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Divendres, 1 de setembre 

EL TRET DE SORTIDA 
G 
C9 

s· obre el teló! 
L:estiu s'acaba 
i la Festa Major 
arriba per 
acomiadar-lo 
com és degut. 
Quatre dies plens 
d'activitats i 
tradicions que 
comencen a 
la Placa de • 

l'Església Major. 

EPIC DE FESTA MAJOR 
Església Major 
19.00 h 

EGUICI INAUGURAL 
19.30 h 
Com cada any, els gegants Genís i 
Margarida, els capgrossos, els castellers, els 
trabucaires, els diables, els draconaires, els 
grallers i tots els colomencs començaran la 
Festa davant de l'Església Major i, tots junts, 
s'encaminaran cap a la plaça de la Vila. 

Participen: Colla de Gegants i Capgrossos, 
Arrels de Barri, Colla Vella de Diables, Colla 
de Grallers, Colla de Trabucaires, Colla de 
Draconaires, Colla de Castellers. 
Recorregut: Pl. de l'Església Major, pg. 
Mossèn Jaume Gordi, c. Rafael Casanova, c. 
Major, c. Sant Carles, pg. Llorenç Serra, 
Plaça de la Vila. 
Organitza: Colles i Entitats CTPC Joan Pairó 

REGÓ DE FESTA MAJOR 
Plaça de la Vila 
20.00 h 
A càrrec de la Comissió de Veïns afectats per 
l'explosió de la Rambla del Fondo . 

• 
OC D'INICI DE FESTA MAJOR 
laça de la Vila 

Organitza: Colla de Trabucaires de Santa 
Coloma 
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Pa sseui eg ··u:e .. tr eu :ft Passa ge lnsbl itt 

• Una fira diferent per a petits i grans. 
At raccions, tit elles, jocs, m , sica, teatre, ei ema 

i circ en un en torn màgic. 

ASSIN l VEGI N ! 

Meravellin-se! No tinguin po r 
dels fenòm ens que trob aran 
més enllà de les portes de la 
nostra fira. Els ventríl ocs, e ls 
antipod,s t es, els acròba te s i 
els nans són e ls habita nts 
d 'aquesta ter ra màgica. 
Deixin-se embruixar pel 
Passatge Insòlit! 

El re cinte dels Jardi ns de la 
Tor re Balldovina s'h an 
con vert it en un campament 
de firaires propi del segle 
X IX.,Equilibr istes , 
quiromànfcs , bruixes , músics 
i pallasso s ens brin de n 
l'oport unitat d'end insar-nos 
en el túnel del temps. 

ivendres l 22 00 

CAPERUCITA COCA Y 
MR. LOBOV ICH 

Miniguiki Cirkus 

Qui té por del llop ferotge? 

Dansa, eat re gestual, música 
i malabars ofereixen un 
espectacle de circ que mostra 
una nova manera d'explicar el 
clàssic popular de la Caputxeta 
Verm ella Servirà per recordar, 
a qui ho hagi oblidat, que no 
hem de parlar mai amb 
desco eg ts . 

GIRAMONDO 

El N egro y el Flaco 

Des d'Itàl ia, a r itme de 
tarant el·la, arri ben a la ciutat 
dos còmics comediants 
pujats en uns tricicles molt 
peculiars. Am b el seu humor 
simple i dire cte, amb els seus 
númer os de risc sense 
arriscar-se, amb els seus jocs 
còmics parti cipat ius i amb 
els seus malabari sme s 
inversemblan ts, intentaran 
merav ella r el públ ic ... o 
potser, qui sap, trobar l'amor 
de la seva vida. 

IAI 
Dissabte 2, 19.30 h 

EN CON CERT .. .? 

LaTal 

En concert. .. ? és una simfonia 
d'entrebancs, una obertura 
tancada.o és una òpera rap ... ? 

Q uè hi fa un direc tor amb 
un fuet ... ? 

l una nota ensinistrada ... ? 

... To això de u se r La Tal en 
concert . 

Diumenge , l 2 O h 

C IRCOMBINAT 

Els firaries del Passat.ge han 
seleccionat els freaks més 
destacats del país-i de 
l'estra nger per nodrir la pista 
d'aques t circ. Com és tra ició 
un clown, l'AlbertVin yas, 
donarà el peu als seus 
companys. Entre ells el màgic 
Mr. O doroff, el monociclista 
Bon i, el malabarista Asier i el 
pallasso Tangorditos. 

lLE 
L'ALÈ, EN HOP. LA 
CAPUTXETA l EL LLOP? 

Txo Titelles 

'Alè, ur¡ vell titellaire , i en 
Hop, e l seu gos , arribe n a la 
plaça d 'un poble amb un 
carretó carre gat de farcells 
i andr ò mines.Avui co m 
semp re , faran el se u 
espec tacl e de tiitelle s. Però 
abans han de decidir quin 
conte explicaran. 

Dissabt 
Passis · 12.00 .00 9.00 , 
0.00 

MENUDO TREMEN DO 

Txo Titelles 

Cantautor força bandarra 
que està content qu an to ca 
la guitarra.Artista de carr er 
fre sc i dinà ic que ens farà 
pass ar una bon a eston a 
parlant-nos de temes de 
rabiosa actua litat .T' do s 
reper to ris : un per adults, 
l'alt re pe r nen s. 

Dissabte 
Passis: 18.00, 21 00 , 22.30 
3.3 h 

EL GU ITARRISTA MÉS 
PETIT DEL MÓN 

T xo Titelles 

Ass gu·•s, col·loquis els 
aur iculars i ... miri! Gaudirà 
d'un agradable i divertit 
mo men t amb el mé s petit 
dels gra s gu itar rist es de l 
món. 

RUTINES 

La Puntual 

En Malic, l'Aventurer Ibèric, 
s'enfronta a una rebe l·lió de 
pe rsona tg es i eleme nts 
esc èn ics en una esbo jarrada 
co mèdia per a t itelles. 

Diumenge 3 
Passis l 1.30 , 13.00 , 
19 30 

A 
., 

SÒLrA 
El Passatge el comp lementen 
atr accions pe petit i grans 
que acaben de donar el toc de 
distin ció d'aquest campament 
qu e éS1nol t més que una fira . 
A ntigua y Barbuda ens 
porten les seves últime s 
cr eaci on s que ofere ixen 
entreteniment infantil i busquen 
la parti cipació dels par es en 
l'esbarjo dels seus fills. 

TINGALYA 
Una família de firaires ha arriba t 
al poble , re scata nt l'antiga vida 
de firaire en ja qual tant els 
mate rials com les persones són 
artesanals i artesans. Tingalya 
s'insta l·la ob rint un-'t únel e l 
t em ps en e l que uns 
pers o natges, d'a llò més 
singulars , ens ent reten en amb 
les seves històries, la seva 
música i el se u mod e de vida. 

HORARIS 
Divendres > 21 a 23: 00 
Dissabte 2 > 11 :30 a 14:00 

18:30 a 22:00 
Diumenge 3 > 11 :30 a 14:00 i 

18:30 a 21:00 

Minicavallets 03 

És un diverti ment pensat per 
a pe tits l gra ns. Inspirat en les 
jogu ines o.ntigues ,yol fer 
participar els pares en els jocs 
dels nens, creant un món 
fantàstic on les mides no tenen 
importància . Els par es són la 
peç a motriu dels cavallets , 
m itjanç ant el pedalejar d'unes 
bicicletes que fan girar 
l'atra cció . 

HORARIS 
Divendre1 l 21 a 23: 00 
Dissabte 2 > 11:30 a 14:00 i 

18:30 a 22:00 ., 
Diume ge 3 > l :30 a 14:00 i 

18:30 a 21:00 



Divendres 1 (9 
F.M. SINTONITZZA-FISC 

Parc Europa 
23.00 h 

ai cenari principal 
~ / PINKER TONES 

El Si t · emme Fatale 
n onitzza- FISC es consolida Standard 

en la seva setena edició a t ' Crashcats 

P l d
. , pos ant 

er .ª iversitat d'estils i grups 
musicals en la seva oferta D 
es · . os 

cenans al parc Europa ens por-
taran, com ja és habitual el , 
de t , mes 

s acat del món de la m, . 
lt 

. us1ca 
a ernat1va. 

.;l rosa ~rriba al Sintonitzza. The Pi k 
,ones son un f n er E U A A l re erent a països com Japó 
· · · 0 ng aterra A ' han passejat la se~ q~ests dos barcelonins 

d'electro pop d ª ~usica, un híbrid 
, • , ance I lounge p l 

mes destacats. Es defi . e _s escenaris 
com una connex1·0' neixen a s1 mateixos 

, . rosa que fa de · t . 
med1a i et fa viatjar als . pis a multi-
abandonar el futu~ Mel~~ys se1xa~ta sense 
robots addictes al . . ies glaces per a 

mix. 

Com t · par e1xen escenari amb ell F 
Fatale gr d , . s emme 
P:r la 'su~~ d: ~~~~~f n:~~:t~~ni:a f?rmat 
dona la veu, i els acords ?renc1a, que 
Zorton. Els Standard l electron1cs de Dave 
del Derna 2005 , e grup basc guanyador 

que portarà el 
temes recollits e , . s seus nous 
40 000 W" . l n el seu ultim disc "3000 V -

· • 1 e s Crashcat t posta de la • . s anquen la pro-
primera nit del Sintonitzza 2006. 

Escenari Baremoto 
Cuartilla DJ + Javi DJ 

l1 Divendres l, 23:00h 
escenari principal 

THE PINKER TONES 
FEMME FATALE 
STANDARD 
CRASHCATS 
Escenari Baremoto 
CUARTILLA OJ 
JAVIDJ 

l1 Dissabte 2, 23:DDh 
escenari principal 

LORIMEVERS 
EL COLUMPIO ASESINO 
LULA 
CATPEOPLE 
Escenari Baremoto 
PIN&PON OJS 
BATIDORA OJ 

V jornades de còmic independent ... 
de Santa Coloma, Mostra de Fanzines. 

(01"11110 f,I\INKIPl.l 
DE FESTES A.C.MOMENl ' -fi 



Divendres (9 

El Jazz és un convidat habitual de la nostra Festa . 
Enguany, és La Negra qui posa el toc mestís entre 

flamenc, jazz, tango i música brasilenya. Aquesta 
nova gran dama del Jazz només té un disc 

al mercat però ja s"ha guanyat al públic 
i a la crítica. Ens porta cançons amb 

lletres basades en la realitat quotidi
ana i que busquen mostrar la cara 

alegre del dia a dia. 

Amparo Velasco, MLa Negra", 
porta la música a la sang. Amb 
sis anys ja era coneguda a tots 
els ambients flamencs de 
Córdoba; als quinze a tota 
Andalusia; i als 25, ja havia 
acompanyat a artistes de la 
mida de Vicente Amigo, José 
Mercé o Bebo Valdés. 

Ha cantat entre d'altres amb el • 
Niño Josele, Jerry Gonzalez o 

José Reinoso que no han dubtat de 
sumar el seu art a la veu càlida i la 

manera pura i senzilla de cantar. La 
Negra arriba com l'aigua fresca, 
i quan ens canta sembla que ho fa 

íntimament, a cau d'orella. 



EVISTA: 
OCATS PEL MUSIC HALL" 
ça del Rellotge 

23.00 h 

Amparo Moreno arriba amb la força d'un 
huracà a la Festa Major de Santa Coloma . 
L.:acompanya una llarga llista d'artistes 
entre ballarins, músics, humoristes i acrò
bates que de ben segur refrescaran la nit 
de divendres. 

Tocats pel Music Hall compta també amb el 
Ballet FLIP FLAP, el Ballet Millenium, Joan 

Domínguez, humorista 
d"'El Club de la 
Comèdia" el cantant 
Sam i la vedette 
Selena . 

RQUESTRA GIRASOL 
Plaça de la Vila 
01.00 h 

Lluís Ferrer [teclats]. Joan Cassola [bateria]. 
Martí Coll [saxol, Josep Maria Salicrú (baixi i 
Enric Sanmartí [guitarral són la Girasol. 
Porten 25 anys amenitzant les festes més 
diverses i participant en actes culturals de 
primer ordre com la Fira de Teatre de 
Tàrrega . Han Actuat entre d'altres amb 
l'Elèctrica Dharma , Comediants, Sopa de 
Cabra o Tortell Poltrona. El seu repertori 
barreja la música dels castellers, l'havanera , 
Serrat, Lluís Llach, Jaume Sisa o La Trinca . 
És així, com s'han convertit en una formació 
reconeguda que no pot faltar a una Festa 
com la de Santa Coloma . 

2 Dissabte 

IMACIÓ INFANTIL 
TRESCA l LA VERDESCA 
amb l'espectacle 
AIXÒ, ALLÒ l ALLÒ ALTRE 

Jardins de Can Sisteré 
12.00 h 

LASSE OBERTA DE TAI-TXÍ 
ACTIVITATS HOLÍSTIQUES 

Plaça de la Mediterrània 
de 10.00 a 11.00 h 

auguració exposició 
UX NON SATIATA 

de MIQUEL ANGEL PARA 

Can Sisteré 
13.00 h 

Can Sisteré acull per la Festa Major 
l'obra d'un colomenc que ha passat, 
des de fa molt de temps, els límits 
de la nostra ciutat per esdevenir un 
referent en el camp de l'art plàstic . 
Miquel Àngel Para, finalista del 
Premi Nacional de Pintura Juan 
Ramón Masoliver l'any 2004, ens 
ofereix l'oportunitat de conèixer els 
seus últims treballs sota un nom 
suggeridor Lux non satiata . 
En aquesta mostra Para reflexiona 
sobre el neguit que produeix en 
l'artista el buit boirós, la crua tela, 
el full en blanc. Una mostra que no 
fa sinó insistir en el caràcter limitat 
i mortal de l'existència humana. 

G 

.. 

Miquel Àngel Para 



Dissabte 2 O 
EVISTA PER A LA GENT GRAN 

Espectacle de varietes 
Joan i Miquel "Els virtuosos" 
Ballet cinc components 

Rosaria Ludeña (cançó espanyola] 

Fi de Festa a càrrec del 
GRUP D'HAVANERES 
"VELLA LLATINA" 
+ Grup de samba "ARTE BRASIL" 
Can Mariner 
18.30 h 

ROBADA CASTELLERA 
Plaça de la Vila 
18.00 h 

Organitza: Castellers de Santa Coloma 

SBART CIUTAT COMTAL 
Teatre Josep Mª de Sagarra 
19.00 
Entrada lliure 

Repertori: 
1a part: Temporània • Terrena • De mica en 
mica • Auca • Dansa de fadrins. 
2a part: Gitanes de Rubí 

Organitza: Patronat Pro-Aplec i Amics de 
la Sardana 

~SSATGE INSÒLIT 
Giramanda 
D'El Negra y el Flaca 
Jardins del Museu Torre Balldovina 
19.30 h 

RQUESTRA CADAQUÈS 
Plaça del Rellotge 
19.00 h 

CABARET FREAK 
Jardins del Museu Torre Balldovina 
22.30 h. 

Hola! 
sóc la Nel·la, 
de la Colla de 
Draconaires 
de Santa 
Coloma. 

Us recordo que per gaudir del 
Correfoc heu d"anar amb compte de· 
• 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 ca.rrer lliure d'obstacles 
• portar sabates esportives, roba 

de cotó, barret de roba o palla i 
mànigues i pantalons llargs. 

Espectacle, humor i intel·ligència es donen cita a la carpa extravagant. Pallassos, 
acrobàcies, malabars, faquirs i un ventríloc ofereixen un programa d"allò més 
encisador per la nit del dissabte. Un cabaret peculiar en el que el clown Laco 
Brusca presentarà a SDF Sindicato de Faquires, Nico Costelo, l'home de les 1.000 
veus, el malabarista MR. Sebastian i els acròbates Irene y Matías. Alehop! 



2 Dissabte C9 
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3 Diumenge 

URSA POPULAR 
DE FESTA MAJOR 
9.30 h. 

Circuit: av. General itat, pg. Llorenç Serra, 
av. Santa Coloma, c . Sant Jordi, vial del riu i 
Can Zam, c. Pallaresa, c. Víctor Hugo , 
Complex Esportiu de Can Zam. 
Trajecte de 4'5 Km aprox. 

STERCLASS 
ESPINNING SpinCER 

Plaça de la Vila 
de 10.00 a 11.00 h 
Organitza: Centre Esportiu Raval 

URSA CICLISTA 
DE FESTA MAJOR. 
CURSA FEDERADA 
DE VETERANS 
10.30 a 12.00 h. 

Circuit: av. Generalitat, psg. Llorenç Serra, 
av. Santa Coloma, rotonda de Santa Rosa , 
av. Generalitat. 

ROBADA DE, 
PUNTAIRES 
Jardins de Can Sisteré 
10.30 h 

Tic, tic, tic, tic, els encaixos cobreixen els 
jardins de Can Sisteré. Més de 400 pun
taires es reuneixen per trenar el fil a l'om
bra dels pins. Tic, tic, tic, tic ... 

Organitza: Associació de Puntaires 
de Santa Coloma 

G 



Diumenge 3 

XPOSICIÓ DE PINTURA 
ELS COLORISTES 
Plaça Manent 
D'11a14h 

IGADA POPULAR 
Parc Europa 
12.00 h 

Pa i meló sota el sol. Torna la tradi
cional migada: 1.500 racions del pa 
fregit més saborós. L.:objectiu és com 
sempre, gaudir d'un àpat a l'aire lliure i 
acabar amb la panxa ben plena. 
Bon profit! 

SSATGE INSÒLIT 
ardins del Museu Torre Balldovina 

12.30 h 

En Concert. .. ? 
Companyia La Tal 

ircombinat 
Jardins del Museu Torre Balldovina 
19.30 h 

NIMACIÓ INFANTIL 
ardins de Can Sisteré 

18.00 h 

Workshop infantil de 
maquillatge i perruqueria 
"Sienta la Cabeza" de Fafa Franca 

Diumenge 3 

ALL GENT GRAN 
"ORQUESTRA CAMELOT" 
Can Mariner 
18.00 h 

ESTIVAL DE JOTES 
Plaça de la Vila 
19.00 h 
Artista convidat: lsidoro Claver 
Ochotorena 
En el festival d'aquest any comptarem 
amb la presència de Soraya Santalucía, 
guanyadora del Primer Premi de Jotes 
Aragoneses de Catalunya. 

Organitza: Centro Aragonés "Virgen del 
Pilar" de Santa Coloma 

RAN TALLER 
E RISOTERAPIA 

Mas Fonollar 
19.00 h 

LOBUS AEROSTÀTIC 
Plaça Pau Casals 
De 20.00 a 22.30 h 
Gratuït 

AKI MARQUEZ 
Plaça del Rellotge 
20.00 h 

Més conegut com El Peli, pels seus 
cabells pèl-roigs, és un jove ballarí que 
es distingeix per la seva personalíssima 
forma de moure's. Balla un flamenc que 
viu entre la puresa i una modernitat 
exquisida i elegant: música, agilitat i 
ritme per castigar les taules de l'esce
nari de la Plaça del Rellotge. 

o 



Diumenge 3 

tAJWlSIGl.ESIAS JAVIER6UTIÉRREZ NIEVEDEMEDJNA ISABELBI.AN(D 

UnFRANCD, 14 Pesetas 
Basada en una historia real 

NEMA A LA FRESCA 
"1 FRANCO, 
14 PESETAS" 
de Carlos lglesias 
Mas Fonollar 
22.00 h 
Organitza: Xarxa de Transmissió de Valors 

Any 1960, Espanya comença el seu 
període de desenvolupament industrial. 
L.:industria es reajusta, i molts obrers 
son acomiadats. Martín és un d'ells. Viu 
amb la seva dona, la Pilar, i els seu fill, 
el Pablo, de cinc anys. La situació 
provoca que decideixin emigrar a 
Suïssa, tot i que sense contracte laboral 
i fent-se passar per turistes a la duana. 

i DE SEVILLANES 
Plaça del Rellotge 
22.00 h 

Brisa de Marisma + Guadaljarafe + 

Tierras del Sur 

Marató de sevillanes a la Plaça del 
Rellotge a càrrec d'aquests tres grups 
colomencs, referents indiscutibles del 
món de les sevillanes. Orgullosos com 
estan de dur el nom de la ciutat allà on 
porten la seva música, no podien faltar 
un setembre més a aquesta cita que és 
ja un clàssic de la Festa Major. 

Diumenge 3 

- CENIK TEATRE 
.. CRIATURES" 
Teatre Josep Mª de Sagarra 
22.00 h 

"Queridos reyes magos de Oriente, 
antes de nada os quiero pedir, si fuera 
posible, que mi hermanito pequeño se 
muri era esta noche, así todos los jugue
tes serian para mi." 
Scenik Teatre ens porta la descarnada i 
sarcàstica visió del nostre món que 
ofereixen els nens nascuts de la ploma i 
l'ingeni de Sergi Belbel. 

H VANERES 
.. ELS PESCADORS 
DE L'ESCALA" 
Museu Torre Balldovina 
23.00 h 

Aquests mariners de terra ferma porten 
cantant des del 1965. El seu repertori 
però no es queda en les havaneres sinó 
que també comprèn cançons tradi
cionals catalanes, satíriques, valsets 
mariners, napolitanes, sardanes, 
cançons de taverna, etc . Música i rom 
cremat per amenitzar una nit dedicada 
a la nostàlgia. 



La tradicional Fira d'atraccions, els 
"caballitos", i les actuacions de tres 
grups d'animació infantil són l'apos
ta de la Festa Major 2006 de cara 
als colomencs més petits. Dos 
espais, els Jardins de Can Sisteré i 
el Parc Europa, que s'ompliran de 
jocs, acudits i diversió per fer els 
honors que es mereixen els reis de 
la casa. 
També hi ha una proposta infantil al 
Passatge Insòlit, ubicat als Jardins 
del Museu Torre Balldovina. 

ANIMACIÓ INFANTIL 
AIXÒ, ALLÒ l ALLÒ ALTRE 
de Tresca i la Verdesca 
Jardins de Can Sisteré 
Dissabte 2 de setembre 
12.00 h 

ANIMACIÓ INFANTIL 
Workshop Infantil de maquillatge i 
perruqueria SIENTA LA CABEZA 
de Fafa Franco 
Jardins de Can Sisteré 
Diumenge 3 de setembre 
18.00 h 

ANIMACIÓ INFANTI[ 
PICA- SOCA 
Cançons i jocs 
Jardins de Can Sisteré 
Dilluns 4 de setembre 
12.00 h 

FIRA D'ATRACCIONS 
INFANTILS 
••cABALLITOS" 
Parc Europa (tram e/ Dr. Ferran) 
De divendres 1 a dilluns 4 de setembre 

Fafa Franco 



Correfoc 

Jugant amb Foc 

28 



Dilluns 4 





Divendres 1 
eig de Tennis 

ribera 
Complex Esportiu Torribera 
Tot el dia fins el 3 de setembre 
Organitza: Complex Esportiu 
Torribera 

ncurs d'escacs de 
rtides ràpides a 5' 

Local de la Colmena 
20'30 h 
Organitza: Secció d'Escacs la 
Colmena 

Dissabte 2 
ig de Futbol Sala 
era 

Complex Esportiu Torribera 
Matí i tarda 
Organitza: Complex Esportiu 
Torribera 

ada de portes obertes 
ER Centre 

Centre Esportiu Raval 
8.00 h 
Organitza: Centre Esportiu Raval 

eig a l'Americana 
res bandes) 

Local La Colmena 
10.00 h 
Fins el 3 de setembre 
Organitza: Secció de Billar la 
Colmena 

acs al carrer. 4a Edició 
ça de la Vila 

10.30 h 
Organitza: Secció d'Escacs la 

eig de futbol sala 
adaptat 
Pavelló de la Bastida 
10.30 h 

anitza: A.E. Serra de Marina 

neig Futbol 7 
Llera del Riu, zona gespa, pont vell 
10.00h 
Fins el 3 de setembre 
Organitza: Església Evangèlica 

nie de tennis 
era del Riu, zona gespa 

10.30 h 
Organitza: Complex Esportiu 
Torribera 

·e de BTT 
ra del Riu, zona gespa 

10.30 h 
Organitza: Complex Esportiu Torribera 

ic de Tir amb Arc 
Llera del Riu, zona gespa 
10.30 h 
Organitza: Complex Esportiu 
Torribera 

ig de Volei-Platja 
e herba 

Llera del Riu, zona gespa 
10.30 h 

Organitza: Club Voleibol Santa 
Coloma 

nàstica i Tai-txí 
per a la gent gran 
Llera del Riu, zona gespa 
10.30 h 
Organitza: Associació Esport i Salut 

e oberta de Tai-txí 
itats holístiques. 

Plaça de la Mediterrània . Fondo 
10.00 h 
Organitza: Complex Esportiu Rambla 
del Fondo 

neig futbol sala 
convivència i amistat" 

Pavelló Nou 
10.00 h 
Organitza: Associació AMICS del 

Complex Esportiu Rambla Fondo 

Diumenge 3 
ig de Petanca 

esta Major 
Club Petanca Santa Coloma 
9.00 h 
Organitza: Petanca Santa Coloma 

a Popular de 
sta Major 

Circuit: Sortida: Avinguda 
Generalitat-cantonada carrer Sant 
Josep. Direcció Avinguda Generalitat , 
Passeig Llorenç Serra, Avinguda 
Santa Coloma; gir al carrer Sant Jordi 
per creuar el vial del riu i baixar a la 
llera del riu direcció Can Zam, es puja 
per l'accés sota el pont del cinturó, es 
voreja la rotonda i es puja en contra 
direcció pel carril dret de Pallaresa 
fins a l'accés al carrer Víctor Hugo, es 
baixa per la Rampa. Arribada davant 
del nou Complex Esportiu de Can 
Zam. 4'5 Km aprox. 
Sortida a les 9.30 h 
Organitza: Complex Esportiu 
de Can Zam 

fi. tivitat aquàtica i 
reativa Duetlon 

Complex Esportiu de Can Zam 
10.00 h 
Organitza: Complex Esportiu 

de Can Zam 



Diumenge 3 

esta Major. 
sa Federada 
eterans. 

Avinguda Generalitat-cantonada car
rer Sant Josep. Sortida en direcció a 
Llorenç Serra, Avinguda Santa 
Coloma, rotonda Santa Rosa i gir cap 
a Avinguda Generalitat. 
Sortida a les 10.30 h 
Organitza: Club Ciclista Colomenc 

erclass d'espinning 
CER 

Plaça de la Vila 
10.00 h 
Centre Esportiu Raval 

Duatlò Torribera 
Recinte Torribera i voltants 
10.00 h 
Organitza: Complex Esportiu 
Torribera 

pionat infantil 

Local La Colmena 
10.30 h 
Organitza: Secció d'Escacs La 
Colmena 

ec del Gimnàs Europgym 
Plaça de la Vila 
11.00 h 
Organitza: Gimnàs Europgym 

eu Urruti de 
futbol Sala. 
Pavelló Nou 
11.00 h 
Organitza: Penya Barcelonista 
Gol3000 

Lli rament de trofeus del 

Subdotze torneig 
venil d'Escacs de 

Ca alunya 
V Torneig Internacional 

femení d'Escacs Ciutat de 
Santa Coloma 
Centre de Cultura Popular del Fondo 
13.00 h 

itza: Agrupació de Veïns del 
te VI 

Torneig d'escacs per par
elles "Passa Peces" 
Local La Colmena 
19.30 h 
Organitza: Secció d'Escacs La 
Colmena 


