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SALUTACIÓ
DE L’ALCALDE

Salvador
Balliu i Torroella

Benvolguts caldencs i caldenques, 

És un honor com alcalde adreçar-me a tots vosaltres en motiu de la celebració de la nostra 
Festa Major. Tenim a tocar els dies més especials del calendari caldenc, i estem a punt de viure 
les activitats tots junts i juntes, fent poble i gaudint de la germanor i essència que caracteritza la 
nostra gent i la nostra manera de fer les coses. Que Caldes de Malavella és diferent no sorprèn, 
tampoc que la nostra Festa Major és de les millors de la zona. I és que aquesta és la manera 
particular que tenim de resseguir el poble a partir d’activitats, espectacles i propostes. 

Aquest any podrem gaudir de les activitats sense mascaretes, ni restriccions, ni aforaments 
limitats. Amb tot, ens cal continuar prudents i posar en pràctica tot el que hem aprés aquests 
darrers anys. Han estat dos anys atípics, però per fi podem recuperar els actes tal i com solem 
celebrar-los. Us convido a sortir de casa, a gaudir amb els veïns i veïnes, familiars i amics. Omplim 
entre tots els carrers de somriures, vida i color. Gaudiu de la festa, que us la mereixeu i que de ben 
segur que us sorprendrà per la gran varietat d’actes que la composen. 

La nostra Festa Major també és sempre una excusa perfecta per celebrar els aniversaris de les 
entitats o iniciatives que fan anys. Gràcies per continuar treballant pel poble i per mantenir viu 
l’esperit caldenc. 

Visca Caldes de Malavella, la seva gent i visca la Festa Major! 

Av. Dr. Furest, 32, 17455 Caldes de Malavella, Girona
Tlf: 972 470 000

www.balneari.cat
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SALUTACIÓ DE LA 
REGIDORA DE FESTES

Gemma
Alsina i Mir

Benvolguts caldencs i caldenques,

M’omple de felicitat poder tornar a adreçar-me a tots vosaltres, i això és senyal inequívoc de què 
aquest any per fi torna la Festa Major. La nostra festa, aquella que per a nosaltres els caldencs, 
sempre serà la millor festa major, la festa per excel·lència de l’estiu. 

Així doncs, després de dos anys de poques celebracions, d’estar massa temps sense gaudir de la 
companyia de la nostra gent i també de fer-ho com no era costum al nostre poble, enguany perquè 
no dir-ho, tots i totes tenim més ganes que mai de què torni la Festa Major tal i com la recordem, 
tal i com era abans.

I és que aquests últims mesos les entitats, voluntaris, i sobretot els Joves Intrèpids han treballat 
molt i s’han entregat com mai per presentar-vos la millor festa possible; i des d’aquí el meu més 
sincer agraïment a tots i cadascun d’ells. Val la pena recordar que només amb l’esforç de tots 
ells és possible una programació tant àmplia i diversa. A tots ells, i a tota la resta de gent que 
col·labora desinteressadament en qualsevol dels actes d’aquesta festa, mil gràcies.

Aquesta Festa Major que per fi ens permetrà tornar a veure cares conegudes, somriures, 
abraçades i sobretot molta dosi d’alegria, que és allò que tant perseguim quan organitzem la 
Festa Major. Tenim un poble amb un encant especial, i amb espais únics, i des d’aquestes línies 
us animo a passejar els propers dies per la Rambla d’en Rufí i per tota la zona firal, i també per 
tots i cadascun dels racons entranyables de la nostra vila on es realitzaran un munt d’activitats 
culturals, esportives o de lleure. I és que hi trobareu activitats per a tothom; pensades perquè tots 
pugueu viure activa i intensament aquesta Festa Major.

Finalment no em queda cap altre desig que convidar-vos a què sortiu, canteu, balleu, i gaudiu com 
mai d’aquesta edició de la festa.

Visca la Festa Major!
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SALUTACIÓ DELS
JOVES INTRÈPIDS

Les llegendes ens parlen d’un poble de gent treballadora i esforçada en què quatre dies l’any 
parava tot. Les llegendes ens parlen de nits inexplicables i totalment indecents, en què els millors 
grups del moment enfollien tothom i omplien un envelat grandiós de gent. Les llegendes ens parlen 
d’esmorzars abans d’anar a dormir, de pinxos gloriosos, de veure sortir el Sol. Les llegendes 
parlen, però fa molt que no les podem sentir.

Fa massa temps que ens esforcem sense treure’n gairebé cap fruit, fent a mitges i anant a mig 
gas. Fa massa temps que veiem com les idees i les ganes se’ns panseixen i cada vegada costa 
més anar endavant. Fa massa temps que volem saltar i que volem cridar, que volem ser darrere 
la barra i veure com la gent que coneixem, i també la que no, fa el boig tot al nostre voltant. Fa 
massa temps.

Si les llegendes es transmeten, és perquè ens recorden fets gloriosos del passat o aprenentatges 
de vida. Si les llegendes es transmeten és perquè ens recorden qui som, però nosaltres no ho 
hem oblidat mai. Fem de la festa de Caldes una animalada un altre cop, tornem la nostra festa 
major al mapa. Que les llegendes parlin del nostre present i no del nostre passat. Aquest any toca 
saltar i aquest any toca cridar. 

Ben tornats a la festa de Caldes.
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PROGRAMA FESTA MAJOR 2022

A partir de les 18:00h. TORNEIG DE TENNIS infantil 
fins a 12 anys i posteriorment entrega de medalles a 
tots els participants. Organitza Club de Tennis.

A les 8:00h, inici del 20è 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 farà públic a la Terrassa del Casino 
Municipal, l’endemà, diumenge 31 de juliol,  a les 
18:00h. Organitza l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella.

Tradicionalment, en el marc dels actes de la Festa Major, 
se celebra al nostre poble el Concurs de pintura ràpida, tot 
i que ja fa dos anys que donada la situació de pandèmia 
es va haver de suspendre. El 2022, per fi, torna aquest 
esdeveniment que val a dir que ha aconseguit molt renom 
a la comarca, i que durant una jornada reuneix una gran 
participació d’artistes d’arreu de Catalunya. A vegades, 
fins i tot, vénen pintors procedents d’altres comunitats 
com València, País Basc... Deixant-nos com a resultat 
una petita exposició al Casino amb obres pictòriques, 
algunes de gran qualitat, vinculades a espais diversos 
de Caldes de Malavella. 

Divendres 29 de Juliol

Dissabte 30 de Juliol

A les 9:00h, esmorzar de caçadors a la zona firal 
(només socis). Organitza: Societat de Caçadors 
Sant Esteve.

De les 9:30h a les 11:00h. PINTURA A L’ASFALT a la 
Terrassa del Casino municipal (programa a part). Inscripció 
amb el codi QR fins el 28 de juliol. 

A les 18:00h, CERCAVILA DE LA FARÀNDULA INFANTIL 
de gegantons i capgrossos. A les 17:00h hi haurà exposició 
de les figures participants a la Casa dels Gegants, a la pl. de 
Cruïlles. Recorregut: pl. Cruïlles, c. de Vall-Llobera, c. Sant 
Grau, c. Major, pl. de la Creu, c. Santa Maria, c. Mestre Mas 
Ros, c. Mn. Cinto Verdaguer, Casino Municipal. En acabar, 
berenar per als participants a la terrassa del Casino. Inscripció 
prèvia a gegantscaldes@gmail.com. Organitza: Colla 
Gegantera.

A partir de les 18:00h. TORNEIG DE TENNIS fins acabar la 
ronda de partits, segons inscrits. Organitza Club de Tennis.
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A les 8:00h,  XXIX MARXA POPULAR A SANT 
MAURICI. Sortida i arribada a l’avinguda Països 
Catalans, a tocar 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.

A partir de les 9:30h. TORNEIG DE PETANCA a la 
Zona Firal. Organitza: Caldes Esplai-Club Petanca i 
Associació de Gent de la Tercera Edat-Casa Rosa.

A partir de les 18:00h. FINALS DEL TORNEIG DE 
TENNIS I ENTREGA DE TROFEUS. Organitza Club 
de Tennis.

A partir de les 20:00h OBERTURA D’ATRACCIONS 
ubicades a la Zona Firal de la Rambla d’en Rufí. 

Diumenge 31 de Juliol

Dijous 4 d’Agost

A les 21:30h, a l’Envelat, GRAN SOPAR POPULAR 
DE FESTA MAJOR. Preu popular: 12 €. Els punts 
de venda dels tiquets són a l’Oficina de Turisme 
(només amb targeta de crèdit) i a les llibreries Solés 
i Tau (programa a part).

Durant el sopar, PRESENTACIÓ dels participants a l’Elecció 
de l’Hereu i de la Pubilla 2022 i amb la participació de l’Hereu 
i de la Pubilla de 2021. Aquest any a partir de les 23:00h, hi 
haurà l’actuació de NANA’S BAND. Organitza: Ajuntament 
de Caldes de Malavella i Joves Intrèpids.
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NANA’S BAND
Dijous 4 d’Agost

CONCERTS JOVES DE LA FESTA MAJOR

CLIMA
Divendres 5 d’Agost

DR. PRATS
Divendres 5 d’Agost

BOSSONAYA
Divendres 5 d’Agost

PACHAWA
Dissabte 6 d’Agost

ROBA ESTESA
Dissabte 6 d’Agost

 SIXTUS
Dissabte 6 d’Agost

 LA LOCA HISTERIA
Diumenge 7 d’Agost

 DJ SENDO
Diumenge 7 d’Agost
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A les 21:00h, REPICAMENT DE CAMPANES a càrrec 
de Blai Ciurana, músic i campaner, I CERCAVILA 
D’ANADA AL PREGÓ DE LA FARÀNDULA, amb inici a 
la plaça de l’Església. Recorregut: pl. Església, c. Prim, 
pl. Sant Esteve, c. Pla i Daniel, c. Termes Romanes, 
c. Vall-Llobera, pl. U d’Octubre de 2017. Seguidament, 
podrem escoltar el PREGÓ DE FESTA MAJOR des de 
la balconada de l’Ajuntament, i a continuació espectacle 
de focs. 

BALLS DE GALA DE LA FARÀNDULA. Les figures 
de la Faràndula interpretaran els tradicionals Balls de 
Gala que només dansen un cop a l’any. Seguidament, 
cercavila: c. Vall-Llobera, c. Termes Romanes, c. Pla i 
Daniel, pl. Sant Esteve, c. Prim, pl. Església. Organitza: 
Colla Gegantera. 

Un cop arribats a la plaça de l’Església s’encendrà la 
MEGATRACA. Cal que tots els pobles veïns sàpiguen 
que a Caldes hi ha festa grossa! 

A les 23:30h, al parc de la Sardana, CANTADA 
D’HAVANERES a càrrec del grup PORT BO. Tot seguit, 
es podrà assaborir un cremat de rom de Festa Major.

Port bo és un grup d’havaneres fundat el 1966 a Calella de 
Palafrugell. El seu repertori, heretat en gran part dels vells 
cantaires de Calella, està conformat per havaneres clàssiques 
i noves, valsos mariners, balades, boleros, sardanes, cançó 
catalana...  Al llarg dels seus anys d’existència han actuat per 
tot Catalunya i fins i tot han arribat al Palau de la Música! No 
és el primer cop, tampoc, que visiten el nostre poble. Amb una 
amplíssima discografia, Port bo s’ha consagrat sense dubte 
com un dels millors grups d’Havaneres del nostre país. 

Divendres 5 d’Agost

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

La banda Clima, formada per músics de Korxea i Julay’s, fan temes de 
pop mestís i ballable, adequats a les nits de concert de Festa Major i 
als gustos i demandes del joves. Tot i haver aparegut molt recentment, 
el 2021, en plena pandèmia, aquest grup empordanès s’ha donat a 
conèixer. I no fa més que créixer!  

Doctor Prats és un grup musical de Terrassa i el Vallès, que fusiona 
estils com el pop, la cumbia, el reggae, l’ska, el rock, l’electroswing o el 
dubstep. Des del seu naixement el 2015 ha revolucionat el panorama 
musical català, ha tret tres àlbums i ha ofert més de 250 concerts. Alabat 
entre públic i crítica, els seus directes són dels més potents i dinàmics 
de la nostra actualitat. Per tot això, és el grup estrella de la celebració 
d’enguany. 

Per acabar la nit, Bossonaya són nou joves músics que fan un directe 
festiu de versions de rumba, reggae i ska, causant sensació arreu.

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 DAMMER.  

L’especialitat de la Xaranga Dammer és la música de carrer, actuació 
itinerant (cercaviles, correbars, cavalcades, rues)... Sempre amb un 
ritme festiu. A Caldes ja fa temps que ens coneixem, de manera que 
havien de venir sí o sí!
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Del divendres 5 al diumenge 7 d’Agost
A partir de les 23.30 i fins les 2.30h hi haurà PUNT LILA al mateix recinte, espai preventiu i d’atenció a 
les dones i als col·lectius LGTBI+. Psicòlogues i professionals realitzaran dinàmiques de sensibilització i 
atendran possibles víctimes de violències sexistes i masclistes. Ho organitza el Consell per a la Igualtat.

També 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.

Dissabte 6 d’Agost 

A partir de les 10:00h, TALLERS INFANTILS al parc 
de la Font de la Vaca. Petits i grans ens demostraran 
les seves habilitats artístiques, amb la visita de la 
Súper Tina! Inscripcions escanejant el codi QR fins el 
28 de juliol. Organitza les AFES de Sant Esteve, de la 
Benaula i de la Llar d’Infants Ninots.

A les 12:00h, 11è. BATI-AIGUA I ESCUMA DE 
COLORS, 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 17:00h, TORNEIG DE RUMMIKUB a la Rambla 
Recolons. Organitza: Esplai Fundació “La Caixa” i 
Associació de Gent de la Tercera Edat-Casa Rosa.

Què és el Rummikub? Doncs un dels jocs de taula 
familiars més populars! Una combinació de joc tàctic, sort 
i competició. Amb les fitxes has de crear combinacions 
de números i colors ben diverses. Però per entendre-ho 
millor, potser ho hauríeu de viure. Accepteu el repte? 

A partir de les 17:30h, al Recinte firal, PENTATLÓ. 
Les inscripcions es faran allà mateix 1 hora abans 
de començar. Per a més informació podeu adreçar-
vos a esplaisantesteve@gmail.com. Organitza 
Centre d’Esplai Sant Esteve.

A les 18:00h,  TRADICIONAL PASSEJADA DE 
FESTA MAJOR DE LA FARÀNDULA pels carrers 
del poble, amb inici a la Casa dels Gegants. 
Recorregut: pl. Cruïlles, ctra. Llagostera, pl. 
Ajuntament, c. Llibertat, c. Major, pl. Creu, c. Sta. 
Maria, c. Prim, pl. Sant Esteve, c. Pla i Daniel, c. 
Termes Romanes, c. Vall-Llobera, pl. Cruïlles. Ho 
organitza Colla Gegantera.
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A les 18:30h, MISSA ANTICIPADA, de la vigília de la festa, a 
l’Església Parroquial de Sant Esteve.

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, 
dedicades a Caldes i a la seva gent, amb la COBLA CIUTAT DE 
GIRONA. Organitza l’Agrupació de Sardanistes.

La cobla Ciutat de Girona neix l’any 1975. Des de llavors ha participat en 
nombroses actuacions per tot Catalunya i França i en importants festivals 
internacionals com ara el de Peralada, Portaferrada, Marsella, Llívia... Ha 
realitzat concerts de música per a cobla en diversos cicles i programacions 
per tot el territori català (com el Palau de la Música Catalana, l’Auditori de 
Girona i l’Auditori de Barcelona). La cobla ha tocat amb artistes de renom 
tals com el pianista i compositor Albert Guinovart, el virtuós solista de 
trompeta Rubén Simeó o la polifacètica cantant Nina. 

A les 23:00h, s’inicia el CORREFOC de la mà de la COLLA DE 
DIABLES DE CALDES MONTBUI.  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: Pub 
Tèrmic i Termal Cafè.

A la 00:30h, començarà un gran concert a l’envelat amb els grups: 
PACHAWA, ROBA ESTESA I SIXTUS.

Amb un repertori de versions “disco”, des del 2017 Pachawa ha abanderat 
un caràcter propi que transita per les noves corrents reggae, hip hop, latin 
i electrònic. 

Les tarragonines de Roba Estesa compten amb una gran experiència a 
l’hora de fusionar les músiques urbanes i festives amb la instrumentació 
i melodies folk. Feministes combatives, aquest grup denuncia la falta de 
visibilització de les dones en el panorama musical.

Finalment, Sixtus és un conjunt originari d’Osona que versiona èxits del 
rock, ska, reggae i punk, amb molt bona acceptació entre públic i crítica.

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! a càrrec 
dels Voluntaris de Caldes de Malavella.
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Diumenge 7 d’Agost

De 9:30h a 13h. TORNEIG D’ESCACS a la terrassa 
del Casino municipal. Organitza: Esplai Fundació “La 
Caixa”- Associació de Gent de la Tercera Edat Casa 
Rosa.

De 10h a 20h. TORNEIG 3X3 D’AQUAVOLEI a la 
Plaça de Can Sala. Cal inscripció prèvia per e-mail al 
correu: cvjovescaldes@gmail.com.

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

A les 12:00h, a l’envelat, ESPECTACLE INFANTIL 
“ATRAPA LA FESTA!!!” a càrrec del grup ELS 
ATRAPASOMNIS.

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 CIUTAT DE TERRASSA. 
Organitza Agrupació de Sardanistes. 

Des de la seva creació l’any 1976, la Cobla ciutat de Terrassa 
ha anat sempre a la recerca de nous projectes. Així, a més 
de les tradicionals audicions, concursos de colles i concerts, 
també ha interpretat cercaviles, processons, misses i 
adaptacions de música clàssica o moderna. 
 
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.
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A partir de les 00:00h, BALL DE GALA 
a l’envelat amb LA LOCA HISTERIA i DJ. 
SENDO. A la mitja part hi haurà l’ELECCIÓ 
D’HEREU I DE PUBILLA 2022. 

Dilluns 8 d’Agost

De 10:00h a 14:00h TORNEIG INFANTIL 3X3 
D’AQUAVOLEI a la Plaça de Can Sala. Cal inscripció 
prèvia per e-mail al correu: cvjovescaldes@gmail.com.

A les 11:30h, al final de la Rbla. Recolons, BOMBOLLES 
DE SABÓ GEGANTS. I en acabar remullada.

A partir de les 17:30h, al parc de la Font de la Vaca, 
FESTA HOLI! Aquesta activitat és gratuïta i va adreçada 
a famílies amb infants. Si es volen comprar sobres de 
colors addicionals (1 sobre-2 € i 3 sobres-5 €) els 
ingressos es destinaran a la campanya #Pelsvalents 
per la lluita contra el càncer infantil.

A les 17:30h, a l’envelat, CONCERT DE 
L’ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA.  
El preu de l’entrada és de 5€ anticipada i 10 € a 
taquilla (1 hora abans a l’entrada de l’envelat). 
*Venda d’entrades anticipades a ticketara.com.

Què dir de la Maravella? És una formació musical 
estretament vinculada a la nostra població, pel qual 
sempre ens ha donat un tracte privilegiat. Nascuda 
aquí el 1951 s’ha guanyat la denominació d’Orquestra 
Internacional després d’actuar per tot Espanya, Bèlgica, 
Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Suïssa, Portugal, Països 
Baixos, Andorra, Dinamarca, i fins i tot a l’antiga URSS. 
També han actuat a TV3, a la Fira d’abril de Sevilla, a les 
Falles de València, als Sanfermines de Pamplona, a les 
Fires del Pilar de Saragossa, a les festes de Sant Isidre 
de Madrid, a carnavals de Galícia, a la Setmana Santa de 
Bilbao... I a la Festa Major de Caldes, és clar! 

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

La Loca Histeria s’han convertit en un grup de música tradicional en 
aquesta celebració, amb un repertori de versions “disco” ben interpretat i 
complementat amb un espectacle circense/teatral. 

Com és habitual, la nit clourà amb l’actuació d’un DJ, DJ Sendo, el qual 
porta temps punxant en festes populars. A les seves sessions dona a 
conèixer des de grups emergents fins als millors temes clàssics perquè la 
gent no pari de moure el cos.

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

A les 22:00h, a l’envelat, NIT DE GRUPS LOCALS 
amb els grups REFLEXES i @INCÍVIKS. A continuació 
ho podreu rematar i deixar-vos-hi la veu al KARAOKE! 
amb la dinamització a càrrec de l’Eva i en Sergi 
d’Intrèpids. Organitza: Joves Intrèpids.
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Dimarts 9 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. A l’Església Parroquial de Sant Esteve.

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-SERENATA 
a càrrec de LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. El 
preu de l’entrada és de 5€ anticipada i 10 € a 
taquilla (1 hora abans a l’entrada de l’envelat). Ho 
organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella i 
l’Assoc. Gent de la 3ª Edat Casa Rosa. *Venda 
d’entrades anticipades a ticketara.com.

La cobla-orquestra La Principal de la Bisbal ha treballat 
de manera dedicada i constant per tal d’exportar la 
sardana i la música de qualitat al món sencer.  Des 
de 1888 ha donat mostra de la seva extraordinària 
competència musical als escenaris més diversos.

A les 19:00h, a l’envelat, demostració i classe de 
BALLS DE SALÓ (balls de parella) i country, amb 
participació oberta. Ho organitza: Associació 
d’Amics del Ball de Caldes de Malavella.

A continuació, també a l’envelat, ANIMADÍSSIM 
BALL a càrrec de JORDI BOFILL.  Organitza 
Assoc. Gent de la 3ª Edat Casa Rosa.

A les 21:00h, al Teatre-Cinema Municipal, el 
GRUP DE TEATRE TRASPUNT DE CALDES 
presenta l’obra de teatre:

UN FINAL ALTERNATIU

Sinopsi: Sis històries diferents amb un nexe 
d’unió, la tragicomèdia. Riure per no plorar.

Intèrprets: Anna Camprubí, Josep Canaleta 
“Cana”, Toni Dalmau, Ferran Marjanedas, Maria 
Rosa Masgrau, Mònica Nuell i Montse Varas.

Durada de l’espectacle: 1 h. i 30 minuts.

Preu entrada: 8 €.  Venda anticipada d’entrades 
a https://ticketara.com/esdeveniment/un-final-
alternatiu/2956  (fins al mateix dimarts 9 d’agost, a 
les 17:00h.). A taquilla, al mateix teatre, el dimarts, 
9 d’agost, a les 19:00 h. 

Organitza: Grup de Teatre Traspunt amb el 
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

EXPOSICIONS

Del 31 de juliol al 14 d’agost, EXPOSICIÓ 
DELS PARTICIPANTS AL 20È. CONCURS 
DE PINTURA RÀPIDA, al Casino Municipal. 
Horari: totes les tardes de 18:00h a 21:00h 
i 6, 7 i 8 d’agost també al matí de 12:00h a 
14:00h. Organitza: Ajuntament de Caldes 
de Malavella.

Les obres confeccionades durant la 
jornada del concurs estaran quinze dies 
exposades al Casino municipal per tal que 
els caldencs i les caldenques les puguin 
gaudir, i expressar així el seu parer votant al 
guanyador popular!
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NORMES DE SEGURETAT DEL CORREFOC

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. 

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 correcte 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 sofrir cremades, dirigir-se 
immediatament als punts d’assistència 
sanitària. 

En cas de perill, seguir les instruccions d els 
diables. 

Per als participants 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

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 els pas dels actors, 
organitzadors i participants al correfoc. 

Per als veïns
i comerciants

●

●

●

●

●

●

●
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PUBILLES I HEREUS D’ENGUANY

Èlia Muñoz i Castillo

Estudis: vull estudiar Educació infantil.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Sentar-me amb els amics i compartir riures tots plegats, 
acompanyats d’alcohol i tabac.
Racó del poble preferit: 
La Rambla Recolons on visc i em transmet molta 
tranquil·litat i bons records juntament amb totes les festes 
majors.
Què milloraries del poble?
Crearia un local per a joves de més de 18 anys on es 
puguin reunir tots els caldencs d’aquestes edats.
Que t’emportaries a una illa deserta? (3 coses)
Amics, la butxaca de Doraemon i barra lliure.
Proposta nova per a Festa Major o recuperar-ne alguna: 
Corre-bars perquè acompanyen a venir a gent de pobles 
diferents per a gaudir de la festa del nostre poble.
T’identifiques amb alguna font?
Si fos una font seria la del Vichy perquè chy.
Perquè et presentes?
Em presento com a candidata per a gaudir amb tots els 
altres candidats de les activitats representants del poble.

“La dosi de la Festa Major és estar 
envoltat d’il·lusió fins a perdre la 
noció.”

Sara Bagudà i Torrent

Estudis: he fet batxillerat científic i vull estudiar físico/
mates.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Juga a basquet, quedar amb els amics i pintar.
Racó del poble preferit:
El pavelló on he passat moltes tardes de la meva vida 
disfrutant de l’esport.
Què milloraries del poble?
Locals nocturns perquè els joves tinguem llocs per sortir. 
Que t’emportaries a una illa deserta? (3 coses)
Amics, menjar i una nevera amb cerveses.
Proposta nova per a Festa Major o recuperar-ne alguna: 
Fer un correbars perquè fas pinya amb la gent del poble. 
T’identifiques amb alguna font:
La font de Sant Narcís perquè sóc una santa.
Perquè et presentes?
Em presento per pubilla per participar i gaudir dels actes 
del poble. “Per Festa Major, alcohol i diversió.”
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Pol Brujats i
Rieradevall

Estudis: cicle d’activitats comercials i vull estudiar forestal.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Fer petar la xerrada amb els amics amb una cervesa ben 
fresca.
Racó del poble preferit:
La placeta per la meva infància i Can Floris pels sopars i 
les nits màgiques
Què milloraries del poble?
Caldes és el millor poble, per tant no li falta res més que 
un airoport.
Que t’emportaries a una illa deserta? (3 coses)
Un drac de butxaca, flamisell, encenedor, amics i una 
destral.
Personatges històrics:
Bob el “manetes” perquè sempre s’ensortia de tots els 
problemes.
Proposta nova per a la Festa Major o recuperar-ne alguna: 
Correbars perquè és una activitat que fa festa major.
T’identifiques amb alguna font:
La d’en Raig d’en Mel perquè sóc molt dolç.

“ Fer Festa Major, ratafia al porró.”

Aniol Freixas i Torrent

Estudis: he estudiat 2n de batxillerat a Cassà de la Selva i 
vull estudiar veterinària.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Quedar amb els amics, muntar a cavall i sortir a les festes 
majors.
Racó del poble preferit:
Sant Maurici per tots els bons moments que hi he passat
Què milloraries del poble?
Faria més activitats culturals i per als joves.
Que t’emportaries a una illa deserta? (3 coses)
Menjar, aigua i un vaixell per marxar.
Personatges històrics:
Sant Maurici per tornar a salvar el poble.
Proposta nova per a Festa Major o recuperar-ne alguna:
El correbars perquè porta nova gent als establiments 
locals.
T’identifiques amb alguna font:
La dels Bullidors perquè estic que exploto.
Perquè et presentes?
Em presento perquè m’agrada participar a les activitats 
del poble i passar-m’ho bé a la Festa Major.

“Per una festa major normal, vine a la 
de Caldes que serà genial.”

PUBILLES I HEREUS D’ENGUANY
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Vicenç Sanchez i
Salado

Estudis: cursant 2n de batxillerat.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Hoquei i anar amb els amics.
Racó del poble preferit:
Balneari Prats.
Què milloraries del poble?
Les connexions amb les urbanitzacions.
Que t’emportaries a una illa deserta? (3 coses)
Llumins.
Personatges històrics: Darwin.
Proposta nova per a Festa Major o recuperar-ne alguna: 
Baixada d’andròmines.
Perquè et presentes?
M’agrada estar involucrat amb les activitats del poble. 

“ Si d’una bona festa vols gaudir a 
Caldes has de venir.”

Santi Miquel i Coll

Estudis: he fet el batxillerat científic i vull estudiar enginyeria 
de dades o mates.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Jugar a futbol, quedar amb amics.
Racó del poble preferit:
El camp de futbol perquè m’hi passo molts hores entre 
partits i entrenos.
Què milloraries del poble?
Afegir un pica–pica perquè no li falta res més. 
Que t’emportaries a una illa deserta? (3 coses)
Amics, menjar i alguna cosa per beure.
Personatges històrics:
En Carbassot perquè fa el que pot, una mica com jo.
Proposta nova per a Festa Major o recuperar-ne alguna: 
Correbars perquè genera ambient a la Festa.
T’identifiques amb alguna font:
Qualsevol perquè totes m’agraden.
Perquè et presentes?
Perquè m’agrada participar en activitats i entitats del poble. 

“Per la Festa Major recorda’t del condó 
i de la protecció.”

PUBILLES I HEREUS D’ENGUANY
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60 ANYS DELS GEGANTS VELLS 
- Els Bizantins -

El 60è aniversari de l’arribada de la primera parella de 
Gegants de Caldes de Malavella.

Caldes de Malavella està de celebració! Enguany 
commemorem el seixantè aniversari de l’arribada de la 
primera parella de Gegants, els Gegants Vells.

Fidelment, han sortit a ballar amb gran freqüència fins 
a l’actualitat, esdevenint els Gegants “avis o vells” de la 
vila, ja que al llarg dels anys la Colla Gegantera ha fet 
créixer la família de la Faràndula amb els Gegants Nous, 
els Gegantons, els Capgrossos i la Faràndula Infantil.

La Colla Gegantera i l’Ajuntament treballem de valent 
amb el projecte de restauració i recuperació dels Gegants 
Vells, un projecte de gran envergadura que ha portat 
moltes sorpreses desconegudes de la seva història, que 
portaran un gran renom per al poble de Caldes.

Abans de començar amb el projecte de restauració i 
recuperació, es va treballar per l’ampliació i recerca 
d’història dels nostres Gegants.

El primer pas va ser buscar tota la informació des del 
moment en què l’Ajuntament decideix comprar una 
parella de Gegants, fins al dia que es presenten en 
societat a Caldes.

Així vam poder trobar la gran notícia a l’arxiu municipal de 
Girona, extracte del diari Los Sitios, en què es presenten 
els nous Gegants de Caldes de Malavella, el dia 21 de 
juny de 1962. Fins ara desconeixíem aquesta data, ja que 
teníem entès que els Gegants havien estat presentats 
amb motiu de la Festa Major d’aquell 62.

Tot i que actualment situem les sortides dels Gegants 
durant la Festa Major, cal cercar el seu origen en la 
festa del Corpus. Festivitat que enguany ha estat 
recuperada per la Colla Gegantera, el Consell Parroquial 
i l’Ajuntament. De fet, a Girona, ja se celebrava la festa el 
1314 i la processó el 1320. És a l’entorn del Corpus que 
apareix la faràndula, que consistien en representacions 
teatrals o imatgeria.

Si els primers Gegants representaven personatges 
bíblics, gradualment va sorgir la necessitat de donar-
los una parella. Aquest fet denota que en un determinat 
moment el Gegant perd una funció inicial de representació 
bíblica per acostar-se a d’altres models, evocant 
personatges guerrers i perdent aquesta funció primigènia 
de representar sant Cristòfol o Goliat. Aquesta hipòtesi 
també es reforça amb l’aparició, per primera vegada, 
de les Gegantes, anomenades Gegantesses a l’àrea 
de Girona. La primera Geganta a Catalunya apareix a 
Girona el 1535.

L’Ajuntament de Caldes l’any 1961 decideix comprar una 
parella de Gegants, demana consell i assessorament a 
l’impressor i llibreter gironí Joaquim Pla i Dalmau, bon 
coneixedor del món del folklore català, les tradicions i 
la cultura popular i, alhora, estretament lligat a la nostra 
població. Pla i Dalmau es va oferir de forma entusiasta 
i desinteressadament a portar endavant un projecte de 
construcció de la primera parella de gegants del poble 
de les aigües. D’aquesta manera va confeccionar primer 
una memòria de com havia de ser la parella, datada 
del 24 de setembre de 1961. Els esbossos originals els 
podem trobar exposats a l’entrada del saló de plens de 
l’Ajuntament.
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Molts hem sentit com caldencs i caldenques han comentat 
que els Gegants Vells de Caldes havien estat els Gegants 
de Girona, és per aquest motiu que a partir d’aquestes 
suposicions i comentaris, comencem a estudiar les 
diferents figures d’imatgeria festiva o faràndula de Girona 
i les que va construir Pla i Dalmau, suposadament mateix 
“constructor” dels nostres Gegants Vells.

Resulta que el mateix Pla i Dalmau, va construir les 
rèpliques dels Capgrossos originals de Girona, fet que 
ens va sobtar la mateixa modelació dels cabells de les 
figures i no de les fisonomies, que actualment resten 
exposats al vestíbul del Museu d’Història de Girona.

Aquí ja comença la gran sospita que potser les suposicions 
de la veu del poble poden ser reals. Ens preguntem, per 
què Pla i Dalmau va modelar els cabells dels nostres 
Gegants Vells si les figures de l’entorn gironí portaven 
perruques i que a dia d’avui conserven? Per què Justinià i 
Teodòsia no mostren orelles ni, tanmateix, la Gegantessa 
llueix arracades?

En aquest moment d’estudi sobre els caps, arribem a la 
conclusió i el possible fet que sota dels cabells modelats 
de Pla i Dalmau s’hi descobreixin els caps originals 
d’alguns Gegants de Girona, que haguessin sortit anys 
anteriors al 1962.

És així com demanem que el primer pas en la intervenció 
dels caps dels Gegants, sigui l’eliminació de les capes de 
material afegit al llarg dels anys.

Uns dies més tard rebem una trucada del Taller 
Casserras de Solsona, ens comenten que ens envien 
unes fotografies, que es convertiran en història. I així 
és, rebem les imatges dels nostres Gegants Vells, 
sense els cabells modelats per Pla i Dalmau, on s’hi 
descobreixen els caps que s’hi guardaven a dins. En 
aquest moment no en podem concretar les dates fins que 
la restauració ens mostra que el cap original del Gegant, 
està en molt mal estat, degut a una possible caiguda, 
en canvi, la Gegantessa es conserva en perfecte estat. 

Deduïm que aquesta parella de gegants van deixar de 
sortir per Girona la qual cosa ens va fer contrarestar 
aquesta informació amb el recopilatori d’història dels 
Gegants de Girona, que coincideix en què aquests “són 
desapareguts”. “El domingo pasado por la tarde, antes 
de la procesión, cuando los gigantes recorrían las calles 
de la ciudad, uno de ambos elevados personajes, el 
gigante, se cayó de bruces en la plazuela de S. Félix, 
por haber perdido el equilibrio mientras estaba bailando. 
Efecto de la caída, resultó el gigante con un chichón más 
que regular en la cabeza, la cara estropeada y el cuerpo 
algo descompuesto, y el individuo portante con alguna 
ligera contusión. Practicada una pequeña restauración 
en el rostro del gigante que acabó de afearle, pudo seguir 
desempeñando sus funciones”.

Així doncs, després de molts dies d’estudi, podem 
concretar que els caps dels Gegants Vells de Caldes de 
Malavella, havien estat els Gegants de Girona de l’any 
1902.

En aquest moment, Caldes de Malavella es converteix en 
població centenària de Gegants.

Per tant, separem el projecte en dos anys. Una primera 
etapa que podrem veure ben aviat, on es presentaran en 
societat el divendres 5 d’agost al Pregó de Festa Major. 
La resta del projecte, serà treballat al llarg d’aquest any 
i principis de l’any vinent, això vol dir que enguany els 
Gegants sortiran amb els cossos, vestits, joies i atributs 
actuals. L’any vinent, acabarem de donar la dignitat que 
es mereixen els nostres Gegants Vells, tot recuperant 
la seva imatge original basada en els esbossos de Pla i 
Dalmau, dontant-los de bellesa i riquesa per deixar ben 
clar que Caldes és una població que s’estima els seus 
Gegants i vetlla pels seus orígens.

Ara és el moment d’estimar-nos molt més els nostres 
Gegants, perquè tot i haver estat els Gegants de 
Girona, són els Gegants de Caldes i la Colla Gegantera 
continuarem sent els encarregats de fer-los dansar! No 
en fem 60, en fem 120!

Visca la FARÀNDULA CALDENCA!
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30 ANYS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
L’any 2020 vam celebrar el centenari de la construcció 
de l’edifici que acull la biblioteca municipal, una obra 
promoguda per Narcís Pla i Deniel. La seva funció 
inicial va ser la d’una escola per a nens, un espai de 
formació que ja comptava amb una petita biblioteca 
popular. No és casualitat que aquest fet coincideixi en 
el temps amb el Pla de Biblioteques Públiques impulsat 
per la Mancomunitat de Catalunya entre el 1915 i 1925. 
Un projecte ambiciós que obria de bat a bat les portes 
d’aquests equipaments, impulsant el lliure accés al fons 
de llibres i publicacions, el servei de préstec i els recursos 
per a infants. Espais de coneixement i lectura adequats 
als interessos de la població a qui servien. Eren moments 
de renovació pedagògica que ens enllacen directament 
amb el pedagog anarquista que setanta anys després 
donarà nom a la nostra biblioteca municipal: Francesc 
Ferrer i Guàrdia, introductor de l’Escola Moderna a 
Catalunya. 

Cent anys més tard ens reconeixem en els mateixos 
objectius i confirmem la idea germinal que vinculava 
cultura i educació amb justícia social. És clar que ens hem 
anat adaptant als canvis tecnològics, que en alguns casos 
han esdevingut miratges. Per sort, els llibres sempre han 
estat la nostra prioritat i encara ho són. Volums de ficció 
o de coneixement, tot el que poden abastar els metres 
lineals de la nostra i de totes les altres biblioteques del 
país. Textos que es mantenen al servei d’una societat 
que fluctua constantment. 

Quan celebrem aniversaris solem parar esment en tot 
allò que ha canviat i ens oblidem injustament del que es 
manté. En el nostre cas, si ho fem, ens rendirem a una 

Benvolguda Mercè,

Per a algú que està a punt de fer noranta anys que va néixer, precisament, aquí, a Caldes de Malavella, és 
un goig celebrar que l’estimada Biblioteca Ferrer i Guàrdia en compleixi trenta.

Són trenta anys que tots plegats hem disposat d’aquest refugi serè i tranquil, atapeït d’uns llibres que només 
esperen que els obrim per ajudar-nos a entendre millor el món en què vivim. 

No cal dir que comparteixo la il·lusió i el goig de tots els lectors que saben treure’n profit. Els felicito de cor. 
I, també, que em satisfà que n’hi hagi més d’un que en alguna ocasió ha triat alguna de les novel·les que he 
escrit i que té l’orgull de viure en aquests prestatges. 

Joaquim Carbó

evidència: els llibres que conformaven l’humil fons inicial 
de la biblioteca de fa més de cent anys (uns exemplars 
que encara conservem, ben folrats amb paper granat) 
són, amb noves edicions i traduccions, alguns dels que 
encara ara omplen els nostres prestatges. Un llegat 
literari que uneix present i passat i que conforma una guia 
de vida i de pensament.

Aquest viatge de trenta anys l’hem fet acompanyades de 
molts passatgers. L’estimat Joaquim Carbó i Masllorens 
ha estat un dels més destacats. Nascut a Caldes l’any 
1932, en una casa molt a prop de la biblioteca, hi ha estat 
vinculat des del primer moment. És el nostre escriptor 
de capçalera, tenim un petit espai reservat a la seva 
obra, el premi de microliteratura porta el seu nom i el 
nostre jardí vol ser un homenatge a en Pere Vidal, el 
protagonista de La casa sota la sorra i d’altres aventures. 
Recordem el primer cop que va venir per presentar La 
ciclista Caterina en un acte memorable, amb la biblioteca 
plena d’una mainada que ara deu rondar els quaranta 
anys. Ens ha visitat dues vegades més i n’hauria d’haver 
sumat una altra si no hagués estat per la pandèmia. Tot 
i així, sempre hem mantingut el contacte, ja sigui per la 
generosa donació que ens ha anat fent dels seus llibres o 
pels articles i altres textos que comentem amb ell a través 
de missatges plens de sentit de l’humor i sensibilitat.

Hem estat afortunades de viure aquests anys plens 
de vida i de projectes bonics. Ara toca canviar d’espai 
per poder construir el nou equipament. Encarem amb 
confiança i atenció un futur incert i il·lusionant, una pàgina 
en blanc que ja escriuran les generacions futures.

Mercè Barnadas Serrallonga - Bibliotecària

Escrit de Joaquim Carbó adreçat a la Biblioteca de Caldes de Malavella i a la seva bibliotecària Mercè Barnadas amb motiu de la celebració 
del 30 aniversari de la biblioteca municipal en el mateix any que ell precisament en celebrarà 90 d’anys. Per molts anys, Joaquim Carbó !
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