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Divendres 30 d’agost
A les 18h al Poliesportiu Municipal
FINALS DEL TORNEIG DE FUTBOL 
SALA DE FESTA MAJOR
Organitza: Àrea d’Esports

Dissabte 31 d’agost
A les 17 h a les pistes de petanca 
de la platja del Bassiot
CAMPIONAT INFANTIL DE PETANCA 
TORNEIG DE FESTA MAJOR
Edat: de 4 a 12 anys
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A partir de les 18h a les pistes de vòlei platja
DORMIDA – 20è Aniversari
Inici de la festa amb una cercavila 
dels gegants i el drac que sortirà de 
la Plaça de la Vila a les 17:30h
Consulteu cartell específic i al facebook: https://
www.facebook.com/ladormida.caldesdestrac?fref=ts
Organitza: Colla de Diables d’Estrac

Diumenge 1 de setembre
A les 12 h al Parc Joan Maragall
SARDANES a càrrec de la COBLA PREMIÀ
A les 18 h al Varador
CURSA-EXHIBICIÓ D’OFNIS
(Objectes Flotants No Identificats)
Organitza: Àrea de Joventut

Divendres 6 de setembre
A les 20 h al Camí Nou
BRINDIS DE FESTA MAJOR
Enguany el Camí Nou torna a  acollir 
el brindis de Festa Major. Es podran 
adquirir copes commemoratives. 

A les 22h al Camí Nou
SOPAR POPULAR I DJ
Organitza: Veïns del Camí Nou i Arrels Cultura
Col·labora: Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes d’Estrac
Nota: El Camí Nou estarà tallat a la circulació 
durant la celebració del brindis i el sopar

Dissabte 7 de setembre
A les 11 h a la plaça de la Vila
ESCUMADA I XERINGADA 
A càrrec del Servei de Neteja Pere i Àngel
Grans i petits gaudiran d’aquesta 
festa infantil i familiar.
Amb motiu d’estalviar aigua de consum per 
als actes de Festa Major que ho requereixin, 
es farà servir l’excedent de l’aigua termal.

A les 16:30 h a la Plaça del Molí
PLANTADA DE GEGANTS
Colles participants: Badalona, Taradell, 
Canet de Mar, Arenys de Munt, 
Llavaneres, Malgrat de Mar, Turó del Drac 
de Canet de Mar i Caldes d’Estrac

Ja hi tornem a ser! Passat el mes d’agost, Caldes es retroba amb la celebració grossa per 
excel·lència, la Festa Major.  Malgrat les circumstàncies ben adverses que tots coneixem i 
patim, la Festa Major té més voluntat que mai de tirar endavant. Allà on no hi ha recursos 
econòmics hi ha recursos humans, els d’aquelles  persones i entitats que, una vegada 
més, ens tornen  a regalar el bé més preuat que tenen: el seu temps, que empren en 
treballar per al poble. 
Seran dies de festa i de disbauxa, plens de moments per sortir al carrer, gaudir dels actes 
i retrobar-nos amb amics i veïns. Una vegada més hem preparat un extens i variat pro-
grama, farcit d’actes per a tothom. I vull aprofitar aquest espai per fer un agraïment molt  
especial a tots aquells voluntaris i voluntàries que any rere any fan possible que la nostra 
festa sigui un referent, no només entre els caldencs i caldenques, sinó també entre els 
pobles i comarques veïnes. 
Finalment, us convido a tots a viure la Festa Major amb ganes de diversió i de partici-
par-hi tant com sigui possible, per aconseguir que la nostra festa sigui, una vegada més, 
un èxit de tots plegats.
Desitjant que cada un de vosaltres trobi en aquest programa un raconet on gaudir en 
companyia, només em queda desitjar-vos una Bona Festa Major!

Roser Alsina i Ruzafa
Regidora de Cultura
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Dissabte 7 de setembre
A les 18 h 
CERCAVILA DE GEGANTS
Itinerari: sortida de la plaça del Molí continuant 
per la Riera, Carreró, C. Sant Josep, C. Sant 
Pere, Riera i plaça de les Barques

Tot seguit a la plaça de les Barques
BALLADA DE TOTS ELS GEGANTS 
I LLIURAMENT DE RECORDS
Organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes d’Estrac

A les 20 h a l’esplanada de Can Muntanyà
SELECTE CONCERT DE L’ORQUESTRA 
COSTA BRAVA

A les 24:00 h a l’esplanada de Can Muntanyà
BALL DE GALA AMB L’ORQUESTRA 
COSTA BRAVA

Diumenge 8 de setembre
A les 10 h a les pistes de la petanca 
de la platja del Bassiot
TORNEIG DE FESTA MAJOR DE PETANCA
Categoria sènior
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A les 10 h
REPICADA GENERAL DE CAMPANES EN 
HONOR A LA MARE DE DÉU DEL REMEI
Organitza: Parròquia de Santa Maria

A les 11 h a la Parròquia de Santa Maria
MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA 
Oficiada per Mn. Joan Godayol, bisbe emèrit
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Tot seguit a la capelleta del Remei
OFRENA FLORAL
Organitza: Arrels Cultura i Parròquia de Santa Maria

A les 18h al Parc Joan Maragall
ESPECTACLE INFANTIL “ALQUÍMIA” 
a càrrec d’EL NEGRO Y EL FLACO
Teatre i circ per a tota la família

A les 21 h la plaça de les Barques
CONCENTRACIÓ DE TAMBORS 
Les colles de percussió es reuniran a 
la plaça de les Barques per començar 
a animar l’ambient del correfoc

Diumenge 8 de setembre
A les 22 h 
CORREFOC 
Recorregut: plaça de les Barques i Riera 
fins arribar a la plaça de la Vila 
Colles participants: Colla antiga de Canet de 
Mar, Colla del Barri Gòtic, Colla de Canet de 
Mar, Diables d’Estrac i colla convidada
Organitza: Colla de Diables d’Estrac
(*) Vegeu les mesures de seguretat al dors

En acabar el Correfoc, a la plaça de la Vila
RUIXADA

A les 00:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
NIT JOVE amb FUGADOS DE ALCATRAZ
Una combinació de versions dels 80’s 
més els millors temes del pop actual i 
un show que et deixarà impactat!
Organitza: Àrea de Joventut

Dimarts 10 de setembre
A les 18h a l’esplanada de Can Muntanyà
BÀSQUET 3x3
Organitza: Club Caldetes Bàsquet 

A les 22 h al carrer de l’Església (davant la Biblioteca) 
FESTIVAL MULTIPOLAR presenta EL SEXE 
NO BENEÏT, amb Albert Estengre 
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dimecres 11 de setembre
A les 10:30 h a la pèrgola del Parc de Can Muntanyà
RECEPCIÓ A L’OFRENA FLORAL
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
Entitats, partits polítics municipals i veïns 
i veïnes de Caldes que ho desitgin podran 
reunir-se per participar en l’ofrena floral

A les 11 h a la pèrgola del Parc de Can Muntanyà
OFRENA FLORAL DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA

A partir de les 18h a l’esplanada de Can Muntanyà
PARC MÒBIL INFANTIL

A les 22h al Parc Joan Maragall
HAVANERES amb el grup SERRA DE MARINA
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Mesures de seguretat que cal seguir durant l’acte del correfoc

1. Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, 
aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir 
roba estesa i altres elements com banderes, etc.

2. No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament 
de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc).

3. No llençar aigua fins que no hagi acabat l’actuació
4. No encendre foc ni fumar prop de les bosses o 

contenidors del material pirotècnic.
5. No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no 

agafar ni destorbar cap dels seus membres.
6. Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els 

complements necessaris per deixar la menor part 
possible de cos sense cobrir i per evitar-ne danys.

Amb la col·laboració de

I de totes aquelles associacions i persones sense les quals 
tot aquest complet programa no hauria estat possible.
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