


És motiu d’alegria tornar a donar-vos la 
benvinguda a la Festa Major d’Estiu de Santa 
Coloma de Gramenet. Aquestes dates tan 
assenyalades han tingut, des de sempre, un valor molt 
especial per a tots i totes. Ara més que mai, però, la 
nostra responsabilitat no és sinó fer un immens regal a 
la ciutadania en moments d’immenses tribulacions.

Seguim, en una tasca complexa a la vegada que 
engrescadora, enfrontant-nos al desafiament de la 
conjuntura econòmica actual. En conseqüència, tot 
i l’inevitable i lògic ajust del pressupost, posem a la 
vostra disposició un ampli ventall d’actes que inclou 
propostes de gran atractiu.

Com sempre, el propòsit innegociable és oferir al con-
junt dels colomencs i colomenques una programació 
variada, per a tothom. En aquesta ocasió, no obstant, 
hem volgut posar l’accent sobre un col·lectiu al qual 
prestarem especial atenció. I és que les activitats dirigi-
des als públics infantil i juvenil hi tindran molt especial 
rellevància, arribant a tots els districtes. 

A més, continuarem amb l’aposta pel talent sorgit dels 
nostres carrers, pel fruit del treball incansable dels 
artistes i les entitats socioculturals de la ciutat. Un 
esdeveniment d’aquesta magnitud seria irrealitzable 
sense la seva valuosa i indispensable aportació. Des 
d’aquestes línies, el meu més sincer agraïment per fer-
ho, en definitiva i una vegada més, possible.

No puc deixar de fer esment al nostre viatge decidit 
cap a un model de festa cada cop més obert i plural. 
Propostes com ara l’exposició #Cologramers, la qual 
presenta l’obra d’una cinquantena de ciutadans i 
ciutadanes, o el tan desitjat retorn de la Fira d’Entitats 
així ho demostren. Ara, més que mai, hem de gaudir - 
en harmonia i amb orgull colomenc - d’aquests dies de 
celebració. La Festa, sens dubte, ens uneix.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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Porta la festa amb tu

www.facebook.com/PasionPorSantako @scgramenet #festacoloma2013

www.gramenet.cat/fme2013

Jordi Serra, 
autor del cartell 

de la Festa Major d’Estiu 2013
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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 
Jaume Gordi, c. Rafael de 
Casanova, c. Sagarra, rambla 
Sant Sebastià i pl. de la Vila.
Participen: Colla de Gegants 
i Capgrossos, Arrels de Barri, 
Ball de Bastons, Colla Vella 
de Diables, Grallers de Santa 
Coloma, Colla de Trabucaires, 
Colla de Draconaires, Colla de 
Castellers, Grup de danses 
tradicionals Triballcoloma i 
Drac de la Casa d’Aragó. 
Organitza: Centre de Tra-
dicions Populars Catalanes 
Joan Pairó

Pregó de la Festa Major 
a càrrec de Javi Rodríguez,
mite del futbol sala
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.

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

NiT dE SEvillaNES
amb Guadaljarafe i Brisas
Plaça del Rellotge (23.00 h )

CORTOCiRCUiT 
Xiv Edició
Mas Fonollar (22.00 h)

No perdeu la pista dels noms de Santa Coloma al 
panorama musical més actual. 
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FM SINTONITZZA (FISC) 

Parc d’Europa
(a partir de les 21.00 h)

El Taboo deixa per una nit la Sala Apolo i es planta a 
l’escenari del FISC amb els Mambo Jambo com a cap 
de cartell. 
Un combinat únic amb el ritme, sensualitat i diversió 
de l’ambience burlesque i les últimes tendències de la 
música independent. 

MAMBO JAMBO

TOKYO SEX DESTRUCTION

LOS TIKI PHANTOMS

FUCKIN´BOLLOCKS

SALVAJE MONTOYA
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ElS CaTaRRES
i lOS RaGGaTUNNiNG
Plaça de la Vila (23.00 h)

La plaça de la Vila us dóna la benvinguda amb Els 
Catarres i les cançons del seu últim disc “Postals”. Se-
guiran amb la música més festiva i totes les ganes de 
ballar Els Raggatunning, que socarrimaran l’ambient 
amb la seva txaranga-disco-party.
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Ei! El dissabte comença intens amb el concert de les Ma-
cedònia a la plaça. Un migdia de pop rock per a infants 
i joves, per passar-ho bé amb els amics i les amigues  i 
amb molts missatges positius per a tota la família!

MaCEdÒNia 
Plaça de la Vila (12.00 h)

Mulla’t amb 
la Tresa 
i la verdesca
Jardí de Can Sisteré 
(18.00 h)

Sí, sí!! Que faci molta calor! Molta, 
molta més, que els de la Tres-
ca i la Verdesca ens regaran, 
banyaran, dutxaran i ruixaran! 
Nens i nenes, porteu xancletes i 
banyador!!

dissabte elektrònik 
al Mas!
TALLERS INFANTILS
CRJ Mas Fonollar (17 h - 19 h)
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i aquest any pots trobar diversió a tots els racons 
de la ciutat (a partir de les 18.00 h):

- Inflables a la pl. Xavier Valls
- Inflables a la pl. de les Cultures
- Festa de l’escuma a les pistes d’esport Jacint Verdaguer/Salzereda

inauguració de l’exposició 
#COlOGRaMERS 
Fotografies 
guanyadores 
del concurs 
per Instagram
Centre d’Art 
Contemporani 
Can Sisteré 
(13.00 h)
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PaSSaTGE dE FESTa
Jardí del Museu Torre Balldovina (de 18.00 a 23.00 h)

Podeu triar un lloc diferent emmig de la ciutat, passejar entre 
una torre medieval 
i un jardí inesperat, 
veure com s’encenen 
les bombetes, con-
templar un especta-
cle de circ, aplaudir 
un petit número 
musical i somiar que 
no heu anat gens 
lluny per trobar-ho. El 
Passatge de Festa us 
dóna la benvinguda. 

Inauguració de l’exposició 
Sideral, de Marta Bretó 
Museu Torre Balldovina (19.00 h)

“Sideral” és un treball de fotografia nocturna de la colomenca 
Marta Bretó que intenta mostrar la bellesa de la nit entorn del 
paisatge. L’exposició presenta des del joc de llums i colors 
causat per la contaminació lumínica dels pobles i ciutats, fins a la 
magnífica Via Làctia, vista només en paratges allunyats de la civi-
lització i en nits sense lluna; des dels canvis freqüents del nostre 
satèl·lit en el seu pas pel firmament, fins a fenòmens espontanis 
que només passen quan determinades situacions coincideixen 
en un temps deter-
minat. “Sideral” dóna 
l’oportunitat de gaudir 
de la contemplació 
del cel nocturn en tota 
la seva esplendor a 
través de la fotografia.

Ball PER a la GENT GRaN 
amb Sal y limón
Can Roig (18.30 h)

Trobada 
Gegantera  
Plantada a la rambla  de 
Sant Sebastià cantonada 
c.Irlanda (18.00 h)

Bateig de la gegantona Pau-
la, el personatge del Fons de 
documentació Joan Gomis 
de la Biblioteca Central.

Recorregut: Irlanda, Mn. 
Camil Rossell, Mn. Jaume 
Gordi, Major, pl. Olimp (final).

Colles convidades: El Ven-
drell, El Masnou, Esplugues 
de Llobregat, Vilassar de 
Mar, Alella, Teià, Canovelles, 
Gegants de la Cada d’Aragó, 
Capgrossos del Raval Arrels 
de Barri i de Santa Coloma 
de Gramenet. 

Organitza: Colla de Gegants 
i Capgrossos de Santa Colo-
ma de Gramenet.
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BERTO ROMERO 
Sigue con nosotros 
Teatre Sagarra - Sala Sagarra
31 d’agost (21.00 h)
1 de setembre (19.00 h)

Companyia: El Cansancio
Direcció: Berto Romero i Miquel Company
Intèrprets: Berto Romero i Iván Lagarto (música)

Els rumors eren certs. Berto Romero estava en una 
etapa complicada. La fama li va pujar al cap, els trau-
mes que arrossegava des de petit pel seu aspecte físic 
i la seva turbulenta relació amb la seva família l’havien 
desestabilitzat. Diguem-ho clar: no estava bé. Però en 
Berto ha tornat. Ara és un pare responsable, un còmic 
respectat i està arribant a la maduresa. Li falta poc 
per a convertir-se en “cuarentón” i creu haver après 
algunes bones lliçons que vol compartir amb nosaltres. 

Ha superat complexos i traumes 
del passat, i tot apunta a que n’està 
desenvolupant de nous. Per la resta, 
segueix obstinat a cantar, ballar i 
explicar la seva vida. I la dels altres. 
Segueix amb nosaltres.

NiT dE FOlK amb Bauma
Jardins de Can Roig i Torres (22.30 h) 

Organitza: Triballcoloma

Segona sessió del 
dissabte elektrònik al Mas! 
CRJ Mas Fonollar (de 20 a 02 h)

SESSIONS DJ I AUDIOVISUALS:

DJ SQUIZZO (acid jazz- funky)
DJ EFEA (electro IDM)
DJ K.O’S (techno, house)
VJ Xbuo (Audiovisuals)

Ball dE NiT al FONdO
la loca Histeria
Plaça del Rellotge (23.00 h)

Què tal una nit 
de ball diferent i 
“loca, loca”?? 
Passeu per la 
plaça del Rellot-
ge i flipareu!venda anticipada de localitats:

- A totes les oficines de Catalunya Caixa 
en horari d’atenció al públic, al servei 
de Telentrada (902 10 12 12) i a Internet 
(www.telentrada.com).  
- A la taquilla del Teatre Sagarra el 30 
d’agost de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
- El mateix dia de la representació dues 
hores abans de l’inici de l’espectacle.

Preu: 20 euros
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CORREFOC 
dE FESTa MaJOR 
Plaça Vilaseca / Plaça Pau Casals (22.00 h)

Quan els llums s’apaguin i cremi la primera flama ja 
no hi haurà qui pari el moviment de totes les colles 
convidades per la Colla Vella de Diables de Santa Co-
loma. Haureu d’anar obrint-los pas si no voleu acabar 
esquitxats d’espurnes. O potser voldreu submergiu-vos 
a la festa del foc?
 
Recorregut:  Plaça Vilaseca, c. Irlanda, Rbla. Sant 
Senbastià, c. Sant Silvestre, c. Balldovina, c. Francesc 
Moragas, Av. Santa Coloma, final a la plaça Pau Casals.

Participen: Colles de Diables de Sant Andreu, La 
Verneda, Sant Pau d’Ordal, Sant Joan Despí, Colla de 
Draconaires de Santa Coloma, Colla Vella de Diables de 
Santa Coloma, Coordinadora de Colles de Trabucaires 
de Catalunya, Colla de Trabucaires de Gràcia i Colla de 
Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet.

Organitza: Colla Vella de Diables de Santa Coloma de 
Gramenet

· 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 esportives, 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 responsa-
ble primer i únic dels accidents que hi puguin succeir. 

INSTRUCCIONS PER GAUDIR DEL CORREFOC AMB SEGURETAT

AGOST (dissabte)31



se
tem
bre

FM SiNTONiTZZa (FiSC)

Parc d’Europa (22.00 h)

Segon round del FISC amb les actuacions de:
DORIAN
ZA! 
GRISES
SANJAIS 
LOW PEOPLE

Lenacay

AGOST (dissabte)31



actuació dia hora lloc

FM SINTONITZZA
30 i 

31/08  
22.00 Parc d’Europa

CORTOCIRCUIT 30/08 22.00 CRJ Mas Fonollar

GUADALJARAFE i BRISAS 30/08 23.00 Pl. del Rellotge

ELS CATARRES i 
ELS RAGATUNNING

30/08 23.00 Pl. de la Vila

AURYN i SORAYA 
+ BORIS MICHAEL

31/08 22.30 Pl. de la Vila

LA LOCA HISTERIA 31/08 23.00 Pl. del Rellotge

PREBE i DRAMA DE ENERO 01/09 22.00 Pl. del Rellotge

OKEY OK, AMÉLIE i 
TERÀPIA DE SHOCK

02/09 17.30 Pl. de la Vila

LOS BARRAKILLOS i 
BONGO BOTRAKO

02/09 22.30 Pl. de la Vila

música

tradicionals
actuació dia hora lloc

Trobada Gegantera 31/08  18.00 Rbla. Sant Sebastià 

Correfoc de Festa Major 31/08 22.00 Pl. Vilaseca

Nit de folk amb BAUMA 31/08 22.30
Jardí de Can Roig i 

Torres

Trobada de Puntaires 01/09 10.30 Rbla. Sant Sebastià 

Migada popular 01/09 12.00 Pèrgola Parc d’Europa

Trobada Castellera 01/09 12.30 Pl. de la Vila

Festival de Jotas 01/09 18.30 Pl. de la Vila

Nit d’havaneres amb 
LLOPS DE MAR

01/09 22.00 Pl. de la Vila

Sardanes amb la 
COLLA RAMBLES

02/09 19.00 Jardí de Can Sisteré

tradicionals

actuació dia hora lloc

MACEDÒNIA 31/08  12.00 Pl. de la Vila

Dissabte Elektrònic (Tallers infantils) 31/08 17.00 CRJ Mas Fonollar

Mulla’t amb la Tresa i la Verdesca 31/08 18.00 Jardí de Can Sisteré

Inflables 31/08 18.00 Pl. Xavier Valls 
i pl. de les Cultures

Festa de l’escuma 31/08 18.00 Pistes J. Verdaguer

PASSATGE DE FESTA 31/08 i 
01/09 18.00  Jardí del museu 

Torre Balldovina

La Festa d’Aigües! 01/09 11.00 Jardí de Can Sisteré

La galeria de la Festa Major 01/09 17.30 Jardí de Can Sisteré

Inflables 01/09 18.00 Pl. Sagrada Família 
i pl. del barri Llatí

Festa de l’escuma 01/09 18.00 Pl. Mediterrània

infantils

actuació dia hora lloc

#Cologramers 31/08  13.00 Can Sisteré

Sideral (de Marta Bretó) 31/08 19.00 Museu Torre Balldovina

Els Coloristes 01/09 11.00 Pl. Manent

Mirades (de Jarke) 01/09 13.00 Centre Cívic Riu

expos

actuació dia hora lloc

Ball de la Gent Gran 31/08  18.00 Jardí de Can Roig i Torres

BERTO ROMERO 
Sigue con nosotros

31/08 i 
01/09

21.00 i 
19.00 Teatre Sagarra

Karaoke de la Gent Gran 01/09 18.00 Jardí de Can Roig i Torres

Yolanda Valero 01/09 18.30 Pl. del Rellotge

Celebració del Mal (poesia) 01/09 19.00 Auditori Can Roig i Torres

Castell de focs 01/09 22.00 Parc de Can Zam

i  més...



aURYN i SORaYa
+ BORiS MiCHaEl
Plaça de la Vila (22.30 h)

Una de les actuacions més comentades d’aquesta festa  
deixarà petita la plaça de la Vila. El grup adolescent més 
potent, Auryn, aterra a Santa Coloma dins la seva gira 
Anti-Héroes. 

A la segona part Soraya 
ens farà ballar fins pas-
sada la mitjanit. “Con 
fuego” i altres hits de 
la cantant estremenya 
faran bategar el cor de 
la plaça. 

Finalment Boris Mi-
chael, “el eslovaco de 
Santako” us convidarà 
a descobrir el nom de la 
seva última gira. Com-
pleteu la frase: “Alma de 
chiringuito 2013...”

AGOST (dissabte)31
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Exhibició de vehicles clàssics
Polígono industrial Bosc Llarg
Km.5,5 - Desguace La Roca (10.00 h)
Organitza: Escuderia C.T.R.Competició

Xvi 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)

la FESTa d’aiGÜES 
Jardins de Can Sisteré (d’11 a 13.30 h)

Vine a jugar amb nosaltres!
De la mà d’Aigües de Barce-
lona podràs divertir-te amb 
jocs d’aigua per a tota la 
família. Adreçats a nens 
d’entre 0 i 12 anys.  
T’hi esperem! 

Organitza: 
Aigües de Barcelona

Exposició de pintura 
Plaça de Joan Manent (11.00 h)
Organitza: Els Coloristes

“Migada” popular
Pèrgola del Parc Europa (12.00 h)
Organitza: Coordinadora de Jubilats 
i Pensionistes de Santa Coloma

Trobada 
Castellera
Plaça de la Vila 
(12.30 h)

Participen: Colla de Caste-
llers de Badalona, Colla de 
Castellers de Terrassa, Co-
lla de Castellers de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Organitza: Colla de Caste-
llers de Santa Coloma de 
Gramenet

Exposició de pintura
Mirades, de Jarke
Centre Cívic del Riu - 
Sala Riu  (13.00 h)
c. Lluís Companys, 9

Fins el dia 20 de setembre

SETEMBRE (diumenge)1

i aquest any pots trobar diversió a tots els racons 
de la ciutat (a partir de les 18.00 h):

- Inflables a la plaça Sagrada Família
- Festa de l’escuma a  la plaça Mediterrània
- Inflables a la plaça del Barri Llatí

1.afesta 
d71igües! 
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la GalERia dE la FESTa MaJOR
Jardins de Can Sisteré (de 17.30 a 20.30 h)

Presentació de la gegantona Paula a 
l’entorn de la Biblioteca Central, seu del 
Fons Documental Joan Gomis. A la Galeria 
hi haurà tallers infantils, artístics i creatius: 
Il·lustració i creació mural amb la Gemma 
Sales, taller de serigrafia per a fer la teva 
pròpia samarreta, taller de xapes amb 
il·lustracions i taller de maquillatge. 

I com no... la GEGaNTONa PaUla! Els 
nens i nenes que ho desitgin podran foto-
grafiar-se amb la Paula, que es passejarà 
pels jardins tota la tarda.

També “Pessics harmònics i poemes 
pessigolles”. Músics de drap presenta una 
actuació amb una lectura en off d’alguns 
poemes de reconeguts poetes de la nostra 
llengua. Músics de drap sumen disciplines 
perquè la plàstica, la dansa, la música i la 
poesia puguin anar de la mà i aconseguir 
un tot coherent i màgic.

Karaoke de la gent gran 
Los jubilados marchosos, 
La flor de Santa Coloma, 
Rosas Blancas i els Joves de la 3ª edat
Jardins de Can Roig i Torres (18.00 h)

Festival de Jotas
Plaça de la Vila (18.30 h)
Organitza: Casa de Aragón
Virgen del Pilar

Passatge de Festa
Jardins de la Torre Balldovina (de 18.00 a 23.00 h)
Organitza: Denominació d’Origen

Yolanda valero 
i alumnes de 
l’Escola de danzas 
Yolanda valero
Espectacle de música 
i dansa
Plaça del Rellotge (18.30 h) 
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Celebració del Mal
Auditori Can Roig i Torres (19.00 h)
Entrada lliure

Celebració del desè llibre del poeta Jordi 
Valls, “MAL”. Paraula i música per a 
tothom en veu de l’autor, amb la inter-
venció de José Antonio Nieves “JANA”, i 
Montserrat Olivés al piano. 

PREBE i dRaMa dE ENERO
Plaça del Rellotge (22.00 h)

Marxa divertida, bona onda i música per ballar-la amb 
segell colomenc total.

NiT d’HavaNERES  
a la PlaÇa dE la vila
(22.00 h)

Grup Havaneres: LLOPS DE MAR

Les tradicionals havaneres prenen el protagonisme  la nit 
de diumenge. Una estona agradable per passar-la en bona 
companyia i deixar que les hores passin sense pressa. 

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

SETEMBRE (diumenge)1 -------- ~ 
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OKEY OK, 
aMÉliE 
i TERÀPia dE SHOCK
Plaça de la Vila (17.30 h)

Prepareu-vos per a una gran marató musical a la plaça. 
Ja no és l’hora de berenar ni l’hora de jugar al parc, és 
l’hora de cridar sense parar quan surtin a l’escenari els 
grups més canyeros!!! 

audició de sardanes 
amb la Cobla Rambles
Jardins de Can Sisteré (19.00 h)

Organitza: Patronat Pro-Aplec 
i Amics de la Sardana

CaSTEll dE FOCS 
Somnis
Parc de Can Zam (22.00 h)

El cel de Santa Coloma s’encendrà i 
ens deixarà, un any més, amb la boca 
i els ulls ben oberts. Busqueu un lloc 
i la millor companyia per contemplar 
un magnífic castell de focs.

 

lOS BaRRaNKillOS
i BONGO BOTRaKO
Plaça de la Vila (22.30 h)

La Festa s’acaba però l’alegria arriba a la plaça de la Vila amb un 
combinat fresc, positiu i optimista que farà que ballin fins els fanals. 

SETEMBRE (dilluns)2
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Torneig de billar 
a l’americana (a tres bandes)
Local de La Colmena 
Dissabte 31 d’agost, 17 a 19 h
Diumenge 1 de setembre, 10 a 13 h 
Organització: Secció de Billar La Colmena

Cursa d’atletisme 
de Festa Major
Carrer de la Ciutat. Sortida: Avgda. 
Generalitat/Sant Josep
Diumenge 1 de setembre, 9.30 h
Organització: Unió Colomenca d’Atletisme

Cursa ciclista 
de Festa Major. veterans 
Diumenge 1 de setembre, 
de 10.30 a 12 h 
Circuit urbà: av. Generalitat, Llorenç 
Serra, av.. Santa Coloma. 
Organització: Club Ciclista Colomenc

Torneig infantil d’Escacs 
Local de La Colmena
Diumenge 1 de setembre, a les 11 h 
Organització: Secció d’Escacs La Colmena

Exhibició d’aeromodelisme RC 
Parc Fluvial del Besòs (zona Can Zam) 
Diumenge 1 de setembre, de 12 a 14 h
Organització: Grup de Velers RC Ikarus

XXXiv Torneig 
Singuerlín de Futbol 
Camp de Futbol Can Zam 2 
Diumenge 1 de setembre, 
de 12 a 14 h
Organització: C. F. Singuerlin

Torneig d’escacs 
per parelles “Passa peces” 
Local de La Colmena
Diumenge 1 de setembre, 
de 17.30 a 21 h 
Organització: Sec. d’Escacs La Colmena

Concurs 
de problemes d’escacs
Local de La Colmena
Dilluns 2 de setembre, 17.30 h 
Organització: Sec. d’Escacs La Colmena

i Copa “Ciutat de Santa 
Coloma” de bàsquet
Pavelló de la Bastida
Dissabte 7 i diumenge 8 
de setembre, des de les 10 h
Organització: Ass. Història bàsquet 
colomenc i Web Territori bàsquet

Torneig de Pàdel Torribera
Complex Esportiu Torribera
31 d’agost i 1 de setembre, 
matí i tarda
Organització: CE Torribera

Concurs d’escacs de 
partides ràpides a 5 min
Local de La Colmena
Divendres 30 d’agost, 
a les 21 h
Organització: Secció d’Escacs 
La Colmena

Copa Catalunya 
de Futbol Sala
Pavelló Nou
Dijous 29 d’agost: 
Semifinal 1, a les 19 h  
Semifinal 2, a les 21.15 h
Divendres 30 d’agost: 
Tercer lloc, 18.30 h / Final 21 h
Organització: FS Marfil Santa Coloma

XXi Torneig Tancat i 
Xvi Torneig sots-dotze 
Juvenil de Catalunya 
d’Escacs
Centre Cívic del Fondo
De l’1 al 8 de setembre, 
de 18 a 22 h
Organització: Agrupació de Veïns 
del districte VI

Jornada de portes obertes 
al Centre Esportiu Raval
Centre Esportiu Raval 
Dissabte 31 d’agost, 
de 9 a 14 h
Organització: CER

Torneig de Pàdel 
CEM Duet Can Zam
Dissabte 31 d’agost, 
de 9 a 14 h
Organització: Duet Can Zam

Torneig Futbol 7 
Camp de Can Zam 2 
Dissabte 31 d’agost: 
de 9 a 20 h  
Diumenge 1 de setembre: 
de 9 a 11 h i de 14 a 16 h.
Organització: Església Evangèli-
ca El Poder de Dios

Torneig de futbol sala 
adaptat
Pavelló La Bastida 
Dissabte 31 d’agost, 10 a 14 h
Organització: A. E. Serra de Marina

Masterclas aquagym, 
tennis taula i inflables
Plaça de la Mediterrània
Dissabte 31 d’agost, 10 a 13 h
Organització: CE Rambla Fondo

Escacs al carrer
Plaça de la Vila 
Dissabte 31 d’agost,
de 10.30 a 13.30 h
Organització: Secció d’Escacs 
La Colmena

Fira 
d’entitats
Les entitats de la ciutat recuperen 
protagonisme amb el retorn dels 
populars xiringuitos. Tots els dies 
de la festa junt a la fira d’atraccions. 
Veniu a visitar-los i a passar una 
bona estona!

Fira 
d’atraccions
L’Ajuntament i el Gremi de Firaires us 
conviden a gaudir de dos viatges al 
preu d’un a qualsevol de les atrac-
cions de la fira presentant aquest 
cupó, divendres 30 d’agost i dilluns 
2 de setembre.
Parc d’Europa i vials associats de 
Can Zam, oberta fins les 03.00 h. 
tots els dies de la Festa.
Oferta vàlida únicament en les dates especificades.
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