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ONSELLS PER A

  UNA BONA FESTA

Organitza:



acte de foc

acte de foc

acte d’aigua

acte d’aigua

acte d’aigua

DE L’1 AL 10 DE JULIOL

 Venda de productes 
 de l’Escaldàrium i del Ball de 
 Diables de Caldes de Montbui
 A la botiga i a la paradeta 
 ambulant hi podreu adquirir
 els productes de la festa del foc i 
 l’aigua i el Ball de Diables de 
 Caldes.

 Lloc: Sala Delger i diferents 
 espais del municipi

 Exposició “Lo negosi de les 
 bruxes” 

 Lloc: Diferents espais del municipi
 Organitza: Museu Thermalia

 Exposició fotogràfica 
 Escaldàrium 2019 
 Recull de fotografies dels 
 fotògrafs acreditats del 2019.

 Lloc: Sala Delger
 Col·labora: Museu Thermalia

 Exposició fotogràfica
 “Bruixes i dones” 
 Passeig pels processos 
 inquisitorials de començaments 
 del segle XVII a Catalunya, a 
 càrrec d’Enric Manonelles.

 Lloc: Espai d’Art Casino
 Col·labora: Casino de Caldes

DIVENDRES 1 DE JULIOL

19.00 h Inauguracions:
 Botiga de l’Escaldàrium, 
 Exposició fotogràfica 
 Escaldàrium 2019, i Exposició 
 fotogràfica “Bruixes i dones” 

 Lloc: Sala Delger i Espai d’Art
 Casino
 Col·labora: Museu Thermalia i 
 Casino de Caldes  

DISSABTE 2 DE JULIOL

10.00 h   Taller de fotografia de correfocs
  i festes infernals
 A càrrec de Quim Dasquens.
 Aprèn les dificultats tècniques, 
 quines són i com superar-les en
 espectacles tan canviants com 
 els correfocs i les festes amb 
 foc. Cal inscripció prèvia. 

 Preu:60€
 Lloc: Balneari Termes Victòria
 Col·labora: Balneari Termes 
 Victòria i Pirotècnia Garcia

19.00 h   Pintateles
 Veniu a pintar amb els colors de 
 l’Escaldàrium. Taller per a totes 
 les edats.

 Lloc: Plaça de Can Rius
 Organitza: AVCCA

21.00 h   Templàrium
 Espectacle infantil de foc i 
 guerra d’aigua. Vine preparat/da 
 per ballar sota el foc, i porta una 
 pistola d’aigua i tovallola per 
 participar a la guerra d’aigua!
 
 ATENCIÓ: Seguiu les mesures  
 de seguretat i aneu vestits  
 per participar en un acte de foc.
 Edat recomanada fins a 16 anys.

 Lloc: Plaça de la Font del Lleó

22.30 h   Concertàrium
 La llegenda de l’Escaldàrium 
 explicada amb textos 
 dramatitzats i música en directe. 
 
 Lloc: Plaça de la Font del Lleó

DIVENDRES 8 DE JULIOL

19.00 h   Obertura del Sopàrium
 Espai de food trucks i 
 programació musical. 

 Lloc: Parc de Can Rius

 Castellers amb l’Escaldàrium, a 
 càrrec dels Castellers de Caldes

 Bastons de foc i aigua, a càrrec 
 dels Bastoners de Caldes

 ATENCIÓ:  En l’última actuació 
 s’utilitzarà fum de colors. 
 Protegiu-vos en cas de tenir 
 problemes respiratoris o 
 qualsevol altre inconvenient
 de salut.

 Lloc: Plaça de l’Església

Seguidament  Contacontes:
 La Llegenda de l’Escaldàrium
 a càrrec de Sara Granés

 Lloc: Plaça de l’Església

18.30 h   Camins de bruixes
 Una ruta per descobrir la història 
 de la bruixeria a Caldes de 
 Montbui.
 
 Lloc d’inici: Plaça de Can Rius
 Organitza: Cooltur
 www.cooltur.org

19.00 h   Obertura del Sopàrium
 Espai de food trucks i 
 programació musical.
 Retransmissió en directe de
 l’Escaldàrium en la pantalla 
 gegant.
 
 Lloc: Parc de Can Rius

19.00 h   Actuació Coral Guisla
 
 Lloc: Sala Noble de Can Rius
 Organitza: Coral Guisla

20.00 h  Concert amb Marc Xalabarder
 Músic calderí que recentment ha 
 estrenat el seu nou disc: 
 Caminar.
 
 Lloc: Parc de Can Rius

22.00 h   Concert amb Svart Vin
 Originaris del Maresme, toquen 
 des de folk tradicional irlandès a 
 folk amb pinzellades de punk. 
 
 Lloc: Parc de Can Rius

00.00 h  ESCALDÀRIUM,
 LA FESTA DEL FOC I L’AIGUA

 ATENCIÓ: Seguiu les mesures 
 de seguretat i aneu vestits per
 participar en un acte de foc.
 Col·laboreu en tot moment per 
 tal de facilitar l’evolució de les 
 danses i les figures. Consulteu 
 els consells de seguretat.
 
 Lloc: Plaça de la Font del Lleó

01.30 h Concert amb Allioli
 Grup de versions d’arreu dels 
 Països Catalans i més enllà. Des
 d’Oques Grasses, Txarango, La 
 Pegatina, Catarres i Dr. Prats fins 
 a La Gossa Sorda, La Raíz, Zoo i 
 Auxili.

 Lloc: Parc de Can Rius

03.00 h  DJ Pink
 Les músiques més ballables 
 d’entre els 70’s i els 00’s,
 passant pel pop, el funky, el
 rock i l’electrònica.
 
 Lloc: Parc de Can Rius

19.00 h  Presentació del llibre “Yo me 
 confieso bruja”
 A càrrec d’Anna Madrid i Isabel 
 Márquez, infermeres i 
 antropòlogues.
 
 Lloc: Sala Noble de Can Rius

20.00 h  Concert amb La Betzuca
 Duet femení vallesà que amb 
 violí i acordió adapten tot 
 tipus de músiques folklòriques i 
 ballables. Un petit format per a 
 grans festes.
 
 Lloc: Parc de Can Rius

22.00 h   Sardanes a la fresca
 Actuació de la Cobla 
 Contemporània
 
 Lloc: Plaça de l’U d’Octubre
 Organitza: Agrupació Sardanista 
 de Caldes de Montbui

22.30 h EL JUDICI. Si en pengen una,
 ens pengen a totes.
 Escenificació teatral basada 
 en els fets esdevinguts l’any 
 1619, que combina història i 
 ficció.

 Us encoratgem a venir a 
 participar-hi com a públic vestits 
 d’època (1600-1700), i demanem 
 al públic màxim respecte per 
 l’obra i les persones que hi 
 participen.

 ATENCIÓ: Aquest espectacle en 
 algun moment POT FERIR 
 SENSIBILITATS i és recomanable 
 per a majors de 16 anys. 
 S’utilitzen llums 
 estraboscòpiques.

 Lloc: Plaça de la Font del Lleó

00.00 h  Concert amb Mabel Flores
 Cantautora catalana a mig 
 camí entre la cançó d’autor i 

 el so de mestissatge que 
 s’acosta a les arrels sud-
 americanes, folklòriques i 
 mediterrànies.
 
 Lloc: Parc de Can Rius

01.30 h   PD Petxines
 Us faran ballar com mai 
 amb el repertori de música 
 de caire transfeminista, passant 
 pel pachangeo, la cúmbia, punk i 
 fins el reggaeton!
 
 Lloc: Parc de Can Rius

DISSABTE 9 DE JULIOL

Tot el dia  Parada de marxandatge  
 del Ball de Diables de Caldes
 Lloc: Plaça de la Font del Lleó  
 i Sala Delger

De 10.00 a 14.00 h   L’Escaldàrium amb la 
 donació de sang

 Lloc: Estació d’autobusos
 Organitza: Banc de Sang i Teixits

12.00 h Escumàrium, Festa de l’Escuma
 ATENCIÓ:  Tots els infants
 han de portar xancletes 
 cordades i ulleres aquàtiques
 per la protecció ocular.
 Lloc: Plaça de Can Rius

De 12.00 a 14.00    Vermut del foc i l’aigua 
 amb DJ Putxi
 DJ Local que combinarà estils 
 de grups actuals, passant pel 
 reggae, dancehall, mestissatge, 
 ska i pop, per gaudir d’un bon 
 vermut!

 Lloc: Parc de Can Rius

18.00 h La Cultura amb l’Escaldàrium

 Escaldàrium Gegant, a càrrec de 
 la Colla Gegantera de Caldes

Els actes de l’Escaldàrium
segueixen el Protocol mu-
nicipal sobre violències masclistes 
i LGTBI+fòbiques a l’espai públic 
i contextos d’oci. El PUNT LILA 
estarà ubicat al Parc de Can Rius i 
comptarà amb una parella itine-
rant d’agents lila.


