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Colla de Gegants i Capgrossos, Arrels de Barri, 
Colla Vella de Diables, Colia de Grallers, Colla de 
Trabucaires, Colla de Draconaires, Colla de 
Castellers. 

-+19.30 h 
Recorregut: pl. Església Major, pg. Mossèn Jaume 
Gordí, c. Rafael de Casanova, c. Sant Silvestre, 
c. Sant Josep, av. Generalitat, pl. de la Vila. 
Comptarà amb l'assistència de totes les figures 
colomenques de Festa: els gegants nous Genís i 
Margarida i els capgrossos l'agutzil Pere Alsina, el 
mestre Jaume Salvatella, el ferrer avi Francisquet, el 
taxista Miquelet i Joan Ubach. També participaran els 
capgrossos vells, els nans Pau i Pere, els planetes, els 
cavalls alats, la Salamandra dels Diables i el drac Blai, 
tot amenitzat per la música de la colla de Castelleres i 
la Banda de Nou Barris 
Organitza: Colles i entitats del CTPC 

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
A càrrec de 

.+ 20.30 h - Plaça de la Vila 

Justo Molinera va arribar a 
Santa Coloma l'any 1967. 
Des de fa 20 anys dirigeix la 
RTT Radio Tele Taxi una de 
les emissores més 
escoltades arreu de 
Catalunya. Amb motiu de la 
celebració d'aquest 
aniversari ha estat escollit 
com a pregoner de la Festa 
Major d'enguany. 

Festival Independent Santa 
Coloma - FISC 

21 h - Parc Europa 

El Festival Independent de Santa Coloma de 
Gramenet consolida su presencia entre los 
grandes festivales de verano y se convierte en 
una cita ineludible en el marco de la Festa 
Major d'Estiu de Santa Coloma. En su cuarta 
edición nos sorprende reuniendo nombres 
imprescindibles del panorama musical nacional. 
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REPIC DE FESTA MAJOR 
Església Major 

SEGUICI INAUGURAL PREGÓ DE FESTA MAJOR 

Concert 
BANDA MUNICIPAL DE NOU BARRIS 
Plaça de la Vila 

Recorregut: pl. Església Major, pg. 
Mossèn Jaume Gordi, c. Rafael de 
Casanova, c. San Silvestre, c. Sant 
Josep, av. Generalitat, pl. de la Vila. 
Organitza: Colles i entitats del CTPC 

A càrrec de JUSTO MOLINERO 
Plaça de la Vila 

SEXY SADIE. Es uno de los grupos mas prolíficos, 
prestigiosos y reconocidos internacionalmente que ha 
dado el pop español de los 90. Halagos les han llovido 
desde Michael Stipe de Rem, a Placebo, pasando por 
lggy Pop. 
La excepcional acogida de su último album por parte de 
crítica y público empuja a Sexy Sadie a viajar por todo 
el país en una extensa gira que les llevara hasta nuestra 
ciudad en una ocasión única. 

AUSTRALIAN 
BLONDE. Australian 
Blonde se forma en 1992, 
abanderando el 
movimiento alternativo de 
música independiente de 
principios de los noventa. 
Causan sorpresa por 
cantar en inglés y por el 

acusada uso de la distorsión en sus guitarras como 
fondo a unas cuidadas melodías pop. Después de 
presentarse en la mayoría de festivales: Benicàssim en 
tres ocasiones, Doctor Music en dos, Festimad, 
Esparrago Rock, etc., llegan a Santa Coloma con su 
última Lp "Lay it on the line" en el que demuestran su 
gusto adquirida por los clasicos del pop inglés y la 
tradición de la música americana, desde el country 
hasta el soul 

F.A.N. T.A. La representación colomense, punk rock 
con melodías pop que debutan en el escenario del parc 
Europa, despues de haberse hecho con las listas de 
Radio3. 

HOLLAND 
PARK 

Concert de cloenda del 
CORTOCIRCUIT 
AFRODIS BAND, 

OTOSIER , 
SA E OLD STORY, 

ANO DE SANTO, 
JOSE LUIS LOZANO 

.. 22 h - Mas Fonollar 

El Cortocircuit, el circuit de música per a grups novells 
de Santa Coloma, clourà la seva tercera edició en el 
marc de la Festa Major amb les actuacions dels grups 
que han participat realitzant concerts durant tot l'any a 
les sales colomenques: CCM Molinet i Taberna Web. 

Organitza: Program Music 

RECEPCIÓ OFICIAL A LES ENTI
TATS CIUTADANES 
Commemoració del Centenari del 
Poblat Ibèric. 

Festival Independent Santa 
Coloma - FISC 

Concert de cloenda del 
CORTOCIRCUIT 

Can Roig i Torres 

SEXY SADIE, 
AUSTRALIAN BLONDE, 
HOLLAND PARK, 
F.A.N.T.A 
FISC sessions: CAD 73 (breakbeat) 
Parc Europa 

AFRODISIAN BAND, 
MOTOSIERRAS, SAME OLD STORY, 
MANO DE SANTO, JOSE LUIS 
LOZANO 
Mas Fonollar 
Organitza: Program Music 



Concert 
Orquestra LOS PASANTES 
+ ···"'••L.L.. V 

-+ 23 h - Plaça de la Vila 

FORMULA V. Maximos superventas de los 60's y con 
una colección de canciones que llegaran a ser himnos 
juveniles, Formula V han conseguido perpetuarse en la 
memoria de la gente y ser unos clasicos de la música 
del sigla XX: "Cuéntame", "Eva Maria", "Vacaciones de 
verano", "la fiesta de Blas", "Tenga tu amor" y otras 
tantas quedaran para siempre como las eternas 
canciones que mantienen vivos aquellos años de las 
primeras melenas y pantalones acampanados. 

Concert Ball 

Ball 
O questra QUO UM 

-+ 23 h - Plaça del Rellotge 

Jazz 
P RPETUUM MOBILE + 
JAÇ 11 

-+ 24 h - Can Roig i Torres 

PERPETUUM MOBILE. És una proposta de jazz-fusió. 
La improvisació es el fil conductor d'unes composicions 
que desenvolupen el diàleg entre els instruments fent 
que cada interpretació esdevingui única. 

JAÇ LLATI. Una interessant orquestra de latin jazz de petit 
format, amb un gènere arriscat on hi té cabuda la 
improvisació 
barrejant el jazz 
amb la salsa, amb 
musiques d'aquí i 
de Cuba 
interpretant 
clàssics amb 
arranjaments de 
Ramon Escalé. 

Jazz 
LOS PASANTES + 
FORMULA V 
Plaça de la Vila 

Orquestra QUORUM 
Plaça del Rellotge 

PERPETUUM MOBILE + JAÇ LLATI 
Can Roig i Torres 

--+ De 1 O a 14 h - Carrer Victor Hugo, Parc 
Moragues, Piscines de Can Zam , Pistes de 
petanca, lnstiM Puig Castellar i instal·lacions 
esportives de Can Zam 

Totes les activitats són gratuïtes i obertes a totes les edats!!!! 

TORNEIG DE PEJANCA FESTA DELS ESCACS Al CARRER 
Pistes de petanca del CP Santa Coloma Simultànies d'escacs amb el 
Organitza: Club de petanca de Santa Coloma campió de Catalunya Lluís Homs 

i escacs gegants 
Plaça de la Vila 

Festa infantil i esportiva Organitza: Secció d'Escacs La Ca/mena 

CAN ZAM AMB LA FESTA 
Can Zam 

■l■M 
1 es. JORNADES DE CòMIC 
INDEPENDENT SANTA COLOMA 
Mostra de fanzines Exposició 
d'autors "LA BASKA" 
Matí i tarda 
Jardins de Can Sisteré, c. Sant Garles 
Organitza: La Baska 



Inauguració exposició 
CHISCANO 
Trayectoria artística 
1960-2002 
~ 13 h - Can Sisteré 

Aquesta Festa Major, Manuel Chiscano presenta a Can 
Sisteré una exposició molt representativa de tota la seva 
producció. Sota el títol "Chiscano, trayectoria artística 
1960-2002", en les obres de la mostra podem apreciar 
la maduresa del treball de l'artista al llarg de tota la seva 
evolució creativa. 

Manuel Chiscano és un dels artistes més veterans i 
més coneguts de Santa Coloma. Parlar de Chiscano és 
parlar de surrealisme, de figuratiu, de molts anys d'ofici, 
de bona tècnica i de bon art. 

L'exposició és una petita mostra antològica, amb una 
selecció d'obres que fa un recorregut cronològic per les 
diferents etapes creatives i estils de l'artista: Pintures 
que van del figuratiu a l'abstracció, on Chiscano ha fet 
una reduïda i molt peculiar incursió, passant pel 
surrealisme que és la part troncal de la seva obra i 
moviment en el qual l'artista expressa millor la seva 
capacitat creativa i amb el qual s'identifica plenament. 
La mostra inclou també una sèrie de dibuixos. 

~ Fins el 29 de setembre 

Revista per a la gent gran 
ADRIAN TANQUIA, XAVI, 
MERCHE LOIS, BALLET 
ELITE 
~ 18 h - Mas Fonollar 
Organitza: Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

Inauguració exposició 
ESCOLA l CERÀMICA 
~ 20 h - Museu Torre Balldovina 

Exposició que presenta els 
treballs dels alumnes de l'Escola 
de Ceràmica realitzats al llarg 
del curs mig inspirats en les 
peces que. ens van deixar els 
nostres avantpassats, els ibers. 
Organitza: Escola de ceràmica de 
Santa Coloma 

~ Fins el 29 de setembre 

Inauguració exposició 
CHISCANO. Trayectoria artística 
1960-2002 Can Sisteré 

Revista per a la gent gran 
ADRIAN TANQUIA, XAVI, MERCHE 
LOIS, BALLET ELITE 

COBLES CONTEMPORÀNIA 
l THERMALENCA 
Ballada de sardanes de conjunt 
a dues cobles amb exhibició de 
colles sardanistes. 

Torneig de futbol sala 
MEMORIAL URRlffl 
Pavelló Nou 
Organitza: Penya Barcelonista Gol 3000 

Mas Fonollar 
Organitza: Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

Plaça de la Vila 
Organitza: Patronat Pro-Aplec i Amics de la 
Sardana del CEP 

Festival Independent Santa 
Coloma -FISC 
FANGORIA, BONDAGE, 
GARROTS, LES INSIDERS 
~ 21 h - Parc Europa 

FANGORIA. Una de las visitas mas esperadas de la 
Festa Major, ALASKA. 
Una vez mas, Fangaria da en el clavo, como llevan 
haciendo mas de diez años, y nos remite a su 
particular, enigmatico, inquietante e intimista universo 
tan bien reflejado en sus letras. A ritmo de baile 
presentaran su última disco "Naturaleza Muerta", que 
consigue la unión y equilibrio perfecta entre una música 
alegre, bailable y discotequera. 
"No sé qué me das", es un estribillo arrebatador 
culpable de saturar todas las pistas de baile 

BONDAGE. Nació en Barcelona, de los antiguos 
componentes de Dr. Love y Los Negativos, a finales de 
1998. Teloneros de Oasis, Ocean Colour Scene y The 
Cranberries. Nos presentan su directa contundente que 
les confirma como uno de los grupos con mas tablas 
del panorama pop nacional. 

CARROTS. Auténticos maestros en el arte de crear 
paisajes musicales repletos de matices, 
Ecos de bandas actuales como Gorky's Zygotic Mynci, 
Supergrass o Beck se mezclan con maestros de la talla de 
Beach Boys, Kevin Ayers y Beatles con un resultada final 
que inevitablemente remite a la personalidad única del 
propio grupo, que pasa a todos ellos por su personal filtro 
de color y purpurina. Grabado por el prestigiosa productor 
Paco Loco y masterizado en Boston, Estados Unidos. 

LES INSIDERS 

-.ljlilli,j.-..■ Taula Rodona. 
Inauguració exposició 
ESCOLA l CERAMICA 

· Museu Torre Balldovina 

LA CANTERA EN B. MUNOO DEL CÓMIC 
Amb C. Az¡qa, J. Coll, S. de Veracruz, M. Monné. 
Modera: R. Aparici(). 

Mas Fonollar 
Organitza: la 8asl<a 

Teatre QUADRE ESC~IC LA COLMENA 
"VERNISSATGE" de Vaclav Havel. 
Can Roig i Torres 
()(ganitza· Quadre Escènic la Ca/mena 

Festival Independent Santa Coloma 
- FISC 
FANGORIA, BONDAGE, GARROTS, 
LES INSIDERS 
FISC sessions: RICKY aka RICARDO 
(hip-hop) 
Parc Europa 



CORREFOC DE FESTA 
MAJOR 
Drac i Diables de Nou Barris, Tolc del Clot, Pàjara 
de Terrassa, Colla de Diables i Poll Foll de 
Ripollet, Colla de Diables de Bellvitge, la Rata de 
Bellvitge, Colla de Diables de Badalona, Colla 
Vella de Diables de Santa Coloma i Colla de 
Draconalres de Santa Coloma. 

-+ 22 h - Recorregut: Parc Europa, av. Francesc 
Macià, av. Santa Coloma, pl. Pau Casals 
Organitza: Colla de Draconaires de Santa Coloma 

INSTRUCCIONS PER A GAUDIR DE LA FESTA DEL 
CORREFOC AMB SEGURETAT 
• No llençar aigua 
• No aparcar el cotxes en el recorregut 
• Tancar portes, finestres i balcons 
• Protegir els aparadors 
• Recollir la roba estesa i plegar els tendals 
• Treure obstacles del carrer 
• Portar sabates esportives, roba de cotó amb 

mànigues, pantalons llargs i barret de roba o palla 

AQUESTES NORMES SÓN MOLT IMPORTANTS PER 
EVITAR QUE EL CORREFOC SIGUI PERILLÓS PELS 
PARTICIPANTS l PEL PÚBLIC 
Tot el públic que participa en el Correfoc és el 
responsable primer i únic dels accidents que puguin 
succeir. 

Teatre 

Teatre 
PEPE RUBIANES 
"Rubianes Solamente" 
-+ 22 h - Teatre Sagarra 
-+2a Funció: diumenge, 1 de setembre 

Acostumbra a salir al escenario pulcramente vestida de 
negra. Con un gesto, la gente sonríe como si le conociera 
de toda la vida. En la primera onomatopeya, el pública -a 
quien ama sobre todas las cosas-se entrega. Rubianes 
Solamente son dos horas de derroche, humor, provocación 
y carcajada extasiante: seguidores fieles (¡he visto todos 
sus espectaculos!), adeptos compulsivos (cada cierto 
tiempo necesito una dosis de Rubianes), recomendados 
ajenos (a mi mujer le encanta), visionarios repentinos (vi la 
cola y tuve que entrar), recién resucitados (me lo recetó el 
terapeuta para superar el trauma de la separación), lúcidos 
casuales (pasaba por allí ... ), repetidores aventajados (con 
ésta ya van 7 veces: me lo sé de memoria) y devotos varios 
(¿no le van a hacer ningún monumento a este hombre?) 
continúan llenando los teatros. Las malas lenguas cuentan 
que Rubianes se inventa al pública, pern se equivocan: 
Pepe, se reinventa en cada función, gracias al pública. 

Intèrpret PEPE RUBIANES Textos: PEPE RUBIANES Disseny 
d'illuminació. Tècnic de llums i so: JOSEP PARRAMÓN 
Regidora: MARIA ROSALES 

Venda anticipada de localitats 
A totes les oficines de Caixa de 
Catalunya en horari d'atenció al 
públic. Servei de Tel-entrades 902 
10 1212 i Internet: 
www.telentrada.com 

Venda a la taquilla 
del Teatre 
Si hi ha entrades _disponibles es 
vendran els mateixos dies de les 
representacions. La taquilla del 
Teatre Sagarra obrirà dues hores 
abans de l'inici de l'espectacle. 

Preu: 15 € 

Revista Musical CORREFOC DE FESTA MAJOR 
Recorregut: Parc Europa, av. 
Francesc Macià, av. Santa Coloma, 
pl. Pau Casals 

PEPE RUBIANES 
"Rubianes solamente" 
Teatre Sagarra 

EVELIN, MERCHE LOIS, ALAZAN, 
JOAN DOMINGUEZ, EUGENI, Ballet 
ELITE 

Organitza: Colla de Draconaires de Santa 
Coloma 

Plaça del Rellotge 

l 

Revista Musical 
EVELIN, MERCHE LOIS, ALAZAN, 
JOAN DOMÍNGUEZ, EUGENI, 
Ballet ELITE 
-+23 h - Plaça del Rellotge 

Folk SC 
LA BANDA D'EN VINAIXA + 
POCA SOLFA 
-+ 23 h - Can Roig i Torres 

En l'època que va viure en 
Vinaixa, pensar a arribar a 

l'any 2002 devia ser 
més estrambòtic que 
llegir un llibre 
d'aventures o veure 
una pellícula 
futurista, encara més 
pensar que aquest 

any hi hauria un grup 
que portaria el seu nom i 

que tocaria temes de ball 
que en més d'una ocasió, ell 

devia haver ballat a l'envelat de qualsevol poble que 
estigués de Festa Major. 

Organitza: Tribal/coloma 

FolkSC Concert 

Concert 
ORQUESTRA SINCHRONICITY + 
APACHE EN DIRECTO 

-+ 23 h - Plaça de la Vila 

APACHE EN DIRECTO. La banda con el mejor directa 
de este país. No es de extrañar. Para los que los hayan 
visto, ahora llega el momento de revivir lo que es la 
experiencia de ver a Apache en cualquiera de sus 
patentes y apoteósicos directos. 

LAST TRAK 2002 
LA BANDA D'EN VINAIXA 
+ POCASOLFA 
Can Roig i Torres 

SINCHRONICITY + APACHE 
Plaça de la Vila 

"La última fiesta del verano" 
Mas Fonollar 
Organitza: Santako Club 

Organitza: Tribal/ Coloma 



Tradicions 
V TROBADA DE PUNTAIRES 
~ 10.30 h - Jardins de Can Sisteré 

Com ja és tradicional als jardins de Can Sisteré es 
concentraran més de cinc-cJ)ntes puntaires per demostrar 
l'art de fer puntes. Una bona ocasió per descobrir una 
tradició que cada dia compta amb més seguidors. 
l.'.Associació de Puntaires vol agrair la col·laboració de 
totes les persones i entitats que els ha donat suport. 

Organitza: Associació de Puntaires 

Exposició 
ELS COLORISTES 
~ 11 h 

Plaça Manent 

La tradicional exposició de 
Festa Major del Grup d'Art 
Els Coloristes tornarà a omplir la plaça Manent amb els 
quadres dels artistes de l'entitat dins d'un ambient 
matinal alegre i participatiu. Aquí tenim una cita artística 
que tothom pot compartir, tot contemplant un important 
ventall de pintures coloristes, que converteix l'espai en 
un agradable racó cultural del diumenge de Festa. 

Organitza: Associació d'Art Els Coloristes 

Tradicions 
TROBADA DE GEGANTS 
Colles de Malgrat de Mar, Badalona, Esplugues 
de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Corbera de 
Llobregat, Arrels de Barri i Santa Coloma de 
Gramenet. 

~ 11.30 h - Recorregut: parc Europa, 
av. Fancesc Macià, pg. Llorenç Serra, 
pl. Vila 

MIGADA POPULAR 
~ 12 h - Parc Europa 

Organitza: Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

CURSA CICLISTA DE FESTA 
MAJOR PER A FEDERATS 
Circutt urbà: av. Generalitat, pg. Llorenç 
Serra, av. Santa Coloma 

Exposició. ELS COLORISTES 
Plaça Manent 

MIGADA POPULAR 
Parc Europa 

Organitza: Club Ciclista Colomenc 

V TROBADA DE PUNTAIRES 
Jardins de Can Sisteré 
Organitza· Associació de Puntaires 

Organitza: Associació d'Art Els Coloristes 

TROBADA DE GEGANTS 
Recorregut: parc Europa, av. Fancesc 
Macià, pg. Llorenç Serra, pl. Vila 
Organitza: Colla de Gegants i Capgrossos de 
Santa Coloma 

Organitza: Coordinadora de Jubilats 
Pensionistes 

Festa infantil 
TATXIN TATXAN 
CIRC AL PARC 
Parc Europa 
Matí i tarda. 

~ Matí i tarda 
Parc Europa 

Es faran tallers de circ on tothom hi podrà participar 
aprenent diferents tècniques de circ; hi haurà 
actuacions itinerants per tot el recinte, espectacles en 
punts fixos, un grup de cercavila, que inaugurarà 
l'activitat, farà petites intervencions i tancarà la festa. 

"Desasbosus cirkus11 es farà càrrec dels Tallers de 
Circ, per fer-ne petites exhibicions. 

"Los Discipulos de Morales" és el grup de cercavila 
que ens acompanyarà tot el dia. 

"El Negro y El Raco", malabaristes, bufons, 
clowns ... faran petites actuacions itinerants per tot 
l'espai, dura,nt tot el dia. 

En 'llaroli11
1 actor-clown, malabarista i monociclista, 

farà diverses aparicions tot al llarg del matí. 

''El Circ Pànic", amb la corda fluixa, el cable, el 
màstil xinès i, fins i tot, el seu gos, realitzarà la seva 
actuació, a la tarda. 

"El Circo Dellclas" ens acompanyarà tot el dia. Els seus 
components, per separa~ faran sortides en diferents llocs i 

actuaran amb el seu espectacle sencer de trapeci fix: teles, 
acrobàcies aèries ... , al matí i a la tarda. 

AIXECADA DE CASTELLS 
Vailets de Ripollet i colles de 
Castellers de Co01ellà, Sabadell, 
Mollet i Santa Coloma. 
Plaça de la Vila 
Organitza: Colla de Castellers de Santa Coloma 

És una producció de ~ Segre 
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PAELLA POPULAR 
-+15 h - Parc de Can Zam 

Veniu tots al Parc de Can Zam a compartir més de 
3.000 racions de paella de Festa Major. Podreu disfrutar 
amb la família d'un bon dia de pícnic. 

INGREDIENTS PAELLA 
250 kg. de costella de porc, 175 kg de calamar, 200 kg de 
musclos, 60 kg de l/agostins, 85 kg d'escamarlans, 300 kg 
d'arròs, 900 l. d'aigua, 140 kg. de tomàquet triturat, 90 l. d'oli, 
70 kg. de pebrot verd, 38 kg. d'alls, 1.5 kg de pebre negre, 1.5 
kg de pebre vermell, 6 kg. de sal 

Ball per a la gent gran 
ORQUESTRA LIBERTY 
-+ 18 h - Mas Fonollar 
Organitza: Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

Com ja és tradicional 
les activitats per a la 
gent gran es 
concentren al Mas 
Fonollar, la tarda del 
dissabte amb una 
sensacional revista 
musical i el 
diumenge ball amb 
l'orquestra LIBERTY. 

--

Festival de Jotas 
CENTRO ARAGONÉS DE 
SANTA COLOMA 
-+ 19 h - Can Roig i Torres 
Organitza: Centro Aragonés "Virgen del Pilar" de Santa Coloma 

El centro aragonés de Santa Coloma debutara en Can 
Roig i Torres. La rondalla lleva todo el año ensayando 
para ofrecer un magnífica espectaculo de cante y baile. 

Concert de Festa Major 
ORQUESTRA CARUSSONE 
-+ 19.30 h - Plaça de la Vila 

Ul 1•1tw 
PAELLA POPULAR 
Parc de Can Zam 

Festival de Jotas. CENTRO Concert de Festa Major 
ORQUESTRA CARUSSONE 
Plaça de la Vila Organitza: La Sirena. Els congelats 

Ball per a la gent gran 
ORQUESTRA LIBERTY 
Mas Fonollar 
OrganitzE: Coordinadora de Jubilats l P!lnsionistes 

ARAGONÉS DE SANTA COLOMA 
Can Roig i Torres 
Organiza: Centro Aragonés • Vir gen del Pilar" de 
Santa Coloma WfJW 

Teatre 
PEPE RUBIANES 
"Rubianes solamente" 
Teatre Sagarra 

Nit de sevillanes 
BRISA DE MARISMA + 
GUADAWARAFE 

Cantada 
d'havaneres 
4 Vents 
-+22.30 h -+ 22 h - Plaça del Rellotge 

Aquests dos grups 
colomencs faran 
vibrar un cop mes 
la plaça del 
Rellotge al ritme 
de les populars 
sevillanes que ells 
interpreten a la 
perfecció. 

Concert 

Can Roig i 
Torres 

La cantada d'haveneres és 
tot un clàssic en la 
programació de la Festa 
Major. Any rere any el 
públic de Can Roig i Torres 
es mou a ritme mariner tot 
degustant un got de rom. 

-+23 h 
LA CAJA DE PANDORA Parc Europa 

LA CAJA DE PANDORA 
se ha cerrado y, como 
bien dice la mitología 
griega, "la esperanza 
es lo única que queda 
dentro". Así estos seis 
catalanes presentan su 
primer album en el 
Parc de Can Zam "A 
Nuestra Vida Otro 
Sentida". 
Con especial cariño se espera 
a Salva Gonzalez, colomense 
de toda la vida y bateria de 
este grup□ 

Nit de sevillanes 
BRISA DE MARISMA 
+ GUADALJARAFE 
Presenta: Manuel Calderón 
Plaça del Rellotge 

1{11111 
Cantada d'havaneres 
4 VENTS 
Can Roig i Torres 

wnw 
Ball 
ORQUESTRA CARUSSONE 
Plaça de la Vila 

IIIDIIII 
Concert 
LA CAJA DE PANDORA 
Parc Europa 



Animació infantil amb 
PEP LÓPEZ 
"Sopars de duro" 
~ 12 h - Plaça de la Vila 

Espectacle infantil plantejat sobre la participació directa 
del públic. Repertori inèdit i de creació pròpia, en alguns 
casos adapta temes tradicionals en balls, danses, etc. Es 
treballa sense guió i jugant amb la improvisació de cada 
moment, públic, espai, situació, edats ... 

Teatre 
G. T. CASAL DE LA GENT GRAN 
ALBERT FRANCÀS 
"Els joves de la 3° edat" 

EDIi 

~ 17.30 h 
Mas Fonollar 

Organitza: Casal de la gent gran 
Albert Francàs 

ifl 111■ 

Audició de sardanes 
COBLA CIUTAT DE 
CORNELLÀ 
~ 19 h - Jardins de Can Sisteré 
Organitza: Patronat Pro-Aplec i Amics de la Sardana del CEP 

Espectacle folklòric 
ORQUESTRA 
DELIRIO CUBANO 
~ 19 h - Plaça de la Vila 

Ela 
Animació infantil amb 
PEP LÓPEZ "Sopars de duro" 
Plaça de la Vila 

Teatre "Els joves de la 3" edat" 
GRUP DE TEATRE CASAL DE LA 
GENT GRAN ALBERT FRANCÀS 
Mas Fonollar 

Audició de sardanes 
COBLA CIUTAT DE CORNELLA 
Jardins de Can Sisteré 
Organitza: Patronat Pro-Aplec i Amics de la 
Sardana del CEP Organitza: Casal de Ja gent gran Albert Francàs 

Espectacle piromusical 
PIROTÈCNIA IGUAL 

~ 22.30 h - Parc de Can Zam 

El parc de Can Zam tornarà a viure una nit màgica, amb 
l'espectacular festival de llum, so i color. 

Pirotècnia Igual, instal'ladora del castell des de fa 24 
anys a la nostra ciutat, ha guanyat el primer premi 
JUPITER D'OR en el Festival d'art Piromusical de 
Montreal, Campionat del món 2001. 

ftf!tl■ 

Concert 
CHEB BALOWSKI 
~ 23 h - Plaça de la Vila 

És una banda de rai, el seu estil reflecteix el caràcter 
intercultural de la música amb una arriscada posada en 
escena (onze persones, secció de vents, percussionistes, 
violí..). Balowski és el nom d'una família (interpretada 
tota per un únic actor) de la sèrie de televisió "The Young 
Ones", família polonesa en el Londres dels anys 80. 
Cheb és l'apelatiu que s'utilitza al Magreb per a definir 
els joves cantants de rai. Balowski representa la visió 
deformada del rock anglosaxó i Cheb la mescla de 
tradició i de contemporaneïtat, dos referents ja per sí 
mateixos bastards. 

ll!lilll 
Espectacle folklòric 
ORQUESTRA DELIRIO CUBANO 
Plaça de la Vila 

Espectacle piromusical 
PIROTÈCNIA IGUAL 

Concert CHEB BALOWSKI 
Plaça de la Vila 

Parc de Can Zam 



Fi de festa 

CHENOA 
en concert 

-+ 23 h - Parc de Can Zam 

IEIIIIII 
Fi de festa 
CHENOA 
Parc de Can Zam 

Fue una de los 6 concursantes finalistas de Operación Triunfo. El 
jurado no la nominó nunca lo que demuestra su calidad musical Y 
su indudable profesionalidad. De todos los te mas interpretados por 
los cantantes de OT "Sueña" (Chenoa-Rosa) y "Escondidos" 
(Chenoa-Bisbal) han sido las dos canciones preferidas por el 
público. ¿El denominador común de estos dos éxitos? CHENOA que 
ya ha vendido mas de 200.000 copias de su primer album que salió 
a la venta el 22 de abril y que ha sido un éxito rotundo. 

11 de Setembre 
Diada de Catalunya 

-+ 11 h - Plaça de la Vila 
a la 

Ofrena floral a càrrec de la corporació municipal i representants 
de les entitats ciutadanes 
El Cor de Veus Blanques i Cor Jove de l'Escola Municipal de 
Música Can Roig i Torres; i Orfeó Tanit de Sta. Coloma de 
Gramenet interpretaran Els segadors i L'Empordà. 

-+13 h 
VIII delCTPC 
Les Colles i entitats d'aquest centre oferiran una JORNADES DE 
PORTES OBERTES 

-+ 19 h - Església Major 
T DE L'11 DE SETEMBRE 

Quintet de corda Solistes de l'Orquestra 
Sintònica del Vallès 

Santiago Juan, violí; Javier Mateos, violí; Levon Galstian, viola; 
Romain Boyer, violoncel; Joan Collell, contrabaix 

Programa: Obres de Boccherini, Dvorak i Brotons 

L'Orquestra Simfònica del 
Vallès, OSV va néixer l'any 1987 
en el si de l'Associació d'Amics 
de l'Òpera de Sabadell. Aquest 
quintet de corda format pel 
concertino i els solistes de l'OSV, 
és una mostra del tarannà 
d'aquesta orquestra que aposta 
per la qualitat i per la difusió de 
la música de tots els temps. 
Amb el patrocini de Fundació 
Caixa de Sabadell 

30, 31 d'agost, 1 i 2 de setembre 
L'Ateneu popular a la Festa Major 
Glorieta Parc Europa 

30, 31 d'agost i 1 de setembre 
Programa d'escacs Festa Major 
Cooperativa La Colmena 
Organitza: Secció d'Escacs de La Colmena 

Del 30 d'agost al 7 de setembre 
X Torneig d'Escacs Tancat 
V Torneig Juvenil d'Escacs "Ciutat de 
Santa Coloma" 
Centre Cultural Popular del Barri del Fondo 
Organitza: Agrupació de Veins Districte VI Barri del 
Fondo 

31 d'agost 
TORNEIG DE FESTA MAJOR DE BILLAR 
Cooperativa La Colmena 
Organitza: Secció de billar La Ca/mena 

2 de setembre 
Presentació del nou equipament muni
cipal Casa de la Solidaritat i la Pau de 
Santa Coloma 
Irlanda 39, baixos 

6, 7 i 8 de setembre 
4art. Memorial de bàsquet II Joan del 
Moral" 
F.C. Barcelona, Joventut de Badalona, 
Pamesa Valencia, Adecco Estudiantes, 
Unicaja de Ma.Jaga, Siemens Cornellà, Asvel 
de Villeurbanne, C.B. Santa Coloma. 
Pavelló M. de la Bastida 
Organitza: Club Bàsquet Santa Coloma 

7 i 8 de setembre, de 9 a 20 h. 
VIII Torneig de Festa Major Futbol 7 
Camp de futbol Nicola.s Longaron 
Organitza: Club Esportiu Calaf Gramenet 

a llegada de la Línea 9 del metro a Santa Coloma sera 
sin duda uno de los logros mas importantes para esta 
ciudad en los últimos años. Algo indudablemente tan 

positivo para todos comporta cuestiones asociadas que 
conllevan algunos cambios. 

Pero ha sído a finales de julío cuando la Generalitat y la 
empresa responsable de las obras nos han confirmada el 
calendario de inicio de las mismas. Según el cual a partir de 
principios de agosto quedara afectada la zona de Can Zam. 
Este hecho hace, por tanto, incompatible la instalación de la 
Feria como mínimo mientras dure este proceso. 

Hasta el último momento hemos trabajado con la hipótesis 
de que las operaciones en el espacio donde tradicional
mente se ha instalado la Feria de Atracciones i Entidades se 
iniciaran después de las fechas de la Festa Major 2002. 

A esta circunstancia se añade la falta dentro de la ciudad de 
un espacio que reúna las condiciones que permitan trasla
darlo a otro Jugar. 


