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Com cada any, durant el primer cap de setmana del 
mes de setembre arriba a la nostra ciutat la celebració 
de la Festa Major d’Estiu, una immillorable i il·lusionant 
ocasió per a gaudir amb entusiasme dels darrers com-
passos del descans estiuenc, tot just abans de capbus-
sar-nos en la monòtona i rutinària quotidianitat. 

 Em plau presentar-vos una programació preparada 
amb esforç, enginy i dedicació. Tot i la situació econò-
mica en la qual es troba el conjunt de l’estat, o potser 
a conseqüència d’aquesta circumstància, ens hem mar-
cat com a objectiu, de nou, oferir a la ciutadania una 
merescuda i justificada oportunitat per a l’escapisme 
cultural i la diversió. Volem, a la vegada, satisfer els 
paladars més exigents, amb l’elaboració d’un conjunt 
d’activitats de qualitat i ben diverses. 

 Junt amb les propostes de primer nivell, ocuparà 
un espai preferent l’oferta dels artistes, col·lectius i 
entitats de la ciutat. No entenem una festa sense la 
seva aportació, sense el seu segell. El fet, per exemple, 
que la participació a la recuperada Fira d’Entitats aug-
menti ostensiblement respecte a l’any passat és senyal 
inequívoc que els colomencs i colomenques s’hi volen 
implicar, contribuint-hi sense ambages ni condicions. 

Omple d’alegria veure els nostres carrers replets de 
gent gaudint dels diferents espectacles, prenent part 
en els esdeveniments esportius o tastant les especiali-
tats culinàries ofertes al popular “El Corre-Tapa”; assa-
borint, en definitiva, una festa que és de tots i de totes. 
Ens enorgulleix especialment haver pogut aprofundir 
en la línia de traslladar part de l’acció a tots els racons 
de la ciutat. Els actes dedicats al públic infantil que se 
celebraran a cadascun dels districtes, o els programats 
a la cúpula SNTK Besòs Lab situada a les immediaci-
ons de Can Peixauet, al Parc de Can Zam, la Plaça del 
Rellotge o - fins i tot - el Mercat de Singuerlín, en són 
prova irrefutable d’aquest propòsit complert.  

Seran quatre dies de tragí, vibrants i intensos, durant 
els quals deixarem de banda les nostres diferències i 
viurem plegats amb orgull de 
pertinença a Santa Coloma. Us 
posem a l’abast una festa que 
ofereix una mica de tot, per a 
tothom. Una festa que, una 
vegada i cada vegada més, 
ens uneix.

Nuria Parlon Gil
Alcaldessa de 
Santa Coloma  
de Gramenet
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Repic 
de Festa 

Major
Església Major, 19 h.

Seguici inaugural
Església Major  

Plantada en el passeig de  
Mossèn Jaume Gordi a partir de 
les 18.30 h. 
Sortida a les 19.30 h. 
Participants: Colla de Gegants i 
Capgrossos, Arrels de Barri, Ball 
de Bastons, Colla Vella de Dia-
bles, Grallers de Santa Coloma, 
Colla de Trabucaires, Colla de 
Draconaires, Bruixes de Grame-
net, Colla de Castellers de Santa 
Coloma de Gramenet, Grup de 
Danses Tradicionals Triballcoloma 
i Drac de la Casa d’Aragó.
Recorregut: pg. de Mossèn 
Jaume Gordi, c. Rafael  
Casanova, c. Sagarra, rbla. de 
Sant Sebastià, pl. de la Vila.
Organitza: CTPC Joan Pairó Toc d’inici de 

Festa Major
Després del pregó hi ha el toc 
d’inici de la Festa Major d’Estiu, a 
càrrec de la Colla de Trabucaires 
de Santa Coloma de Gramenet.

Recepció d’Entitats
Jardins de Can Roig i 

Torres, 21.30 h.

Pregó  
de la  
Festa  
Major
a càrrec de José María 
Santos “Prebe”, i Jonatan 
Pancorbo “El operario del 
humor”

Balcó de l’Ajuntament, 
20.30 h.

José María Santos “Prebe”. De 
Santa Coloma, i amb més de 10 
anys de carrera musical, “Prebe” ha 
recorregut bona part del territori 
amb les seves cançons, amb una 
gran acceptació per part del públic. 
Jonatan Pancorbo, “El Operario del 
Humor”, és un humorista de la nos-
tra ciutat, vinculat a a l’Associació 
de Joves Artistes Kolomencs (JAK). 
Tots dos comparteixen dos nous 
projectes de relleu: el grup musical 
humorístic “Los Chochos” i l’espec-
tacle de monòlegs i música “Humor 
sin barreras”, pioner en la seva molt 
especial atenció a les persones amb 
discapacitat o disminució auditiva.

Divendres 5
de setembre
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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.
•  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 molt importants a fi 
d’evitar que el correfoc sigui perillós per als par-
ticipants i el públic. Tot el públic que participa 
en el correfoc és el responsable primer i únic 
dels accidents que hi puguin succeir. 

Sortida: jardí d’Ernest Lluch
Itinerari: jardí d’Ernest Lluch, c. Sant 
Jeroni, c. Santa Coloma, c. Major, c. 
Sant Domènec, jardí  de Can Sisteré, 
c. Sant Carles, pl. Manent, c. Doctor 
Ferran, c. Safareig, plaça de Montser-
rat Roig.
Participants: Colla Jove de Santa 
Coloma de Gramenet, Diables del 
Mercadal Infernal, Diables de Ripo-
llet, Draconaires de Santa Coloma de 
Gramenet.

Correfoc Infantil
CARRERS DE LA CIUTAT, 22 h.
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la cúpula
La festa estrena espai per acollir les actuacions “made in 
Santa Coloma”. La SNTK Besòs Lab és un nou punt de trobada 
que vol ser referent de la música feta des de la ciutat. La 
cúpula  acollirà dos torns d’actuacions amb segell colo-
menc, oberts a tothom i amb ganes de fer-se sentir. 

Instal·lació artística    
#DSNTK4EVER
Divendres 5 i dissabte 6, de 20 a 03 h.
Vols escriure un missatge per a la nostra estimada Santa Coloma? Vols 
parlar de la Festa Major? I del Besós i el seu parc? T’animes a participar 
en una instal·lació artística i ciutadana espectacular?
Doncs és ben fàcil:
1.  Envia els teus pensaments, frases, etc, a través de Twitter, amb el 

hashtag #DSNTK4EVER, el divendres o dissabte de Festa Major.
2.  Entre les 23 h. i les 2.30 h., les nits de divendres i dissabte de Festa 

Major, els millors missatges seran projectats en una gran pantalla de 
LEDs ubicada a la plaça de Can Peixauet.

Els vostres missatges es barrejaran amb d’altres elaborats per joves de 
la ciutat que han participat al taller “Haikus, poesia en valors”, dut a 
terme per la Xarxa de Transmissió de Valors.

A les pistes esportives de Can Peixauet, 
davant de la cruïlla del passeig de la 
Salzereda amb Mossèn Jacint Verdaguer

El col·lectiu Idensitat ha dut a 
terme una proposta insòlita a 

la ciutat, creant un espai efímer 
d’interacció, experimentació i 

dinamització d’accions diverses 
que tenen la imaginació com a 

punt en comú. Durant tot l’estiu 
heu pogut veure la carpa SNTK 

Besòs Lab i el que s’hi ha anat 
movent sota la seva estructura. 
Ara li toca a la festa deixar-s’hi 

veure. 
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Fira d’entitats
AL PARC DE CAN ZAM

A les pistes esportives de Can Peixauet, 
davant de la cruïlla del passeig de la 
Salzereda amb Mossèn Jacint Verdaguer

 

El parc de Can 
Zam acull novament els 

recuperats “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 associa-
tiva de Santa Coloma reunit per a celebrar la nostra festa amb 

tothom qui s’hi vulgui apropar.

Trobareu les carpes de la fira obertes 
des del primer dia de la festa.

C. 
Víc

to
r 
hu

go

C. anselm de riu

escenari

Descobreix el Banc 
del temps a la fira
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Cortocircuit 
Xv Edició

SNTK Besòs Lab, 
22 h.

La banda tribut dels mítics 
Gipsy Kings faran un repàs dels 
seus grans èxits, que ja són part 
de la nostra cultura musical: 
“Bamboleo”, “Volare”, “Djobi 
Djoba”... A  ballar!

Canvi d’escenari per a 
l’aparador dels nous noms 
de la música més actual 
de Santa Coloma

Cult of the Hound
Sajazz Band
Patios interiores
Cactus
Theia

+ carmans

La banda de tecno-
pop colomenc 
Carmans posarà ritme 
i llum per tancar la nit.

GIPSY HITS 
Plaça del Rellotge, 23 h.

Divendres 5
de setembre
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Plaça de la Vila , 23 h.

La festa de referència 
dels 40 principales 
a Catalunya, amb Adrià 
Ortega, Ernest Codina  
i Roger Carandell
Vint anys de trajectòria i més 
de set milions de discos venuts 
avalen l’èxit d’uns Camela que 
arriben a Santa Coloma renovats 
i amb nous èxits. La plaça de la 
Vila s’encendrà amb la màgia de 
les seves cançons per  demostrar, 
com diu el seu nou disc, que són 
“Más de lo que piensas”.
I per tancar la primera nit de festa, 
la millor ambientació, efectes de 
llum i so, 40 m2 de mapping 3D, 
tres hores d’espectacle amb tots 
els èxits que belluguen el planeta! 
L’actitud i compromís dels DJ de 
40 Principales per convertir una nit 
especial en una nit inoblidable.

CAMELA  
+ EL TOUR 40!
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GUADALUPE 
PLATA
PERRO
LA M.O.D.A.
F.A.N.T.A.
NO MORE LIES
CAUSTIC ROLL
DAVE 

FISC SINTONITZZA
Parc de Can 
Zam, 21 h.

El festival 
de música 
independent de 
Santa Coloma 
es trasllada al 
recuperat escenari 
de Can Zam sense 
perdre ni un gram 
d’intensitat.
Arribats d’Úbeda, 
els Guadalupe 
Plata són el cap de 
cartell dels concerts 
de divendres a 
la nit. Blues que 
no sona a blues, 
profunds, elèctrics 
i contemporanis, 
l’aperitiu perfecte 
per al menú 
musical del FISC 
SINTONITZZA 
2014. 

Divendres 5
de setembre
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Jardí de Can  
Sisteré, 12 h.

Prepareu-vos 
per a un migdia 
de ballaruga i 
remullada. No 
us descuideu 
les xancletes i el 
banyador perquè 
acabareu ben 
xops!

Imatges que 
són la mirada 
de quatre fotò-
grafs de Santa 
Coloma, que 
dialoguen entre 
ells a través 
dels seus objec-
tius.
 

Inauguració de  
l’exposició fotogràfica

“Quatre mirades”
Sergio Mas, David Arcega, 
Mariano Pérez Mir i Rubén 
Vaquero

Inauguració 
de l’exposició 
fotogràfica  

“Retorn als 
orígens: viatge 
a la Vall de 
l’Omo”

Can Siste-
ré, 13 h.

Centre Cívic Riu, 12 h.
c. de Lluís 
Companys, 9

Dissabte 6
de setembreAmbäukatunàbia 

presenta: Bassal Rock

festa major 2014 SC.indd   11 04/08/14   15:42



DISSABTE 6
de setembre

Ball per a la gent 
gran amb 

Sal y Limón
Can Roig i Torres, 18.30 

h.

La millor hora per ballar i passar una 
bona estona en la millor companyia. 
No us quedeu sense parella!

El 
tren de 

la Moritz
Ruta festiva per 

establiments 
hostalers de la 

ciutat, amenitzada per  
la Clown Band.  
Preu 12 euros. 

Trobada  
gegantera

Presentació i ballada de les 
colles a la plaça a les 18.30 h. 
Recorregut: pl. de la Vila, rbla. 
de Sant Sebastià, c.Sagarra, c. 
Rafael de Casanova, c. Major i 
pl. Olimp.
Les colles convidades són: 
colles de gegants de Sant Julià 
de Vilatorta, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Montmeló, Sitges, Tuïr, 
Cervelló, Calafell, Alella, Vilassar 
de Mar, Sant Fruitós de Bages, 
el Pont de Vilomara, el Vendrell, 
Casa de Aragón Virgen del Pilar 
de Santa Coloma de Gramenet, 
Capgrossos del Raval Arrels 
de Barri i Geganters de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Organitza: Colla de Gegants i 
Capgrossos de Santa Coloma de 
Gramenet.

Plantada a la pl. de la 
Vila, 18 h.

Plaça de la Vila, 12 h.

Establiments participants: El 9 
Carrer, Lalola, Cinc Resturant, 
Koloma, Vilabar, Frankfurt Galán, 
Arribes del Duero, Bar El Cocine-
ro, Bar Jumilla, Bar Línea Uno, La 
Taula Vella, Punt (i) Coma
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Diverteix-te
als barris 

a partir de les 18 h. 
Inflables a la plaça Xavier Valls (Can 
Mariner)  i a la plaça de les Cultures 

(Raval)
Festa de l’escuma al Riu Sud, a les 
pistes esportives de Can Peixauet 

(Jacint Verdaguer/Salzereda)

Passatge de Festa
Jardí del Museu Torre Balldovina, de 18 a 23 h.

Teatret, circ petit, música que apareix com en un 
somni. Però tot és ben real i ben a prop.

Plaça del Rellotge, 19 h.

Música i dansa  
africanes amb 

Kenkeliba

Música, cants i balls de l’Àfrica 
de l’Oest. 
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Entrades a la venda el mateix dia de la funció a la taquilla 
del teatre.Preu: 8 euros.

DISSABTE 6
de setembre L’home que  

perdia els botons 
amb  Circ Pànic

Jardí de Can 
Sisteré, 18 h.

Teatre Sagarra, 19 h.

Elegància, equilibri i 
emoció. Mireu amunt 
per a seguir una història 
que s’escriu al cel sense 
paraules.

Tradidansa
Tradidansa és un 
espectacle ideat a 
partir de la unió de 
talents de l’Esbart 
Manresà i l’Esbart 
Maragall. Dansa 
d’arrel tradicional 
amb una posada 
en escena acurada 
i tonades ben 
conegudes.
Organitzen: 
Patronat pro Aplec 
i Amics de la 
Sardana del CEP
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Museu Balldovina, 20 h.
Fins el dia  12 d’octubre

Inauguració de l’exposició 

“Catalunya i la Guerra de Successió”

Us convidem a visitar aquesta mos-
tra itinerant del Museu d’Història 
de Catalunya que explica un dels 
esdeveniments històrics que ha 
tingut més repercusió a la configu-
ració de la memòria col·lectiva del 
nostre país. 

FISC SINTONITZZA
Parc de Can Zam, 21 h.

NIÑOS MUTANTES - EGON SODA - JOAN COLOMO 
- LA DOBLE FILA - JOSÉ DOMINGO - SONGSTORE - 

SOL Y SOMBRA DJ’S

Veterans de
l’indie i convidats
de luxe al
cartell del FISC,
els NIÑOS
MUTANTES hi
presenten
els temes del
seu últim disc:  
El futuro.
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Plaça de la Vila, 22 h.

XXV aniversari de la Colla de 
Draconaires

INSTRUCCIONS  
PER GAUDIR  

DEL CORREFOC  
AMB SEGURETAT

Veure Correfoc infantil del diven-
dres 5 a les 22 h.

(pàgina 5 d’aquest programa)

“L’organització adverteix a les 
persones amb problemes d’oïda o 
amb sensibilitat auditiva, en espe-
cial la gent gran i els infants, que 
adoptin mesures de precaució en 
els  actes en els quals participin 

els trabucaires”.

DISSABTE 6
de setembre

Recorregut: Sortida de la confluència de 
la Plaça de la Vila amb el Pg. d’en Llorenç 
Serra, Avinguda de Santa Coloma, final a 
la Plaça de Pau Casals (per confirmar)
Participants: Colla de Draconaires de 
Santa Coloma de Gramenet, Colla Vella de 
Diables de Santa Coloma de Gramenet, 
Bruixes de Gramenet, Colla de Trabucaires 
de Santa Coloma de Gramenet, Colla de 
Trabucaires de Sant Antoni Barcelona, 
Colla de Trabucaires de Gràcia Barcelona,  
Coordinadora de Trabucaires de Catalunya.
Organitza: Colla de Draconaires de 
Santa Coloma de Gramenet.

Correfoc  de 
Festa Major
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Nit de sevillanes amb 

Guadaljarafe 
i Brisas

Alegria i duende per gaudir   
d’una vetllada a la fresca 
amb uns clàssics de les 
sevillanes a Santa Coloma.

Dues formacions històriques de 
l’escena colomenca manaran al nou 
escenari de Can Peixauet, amb un fi 
de festa ple del més pur rock’n’roll. 
Preparats per a no parar? Demos-
treu-ho!

Jardí de Can Roig i 
Torres, 23 h.

LA SNTK BESÒS LAB, 23 h.

Plaça del  
Rellotge, 23 h.

Folk SC
Nit de Folk amb el 
grup Bufanúvols
Organitza: Triballcoloma

Wallace y Ex-Traños

+ motosierras

+ Rock-Ola DJ
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MISHIMA 

Temes a mig camí del pop i la cançó 
d’autor, els MISHIMA celebren el quinzè 
aniversari com a banda presentant 
“L’ànsia que cura”, un nou punt 
d’inflexió en una de les trajectòries més 
gratificants del pop fet aquí.

Tancarà la nit una de les millors bandes de 
versions de casa nostra, amb un repertori extens  
que allargarà les ganes de festa.

+ THE SOULTANS

Plaça de la Vila, 23 h.

DI
SS
AB

TE 
6 I D

IUM
ENGE 7 DE SETEMBRE DE 12 A 14 H.

DISSABTE 6
de setembre
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Una ocasió immillorable per a 
contemplar el preciós treball 
d’una labor que desperta una afi-
ció ben arrelada i amb bona salut.
Organitza: Associació de 
Puntaires de Santa Coloma de 
Gramenet

XVII Trobada 
de puntaires

Exposició
de pintura

Organitza: Els Coloristes

Migada Popular

La festa 
d’aigües

Rambla de Sant 
Sebastià, 10.30 h.

Plaça de Joan Manent, 
11 h.

Pèrgola del Parc 
Europa, 12 h.

Ofici de  
Festa Major

Església Major, 11 h.

Jardí de Can  
Sisteré, 11 h.

Porteu la carmanyola i un barret 
que us faci ombra mentre espereu 
una bona ració de migas, amb 
meló i tot!

Jocs d’aigua amb Aigües de 
Barcelona per a tota la família. 
Per a infants d’entre 3 i 12 anys.
Organitza: Aigües de Barcelona

Diumenge 7
de setembre
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Diverteix-te 
als barris

a partir de les 18 h. 

Inflables a la plaça Sagrada 
Família  (Can Mariner)  i a la plaça 

del barri Llatí.
Festa de l’escuma al Fondo, a la 

plaça de la Mediterrània. 

Trobada castellera
Plaça de la Vila, 12  h.

La plaça de la Vila es 
prepara per a acollir una 
nova trobada castelle-
ra, i us convidem a fer 
pinya per a elevar les 
enxanetes fins al cel de 
Santa Coloma. Atents a 
les gralles!

Participants: castellers 
de Castelldefels, caste-
llers de Mollet, Laietans 
de Gramenet i Caste-
llers de Santa Coloma. 
Organitza: Colla de 
Castellers de Santa 
Coloma de Gramenet

Passatge de Festa
Jardí del Museu Torre 
Balldovina, de 18 a 23 h.

DIUMENGE 7
de setembre

Teatret, circ petit, música que 
apareix com en un somni. Però 
tot és ben real i ben a prop.
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La Galeria de la Festa Major
Viatge per la Mediterrània
Jardí de Can Sisteré, a partir de les 18 h.

Jardí de Can Roig i Torres, 18 h.

Hi haurà taller de manualitats gra-
tuïts, a càrrec de Les Colomes. 
La Banda del Passatge es passe-
jarà a bon ritme  i  farà un tast de 
danses  
mediterrànies. Animeu-vos a ballar 
la sardana catalana, el hassapikos 
grec, la tarantel·la italiana, i molts 
d’altres de més enllà, com el mam-
bo i el txa-txa-txa.
I per arrodonir tanta activitat 
comptarem amb els CONTES DE 
LA MEDITERRÀNIA DE LES GER-
MANES BALDUFA

Karaoke de la gent gran

Actuació de La Flor de Santa Coloma, Rosas Blancas, 
Els Joves de la 3a. Edat i Los Jubilados Marchosos.

Contes tradicionals de les costes 
de Catalunya, Egipte, Grècia, 
Algèria, Itàlia i Turquia.
Des d’un vaixell a alta mar, les 
germanes baldufa explicaran al 
públic històries de mariners i pes-
cadors, pirates i tresors, gegants 
i sirenes, illes que sorgeixen del 
no-res, peixos xerraires i amors 
impossibles.
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Goyo Jiménez presenta el seu nou espectacle, inèdit a la televisió i 
titulat “En verdad os digo”. Considerat el millor monologuista còmic 
del país, ens delectarà amb el seu diàleg sorprenent i mordaç,  i 
donarà  una visió  divertidíssima  de la realitat i de com ens enganyen 
constantment, sense nocturnitat ni traïdoria.
Direcció i interpretació: Goyo Jiménez
Preu: 20 euros

Goyo Jiménez presenta:  

En verdad os digo
Teatre Sagarra, 18 h.

DIUMENGE 7
de setembre
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Actes del  
60è aniversari de 

l’Aplec de  
la Sardana

Festival  
de jotas

Yolanda Valero
i alumnes de  
l’Escola de Danzas 
Yolanda Valero

Auditori Can Roig  
i Torres, 20 h.

Plaça de la Vila, 18.30 h.

SNTK Besòs Lab, 22 h.

Plaça del Rellotge, 
18.30 h.

Presentació de la pel·lícula “La 
Sardana a Santa Coloma”,  de 
Joan Yuste. Actuació de l’Orfeó 
Tanit amb un repertori de sardanes 
i una havanera. Recital poètic a 
càrrec del  Patronat pro-Aplec i 
Amics de la Sardana del CEP.

Organitza: Casa de 
Aragón Virgen del Pilar

Actuació de la

Banda de 
Música de 
Santa Coloma 
de Gramenet

SNTK Besòs Lab, 18 h.

Projecció de la pel·lícula 

Gru 2, mi villano favorito

Cinema a la fresca gratuït. 
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Parc de  
Can Zam, 20 h.

Plaça de la Vila, 22 h.

Plaça del 
Rellotge, 22 h.

Los Chochos + 
ALL I OLI

La banda colomenca 
de nova cració 
“Los Chochos”,  
presentarà els seus 
temes plens de bon 
humor i sorpreses. I 
els All i Oli donaran 
un #Boncopdemorter 
que lligui cançons i 
música per ballar fins 
que no pugueu més 
en un dels espais més 
oberts de la festa.

Nit d’Havaneres amb 

REMS i VELA LLATINA
El ritme suau de les 
havaneres acompanyarà la 
nit de diumenge a la plaça. 
I si li sumem el rom cremat 
que es repartirà durant 
les actuacions, no voldreu 
marxar fins que no soni 
l’últim acord de guitarra.

Nit de ball amb temes de sempre perquè  
tothom s’ho passi be i millor encara!

Orquestra Cocktail Elegant

DIUMENGE 7
de setembre
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Audició de Sardanes amb 

la Cobla  
Bisbal Jove
Jardí de Can Sisteré, 19 h.

Parc de Can Zam, 22 h.
Can Sisteré, 18 h.

Organitzen: Patronat pro Aplec 
i Amics de la Sardana del CEP

Recital poètic 
de la gent gran Piromusical

La Pirotècnia Igual, una de les més 
premiades i reconegudes del seu 
sector, presenta “Feeling”. Agafeu 
lloc per  contemplar un autèntic 
festival al cel de la ciutat.

Jardí de Can Sisteré, 
12 h.

Diversió, ball i jocs per els 
més petits. Dues hores de 
coreografies per tothom!

DILLUNS 8
de setembre FUN PARTY
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L’Mc  de Barcelona 
presenta “Doce 
lunas”, el seu 
treball més arriscat i 
compromès, directe 
i transparent amb 
temes que han sortit 
de qui “escarba en 
su interior”.

Eddie Mv, de Santa 
Coloma i a través del  
Hip Hop, amb música 
que vol arribar-te i 
atrapar-te.

Plaça de la Vila, 22.30 h.
EDDIE MV + ZPU
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Activitats 
esportives

Torneig de Pàdel i 
Tennis Torribera
Complex Esportiu Torribera 
1 de setembre al 7 de setembre, 
matí i tarda
Organitza CE Torribera

Concurs d’escacs de 
partides ràpides a 5 
minuts
Local de La Colmena 
Divendres 5 de setembre, 21 h.
Organitza Secció d’Escacs La 
Colmena 

Final Copa Catalunya de 
Futbol Sala
Dijous, 4 de setembre: Semifinal 
1 a les 19 h. / Semifinal 2 a les 
21.15 h.
Divendres, 5 de setembre: 
(pendent horari TV3, tercer lloc a 
les 19 h. / final a les 21.15 h.)
Organització: FS Marfil Santa 
Coloma i Federació 
Catalana FS
 

Jornada de portes 
obertes al Centre 
Esportiu Raval
Centre Esportiu Raval 
Dissabte 6 de setembre, 9 h.
Organitza CER 

Torneig de Pàdel 
CEM Duet Can Zam
Dissabte, 6 de setembre,de 9 h.
Organitza Club de Pàdel Santa 
Coloma i Duet Can Zam

Torneig Futbol 7 
Camp de Can Zam 2 
Dissabte 6 de setembre, de 9 a 
19 h. i diumenge 7 de setembre 
de 9 a 11 h. i de 14 a 16 h.
Organitza Església Evangèlica El 
Poder de Dios

Torneig de futbol sala 
adaptat
Pavelló La Bastida 
Dissabte 6 de setembre, de 11 h.
Organitza  A. E. Serra de Marina

Jornada de portes 
obertes al Centre 
Esportiu Rambla Fondo
Plaça de la Mediterrània
Dissabte 6 de setembre, 10 h.
Organitza CE Rambla Fondo
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“Todos con Mayka”
Masterclass solidària 
de Zumba i Body Combat
Plaça de la Vila
Dissabte 6 de setembre, 9.30 h
Organització: CE Rambla Fondo i 
“Todos con Mayka”

Escacs al carrer
Plaça de la Vila 
Dissabte 6 de setembre, 10.30 h.
Organitza Secció d’Escacs La 
Colmena

Torneig de billar a l’ameri-
cana (a tres bandes)
Local de La Colmena 
Dissabte, 6 de setembre, 17 h. i 
diumenge 7 de setembre 10 h. 
Organització: Secció de Billar La 
Colmena

Cursa d’Atletisme de 
Festa Major
Carrers de la ciutat. 
Sortida: Parc d’Europa
Diumenge 7 de setembre, 10 h.
Organitza Unió Colomenca 
d’Atletisme
Inscripcions a partir del 25 d’agost 
a les oficines de l’IME de 9 a 14 h. 
o bé a ime@gramenet.cat

Cursa ciclista de Festa 
Major. Veterans 
Diumenge 7 de setembre, 10.30 h. 
Circuit urbà: Parc Europa 
Organitza  Club Ciclista Colomenc

Torneig Infantil d’Escacs 
Local de La Colmena
Diumenge 7 de setembre, 11 h. 
Organitza Secció d’Escacs La 
Colmena

Exhibició d’Aeromodelisme 
RC 
Parc Fluvial del Besòs (zona Can Zam) 
Diumenge 7 de setembre, de 12 h.
Organitza Grup de Velers RC Ikarus

XXXV Torneig Singuerlin 
de Futbol 
Camp de Futbol Can Zam 2 
Diumenge 1 de setembre, 12 h.
Organitza C. F. Singuerlin

Triangular de veterans a 
benefici de la Fundació 
ASDENT
Diumenge 7 de setembre, 11 h. al 
nou camp municipal
Equips participants: Fundació 
Esportiva Grama, C.F. Imperio, C.F. 
Lloreda. Preu: 3 euros
Organitza: Fundació Esportiva 
Grama

Torneig d’escacs per 
parelles “Passa peces” 
Local de La Colmena
Diumenge 7 de setembre, 17.30 h. 
Organitza Secció d’Escacs  
La Colmena 

Concurs de problemes 
d’escacs
Local de La Colmena
Dilluns 8 de setembre, 17.30 h. 
Organitza Secció
d’Escacs La Colmena
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de 20 a 24 h.

Altres 
informacions

Mercat de 
Singuerlín 

Vine amb els teus 
amics i família a 
tastar les nostres 
especialitats cuinades 
al mateix mercat i 
gaudeix d’un sopar 
diferent a un preu 
immillorable.

Participaran: Mateo Rello, Pedro Cano, Carlos Quesada, Beatriz 
Patraca i Rodolfo del Hoyo. 
Organitzen: Associació Cultural Caravansari i Acolite.

Presentació núms. 4 i 5 de la 

revista Caravansari

Homenatge a l’arquitecte 

Coque Bianco
13 de setembre

Parc Europa, 12 h.

4 de setembre
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 19 h.
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Ofrena floral 
a la senyera

11 de setembre  
Plaça de la Vila, 11 h.

Inauguració de la 
Biblioteca del Fondo

11 de setembre, 12:30 h
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Diada 
nacional 

de cataluna
Concert de la Diada

Camerata 
Gramenet

Ofrena floral 
a la senyera

10 de setembre, Auditori Can Roig i Torres, 19 h.

 plaça de la Vila, 11 h.
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moment de
la festa té premi!

El vostre

Immortalitzeu una imatge de la Festa Major d’Estiu 2014 i publi-
queu-la a la xarxa Instagram. Les tres millors imatges tenen premi!

Només heu de fer una foto amb un dispositiu mòbil o tablet, 
d’algun moment especial dels dies 5, 6, 7 o 8 de setembre, en 
el marc de 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 2014.

Més informació sobre el concurs a  
www.gramenet.cat/festacoloma2014 

a partir de l’1 de setembre.

 

Animeu-vos a 
participar!

festa major 2014 SC.indd   38 04/08/14   15:43




