
 12 h HISSADA DE LA SENYERA i 
  CARAMELLES al Puig

 12.30 h ENTREGA DE PREMIS del
  Certamen Literari al Puig

 17:30 h GIMCANA FAMILIAR a la 
  piscina de la Guàrdia*

 21:30 h CINEMA A LA FRESCA a la
  Plaça Major

SETEMBRE - DIVENDRES

SETEMBRE - DISSABTE

 9 a 13 h MERCAT D'ENTITATS 
  I NEGOCIS a la 
  Plaça Major

 9 a 14 h CALDERSJUGA 2020 
  a càrrec de Caldaus
  davant del Centre Cívic*

 17 h ESPECTACLE INFANTIL a càrrec
  de la Companyia Jordi del Río
  a la Plaça Major 

 18 h QUINTO a càrrec de Joan Puig
  a la Plaça Major*

 20 h MISSA VESPERTINA 

 20 h Fase final 1R TORNEIG
  DE VÒLEI I FOODTRUCKS 
  a la piscina de la Guàrdia*

  A continuació PISCINA NOCTURNA

SETEMBRE - DIUMENGE11

12

13

 8 h CAMINADA POPULAR. (No hi
  haurà botifarrada, només beguda 
  i fruita) Sortida des de 
  la Plaça Major*

 12 h MISSA SOLEMNE i CANTADA de
  Taral·lejant Albades 
  a la Plaça Major

 17 h PARTIT DE FESTA MAJOR 
  a Les Escomes

 18 h HAVANERES a càrrec de 
  Barca Mitjana amb ROM CREMAT  
  a la Plaça Major

 20 h MONÒLEG a càrrec de Yolanda
  a la Plaça Major

 Per acabar CLOENDA i ENTREGA 
 DE PREMIS de Festa Major 
 a la Plaça Major

Tots els actes amb * 
requereixen inscripció 

prèvia que es pot fer 
seguint aquest enllaç o bé 

als comerços del poble.

6, 10, 11, 12 i 13 de setembre

@festescalders



 18 h  MICROTEATRES a la Plaça
   Major amb T.U.P.P.E.R.S i 
   Tu. Yo. Y la otra a càrrec de 
   La Monyos

 17 h  TEATRE INFANTIL   
   a la Plaça Major   
   a càrrec d’Engruna
 17 h  TORNEIG DE PING-PONG  
   a la Plaça Major*
 18 h  CLASSE DE ZUMBA a la
   Plaça Major a càrrec de la Irina*
 19.30 h IOGA & LIVE MUSIC 
   al Castell de Calders 
   a càrrec de Judit i Elisa*
 21 h  SOPAR DE CARMANYOLA 
   per colles a la Plaça Major*
 22h  PREGÓ DE FESTA MAJOR 
   a la Plaça Major

a continuació CASTELL DE FOCS

I després ESPECTACLE MUSICAL amb
MARC ANGLARILL 

a la Plaça Major.

SETEMBRE - DIUMENGE6

SETEMBRE - DIJOUS10

En el moment d’escriure aquestes lletres no 
estic plenament segur de com serà la Festa 
Major d’enguany. Un mes i mig enrere crèiem 
que no la podríem celebrar..., però vista 
l’evolució de la pandèmia que a tots ens ha 
afectat i sense cantar victòria, podrem fer 
una Festa que espero serà força reeixida; 
això sí, amb la prudència que ens marquen 
les autoritats sanitàries. Tot a la fresca 
i esperant que el temps ens acompanyi, 
gaudirem d’activitats per a totes les edats 
en el context saludable del nostre poble 
carener. Potser és un petit miracle poder-la 
celebrar vist d’on venim, però caminem per 
superar un entrebanc no previsible i espero 
que ho començarem a fer compartint entre 
tots l’acte social més important de l’any..., 
però amb 2 metres de distància, per si de 
cas!

Gràcies a la Comissió pel seu treball i Feliç 
Festa Major 2020!

Eduard Sánchez 

Alcalde

Enguany, i com en tants altres pobles 
i ciutats, la Festa Major ve precedida, i 
condicionada, per la que ha estat una de les 
crisis més importants del segle XXI, sinó 
la que més. La Covid-19 ha condicionat les 
nostres vides, i la manera com nosaltres les 
hem viscut fins ara. 

No obstant això, tenim el compromís com 
a poble de preservar les nostres festes, 
tradicions i cultura, ja que són el resultat 
del fer col·lectiu, tan característic nostre, i 
sense el qual, sortir d’aquesta crisi hauria 
estat un repte encara més gegantí. 

Us convidem a ser-ne la part més important. 
A sentir i a viure cada moment de la Festa 
Major com un moment especial, envoltats 
de la família, dels amics i amigues, dels 
veïns i veïnes.

Preguem que se segueixin, en tot moment, 
les indicacions i recomanacions (màscara, 
gel hidroalcohòlic, distància de seguretat i 
inscriure’s als actes que requereixin inscripció 
prèvia) del Departament de Salut de la 
Generalitat, tanmateix les de l’organització 
a fi de poder viure una Festa Major segura. 

Des de la Comissió de Festes, us desitgem 
una molt bona Festa Major 2020.

Comissió de Festes de Calders

SETEMBRE7,8 i 9
 19 a 22 h Classificatòria 1R TORNEIG 
   DE VÒLEI a la piscina de la 
   Guàrdia*


