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festa major d’estiu 2016

Arriba de nou el moment esperat de la Festa Major d’Estiu de 
Santa Coloma de Gramenet, punt àlgid del calendari socio-
cultural, colofó de les vacances i feliç i idònia fita de partida 
per a enfilar la no sempre senzilla recta final de l’any. És una 
immensa alegria i un orgull presentar-vos el programa que 
teniu a les mans, el qual inclou un ampli ventall de propostes 
per a tots els gustos.
Accions i espectacles destinats al públic infantil, música, es-
ports, gastronomia o manifestacions de diferents disciplines 
artístiques componen un conjunt de molt diverses opcions que, 
com sempre, hem volgut posar a la vostra disposició. Estic 
segura que aquesta nova edició de la Festa atraurà un públic 
ampli i àvid de diversió però, també, de reflexió. Exposicions 
de caràcter sensibilitzador i les funcions de Títeres desde Abajo 
al Teatre Sagarra fan palesa la nostra aposta pels continguts 
de conscienciació i la defensa de la llibertat d’expressió. 
La Fira d’Entitats de Can Zam; el festival de música inde-
pendent Sintonitzza al parc d’Europa; la plaça del Rellotge 
i la seva eclèctica programació; els jardins del Museu Torre 
Balldovina i les seves activitats familiars, són elements i ubi-
cacions imprescindibles d’un esdeveniment multitudinari que 
cada vegada s’estén a més racons de la ciutat.
La Festa Major d’Estiu no seria el mateix sense la imprescin-
dible aportació de les entitats i els i les artistes sorgits de 
Santa Coloma. Constitueixen la base i l’essència de la nostra 
activitat cultural i, en conseqüència, disposen d’un aparador 
immillorable per a presentar les seves propostes i fer gala del 
seu talent. 
L’escenari de la plaça de la Vila, l’epicentre de la Festa situat 
al cor de la nostra ciutat, tindrà com a noms destacats a Los 
Chichos, originadors i referents indiscutibles de la rumba 
moderna, i Duncan Dhu, el cèlebre duo donostiarra autor de 
desenes de clàssics del pop del nostre país en la seva gira de 
30è aniversari. La música vital i ballable del grup osonenc 
Oques Grasses servirà d’excepcional cloenda per a quatre dies 
que romandran al nostre record.
Vull convidar-vos a gaudir la Festa de tots i totes en harmo-
nia, amb civisme i respecte per les persones i l’entorn que ens 
rodegen. Ens veiem, ben segur, als carrers!

NÚriA PArloN Gil
Alcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet

• 
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2 setembre divendres
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2 setembre divendres

repic de Festa Major
19 h Església Major  

Seguici  
inaugural 
19 h Plantada al passeig de 
Mossèn Jaume Gordi
19.30 h Sortida: Església 
Major
Itinerari: passeig de Mossèn 
Jaume Gordi, carrer de Rafael Casanova, carrer dels 
Sagarra, rambla de Sant Sebastià, plaça de la Vila 
Participants: Trabucaires de Santa Coloma de 
Gramenet, Castellers de Santa Coloma de Grame-
net, Capgrossos del Raval Arrels de Barri, Colla de 
Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de Grame-
net, Laietans de Gramenet, Triballcoloma, Grallers 
de Santa Coloma de Gramenet, Colla de Draconai-
res de Santa Coloma de Gramenet, Bruixes de Gra-
menet, Colla Vella de Diables de Santa Coloma de 
Gramenet, Colla Jove de Dimonis de Santa Coloma 
de Gramenet i Casa de Aragón Virgen del Pilar.

pregó de festa major 
A càrrec del fotope-
riodistA colomenc 

Samuel 
Aranda, 
guAnyAdor del 
World press photo 
2011
21 h Balcó de l’Ajunta-
ment

Toc d’inici  
de Festa Major
Escenari plaça de la 
Vila
A càrrec de la Colla de Tra-
bucaires de Santa Coloma 
de Gramenet

recepció d’Entitats 
22 h Jardí de Can Roig 
i Torres

Organitzat per: entitats 
del Centre de Tradicions 
Populars Catalanes Joan 
Peiró.

l’organització aconsella a 
les persones amb problemes 
d’oïda o amb sensibilitat 
auditiva, en especial la 
gent gran i els infants, que 
adoptin mesures de precau-
ció en els actes en els quals 
participin els trabucaires

• 
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festa major d’estiu 2016

5

festa major d’estiu 2016

concert

FiSC   
SiNToNiTZZA
21 h Parc d’Europa
lEÓN BENAVENTE
MUCHo
CAlA VENTo
BiG oK
DEAD PArTiES

El FISC Sintonitzza re-
cupera el format clàssic de 
divendres i dissabte, mante-
nint novetat i qualitat com a 
marca de la casa. 
Entre León i Benavente hi ha 
una hora de camí, i d’allà ha 
sortit el nom d’un grup jove 
amb components veterans. 
Premiats i reconeguts per la 
crítica, els León Benavente 
engegaran els motors de les 
seves cançons fosques i amb 
aires dels vuitanta en el més 
pur estil de l’indie rock.
Actuen també els Cala Ven-
to, una experiència d’inten-
sitat de bateria i guitarra, 
amb cançons esmolades i 
una força fora de l’habitual. 
Benvinguts de nou al FISC 
Sintonitzza!

León Benavente

• 
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2 setembre divendres

concert

SANTAKoSoUND
Cortocircuit 2.0
XVii edició
23 h CRJ Mas Fonollar
la bambula
the grassland sinners

concert

JAVi JArEÑo 
doCTor PrATS
22 h Plaça del Rellotge

Les lletres dolces i plenes d’expe-
riència del cantautor colomenc 
Javi Jareño obriran la nit mu-
sical al Fondo. Més tard, la plaça 
esclatarà amb l’electroswing 
dels Doctor Prats i el seu últim 
treball Aham Sigah. Festa i ball 
sense límits que us encantarà. 

El clàssic Cortocircuit s’ha fet 
gran i va mudant la pell. No us 
perdeu la nova fornada de talent 
musical a la ciutat i, com a nove-
tat, a la resta de la comarca. 

Javi Jareño

Doctor Prats• 
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festa major d’estiu 2016

23 h Plaça de la Vila
Aquesta festa presenta el privilegi d’uns clàs-
sics per a tota una generació: Los Chichos. 
El trio de rumba més popular dels últims 40 
anys arriba a Santa Coloma amb tota la força 
de la nostàlgia i més actuals que mai. Los 
Chichos són barri, ciutat, sentiment, rumba i 
història viva. Ni más ni menos.
La nit seguirà amb el grup colomenc Los 
Chochos, una quadrilla d’artistes i amics 
que han fet seves les grans bandes dels 80 i 
90, divertits i amb moltes sorpreses en el seu 
repertori. 
Clourà la festa el dj. Fabyán Salvador.

vs.

loS CHoCHoS
concert

loS CHiCHoS

• 
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concert infAntil

XiUlA
12 h Plaça de la Vila
Presenten el seu treball “Donem-li una volta 
al món”, una experiència única de música, 
animació, diversió i valors per a tota la família. 
El millor migdia a la plaça per a la ballaruga i el 
bon humor!

inAugurAció de l’exposició
“CriSi DE rEFUGiATS 
A EUroPA” 
Edu Ponces i Pau Coll / 
rUiDo Photo
11.30 h Centre Cívic del Riu
El Cicle  Diaris de Viatges ens ofe-
reix una exposició fotogràfica que 
sobrepassa la Sala Riu i incorpora 
una intervenció al carrer President 
Companys. Les imatges pretenen 
sensibilitzar al públic sobre la du-
resa del viatge que van emprendre 
més d’un milió de persones durant 
l’any 2015 i incitar a la reflexió 
sobre com els europeus assumim 
aquesta crisi.

BAtucAdA

retumbatú 
11 h Plaça de Catalunya

inAugurAció d’exposició

FUNDACiÓ  
ArrANZ BrAVo
13 h Can Sisteré 
Fins al 6 de novembre
El Centre d’Art Contemporani Can Sisteré, 
amb voluntat d’intercanvi cultural amb la 
ciutat de L’Hospitalet, acull una exposició 
dedicada a la Fundació Arranz-Bravo. 
La fundació va néixer l’any 2009 amb el 
doble objectiu de difondre l’ampli fons 
donat pel pintor i la jove creació contem-
porània. 

inAugurAció d’exposició
MilU. art urbà
13.45 h Can Sisteré Sala B
L’artista colomenc Milu presenta una 
selecció en diversos formats d’obres i tre-
balls vinculats amb l’art urbà.

3 setembre diSSABTE

• 
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3 setembre diSSABTE

17 h Plantada a la plaça d’en 
Manelic 
Presentació i ballada de les colles.
17.45 h Cercavila
Itinerari: plaça d’en Manelic, 
carrer dels Sagarra, plaça Ferran de 
Sagarra, rambla de Sant Sebastià i 
plaça de la Vila.
18.30 h Arribada a la plaça de 
la Vila i mostra de balls
Les colles convidades són:  
Colla de Geganters de Badalona, 
Capgrossos del Raval Arrels de Barri, 
Gegants de la Casa de Aragón, Re-
tumbatú i Grallers de Santa Coloma.

Organitzada per: Colla de Gegants i Cap-
grossos de Santa Coloma de Gramenet

fAmiliAr
SUPErToBoGÁN
11.30 a 14.00 i de 17 a 19.30 h  
Carrer de Santa Eulàlia/Parc de la 
Bastida
Gaudeix d’una baixada com mai l’has 
viscut a Santa Coloma! 

infAntils
inflables
18 h Plaça d’en  
Xavier Valls, Can 
Mariner

iNFlABlES 
18 h Plaça de les 
Cultures, Raval 

Festa de l’escuma 
18 h Pistes esporti-
ves de Can Peixauet, 
carrer de Mossèn 
Jacint Verdaguer 
amb passeig de la 
Salzereda

Acte gegAnters: 
CElEBrACiÓ 30è 
ANiVErSAri GEGANTS 
NoUS

Activitat recomanada a partir dels 
8 anys. es poden portar elements 
inflables tous (matalassos infla-
bles, flotadors...), però en cap 
cas elements durs.

• 

• 
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festa major d’estiu 2016

18 a 21 h Jardí del Museu Torre Balldovina
Tot passejant pels jardins, al llarg de la tarda podreu gaudir de l’espectacle 
que presentarà la companyia Més Tumàcat “La festa sobre rodes”, amb mol-
ta animació i amb un pallasso itinerant. I també tindrem inflables, tallers per 
a nens i nenes... i moltes coses més!
Organitzat per: Denominació d’Origen Santa Coloma (DOSC)

per A tothom

la Torre  
està de festa! 

gent grAn
BAll AMB 
SAl y limÓN
18.30 h Jardí de 
Can Roig i Torres 

InfantIl - CIrC
WilBUr
Dues sessions 18 i 19 h 
Jardí de Can Sisteré
Acrobàcies, humor i risc. 
Aquesta és la combinació que 
necessita Wilbur per viure les 
seves situacions impossibles 
que us deixaran amb un pam 
de nas i amb la boca ben 
oberta.
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3 setembre diSSABTE

inAugurAció d’exposició
“FAMS i ABUNDÀNCiES”
20 h Museu Torre Balldovina
L’exposició reflexiona sobre com la gana i 
la inseguretat han perseguit la humanitat 
des dels inicis, motivant el seu avanç en 
moltes situacions. Encara avui és una 
realitat ben palesa que provoca grans 
diferències socials, fet que justifica una 
mirada profunda i detinguda.

concert

FiSC SiNToNiTZZA
21 h Parc d’Europa
MAMBo JAMBo + CAPSUla + PErro + rED roMBo + CriTTErS
Segona sessió del Sintonitzza. Els Mambo Jambo, creadors del “Sonido Jambo-
fónico”, tornen a l’escenari del Sintonitzza amb la seva barreja salvatge de 
rock&roll, rhythm&blues, surf i swing. Un directe ple d’energia i qualitat que ja 
ha fet seus escenaris de tot el món.  I de Múrcia arriben els Perro, un còctel de 
pop, punk, noise rock, kraut, tropicalisme i el que calgui. Música per a incondi-
cionals de les lletres amb missatge.
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festa major d’estiu 2016

21 h Teatre Sagarra
Entrada: 18 €
No és el primer cop que el Mag 
Lari actua a Santa Coloma. Ara 
arriba amb un espectacle inèdit 
que encantarà i omplirà de mà-
gia cada racó del teatre Sagarra. 
Il·lusió i humor de la mà d’un 
dels personatges més estimats i 
coneguts del món de la màgia a 
casa nostra. 

teAtre

UNA NiT AMB El 

MAG 
lAri
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3 setembre diSSABTE

instruccions per gAudir del 
correfoc AmB seguretAt
•  no llenceu aigua des dels balcons
•  no aparqueu els cotxes en el 

recorregut
•  tanqueu portes, finestres i balcons
•  Protegiu els aparadors
•  recolliu la roba estesa i plegueu 

els tendals
•  Poseu-vos sabates esportives, roba 

de cotó amb mànigues, pantalons 
llargs i barrets de roba o palla

•  retireu els obstacles del carrer

Aquestes normes són fonamentals 
per evitar que el correfoc sigui pe-
rillós per als participants i el públic. 
tothom que participa en el correfoc 
és el responsable primer i únic dels 
accidents que hi puguin succeir.
l’organització aconsella a les 
persones amb problemes d’oïda 
o amb sensibilitat auditiva, en 
especial la gent gran i els infants, 
que adoptin mesures de precaució 
en els actes en els quals participin 
els trabucaires.

CorrEFoC 
DE lA FESTA MAJor
22.15 h Sortida: Plaça de la Vila
Plantada al Jardí de Can Sisteré durant tota la 
tarda
Itinerari: plaça de la Vila, passeig de Llorenç 
Serra, avinguda Santa Coloma i plaça de Pau 
Casals
Les colles convidades són: Colla de Caste-
llers de Santa Coloma de Gramenet, Laietans de 
Gramenet, Colla Vella de Diables de Santa Co-
loma de Gramenet, Bruixes de Gramenet, Colla 
de Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet, 
Drac Baró  de Nou Barris, Poll Foll de Ripollet, 
Trabucaires de la Vila de Gràcia, Trabucaires de 
Sant Cugat del Vallès, Carrasquets de Torrelles 
de Llobregat, Escamot de la Santíssima Trinitat 
i Coordinadora de Trabucaires de Catalunya. 
Coordinat  per: Colla de Draconaires de Santa Coloma 
de Gramenet



Joan Colomo Carlos Ramone Dj
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festa major d’estiu 2016

concerts 
HoY Por Ti MAÑANA Por... 
SABiNA
BenjA fosco, pAulinA BArBi,  
josé luis lAderA, esmerAldA colette, 
cristiAn triviño. 

JoAN ColoMo
CArloS rAMoNE DJ
20 h Mas Fonollar

A Joan Colomo se li atribueix “bicefàlia 
cultural” per les seves arrels navarreses i 
el vincle amb els turons del Montnegre. 
Colomo regira la cançó castellana i la cançó 
catalana. Amb la seva nova trajectòria en 
solitari es descobreix com un dels cantau-
tors més autèntics i innovadors del panora-
ma musical. Però abans tindrem l’actuació 
del col·lectiu “Hoy por ti mañana por... 
Sabina”, amb diferents cantants colomencs, 
i tancarà la nit el DJ Carlos Ramone.

concert folk  
SE’N FA UNA
23 h Jardí de Can 
Roig i Torres
Organitzat per: 
Triballcoloma

concert 
orQUESTrA AQUAriUM
23 h Plaça del Rellotge
Nit de ball amb una gran orquestra que versionarà 
èxits inoblidables. No us la perdeu.

Hoy por ti mañana por... Sabina

• 
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3 setembre diSSABTE

concert  i orquestrA

SAUDADE
DUNCAN DHU
ToUr 40
21 h Plaça de la Vila 
Programa de luxe per a la nit de dissabte a la plaça. 
Duncan Dhu, el mític grup donostiarra dels vuitanta 
i noranta, torna a la batalla amb temes nous i els 
clàssics de sempre. Erentxun i Vasallo en persona, i 
després de més d’una dècada de silenci, faran reviure 
l’esperit de tota una generació. Obriran la nit els co-
lomencs Saudade, amb el seu tercer disc ‘ANIMAL’. 
Amb una producció de tints folk, la contundència 
del rock britànic i l’essència de l’escena independent, 
obtenim una barreja que els converteixen en un nou 
imprescindible. La nit de dissabte s’allargarà amb el 
Tour 40, un treball excel·lent de discjòqueis i llum. 
Espectacle total amb un resultat brillant.

3 setembre diSSABTE

Saudade

Tour 40

\ 

• 
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‘MiGAda’  
Popular
12 h Pèrgola del parc 
d’Europa
Organitzada per: Coordinadora 
de Jubilats i Pensionistes de Santa 
Coloma de Gramenet

infAntil

jocs 
ambulants
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Jardí de Can Sisteré

xiX Trobada de 
puntaires
10.30 h Rambla de Sant 
Sebastià 
Organitzada per: Associació de Pun-
taires de Santa Coloma de Gramenet

ofici de Festa 
Major
11 h Església Major

Exposició 
de pintura 
11 h Plaça d’en Joan 
Manent
Organitzada per:  
Grup d’Art Els Coloristes

Saudade

Tour 40

4 setembre diumenge



4 setembre diumenge
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TroBADA 
CASTEllErA 
12 h Plaça de la Vila
Les colles convidades són: 
Colla de Castellers de Santa Co-
loma, Castellers de Badalona  
i Manyacs de Parets

Organitzada per: Colla Castellera 
Laietans de Gramenet

infAntils
festa de  
l’escuma 
18 h Plaça 
Sagrada Familia 
(Singuerlín)

iNFlABlES
18 h Plaça del 
Barri Llatí

iNFlABlES
18 h Carrer  
Mossèn Jacint 
Verdaguer, entre 
carrer Terrassa 
i carrer Bruc 
(Fondo)

per A tothom
la torre està de 
festa!
18 a 21 h Jardí del Museu 
Torre Balldovina
Organitzat per: Denominació d’Orígen 
Santa Coloma (DOSC)

• 



Santa Coloma Ens Uneix

dissabte 3 i diumenge 4 de setembre. de 12 a 15 h

s a n ta  c o l o m a  d e  g r a m e n e t

Tapa+cervesa o vi
celebra la festa major en un 

munt d’establiments de la ciutat

EL 

COR R ETAPA 
DE FESTA MAJOR 

ACC R F0N DO -- ---Jltt• COMERÇ "tf::.,.-



zona 1

zona 3

les urnes  
per a depositar 

 aquest passaport  
segellat estaran a l’edifici de 

l’ajuntament durant tota la 
festa major.

Aconsegueix el  
Mocador solidari de la 
festa major d’estiu a la 
plaça de la Vila des de 
dijous 1 de setembre

zona 2

zona 4

Visita dos bars o restaurants participants de cadascuna  
de les quatre zones en les quals hem dividit la ciutat (veure mapa)  
i participa en el sorteig de:

•  1 sopar per a dues persones en un establiment a escollir entre 
els participants a El Corre-Tapa

•  1 sopar per a dues persones a Fàbrica Moritz Barcelona
•  1 lot de productes Moritz



zona 1 zona 2 zona 3 zona 4

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4

noM I CoGnoMS:

EMaIL:

TEL.:

SE~ElL S[~ElL 
ESIUlMIII BlAllHlll 

•• •• 
SE~ELl S[$ELL 
llllmH:111' awtJaT 



2€ 2,5€ 3€

1982 Birres & Burguers President lluís companys, 26 Miniburger de vedella amb formatge de cabra,  
  confitura de tomàquet i crunch de ceba  zona 3
arribes del Duero avinguda de la generalitat, 11 Pintxo pote  zona 1
Bar cerveseria avenida avinguda de la generalitat, 157 fideuà del tío ramiro  zona 3
café café major, 40 Montaditos variats  zona 1
casa Félix Prat de la Riba, 36 Tapa de Casa Félix  zona 1
centro aragonés virgen  Sant Josep, 30 Caneló de marisc  zona 1  
del pilar
cinc restaurant Carreró de la Plaça, 5 Farcellet de morcilla, mel i mostassa  zona 1
Don Martín Rambla de Sant Sebastià, 69 Galta de porc ibèric amb crema de rulo i cruixent de pernil  zona 2
restaurant el cantó Enric Granados, 25 Melós de galta de porc a l´antiga amb xocolata negra  zona 1
el cantó del vi major, 25 Ànec amb pera caramelitzada  zona 1
el platazo  rambla del fondo, 30 Bomba picant de la casa  zona 2
el racó del café rambla de sant sebastià, 13 Montadito de pernil ibèric  zona 1
Frankfurt’s santa coloma Avinguda de la Generalitat, 5  Hamburguesa amb ceba caramelitzada i entrepans variats  zona 1
Caffè Ilusione Sant Jeroni, 59 Caneló de cua de bou amb salsa de ceps  zona 1
Jairo Rambla de Sant Sebastià, 71 Musclos a la marinera  zona 2
La Bodega rambla de sant sebastià, 10 Torreznos  zona 1
La ciutadella ciutadella, 1 empanada gallega  zona 1
La Lata de sardinas rafael casanova, 105 Qualsevol pintxo a escollir  zona 2
Lalola Plaça de la Vila, 2 minihamburgueses lalola  zona 1
Bar La rambla rambla de sant sebastià, 29 bomba de la rambla  zona 1
La rambleta Avinguda de Santa Coloma, 1 Mini hamburguesa amb ceba cruixent  zona 3
Les Tannines sant carles, 5 Deconstrucció de seques amb botifarra  zona 1
La Tasca de la Gema sant jeroni, 35 tapes i montaditos variats  zona 1
La Taula vella Rafael Casanova, 28 Orella en salsa de la xef o tortita de camarones  zona 1
Melao Cafè Vistalegre, 25 Montadito d’ous estrellats amb encenalls de pernil ibèric  zona 1
Nara restaurant Mossèn Jaume Gordi, 4 Pà bao farcit de cochinita pibil thai  zona 1
Nona Degustació Plaça de la Vila, 10 Taco mexicà de choriqueso  zona 1
Nona Degustació - barra Plaça de la Vila, 10 minientrepà de pincho moruno amb allioli  zona 1
pizzicato josep anselm clavé, 22 Porció de pizza o finger de pollastre  zona 1
prime Döner Kebab v rambla de sant sebastià, 67 dürüm  zona 2
pulcinella Doctor Ferran, 2-4 Porció de pizza  zona 1
rafael vicenç Vistalegre, 5 Mollete de Antequera amb sofregit milanès   zona 1  
  i gorgonzola al cava
rialto rambla de sant sebastià, 50 croqueta  zona 1
rue 51 irlanda, 51 Montadito de pernil ibèric  zona 1
san carlos park sant carles, 7 croquetes de pollastre  zona 1
santa Lola sant ignasi, 16 arròs sant a la brasa  zona 1  
sweets & Delicious  rambla de sant sebastià, 33 Montadito d’espàrrec blader amb formatge de cabra i bacó  zona 1
Xiringuito avv can calvet fira d’entitats, can Zam Pintxo de truita de patates amb morcilla  zona 4
Xiringuito casa  fira d’entitats, can Zam Pincho moruno amb truita de patates  zona 4  
de andalucía
Xiringuito colla Jove  fira d’entitats, can Zam alites de pollastre adobades  zona 4  
de Dimonis
Xiringuito eUia  fira d’entitats, can Zam Carpaccio d’orella de president  zona 4
Xiringuito Fundació  fira d’entitats, can Zam Montadito de sobrassada amb brie  zona 4  
esportiva Grama
Xiringuito Hermandad  fira d’entitats, can Zam llagostí XXl  zona 4  
Nuestra señora del rocío
Xiringuito JaK Joves  fira d’entitats, can Zam ous Pokémon  zona 4  
artistes Kolomencs
Xiringuito podem Gramenet fira d’entitats, can Zam Chorizo criollo i chimichurri  zona 4
Xiringuito santa coloma  fira d’entitats, can Zam Taco farcit de pintxo amb salsa drac i cruixent d´anxova  zona 4  
rugby club
Xòcala Plaça de la Vila, 4 Pintxo a les herbes del mediterrani amb salsa allioli teriyaki  zona 1

ESTaBLIMEnTS PaRTICIPanTS • • ··--···-·--··-···-··--··--··-·-··-·-----··-
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4 setembre diumenge

gent grAn
playback  
Actuació de María Díaz y la 
Flor que se Multiplica, los 
Jubilados Marchosos, Els 
Joves de la Tercera Edat
18 h Jardí de Can Roig i Torres

Festival de jotEs
18.30 h Plaça de la Vila
Organitzat per: Casa de Aragón Virgen del Pilar

Yolanda Valero 
i alumnes de lA SEVA ESColA 
18 h Plaça del Rellotge
Organitzat per: Escuela de Danzas Yolanda Valero

• 



4 setembre diumenge

20

BANDA DE MÚSiCA 
DE SANTA ColoMA 
DE GrAMENET
20 h 
Plaça del Rellotge

Correfoc infantil de la Festa Major
Sortida: Plaça de l’Església, 20 h.
Recorregut: plaça de l’Església, Mossèn. Jaume Gordi, c. 
Rafael de Casanova, c. Sant Silvestre, c. Mare de Déu de 
Montserrat, pl. Catalunya   
Les colles convidades són: Colla Jove de Diables de Santa 
Coloma de Gramenet, Colla Infantil de Diables de Sant Joan 
Despí, Drac Braulio de Sant Joan Despí, Ball de diables Els 
7 pecats capitals de La Pobla de Mafumet, Diables petits de 
Ribes i Colla Infantil dels Joves Diables de Cunit.
Organitzat per: Colla Jove de Dimonis de Santa Coloma de Gramenet

concert 

ESSÈNCiES
ESBArT MArAGAll

19 h 
Teatre Sagarra

Preu: 8 €, 
10 € no socis

L’Esbart Maragall presenta 
la primera de les dues parts 
que formen el seu nou espec-
tacle. Essències és un recull 
de danses d’arrel tradicional, 
de diversos estils i de diferents 
autors coreogràfics. És una se-
lecció heterogènia amb l’única 
pretensió d’ensenyar-nos el 
vessant més natural i més per-
sonal de l’Esbart Maragall.
Organitzat per: Patronat pro-Aplec i 
Amics de la Sardana del CEP

Entrades a la venda el mateix dia de la 
funció a la taquilla del teatre

instruccions per 
gAudir del correfoc 
AmB seguretAt
consulteu-les a la pàgina 
14 d’aquest programa.

• 



hAvAneres 

rEMS
21 h Plaça de la 
Vila
Repartiment de rom 
cremat a càrrec dels 
Trabucaires de Santa 
Coloma
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cinemA A  
lA frescA 

E.T.
22 h 
Plaça del Rellotge

SANTAco  
BEACH PArTY
ToNY SAN DJ 
i MANNEKiN
21.30 h  
CRJ Mas Fonollar 
Gaudirem d’aquesta nit de 
platja, música i diversió 
amenitzada pel DJ Toni 
i organitzada per un grup 
de joves de la ciutat, que 
serà encapçalada per 
una exhibició del grup 
de competició colomenc 
Mannekin, representants 
estatals al Hip Hop Inter-
national Las Vegas 2016.

23 h Plaça de la Vila
Diumenge té un programa doble diferent i molt 
estimulant. Les havaneres de Rems i l’espectacle 
de versions de The Soultans, amb el millor di-
recte que farà sonar Donna Summer, ABBA, Tina 
Turner, Michael Jackson, Queen, U2, Guns N’Ro-
ses, Europe, Bon Jovi o AC/DC, i molts més.

concert

THE SoUlTANS



notA: recollidA 
d’invitAcions A lA 
tAquillA del teAtre 
el divendres, 2 
de setemBre, en 
horAri de tAquillA: 
10 A 14 h i de 18 A 
20 h fins exhAurir 
existÈncies. màxim 
dues invitAcions 
per personA.

5 setembre dilluns
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fAmiliAr

ZEPPEliN
18 h Plaça de la Vila, rambla de 
Sant Sebastià fins al carrer d’Irlan-
da i tornada a la plaça de la Vila
Monsieur Bocamoll, Marcello l’inventor 
mecànic i Ursus, el valent pilot acròba-
ta, dirigiran el seu Zeppelin a la fabu-
losa era dels pioners aeris de principis 
del segle XX. Seguiu-los!

Teatre. Espectacle per adults
TÍTErES DESDE ABAJo PrESENTA: 

EN lA PlAZA DE Mi PUEBlo
Sessions a les 18 i 20 h Sala Miquelet, Teatre Sagarra
Espectacle a mig camí entre el teatre de titelles, el musical i la festa popular. 
Dos titellaires representen el seu retaule de putxinel·lis cantant i explicant 
velles i noves històries per a sorpresa del públic. Vilatans, guàrdies civils, pre-
goners, rucs vegans, republicans sodomites, herois de guerra radioactius i uns 
altres  personatges familiars es reinventen en aquesta obra d’esperit  disbauxat 
i popular. Titellaires: Alfonso Lázaro i Raúl Griot. Dramatúrgia i direcció: Raúl 
Griot. Entrada gratuïta / aforament limitat

gent grAn
recital poètic  
amb amics de la 
poesia de la ciutat
18 h Can Sisteré

infAntil
festa d’aigües
11 h Jardí de Can Sisteré
Organitzat per: Aigües de 
Barcelona

• 
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CACAOLAT 
US DESITJA 

BONES FESTES 

ltJ3 



5 setembre dilluns

24

sArdAnes

CoBlA BiSBAl JoVE
19 h Jardí de Can Sisteré 
Organitzada per: Patronat pro-Aplec i Amics de la 
Sardana del CEP

Piromusical
22.30 h Parc de Can Zam 



23 h Plaça de la Vila
El final de festa tindrà el privilegi de rebre l’optimisme 
fora mida de les Oques Grasses, amb les lletres provoca-
dores del seu últim treball “You Poni”. Tot un luxe perquè 
l’última nit de festa a Santa Coloma llueixi amb les estre-
lles de la ruta festivalera d’estiu a Catalunya.

concert de fi de festA

oQUES GrASSES
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DiVENDrES  
2 DE SETEMBrE

TORnEIg InFAnTIL 
d’escacs, Per a 
nEnS I nEnES DE 
SAnTA COLOMA
Local de La Colmena
Divendres 2 de setembre, 
de 17.30 a 19.30 h. Ins-
cripció oberta 15 minuts 
abans de l’inici
Organització: Secció d’Escacs La 
Colmena

COnCuRS D’ESCACS 
DE PARTIDES LLAMPEC 
a 5 minuTs       
Local de La Colmena 
Divendres 2 de setembre, 
de 21 a 22.30 h
Organització: Secció d’Escacs La 
Colmena 

DiSSABTE 
3 DE SETEMBrE

TORnEIg SOLIDARI 
BàsqueT 3x3  su-
PORT A L’ASSOCIACIó 
ASDEnT
Pavelló de la Bastida
Dissabte 3 de setembre de 
9 a 14 hores
Organització: Consell Es-
portiu del Barcelonès Nord i 
Associació Asdent

JORnADA DE PORTES 
ObERTES AL CEnTRE 
ESPORTIu RAvAL
Centre Esportiu Raval 
Dissabte 3 de setembre, de 
9 a 14 h
Organització: CER 

TORnEIg DE PETAnCA 
mixT de FesTa major 
PER A PERSOnES 
AMb DIvERSITAT 
FunCIOnAL
Club Petanca Santa Coloma
Dissabte 3 de setembre, de 
9 a 13 h
Organització: Club Petanca Santa 
Coloma

TALLER DE PàDEL
PER A JOvES                                              
CEM Duet Can Zam
Dissabte 3 de setembre,  
de 10 a 14 h
Organització: Club de Pàdel 
Santa Coloma 

JORnADA DE PORTES 
ObERTES AL CEnTRE 
ESPORTIu MunICIPAL 
DuET CAn ZAM  
Carrer Víctor Hugo, s/n 
Dissabte 3 de setembre, de 
10 a 13 h
Organització: CEM Duet Can Zam

JORnADA DE PORTES 
ObERTES AL CEnTRE 
ESPORTIu MunICIPAL 
DuET RAMbLA FOnDO 
Plaça de la Mediterrània s/n
Dissabte 3 de setembre, 
de 10 a 13 h
Organització: CEM Duet 
Rambla Fondo

COPA MICRO MàgIC 
FesTa major 2016 
(regaTa relers rà-
dio conTrol)
Llac Can Zam
Dissabte 3 de setembre, de 
10.00 a 13.00 h
Organització: Grup de Velers RC 
Ikarus

Cursa Popular de 
Festa Major
Circuit urbà. Sortida Camp 
d’Atletisme / Arribada Pis-
tes de Prat de la Riba
Dissabte 3 de setembre, a 
les 10
Organització: Unió colo-
menca d’Atletisme i Ajunta-
ment de Santa Coloma

ESCACS AL CARRER                                                                
Plaça de la Vila 
Dissabte 3 de setembre, de 
10.30 h a 13.30 h
Organització: Secció d’Escacs La 
Colmena
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Activitats esportives

• 



MASTERCLASS DE ZuM-
bA I bODy COMbAT
Pista Prat de la Riba
Dissabte 3 de setembre a les 
10.45 h i a les 11.30 h 
Organització: CEM Duet Rambla 
Fondo

DiADA DE l’ESPorT 
iNFANTil
Pistes de Prat de la Riba
Dissabte 3 de Setembre. De 
10 a 14 hores
Organitza Ajuntament de 
Santa Coloma-Departament 
d’Esports
Col·laborem: Consell Esportiu 
del Barcelonès Nord, Unió 
Colomenca d’Atletisme, Club 
Running Vigía, Complex Es-
portiu Torribera.
Activitats:
• Exhibició de Perxa d’atletes 
federats de varies categories
• Arribada cursa popular
• Inflables i activitats in-
fantils
• Fira d’entitats esportives
• Tallers de Tennis infantil
• Festa de l’escuma (13,30 
hores)

TORnEIg DE bILLAR 
MODALITAT AMERICAnA             
Local de La Colmena 
Dissabte 3 de setembre, de 
10 a 14 i de 16 a 20 h

Diumenge 4 de setembre, de 
10 a 13.30 h. També finals 
torneig social, sistema hàn-
dicap, diferents modalitats
Organització: Secció de Billar La 
Colmena

Torneig FuTBol 7
Camps de futbol Can Zam II
Dissabte 3 de setembre, de 
16 a 20 h i diumenge 4 de 
setembre, de 9 a 15 h 
Organització: Església Evan-
gèlica El Poder de Dios

ESCACS “RàPIDES SIS-
TEMA MASnOu”
Local de La Colmena
Dissabte 3 de setembre, a 
les 17,30 h, per a tots els 
jugadors que sàpiguen jugar 
amb rellotge. Inscripcions 10 
minuts abans de l’inici.
Organitza: Secció d’Escacs La 

Colmena

DiUMENGE  
4 DE SETEMBrE

TORnEIg DE PETAnCA 
mixT FederaT
Club Petanca Santa Coloma
Diumenge 4 de setembre, de 
9 a 19 h
Organització: CP Santa Coloma

Cursa ciclista  
de Festa Major. 
Veterans
Diumenge 4 de setembre,  
a partir de les 9 h 
Circuit urbà: Parc Europa
Organització: Club Ciclista 
Colomenc

OPEn nATuRA 
bIKE TRIAL
Parc de la Bastida
Diumenge 4 de setembre,  
de 9 a 14 h
Organització: Unió Catalana de 
Bike Trial

COnCuRS DE PRObLE-
MES D’ESCACS                                                 
Local de La Colmena
Diumenge 4 de setembre,  
a les 17 h, inscripcions 5 
minuts abans de l’inici
Organització: Secció d’Escacs La 
Colmena

PARK FLyER 
FESTA MAJOR 
2016 (exhiBició 
d’aeromodelisme rc) 
Entrada Nord del Parc Fluvial 
del Besòs  
Diumenge 4 de setembre, 
d’11. a 14 h
Organització: Grup de Velers RC 
Ikarus
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DiVENDrES 9 DE SETEMBrE
PrESENTACiÓ DEl lliBrE 
“ANNA o lA MirADA 
iNTErior” i iNAUGUrACiÓ 
DE l’EXPoSiCiÓ DE roSEr 
ViCENTE
19.30 h Centre Excursionis-
ta Puig Castellar, carrer de 
Sant Josep, 20
Organitzada per: Centre Excursionis-
ta Puig Castellar

DiSSABTE 10 DE SETEMBrE 
CAMErATA GrAMENET
21 h Auditori Can Roig i Torres
La Camerata presenta per al concert de la 
Diada la Simfonia “Le matin” de J.Haydn, 
juntament amb un dels concerts per a vio-
loncel solista més coneguts i interpretats del 
mateix autor. Els paissatges i l’emoció de 
la música de Jean Sibelius, que parlen de la 
manera de ser dels finesos, ens portaran a 
un emblemàtica sardana de l’il.lustre català 
Pau Casals. J. HAYDN, J. SIBELIUS i P. CASALS 
Amat Santacana • violoncel / Bernat Bofarull 
• direcció musical
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altres activitats

DiSSABTE 3 DE SETEMBrE
NiT DE TAPES Al MErCAT SiNGUErlÍN
Tapes a 1,50 € i begudes a 1 €
Actuació del showman Joan Motpellier i músi-
ca en directe amb DJ Toni San (Disco Mòbil)
20 h Mercat de Singuerlín
Organitzada per: Mercat de Singuerlín 

DIS
SABTE, 3 DE SETEMBRE, 20 h

Muntem una  
gran festa fora  
del mercat amb

el dJ Toni san (disco mobil)  
i el showman joan montpeller

ORGANITZADA PER: 

MERCAT DE 
SINGUERLÍN

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

TAPES
DES DE

1,50 € 1 €

BEGUDES

tapes

Mercat 

al

inguerlín
S

Nit de

cartel tapes singuerlin 2016 2.indd   2 19/07/16   14:16

DiJoUS 1 DE SETEMBrE
MADUiXADA FESTA MAJor
lAcrep retornA les 
mAduixes A sAntA 
colomA.
19.30 h Biblioteca Central

2, 3, 4 i 5 de setembre
exposició
El PArC DE lA SErrAlADA 
DE MAriNA
Carrer Sant Josep Oriol, 5 
Inauguració 2 de setembre a 
les 19 h. Horari: Divendres 
de 19 a 21h. Dissabte de 18 
a 21 h. Diumenge i dilluns 
d´11 a 14 i de 18 a 21 h
Organitzada per: Centre d´Estudis 
de la Natura del Barcelonès Nord

• 
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11 de setembre  
diada nacional de catalunya

Divendres 9, 21 h
Dissabte 10, 21 h
Diumenge 11, 19 h
El ClUB DE lA Col-
MENA. Vacances
Teatre La Colmena, 
carrer de Francesc 
Viñas, 5
Preu: 6 €, Amics del Teatre 4 €
Després de l’èxit de la primera temporada, tor-
nen els divertits monòlegs en aquesta ocasió 
dedicats a LES VACANCES.  Vacances en família, 
amb la sogra, organitzats, desorganitzats, viat-
ges de solters, viatges amb polsereta, d’aventu-
ra... totes les anècdotes de les vacances recolli-
des en divertits textos representats pels actors 
del Grup de Teatre de La Colmena.
Reserves a entrades@teatreslacolmena.cat

ofrena Floral
11 h Plaça de la Vila

Audició de Sarda-
nes amb la Cobla 
Ciutat de Terrassa
12 h Plaça de la Vila
Organitzada: Patronat pro-Aplec i Amics 
de la Sardana del CEP

Divendres 
16 de setembre 
ViVÈNCiES  
D’ UN FoTÒGrAF
xerrAdA A càrrec 
del fotògrAf joAn 
guerrero
18 h Biblioteca Can 
Peixauet, Sala Brossa
Acte de cloenda de l’expo-
sició fotogràfica Racons i 
Gent de Santa Coloma
del Grup Foto Friends, pre-
sentat per Jordi Valls

De l’1 al 17 
de setembre
exposició 
fotogràficA
rACoNS i GENT DE 
SANTA ColoMA
del grup foto 
friends
Biblioteca Can 
Peixauet, Sala Brossa

mailto:entrades@teatreslacolmena.cat


FIRA
D’ENTITATS
AL PARC DE CAN ZAM

“ELS XIRINGUITOS”

4, 5, 6 i 7 DE SETEMBRE

ESCENARISC. VICTOR HUGO

C. ANSELM
 DE RIUS
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FIRA
D’ENTITATS
AL PARC DE CAN ZAM
ELS ‘XIRINGUITOS’

2, 3, 4 i 5 DE SETEMBRE

El parc dE can Zam acull novament els ‘xiringuitos’ 
de les entitats. Un punt de trobada festiu i en un entorn que 
permet respirar, passar una bona estona, escoltar 
un concert, sopar, anar i venir de la fira 
d’atraccions... en definitiva, el motor 
de l’activitat  associativa de 
Santa Coloma reunit 
per a celebrar la 
nostra  Festa amb 
tothom que s’hi vulgui 
apropar.

Horari: 
divendres 2, de 18 a 04 h; 
dissabte 3, d’11 a 04 h;
diumenge 4, d’11 a 04 h  
i dilluns 5, d’11 a 02 h

• 



FIRA
D’ENTITATS
AL PARC DE CAN ZAM

“ELS XIRINGUITOS”

4, 5, 6 i 7 DE SETEMBRE

ESCENARISC. VICTOR HUGO

C. ANSELM
 DE RIUS

Amb el suport de:

2, 3 i 4 de setembre 
carrer Víctor hugo

L9 Can Zam o L1 Santa Coloma
Tota la informació a: 

www.facebook.com/festamajor.alternativagramenet
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FIRA
D’ENTITATS
AL PARC DE CAN ZAM
ELS ‘XIRINGUITOS’

2, 3, 4 i 5 DE SETEMBRE

l 

mrnatiVes 
' gramenet de besos 

• 



Ac moment, Aci santa coloma, Acor, Aigües de Barcelona, Amics de la sardana 
del cep, Asdent, Associació de puntaires de santa coloma, Associació esportiva 
serra de marina, Ball de diables els 7 pecats capitals de la pobla de mafumet, 
Banda de Música de Santa Coloma de Gramenet, Bruixes de Gramenet, Cacaolat, 
capgrossos del raval Arrels de Barri, carrasquets de torrelles de llobregat, casa 
de Aragón virgen del pilar, castellers de Badalona, centre de creació musical 
molinet, centre esportiu rambla fondo, centre esportiu raval, centre esportiu 
torribera, Centre Estudis de la natura del Barcelonès nord, Centre Excursionista 
puig castellar, club ciclista colomenc, club de fútbol singuerlín, club de pàdel 
de santa coloma, centre de tradicions populars joan peiró, club petanca santa 
coloma, colla de castellers de santa coloma de gramenet, colla de draconaires 
de santa coloma de gramenet, colla de geganters de Badalona, colla de gegants 
i capgrossos de santa coloma de gramenet, colla de trabucaires de santa colo-
ma de gramenet, colla infantil de diables de sant joan despí, colla infantil dels 
joves diables de cunit, colla jove de diables de santa coloma de gramenet, colla 
jove de dimonis de santa coloma de gramenet, colla vella de diables de santa 
coloma de gramenet, comissió municipal de festes, coordinadora de jubilats i 
pensionistes, coordinadora de trabucaires de catalunya, diables petits de ribes, 
Denominació d´Origen Santa Coloma (DOSC), Drac Baró de nou Barris, Drac 
Braulio de sant joan despí, duet can Zam, els coloristes, els joves de la tercera 
edat, entitats del ctpc joan pairó, entitats participants a la  fira d’entitats, es-
camot de la santíssima trinitat, escola municipal de música, escuela de danzas 
yolanda valero, església evangèlica el poder de dios, fondo comerç, fundació 
Arranz-Bravo, gegants de la casa d´Aragó, grallers de santa coloma de gra-
menet, gremi de firaires de Barcelona i província, grup de danses tradicionals 
triballcoloma, grup de velers rc ikarus,la colmena, laietans de gramenet, los 
jubilados marchosos, manuel reyes, manyacs de parets, mercat de singuerlín, 
Moritz, Parròquia de Santa Coloma de Gramenet, Patronat pro-aplec, Poll foll de 
ripollet, retumbatú, samuel Aranda, trabucaires de la vila de gràcia, trabucai-
res de sant cugat del vallès, una flor que se multiplica, unió catalana de Bike 
trial, unió colomenca d´Atletisme, i a tots els ciutadants i ciutadanes de santa 
coloma de gramenet.

festa major d’estiu 2016

AGrAÏMENTS



@santakoigers
#festacoloma2016

immortalitzeu una imatge de la 
festa major d’estiu 2016 i publi-
queu-la a la xarxa Instagram amb 
el hastag #festacoloma2016. les 
tres millors imatges tenen premi! 
només heu de fer una foto amb un 
dispositiu mòbil o tablet, d’algun 
moment especial dels dies 2,3,4 
o 5 de setembre, en el marc del la 
festa, i publicar-la a instagram. 
per participar és imprescindible  
que sigui una foto d’algun dels 
actes que ofereix el programa de 
festa major d’estiu 2016.

MÉS InFORMACIó SObRE EL COnCuRS A
WWW.gRAMEnET.CAT/FESTACOLOMA2016
animeu-Vos a ParTiciPar!

la teva foto de  
la festa té premi!




