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ACTES I PROGRAMA FESTA MAJOR DE 2022-CALDES DE MALAVELLA 

• DIVENDRES 29 DE JULIOL 

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. 

 

• DISSABTE 30 DE JULIOL 

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.  

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 (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. 

 

• DIUMENGE 31 DE JULIOL 

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. 
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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. 

 

• DIJOUS 4 D’AGOST 

A partir de les 20:00h obertura d’atraccions ubicades a la Zona Firal de la Rambla d’en Rufí.  

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 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. 

Del divendres 5 d’agost al 7 d’agost.... 

 

• DIVENDRES 5 D’AGOST 

A les 21:00h, REPICAMENT DE CAMPANES 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 
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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.  

DEL DIVENDRES, 5 D’AGOST 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. 

 

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! 

 

• 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. (s’hi adjunta un quadre QR per a inscripcions) 

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 
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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. 

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. 

mailto:esplaisantesteve@gmail.com
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Aquest grup cordovès de versions pop-rock, que fa gires per tot Espanya, interpreta en directe 

clàssics dels ’80 i ’90, incloent també cançons d’anys més recents. Destaca la seva posada en 

escena i implicació constant amb el públic.  

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. 

 

 
 

• 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.  
  

mailto:cvjovescaldes@gmail.com
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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 HISTERIA i DJ. SENDO. A la mitja 

part hi haurà l’ELECCIÓ D’HEREU I DE PUBILLA 2022.  

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. 

 

• 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 adreçada 

especialment a les famílies amb infants. Veniu-hi tots i totes! Els ingressos que es generin amb 

la venda de sobres de colors 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. 

mailto:cvjovescaldes@gmail.com
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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. 
 

 

• 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. 
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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! 

 

https://ticketara.com/esdeveniment/un-final-alternatiu/2956

