FESTA MAJOR

Caldes de Malavella 2021
Del 23 de juliol al 2 d’agost

CRÈDITS:
Textos: Gemma Alsina, Erola Giramé, Aida Fuentes, Maria
Fontané, Pep Casas i Sergi Mir.
Imatges: Aida Fuentes, Gemma Alsina, Ferran Torras,
Societat de Caçadors Sant Esteve i Arxiu Municipal de
Caldes de Malavella.
Disseny Gràfic: Júlia Riera Campeny.
Col·laboren: Jenifer Costa i Regina Gispert.
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Per saber les novetats i tota la informació de la Festa Major 2021...

@ajuntamentdecaldes
@jovesintrepids

@AjCMalavella
@JovesIntrepids

segueix-nos!

www.caldesdemalavella.cat
www.visitcaldes.cat

@AjCaldesMalavella
@jovesintrepids16

#ConeixCALDES
www.visitcaldes.cat

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE I LA REGIDORA

Aquest 2021 torna la Festa Major. Fa un any vam poder esquivar la pandèmia amb el “Desfase’t”
com una alternativa a la festa. Va ser una decisió difícil de prendre, però no vam voler que l’esperit
de la festa de Caldes es perdés. Aquest any sí que torna la Festa Major de Caldes!
Hem preparat, amb les entitats i associacions que hi participen, una programació que recupera actes
emblemàtics com el pregó i les ballades de sardanes. També inclou novetats com la passejada
d’andròmines i la trobada de Cotxes antics i 2 cavalls del diumenge.
És veritat que no és la Festa Major que tindríem en una situació normal. Ens haurem d’adaptar a les
indicacions de Salut Pública en tot moment per la qual cosa demanem la col·laboració necessària de
tothom. Recordeu: distància social, mascareta en espais tancats/reduïts i a l’exterior quan no
sigui possible la distància d’1.5m, reserva prèvia d’entrada per al control de l’aforament, etc.
Seran uns dies per passar-ho bé i divertir-nos amb la nostra família, amistats, veïns i veïnes i fer
poble. Volem que sigui una festa cívica i segura, una festa en la qual no tenen lloc actituds sexistes.
Tenim més ganes que mai de gaudir de la Festa Major 2021. Ara que tots plegats comencem a
veure la llum al final del túnel, és hora que fem tornar l’alegria i la festa a les places i carrers. Estem
convençuts que sabrem gaudir de la Festa Major amb la responsabilitat i sentit comú dels darrers
temps.
Visca Caldes de Malavella i visca la Festa Major.
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SALUTACIÓ DELS JOVES INTRÈPIDS

Caldenques i caldencs,
Ja tenim a punt les dosis més esperades. I que consti, aquestes no ens les han pas dut de Rússia,
ni d’Oxford... són dosis de proximitat. Tant de proximitat que es confeccionen i subministren a
Caldes mateix. Ep!, siguem honestos, si teniu símptomes de Covid, truqueu al CAP, perquè nosaltres
no us ho arreglarem pas això. Ara bé, si patiu de somnolència lleu, de mandra aguda, d’avorriment
suprem o de desgana en general, teniu una cita amb la doctora Festa Major, de Caldes.
Com veureu al llarg del programa hi ha dosis per a tots els gustos i públics; per la part que ens toca,
més ensota podeu consultar els efectes d’algunes de les que subministrarem a l’envelat.
Afanyeu-vos a demanar entrades: penseu que la Dra. Festa Major, de Caldes, té una puntuació de
10/10 al Tripadfestes i assegura una recuperació ràpida de les dolències apuntades, però és exigent
amb els aforaments i les mesures de seguretat.
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P.D. Aquesta Festa Major, vine a veure’ns a la barra i demana la teva dosi:

Sembla inofensiva, però no dóna
immunitat contra la borratxera.
Quedeu avisats.
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La preferida dels Intrèpids. La
vella confiable. Per estadística, el
més probable és que t’enduguis
una ressaca de Cal Déu.

D’entrada ja no és ni bona idea.
Amb una dosi n’hi ha més que
suficient. Precaució perquè la
segona podria tombar-te.

La preferida dels anglesos. Si et
passes de dosis és garantia
d’efectes secundaris. Amb una
mica de sort pringues segur.
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A les 22:00h, TEATRE al Parc
de la Sardana amb l’obra “UN TAL
SHAKESPEARE”, de Marcel Tomàs &
Cascai Teatre.
Interpretació de Marcel Tomàs i Toni
Escribano.
Direcció a càrrec de Marcel Tomàs i
Susana Lloret.

9:00h,
ESMORZAR DE
CAÇADORS a la zona firal (només socis).
Organitza Societat de Caçadors St Esteve.

A

les

De les 9:30h a les
PINTURA A
12:00h,
L’ASFALT. (Programa a
part)
Inscriu-te escanejant aquest Codi QR o a la
notícia de l’activitat a www.visitcaldes.cat

A

les

GEGANTS

17:30h,
I

PASSEJADA

ESPECTACLE

DE

DE

CAP-

GROSSOS,

seguit per CERCAVILA DE
GEGANTONETS. Inici a la Casa dels
Gegants (pl. Cruïlles) i recorregut per
c. Vall-llobera, crtra. de Llagostera, pl.
Ajuntament, c. Llibertat, c. Major,
c. Termes Romanes, c. Vall-llobera i Casa
dels Gegants. En acabar l’espectacle de
capgrossos, la presentació de la
Malavella de Goma. A continuació, la
passejada de Gegantonets fins al Parc de la
Sardana. Organitza la Colla Gegantera.

sinopsi

Si ets un personatge shakespearià, mil
maneres de morir tindràs. Herois,
malvats, traïdors, reis i enamorats a parts
iguals. Vides creuades i aventures tan
reals i tan actuals que no deixen indiferent
a ningú. Marcel Tomàs, un pallasso
modern que ha perdut el nas vermell,
passa pel seu sedàs creatiu algunes de les
icones del gran dramaturg. Un show
hilarant on els protagonistes entren i
surten de les escenes com si tinguessin la
capacitat de viatjar en el temps. La
bogeria d’un clown que fa humor per a
adults. Un bufó contemporani amb un
discurs corrosiu, crític i distorsionador. El
dilema, més que “ser o no ser”, és “riure o
no riure”. Tot depèn de tu.
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A les 19:00h, PRESENTACIÓ dels
participants a l’elecció D’HEREU I PUBILLA
2021, amb la participació de l’Hereu i la
Pubilla 2020, al Parc de la Sardana.
A les 20:00h, KARAOKE per a petits i
grans al Parc de la Sardana. No cal
inscripció. Organitza Joves Intrèpids.
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El 24 i 25 de juliol...

Caldes de Malavella 2021
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en què consisteix?
Caldes és un poble amb molta història i, consegüentment, també
té molt misteri. Un dia, una àvia de la vila coneguda amb el nom de
Marieta va entregar a l’Ajuntament uns antics documents que li
va donar un soldat republicà que fou hospitalitzat en el balneari
Vichy. Aquest soldat es deia Esteve Ricart, i en el diari hi deixava
constància de la seva recerca d’un tresor perdut: el tresor de la
Malavella.
Just en el moment en què es trobava a un pas d’un dels
descobriments arqueològics de major importància a la població,
hagué de fugir a l’exili a causa de l’entrada dels nacionals en
territori català i mai més se’n tingueren notícies.
Ara,

l’Ajuntament

documents

en

ha

mans

posat
de

els

l’agència

d’investigació Responsum que es dedica
a investigar la veracitat d’antigues
llegendes i relats que han anat passant
de generació en generació. Ara aquests
documents estan a les nostres mans, i
amb l’ajuda de Responsum, haurem de
mirar

de

comprovar

si

és

real

l’existència del tresor i si seguint els
passos de les investigacions del soldat
podem localitzar on està ubicat.

Us hi atreviu?
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indicacions
El muntatge del joc s’allargarà tot el cap de setmana (els dies
24 i 25 de juliol), de manera que teniu dos dies per resoldre’l
amb calma, al vostre ritme i a l’hora que vulgueu.
A l’Oficina de Turisme us proporcionarem el material
necessari per començar el joc, i a partir d’aquí haureu de
seguir el recorregut trobant pistes i resolent enigmes.
Serà una aventura en la seva major part digital que podreu fer
escanejant els codis QR que trobareu repartits per la
població. Estigueu atents a les nostres xarxes per més
informació.
@ajuntamentdecaldes

@AjCMalavella

@AjCaldesMalavella

Organitza Ajuntament de Caldes de Malavella i Estrambòtic.
Cal inscripció prèvia omplint el formulari que
podeu trobar escanejant aquest codi QR o a
la notícia de l’activitat a www.visitcaldes.cat
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Al llarg de tot el dia, TROBADA DE
COTXES ANTICS i 2 CAVALLS a la
Rambla d’en Rufí. (programa a part)

A partir de les 19:00h, OBERTURA
D’ATRACCIONS ubicades a la Rambla
d’en Rufí.

A les 8:30h, XXVIII MARXA POPULAR
A SANT MAURICI. Sortida i arribada a
l’Av. Dels Països Catalans, a tocar el
c. Onze de Setembre. Organitza Club
Excursionista de Caldes de Malavella.
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes
de Malavella.

A les 21:00h, REPIC DE CAMPANES a
la Plaça de l’Església, a càrrec de Blai
Ciurana, músic i campaner.

PEDALADA
18:00h,
D’ANDRÒMINES a la Rambla d’en Rufí.
Organitza Centre d’Esplai Sant Esteve.

A

les

De 18:00h a 20:00h, a la Rambla d’en
Rufí hi haurà instal·lats uns JOCS
GEGANTS i un TRENET.
De 16:00h a 21:00h, FESTIVAL DE
PATINATGE DE FESTA MAJOR al
Pavelló Municipal. Organitza Club
Patinatge Artístic Caldes.
Del 21 al 25 de juliol, de 9:00h a
TORNEIG
DE
TENNIS.
21:00h,
Categories: Juvenil / Absoluta Masculí i
Femení / Sènior +60 Masculí. Organitza
Club Tennis Caldes.
Inscripció fins dimecres 14 de juliol, al
WhatsApp del C.T.C. 678 22 08 56
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Per a la Festa Major de Caldes, efectuarà un
toc festiu manual amb les dues campanes de
la parròquia, que servirà per anunciar l’inici
de la celebració. En Blai Ciurana és un jove
músic que està fent estudis de piano a l’escola ESMUC de Barcelona. Sempre ha tingut
un gran interès pel món de les
campanes i dels campaners. És per això que
ha desenvolupat un gran coneixement sobre
les tècniques i els sons de les campanes de les
quals n’ha arribat a ser un bon coneixedor.

A continuació, CERCAVILA/PASSEJADA
DE GEGANTS I MOSTRA DE BALLS
DELS GEGANTS

fins a la Plaça de l’U
d’Octubre del 2017, a càrrec de la Colla
Gegantera.

Tot seguit, PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
2021 des del balcó de l’Ajuntament i
espectacle pirotècnic i de foc.

22:30h,
CANTADA
D’HAVANERES al Parc de la Sardana, a
càrrec del grup ELS PESCADORS DE
L’ESCALA. Tot seguit es podrà assaborir
un cremat de rom de Festa Major.
A

les

A partir de les 23:00h, CONCERT a
la Rambla d’en Rufí amb EL PONY
PISADOR I SMOKING SOULS.
Entrada gratuïta. Reserva a ticketara.com

EL PONY PISADOR
El Pony Pisador és un grup de cinc joves
de Barcelona que mescla músiques tradicionals d’arreu del món amb un estil viu i
desenfadat, però treballat amb cura. Els
hi agrada la música tradicional celta i les
cançons marineres, però als seus discs i
concerts hi trobareu també bluegrass,
tarantel·la, iòdel...
El bon humor del Pony Pisador és
contagiós: els seus espectacles són variats
i imprevisibles. Entre riures i bromes amb
el públic, a cada concert passen coses que
ningú esperava.

SMOKING SOULS
Smoking Souls és representant d'una
generació de joves que des de menuts han
explorat els territoris ocults de la música.
Joves crescuts als temps de la incertesa, però
que han après a guanyar-la a cop de cançó.
L'esperança fa de la força i la unitat les eines
per traçar un futur il·lusionador i per
caminar amb pas ferm sobre un present
asfixiant i incert. Les seves són melodies que
apunten a les emocions.
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DEL DIVENDRES
30 DE JULIOL
AL DIUMENGE 1
D’AGOST...
De 22:30h a 02:30h a
la Rambla d’en Rufí,
PUNT LILA . Un espai
preventiu i d’atenció a
les dones i als col·lectius
LGTBI+.
Amb Psicòlogues que
realitzaran dinàmiques
de sensibilització i atendran possibles víctimes
de violències sexistes i/o
masclistes.

ID SS.
/07
De 10:00h a 13:00h, TORNEIG D’ESCACS a la
Terrassa del Casino. Organitza l’Esplai-Fundació “La
Caixa”.
Inscripcions a l’Esplai de 10:00 a 13:00 o bé per
e-mail: esplaiggcaldesm@gmail.com

A partir de les 10:00h, TALLERS INFANTILS, al
Parc de la Sardana. Petits i grans ens demostraran les
seves habilitats artístiques. Presència de la Tina.
Organitzen les Ampes dels CEIP Sant Esteve, del CEIP
la Benaula i de la Llar d’Infants Ninots.

Hi haurà dos grups, un de 10:15h a 11:00h, i l’altre
d’11:00h a 11:45h. Cada grup serà de 50 persones.
Inscriu-te escanejant aquest Codi QR o a la notícia
de l’activitat a www.visitcaldes.cat abans del 24/7.

A les 11:00h, TORNEIG 3x3 D’AQUAVOLEY a la
Rambla d’en Rufí. Organitza Club Volei Joves Caldes i
l’Ajuntament de Caldes de Malavella

Organitza:

Cal inscripció prèvia a: cvjovescaldes@gmail.com
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12:00h, els SKITXUS DE
BATIAIGUA al Parc de la Sardana.
Divertida guerra d’aigua entre petits i
grans. Els participants hauran de portar la
seva pistola d’aigua per a remullar-ho tot
i a tothom. Recordeu que per a participar
és
recomanable
portar
banyador,
xancletes cordades i tovallola. Organitza
Gent de Caldes.
A

les

A les 18:30h, MISSA ANTICIPADA de
la vigília de la Festa Major a l’Església
Parroquial Sant Esteve.

BALLADA DE
19:30h,
SARDANES, al Parc de la Sardana, amb
la COBLA CIUTAT DE GIRONA. Totes les
sardanes seran dedicades a Caldes i la
seva gent. Organitza l’Agrupació de
Sardanistes.

A

A

les

17:30h,

PASSEJADA

les

DE

GEGANTS I CAPGROSSOS DE FESTA
MAJOR

I

BALLS

A

LA

PLAÇA.

Recorregut: c.Vall-llobera, c. Termes
Romanes, crtra. de Llagostera, av. Dr.
Furest, pl. S. Esteve, c.Prim, c. i pl. Mestre
Mas i Ros. Organitza Colla Gegantera.

A les 22:30h, CONCERT / BALL DE LA
NOSTÀLGIA a la Plaça de l’Ajuntament.
A càrrec del Grup LONG PLAY.
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A partir de les 23:30h, CONCERT a
la Rambla d’en Rufí amb SENSE SAL I LA
FÚMIGA.
Entrada gratuïta. Reserva a ticketara.com

SENSE SAL
Sense Sal és un grup de música pop-folk,
format per joves músics de Terrassa i
voltants, del qual sorprèn la maduresa de
les seves melodies. El grup va ser creat un
d’aquells dies tristos i avorrits d’hivern
pels germans Ignasi Cabanes (guitarra,
ukelele, acordió i veus) i Martí Cabanes
(ukelele, guitarra i veu principal). Ben
aviat es va afegir l’Albert Bach, marcant el
ritme a la bateria, la Cristina Martínez
com a teclista, en Salvador Cañadell com
a baixista, en Pep Tormos com a
trompetista, l’Ana Moya com a violinista i
l’Alícia Rey com a guitarrista i cantant.
.

LA FÚMIGA
La Fúmiga és un grup de música valencià
nascut el 2012. Està format per instruments
de vent i percussió, i fa un repàs al
panorama musical en valencià, amb l'ska, el
punk i la música llatina com a referents.
Amb una barreja de la cultura de banda i
l’alternativa i la seva música festiva i amb
un marcat caràcter mediterrani, han actuat
en festivals com el Feslloc, l'Aplec dels Ports,
el Festivern i el Viña Rock, Pirata Rock...
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DIU,
19:30h, BALLADA DE
SARDANES, amb la cobla CIUTAT DE
TERRASSA, al Parc de la Sardana.
Organitza Agrupació de Sardanistes.
Totes les sardanes seran dedicades a
Caldes i a la seva gent.
A

/08

les

11:30h, MISSA OFICI DE
FESTA MAJOR, a l’Església Parroquial
Sant Esteve, amb motiu de la festa del
protomàrtir Sant Esteve, patró de la
Parròquia de Caldes.

A

les

A les 12:00h, SANYES MAG, “DESCONFINEM-NOS”, al
Parc de la
Sardana. En Sanyes és un jove mag de
Montagut i Oix (la Garrotxa) que amb
només 17 anys ja ha actuat pràcticament
a tots els escenaris de la comarca i, fins i
tot, en d’altres comarques d’arreu de
Catalunya, com ara el Ripollès, l’Alt
Empordà, la Selva, el Bages i el Vallès
Occidental.

A les 22:00h, CONCERT VIRTUAL DE
LA CORAL CANTAIRES DE CALDES I LA
CORAL JUVENIL, AMB PETITS TASTS
EN DIRECTE,

als Jardins de les Termes
Romanes. Organitza la Coral Cantaires de
Caldes i l’Ajuntament de Caldes de
Malavella.

“Desconfinem-nos és una referència a la
pandèmia, una referència a com podem
tornar ara a gaudir i a reivindicar una
mica aquest temps i com ho hem passat
tots. A treure una mica la màgia i, fins i
tot, l’humor.”.

sinopsi

Un espectacle familiar on es combina
màgia, humor i un toc de reivindicació,
amb alguns moments emotius per
reflexionar sobre la situació actual.

Entrada gratuïta. Reserva a ticketara.com

A partir de les 23:00h, CONCERT a
la Rambla d’en Rufí amb LA LOCA
HISTERIA i ANIMAL DJ. A la mitja part
hi haurà els resultats de l’elecció
d’Hereu i de Pubilla 2021.
Entrada gratuïta. Reserva a ticketara.com
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LA LOCA HISTERIA
Innovació, diversió i originalitat a càrrec
d’aquests vuit peculiars i entranyables
personatges que formen La Loca
Histèria, un conjunt de músics i actors
que asseguren haver fugit d’un psiquiàtric
per recaptar fons i muntar una discoteca.
En escena, despleguen un espectacle
circenc, esbojarrat, molt vistós i passat de
voltes que enganxa al públic de totes les
edats fent-los de seguida còmplices del
grup, des de la primera cançó als bisos i
on és impossible parar de ballar. Circ
electro-glam en estat pur. Què més pots
demanar en una nit de celebració?

el dium
e

nge

és de c
làssic

s

ANIMAL DJ
Animal Dj és una proposta artística en
format discjockey, ideal pel final de Festa
Major. Les sessions són una mescla de
música molt festiva, que combinen
diferents estils de música per a satisfer el
públic més divers: cançons en catalana,
rock pop espanyol i anglès, i diferents
versions de «hits» coneguts amb base
house. Conté també algunes pinzellades de
música llatina, i estils més «patxanguers» si
el moment àlgid o molt àlgid ho requereix.

A partir de les 23:30h, VOTACIÓ
DELS HEREUS I LES PUBILLES, joves
de l’any 2003. Coneix els candidats a
Hereu i Pubilla 2021 a les següents
pàgines!
21

CANDIDATES A PUBILLA 2021

Aleia Jou Vergés
Per conèixer com és...
Està estudiant Segon de Batxillerat Humanístic. En el
seu temps lliure li agrada passar-ho bé. S’identifica
amb la locució llatina Alea Iacta Est, perquè surt una
part del seu nom i el missatge «està molt guai». El seu
personatge històric preferit és Diògenes, perquè,
segons ella, portava un estil de vida admirable.
Per saber què farà...
L’Aleia vol ser Pubilla perquè li agrada guanyar. Per
ella, un hereu/una pubilla ha de ser una persona que
sigui de la generació del 2003. L’Aleia proposa un
karaoke per als joves del poble. El que li agrada més de
Caldes és que els dimarts hi ha mercat.
El seu lema per a la Festa Major 2021...
“Ni el lema envio puntual perquè sóc massa genial.”

Marina Badenas Poch
Per conèixer com és...
Està estudiant Segon de Batxillerat. En el seu temps
lliure li agrada jugar a volei. Li agrada la música pop i
en català, perquè la relaxa. El seu personatge preferit
és Sant Jordi, perquè representa un dels dies més
bonics a Catalunya.
Per saber què farà...
La Marina vol ser Pubilla per passar-ho bé. Per ella, un
Hereu/una Pubilla ha d’estar compromès amb el poble.
Proposa més concerts pels joves del poble. El que li
agrada més de Caldes és Sant Maurici.
El seu lema per a la Festa Major 2021...
“Primer la salut, després a disfrutar.”
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CANDIDATES A PUBILLA 2021

Júlia Bartrina Tubert
Per conèixer com és...
Està estudiant Segon de Batxillerat Social. Li agrada
mirar sèries, anar a comprar roba i jugar a volei.
S’identifica amb la pel·lícula High School Musical
perquè li agradaria viure allà, tenir una promoció i
gaudir un estiu diferent. El seu personatge preferit és
la Sharpay Evans perquè li agrada la moda i ballar.
Per saber què farà...
La Júlia vol ser Pubilla per gaudir dels actes i representar el poble durant un any. Segons ella, a un Hereu/
una Pubilla li ha d’agradar ballar sardanes. Li agradaria fer grades del pavelló, més concerts i un pub de nit
pels joves. El que li agrada més de Caldes és el cafè de
la Manela.
El seu lema per a la Festa Major 2021...
“Si vols un croissant i el pinxo del matí, a la Festa
Major has de venir.”

Jordina Mir Masmiquel
Per conèixer com és...
Està estudiant Segon de Batxillerat Artístic. Al seu
temps lliure, li agrada cantar, ballar i passar-s’ho bé
amb les seves amigues. Se sent identificada amb la
música de la Judit Neddermann. Els seus personatges
ficticis preferits són les Espies de Veritat.
Per saber què farà...
La Jordina vol ser Pubilla per ballar un vals amb en
Salvador Balliu. Per ella, un Hereu/una Pubilla ha
d’estar orgullós/a de Caldes. Li agradaria que hi
haguéssin més locals socials i bars per a fer activitats
únicament per joves. El que més li agrada de Caldes
són els sticks de pollastre de La Gata Maula i la Festa
Major.
El seu lema per a la Festa Major 2021...
“Per Festa Major, una birra i un obridor.”
23

CANDIDATS A HEREU 2021

Arnau Mendoza Balvi
Per conèixer com és...
Està estudiant Segon de Batxillerat Científic, i aquest
estiu espera treballar. Li agrada passar-ho bé amb els
amics i gaudir de no fer res i perdre el temps.
S’identifica amb Bugs Bunny, perquè fa el que li ve de
gust. El seu personatge fictici preferit és Don Quijote.
Per saber què farà...
L’Arnau vol ser Hereu per passar-ho bé. Creu que un
Hereu/una Pubilla ha de pensar pel bé comú. L’Arnau
proposa un pica-pica pels joves del poble. El que més li
agrada de Caldes és la seva gent.
El seu lema per a la Festa Major 2021...
NS/NC

Miquel Duch Coll
Per conèixer com és...
Està estudiant Jardineria i Floristeria. En el seu temps
lliure, li agrada quedar amb els amics, i veure sèries i
pel·lícules. Una cita amb la qual s’identifica és “Si no
estás asustado, no eres humano”, de la pel·lícula El
Corredor del Laberinto. El seu personatge històric
preferit és Barack Obama.
Per saber què farà...
En Miquel vol ser Hereu per la Fanta gratis. Per ell, un
Hereu/una pubilla ha de sentir la voluntat del poble de
Caldes. Proposa un pica-pica pels joves del poble. El
que més li agrada de Caldes és la comunitat caldenca.
El seu lema per a la Festa Major 2021...
“Esta Fiesta Mayor con un cubata voy a ir mal y con dos
voy a ir fatal.”
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CANDIDATS A HEREU 2021

Lluc López Felip
Per conèixer com és...
Està estudiant Segon de Batxillerat, i l’any que ve vol
estudiar Filologia Catalana. En el seu temps lliure, li
agrada trobar-se amb amics pel poble, beure, jugar a
futbol i sortir de festa. S’identifica amb la cita: “This is
going to be legend (wait for it) dary. Legendary!” de la
sèrie How I Met Your Mother, perquè valora cada experiència i creu que de tota situació pot sorgir una tarda
èpica. El seu personatge històric preferit és Neró.
Per saber què farà...
En Lluc vol ser Hereu per a representar el seu poble.
Per ell, un Hereu/una Pubilla ha de sentir la voluntat
de representar els joves. Proposa un pica-pica al poble
pels joves. El que més li agrada de Caldes és la
tranquil·litat i les zones amb natura.
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El seu lema per a la Festa Major 2021...
NS/NC

VINE A VOTAR!
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/08
A les 11:00h. REMULLADA en un
circuit d’ INFLABLES D’AIGUA al Parc de
la Sardana.

18:30h,
ESPECTACLE
FAMILIAR amb el grup MÉS TUMÀCAT,
al Parc de la Sardana.
A

Els Més Tumàcat són una colla d’apassionats dels escenaris. Són explosius, xerraires, optimistes i riallers. Els agrada malbaratar bon rotllo, alegria, petons i abraçades. Són uns somiatruites que pensen que
aquest món és un lloc meravellós i que
quan no ho és, tenim la sort de poder-lo
imaginar de nou. Des del 2002 fan els seus
espectacles amb humor, música, nassos
vermells, pluges de confeti, globus gegants,
circ o titelles, intentant que, per un
moment, en un petit espai, algú somrigui.
És tot el que els fa feliços. Així que mentre
algú segueixi somrient, ells seguiran essent
uns somiadors, uns pallassos, uns apassionats dels escenaris que creuen que el més
gran públic, és el públic dels més petits.

A les 11.30h, MISSA a l’Església
Parroquial Sant Esteve. Missa de final de
festa en sufragi de tots els difunts de la
vila des de la Festa Major anterior fins
ara.
A les 13:00h, CONCERT VERMUT DE
LA CASA ROSA. A càrrec del grup PEP I
MARIA JOSÉ. Se celebrarà al final de la
Rambla d’en Rufí. Organitza Gent de la 3ª
Edat Casa Rosa.

les

A

les

20:00h,

L’ORQUESTRA

CONCERT

MARAVELLA,

DE

a

Rambla d’en Rufí.

Entrades disponibles a ticketara.com
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LA SOCIETAT DE CAÇADORS SANT
ESTEVE FA 60 ANYS

Enguany se celebra els 60 anys de la Societat de Caçadors de Sant Esteve. Va ser l’abril de 1961
quan una sèrie de caçadors de Caldes varen constituir aquesta associació amb la voluntat d’agrupar
el conjunt de caçadors que actuaven al municipi i procurar que aquesta activitat es desenvolupés el
màxim d’ordenada i reglamentada, bo i promovent l’exercici responsable d’aquest esport i la
protecció dels espais agraris i forestals locals on fomentar la reintroducció, l’arrelament i
reproducció de la fauna susceptible d’ésser caçada.
Aquesta associació, juntament amb els Sardanistes, Traspunt i Unió Esportiva Caldes, per antiguitat,
compromís i prestigi ha esdevingut lògicament, sota el patronatge de Sant Esteve, una de les entitats
locals degana de les del municipi. Dues de les seves activitats principals han estat, primer, tenir cura
d’un vedat on poder exercitar el seu esport de forma controlada i, en segon lloc, la celebració anual
d’una Tirada al Plat amb motiu de la celebració de la Festa Major.
De forma tradicional, la Tirada al Plat era una activitat principal que se celebrava el dissabte de la
Festa Major i congregava bona part de caçadors del poble i dels encontorns. Aquesta activitat
esportiva adreçada als qui tenien més bona punteria envers els platerets voladors, s’ha acompanyat
en els darrers anys amb un esmorzar de xai i botifarres generós. De mica en mica, les dificultats
tècniques i les exigències de control i de seguretat en el desenvolupament de la Tirada al Plat
esportiva han fet que aquesta acabés desapareixent, i s’ha mantingut en canvi com a forma lúdica i
festiva la celebració de l’esmorzar de caçadors que és encara avui en dia una activitat i trobada del
conjunt de caçadors que són vinculats a la Societat local de caçadors i amb Caldes de Malavella..

fel iici tats!
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LA FAMÍLIA GEGANTERA DE CALDES
ESTÀ DE CELEBRACIÓ.
La família gegantera de Caldes està de celebració. El proppassat Corpus van fer 59 anys els
gegants vells anomenats Bizantins, i de l’any 1988 daten els gegants nous, denominats
Romans; els capgrossos, aquesta festa major d’enguany també fan anys bo i celebrant un
aniversari rodó de 30 anys. L’any 1991 i per la Festa Major l’alcalde Lluís Comalada anotava en el
Pòrtic del Programa de Festa Major: “També per acabar-ho d’adobar i per la Festa Major donem
entrada a cinc nous membres dins de la gran família caldenca: un legionari a cavall i la seva escorta
de quatre manaies romans, en forma de capgrossos ben eixerits, molt graciosos, una mica murris i
sorneguers. Nous elements de la nostra imatgeria popular, que com a acompanyants inseparables
dels nostres gegants, passen a esdevenir també símbols sobresortits de la nostra ciutat”.
El divendres 2 d’agost de 1991 després del repicament de campanes que anunciava la festa es varen
presentar la nova comparsa de capgrossos que acompanyats per gegants i capgrossos de Cassà en
una cercavila que va portar-los de la plaça de la Creu fins a la plaça de l’Ajuntament on des del balcó
principal el regidor de festes i cultura Pere Torrent va ser l’encarregat de donar-los noms i explicar
la seva presència a la nostra població involucrats en una divertida llegenda sobre els capgrossos
romans caldencs. Precisament havia estat en Pere Torrent com a regidor de festes i cultura de
l’Ajuntament de Caldes i un incipient i reduït grup de joves geganters (la colla gegantera
primigènia) que encarregaren la construcció de la comparsa de capgrossos precisament a l’obrador
d’imatgeria popular de Navata gestionat per Neus Hosta i David Ventura. La finalitat principal de la
nova comparsa era la de potenciar i socialitzar l’activitat de la colla gegantera de la població amb la
voluntat d’incorporar joves i infants que poguessin conduir els capgrossos fent de fidels comparses
dels gegants i així poder assistir amb un grup més ampli, més compacte i més divers en els actes de
representació i seguici que se’ls encomanava en representació de l’Ajuntament.

Esboç i cartell dels capgrossos de Caldes, que va fer el dissenyador Ferran Torras per al programa de Festa Major 2011.

I sense cap mena de dubte que veient la situació actual de la Colla Gegantera caldenca que aquestes
iniciatives de fa trenta anys varen tenir un gran èxit car l’entitat des d’aleshores no ha parat de
créixer i d’incorporar nous gegants, gegantons i grallers, i geganters, conformant una entitat sòlida
i modèlica pel que fa a la promoció de la cultura popular amb un gran nombre de components de
totes les edats i que més que mai promou activitats sobretot a la nostra població i alhora actua en
representació de Caldes en multitud de trobades i aplecs d’arreu del Principat.
29

#ConeixCALDES
www.visitcaldes.cat

RECORDA:

Higiene
de mans

Mascareta,
també a l’exterior

quan no sigui possible mantenir
la distància d’1,5 metres.

Ventilació

Redueix la
interacció
social

Tots els actes contemplats en aquest programa de
Festa Major s’adaptaran a les mesures sanitàries
que estiguin vigents en aquell moment. Així mateix,
es demana a tothom que vulgui participar en la Festa Major
ho faci seguint les indicacions sanitàries vigents
proposades pel Departament de Salut.

