


Arriba la Festa Major a Calldetenes i la bona nova és que la 
celebrarem recuperant-ne la normalitat. Sense distàncies.

Diuen que el cervell tendeix a arxivar a la memòria remota 
allò que no li agrada. Per això ens sembla que faci una 
eternitat de les mascaretes obligatòries, els aforaments 
limitats,... No se’ns esborrarà mai però el record dels 
que no hi podran ser. En homenatge a tots ells hem de 
retrobar-nos amb la il.lusió, pensar en el futur i recuperar 
la normalitat d’aquesta Festa Major.

La Comissió de Festes us recomana un bon calçat perquè 
tot el que us hem preparat no us agafi a contrapeu.

La del 2022 és una Festa Major per lluir i gaudir-ne de 
cap a peus. I també és una Festa Major per presumir 
d’Espardenya, perquè el nostre entranyable grup de 
teatre aquest any està d’aniversari.

No és broma, ni fem comèdia: l’Espardenya Teatre 
compleix 25 anys.

Un quart de segle de calçant moltes hores d’assaig, amb 
papers impressionants apresos a cop de colzes i amb 
els peus a terra: Sortint pel davant i pel darrera, florint 
“pensils”, escapant de”jaulas” i fent papers de “locas”.

Han arribat a necessitar bisturís per dissecionar el 

sentiment dels personatges. El seu èxit ha sigut de 
“primeres planes”. S’han cruspit catalans a la romana 
amb “dientes de perro” al costat de retrats de mare lluint 
barrets de palla i en companyia del Senyor Perramon. 

La comèdia que ens calça l’Espardenya Teatre cada any 
és sempre un acte molt esperat, entranyable i sinònim 
de Festa Major: actors, actrius, escenografia, perruquers, 
maquillatge, llums, so, músics i director treballen de 
valent tot l’any per encomanar-nos il.lusió i traslladar-nos 
a altres paratges.

El món des d’una Espardenya es camina millor.

Estem orgullosos de calçar i lluir Espardenya, com també 
que la Festa Major i el poble faci via al seu costat.

A l’Espardenya, com a bona gent de teatre i faràndula, 
desitgen sort amb un: molta merda!

Els de la Comissió de Festes us hi afegiríem: calceu-vos 
una bona Espardenya que comença la vostra Festa Major!

 La Comissió de Festa Major de Calldetenes

  Comissió de Festa Major de Calldetenes  

  @comissio_de_festes_calldetenes 

 CALCEU-VOS BÉ QUE ÉS FESTA MAJOR !



Benvolguts veïns i veïnes de Calldetenes,

Ja la tenim aquí! Ens tornem a trobar al mes de setembre 
amb la nostra esperada Festa Major! Mica en mica va 
quedant endarrere la trista etapa de la pandèmia que hem 
viscut i en aquesta edició de la festa major es recupera la 
normalitat i la totalitat dels actes.

En aquest programa us presentem totes les activitats que 
la Comissió de Festes i les entitats del poble han estat 
preparant amb molt il·lusió per tal que tots hi participeu, hi 
trobeu el vostre espai i us ho passeu bé.

Com a novetat, enguany hi haurà una festa “teens” pensada 
pels joves de menys de 18 anys, prèvia a la ja tradicional 
festa de “paquitos”. També hi haurà una bicicletada 
organitzada per l’AFA de l’Escola Sant Marc per tal de donar 
a conèixer el poble sobre una bici i mostrar els avantatges 
d’una nova manera d’anar a l’escola. El “cafè concert” i el 
“ball de tornaboda” es faran en dos dies diferents per poder 
gaudir més de cada acte. I també volem aprofitar aquesta 
festa major per ensenyar-vos el nou pavelló, que ja està a la 
recta final, amb una doble jornada de portes obertes.  

En aquesta Festa Major 2022, felicitem algunes entitats 
del poble perquè celebren un aniversari ben rodó. Són 
l’Espardenya Teatre, l’Esplai Equinocci, Trialsport i el Futbol 
Club Calldetenes. Sempre és bo per una entitat fer-se gran 
i fer anys, senyal de bona salut i que l’entitat està ben viva. 
Per molts anys!

Finalment, ja per acabar, agrair a la Comissió de 
Festes, entitats i a totes les persones que col·laboren 
desinteressadament per ajudar que tinguem uns bons dies 
de festa i desitjar-vos a tots que us ho passeu bé i que 
gaudiu d’una Bona Festa Major!!!

Marc Verdaguer Montanyà
Alcalde de Calldetenes

 SALUTACIÓ  DE  L’ALCALDE 



 Exposició  d’artistes locals 
 Els dies 18, 24 i 25 de setembre  
De 10.00 a 13.30 h 

 Dilluns 19 
De 9.00 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h

 De dimarts 20 a divendres 23  
De 9.00 a 14.30 h

Al vestíbul de l’Ajuntament
Amb la participació de l’Espai Activa’t 
i dels artistes locals. 

Voleu participar? 
Truqueu-nos a l’Ajuntament (93 886 31 05).

 SETEMBRE 
 Divendres 9 

 19.00 h   Marxa dels vigatans
A la pl. Onze de Setembre
Sortida de la columna de Calldetenes
Organitza: Òmnium Osona 
i ANC Calldetenes

 Diumenge 11 

 11.00 h    Diada de Catalunya
A la pl. Onze de Setembre
Més info www.calldetenes.cat
Col·labora: ANC Calldetenes

 14.00 h  Sortida amb bus cap a Bcn
De la pl. Onze de Setembre
Organitza: ANC Calldetenes i ANC



 Dissabte 17 

 Matí  Partits de Festa Major: FC Calldetenes 
 10.00 h   Prebenjamí A vs Voltregà
 11.15 h   Benjamí B vs Voltregà
 11.15 h   Aleví C vs Castellfollit

A la zona esportiva
Organitza: FC Calldetenes

 10.00 h   Tir al plat
Als terrenys de Sant Marc
Jornada d’entrenaments
Organitza: Tir al Plat Calldetenes

 17.30 h   Quina
A la carpa del pavelló
Tots els premis han estat comprats als 
comerços i serveis del poble. 

 19.00 h  Acte d’entrega dels 
Premis Literaris de Calldetenes
A l’Auditori Teatre Calldetenes
Amb el ponent Dr. Eduard Estivill, 
metge de la Son, científic, músic i 
autor de diversos llibres. 

Ajuntament
de Calldetenes

 Divendres 9 

 19.00 h   Marxa dels vigatans
A la pl. Onze de Setembre
Sortida de la columna de Calldetenes
Organitza: Òmnium Osona 
i ANC Calldetenes

 Diumenge 11 

 11.00 h    Diada de Catalunya
A la pl. Onze de Setembre
Més info www.calldetenes.cat
Col·labora: ANC Calldetenes

 14.00 h  Sortida amb bus cap a Bcn
De la pl. Onze de Setembre
Organitza: ANC Calldetenes i ANC

Consulteu el programa actualitzat a   

  www.fmcalldetenes.cat  

i a les xarxes socials de La Comi i la JAC.  



 Diumenge 18 
 9.00 h  Campionat de petanca local

A la zona esportiva
Inscripcions un quart d’hora abans.
La partida de Festa Major per a tothom!
Organitza: Club Petanca Calldetenes

 10.00 h   Tir al plat. Concurs.
Als terrenys de Sant Marc
Organitza: Tir al Plat Calldetenes

 13.30 h  Dinar actiu de colles
A la carpa del pavelló
Preu:  12 € 
Inclou amanida, fideuà, postres, aigua, vi i pa. 
Venda de tiquets a Ca la Cinta i a 
Mercè Moda fins el dijous 15 de setembre. 
Cal portar plat, got i coberts.

 16.30 h  Festa de l’espuma i activitat sorpresa
A la carpa del pavelló
Vine a passar una tarda ben distreta i 
divertida!

 Dilluns 19 
 16.30 h  Actuació del grup Belles Cançons

A l’Auditori Teatre Calldetenes
Concert de cançons populars, d’època i folk. 
Obert a tothom. 
Organitza: Centre de Serveis de Calldetenes

 21.00 h  Tast de cerveses i música ambient
A Can Simeó
Preu: 14 €
Reserva i més informació a les xarxes de la 
JAC i La Comi, i a www.fmcalldetenes.cat

 Dimarts 20 
 18.00 h  Trobada amb l’autora de “Entre dos 

fills”, Maria Vilanova i Vila-Abadal
A la pl. Onze de Setembre
Si t’has llegit el llibre i vols conversar amb 
l’autora, vine a la trobada!
Organitza: Club de Lectura de Calldetenes 
i Bibliobús Guilleries



 18.30 h   Partits de volei
Al parc de les Adoberies

 21.00 h   Cata de vins i música ambient
Al parc de les Adoberies
Preu: 14 €
Reserva i més informació a les xarxes de la 
JAC i La Comi, i a www.fmcalldetenes.cat

 Dimecres 21 
 19.00 h  III Llegida Popular de Calldetenes

A la pl. Onze de Setembre
Vine a llegir 45 minuts i viu la lectura!
Porta la cadira i el teu llibre.
Organitza: Club de Lectura de Calldetenes

 20.00 h  Baixada de carretons
Sortida de la pl. del Padró
Inscripcions 1/2 hora abans.
*Vegeu notes informatives. 

 Dijous 22 
 11.30 h  Cercavila de l’Escola Sant Marc

Sortida de l’escola
Els capgrossos de l’escola, en Marc i la Mercè, 
juntament amb els capgrossos del poble, 
la Marilyn, la Reina, en Pagès i el Guenyo 
acompanyaran a tot l’alumnat de l’escola en 
cercavila fins a la plaça Onze de Setembre.

 20.30 h  Pregó a càrrec de L’Espardenya Teatre 
                        i nomenament de pubills i pubilles

A la pl. Onze de Setembre
Animeu-vos a votar els pubills i pubilles: 
joves (18 a 30 anys), paquitos (31 a 60 anys) 
i seniors (+ 60).
No cal que siguin parella!

Teniu la butlleta al final del programa. Voteu a les bústies 
de Ca la Cinta, Mercè Moda i Ca la Nena fins el dimarts 20. 

 Tot seguit  Botifarrada
Preu: 5 €. Venda de tiquets a Ca la Cinta i 
a Mercè Moda fins dimarts 20. 
Servei de barra. 



 22.00 h  Correfoc amb 
l’Escamot dels Diables
Sortida de la pl. Onze de Setembre
Recordeu portar vestimenta adequada (roba 
de cotó, barret i calçat tapat).
* Vegeu les recomanacions i els consells de 
seguretat a les notes. 

 23.00 h  Concert amb Mixtus
A la carpa del pavelló
En Jordi i en Gil, cantant i teclat de Sixtus, en 
format duo ens porten versions de clàssics 
de pop, rock i de reaggeton per a tots els 
públics.

 Divendres 23 
 17.00 h  Tallers  i jocs amb La Serpentina

A la pl. Onze de Setembre
Minimaquillatge, taller de xapes, bitlles 
catalanes, la palla i jocs variats d’habilitat.

 18.00 h   9a Cursa d’orientació infantil i juvenil 
de  la República Catalana

Sortida a la pl. Onze de Setembre
Més informació i inscripcions a 
www.cecalldetenes.cat
Organitza: Club Excursionista Calldetenes

 20.30 h  Sopar Jove del Parxís
A la carpa del pavelló
Reserves i informació a les xarxes 
de la JAC i a www.fmcalldetenes.cat



 21.00 h  Espardenya Teatre: 
L’Hostal de la Glòria
A l’Auditori Teatre
Preu: 9 €. Venda d’entrades a 
teatrecalldetenes.cat i 1 hora 
abans a taquilla.
*Més informació al final del programa

 23.00 h   Concert Jove 
A la carpa del pavelló
Punt Lila / Punt Intaboo Nit

 Dissabte 24: La Mercè 

 9.00 h    Xocolatada popular 
i activitats amb La Rutlla
A la zona esportiva
Acompanya els pubills i pubilles!
Jocs variats de 2 a 6 anys, tir amb arc, 
cars de pedals i balances bikes.

 De 10 a 12 h    Portes obertes del nou 
Pavelló Municipal El Torrental
Entrada pel c. Països Catalans

 Matí  Partits de Festa Major: FC Calldetenes 
 11.30 h   Prebenjamí A vs Torelló
 11.30 h   Benjamí B vs Torelló
 11.30 h   Benjamí A vs Sant Miquel de Balenyà
 12.45 h   Aleví Femení vs Sant Julià
 12.45 h   Aleví A vs Torelló

A la zona esportiva
Organitza: FC Calldetenes



 12.00 h  Missa solemne 
   10.05 h  Repic de campanes

A l’església de la Mercè
Amb ofrena floral i pregària 
a la Mare de Déu
En acabar, portes obertes al campanar 
(menors acompanyats).
Organitza: Parròquia de Calldetenes

 13.00 h  Sardanes amb mitjans mecànics
A la pl. Vella 
A la sortida de missa.

 Tarda  Partits de Festa Major: FC Calldetenes 
 16.00 h   4a Catalana vs Sant Hilàri
 18.00 h   Aficionats

A la zona esportiva
Organitza: FC Calldetenes
 

 16.30 h  Cafè concert amb Ever Music
A la plaça Vella
Amb els osonencs Maria Amblàs a la veu i 
Carles Planas al teclat.
Nosaltres hi posem els cafès!

 18.00 h  16è Cercamúsiques
Sortida de la nau de la brigada
Preu únic: 20 €
També inclou samarreta i entrepà.  
Més info a www.fmcalldetenes.cat i a les 
xarxes socials de la JAC i La Comi.

 21.00 h  Festa teens amb DJ Niki Erra
A la pista poliesportiva 
DJ Niki Erra és resident a L’Envelat. 
Fins a les 23.00 h. 
Amb servei de barra sense alcohol.

 23.00 h  8a Gran Festa Paquitos 
amb Switch Band i dj’s
A la carpa del pavelló
Concert de versions amb Switch Band i més 
festa amb els dj’s locals. 
Per majors de 18 anys. 



 Diumenge 25 

 10.00 h  Bitlles catalanes
A la plaça Onze de Setembre
Organitza: Club Bitlles Calldetenes

 De 10 a 12 h    Portes obertes del nou 
Pavelló Municipal El Torrental
Entrada pel c. Països Catalans

 16.30 h  Bicicletada familiar 
Sortida de la pl. Onze de Setembre
Descobreix el poble tot pedalant. Cal portar 
la teva bicicleta, casc i ganes de pedalar.
Arribada a la cronoescalada per veure els i 
les valentes de Le Tour de Calldetenes!
Organitza: AFA Escola Sant Marc

 17.30 h  Le Tour de Calldetenes. 
Pujada amb bici al Serrat
Sortida i inscripcions al Call - carrer Gran
Inscripcions 1/2 hora abans.
Porteu-vos la bici, la disfressa (obligada!), el 
casc, el gel i les forces!
Tindrem nou récord de velocitat? Qui 
s’endurà el maillot a topos?
Entrega de premis a l’inici del Ball.

 19.00 h  Ball de tornaboda amb 
La Chatta Trio 
A la carpa del pavelló
Recuperem el ball de Festa Major! 
Un repertori musical extens que satisfà al 
públic més exigent!

 21.00 h  Castell de focs de fi de festa
amb l’Escamot dels Diables
Es veurà bé des de la carpa i des dels 
peus de Sant Marc! 



       OCTUBRE 
 Dissabte 1 
 Tot el dia  10a Fira de la Mercè, 
                             la fira del comerç i la bona teca

A la pl. Onze de Setembre i voltants
Gastronomia, botigues al carrer, 
artesania, activitats infantils, concursos, 
demostracions i tallers, exhibicions, 
música...

Consulteu el programa detallat, 
horaris i la totalitat d’activitats 
a www.calldetenes.cat/firamerce

 De 16 a 19.30 h  Pujada al campanar
A l’església de la Mercè
Pujada lliure. Menors acompanyats.
Organitza: Parròquia de Calldetenes

 18.00 h  Sardanes amb La Flama de Farners
A la pl. Onze de Setembre

 A la nit    Guateke
Més info a les xarxes socials de La Comi 
i de la JAC

 Diumenge 2 
 9.30 h  Els Terrers. 38a Caminada Popular

Sortida i arribada l’Institut Les Margues
Recorreguts de 10 i 20 km. 
Inscripcions a partir del 15 de setembre. Més 
informació: www.cecalldetenes.cat

 10.30 h  Partides ràpides d’escacs
Al vestíbul de l’Ajuntament
Organitza: Club Escacs Calldetenes

 18.00 h  Espardenya Teatre: 
L’Hostal de la Glòria
A l’Auditori Teatre
Preu: 9 €. Venda d’entrades a 
teatrecalldetenes.cat i 1 hora 
abans a taquilla.
*Més informació al final del programa



  Baixada de carretons 
• Imprescindible portar casc i frens al carretó.
• Es recomana portar llums.
• La Comissió de Festa Major no es fa 

responsable dels danys que es puguin ocasionar 
durant la baixada de carretons.

 Correfoc 
• Per participar al correfoc, cal portar roba adequada de cotó, 
mocador, barret i sabates lligades.
• Es recomana que si no has saltat mai en un correfoc, primer 
ho miris i després entris acompanyat. 
• Seguiu en tot moment els consells dels diables. No els feu 
caure ni n’obstaculitzeu el pas. 
• Retireu els vehicles dels carrers de l’itinerari. 
• Baixeu portes metàl·liques i persianes. Protegiu els vidres 
de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. 
Enrotlleu els tendals exteriors dels habitatges i locals. 
Desconnecteu tot tipus d’alarmes. 
• No tireu aigua als participants ni als espectadors del 
correfoc per la perillositat que representa.
• Consulteu el recorregut a www.calldetenes.cat 

Pujada amb bici 
• Imprescindible portar casc i disfressa.
• La Comissió de Festa Major no es fa responsable dels danys 
que es puguin ocasionar.

  Venda de samarretes  : 10 € 
• A l’Estanc Ca la Rosa i a la botiga Mercè Moda.
• A les activitats organitzades per la Comi i la JAC

 Servei de barra  
• A tots els actes de La Comi i la JAC. 

La Comissió de Festa Major es reserva el dret 
a modificar el programa i a suspendre les 

activitats en cas de pluja, de males actituds 
de les persones assistents, o per altres 

circumstàncies (abans o durant les activitats). 



presenta...
 L’Hostal de la Glòria 

Poema dramàtic en tres actes de Josep Mª de Sagarra

L’hostal, regentat per la Glòria i el seu marit Andreu, 
acull com tots els hostals un seguit de personatges 
des de pidolaires, treballadors i  fins a gent “ben 
senyora” com diu la Sra Flora. El tema es centra amb 
l’intent desesperat de la Roser, germana de Glòria, 
de seduir l’Andreu. L’arribada del jutge Tomàs de 
Forcadell fa que les atencions canvïin de destí.

A l’Auditori Teatre Calldetenes

1a funció:  divendres 23 de setembre a les 21 h 

2a funció:  diumenge 2 d’octubre a les 18 h 

 Preu únic: 9 € 

Venda anticipada: www.teatrecalldetenes.cat 
Venda d’entrades a taquilla una hora abans de 
l’espectacle. 

• Us recordem que un cop començada l’obra, les portes 
romandran tancades fins a la mitja part. Desconnecteu 
els telèfons mòbils.



Pubill jove

Pubilla jove

Pubill paquito

Pubilla paquito

Pubill senior

Pubilla senior

Categoria jove: de 18 a 30 anys
Categoria paquito: de 31 a 60 anys
Categoria senior: + 60 anys
No cal que siguin parella!

Posa els noms de qui consideres que representa 
millor el nostre poble per aquest any 2022. 

Els últims pubills i pubilles son...
2021: Anna Bonet i Sergi Molina | Núria Capdevila i Josep Freixa 
          Mercè Solà i Pep Alsina
2019-20: Anna Villegas i Pere Bertran | Concepció Coma i Josep Carrera
2018: Mariona Arumí i Sergi Casany | Lluís Guiteras i Conxita Tuneu
2017: Laura Aymerich i Oriol Peix | Sunsi Pujol i Josep Bigas

Cal dipositar les dues parts per separat a les urnes 
que trobareu a Ca la Cinta, a Mercè Moda i al bar 
Ca la Nena fins al dimarts 20 de setembre. 

Participeu al sorteig d’un paquet de Festa Major!

Família

Telèfon

El sorteig es realitzarà el dijous 22 de setembre al 
vespre, finalitzat el pregó.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que 
proporcioneu s’incorporaran, si s’escau, al fitxer automatitzat de registre 
de l’Ajuntament de Calldetenes per al seu tractament. L’Ajuntament de 
Calldetenes és l’administració responsable del fitxer. Podeu accedir a 
les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de 
Calldetenes, o mitjançant la seu electrònica.

Més informació: www.calldetenes.cat/ altres-continguts/proteccio-de-dades/

Voteu els pubills i pubilles, i participeu 
al sorteig d’un paquet de Festa Major !



 Amb el suport de: 

 Col·labora: 

 Organitza: 

Ajuntament 
de Calldetenes

Festa major
CALLDETENES

La Comi

Comissió



 MOLT BONA 
 FESTA MAJOR     

 2022 

RESUM D’ACTIVITATS
 Setembre 
 Del 18 al 25  Exposició d’artistes locals
 dv 9  Marxa dels Vigatans
 dg 11  Diada de Catalunya
 ds 17  Futbol | Tir al plat | Quina | Entrega dels Premis Literaris
 dg 18  Petanca | Tir al plat | Dinar | Sorpresa i Festa de l’espuma
 dl 19  Concert | Tast de cerveses
 dt 20  Trobada amb l’autora | Volei | Cata de vins
 dc 21  Llegida popular | Baixada de carretons
 dj 22  Cercavila | Pregó | Botifarrada | Correfoc | Concert
 dv 23  Tallers i jocs familiars | Cursa d’orientació | Sopar Jove 
             Espardenya Teatre | Concert Jove
 ds 24 La Mercè  Xocolatada i jocs infantils | Portes obertes pavelló
            Futbol |  Missa solemne | Sardanes | Cafè concert 
            Cercamúsiques | Festa teens | Festa Paquitos
 dg 25   Bitlles catalanes | Portes obertes pavelló | Bicicletada 
              Le Tour | Ball de Tornaboda | Castell de focs

 Octubre 
 ds 1  Fira de la Mercè | Pujada al campanar | Sardanes | Guateke
 dg 2  Caminada Popular | Ràpides d’escacs | Espardenya Teatre 

 Comparteix-nos la teva Festa Major #FMCalldetenes22 www.calldetenes.cat

www.fmcalldetenes.cat


