que sigui 
tranquil i que tingui transport cap a altres pobles o ciutats.

El record de la seva infància a Caldes són les tardes jugant a futbol a 
la Plaça Mauthausen; expressa que el guarda molt a dins.

Li agrada de la Festa Major l’ambient que hi ha entre els joves, la 
música dels DJ’s i dels concerts. 

Es presenta com a candidat a Hereu perquè entre alguns amics 
s’han animat i perquè pot ser una experiència divertida. Si l’escullen, 
vol gaudir de la Festa Major amb tothom que vingui i inaugurar 
l’Institut perquè el puguin gaudir les properes generacions.

Si fos un animal seria un camaleó perquè li resulta fàcil adaptar-se a 
diferents situacions.

Hereus
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ALAN CORONADO GARCÍA

“Porta’t bé i creu, i seràs l’hereu!”
Aquest curs ha acabat batxillerat, i actualment no treballa, l’estiu 
se’l pren per treure’s el carnet de conduir i avançar amb els seus 
coneixements d’anglès. 

Li agrada passar el seu temps lliure ballant flamenc, creu que el ball 
en general parla molt d’una persona i de les expressions. També 
practica taekwondo i natació. De Caldes li agrada la tranquil·litat i 
la intimitat que es té, també està molt bé a la urbanització on viu, i 
espera seguir tenint els recursos per viure-hi tota la seva vida.

De la Festa Major li agrada l’ambient, el bon rotllo, les ganes de 
deixar-se anar. Diu que és el moment que esperen per desfogar-
se i que és terapèutic. Creu que la FM de Caldes està molt ben 
preparada.

Es presenta com a candidat a Hereu per passar-s’ho bé sense 
esperar-se cap recompensa, només passar la Festa Major envoltat 
de la generació del 2001. Si surt elegit, té ganes de conèixer amb 
més profunditat el poble.

Si fos un animal seria un felí, un gat exactament, per la llibertat i el risc 
al que s’exposen.

Hereus
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Enguany hem celebrat el 
70è Aplec de la Sardana 
de Caldes de Malavella 
i per aquest motiu, 
des de l’Ajuntament 
ens han ofert aquest 
espai en el programa 
de la Festa Major per a 
commemorar-ho.
Hem cregut que era un bon moment per 
recordar, d’una manera especial, els orígens 
de l’entitat i com no, la primera edició de 
l’aplec, per tal d’homenatjar als qui varen 
tenir la iniciativa de fundar l’entitat i també 
de celebrar la primera edició d’aquesta 
activitat que tant ressò i renom va aportar a 
Caldes, en l’àmbit de la cultura popular del 
país en uns anys molt difícils.

Homenatge als pioners però que també 
volem fer extensiu a totes i cadascuna de les 
persones que al llarg d’aquests 70 anys han 
ajudat a tirar endavant l’entitat sardanista 
de Caldes, amb el benentès que, si en algun 
moment aquesta tasca no hagués tingut 
continuïtat, enguany no haguéssim pogut 
celebrar aquest 70 aniversari. Agraïment 
que també volem fer extensiu a tots i 
cadascun dels socis i col·laboradors que 
han aportat el seu granet de sorra a què 
l’Agrupació de Sardanistes sigui el que és 
ara. A tots i a totes, moltíssimes gràcies!

 ELS INICIS DE L’AGRUPACIÓ DE 
SARDANISTES I LA PREPARACIÓ I 
CELEBRACIÓ DEL PRIMER APLEC 
Abans de l’any 1949, a Caldes hi havia 
dues colles que organitzaven activitats 
sardanistes:

 » Un dels grups tenia el seu nexe 
d’unió en persones que treballaven a 
l’embotelladora de la Malavella i que de 
forma ocasional organitzaven algunes 
audicions al llarg de l’any. Els ingressos 
provenien d’una subvenció municipal, 
ajuda econòmica de l’empresa Malavella 
i del que recaptaven de la voluntat del 
públic assistent. En aquesta colla hi 
havia, entre altres, Vicenç Garcia, Lluís 
Vendrell, Enric Arias, Generós CIurana.

 » L’altre col·lectiu, que també celebraven 
activitats d’àmbit sardanista, era 
integrat per persones vinculades amb 
el compositor Francesc Mas i Ros, i la 
seva font d’ingressos es basava en rifes i 
la col·laboració econòmica per part dels 
establiments comercials (especialment 
bars i cafès) pròxims al lloc de celebració 
de les seves activitats. En aquest 
col·lectiu podem anomenar, entre altres, 
a Àngel Bertran, Salvador Balliu, Josep 
M. Guitart, Ventura Tresserras.

Per tant, podem dir que l’embrió de 
l’Agrupació de Sardanistes es pot trobar en 
aquests dos col·lectius de sardanistes, que 
decideixin unificar la seva activitat per tal 
de fer-la més intensa i reeixida.

El col·lectiu de sardanistes de Caldes ja 
tenia posada la mirada en el multitudinari 
Aplec de la Sardana de Calella que s’havia 
iniciat l’any 1925 i recuperat l’any 1940 
després de la Guerra Civil.

Sigui com sigui, i segons consta en el primer 
llibre d’actes de l’Agrupació de Sardanistes 
de Caldes, el dia 28 de setembre de 1949 
es reuneixen, a l’aire lliure, a la rambla de 
Recolons, davant de la popular botiga Can 
Maitanquis, els ja anomenats socis de la 
nova entitat i que, en aquell moments, es 
compten per una setantena. Aquesta reunió 
es presidida per l’alcalde de la vila, Rafael 
Quintana i actua com a secretari el delegat 
municipal de festes, Vicenç Garcia.

La junta que en sorgí estava formada per:
• Vicenç Garcia (president)
• Francesc Mas Ros (vicepresident)
• Àngel Bertran (tresorer)
• Lluís Vendrell (vocal)
• Bonaventura Tresserras (vocal)
• Josep M. Guitart (vocal)
• Enric Arias (vocal)
• Pere Bagudanch (vocal)
• Salvador Balliu (vocal)

70
EL

DE

ANIVERSARI

l’Aplec
DE CALDES

Components de les primeres juntes de l’Agrupació al 
Balneari Vichy a l’Aplec de 1951

 Imatge de l’Aplec de la Sardana al jardins del Balneari 
Vichy Catalán
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Com es pot observar en la constitució 
d’aquesta junta es veu que la distribució es 
força paritària entre els membres dels dos 
col·lectius anteriors.

Des dels inicis l’Agrupació va comptar amb 
el suport de l’Ajuntament, amb una aportació 
econòmica anual de 3.000 pessetes i que va 
avalar la constitució de l’entitat en una època 
difícil, especialment si es tractava d’una 
entitat l’objectiu de la qual era el foment de 
la cultura popular catalana. De fet, com hem 
vist, el mateix president de l’entitat és el 
regidor delegat de festes i tinent d’alcalde.

Ja hem comentat abans que els sardanistes 
de Caldes tenien posada la mirada en 
l’Aplec de Calella. Es per això que Enric 
Arias, vocal de Caldes va impulsar, a través 
d’un lligam familiar, el contacte amb 
sardanistes maresmencs per tal de saber els 
detalls de la celebració de Calella.

De forma molt ràpida, decidida i fins i tot 
agosarada es va anar perfilant el 1r. Aplec de 
la Sardana de Caldes de Malavella.

Es varen contractar les cobles que 
amenitzarien aquella primera edició i es 
varen triar entre les més reconegudes ja 
en aquells moments: Principal de la Bisbal, 
Montgrins i Selvatana. L’import d’aquests 
lloguers va ascendir a 9.000 pessetes i hem 
d’assenyalar que al mes de febrer (3 mesos 
abans de la celebració de l’aplec) a la caixa 
de l’entitat hi havia 2.000 pessetes.

La data elegida per a la celebració va ser el 
2n diumenge de maig, data que encara es 

manté al calendari festiu de Caldes. Una 
data que s’ha mantingut fins ara que es 
manté encara a l’actualitat.

El lloc elegit varen ser els emblemàtics 
jardins del balneari Vichy Catalán, espai 
que es va mantenir durant una colla 
d’anys per a realitzar-hi aquesta activitat 
sardanista fins que, per raons organitzatives 
de l’establiment es va haver de buscar 
noves ubicacions. Durant uns anys es va 
celebrar a la rambla d’en Rufí i posterior 
fins a l’actualitat al Parc de la Sardana, que 
precisament va ser batejat amb aquest nom 
per tal de perpetuar el record a aquesta 
activitat festiva local.

Es va acordar que es realitzarien sessions 
de matí i tarda als Jardins del Balneari i 

nit a la plaça del Caudillo (actualment pl. 
de l’Ajuntament). Estructura que encara 
és manté amb el canvi obvi de lloc en les 
sessions de matí i tarda que hem comentat 
anteriorment.

També es va acordar la celebració 
d’un ball al saló de ball del Balneari. 
Aquesta sessió de ball es va mantenir 
fins a mitja dècada dels anys setanta, en 
què, per raons pressupostàries i per la 
disminució del públic assistent a totes les 
manifestacions festives d’aquest tipus, va 
deixar-se de fer.

El mitjà de comunicació més popular en 
aquells anys era la ràdio. Es per això que 
s’encarrega una campanya de publicitat 
a través de Radio Gerona per un import 
de 200 pessetes, així com la contractació 
d’espais publicitaris al diari gironí Los Sitios 
i a altres publicacions especialitzades en 
cultura popular i sardanes.

1.

8. Imatge de la Junta actual de l’Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella.

9. Cartell del 70è. Aplec de Caldes.

Ballada de sardanes en els primers aplecs sardanistes al jardins del Balneari Vichy

Retransmissió en directe de l’Aplec de Caldes per ràdio

Carnet de soci de l’Agrupació de Sardanistes de Caldes

70 ANIVERSARI
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S’aconsegueix que des de les primeres 
edicions es facin transmissions en directe 
a través de Radio Nacional de España i Radio 
Gerona, la qual cosa dóna un gran impuls i 
popularitat a l’Aplec de Caldes.

Es decideix de quina forma s’engalana i 
s’adeqüen els jardins del balneari per tal 
de fer-los el màxim d’acollidors per als 
sardanistes, així com dotar-los de tots 
aquells serveis necessaris per tal de fer 
el màxim de fàcil i agradable l’estada de 
sardanistes d’arreu: s’adequa un espai per a 
aparcament de bicicletes (en aquest cas a 
la zona de les pistes de tennis), aparcament 
per autobusos, servei de consigna, escenaris 
per a les cobles, servei de cadires, megafonia 
al recinte de l’aplec, instal·lació de pancartes 
informatives….

Tot això representa fàcilment un pressupost 
d’unes 20.000 pessetes (recordem que 3 
mesos abans, a la caixa de l’Agrupació hi 
havia unes 2.000 pessetes!).

Per fer front a aquestes importants 
despeses, des de l’organització també es 
varen dissenyar les que havien de ser les 
fonts d’ingressos, entre les que hi havia 
el sorteig del giny tecnològic de moda a 
l’època: una ràdio. Curiosament i buscant 
paral·lelismes, en les darreres edicions 
de l’aplec l’objecte que sortegem és un 
televisor amb internet.

A tot això s’ha d’afegir-hi que durant tota la 
setmana anterior a la celebració de l’Aplec 

Ballada de sardanes a la plaça de l’Ajuntament (abans del Caudillo) amb motiu d’una audició sardanista

i fins a la mateixa matinada la pluja va ser 
abundant fent perillar la celebració d’aquesta 
activitat. Un altre paral·lelisme que hem 
hagut de patir durant moltes edicions!

Sigui com sigui, durant la jornada del 
diumenge del 14 de maig de 1950 no va 
ploure i varen ser moltíssims els sardanistes 
que varen anar a la celebració del 1r Aplec 
de la Sardana de Caldes de Malavella. Tot 
i no tenir-ne dates oficials s’han xifrat en 
unes 20.000 persones les que hi varen 
assistir, amb la qual cosa aquest projecte 
agosarat empès pels sardanistes caldencs va 
ser un èxit i avui podem commemorar amb 
orgull haver arribat a la 70a edició.

Junta Agrupació  
de Sardanistes de Caldes

Per a més informació sobre l’Agrupació de Sardanistes 
de Caldes i el seu Aplec, podeu consultar els següents 
volums a la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia:

-  Agrupació de Sardanistes de Caldes de  
Malavella - 50è Aniversari de la seva fundació.

-  25 Anys Junts - 25è Aniversari Agrupació d’Aplecs 
Sardanistes de les Comarques Gironines.

70 ANIVERSARI
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L’any 1998 va ser quan es va celebrar el 
primer Ral·li Fotogràfic de Caldes de 
Malavella. L’Ajuntament va organitzar 
aquest Ral·li  amb la pretensió de donar 
a conèixer diferents llocs de la vila de 
les aigües i dels seus encontorns.  A la 
vegada l’objectiu era també potenciar la 
pràctica activa de la fotografia d’afeccionat 
i convertir el Ral·li en un veritable lloc de 
trobada per als practicants de la fotografia 
amateur i orientar-lo si és possible de 
manera convincent i atractiva cap a la 
iniciació fotogràfica per als més joves.

La regidora de cultura d’aleshores 
Mariàngels Fabios amb el suport dels 
fotògrafs caldencs Josep Mª Rabassa i Juli 
Castellanos varen ser els artífexs i promotors 
dels primers concursos fotogràfics de Caldes 
amb el format de Ral·li fotogràfic, de forma 
diferenciada dels concursos fotogràfics 
que havien funcionat en èpoques anteriors 
normalment amb motiu de la festa major 
i de la mà de Pere Torrent. El format de 
Ral·li comportava el plantejament d’uns 
temes diferents sobre el poble i la gent de 
Caldes. Els temes es lliuraven el mateix dia 
del concurs i  amb el lliurament de rodets 
de fotografia analògica es demanava que 
les fotografies fossin tirades amb tota 
espontaneïtat, rapidesa, eficàcia i aquell 

mateix matí, ja què el rodet s’havia d’entregar 
a partir de la 1 h. del migdia. Les dates de 
celebració inicialment van ser a final del mes 
de maig però de seguida es va promoure 
com a activitat lligada al diumenge de 
Festa Major a l’entorn del que s’anomenava 
Fira Major i que se celebrava a la rambla 
Recolons. Tot amb tot a partir de l’any 2005, 
amb la celebració de la primera Fira de 
l’Aigua, es traslladà definitivament al primer 
diumenge d’octubre com un acte més de la 
referida fira aiguadera.

Fins al 2005 l’únic format del concurs 
era l’analògic. A partir d’aquell any 
es va donar entrada a les fotografies 
digitals i progressivament tothom es va 
anar  decantant per aquesta modalitat.  
Finalment el 2010 va desaparèixer l’apartat 
de fotografia analògica per manca de 
participants i el món de la fotografia digital 
es va imposar al nostre concurs.

Els participants han estat moltíssims, 
especialment de Caldes de Malavella i dels 
pobles del voltant, sobretot Llagostera, 
Cassà i Blanes. Però també d’altres indrets 
de les comarques gironines i de Tordera 
i del Maresme i del Vallès. L’efecte de 
l’AFIC de Blanes, la important associació 
fotogràfica blanenca, ha estat determinant 

perquè des dels seus butlletins s’hagi difós 
amb profusió sempre el nostre concurs.

Els jurats i organitzadors han estat 
essencials per al manteniment del concurs. 
Són i han estat molts: Julià Castellanos, 
Josep Mª Ciurana, Marcel Vila,  Joan Oltra, 
Pep Rimbau, Mariàngels Mas, Regina 
Gispert, Albert Torrent, Antoni Vilà, 
Sebastià Cornellà, Elisabet Serra, Lara 
Jaruchyk, Ariadna Montoya, Aram Estiu, 
Ivan Soriano, Núria Riuró, Martí Bosch, 
Sussagna Fulcarà, Ferran Sanchez, Pep 
Casas i Xavier Amores.

La voluntat dels organitzadors també ha 
sigut, des dels inicis,  la de promoure la 
participació dels més joves articulant uns 
premis específics per a ells i donant entrada 
dins de l’organització i gestió del concurs a 
l’Espai Jove de Ca la Romana, convertint-se 
en el principal promotor del Ral·li.

Els patrocinadors han estat una altra 
peça fonamental del Ral·li. Primer les 
institucions com el Consell comarcal i la 
Diputació al costat sempre de l’ajuntament 
caldenc. Després la col·laboració i suport 
imprescindible de les empreses que han 
col·laborat en la bona dotació dels premis 
tant per als grans com per als més joves. 
Això és: Copisteria Cassà, Gesmedia, 
Fundació la Caixa, DV Serveis Tècnics, PGA 
Catalunya Resort i Hotel Camiral.

Ral·li FotogràficFa 20 anys
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Enguany fa una dècada un grup d’aficionats 
als escacs decideix crear un club a la nostra 
vila per la practica i difusió d’aquest joc-
esport  “els escacs”. En aquest temps hem 
aconseguit consolidar-nos entre els clubs 
que pertanyen a la delegació de Girona. 
Vàrem començar amb el campionat per 
equips, la competició més important 
que es fa a Catalunya, i vàrem seguir amb 
els campionats escolars, els campionats 
individuals i els campionats infantils federats.

Aquell mateix any 2009, vàrem fer el primer 
torneig de Festa Major. Érem uns quants 
aficionats i gent del poble “quatre gats“;  
avui és una data marcada al calendari de la 
majoria d’escaquistes gironins, un autèntic 
clàssic dels torneigs d’estiu a Girona. 

Durant aquests anys el Club ha fet diferents 
campionats dintre de la Federació, la majoria 
eliminatòries infantils, des de fa quatre anys 
també fem els actius Vichy Català.

En el Club hi ha hagut moltes alegries i 
alguna tristor;  un dels fundadors del Club, 
molt jove encara, en Jordi Caselles, ens 
va deixar; també ens va deixar, en Josep 
Mª Giribert  de 94 anys, va ser el jugador 
federat més vell de Catalunya, un pou de 
saviesa. Els trobem a faltar. 

Actualment es fan classes extraescolars a les 
escoles, també al Club, trobades setmanals 
a la seu del Club que està ubicat a la Casa 
Rosa, al costat de la Ràdio. Participem en el 
campionat per equips, campionats infantils, 
campionat individual i diferents torneigs de 
les comarques gironines.

La nostre il·lusió és que cada any la mainada 
de Caldes aprengui a jugar a escacs, els hi 
agradi i sobretot que s’ho passin bé,  juguin 
de tan en tant alguna partida i ajudin a 
difondre aquest joc-esport sempre que els 
hi vingui bé. 

Des del Club volem agrair l’ajuda tant de 
les institucions com de la gent del poble, 
seguirem fent cada dia més gran aquest 
Club que també és el vostre.

Gràcies.

ANYS DEL CLUB D’ESCACS 
CALDENC (2009-19)10
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Era a principis del 2010 quan la Colla 
Gegantera de Caldes ja ho tenia tot 
preparat per a enllestir un nou gegantó 
que passés a formar part de la seva gran 
família. Es tractava d’una figura basada en 
el personatge principal de la llegenda que 
dóna nom al nostre poble: la Malavella.

Després de moltes visites del president de la 
Colla d’aleshores, Emili Marcos, a l’Oficina 
de Turisme on m’explicava com volien fer 
el bateig, i que ja disposaven de l’ajuda d’un 
director artístic per a dur a terme l’acte, en 
Marc Ciurana, vàrem posar fil a l’agulla.

A l’Oficina des d’un primer moment vam 
il·lusionar-nos amb la idea de crear un 
nou projecte, ja que era una qüestió en la 

qual feia temps que hi donàvem voltes. 
Així que vam iniciar gestions per a fer de 
la presentació de la gegantona alguna cosa 
més. Volíem que fos la primera pedra d’una 
nova festa que a poc a poc s’anés arrelant 
als caldencs i que pogués atraure curiosos a 
conèixer el nostre patrimoni.

Des de l’àrea de turisme ja teníem 
documentada informació d’altres festes 
com la del Cau de Bruixes de Centelles o 
la de la Serpent de Manlleu, en les que ens 
vàrem inspirar per a crear la nostra Festa de 
la Malavella, seguint una sèrie de premisses: 

Potenciar la figura llegendària amb la 
possibilitat de crear un nou producte 
exclusiu amb activitats arrelades al territori, 

a la cultura i al comerç amb productes de 
marxandatge, i amb la implicació del sector 
privat i el teixit associatiu de Caldes. 

La programació de la primera Festa de 
la Malavella tenia en el cartell activitats: 
la presentació de la gegantona Malavella 
a càrrec de la Colla Gegantera, una 
demostració de ball de l’Hereu Riera, 
el mercat esotèric, un sopar popular 
anomenat Sopar de Graelles i Calders a 
càrrec de la Societat Gastronòmica de 
Caldes i finalment un concert amb l’Anna 
Roig i l’ombre de ton chien. A més a més 
llençàvem productes exclusius com: 
dolços, banderoles, punts de llibre o el 
còmic i activitats que no s’han deixat de fer 
en cap de les edicions posteriors com el 

10È  

La MalavellaANIVERSARI DE  
LA FESTA DE

Dansa de la Malavella. 10ª Festa de la Malavella. 2019. Foto: Aida Fuentes
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La Malavella  L’EVOLUCIÓ DE LA FESTA 

20
11 • Neix la Dansa de la Malavella. 

Primera excursió fins a Sant Maurici amb els gegantons anomenada “Retorn de 
la Malavella als orígens” amb explicació històrica sobre les restes del Castell.

20
12 • Neix una dansa de bruixes nocturna, que serà la llavor de la Nit de Bruixes 

actual.

20
13 • Apareixen les figures de les Malavelles d’Honor i es crea la Comissió de la Festa 

de la Malavella. 
Neix el concurs de dibuix infantil “La Malavella va a l’escola”.

20
14 • Assistència al Festival Llegendes a Sant Martí de Tous.

• Es construeixen els carros per a la rua de bruixes i bruixots.

20
15

• Presentació del personatge del Geperut de la Colla Gegantera.
• Es substitueix el sopar popular per les barraques d’entitats.
• El Club Excursionista trasllada la cursa de la Malavella al cap de setmana de la 

festa.
• S’incorpora el diumenge a la tarda un fi de festa infantil: amb espectacle i 

berenar. 

20
16

• Neix la Nit de Bruixes amb el format actual.
• S’amplia l’oferta de productes i menús vinculats amb la festa per part del sector 

privat.
• S’inclou la festa a l’Inventari de Patrimoni Festiu de la Generalitat de Catalunya. 

 HISTORIAL DE MALAVELLES D’HONOR 
MALAVELLA DE L’ANY CALDENQUES MALAVELLES D’HONOR

2013 Sra. Pilar Rahola M. Rosa Sitjà, M. Teresa Geronès i Concepción Reina
2014 Sra. Pilarín Bayés Carme Deulofeu, Rosa Trobat i M.Teresa Ciurana
2015 Sra. Montserrat Carulla Inés Blanco, Felicitat García i Gemma Coll
2016 Sra. Magda Oranich Teresa Barnés, Rosa Carabús i Concepció Comas
2017 Sra. Teresa Gimpera Assumpció Carabús, M.Fernada Marín i Roser Casanovas
2018 Sra. Núria Feliu Antonia Cortado, Carme Casals i Dolors Roca
2019 Sra. Empar Moliner Montse Pluvinet, Dolors Alzina i M.Àngels Vall-llobera

concurs d’aparadors, els tallers infantils o la 
xocolatada popular.

La gran acceptació per part dels caldencs 
d’aquesta primera Festa de la Malavella va 
esperonar-nos a l’Àrea de Turisme i a la 
Colla Gegantera a crear noves activitats i 
productes per a  properes edicions. L’objectiu 
era clar: intentar implicar com més caldencs 
millor, en un exercici totalment transversal.

Així és com en l’edició següent, l’any 2011, en 
col·laboració amb en Marc Ciurana i la Colla 
vam idear la dramatúrgia de la Dansa de la 
Malavella, que volia ser una representació de 
la llegenda amb la participació de caldencs 
anònims i els gegantons. Aquesta dansa en 
la última edició ha aglutinat un centenar de 
persones, acomplint així l’objectiu que ens 
vàrem plantejar deu anys enrere d’arrelar la 
Festa al poble.

I des de llavors, any rere any, s’ha anat 
vestint de contingut i d’activitats aquesta 
nostrada festa, que l’any 2016 es va incloure 
en l’Inventari de Patrimoni Festiu de la 
Generalitat de Catalunya catalogada com a 
Festa Tradicional.

Esperem que per molts anys puguem seguir 
gaudint de la Malavella, amb alegria tots 
plegats!

Per Regina Gispert

Fotografia de família de la Colla Gegantera. 1ª Festa de la Malavella. 2010. Foto: Gemma Alsina

Entrada de la gegantona Malavella en l’acte de 
presentació. 1ª Festa de la Malavella. 2010. Foto: Josep 
Maria Ciurana
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Crèdits:
Textos: Núria Riuró, Regina Gispert, 
Elena Montoya, Aida Fuentes, Pep Casas, 
Xavier Herce, Josep Delemus, Agrupació de 
Sardanistes de Caldes de Malavella i Club 
d’Escacs.

Imatges: Aida Fuentes, Xavier Amores, 
Gemma Alsina, Josep Mª Ciurana, Colla 
Gegantera de Caldes de Malavella, Grup 
Carisma Teatre, Club d’Escacs, Antoni Vilà 
i Ribot, Fons l’Abans i Arxiu Municipal de 
Caldes de Malavella.

Disseny Gràfic: 

Col·laboren: Jenifer Costa.

Portada: Jordi Vila i Bohigas (Imatge i 
Forma, projectes).

La portada d’aquest any ha estat realitzada 
pel dissenyador Jordi Vila i Bohigas sobre 
una imatge d’un quadre a l’oli titulat 
Sardanes pintat per Jordi Torrent i Colomer, 
destacat artista del poble d’Arenys de 
Munt. El motiu sardanista va lligat amb la 
vinculació estreta de la sardana amb Caldes 
de Malavella.
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