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La Festa Major d’Estiu envaeix carrers i places en 
una de les fites ineludibles del calendari cultural 
i ciutadà. És en moments com els que ara vivim 
que necessitem, també, lliurar-nos a la Festa i 
gaudir-ne, tenint sempre present l’irrenunciable 
orgull de pertinença a una ciutat, Santa Coloma 
de Gramenet, que no és sinó la suma de totes 
les persones que hi vivim.

Trobades de les nostres entitats de cultura tradicional i popular, pro-
gramació de qualitat al Teatre Sagarra i al Museu Torre Balldovina, 
iniciatives als àmbits solidari i del comerç, actes esportius, espectacles 
dels més destacats artistes... conformen un menú festiu eclèctic i per 
a tots els gustos. El pregó dels il·lustradors Pepònio i Azagra i l’exposició 
“Comikoloma” seran l’homenatge a una època clau en el desenvo-
lupament no només de la nostra cultura en general i de la disciplina 
del còmic en particular, sinó de la ciutat en si mateixa; un recordatori 
merescut d’un període de febril creativitat i necessaris canvis socials.

Volem que la Festa sigui un aparador de l’inesgotable planter 
d’artistes de la nostra ciutat, que compartiran cartell amb figures 
destacades. La plaça de la Vila, el parc d’Europa o la plaça del 
Rellotge seran testimonis del talent local. No ens cansem d’apostar 
per ells i per elles. A més, a l’oferta que ens diferencia i posiciona —el 
festival de música independent F.M. Sintonitzza i Passatge de Festa—, 
hi afegim una munió d’incorporacions que ben segur contribuiran a 
fer de la Festa un espai cada vegada més participatiu.

Del seguici inaugural al castell de focs, de les actuacions musicals de 
gran format a l’oportunitat als nous valors, de les tradicions populars a 
les propostes més innovadores, la Festa ens ofereix viure unes jorna-
des de diversió i d’immersió intensa en l’esperit colomenc. Una festa 
que, tot i haver experimentat un obligat estalvi econòmic, no se’n res-
sentirà gens i els ciutadans i les ciutadanes tindran la millor oferta cul-
tural i lúdica, tal com es mereix la nostra ciutat, perquè l’Ajuntament i 
la Comissió de Festes han treballat dur, amb imaginació i il·lusió, a la 
recerca d’un ventall d’activitats integradores i atractives. 

La Festa és, des d’ara, tota nostra. Gaudim-la!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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Repic de Festa Major
Església Major
19.00 h

Seguici inaugural
Plantada al passeig de Mossèn Jaume Gordi
19.30 h

Recorregut: pg. Mossèn Jau-
me Gordi, c. Rafael de Casa-
nova, c. Sagarra, rambla Sant 
Sebastià i pl. de la Vila.
Participen: Colla de Trabu-
caires, Colla de Gegants i 
Capgrossos, Grallers de Santa 
Coloma, Grup de Danses 
Triballcoloma, Colla de Cas-
tellers, Colla de Draconaires, 
Colla Vella de Diables i Casa 
de Aragón Virgen del Pilar. 
Organitza: Centre de Tra-
dicions Populars Catalanes 
Joan Pairó

Pregó de la Festa Major 
a càrrec dels il·lustradors Pepònio i Azagra, 
autors del cartell de la Festa
Balcó de l‘Ajuntament
20.30 h

Acabat el pregó, Toc d’inici de la Festa amb els 
Trabucaires de Santa Coloma a la plaça de la Vila.

dv2  

dv2  
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Recepció d’Entitats 
al Jardí de Can Roig i Torres
21.30 h

BALL AL FONDO 
amb La Banda Puig
Plaça del Rellotge
23.00 h 

CORTOCIRCUIT 
XIII Edició
Mas Fonollar
22.00 h

12 + 1 fan tretze, els anys de vida d’un Cortocircuit que torna 
amb bona salut i donant el tret de sortida musical a la Festa 
i a casa seva, al pati del Mas. Grups i noms de segell colo-
menc han passat per aquest escenari i han continuat recollint 
èxits i públic fidel. Ara és el torn de Vesper Crime, Carmans, 
Los Perlas, Low People i Pokas Luzes.
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FM SINTONITZZA (FISC) 

Parc d’Europa
A partir de les 21.00 h

La nova edició del FISC obre cartell amb un dels 
millors directes del panorama independent ac-
tual, La Habitación Roja i la seva  identitat arrela-
da a l’indie espanyol dels 90. Les seves cançons 
arriben per quedar-se al teu cap i faran el mateix 
els personalíssims Tilde, The Last Dandies, Anicet 
Lavodrama, Suîte Momo i la hiperactivitat sonora 
de Batidora DJ
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LA HABITACIÓN ROJA
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FANGORIA + NANCYS RUBIAS
Electronikboy
Plaça de la Vila
22.00 h

Amb “Antología de canciones de ayer y de hoy”, 
Fangoria repassarà els seus grans èxits, barrejant 
música, icones, posturetes i gran 
espectacle amb la companyia 
imprescindible de les Nancys 
Rubias. Prepareu-vos per al gran 
show que obrirà Electronikboy.

NANCYS RUBIAS
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ELECTRONIKBOY
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PROGRAMA DOBLE D’ANIMACIÓ 
PER A TOTA LA FAMÍLIA 
AL JARDÍ DE CAN SISTERÉ
Al matí Los Caneca presentaran el seu show sen-
se paraules, un espectacle divertit, tendre i farcit 
d’humor. Qui serà el primer voluntari a participar-hi?
I a la tarda haureu de fer un descans al vostre 
passeig perquè L’home que perdia els botons 
s’enlairarà, i volarà, i veureu la meravella de 
l’acrobàcia ben a prop.

Los Caneca Show 
11.00 h

L’home que perdia els botons 
CIRC PÀNIC, 18.00 h
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Pedalada solidària en spinning
en benefici d’ASDENT, 
Asociación de la enfermedad de DENT 
amb la presència de Santi Millán i Josef Ajram
Rambla de Sant Sebastià
9.00 h a 21.00 h

Inauguració de 
l’exposició 
COMIKOLOMA 
Còmic i Humor Gràfic 
Colomenc 
Centre d’Art Contemporani 
Can Sisteré
13.00 h

Aquest cop a Can Sisteré la 
dita popular és més certa 
que mai: Val més una imatge 
que mil paraules.
La mostra conté dibuixos 
d’èpoques diverses, publicats 
als mitjans de comunica-
ció locals o a Internet. Tots 
són autèntiques icones de 
la història colomenca o bé 
senzilles joies que guarden un 
munt de vivències, emocions 
i il·lusió. 
Esperem que gaudiu 
d’aquesta ciutat dibuixada.
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‘King of the jungle Vol.4’
Competició de breakdance 
amb modalitats 2vs2 i 1vs1 
Pati del Mas Fonollar
16.00 h

Amb les actuacions d’Eddie MV i The Lounge
Inscripció gratuïta a gtmproduction@gmail.com 
(indicant: 2v2 o 1v1)
Organitza: Associació Generation Monkeys

Ball per a la gent gran 
amb el conjunt Sal y limón
Jardí de Can Roig i Torres
18.30 h
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Trobada Gegantera
Plantada a la plaça de l’Olimp a les 16.30 h
Sortida a les 17.45 h

Recorregut: av. Francesc 
Macià, c. Major, c. Josep 
Anselm Clavé, plaça de 
la Vila, pg. Llorenç Serra, 
av. Francesc Macià i 
plaça de l’Olimp.

Colles convidades: Arge-
lès de la Marenda (Arge-
lès sur Mer), El Masnou, 
El Vendrell, Sant Andreu 
de Llavaneres, Canove-
lles, Gegants de la Casa 
d’Aragó, Capgrossos del 
Raval.

Organitza: Colla de 
Gegants i Capgrossos 
de Santa Coloma de 
Gramenet.
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Exposició del Taller d’Esbarjo
Ceràmica i vidre
Hotel Ibis (de l’1 al 30 de setembre)
Inauguració: 2 de setembre, 13.00 h

Inauguració de l’exposició 
Creatures i altres
éssers fantàstics 
de Rafael Arroyo
Museu Torre Balldovina, fins l’11 d’octubre 
20.00 h

Insectes, personatges fantàstics i altres criatures, 
éssers plens de color i de vida que ens suggerei-
xen un món diferent. Peces en esmalt a foc sobre 
metalls amb la factura excepcional del mestre 
artesà Rafael Arroyo.

Peix, 
RAFAEL ARROYO
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PASSATGE DE FESTA
Jardí del Museu Torre Balldovina
De 18.00 a 23.00 h

El Passatge Insòlit es reinventa i, amb un gir d’abracadabra, 
neix el Passatge de Festa, oferint a tots els públics la màgia, 
color i espectacle d’un somni que podrem tocar, mirar, aplau-
dir i gaudir. Dues tardes i dues nits que conviden a redescobrir 
un oasi enmig de la ciutat, vestit de llumetes i fantasia. La Torre 
Balldovina és còmplice de l’aventura que s’instal·larà al seu 
jardí durant el cap de setmana  prestant racons i escenari. No 
us el perdeu! 
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Folk SC amb Se’n FA una
Jardí de Can Roig i Torres
22.30 h

Organitza: Triballcoloma

NIT DE ROCK AL FONDO 
La plaça del Rellotge no tanca per a la Festa: 
música i ritme non-stop.

Rock & Rios Band
23.00 h

Los 80 principales
00.00 h

LOS 80 PRINCIPALES
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CORREFOC DE FESTA MAJOR 
Plaça de la Vila
22.00 h

Recorregut: confluèn-
cia de la plaça de la 
Vila amb el passeig 
de Llorenç Serra, av. 
Santa Coloma i final 
a la plaça de Pau 
Casals.
Organitza: Colla de 
Draconaires de Santa 
Coloma de Gramenet

INSTRUCCIONS PER 
GAUDIR DEL CORREFOC 
AMB SEGURETAT
· No llenceu aigua des dels 
balcons i les finestres.
· No aparqueu els cotxes 
en el recorregut.
· Tanqueu portes, finestres i 
balcons.
· Protegiu els aparadors. 
· Recolliu la roba estesa i 
plegueu els tendals.
· Retireu els obstacles del 
carrer.
· Poseu-vos sabates espor-
tives, roba de cotó amb 
mànigues, pantalons llargs i 
barret de roba o palla.
· Aquestes normes són molt 
importants a fi d’evitar que 
el correfoc sigui perillós 
per als participants i el 
públic. Tot el públic que 
participa en el correfoc 
és el responsable primer i 
únic dels accidents que hi 
puguin succeir. 
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FM SINTONITZZA (FISC)

Parc d’Europa
A partir de les 21.00 h

Dissabte, el FISC obre amb Corizonas, resultat de 
la simbiosi de Los Coronas i Arizona Baby. Unint 
forces musicals i tropes de fans, sonaran amb 
The news today, un treball de cançons pròpies. I 
arribats de Madrid, la banda de rock instrumental 
Toundra presentarà els seus experiments sonors 
que no perden la intensitat del post hardcore 
que els va fer néixer. El seu últim treball, (II), és un 
imprescindible de dalt a baix.
La nit es farà rodona amb PEGASVS, Dulce Pájara 
de Juventud, 9M LIED, Indiescabreados DJS i Sol y 
Sombra DJS.
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BEBE 
+ Lenacay + Elêctric Gozarela
Plaça de la Vila
23.00 h

Dissabte de luxe a la plaça de la Vila: ”Un pokito 
de rocanrol” és tot un “revòlver” de revolució, re-
volta i revoltament, desconcertant i profund com 
la veu de la mateixa 
BEBE. Per obrir la nit 
els Lenacay presen-
taran a gran velocitat 
rítmica les cançons 
del seu primer treball, 
“Ryma”. Els Elêctric 
Gozarela allargaran 
la festa amb Latin, 
Funk & Boogaloo.

LENACAY

ELÊCTRIC GOZARELA
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actuació dia hora lloc

FM SINTONITZZA
31/08 i 
01/09  

21.00 Parc d’Europa

Cortocircuit 31/08 22.00 Mas Fonollar

FANGORIA + NANCYS 
RUBIAS + Electronikboy

31/08 22.00 Pl. de la Vila

La Banda Puig 31/08 23.00 Pl. del Rellotge

BEBE + Lenacay   
+ Elêctric Gozarella

01/09 23.00 Pl. de la Vila

Rock & Rios Band  
+ Los 80 principales

01/09 23.00 Pl. del Rellotge

Guadaljarafe 
+ La Húngara

02/09 23.00 Pl. del Rellotge

Rems (havaneres) 02/09 22.00 Pl. de la Vila

Tràfic (ball de festa) 02/09 00.00 Pl. de la Vila

TXARANGO + GERTRUDIS 03/09 23.00 Pl. de la Vila

música

actuació dia hora lloc

Trobada de gegants 01/09 17.45 Sortida pl. de l’Olimp

Correfoc 01/09 22.00 Sortida pl. de la Vila

Folk SC 01/09 22.30 Jardí de Can Roig

Trobada de puntaires 02/09 10.30 Rbla. Sant Sebastià

“Migada” popular 02/09 12.00 Parc d’Europa

Trobada castellera 02/09 12.00 Pl. de la Vila

Festival de jotas 02/09 19.00 Pl. de la Vila

Sardanes 03/09 19.00 Jardí de Can Sisteré

tradicionals
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actuació dia hora lloc

Los Caneca Show 01/09 11.00 Jardí de Can Sisteré

L’home que perdia
els botons

01/09 18.00 Jardí de Can Sisteré

Contes del Cel 02/09 11.00 Jardí de Can Sisteré

ZUM 02/09 18.00 Jardí de Can Sisteré

Perkus + Tòtem 03/09 18.00 Pl. de la Vila

infantils

actuació dia hora lloc

Comikoloma 01/09  13.00 Can Sisteré

Creatures i altres éssers... 01/09  20.00 Museu

Taller d’Esbarjo 02/09 13.00 Hotel IBIS

Expo “Els Coloristes” 02/09 11.00 Plaça Manent

“Nou mesos 
de voluntariat”

03/09  19.00 Centre Cívic Riu 

expos

Passatge de Festa 01-02/9 18.00 Jardí del Museu

Ball gent gran 01-02/9 18.00 Jardí de Can Roig

Concha Velasco 02/09 19.30 Teatre Sagarra

Estrellas Gnawa de 
Tánger

02/09 18.30 Plaça del Rellotge

Recital poeticomusical 03/09 20.00 Auditori

Piromusical 03/09 22.30 Parc de Can Zam

i molt més...
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XV Trobada de puntaires
Rambla de Sant Sebastià
10.30 h

Organitza: Associació de Puntaires de Santa Coloma

Ofici de Festa Major
Església Major
11.00 h

ANIMACIÓ INFANTIL
AL JARDÍ DE CAN SISTERÉ
Programa doble per al diumenge de festa. Al 
matí amb els Contes del Cel veurem com dos 
amics es troben i observen el cel. El sol, la lluna i 
un núvol despistat escamparan contes i cançons. 
I a la tarda, ZUM. Imagineu tres abelles més grans 
que deu conills, que fan música i que, a més, vol-
dran cantar amb vosaltres. No patiu, que aques-
tes superabelles no piquen!!!

ZUM 
18.00 h

Contes del cel 
11.00 h
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Exposició de pintura Els Coloristes
Plaça d’en Joan Manent
11.00 h

Organitza: Grup d’Art Els Coloristes

‘Migada’ popular
Pèrgola del parc d’Europa
12.00 h

Organitza: Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 
de Santa Coloma

Trobada 
castellera
Plaça de la Vila
12.00 h

Cercavila a les 11.30 h 
amb sortida des de 
la plaça Manent

Amb la participació de 
les colles de la Sagrada 
Família, Badalona i Santa 
Coloma.
Organitza: Colla de Caste-
llers de Santa Coloma de 
Gramenet.

Botifarrada
Plaça de la Vila
13.00 h

Organitza: 
Restaurant Cinc
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Ball per a la gent gran
Els joves de la tercera edat 
+ Los jubilados marchosos 
Jardí de Can Roig i Torres
18.00 h

Passatge de Festa
Jardí de la Torre Balldovina
18.00 a 23.00 h

Organitza: Denominació d’Origen

Estrellas Gnawa de Tánger
Plaça del Rellotge
18.30 h

Festival de jotas
Plaça de la Vila
19.00 h

Organitza: Casa de Aragón Virgen del Pilar 

La Húngara 
+ Guadaljarafe 
Plaça del Rellotge
22.00 h
Sonia Priego, coneguda com “La 
Húngara”, portarà “duende”, co-
pla i “arte” a la plaça del Rellot-
ge, i s’arrodonirà la nit flamenca 
amb l’actuació de Guadaljarafe.

LA HÚNGARA

programa FESTA MAJOR'12.indd   26 19/07/2012   15:01:23



NIT DE FESTA A LA PLAÇA DE LA VILA
La festa més tradicional i balladora omplirà la nit de diumen-
ge: REMS bufarà aires de costa amb les seves havaneres i 
cançons de taverna i, per acabar, els temes més coneguts i el 
ritme més divertit amb Tràfic.

Havaneres 
Rems
22.00 h

Repartiment de rom 
cremat a tots els 
assistents 
(amb la col·laboració 
de la Colla de Trabu-
caires i la Comissió 
Municipal de Festes). 

Ball de Festa 
amb Tràfic
00.00 h
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CONCHA 
Yo lo que quiero es bailar
Teatre Sagarra
19.30 h

Direcció i dramatúrgia de Josep Ma. Pou.
Concha Velasco en estat pur, davant el seu 
públic i sense intermediaris. Concha reflexiona i 
parla de la seva carrera, dels seus personatges, 
dels seus èxits i fracassos. “Concha cuenta y Con-
cha canta”, i entre una cosa i l’altra ens agafa de 
la mà i ens porta per una de les carreres de més 
èxits del teatre i la televisió d’aquest país.

Preu únic: 22 €

Venda anticipada de localitats: 

· Des del 17 de juliol, a totes les oficines de Catalunya 
Caixa en horari d’atenció al públic, al servei de Telentra-
da (902 10 12 12) i a Internet (www.telentrada.com).
· A la taquilla del Teatre Sagarra el divendres, 31 d’agost, 
de 10.00 a 14.00 h. i de 17.00 a 20.00 h.
· El mateix dia de la representació dues hores abans de 
l’inici de l’espectacle.
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ANIMACIÓ INFANTIL 

Perkus + Tòtem
Sortida des de la Pl. de la Vila (espectacle itinerant)
18.00 h

L’Àfrica subsahariana apareix en forma de titelles-
màscares gegants que dansen i es passegen al 
ritme de la banda de Perkus. Les acompanyen el 
seguici del gran TÒTEM i els seus ballarins.

Audició de sardanes 
amb la cobla La Bisbal Jove
Jardí de Can Sisteré
19.00 h
Organitza: Patronat Pro-Aplec i Amics de la Sardana

Nou mesos de voluntariat
Mostra fotogràfica i documental 
del voluntariat a Santa Coloma
Textos de RUI YE, finalista del Premi Joan Gomis 2012 
Sala Riu – Centre Cívic Riu
19.00 h
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Calendari d’instints
Espectacle poeticomusical, 
textos de Vicenç Llorca i música de Josep Pascual
Auditori Can Roig i Torres (entrada lliure)
20.00 h

PIROMUSICAL
Parc de Can Zam
22.30 h

Un dels moments més 
esperats de la festa 
encendrà el cel de 
Santa Coloma i ens 
deixarà, un any més, 
amb la boca i els ulls 
ben oberts. Busqueu 
un lloc i la millor 
companyia per con-
templar un magnífic 
castell de focs.
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TXARANGO + GERTRUDIS
Plaça de la Vila
23.00 h

Final de festa i “Benvinguts al llarg viatge” amb un 
dels grups que ha rebentat descàrregues i nom-
bres de seguidors per la xarxa: Txarango i la seva 
fusió festiva de reggae, dub i latin, energia pura, 
inquietud, revolució i alegria!

Dins la seva gira dels 10 anys, Gertrudis presenta 
“Tripolar”, l’últim treball d’un dels grups que ha 
capgirat i espavilat la rumba catalana.

GERTRUDIS
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Concurs d’escacs de 
partides ràpides a 5 minuts
Local de La Colmena 
Divendres 31 d’agost, a les 21 h

Escacs al carrer
Plaça de la Vila 
Dissabte 1, de 10.30 a 13.30 h
Inscripcions al mateix lloc

Torneig Infantil d’Escacs 
Local de La Colmena
Diumenge 2, a les 11 h 

Torneig d’escacs per parelles 
“Passa peces” 
Local de La Colmena
Diumenge 2, de 17.30 a 21 h 

Concurs 
de problemes d’escacs
Local de La Colmena
Dilluns 3, a les 17.30 h 
Organització: Secció d’Escacs 
La Colmena (pl. de la Vila, 13)

XX Torneig Tancat 
i XV Torneig sub-dotze Juvenil 
de Catalunya d’Escacs
CC del Fondo (c. Wagner, 19)
De l’1 al 9 de setembre, 
de 18 a 22 h
Organitza: AV del districte VI

Torneig de Tennis Torribera
Complex Esportiu Torribera 
Del 27 d’agost al 
2 de setembre, matí i tarda
Organització: CE Torribera

Copa Catalunya 
de Futbol Sala
Pavelló Nou
· Divendres, 31 d’agost: 

Semifinal 1, 19 h 
Semifinal 2, 21.15 h

· Diumenge, 2 de setembre: 
Tercer lloc 16 h / Final 18.30 h

Organitza: FS Marfil Santa Coloma

Jornada de portes obertes 
al Centre Esportiu Raval
Dissabte 1, de 9 a 14 h
Organització: CER

 
Pedalada Solidària 
en spinning
Rambla de Sant Sebastià 
Dissabte 1, de 9 a 21 h
Organització: Ass. Asdent

Torneig de Pàdel 
CEM Duet Can Zam
Dissabte 1, de 9 a 14 h
Inscripcions durant la setmana 
anterior a Duet Can Zam
Organització: Duet Can Zam

activitats esportives 

programa FESTA MAJOR'12.indd   34 19/07/2012   15:01:35

\ 
r-----. 

l 

---------



Torneig Futbol 7 
Camp de Can Zam 2 
· Dissabte 1, de 9 a 20 h 
· Diumenge 2, de 9 a 16 h
Organització: Església Evangèlica El 
Poder de Dios

Torneig 
de futbol sala adaptat
Pavelló La Bastida 
Dissabte 1, de 10 a 14 h
Organització: A. E. Serra de Marina

Masterclass d’aquagym, 
tennis taula i inflables
Plaça de la Mediterrània
Dissabte 1, de 10 a 13 h
Inscripcions al mateix lloc
Organització: CE Rambla Fondo

Torneig de billar a 
l’americana (a tres bandes)
Local de La Colmena 
· Dissabte1, de 17 a 19 h 
· Diumenge 2, de 10 a 13 h 
Organització: Secció de Billar 
La Colmena

Cursa ciclista 
de Festa Major. Veterans 
Diumenge 2, de 10.30 a 12 h 
Circuit: av. Generalitat, pg. Llo-
renç Serra, av. Santa Coloma.
Organització: Club Ciclista Colomenc

Cursa d’Atletisme 
de Festa Major
Sortida: 
av. Generalitat / c. Sant Josep
Diumenge 2, 9.30 h
Inscripcions: IME (horari de matí 
des del 8 d’agost)
Club d’Iniciatives Esportives de Santa 
Coloma i UCA

Exhibició d’Aeromodelisme RC 
Parc Fluvial del Besòs (Can Zam) 
Diumenge 2, de 12 a 14 h
Organització: Grup de Velers RC Ikarus

XXXIII Torneig 
Singuerlín de Futbol 
Camp de Futbol Can Zam 2 
Diumenge 2, de 17 a 21 h
Organització: C. F. Singuerlín

activitats esportives 

FIRA D’ATRACCIONS
Parc d’Europa i vials associats a 
Can Zam (entre el pont de la B-20 
i el parc de Can Zam) Oberta fins 
a les 03.00 h tots els dies de la festa
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Diada 11 de setembre
Camerata Gramenet 
a l’Auditori 
Can Roig i Torres
19.00 h

Entrada lliure

altres i avenç  

La Festa Major 
dels Dijous Temàtics 
a http://facebook.com/dijoustematic

Corre-tapa
Fes un volt per la ciutat i tasta les millors tapes 
per només 2 euros, cervesa o vi inclosos!

Col·laboren: ACI, Fondo Comerç i ACOR
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