
Noms de Ja Festa . ~----- Festa Major 2005 

Un any més, els 
gegants Genís i 
Margarida, acom
panyats del drac 

La Comissió Municipal de Festes està formada per: 

José Manuel Alba, José Manuel Arcos de Haro, Trinidad Bautista, Eliseo Colomer, Josep Ma. Cortés, Teresa Díaz, 
Encarna Escudero, Montserrat Espejo, Manuel Estremeiro, Mateo Tomas Fau, Silvia Fernandez, Sergi Ferrando, 
Ricardo Garcia, E. del Pilar Gimenez, Paquita Jiménez, Eusebi Uorens, Margarita Manzanares, Carles Masip, Frandsco Molina, 
Carme Morales, Paqui Moreno, Bienvenida Morata, Manuel Nogales, Jaume Raul, Carme Rodríguez, Isabel Maria 
Rodríguez, Antoni Samper, Fidel Sanchez, Manuel Sanchez, Candido Serrano, Ariadna Sicilia, Rafael Paloma, 
Jordi Pertegaz. 

El cartell de la Festa Major l'ha 
dissenyat l'artista colomenc 
Santos de Veracruz. 

Maquetació del programa: 
Lavinia Jaraba 

Don Quixot Ballet, Pregó, Jordi Bonell Trio, 
Trabucaires, Rojas, Mihoko Ono, Correfoc, 

Moncho, Draconaires, Trafic, Tokio Sex Destruction, 
Diables, Xirriquiteula, Actes esportius, Sanngar Tari, 

Geganters, Orquestra Cimarrón, Grallers, 
Muchachito Bombo Infierno, Cursa Ciclista, 

Amanida Folk, Folk SC, Arrels de Barri, 
Dj's Baremoto, Orquestra Duetto, Ball d'Avis, Cycle, 

La Familia Rústika, Cobla Contemporania, 
FI SC-Sintonitzza, F.A.N.T.A., Sofas Martínez, 

La Maña, Castellers, Cobla Mediterrania, Pep Callau, 
Cortocircuit, Tierra del sur, Morralla, Cantada 

d'havaneres, El Bergantí, La Revista Musical, 
La Excepción, Guadaljarafe, 

Trobada Puntaires,Pocasolfa, Piromusical, Brisa de 
Marisma, Maguilaz, Disco Mòbil, La Kinky Beat, 

Escacs al Carrer, Pep López, Posa'm un suc, Macedònia, 
Repic de FM, Marcel Gros, Recepció d'Entitats, Expo Rex, 

Festival de Jotas, Amanda, Els Coloristes 

l 

19,00 h. 
REPIC DE FESTA MAJOR 
Església Major 

19.30 h. 
SEGUICI INAUGURAL 
Colla de Gegants i Capgrossos, Arrels 
de Barri, Colla Vella de Diables, 
Colla de Grallers, Colla de Trabu
caires, Colla de Draconaires, Colla 
de Castellers. 

Recorregut: 
Pl. de l'Església Major, pg. Mossèn Jaume 
Gordi, c/ Rafael Casanova, c/ Major, 
c/ Sant Carles, Psg. Llorenç Serra, Plaça 
deia Vila. 
Organitza: Colles i Entitats CTPC Joan 
Pairé. 

Blai, la Salamandra , 
els cavalls alats, 
l'agutzil Alsina, el 
Mestre Jaume Salvatella, 
el ferrer avi Francisquet, 
el taxista Miquelet i els demés 
capgrossos, celebren l'arribada 
de la Festa a Santa Coloma. Aniran, 
ballant, al ritme de la música de 
la gralla, des de l'Església Major 
fins a la Plaça de la Vila. 

• 
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20.30 h. 
PREGÓ DE FESTA MAJOR 
a càrrec d'Antoni Antonijoan, Empresari i president de l'Agrupació 
de Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet (ACI). 
Plaça de la Vila 

Ant<;>ni ~ntonijoan i Roc~ va néixer fa 61 anys a Guissona 
(~le1da) 1 ha estat un actiu membre de la comunitat des que 
viu a Santa Coloma. El 1964 arriba a la ciutat per treballar 
com a profe_ssor a l'~sc<;>la Irla. Fins a finals dels anys seixanta 
va fundar cinc parroqu1es a Santa Coloma i va exercir com a 
sacerdot fins el 1976. 

L'any 1984 creà l'empresa Ferrolan que ha esdevingut un dels 
m9tors econòmics de la ciutat. Actualment, és un dels empresaris 
mes destacats del nostre municipi i presideix l'Agrupació del 
Comerç i la Indústria de Santa Coloma (ACI). 

Antoni Antonijoan 

I després, 

TOC D'INICI DE FESTA MAJOR 
Organitza: 
Colla de Trabucaires 
de Santa Coloma. 

• 

21..30 h., 
RECEPCIO OFICIAL A LES ENTITATS CIUTADANES 

Inauguració exposició 
Ricard Rex, un pintor 
de Santa Coloma 
Museu Torre Balldovina 
Quan es parla d'art a Santa Coloma, Ricard Rex és 
un dels primers noms que venen al cap. Rex, 
cofundador del Grup d'Art Els Coloristes, va dedicar 
la seva pinzellada precisa i una rica paleta de colors 
a la pintura de paisatge i al retrat. 
Aquesta antologia repassa l'obra d'un pintor, ja 
desaparegut, que ha esdevingut referent per tots 
aquells colomencs que usen el pinzell per expressar-se. 

Porta d, Albarradn, 1980 Terol, Oli sobre Tela, 48 x 59 cm 

1 

22,00 h. 
Concert de cloenda del 
CORTOCIRCUIT 

MÉDULA 
ARRAIGO 
DVINE 
EN CUERPO V ALMA 
LOS CHANELA 
VISA2 
Can Mariner 
Organitza: Program Músic 

~ORT 

El Cortocircuit arriba al 
final de la seva sisena 
edició amb la 
presentació del seu 
tradicional CD recopilatori 
BSO Cortocircuit 2005. 
Fins les dues de la matinada 
s'oferirà un concert múltiple en 
el que tocaran els grups provinents 
dels tres municipis que formen el 
circuit: Montcada, Ripollet i Santa 
Coloma. 

RCUH 

J/ENIJRff 



Festa Major 2005 · ------- Festa Major 2005 

23.00 h. 
Concert 

24.00 h. 

MONCHO + AMANDA 
Plaça del Rellotge 

"T odcv LM'Wv VÚUif/ 

(¼t°CU"ÚM co-n.t'Lfj-0' 
vio- WLe/ í,mpo-vtev e+'\/ qt,.,UZ1form,cv 
V\,V ~ V\,V ~ 
pevo-J u,,vt;to-ev w. .. " 

El Rey del bolero retorna a Santa Coloma 
amb la seva banda, el teloneja una jove 
promesa del Flamenc: Amanda; 
La seva família diu que des de ben petita 
portava la música a la sang. 
Amb només set anys ja pujava als esce
naris de la Feria d'Abril a Santa Coloma. 
Ara, amb 17 anys, ja és tota una promesa 
de la balada flamenca. 

Banda: 
Toni Olaf, piano 
Joan Carles Capdevila, teclats 
Jordi Torrens, guitarra 
Ferran Cubedo, baby bass 
Luis Washington, percusió 
Miquel Izquierdo, bateria 
Ricardo de los Santos, so 

Moncho 

Ba IJ 'lfrl~ 
TRAFIC en Concert •lilfV~ii1 
Plaça de la Vila 

TRÀFIC creat l'any 1987 és, sens dubte, un dels millors 
grups de versions d'Espanya. Per la Festa, ens convida a 

, gaudir d'una nit diferent. Un concert on podrem b_al!ar, _cantar, . 
saltar i riure a ritme de Swing, Reggae, Pop, Soul I fins I tot Ska 1 
de cançons de Queen, MadNes, La Oreja de Van Gogh, Bob Marley, 
Rolling Stones, Beatles, Ramones o Tom Jones. 

24.00 h. 
Jazz 
JORDI BONELL TRIO 
Museu Torre Balldovina 

La vàlua reconeguda del músic 
Jordi Bonell, que durant més de 
20 anys ha acompanyat artistes 
tant diferents com Jorge Pardo, 
Tito Duarte, Chet Baker, Jimmy 
Cobb o The Supremes, se suma 

Tràfic 

a la d'aquest trio i avala el pres
tigi assolit per la formació dintre 
del món del jazz a Catalunya. 
La guitarra d'en Bonell, íntima, 
sensible i subtil, l'acompanyen 
el baix ferm de Rai Ferrer I els 
savis ritmes que surten de les 
baquetes de Roger Blavia. 

--
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23.00 h. 
FISC-Sintonitzza FM'OS 
CYCLE+ FANTA + 
TOKIO SEX 
DESTRUCTION 
Parc d'Europa 

El FISC torna amb les for
ces renovades. En la seva 
sisena edició, el festival vol 
ampliar fronteres i per això 
proposa una oferta diversa 
de grups i estils musicals re
partida en dos escenaris: el 
Principal, on trobareu des 
del hip hop mestís de La Ex
cepción fins el pop rock de 
Cycle, i el Baremoto, on una 
acurada selecció de DJ's 
amenitzaran les nits del 
divendres i di ssabte de 
Festa Major . 

L'oferta es completa amb les 
IV Jornades de Còmic Inde
pendent de Santa Coloma 
i una mostra de fanzines, 
que recolzen l'aposta per 
l'avantguarda d'aquest 
festival, que ja és tot un 
clàssic de la nostra Festa 
Major. 

Escenari Principal 
CYCLE 
Les guitarres i les màquines 
es combinen en la música 

d'aquesta jove banda que 
recorda molts grups de la 
segona meitat dels anys vui 
tanta. No en va, els seus 
membres reconeixen l'afini
tat amb la feina de forma
cions de música electrò nica 
alemanya com Frint 242 o 
Nitzer Ebb. 

Tot i així, asseguren que la 
seva aposta no és fer un 
mer 're vi val', sinó donar 
una nova visió a l'estil de 
música amb el que se sen
ten més a gust. El resultat 
és una bar reja d'estils que 
conjumina el rock, el techno 
pop i el break beat. 

Per obri r boca, als Cycle els 
precediran dos telo ners im
prescindibles. D'una banda, 
els Tokio Sex Destruction, 
la banda de Vilanova inveto
ra del Black Noise i de l'altra, 
els colomencs F.A.N.T.A., 
que amb el seu punk rock 
portaran la nota divertida 
i mo gudíssima a aquesta 
primera nit del FISC 2005. 

Escenari Baremoto 
Dj Batidora 
Rayuela 

Tokio Sex Destruction 

DJ Batidora -

COMPANYIA DE BALLET DE SANTA 
COLOMA DE GRAMENET-DAVID CAMPOS 
presenta 

Don uixot 
3 de setembre de 2005 21.30 h 15€ 

.. 
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12.00 h. 
Animació Infantil 
Contes de l Cel de 
XIRRIQUITEULA 
Plaça de la Vila 

Què passa quan a un núvol no li deixen 
descarrega r la seva pluja ? Quin gust té 
la lluna? Que passaria si un dia el sol deci
dís fer vacances i no sortís de matina da? 
Totes aque stes pregu ntes les respon 
Xirriquiteula a Contes del Cel. 

Aquests titellaires han donat un sentit 
nou a l'art d'explicar històries amb riinots. 
Els seus espectacles llampants i plens 
de vida fan les delícies dels més petits. 

A la nostra Festa porte n tres aventu res 
que tenen en comú el lloc de l'acció: el 
cel. Xirriquiteul a farà que els colom encs 
més petits celebrin la Festa bocabadats. 

13.00 h. 
In au gur ació expos ició 
Mihoko Ono 
L'enigma dels ibe rs 
Can Sisteré 

Sota el títo l "L'enigma dels ibers", Mihoko 
Ona, natu ral de Tokio, presenta 35 obres 
(olis i tècniques mixtes) inspirades en 
el món iber. L'artista, colomenca d'adop
ció des de fa 14 anys, exposa per primera 
vegada una mo stra ind iv idual a Can 
Sisteré. 

Com diu la crítica d'art, que presen tarà 
l'expos ició, Núria L. Ribalta, l'obra de 
Mihoko Ona intent a transmetre l'esperi t 
d'un poble que la fascina. Ens parla en 
imatges d'aquesta civilització enigmàtica, 
ja que l'al fabet pre - indo eu ropeu és 
encara indesxi frable. 

Ribalta també es pregu nta si potser 
Mihoko Ona té, sense saber-ho, la clau 
d'aquest enigma. En tot cas assegura 
que és la seva pintura, "delicada i tendra 
com ella mateixa ", la que ens ho ha de 
dir . 

L'exposició es podrà veure fins el 
dia 1 d'octubre. 

17.30 h. 
Revista per a la gent gran, 
amb COTTON BALLET 

, (atracció acrobàtica) , 
MAYTE CARRERAS 
(vedette), 
SAM ( cantant), 
BALLf:T MIL·LENIUM 
Can Mariner 
Organ itza : Coordinadora de 
Jubila t s i Pensionistes 

18.00 h. 
Trobada castellera 
Colles de castellers 
Torraires de Montblan c, 
Sagals d'Osona i 
Santa Coloma de Gramenet 
Plaça de la Vila 
Organi tza : Colla de Castellers 
de Santa Coloma. 

20.00 h. 
Concert-Audició de.. sardanes 
COBLA MEDITERRANIA 
Plaça de la Vila 
Organitza: Patronat Pro- Aplec i 
Amics de la Sardana 

La cobla Mediterrània és més que un 
grup que toca sardanes. Amb gairebé 
trenta anys d'història a les seves 
esquenes I un repertori que va des del 
folklore més tradiaonal fins al Rhapsody 
in blue de George Gershwin, s'ha 
consolidat com una de les principals 
bandes de músics de Catalunya. 

20.00 h. 
Break Dance 
The Fusion Dance 
Pavelló Can Sisteré 
Organitza : Santako Breakers 

-13-
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Correfoc 21.30 h. 21:30 h. 
Don Quixot 

de la seva historia ha passat per 
les mans de grans coreògrafs i 
ballarins com Nurejev ,Barishnikov 
o Brokowski. 

" El diable és una fi~ura que ha conviscut 
durant centenars danys entre nosaltres, 
enredat en les més div,erses expressions 
cultur als i popula rs . Es un personat ge 
burlesc, malcarat, sorollós, però, tanma
teix, alegre i inofensiu . El trobem arrelat 
en moltes i diverses esferes de la nostra 
act iv itat cultural i cre ativa, essent en 
molts casos el personatge central de lle
gendes, contes, refranys i festes populars." 

Rosa Esteban 
Antropòlog a 

ANUNCI DEL CORREFOC 
Miquelets de Badalona, Coordinadora de 
Trabucaires de Catalunya i Colla de Tra
bucaires de Santa Coloma de Gramenet 
Organitza : Colla de Trabucaires de Santa 
Colom a 

22 .00 h . 
CORREFO C DE FEST A MAJOR 
Amb la participac ió de la Colla Vella de 
diables de Santa Coloma de Gramen et, 
Diables de Sant Andreu, Colla de Diables 
de la Verneda, Bruixes de Ripo llet, 
Bruixes de Sabadell , Colla de Diables de 
Blanes, Draco naires de Santa Coloma. 
Recorregut: Concentració Mercat Sagarra, 
Av . de la General itat, Plaça de la Vila, 
Pg. Llorenç Serra, AV . Francesc Macià, 
Parc d'Europa . 
Organ itza : Colla Vella de Diables de 
Santa Coloma 

-

Hola! Sóc la Salamandra, de la Colla 
Vella de Diables. Us recordo que per 
gaudir del Correfoc heu d'anar amb 
compte amb: 

-no llençar aigua al correfoc 
-no aparcar els cotxes en el 
recorregut 

-tancar portes , finestres , balcons 
i protegir els aparadors 

-recollir la roba estesa i plegar 
els tendals 

-deixar el carrer lliure d'obstacles 
-portar sabates esportives, roba 
de cotó, barret de roba o palla i 
mànigues i pantalons llargs. 

COMPANYIA DE BALLET DE 
SANTA COLOMA 
DE GRAMENET-DAVID 
CAMPOS 
Teatre Sagarra 

Barcelona, archivo de la cortesía, 
albergue de los extranjeros, 
hospital de los pobres, 
patria de los valientes, 
venganza de los ofendidos y 
correspondencia grata de firmes 
amistades, y, en sitio 
y en belleza, única. 

El Quijote II 
Capítol LXXII 

A finals del segle XIX Ludwig Minkus 
es va inspirar en les aventures 
del cavaller de la trista figura a 
Barcelona per composar una de 
les joies de la música contempo
rània russ a. Més de cent anys 
després aquest clàssic arriba al 
Teatre Sagarra de les mans de 
David Campos, qui aposta per 
donar una volta de rosca a aquest 
clàssic imprescindible. 

Música clàssica acompanyada 
d'una escenografia agosarada 
i trencadora que dóna un nou 
aire a aquest clàssic t:¡ue al llarg 

El Ballet de Santa Coloma cele
bra la Festa estrenant al Teatre 
Sagarra aquest nou muntatge, 
que s'inclou en els actes de 
celebració del IV Centenari de 
la primera edició del clàssic cas
tellà més universal. 

Preu de l'entrada: 15 € 
Venda d 'entrades a les taquilles 
del teatre una hora abans de l ' ac
tuació i al Telentrada 902101212 

• 
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23.00 h. 
FISC-Sintonitzza FM'OS 
LA EXCEPCIÓN + 
SOFÀS MARTÍNE Z + 
LA FAMILIA RÚSTIKA 
Parc d'Europa 

Escenari Principal 
LA EXCEPCIÓN 
L'any 2003 un gairebé desco
negut grup del sud de Madrid 
provoca un terratrèm ol en el 
món del hip-hop espanyo l. 
La Excepción guanya el premi 
de música popular Manuel 
García Matos amb el seu segon 

disc Chata Cheli. 
Dos anys després La Excepción 
és un ref ere nt ine ludible en 
el panorama musical del país. 
Per tant, no pod ien faltar al 
Fisc- Sin to nitz za FM 2005. 
Asseguren que la fó rmula del 
seu èxit sempre ha estat tren
car motlles i això ha convertit 
el seu estil en una coctelera on 
es barregen tradició i van 
guàrd ia . És pr ecisame nt 
aquest esper it, el que els ha 
portat a buscar col·laboracions 
com la guitarr a i el cajón 
d'Antonio carmona, de Ketama, 
qui els ha acompa nyat en el 
seu single 'Nos late fuerte ' . 
L.a Excepción anira acompanyada 
dels colomencs Sofas Martínez, 
un grup nascut el 2002 , que 
diu, que la seva és una música 
de pa amb tomàquet i oli d'oli
va. Acompanyen el tiberi amb 
un estil únic, en el que barrejen 
les seves cançons i sketches 
aptes per tots els públics. 

Per acabar, la calidesa del reg
gae de la Familia Rústika, 
que es t?arreja amb la rumba 
i el funky, i que tancarà l'oferta 
de l' escena ri principal del 
FISC-Sintonitz za FM'0S. 

La Família Rústíka 

Escenari Baremoto 
Lyricson 
u- rie 
Yuanan 
Chemo Selecta 

-

23.00 h. 
Rev ista Musical 
"ADDICTES AL MUSIC H~LL" 
amb Lita Claver "LA MANA", l 
PIRONDELLO (transformist a), 
THE DARWIL'S 1n, 
(artracció acrobàtica), u 
TANIA CELAVA (vedette) , 
SAM ( cantant), 
BALLET MILENIUM. 
Plaça del Rellotge 

Al bon humor i saber fer de 
'La Maña' no li calen presenta
cions. Desp rés de recórre r 
tota Espanya amb el seu últim 
espectacle, Addictes al Music
Ha/1, aterra a la nostra Festa 
Major per fer-nos morir de 
riure. 
A Lita Claver l'acompanya un 
elenc de musi cs ballarins i 
acr òbates, que acaben de 
donar forma a aquesta pro
duc ció, digna només de la 
Reina del Paral·lel. 

Lita Claver "La Maña" 

23.00 h. 
Folk SC 
POCASOLFA + 
AMANIDA FOLK 
Museu Torre Balldovina 
Organitza: Triball Coloma 

Aquests dos grups ens 
porten , entre d'altres, 
masurques, xotis , polques, 
pasodobles , cercles, 
tarantel·les i xapelosiesies. 
Més de 60 danses d'a rreu 
del món es troben a la 
Torre Balldov ina. 

Aquesta és una cita 
ineludible per aquells que 
els agrada sentir i ballar 
música fo lk. 

23:30 h. 
STAND UP 
Pavelló Can Sisteré 
Organitzen : els Joves 
Estudiants de Santa 
Coloma (JESC) 
Col·laboren: PDA 

Com cada any, els joves 
estudiants de Sta. Coloma 
organitzen una Discomòbil 
per tots aquells que 
vulguin allargar la Festa 
fins la matin ada . 

24.00 h. 
Ball 
ORQUESTRA CIMARRON 
Plaça de la Vila 



diVendres 2 de setembre 23:00h 
Escenari PrinCïPat 

co.ru,L ~~ 

TOldO sex oestructiOl1 
FANTA 

Escenari earemoto 
c...a..n...aL ~ ¡,--crf-

Dj eatidora 
RaYUeaa DJ'S 

dissabte 3 de setembre 23:00h 
ESCenari Pril1CiPat 

c...a..n...aL m.R.A:1::L¡rr, ~~ 
L.a EXCePCiOn 

UI Fafflilia RUStika 
sotas Manil1ez 

ESCenari earem0to 
c..a..JLa..L OïLe.. b.1..o--o-r:L A..D""U..f1..d_ ~ 

LYY.CSOl1 
U-Rie 

vuanan 
aeno setecta • 

R LULe.A.-~ 
IV 10madas de comiC 

illdE!Pelldent de sama cotomª1 
mostra de tanznes. 
El teSuva, es 9l'atüit 

11.00h. 

POSA'M UN SUC 
LUDOTECA MÒBIL. 
JOCS GEGANTS, 
BIBLIOTECA MÒBIL , 
PARC D'A TRACCIONS. 
Actuacions de PEP CALLAU 
I MARCEL GROS . 
Parc d E 

D'11.00 h a 
1 de 1 .00 h. 

Els colom en cs més petits 
podr an gaudir la Festa tot 
el dia. 
Jocs gegants, una ludote
ca, una biblioteca i un munt 
d'atraccions infan tils són la 
proposta que fa la Festa per 
refrescar a la can all a. 

També tindrem pal lassos. 
Pep Callau i els Pepsicolen 
han promès "no deixar-nos 

, descansar del riure" amb un 
espectacle ple de música: 
el MARREMANGO. 

Per la seva part, Marcel Gros 
ens presenta CAP PROBLEMA 
un show on l'artista principaÍ 
no es prese nta, i ens hem 
de conformar amb veure el 
seu substitut . 

L'oferta infantil del Parc d'Eu
ropa s'acaba a la tarda amb 
un c~ncert del pppular grup 
musical MACEDONIA. 

O h, 
MACEDONIA 

e Europa 

Macedònia ha estat el feno
men musical de l'any. Milers 
de nens i nenes han trobat 
en aquest grup la veu d'algú 
que parla com ells. Un grup 
de fons per nens, amb una 
posada en escena especta
cular. Cinc nois i cinc noies 
que no paren quiets damunt 
l'escenari. 
L'actuació de Marcel Gros és patrocinada per: 

~ caixaManresa 

,,,. 



10.00 . 
Marató Fotogràfica 
Plaça de la V 
Organitz a: Mart ínez Color- Cent ro Fuji 
Col·labora: Associació de Comerç i la 
Indu stria de Santa Coloma . 

10.30 . 
TROBADA DE 
PUNTAIRES 
Jar s d C n Si 
Coixi ns, fil, agulles de cap i boixets : els 
i les puntaires de Santa Coloma prenen 
el carrer per celebrar la Festa Major. 
Organitza: Associació de Puntaires 

1.00 h. 
Exposició de pintura 
d'Els Coloristes 
Pla a Manent 
d' a 14h 
Organitza: Els Coloristes de Santa Coloma 

2.00 h. 
MIGADA POPULAR 
Parc d'Europa 
Organitza: Coordinadora de 
Jubilats i Pensionistes 

FIDEUÀ POPULAR 

Organitza : La Sirena 

La tradic ional paell a popular no serà la 
mateixa. En~uany canviem les 3000 
racion s d'arros pels fideus i l'a ll i oli. 
El que si es manti ndrà serà el plaer de 
gaud ir d'un plat suculent i acabar amb 
la panxa ben plena. Bon profi t! 

18. h. 
Ball per a la gent gran 
ORQUESTRA DUETTO 
Can a ner 
Organitza : Coordinadora de 
Jubil ats i Pensionistes 

19,00 h. 
Festival de Jotes 
CENTRO ARAGON ÉS DE 
SANTA COLOMA 
Participen Cent ro Aragonés 
de Santa Coloma i la Casa de 
Aragón de Sarrià 
Plaça de la V a 
Organitza: Cent ro Aragonès 
"Virgen del Pilar" de Santa 
Coloma 

22.00 h 
Nit de sevillanes 
GUADALJARAFE + 
BRISA DE MARISMA + 
TIERRA DEL SUR 

la del llotg 

2 O h. 
Gran Cantada d'havaneres 
MORRALLA+ 
EL BERGANTÍ 

la de la Vila 

Enguany les havaneres creixen 
a la Festa Major i per això es 
traslladen a l'escenari central de 
la Plaça de la Vila. 
Morra lla i Bergantí cantaran les 
havaneres de tota la vida, aquelles 
que no poden faltar a cap 
cantada, i les seves creacions 
pròpies més recents. Aquests 
dos grups, de prime ra línia, 
ens recordaran el cantó 
més melangiós del mar 
mentre gaudim del rom 
Cremat. 
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Dissabte 3 de setembre 

Contes del Cel de 
XIRRIQUITEULA 
Plaça de la Vila 

Diumenge 4 de setembre 

11 
s 

Ludoteca mòbil. 
jocs gegants, 
parc d'atraccions. 
Actuacions de 
PEP CALLAU I MARCEL GROS. 
Parc d'Europa 
D' 11 a 14 h. 
i de 18 h. a 20 h. 

MACEDÒNIA 
Parc Europa 

il 

Dilluns 5 de setembre 

1 
ni n antil 

PEP LOPEZ 
Plaça de la Vila 

12.00 h. 
Animació infantil 
PEP LOPEZ 
Plaça de la Vila 

Pep Lopez busca la diversió 
de grans i petits mitjançan t 
la música. Durant els seus con
certs està prohibit estar-se 
quiet . Pares, mares i fills a
cabaran ballant al ritm e de
senfadat d'aquest músic, gai
rebé sense adonar -se 'n. 

17.30 h. 
Teatre "E ls joves de la 
3a edat" 
GRUP DE TEATRE 
CASAL DE LA GENT 
GRAN ALBERT FRANCÀS 
Can Mariner 
Organitza: Casal de la gent 
gran Albert Francàs 

19.00 h. 
Ba ll ada de Sa rdanes 
COBLA CONTEMPORÀNI A 
Jardins de Can Sisteré 
Orga nitza: Patronat Pro
Aplec i Amics de la Sarda-
na del CEP. -

19.00 h. 
Especta cle folk lòric 
ADIFOL K 
Jorn ades I nternaci onals 
Folklòriq ues de Catalun ya 

San ngar Tari Pu ri Gita 
Nusa ntar a (Indonèsia} 
Teatre Sagarra 

Les XXXIII Jornades Inte r
nacionals Folklòriques de Ca
taluny a, que durant el mes 
de setembre recorren tota 
la geografia catalana, visiten 
la Festa Major d'Estiu. 

El grup Indonesi Sanngar 
Tari Pur i Gita Nusantara 
oferirà una mostra de les dan
ses populars del seu país. 

Provinents de la ciutat de 
Bali, aquests dansaires són 
un dels grups folklòrics més 
prestig iosos d'I ndonèsia . 

Les danses t ípiques d , aquest 
l'arx ipèlag giren entom de 
llegendes i histò
ries populars i 
normalm ent van 
acompanyade s pel 
Gamelan, un conjunt 
format per instrum ents de 
percussió , llaüt s verticals i 
fla utes. 
Entrada gratuïta 
Aforament reduit : 550 butaques 

Festa Major 2005 
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22 .30 h. 

ESPECTACLE PIROMUSICAL 
a càrrec de Pirot ècnia Igua l 
Parc d'Europa 

La Pirotècnia Igual és un dels grups dedi cats als focs art ificials més prest igioso s del món. Han guanya t multitu d de premis , 
com el Jupiter d'Or de Montreal (Canadà) , la Concha de Oro de Campeón de Campeones de San Sebasti an o el Primer Premi 
del Concurs de Chantilly 2004. Així mateix, han sigut responsables dels focs d'a rtifici d'esdeveni ments ta n importants com 
els Jocs Olímpics de 1992 o el Fòrum Universal de les Cultures. Un any més, a Santa Coloma gaudi rem del plaer de quedar 
encegats per l'esplendor d'u n dels seus munt atge s. 

IJIUJ/116 5 DE SE'IEMBRE 
23.00 h . 
Fi de festa 
MUCHACHITO BOMBO INFIERNO 
+ MAGUILAZ 
+ LA KINKY BEAT 
Plaça de la Vila 

Hola! Muy buenas a tod o el mundo! Aquí el Muchachito. 
Es un verdader:,o placer vaiver al barrio con antigues y 
nuevos compane ros, para ofrec eros un concierto de las tres 
band!3S surgidas de Trime lón de Naranjus: Maguilaz, 
La Kmky Beat y Muchachi to Bombo Infierno. ). 
Todo ella amenizado con los dibujos de Danilillo y 
Santo~ de ~er~cruz y la músi ca enlat ada del tamb ién 
colomino DJ Sm Fronteras (Miguel Amorós) . 
Una noche emotiva en la que los Tr imelón nos 
volverem os a reunir para cerrar el concierto. 

.. 
Loco por vero s a todos, Besos. 
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IJIUJ/IS 5 IJE SETEMBRE 
23.00 h. 
Concert 
ROJAS 
Parc d'Europa 

Raúl Rojas diu d'ell matei x que no és un artista sinó un ar
tesà. Per aquest colomenc que va començar al món de la 
mús ica amb la guitarra del seu pare, el més important és 
que les cançons siguin honrades i directe s. 

Melodies com la de "Cua ndo los sueños se equivoq uen", a 
cavall entre el pop i el roc k van acompany ades de texto s 
sincers que fan d'e lles vehicle s emotius de pri mera . El seu 
concert al Parc d'Europa promet bri ndar -no s un fi de festa 
memo rable . 

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE 

Tarda 
Torneig de Tennis Torriber a 
Complex Esportiu Torribera 
Organitza : Complex Esportiu Torribe ra 
Fins el diumenge 4 

21:30 h. 
Concurs d'escacs de partides ràpides a S' 
Local La Colmena 
Organitza: Secció d'escacs La Colmena 

DISSABTE DE SETE BRE 

Tot el dia 
Torneig de Futbol Sala Torribera 
Complex Esportiu Torribera 
Organitza: Comple x Esporti u Torr ibera 
fins el diumenge 4 

10.00 h. 
4art Campionat d'Escacs al carrer 
Plaça de la Vila 
Organitza: Secció d'Escacs la Colmena 

10.00 h. 
4art tornei g de Radiocontrol de Festa Majo r 
Pista de bàsquet del arc Moragues 
Organitza: Imbersonic Modelisme 

10.00 h. 
Jornada de portes obertes al Centre Esportiu Raval 
Centre Esportiu Raval 
Organitza: Centre Esportiu Raval 



DISSABTE 3 DE SETEMBRE 

10.00 h. 
Trobada a Can zam de vaixells de modelisme 
Piscines descobertes del Complex Esportiu de Can Zam 
Organit za : Club Modelisme Can Zam 
Entrada gratuïta 

10.00 h. 
Torneig de Billar a l'americana, a tres bandes 
Local la Colmena 
Organitza : Secció de Billar la Colmen a 

10:30 h. 
Masterclass d'esp inning 
Centre Esportiu Raval 
Organitza: Zona exte rior del CER 

17.00 h. 
Torneig Vole ibol Festa Major 
Pavelló la Bastida 
Organit za Club Voleibol Santa Colom a 

19.00 . 
Torneig d'escacs per parelles 
Local la Colmena 
Organitza : Secció d'escacs la Colmena 

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE 

10.00 h. 
3er Trofeu Urruti Triangular de futbol sala 
Pavelló Nou 
Organitza: Penya Barcelonista Gol 3000 

10.00 h. 
2on Duatló Torribera 
Recinte Torribera i voltants 
Organitza : Complex Esportiu Torribera 

10.00 h. 
Cursa Popular Respira Salut'OS 
Després de la Cursa: Duatlon Activitat Aquà t ica 

mplex Esportiu de Can Zam 
Organitza: Compl ex Esporti u de Can Zam 

10 00 h. 
Torneig de Billar a l'americana, a tres bandes 
Local la Colmena 
Organitza : Secció de Billar La Colmena 

10.00 h. 
Tirada de tir amb arc 
Complex Esportiu Torribera 
Organitza: Complex Esporti u Torribera 

10.30 h. 
Cursa ciclista de Festa Major 
Circuit: av. Generalitat, pg. Llorenç Serra, av. Santa Coloma 
Organitza : Club Ciclista Colome nc 

10:30 h. 

Torneig escolar comarcal d'escacs 
Local La Colmena 
Organitza: Secció d'escacs La Colmena 



del divendres 26 d'agost 
al dissabte 3 de setembre 
XIII Torneig Tancat i VIII Torneig 
Juvenil, Internacional femení 
d'escacs Ciutat de Santa Coloma 
Diari de 18 a 22 h. 
Lliurament de trofeus 
diumenge 4 a les 13:00 h. 
Centre e Cultura Popular de Fondo 

17 i 18 de s tembre 
XI Torneig Ciutat de Santa Coloma 
"Fut bol 7" 
Camp Municipal Oliveres 
Organitza : Club Calaf de Gramenet 

9, 10 i 11 de setembre 
6è Memorial Juan del Moral 
Pavelló Nou 
Club de Bàsquet Santa Coloma, 
F.C. Barcelona, Joventut de Badalona 
i Reial Madrid 
Organitza: Club Bàsquet Santa Colom a 

2, 3, i 4 de setembre 
divendres de 18 a 20h. 
dissabte i diumenge d'l 1 a 14 h. 
i de 18 a 20 h. 
Expos ició : EL MÓN VEGETAL, des de 
l'època pri mit iva a l'act ual 

ntre d'Estudi e la N tura del 
arcelones o d 

Adreça: c/ Pirineus , 36 
Organitza : Centre d' Estudis de la Natura 
del Barcelonès Nord 

11 de setembre 
Diada Nacional 

11:00 h. 
Homenatge a la Senyera 
Plaça de la Vila 

12:00 h. 
Ballada de Sardanes 
Plaça de l Vila 

20:00 h. 
Concert 
Tea re Josep ar a de Sagarra 
Orqu estra de l'Escola Muni cipal de 
Música "Can Roig i Torres" 

L'Escola Municipal de Música "Can Roig 
i Torres" presenta el concert de la Diada 
de la seva orquestra. Després d'll anys, 
aquesta form ació ha aconseguit instui r 
cultural i musicalment els alumnes de 
l'escola i ha assolit un alt grau de qualitat. 

En aquest concert inte rpretara n obres 
d'estils i com positors tan varia ts com 
J. Bloch, E. Alleyne Johnson , G. Ph. 
Telemann, G. Holst, L. Anderson i A. Gumí. 

La Festa Major no és obra d'una sola persona . En ella interve nen mu lt itu d de ciutadans, que per pròp ia iniciativa o mitjançant 
una entitat o grup cultural s'esforce n i col·la boren per tal que any rere any la Festa avanci. 

Volem donar les gràcies a totes les persones i entitats que, un any més, han format part d'aquest castell, d'aquesta enorme 
sardana, d'aquesta gran cursa que és la Festa Major. Cada colomenc és part essencial d'aquest a celebració . Tots j unts fem 
que Santa Coloma brilli. Bona Festa Maj or ! 

Gràcies a: 

Comissió Muni cipa l de Fest es, Coordinadora de Jubilats i 
Pensionistes, Colla de Gegants i Capgrossos, Arrels de Barri, 
Colla Vella de Diables, Colla de Grallers, Colla de Trabucaires, 
Colla de Drac onaires , Colla de Castellers , Associació de 
Puntaire s, Cent re de Tradicions Populars Catalanes Joan 
Pairó, Agrupació del Comerç i la Industri a de Santa Coloma 
de Gramenet, Compa nyia de Ballet de Santa Coloma de 
Gramenet - Davi d Campos, Prog ram Mús ic, Baremoto, 
Coordinad ora de Jubilats i Pensionistes, Amics de la Sardana, 
Patronat Pro-Aplec, Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, 
Triball Colom a, Joves Estudiants de Santa Coloma, Club de 
Mode lisme de Can Zam, Associac ió de Puntai res, Centro 
Aragonès "Virgen del Pilar" de Santa Coloma, Els Colori stes, 
Casal de la Gent Gran Albert Francàs, Jornades Intern acionals 
Folklòriqu es de Catalunya , Complex Esportiu Torribera , La 
Colmena, Imbers onic Modelisme, Centre Esportiu Raval, Zona 
exteri or del CER, Club de Vol eibo l Santa Coloma, Penya 
Barcelonista Gol 3000 , Complex Esportiu de Can Zam, Club 
Ciclista Colomenc , Centre de Cultura Popula r del Fondo, 
Agrupa ció de Veïns del Districte VI, Club Esporti u Calaf, Club 
de Basquet Santa Coloma, Centre d' Est udis de la Natura del 
Barcelonès Nord, Creu Roja . 




