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Àlex Santaló (Barcelona, 1977) 
és un dibuixant de còmics i il·lustrador 
que va viure durant deu anys a Santa 
Coloma. Ha treballat per a les editorials 
Glénat i Panini Cómics i publica al 
Diari Ara, Panenka i altres capçaleres 
de premsa esportiva. Col·labora amb 
RAC1 i llegeix còmics compulsivament.

Autor del cartell 
de la Festa Major 

d’Estiu 2018

La Festa MajorEns Uneix
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Núria Parlon Gil
Alcaldessa de 
Santa Coloma  
de Gramenet

La Festa Major d’Estiu de Santa Coloma va néixer a finals del segle 
XIX com a comiat institucional de l’Ajuntament a les famílies que 
estiuejaven a la -en aquells temps- petita i plàcida vila del prelitoral 
barceloní. Molt ha plogut des de llavors, i molt ha canviat la nos-
tra estimada ciutat. Es mantenen encara amb força tant l’esperit 
de companyonia com la sensació de tancament alegre del cicle 
estival, amb el retorn a l’activitat diària després d’unes desitjades 
i merescudes vacances.

Enguany hem volgut rescatar les essències més primigènies i l’au-
tenticitat de les tradicions d’aquella època. És des d’aquesta volun-
tat que recuperem un element intensament demanat, un clàssic de 
les celebracions més nostrades com és l’envelat, que ubicarem a la 
plaça de Pau Casals. En ell podrem gaudir de les actuacions de dues 
icones festives i musicals del país, com La Salseta i La Principal de 
la Bisbal, aquesta última en una sessió vermut que farà les delícies 
del públic més aficionat als sabors més anyencs.

Aprofundim d’aquesta manera, també, en el desig d’arribar a com 
més racons de la ciutat, millor. Una altra mostra són les projec-
cions de cinema d’estiu que tindran lloc als barris del Raval i Llatí, 
que s’afegiran a la reeixida i ja habitual del Fondo. Les activitats 
destinades al públic infantil brillaran, així mateix, en ubicacions 
allunyades del centre.

Retornen els èxits consolidats, com el Corre-Tapa, les Fires d’Enti-
tats i Atraccions, el festival de música independent FISC Sintonitzza, 
o el cicle familiar UAU! Comptarem amb grans noms de la música i 
l’escena com Macaco, Sweet California, Bruno Oro, Luis Piedrahita o 
el nostre artista més popular, Muchachito, que arribarà triomfal a la 
plaça de la Vila en un fi de festa que serà, sens dubte, espectacular.

No pot faltar, per descomptat, la molt apreciada i necessària apor-
tació de les nostres entitats de cultura tradicional, socials i espor-
tives. El talent dels i de les artistes colomencs brillarà, com no 
podria ser d’altra manera, en tots els escenaris i racons de la ciutat.

Vull destacar el vessant més social de la Festa, vehiculat a través de 
la presència durant totes les celebracions dels anomenats punts 
lila, espais des dels quals s’informarà sobre el Protocol per unes 
Festes lliures de violències sexistes i LGTBIfòbiques. I la recaptació 
del popular mocador solidari es destinarà, en aquesta ocasió, al 
Programa Municipal d’Aliments Solidaris, gestionat per l’Ajunta-
ment i Creu Roja Barcelonès Nord.

L’esperat pregó anirà a càrrec de la molt coneguda Mayka Navarro, 
periodista de prestigi i colomenca militant, que ens acompanyarà 
des del balcó en aquest any que, en el seu cas particular, ha estat 
marcat pel retorn a la ciutat que la va veure créixer. Des d’aquestes 
línies, benvinguda de tornada, Mayka, a la teva ciutat!

Sens dubte, una festa viva, diversa, per a totes i per a tots. Dones i 
homes, infants, entitats i col·lectius ens donarem la mà durant uns 
dies feliços i plens de civisme. Vull desitjar-vos, en nom de l’Ajun-
tament i la Comissió Municipal de Festes, unes jornades joioses 
i intenses. Ens veiem, ben segur, als carrers. Visca Santa Coloma!
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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 Jau-
me Gordi, carrer de Rafael Casa-
nova, carrer dels Sagarra, rambla 
de Sant Sebastià, plaça de la Vila.
Participants: Colla de Trabucai-
res de Santa Coloma, Castellers 
de Santa Coloma, Capgrossos del 
Raval Arrels de Barri, Grallers de 
Santa Coloma, Triballcoloma, Colla 
de Gegants i Capgrossos de Santa 
Coloma, Colla Castellera Laietans 
de Gramenet, Retumbatú-Batuca-
da, Colla Jove de Dimonis de Santa 
Coloma, Colla de Draconaires de 
Santa Coloma, Colla Vella de Dia-
bles, Bruixes de Gramenet  i Casa 
de Aragón Virgen del Pilar. 
Organitzat per: entitats del 
Centre de Tradicions Populars 
Catalanes Joan Peiró.

L’organització aconsella a les persones 
amb problemes d’oïda o amb sensibilitat au-
ditiva, en especial la gent gran i els infants, 
que adoptin mesures de precaució en els 
actes en els quals participin els trabucaires.

Recepció 
d’Entitats 
22 h, Jardí de  
Can Roig i Torres

Toc d’inici de 
Festa Major
Escenari plaça de 
la Vila
A càrrec de la Colla 
de Trabucaires de 
Santa Coloma de 
Gramenet.

Pregó de la Festa Major 
21 h, Balcó de l’Ajuntament
A càrrec de Mayka Navarro

La popular periodista colomen-
ca, reconeguda per l’àmplia 
trajectòria professional –ac-
tualment col·labora a La Van-
guardia i Telecinco– i estimada 
per la seva espontaneïtat, durà 
a terme el pregó de la Festa 
Major d’Estiu. No em puc sentir 
més orgullosa dels meus orígens 
i arrels, ha afirmat. 
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Bruno Oro 
Immortal
21 h, Teatre Sagarra 

IMMORTAL és una comèdia dramàtica futurista 
on Bruno Oro es desdoblarà en multitud de 
personatges que gaudiran, patiran o s’enfron-
taran a la immortalitat. 
El primer solo teatral de Bruno Oro acompan-
yat pels dos millors creadors teatrals de ciència 
ficció: Marc Angelet i Alejo Levis, dirigits per 
Marc Angelet.

Entrada lliure (les entrades es podran re-
collir a la taquilla del teatre dues hores 
abans de l’inici de cada representació).

Funcions: 
30 i 31 

d’agost

!

!
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CONCERT

FISC Sintonitzza
22 h, parc d’Europa

THE LIMBOOS
THE FUZILLIS
CALA VENTO
ESTEBAN & MANUEL
FREDDIE DILEVI

FISC SINTONITZZA ens presenta un 
magnífic i eclèctic cartell, ric en rit-
mes i encapçalat per THE LIMBOOS, 
combo madrileny que aconsegueix 
fusionar rhythm & blues i els sons 
llatins. Els londinencs THE FUZILLIS 
ens transportaran a l’era atòmica del 
rock’n’roll de finals dels anys 50. CALA 
VENTO, el jove duet gironí ens portarà 
el seu post hardcore, fresc i contun-
dent. ESTEBAN & MANUEL posarà el 
ritme psicocumbia, modern i marcià 
que triomfa als millors festivals de 
l’estiu. I FREDDIE DILEVI combinarà 
passió rockabilly amb l’esperit i l’au-
tenticitat punk.

The Limboos

The Fuzillis

Cala Vento

Freddie Dilevi

Esteban & Manuel
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CONCERT

Santakosound 
(+ Vision) 
Cortocircuit 2.0
XIX edició
23 h, Mas Fonollar

LOW PEOPLE + ÒXID 

Els grups guanyadors de la 
convocatòria del Santako-
sound d’enguany, tant de San-
ta Coloma com de la província 
de Barcelona, es presenten al 
Mas seguint l’estela de l’histò-
ric Cortocircuit.

CINEMA A LA FRESCA

Wonder 
Woman
22 h, plaça del Barri Llatí

Blue Gain

De Vuelta

Low People

Òxid

CONCERT

De Vuelta 
+ Blue Gain 
23 h, plaça del Rellotge 

El grup de versions 
DE VUELTA retrà 
tribut als clàssics 
del pop-rock es-
panyol dels anys 
80 i 90. Per la seva 
part, BLUE GAIN 
ens presentarà una 
sessió del més ge-
nuí blues-rock.



8

D
IV

E
N

D
R

E
S,

 3
1

 D
’A

G
O

ST
CONCERT

Sabor de Gràcia 
+ Gertrudis
+ Dj Fabyán Salvador
23 h, plaça de la Vila 

Us proposem una nit amb 
sabor de rumba catalana a 
la plaça de la Vila. Obrirà la 
vetllada SABOR DE GRÀCIA 
per presentar-nos el seu 
últim treball Sabor a Peret, 
merescut homenatge al rei 
de la rumba. Continuaran 
la festa GERTRUDIS, espe-
cialistes a fusionar rumba 
amb altres ritmes com el 
reggae, el llatí o la cúmbia. 
La nit acabarà amb DJ FAB-
YÁN SALVADOR, qui ens 
farà ballar fins ben entrada 
la matinada.

Gertrudis 

Sabor de Gràcia



CIRCUIT D’ESPECTACLES FAMILIARS QUE ET DEIXARAN AMB LA BOCA OBERTA  SANTA C O L O M A  D E  G R A ME N E T

COMPLETA EL CIRCUIT I GAUDEIX DE TOT UN ANY 
D’ESPECTACLES FAMILIARS AL TEATRE SAGARRA!!
Aconsegueix la teva butlleta UAU! a l’Ajuntament i en els espectacles UAU! i assisteix 
almenys, a quatre dels sis espectacles que conformen el UAU! A cada un t’hi posaran 
un segell. Un cop els tinguis, pots dipositar la teva butlleta abans del 8 de setembre a 
l’urna que trobaràs a la porta de l’Ajuntament. Entre el públic participant es sortejarà 
un passi gratuït per a tots els espectacles infantils o familiars que es programin al Tea-
tre Sagarra durant tot un any, per a la persona titular i quatre acompanyants. 

Sabor de Gràcia • 



10

D
IS

SA
B

TE
, 1

 D
E

 S
E

TE
M

B
R

E
PER A TOTHOM

Festa d’aigües
11 h, Jardí de Can Sisteré
Aquest any, Ecometròpoli se suma a la Festa de l’Aigua! 
Ets capaç d’identificar els animals minúsculs que viuen al 
riu Besòs? Vine a Can Sisteré dissabte i vesteix-te amb la 
nostra bata de laboratori, ho tindrem tot preparat perquè 
observis la biodiversitat que hi ha en una gota d’aigua 
del nostre riu. A més, podràs fer-te una foto al nostre 
photocall científic de l’aigua per endur-te-la de record! 
T’hi esperem! 
Organitzat per: Aigües de Barcelona.

PER A TOTHOM

Antipasti
El que ma queda de teatre
12 h, Jardí de 
la Torre Balldovina

L’Antipasti és una modesta 
guingueta de menjar italià 
regentada pel chef Marcelo 
Mascarpone i el seu ajudant 
Pepino. Junts cuinaran pasta, 
pizzes, faran malabars amb 
tomàquets, música amb les 
olles i màgia al ritme de la 
millor música italiana. Mam-
ma mia!

EXPOSICIÓ

Àlex Santaló
13 h, Biblioteca del Fondo (carrer 
Massenet, 28-30)
Àlex Santaló s’ha convertit en un dels 
dibuixants catalans més prolífics, amb 
obres que van des de l’exploració dels 
aspectes més íntims de la seva vida 
fins a la captació en una sola icona 
de les profundes transformacions del 
nostre temps. En aquesta exposició, 
s’hi repassa la trajectòria de Santaló a 
través de tres àmbits que donen la justa 
mesura de la diversitat de la seva obra.

Inflable aquàtic
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h, carrer del Perú (Barri Llatí)
Organitzat per: Running Vigía.

11!!!!11 Aigües de 
liil Barcelona 
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Els gegants vells, Silvestre i Colo-
ma, estaran exposats al vestíbul de 
l’Ajuntament de l’1 a l’11 de setem-
bre, junt al capgrós que fa els 30 
anys: el mestre Jaume Salvatella.

XXIV Trobada de gegants
Celebrem el 30è aniversari del capgròs del mestre 
Jaume Salvatella 

INFANTILS

Inflables
18 h, plaça d’en Xavier Valls (Can Mariner)

Inflables aquàtics
18 h, plaça de les Cultures (Raval) 

Festa Kids Dance
18 h, pistes esportives de Can Peixauet 
(carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, amb 
passeig de la Salzereda)

17.30 h, Plantada a la plaça de 
Montserrat Roig
18.30 h, Cercavila
Itinerari: plaça de Montserrat Roig, 
carrer del Doctor Ferran, carrer de 
Sant Jeroni, carrer de Santa Coloma, 
carrer Major, carrer d’Anselm Clavé i 
plaça de la Vila.
19 h, arribada a la plaça de la Vila 
i mostra de balls
Participen: Gegants de Sant Jau-
me (Barcelona), Gegants d’Iluro 
de Mataró, Gegants de Premià de 
Dalt, Gegants de Sarrià, Gegants de 
Martorell, Gegants de la Pessigolla 
de Valls, Capgrossos del Raval i Ge-
gants de la Casa de Aragón Virgen 
del Pilar.
20 h, Sortida de la Plaça. Els ge-
gants s’acomiadaran amb una cer-
cavila cap a l’escola Torre Balldovina.
Itinerari: plaça de la Vila, carrer 
d’Anselm Clavé, carrer Major, plaça 
de l’Olimpo.
Organitzada per: Colla de Gegants 
i Capgrossos de Santa Coloma de 
Gramenet.
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Una orquestra de ball comença 
amb el concert, però de sobte no 
surt el cantant… Què succeeix? 
Què li ha passat? Cal improvisar, 
cal trobar una solució, el show ha 
de continuar (ja ho deia Freddie 
Mercury), la incertesa s’apropia del 
moment, però atenció a la revolu-
ció que està a punt de passar: sor-
preses, malabars, ballaruga, parti-
cipació del públic, humor i molta 
música. El show no para, una nova 
estrella ha nascut.

GENT GRAN

Ball amb Sal y Limón
18.30 h, Jardí de Can Roig i Torres 

10È ANIVERSARI 

Kinky Roots 
& Fyah Santako 
Warrior Sound
15 h, Santa Skatepark (avinguda 
Pallaresa, 99)
Festa esportiva, musical i gastronò-
mica al skatepark de Can Zam, a 
càrrec del col·lectiu musical Kinky 
Roots & Fyah, celebrant el seu 10è 
aniversari i l’entitat esportiva Los 
Planos Skate Plaza. Apropa’t i gau-
deix de més de dotze hores de músi-
ca jamaicana amb zona de circ, food 
trucks, tallers i competició de skate, 
dj’s, cantants i grups de ball, entre 
d’altres. Tot això, ambientat per un 
equip de so artesanal i fidel a la cul-
tura jamaicana. Si t’agrada la música 
reggae, dancehall, ska o qualsevol 
variant de la música jamaicana i vols 
passar un dia de Festa Major únic, 
no t’ho pots perdre.

Mago Fleky
19.30 h, pistes esportives de Can 
Peixauet (carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer, amb 
passeig de la Sal-
zereda)
El mag Fleky ens 
presentarà part 
del seu nou espec-
tacle Con magia y a 
lo loco, una màgia 
divertida i emocio-
nal que farà gaudir 
a grans i petits.

PER A TOTHOM

Be Different 
Always Drinking Marching Band
19.30 h, plaça del Rellotge
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INAUGURACIÓ D’EXPOSICIÓ 

Llorenç Serra, una mirada de futur
20 h, Museu Torre Balldovina
En el marc dels actes commemoratius del primer centenari de 
la mort de Llorenç Serra (1918-2018), el Museu Torre Balldovina 
presenta aquesta exposició que recupera la figura de l’alcalde 
i significa la seva història, a través d’un recorregut per la seva 
trajectòria vital i els seus anys al capdavant de l’Ajuntament.

TEATRE

Las amígdalas de mis amígdalas 
son mis amígdalas 
Luis Piedrahita 
21 h, Teatre Sagarra 

Entrada: 
18 € 

www.ticketea.com

!

Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas és un espec-
tacle de comèdia protagonitzat per Luis Piedrahita. Aquesta 
vegada, l’artista polifacètic puja a l’escenari per demostrar que 
l’humor és una arma de construcció massiva. El seu espectacle 
ens ensenya que la vida és com un hotel: un lloc en el qual t’hi 
estaràs poc temps i te n’has d’emportar tot el que puguis.
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CINEMA A LA FRESCA

Piratas del Caribe: 
La venganza de 
Salazar
22 h, plaça d’Albert Francàs

Correfoc de  
la Festa Major
De 21.30 a 23.45 h

Itinerari: sortida de la plaça de la Vila, passeig 
de Llorenç Serra, avinguda de Francesc Macià 
i final al parc d’Europa (Glorieta dels Músics). 
Obren pas: Trabucaires d‘en Jaume Duran 
de l’Hospitalet, Carrasquets de Torrelles de 
Llobregat, Escamot de la Santíssima Trinitat, 
Trabucaires de la Vila de Gràcia. Coord. de tra-
bucaires de Catalunya, Trabucaires de Santa 
Coloma de Gramenet.
Colles de Foc: Drac Baró de Nou Barris-Dia-
bles i Tolc del Clot, Grup del Correfoc del Follet 
i la Fantasma, Diables i Vibrot de Montmeló, 
Bruixes de Gramenet, Colla Vella de Diables, 
Draconaires de Santa Coloma de Gramenet.
Coordinat per: Draconaires de Santa Coloma 
de Gramenet.

INSTRUCCIONS PER GAUDIR DEL 
CORREFOC AMB SEGURETAT
•   No llanceu aigua des dels balcons.
•   No aparqueu els cotxes en el reco-

rregut.
•   Tanqueu portes, finestres i balcons.
•   Protegiu els aparadors.
•   Recolliu la roba estesa i plegueu 

els tendals.
•   No poseu els cotxets de la mainada 

en primera línia.
•   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 responable primer i únic dels 
accidents que hi puguin succeir.
L’organització aconsella les perso-
nes 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.

CONCERT

Brunzit
22 h, Mas Fonollar
BRUNZIT presenta INS, un material fruit 
de la creació, la inspiració, la senzillesa 
i l’emoció, dels instints i el moviment. 
La música d’INS és abocada al ball folk 
buscant una connexió íntima entre mú-
sics i balladors. Brunzit el formen: Roser 
Rubió (veu i animació), Adrià García (vio-
lí), Joan Naspleda (flauta i animació), Pe-
repau Ximenis (acordió diatònic) i Joan 
Bossacoma (contrabaix).
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CONCERT

FISC Sintonitzza
22 h, parc d’Europa

LOS BENGALA
BIZNAGA
RON GALLO (EUA)
THE UNFINISHED SYMPATHY
FANCY CANDY GIRLS
La segona jornada del FISC SINTO-
NITZZA ve liderada per LOS BEN-
GALA, grup saragossà caracteritzat 
pel seu rock enèrgic i felí. BIZNAGA 
trasllada a l’escenari una proposta 
musical on hi tenen cabuda el punk, 
l’indie rock i el pop de qualitat. Origi-
nari de Filadèlfia (EUA), RON GALLO 
ens fa arribar la seva potent proposta 
a mig camí entre el punk de garatge i 
el rock més elaborat. La mítica banda 
barcelonina d’indie rock,THE UNFINI-
SHED SYMPATHY retorna als escena-
ris amb el seu nou àlbum It’s a Crush! 
I les FANCY CANDY GIRLS arriben a 
Santa Coloma trepitjant fort i amb 
ganes de fer sentir el seu contundent 
Dying Fast, el primer single d’aquesta 
joveníssima banda de rock.

Los Bengala

Biznaga

Ron Gallo

The Unfinished Sympathy

Fancy Candy Girls
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CONCERT 

Electronikboy + Sweet California
+ Los 40 on tour  
22.30 h, plaça de la Vila

Obrirà la nit el trio sevillano-colo-
menc ELECTRONIKBOY, que va fer 
les seves primeres passes col·labo-
rant a través de la xarxa. Ens faran 
ballar al ritme del pop electrònic 
que els caracteritza i porta més en-
llà de les nostres fronteres. 
La banda juvenil amb més èxit 
del moment, SWEET CALIFORNIA 
arriba a Santa Coloma. Alba, Sonia 
i Tamy ens visiten en el marc de la 

seva triomfal gira Ladies Tour, a la 
qual ens presenten la reedició del 
seu últim treball 3. El trio femení ha 
conreat èxit i prestigi al panorama 
musical nacional i internacional, 
arribant a guanyar un premi MTV 
Europe Music Awards a millor ar-
tista de l’estat. 
Finalment, els Dj’s de LOS 40 ON 
TOUR allargaran la festa amb els 
temes de més èxit de l’actualitat.

Sweet California

Electronikboy
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CONCERT 

La Salseta 
23 h, Envelat de la Plaça de Pau Casals
LA SALSETA continua fent gaudir el públic 
amb la festa i la gresca que ha passejat du-
rant molts anys per les places i envelats de 
tota Catalunya, aconseguint que ballin ple-
gades persones de diferents generacions.

CONCERT 

El Último Tributo  
+ Lozano
23 h, plaça del Rellotge
EL ÚLTIMO TRIBUTO ens porta l’esperit i els 
grans èxits de El Último De La Fila, la recor-
dada banda de Manolo García i Quimi Portet. 
El grup el formen: Luís Sánchez (veu), Javier 
González (guitarra elèctrica), Richard Castillo 
(bateria), JJ. Márquez (teclats), Ismael Lara 
(baix) i Calderón (guitarra flamenca).
Per la seva part, el polifacètic cantautor 
colomenc i membre fundador de la Nit de 
Trovadores, JOSÉ LUIS LOZANO, ha fusio-
nat la seva música amb diferents disciplines 
artístiques com el teatre. No et perdis una 
actuació molt especial al bell mig del seu 
estimat barri del Fondo.

CONCERT 

Roba Estesa 
24 h, Mas Fonollar   
ROBA ESTESA presenta Des-
glaç, un nou projecte musical 
que recupera l’essència fe-
minista i combativa del seu 
anterior treball i que aposta 
novament per la fusió de 
músiques urbanes i festives 
amb les melodies folk més 
tradicionals. Roba Estesa està 
formada per Helena Bantulà 
(guitarra elèctrica), Clara Co-
lom (acordió i veu), Clàudia 
García-Albea (violí), Alba 
Magriñà (bateria), Neus Pa-
gès (guitarra i veu), Gemma 
Polo (veu) i Anna Sardà (baix).

La Salseta

Roba Estesa

El Último Tributo Lozano
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XXII Mostra de puntaires
10.30 h, plaça de la Vila 

Ofici de Festa Major
11 h, Església Major

EXPOSICIÓ

Els Coloristes amb 
la Festa Major
11 h, plaça d’en Joan Manent
Organitzada per: Grup d’Art Els Colo-
ristes

FAMILIAR

Supertobogan
D’11.30 a 14 h i de 17 a 19.30 h, carrer 
Prat de la Riba
Activitat recomanada a partir dels 8 
anys. Es poden portar elements inflables 
tous (matalassos inflables, flotadors...), 
però en cap cas elements durs.

Vermut de Festa Major 
amb La Principal de la Bisbal
12 h, Envelat de la plaça de Pau Casals
Un concert al qual l’eix principal és la música popular, tant d’autor com 
tradicional, i on es donen la mà diferents estils: obres líriques, cançons po-
pulars, nova cançó i música instrumental dels nostres clàssics. La Principal 
de la Bisbal reflecteix l’essència del país, així com la diversitat d’estètiques 
de la seva música. 

Amb la col·laboració 
de:

‘Migada’ Popular 
12 h, Pèrgola del parc d’Europa
Organitzada per: Coordinadora 
de Jubilats i Pensionistes de San-
ta Coloma de Gramenet.

Trobada 
castellera 
11.30 h
Punt de trobada: plaça de 
Catalunya.
Recorregut de la Cercavila: 
des de la plaça de Catalunya 
per l’avinguda de la Genera-
litat fins a la plaça de la Vila.
Colles convidades: els Ma-
duixots (Castellers de l’Alt 
Maresme), Micacos (Caste-
llers de Badalona) i Caste-
llers de Santa Coloma. 
Organitzada per: Laietans 
de Gramenet. 
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PER A TOTHOM 

Collage 
Cia. Bot Project 
12 h, Jardí de Can Sisteré

GENT GRAN

Playback
18 h, Jardí de Can Roig i Torres
Actuacions de María Díaz, La Flor que 
se Multiplica i Els Joves de la Tercera 
Edat. Dos homes suspesos a l’aire es dis-

posen a tirar-se a la piscina amb la 
seriositat i la rigidesa que assenyala 
el guió. Un espectacle de trampolí 
per a tots els públics ple de diver-
sió, acrobàcies, equilibris, salts que 
desafien la gravetat, manipulació 
d’objectes i altes dosis d’enginy i 
d’humor. Premi del públic al festival 
de teatre de Villanueva de la Serena. 
Nominats als premis Zirkolika 2010 
com a millor espectacle de carrer. 

PER A TOTHOM 

Kid’s Party FM 
De 18 a 21 h, CRJ Mas Fonollar
Nens, nenes i famílies seguim la festa! 
Tota la família podrà gaudir d’una tarda 
de jocs, de ball i música, de tallers de 
tattoos i maquillatge, construcció de 
malabars, bombo-
lles gegants i molt 
més! I per als més 
menuts tindrem 
l’Espai nadó (0-3 
anys).

INFANTILS 

Festa Kids Dance
18 h, plaça de la Mediterrània

Inflables 
18 h, plaça del Barri Llatí

Inflables aquàtics 
18 h, plaça de la Sagrada  
Família (Singuerlín)

PER A TOTHOM

El Senyor 
de les 
Baldufes
Cia. Penélope y Aquiles 
18.30 h, Jardí de la Torre 
Balldovina
El Senyor de les Baldufes ve des 
dels llocs més desconeguts per 
capturar-nos amb el seu misteri 
i presentar-nos l’univers baldu-
fesc  que ha creat, on cada bal-
dufa engendra una vida pròpia 
en un món únic i delirant. El 
petit gran circ de les baldufes 
arriba a la ciutat!
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Los Mulero
Compañía de 
Danza Española 
y Flamenco 
18.30 h, Envelat de la Plaça de 
Pau Casals

Itinerari: plaça de l’Església, carrer de 
Mossèn Jaume Gordi, carrer de Rafael 
Casanova, carrer de Sant Silvestre, ca-
rrer de la Mare de Déu de Montserrat 
i plaça de Catalunya. 
Colles convidades: Ball de Diables de 
Bigues i Riells, Diables de Premià de 
Mar, Ball de Diables Els Set Pecats Capi-
tals de la Pobla de Mafumet.  
Coordinat per: Colla Jove de Dimonis de 
Santa Coloma de Gramenet.

INSTRUCCIONS PER GAUDIR 
DEL CORREFOC AMB SEGURETAT
Consulteu-les a la pàgina 14  
d’aquest programa.

Correfoc Infantil
20 h, plaça de l’Església

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 
19 h, plaça del Rellotge

SARSUELA CATALANA 
/ CONCERT 
Terra Galana
19 h, Teatre Sagarra
Entrada: 8 € Socis CEP / 10 € 
no socis CEP.
Organitzada per: Amics de la 
Sardana del CEP.

~...,,·· . ~ 
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CONCERT

Los 80 Principales 
23 h, plaça de la Vila
Per a la nit de diumenge la plaça de la Vila tor-
na als anys 80 i 90 de la mà de LOS 80 PRIN-
CIPALES. El grup ens farà rememorar els èxits 
de l’època daurada del pop rock nacional i 
internacional. En el transcurs de la nit podràs 
sentir cançons emblemàtiques de U2, Queen 
o Nacha Pop. Un veritable viatge en el temps 
que et farà ballar de principi a fi.

Fluor’s Party FM 
De 22.30 a 1.30 h,  
CRJ Mas Fonollar
La nit és jove i plena de co-
lors (fluor, per cert!). Obri-
rem aquest espai jove amb 
les noies del grup de mú-
sica MOONSUN. Continua-
rem amb dos grans espec-
tacles de ball a càrrec dels nois i noies de 
FULL DANCE SANTA COLOMA i MANNEKIN, 
i amb la música que més mola, de la mà de 
Dj TONI SAN. Però, què és una festa fluor 
sense un maquillatge fluorescent i que brilli 
durant la nit?! T’esperem per maquillar-te, 
ballar i gaudir dels concursos, regals i sor-
preses que hi haurà durant la Festa Jove!

CINEMA A LA FRESCA 

Star Wars:  
Rogue One
22 h, plaça del Re-
llotge

HAVANERES 

Terra endins 
21 h, plaça de la Vila
Repartiment de rom cre-
mat a càrrec dels Trabu-
caires de Santa Coloma.

Banda 
de Música  
de Santa 
Coloma de 
Gramenet 
21 h, Envelat de la 
plaça de Pau Casals



Amb dues categories:
Tema: Festa Major de Santa Coloma 
2018
Tema: Santa Coloma en Blanc i Ne-
gre
Requisits: Aquest és un concurs 
per a fotògrafs i fotògrafes fe-
derats, les persones interessades 
poden presentar un màxim de tres 
obres per cada categoria, amb tèc-
nica lliure, i enviar-les al correu elec-
trònic acaf@gmail.com o per We-
Transfer al mateix correu (cal indicar 
el títol de l’obra, nom i cognoms, 
telèfon, correu electrònic, entitat, 
adreça, codi postal i població).

Cadascuna de les dues categories 
serà premiada amb medalles de re-
coneixement per a les tres primeres 
posicions i amb diplomes de la 4a 
fins a la 10a posició. 
Per ampliar informació consulteu 
a: www.acafsantacoloma.es
Termini d’admissió: enviament de 
fotografies del 31 d’agost fins a les 
24 h del diumenge dia 12 de setem-
bre de 2018.
Organitzat per: Associació Colo-
menca i d’Aficionats a la Fotografía 
ACAF amb el suport de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet.

1r. CONCURS DE 
FOTOGRAFIA FESTA 
MAJOR SANTA 
COLOMA 2018

LA TEVA FOTO DE LA FESTA TE PREMI!!!
Un concurs fotogràfic obert a tothom. Immortalitzeu 
una imatge de la Festa Major d’Estiu 2018 i publiqueu-la 
a la xarxa Instagram amb el hashtag #festacoloma2018. 
Les tres millors imatges tenen premi! Només heu de 
fer una foto amb un dispositiu mòbil o tablet, d’algun 
moment especial dels dies 31 d’agost, 1, 2 o 3 de se-

tembre, en el 
marc del la Fes-
ta, 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’Es-
tiu 2018.

20.451 views

View all 245 comments
2 DAYS AGO

@SANTAKOIGERS

#FESTACOLOMA2018 MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS A 
WWW.GRAMENET.CAT/FESTACOLOMA2018

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!

Exposició col·lectiva 
del grup Foto-friends
Fotografia de carrer
De l’1 al 28 de setembre de 
2018, Biblioteca Can Peixauet
Acte: 14 de setembre a les 18.30 h, 
inaguració oficial i entrevista-xerra-
da amb en Joan Cabañes, fotògraf 
de Santa Coloma.
Acte: 28 de setembre a les 18.30 h, 
xerrada dels fotògrafs Eva Comella i 
Josep M. Pintos del grup Facebook I 
Love Street Photography especialit-
zat en fotografia de carrer. Pica-pica 
i Cloenda de l’exposició. 
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PER A TOTHOM 

Ricky, 
profesor  
de tenis
Cia. La mano jueves
12 h, Jardí de Can Sisteré

En Ricky era un esportista d’èxit, però un dia la seva carrera es va aca-
bar després d’un test antidòping. Des d’aleshores, mai va recuperar la 
seva popularitat i ara intenta demostrar el seu talent convertit en un 
professor de tennis molt particular, que ofereix classes magistrals allà 
on li parin una mica d’atenció. Per intentar aconseguir-la farà servir el 
seu gran sentit de l’humor i tècniques malabars amb molt d’equilibri.

GENT GRAN 

Recital poètic 
amb Amics de 
la poesia de la 
ciutat
18 h, Centre Cívic Riu (carrer 
de Lluís Companys, 9)
Recitaran poemes Hortènsia 
Fenández, Joan Llaveries, Te-
resa José, Roser Bou, Maria 
Díaz, Joan Llagostera, Anice-
to Blázquez , Roberto Rubio, 
Miguel Vázquez. Cantant i 
presentadora de l’acte: Danae 
Carmona.

EXPOSICIÓ

Merche Molero: 
De luz y esperanza
17.30 h, Pompeu Lab (carrer de Pom-
peu Fabra, 22) 
Autodidacta, colomenca i feminista. Així 
es descriu la pintora que tindrem l’orgull 
d’acollir com a primera expositora del 
nou trimestre al Pompeu Lab. La Merche 
Molero és una dona artísticament molt 
activa i compromesa amb la reivindicació 
dels drets de les dones.
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Pompeu Lab 
també està  
de festa
18.30 h, Pompeu Lab 
(carrer de Pompeu Fa-
bra, 22)
Portes obertes i ball al 
carrer amb el grup Tibet. 
Vine a conèixer el Lab i 
t’oferim el tiquet aperitiu 
perquè passis una bona 
estona amb nosaltres. 

  
PER A TOTHOM 

Flou  
Papagayo
de Mumusic Circus 
18.30 h, Mas Fonollar

El papagai símbol de la 
bogeria que habita dins 
del nostre esperit. El Flou, 
l’acte transcendental que 
sacseja i fa batre el cor del 
papagai universal. Flou 
Papagayo, una gosadia 
espontànea i irremeiable.

Fo
tò

gr
af

: G
er

ar
d 

Ri
er
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CONCERT

Audició de sardanes 
amb La Cobla Bisbal 
Jove
19 h, Jardí de Can Sisteré 
Organitzada per: Amics de la Sardana 
del CEP. 
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CONCERT DE FI DE FESTA 

Macaco + Muchachito
MACACO inicià la seva carrera com a músic 
de carrer a la plaça de Catalunya i a les Ram-
bles de Barcelona on coneix músics de dife-
rents països i engegà el seu propi projecte. 
Crescut a la Barcelona multicultural, la seva 
música és una molt exitosa barreja natural 
d’estils com la rumba, el reggae i el funk.

Piromusical
22.30 h,  
parc de Can Zam

La pirotècnica IGUAL pre-
senta Ritmes de Santa Co-
loma, un espectacle ple 
de llum, colors, música i 
emocions.

23 h, Plaça de la Vila
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CONCERT DE FI DE FESTA 

Macaco + Muchachito
MUCHACHITO torna a Santa Coloma amb més energia 
que mai i amb un gran treball sota el braç, El Jiro, un pro-
jecte que combina les essències rock-rumberes del músic 
colomenc amb noves influències provinents de l’electrò-
nica, el swing i el funk més frenètic. Amb Muchachito i 
la seva banda, l’espectacle sense límits i la marxa més 
autèntica estan servits.

Per al concert de fi de festa comptem amb dos artistes excepcionals: 
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Divendres, 31 d’agost

Torneig infantil d’escacs, 
per a nens i nenes de San-
ta Coloma
18 h, local Escacs Gramenet. 
Inscripcions obertes 15 mi-
nuts abans de l’inici.
Organitza: Escacs Gramenet

Dissabte, 1 de setembre

Torneig de Pàdel Masculí 
i Femení
De 10 a 19 h, CEM Duet Can 
Zam. Organitza: Club de Pà-
del Santa Coloma

Jornada de portes obertes 
al Centre Esportiu Munici-
pal Duet Can Zam
De 10 a 13 h, CEM Duet Can 
Zam. Organitza: CEM Duet 
Can Zam

Copa Micro Màgic Festa 
Major 2018 (Regata Vele-
res Ràdio Control)
De 10 a 13 h, Can Zam
Organitza: Grup de Velers 
RC Ikarus

Cursa Popular d’Atletisme 
de Festa Major
9 h, circuit urbà. Sortida: 
plaça de la Vila. Arribada: 
Camp d’atletisme Antonio 
Amorós
Organitza: Unió Colomenca 
d’Atletisme i Departament 
d’Esports

Body Combat i Zumba po-
pular Duet Rambla Fondo
De 10.30 a 12.30 h, plaça de 
la Mediterrània. Organitza: 
CEM Duet Fondo

Escacs al carrer
D’11 a 13.30 h, plaça de la 
Vila
Organitza: Escacs Gramenet

Torneig de billar modali-
tat americana
De 10 a 14 i de 16 a 20 h, 
local de la Colmena
Organitza: Secció de Billar 
La Colmena

Torneig Futbol 7
De 16 a 20 h, camps de fut-
bol Can Zam 2
Organitza: Església Evan-
gèlica El Poder de Dios

ACTIVITATS ESPORTIVES
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Diumenge, 2 de setembre

Cursa ciclista de Festa Ma-
jor. Veterans             
9 h, circuit urbà: parc d’Euro-
pa 
Organitza: Club Ciclista Co-
lomenc

Torneig Futbol 7
De 9 a 15 h, camps de futbol 
Can Zam 2
Organitza: Església Evangèli-
ca El Poder de Dios

Torneig de Pàdel finals 
masculí i femení mixte                       
De 10 a 13 h, CEM Duet Can 
Zam
Organitza: Club de Pàdel 
Santa Coloma 

Park Flyer Festa Major 
2018 (Exhibició d’Aeromo-
delisme RC) 
De 10 a 14 h, entrada Nord 
del Parc Fluvial del Besòs 
Taller-concurs per a nens i 
nenes de 4 a 10 anys
Organitza: Grup de Velers RC 
Ikarus

Torneig de billar modalitat 
americana
De 9 a 19 h, local de la Col-
mena
També finals torneig social, 
sistema hàndicap. Diferents 
modalitats 
Organitza: Secció de Billar La 
Colmena

Concurs d’escacs de parti-
des llampec a 5 minuts                         
10.30 h, local Escacs Grame-
net
Organitza: Escacs Gramenet

Dilluns, 3 de setembre

Jornada de Portes obertes 
a CEM Duet Fondo
De 9 a 19 h, CEM Duet Fondo
Organitza: CEM Duet Fondo

Concurs de problemes 
d’Escacs
18 h, local Escacs Gramenet
Inscripcions 5 minuts abans 
de l’inici
Organitza: Escacs Gramenet
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Fes una donació de 2 € i emporta’t el mocador de la 
Festa Major i 4 tickets 2x1 per a la Fira d’Atraccions! 
Promoció vàlida: a partir de dimecres i fins a exhaurir 
existències.

Ubicació: 
Plaça de la Vila.

 
Horari: 

Dimecres (29/08/2018): de 18 a 21 h 
Dijous a dissabte: horari de mati i tarda  

(de 10 a 13.30 h i de 18 a 21 h) 
 
 

Amb la col·laboració de:

Aconsegueix el teu 
mocador solidari

A
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ES
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C
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V
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A

TS

*Fins a exhaurir existències. Re-
captació destinada al Programa 
Municipal d’Aliments Solidaris.

La Festa MajorEns Uneix



C. VICTOR HUGO

C. ANSELM
 DE RIUS

El parc de Can Zam acull novament els xi-
ringuitos 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 celebrar la nostra 
 Festa amb tothom que s’hi vulgui apropar.

FIRA D’ENTITATS
31 d’agost i 1, 2 i 3 de setembre
PARC DE CAN ZAM

Horari:  
Divendres 31, de 18 a 04 h
Dissabte 1, d’11 a 04 h
Diumenge 2, d’11 a 02 h
Dilluns 3, d’11 a 02 h 



Amb el suport de:
31 d’agost, 1 i 2 de setembre 
Carrer Víctor Hugo
L9 Can Zam o L1 Santa Coloma
Tota la informació a: 

ffestamajor.alternativagramenet
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LA DIADA
DIMARTS, 11 DE SETEMBRE

DISSABTE, 1 DE SETEMBRE

Nit de tapes  
al Mercat del 
Singuerlín
20 h, Mercat del Singuerlin

Tapes des de 1,50 € i begudes a 1 €
Actuació del DJ Toni San (Disco Mò-
bil) i balls en línia amb Minimal Dan-
ce Studio.
Organitzada per: Mercat del Sin-
guerlín.

Ofrena  
Floral
11 h, plaça de  
la Vila

Audició de Sardanes amb 
la Cobla Ciutat de Terrassa
12 h, plaça de la Vila
Organitza: Patronat pro-Aplec i Amics de la 
Sardana del CEP.
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Oberta 
divendres i dissabte fins a les 04 h  
i diumenge i dilluns fins les 02 h

*Fira infantil oberta fins a les 00 h

PARC D’EUROPA
I CAN ZAM

La Festa MajorEns Uneix
··-.. ""'• .. •••h "••l••• .... , .. ,_, 

''""'"l.o u:!::. 
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..... . ....... .... . 
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28 
setembre 
Preu: 18 €

!

AVENÇ TEATRE

El monaguillo
¿Solo lo 
veo yo? 
21 h, Teatre Sagarra

Els seus millors monòlegs, 
antologia de les seves di-
vertides reflexions i fins a 
un passeig per la seva in-
fància amb les pel·lícules 
que més l’han marcat. Un 
espectacle realment diver-
tit, 100% Monaguillo per a 
tots els públics. 

Tallers de risoteràpia, tècniques de relaxació, maquillatge terrorífic, 
knitting, pintura japonesa, gimnàstica abdominal hipopressiva, 
acroioga, estampació tèxtil amb segells, experimentem amb tèc-
niques d’estampació, fes el teu jersei de mitja, curtmetratge exprés, 
danses de la Polinèsia, com escriure un best-seller, ioga dinàmic 
(vinyasa flow), swing en solitari, aromateràpia 
amb olis essencials, ioguilates, refresca el teu 
anglès, bike world, dansa afro fitness, manga, 
salut corporal, fes la teva motxilla, cuines del 
món, fes la teva caputxa, fem pa (nivell avan-
çat), mindfulness, pilates, marxa nòrdica, hi-
popilates, anglès per viatjar, swing lindy hop, 
fitness cos i ment, l’art de parlar en públic.

Inscripcions als tallers culturals 
dels centres cívics i casals.
TARDOR 2018
A partir del 7 de setembre. Centres Cívics del Singuerlin, Fondo, 
Llatí, Riu, Can Mariner, Raval, Can Franquesa i Oliveres.

INSCRIPCIONS 
DEL 7 AL 21 DE SETEMBRE.
Més informació a:
www.gramenet.cat/tallerscc
www.facebook.com/
centrescivicssantacoloma
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anta Coloma 
im d'unes Feste 
s de violèncie 

L'espai d'oci és comú, divertim-nos, 
dones i homes, en igualtat. 

Res no Justifica una agressi,ó. SI detectes alguna 
manifestació de violència sexual i/o lgtbifòbica; Actúa! 

#NoésNo 

SI has viscut una agressió, neces,sltes suport o vols 
informació, adreça't al PUNT LILA més proper, els trobaràs a: 

- Punt LIia Plaça de la Vlla cantonada Rambla de Sant Sebastià. 
• Punt Lila Jardí de Can Sisteré. 

• Punt Lila Plaça del Rellotge. 

· Punt Lila Can Zam 

O truca a: 

93 462 40 10-092 
Policia Local 

900900120 
Telèfon d'urgència contra la violència masclista 
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Camerata Gramenet
La nissaga dels Bach
Direcció Musical: Bernat Bofarull 
Data: 9/09/2018 a les 20 h 
Preu: entrada lliure

La Camerata Gramenet, sota la direcció musical de Bernat Bofarull, ofe-
reix al municipi un programa de música clàssica amb autors que ens 
permetran experimentar la transició del barroc al classicisme. L’Agru-
pació compta amb alum-
nes avançats de l’Escola 
de Música, exalumnes i 
col·laboradors per a ca-
dascun dels projectes. 
Obres de J.S. Bach, J.C. 
Bach, W.F. Bach i C. PH. 
E. Bach. 

Carlos 
Torcao  

Caprichos
Data: 28/09/2018 a les 21 h 
Preu: 8 € www.ticketea.com

Caprichos és un nou treball 
discogràfic que inclou 13 ver-
sions de clàssics dels 70, 80 i 
90, re-composades des d’una 
perspectiva acústica i relaxada.
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Agrupació Colomenca d’Aficionats a la Fotografia ACAF, 
Aigües de Barcelona, Àlex Santaló, Amics de la Sardana 
del CEP, Bruixes de Gramenet, Capgrossos del Raval, Cap-
grossos del Raval - Arrels de Barri, Carrasquets de Torrelles 
de Llobregat, Casa de Aragón Virgen del Pilar, Castellers 
de Santa Coloma, CEM Duet Can Zam, CEM Duet Fon-
do, Centre de Tradicions Populars Catalanes Joan Peiró, 
Club Ciclista Colomenc, Club de Pàdel Santa Coloma, 
Club Petanca Santa Coloma, Colla Castellera Laietans de 
Gramenet, Colla de Draconaires de Santa Coloma, Colla 
de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet, 
Colla de Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet, Colla 

Jove de Dimonis de Santa Coloma de Gramenet, Colla Vella de Diables de San-
ta Coloma de Gramenet, Comissió Municipal de Festes, Compañía de Danza 
Española y Flamenco Los Mulero, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de 
Santa Coloma de Gramenet, Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, Creu 
Roja Barcelonès Nord, Diables i Tolc del Clot, Diables i Vibrot de Montmeló, Drac 
Baró de Nou Barris, Els Joves de la Tercera Edat, Els Maduixots - Castellers de 
l’Alt Maresme, Club Deportivo Los Planos Skate Plaza, entitats participants a la 
Fira d’Entitats, Escacs Gramenet, Escarnot de la Santíssima Trinitat, Escuela de 
Danza Yolanda Valero, Església Evangèlica El Poder de Dios, Full Dance Santa 
Coloma, Gegants d’Iluro de Mataró, Gegants de la Pessigolla de Valls, Gegants 
de Martorell, Gegants de Premià de Dalt, Gegants de Santa Jaume, Gegants de 
Sarrià, Grallers de Santa Coloma de Gramenet, Grup d’Art Els Coloristes, Grup 
de Velers RC Ikarus, Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma, Kinky Roots & 
Fyah, La Flor que se Multiplica, Mannekin, María Díaz, Mayka Navarro, Mercat 
del Singuerlín, Merche Molero, Micacos (Castellers de Badalona), Minimal Dance 
Studio, Patronat Pro-Aplec, S.A. DAMM, Secció de Billar La Colmena, Trabucaires 
d’en Duran de l’Hospitalet, Trabucaires de la Vila de Gràcia, Trabucaires de Santa 
Coloma de Gramenet, Triballcoloma, Unió Colomenca d’Atletisme i a tots els 
ciutadans i les ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet.
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