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El cartell de la Festa Major d’Estiu 
2019 ha estat realitzat per l’estudi 
colomenc UoOh! Design, integrat per 
Alba Valero i Elisabeth Fernández, 
professionals amb una àmplia 
trajectòria en els àmbits del disseny, 
l’interiorisme i la comunicació.

Programa FME2019.indd   2 20/8/19   12:17



Un any més, m’emociona escriu-
re-us aquestes línies amb motiu 
de l’arribada de la Festa Major 
d’Estiu, quatre dies de celebració 
plens a vessar de propostes d’allò 
més eclèctiques i plurals. Música, 
exposicions, cites esportives, acti-
vitats familiars, tradicions i un llarg etcètera 
en l’ocasió més esperada, reivindicativa i gau-
dida del calendari sociocultural colomenc.

Com sempre, comptarem amb noms de 
prestigi, artistes de gran popularitat que de 
ben segur ompliran de gom a gom places 
i equipaments de la ciutat. Destaquen en-
guany Rosario, Sweet California, el nostre 
estimat DJ colomenc Albert Neve, El Mona-
guillo o Reincidentes, entre altres propostes.

Alhora, no defallim en la nostra voluntat de 
descentralització de la Festa: els diferents 
districtes i barris de la ciutat esdevindran 
escenaris amb múltiples actuacions, acti-
vitats lúdiques dirigides al públic familiar 
o sessions de cinema a la fresca, entre les 
moltes i variades opcions que us oferim els 
dies 30 i 31 d’agost i 1 i 2 de setembre.

Després del seu exitós retorn l’any passat, 
l’envelat de la Plaça Pau Casals serà, de nou, 
focus d’atenció i referent de les activitats 
més tradicionals. Orquestres, cobles, balls, 
vermuts... Seran sons, imatges i sabors de 
la festa més tradicional, en una oferta molt 
esperada i ja consolidada a la ciutat.

Vull destacar, especialment i com a novetat, 
la programació de l’esdeveniment “Nos po-
nemos flamencas” dissabte al Mas Fonollar, 
que comptarà amb un planter d’artistes fe-

menines encapçalades per Soleá 
Morente i Cathy Claret, i reivin-
dicarà la presència de les dones 
als diferents àmbits de la creació 
musical.

La Festa no seria el que és sense 
la important tasca de les associacions i co-
lles de cultura tradicional, la Fira d’Entitats 
de Can Zam, el festival FISC Sintonitzza del 
Parc d’Europa, les curses, el Corre-Tapa, la 
presència dels i les artistes locals... I sobretot, 
les dones i els homes, les nenes i els nens, 
el jovent i la gent gran, totes i tots vosaltres, 
que feu de Santa Coloma una ciutat viva, 
plural, diversa i amb un caràcter molt rei-
vindicatiu que la fa única!

El prestigiós disc jockey i productor colo-
menc Albert Neve serà, enguany, el nostre 
molt merescut pregoner. Gràcies de tot cor 
Albert per portar el nom de Santa Coloma 
pel món i per acceptar l’enorme responsa-
bilitat d’obrir la Festa Major. Ets tot un orgull 
per a la teva ciutat! 

Vull, com sempre, fer una especial crida a l’ús 
cívic i responsable del nostre espai públic i 
al tracte respectuós amb les persones que, 
en un moment o un altre, ens rodejaran en 
el decurs de la Festa. Com ja és habitual, els 
Punts Lila d’atenció i prevenció de les violèn-
cies sexistes, els cossos policials, la seguretat 
privada i els serveis d’assistència sanitària 
us estaran atenent i ajudant-nos, en un es-
deveniment que espero que gaudiu amb 
responsabilitat, bona convivència i orgull 
de pertinença. Ens hi veiem, segur!

Visca la Festa Major! Visca Santa Coloma!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de 
Santa Coloma  
de Gramenet
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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 Jaume 
Gordi, carrer de Rafael Casanova, carrer 
dels Sagarra, rambla de Sant Sebastià, 
plaça de la Vila.
Participen: Colla de Trabucaires de San-
ta Coloma, Castellers de Santa Coloma, 
Capgrossos del Raval Arrels de Barri, 
Grallers de Santa Coloma, Triballcolo-
ma, Colla de Gegants i Capgrossos de 
Santa Coloma, Colla Castellera Laietans 
de Gramenet, Retumbatú, Colla Jove 
de Dimonis de Santa Coloma, Bruixes 
de Gramenet, Colla de Draconaires de 
Santa Coloma, Colla Vella de Diables i 
Casa de Aragón Virgen del Pilar.
Organitzat per: entitats del Centre de 
Tradicions Populars Catalanes Joan 
Peiró.

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

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

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 què participin 
els trabucaires.

Pregó de la Festa Major
21 h Balcó de l’ajuntament
A càrrec d’Albert Neve 
José Alberto Tapia Varón, conegut artísticament com  
Albert Neve, és un prestigiós disc jockey i productor musical 
colomenc, un dels referents de l’escena musical electrònica a 
Espanya. Ha treballat amb alguns dels noms més importants 
de la música de ball a escala internacional, com David Guetta, 
Steve Aoki o Tiësto, i ha actuat a festivals i clubs d’arreu del 
món. Co-presenta amb el seu col·lega i amic Abel Ramos el 
programa Maxima Deejay a Maxima FM. Guanyador de mul-
titud de guardons de mitjans especialitzats 
i del Premi Ciutat de Santa Coloma. El 
seu estudi està situat al barri del Raval 
de la nostra ciutat, que l’ha vist néixer, 
créixer i esdevenir una estrella.
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CONCERT

FISC Sintonitzza 
22 h Parc d’Europa

SINCIDERS
LOS RETROVISORES
FLAMINGO TOURS
LOS DELTONOS
DERBI MOTORETA’S BK

La primera nit del FISC SINTONIT-
ZZA començarà amb SINCIDERS, 
impactant directe d’autèntic punk-
rock. Els barcelonins LOS RETROVI-
SORES ens traslladaran amb el seu 
so, que ells mateixos defineixen com 
a neo yeyé, freak pop i ibèric soul, 
als anys 60. FLAMINGO TOURS po-
sarà la sonoritat de la dècada dels 
50, des del rockabilly al rock-and-
roll, i des de l’esperit surf fins a la 
profunditat del blues. Seguiran LOS 
DELTONOS, la veterana banda de 
rock càntabre amb influències del 
més pur rock americà. Tancarà la 

nit el sextet sevillà DERBY MOTO-
RETA’S BURRITO KACHIMBA, que 
acaba de publicar el seu primer disc 
i mostrarà la seva fusió de rock psi-
codèlic amb un marcat estil quinqui.

FLAMINGO TOURS LOS DELTONOS
DERBY  
MOTORETA’S BK

LOS RETROVISORESSINCIDERS
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CINEMA A LA FRESCA  

Ant-man  
y la avispa
22 h Parc dels Pins  
(Motocròs)

CONCERT

Ai ai ai
23 h Envelat de 
la plaça de Pau 
Casals
L’envelat s’omplirà 
de rumba catalana 
de la mà dels AI AI 
AI. Veterans de la 
rumba reivindiquen 
el gènere com a 
part del patrimoni 
cultural del nostre 
país i estan dispo-
sats a crear una nit 
de ballaruga inobli-
dable. Que no mori 
la rumba! 

CONCERT

Santakosound (+ Vision)
Cortocircuit 2.0 XX edició
23 h Mas Fonollar
ESMERALDA COLETTE
MABEL FLORES  
& LA KAYANGÓ

ESMERALDA 
COLETTE

MABEL FLORES

LA KAYANGÓ
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CONCERT

Miguel Arraigo 
+Juárez + Cara B     
23 h Plaça del Rellotge 
El cantant de hip-hop reggae colomenc MI-
GUEL ARRAIGO acompanyat de LONG TIME 
SOUND SYSTEM SHERPA SELEKTA i DJ. YBRA-
HI als controls, DANIEL SAS i SARAH STEVENS 
als cors i alguna sorpresa més, ens brindaran el 
seu enèrgic directe ple de ritmes alegres, po-
sitivitat i lírica conscient. Per acabar la nit amb 
marxa el veterà músic i compositor colomenc 
JUÁREZ presentarà els temes del seu nou disc 
Selfie i a més amb la seva banda CARA B tocarà 
els millors èxits del rock dels 80 i 90.

JUÁREZ

MIGUEL 
ARRAIGO

Òxid

CONCERT

Queen must go on + Red Rocks  
+ The wires + Siamiss DJs  
22.30 h Plaça de la Vila 

RED ROCKS

QUEEN MUST GO ON

THE WIRES SIAMISS DJs

Us proposem una nit de tributs amb sa-
bor colomenc a la plaça de la Vila. RED 
ROCKS U2 TRIBUTE BAND, els més fidels 
a la banda irlandesa obrirà la vetllada. 
QUEEN MUST GO ON repassarà la trajec-
tòria de Queen des d’una perspectiva que 
no et deixarà indiferent. Mentre que THE 
WIRES reviurà amb intensitat els clàssics 
d’AC/DC. I Siamiss DJ tancarà la nit amb 
una sessió plena a vessar de hits de rock 
de tots els temps. 
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SANTA 
COLOMA 
DE GRAMENET
Festa major d’estiu 2019

CIRCUIT 
D’ESPECTACLES 
FAMILIARS QUE 
ET DEIXARAN 

AMB LA BOCA 
OBERTA

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 3 de 
setembre a l’urna que trobaràs a la porta de l’ajuntament. Entre el pú-
blic participant se sortejarà un passi gratuït per a tots els espectacles 
infantils o familiars que es programin al Teatre Sagarra durant tot un 
any, per a la persona titular i quatre acompanyants.

8
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PER A TOTHOM

Festa d’aigües
11 h Jardí de Can Sisteré 
Ecometròpoli es torna a 
sumar 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 fotoreclam científic de l’aigua per 
endur-te-la de record! T’hi esperem! 
Organitzat per: Aigües de Barcelona.

PER A TOTHOM

Yee Haw! 
La banda  
del otro
12 h Envelat de la 
plaça Pau Casals 
Yee-Haw és un crit 
d’entusiasme, una ex- 
pressió d’alegria, que 
ens trasllada al vell 
Oest d’Andaluisiana. 
Submergits en un uni-
vers musical inspirat 
en el Country, el Rag- 
time i el Bluegrass, La 
Banda del otro ens 
ofereix un (Des) con-
cert tan especial com 
ells mateixos. 

9
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INAUGURACIÓ D’EXPOSICIÓ 

Zeitgeist /  
Esperit del temps
Biennal d’Art
13 h Centre d’Art Can Sisteré
Del 31 d’agost al 27 d’octubre

INAUGURACIÓ D’EXPOSICIÓ 

També això passarà
13.30 h Sala B, Centre d’Art Can 
Sisteré. Del 31 d’agost al  
27 d’octubre
“També això passarà” és una ex-
posició de la jove colomenca Alba 
Ballesteros que amb la fotografia i 
la il·lustració pretén plasmar les in-
quietuds i pors de la seva generació. 
Després d’una entrevista introspec-
tiva, s’ha fotografiat als participants 
en una localització escollida per ca-
dascú com el seu refugi o espai de 
desconnexió. Les il·lustracions o el 
collage completen l’obra.  

Amb el títol “Zeitgeist / Esperit 
del temps”, té lloc la sisena edició 
de la biennal d’art local amb els 
objectius de fomentar la creació 
artística i la seva interacció amb 
la ciutat. La mostra, comissariada 
pel crític d’art Jordi Garrido, gira 
entorn de la relació que establim 
com espècie amb la nostra con-
dició temporal i el caràcter del 
present en què vivim. Els i les 
artistes han treballat amb gran 
diversitat d’aproximacions con-
ceptuals, expressives i de mitjans: 
escultura, fotografia, pintura, or-
febreria, instal·lació o gravat.
Participen: José Antonio Flores, 
Zulema Galeano, Daniel de Gracia, 

CONCERT

Santako Yard
15 h Santa Skatepark
(avinguda Pallaresa, 99)
Segona edició de la jornada cultural, 
esportiva, musical i gastronòmica al 
skatepark de Can Zam, a càrrec del 
col·lectiu musical colomenc Kinky 
Roots & Fyah i el suport de l’asso-
ciació cultural els Trecers. Apropa’t 
i gaudeix de dotze hores de música 
jamaicana amb zona de tallers de 
circ i skate, zona gastronòmica amb 
food trucks i paradetes i zona musi-
cal amb diferents dj’s i cantants. See 
you in Santako Yard!

Rafael Juan Lluís, Judith Martín, 
Mercedes Molero, Mihoko Ono, 
Miquel Àngel Para, Mariano Pérez 
Mir, Jairo Ríos i Glòria Tormo.
Es podrà visitar en l’horari habi-
tual de Can Sisteré (c. Sant Car-
les, s/n) de dimarts a dissabte de 
17 a 21 h, i dissabtes i diumenges 
d’11 a 13.30 h.

10
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XXV Trobada  
de gegants
Celebrem el 30è aniversari del 
capgròs Francisquet Plà 
17.30 h Plantada als jardins de 
Can Sisteré
18.30 h Cercavila
Itinerari: carrer Sant Carles, plaça 
Manent, carrer Sant Jeroni, carrer 
Santa Coloma, carrer Major, carrer 
Anselm Clavé, plaça de la Vila.
19.15 h Arribada a la plaça de la Vila 
i mostra de balls.
20 h Sortida de la Plaça. Els ge-
gants s’acomiadaran amb una 
cercavila cap a l’escola Torre Ball-
dovina.
Itinerari: plaça de la Vila, carrer 
d’Anselm Clavé, carrer Major, plaça 
de l’Olimpo.
Participen: Cabezudos de Zarago-
za, Gegants de Sant Jaume de Bar-
celona, Gegants de la Vila de Grà-
cia de Barcelona, Gegants de Sant 
Feliu de Llobregat, Gegants d’Iluro 
de Mataró, Gegants de Santa Colo-
ma de Cervelló, Gegants del carrer 
Viserta de Monistrol de Montserrat, 
Gegants de la Casa d’Aragó Virgen 
del Pilar de Santa Coloma de Gra-
menet i els Capgrossos del Raval 
de Santa Coloma de Gramenet.

Els gegants vells, Silvestre i 
Coloma, estaran exposats al 
vestíbul de l’ajuntament del 30 
d’agost a l’11 de setembre amb 
el capgròs que fa els 30 anys: 
Francisquet Plà.

En els inflables és necessari 
que els nens i les nenes portin 
mitjons per motius d’higiene.

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 esporti-
ves de Can Peixauet 
(c.  de Mossèn Jacint 
Verdaguer, amb pas-
seig de la Salzereda)

Inflables  
18.30 h Parc dels 
Pins (Motocròs)

Organitzada per: Colla de Ge-
gants i Capgrossos de Santa 
Coloma de Gramenet.
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GENT GRAN

Ball amb el grup Solistes 18.30 h Jardí de Can Roig i Torres 

PER A TOTHOM

Ni cap ni peus
Circ vermut
19 h Jardí de
Can Sisteré
Dos personatges en clau de circ 
i humor intentaran sortir-se’n 
dels entrebancs que ells ma-
teixos es busquen amb accions 
quotidianes com pot ser seure 
en una cadira, penjar una ja-
queta o pintar un quadre. Un 
espectacle de circ i pallassos, 
potent i amb moltes disciplines; 
la roda cyr, malabars, pal xinès, manipulació d’objectes, verticals amb 
cadires i acrobàcia. Un xou fresc en què la comicitat és sempre present.

Trobada de trabucaires
21.30 h Església Major
Itinerari: Església Major, passeig Jaume Gordi, carrer Rafael de Casanovas, 
carrer Santa Coloma, carrer Sant Jeroni, carrer Dr. Ferran, carrer Safaretjos, 
avinguda Francesc Macià i final al parc d’Europa (Glorieta dels Músics).
Participen: Trabucaires de Ripollet, Trabucaires de Gràcia, Escamot de la 
Santíssima Trinitat i Carrasquets de Torrelles de Llobregat.
Organitzada per: Trabucaires de Santa Coloma.
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Entrada: 
18 € 

www.ticketea.com

INAUGURACIÓ D’EXPOSICIÓ

En portada. 
100 anys de premsa 
a Santa Coloma de 
Gramenet 
(1919-2019)
20 h Museu Torre Balldovina
A la vida tot és comunicació. I res no 
defineix tan bé les característiques 
d’un territori en una 
època determinada 
com la seva premsa. 
Enguany Santa Colo-
ma celebra el centenari 
de la primera publica-
ció periodística i, amb 
aquest motiu, el Museu 
Torre Balldovina pre-
senta una exposició 
que fa repàs dels 100 

anys de la premsa a la ciutat, do-
nant especialment protagonisme a 
la revista Grama, que commemora 
el 50è aniversari de l’aparició del 
primer número (1969-2019), i al full 
municipal L’Ajuntament Informa, 
que celebra els 40 anys de publi-
cació ininterrompuda (1979-2019).
La mostra, per la seva dimensió, se 

centra en les publi-
cacions periòdiques 
amb informacions 
d’àmbit general i d’es-
til periodístic, deixant 
per a una altra oca-
sió les publicacions 
temàtiques, butlle-
tins d’associacions o 
entitats i revistes no 
periodístiques. 

TEATRE

El Monaguillo 
21 h Teatre Sagarra
Torna Sergio Fernández 
El Monaguillo! A punt de 
celebrar 20 anys a dalt 
dels escenaris. Els millors 
monòlegs, l’antologia de les 
seves divertides reflexions, 
i fins i tot un passeig per la 
seva infància amb les pel·lí-
cules que més l’han marcat. 
Ballarem, cantarem i serà 
una festa... O ¿Sólo lo 
veo yo? 

13
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Correfoc de 
la Festa Major 22 h Espectacle Església 
Major
Itinerari: Església Major, 
passeig Jaume Gordi, ca-
rrer Rafael de Casanovas, 
carrer Santa Coloma, ca-
rrer Sant Jeroni, carrer Dr. 
Ferran, carrer Safaretjos, 
avinguda Francesc Macià  i 
final al parc d’Europa (Glo-
rieta dels Músics).
Participen: Draconaires de 
Santa Coloma de Grame-
net, Bruixes de Gramenet, 
Diables de la Verneda i Dia-
bles de Sant Andreu.
Organitzat per: Colla Vella 
de Diables de Santa Colo-
ma de Gramenet.

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

gut.
•  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 perillós per 
als participants i el públic. Tothom que 
participa en el correfoc és el respona-
ble primer i únic dels accidents que hi 
puguin succeir.
L’organització aconsella a les persones 
amb problemes d’oïda o amb sensibi-
litat auditiva, en especial la gent gran 
i els infants, que adoptin mesures de 
precaució en els actes en què participin 
els trabucaires.

14
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CONCERT

FISC Sintonitzza 
22 h parc d’Europa

BLACK ISLAND
LIE DETECTORS
THE MANIL-LAS
SEX MUSEUM
MOTOSIERRAS

La segona jornada del FISC SIN-
TONITZZA l’obrirà la banda BLACK 
ISLAND, ara en castellà i més per-
sonal, que traslladarà a l’escenari 
el so característic de l’indie-rock 
dels 90. LIE DETECTORS, que es 
mou en l’escena del punk i rocka-
billy, serà una autèntica descàrrega 
de rock-and-roll enèrgic, simple i 
directe. THE MANIL-LAS, el trio fe-
mení integrat per Maika Makovski 
al baix, Olaia Bloom a la guitarra i 
Mariana Pérez a la bateria, portarà 
el seu estil barreja del rockabilly, 
punk i country. Per tancar, tindrem 
dues grans bandes: el grup de culte 
de l’escena underground SEX MU-
SEUM, amb la seva música entre el 
garatge i el rock-and-roll més sal-
vatge i, per acabar, la banda colo-
menca MOTOSIERRAS, amb més 
de trenta anys de carrera, tocarà 
sota les influències clàssiques del 
rock-and-roll. SEX MUSEUM

THE MANIL-LAS

BLACK ISLANDS

LIE DETECTORS

MOTOSIERRAS

15

DISSABTE 31 D’AGOST
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CINEMA A 
LA FRESCA

Jurassic  
World:  
El reino 
caído
22 h Plaça Sa-
grada Família

NIT DE FOLK

Bauma
+ Se’n fa una 
22 h Jardí de Can Roig i Torres
BAUMA proposa un fascinant viatge 
per tot Europa a través de la seva mú-
sica tradicional i dels seus balls. Sis 
músics sobre l’escenari faran sonar una 
àmplia i diversa varietat d’instruments, 
de distintes procedències i completa-
ment acústics. La nit de folk continuarà 
amb SE’N FA UNA, que convidaran a 
ballar tot tipus de danses tradicionals 
i composicions pròpies: cercles, valsos, 
borreies, mazurques d’aquí i d’arreu. 

CONCERT

Sweet 
California 
+ Los 40 on tour
+ Albert Neve
22.30 h Plaça de la Vila
La banda juvenil amb més èxit 
del moment, SWEET CALIFOR-
NIA arriba a Santa Coloma. Alba, 
Sonia i Tamy ens visiten en el 
marc de la seva nova gira Ori-
gen, per presentar l’últim àlbum 
que porta el mateix nom. El trio 
femení ha conreat èxit i prestigi 
en el panorama musical nacional 
i internacional, arribant a guan-
yar un premi MTV Europe Music 
Awards a millor artista de l’Estat. 
Seguirem la nit amb els DJs de 
Los 40 on tour que oferiran una 
sessió plena dels hits del pop 
més actuals.
Finalment, després  de recórrer 
els millors clubs dels cinc con-
tinents, i de visitar les cabines 
dels millors festivals del pla-
neta com Tomorrowland, Ul-
tra Music Festival o Sensation, 
ALBERT NEVE torna a casa.

BAUMA

SE’N FA UNA

16

DISSABTE 31 D’AGOST
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SWEET CALIFORNIA

ALBERT NEVE

17

DISSABTE 31 D’AGOST
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CONCERT

Nos ponemos flamencas
Les dones prenen l’escenari
Miriam Romero i Pedro Salazar
+ De la Carmela
+ Cathy Claret
+ Soleá Morente 
20 h Mas Fonollar
Proposta musical emmarcada dins el projecte de 
La CIBA, que pretén impulsar i visibilitzar el talent 
femení. Una acció musical de base flamenca, que 
transita per diferents estils com el bolero, el tango, 
el pop i l’electrònica. Amb la presència d’artistes 
locals com DE LA CARMELA o MIRIAM ROMERO, 
totes dues reconegudes en el món del flamenc, i 
de CATHY CLARET i SOLEÁ MORENTE, referents in-
discutibles tant a nivell nacional com internacional, 
i que combinen, amb elegància i espontaneïtat, 
el pop i el flamenc, creant una fusió espectacular.   

CONCERT

Orquestra  
Venus
23 h Envelat plaça 
Pau Casals
L’ORQUESTRA VENUS 
portarà el seu estil fresc 
i elegant a l’envelat i 
aconseguirà que grans 
i petits ballin de princi-
pi a fi. 

ORQUESTRA VENUS

CONCERT

Eddie MV  
+ Ambkor 
23 h Parc dels Pins 
(Motocròs)
Nit de rap a la zona  
del Motocròs. 

M. ROMERO I P. SALAZAR DE LA CARMELA

CATHY CLARETSOLEÁ MORENTE

Ambkor

Eddie MV

18

DISSABTE 31 D’AGOST
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CONCERT

Astray Valley + Reincidentes   
23 h Plaça del Rellotge
Començarà la nit amb la banda de heavy modern amb vocalista 
femenina ASTRAY VALLEY, que torna a Santa Coloma amb les 
seves històries mítiques, creant un ambient eteri i obscur. I els 
sevillans REINCIDENTES, amb més de tres dècades de carrera, 
ompliran la plaça amb el seu so reivindicatiu i de protesta social.

ASTRAY VALLEY

REINCIDENTES

19

DISSABTE 31 D’AGOST
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DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
XXIII Mostra  
de puntaires
10.30 h Plaça de la Vila 

Ofici de Festa  
Major
11 h Església Major

Els Coloristes  
amb la Festa Major
Exposició de pintura 
11 h Plaça d’en Joan Manent
Organitzada per: Els Coloristes.

Trobada 
castellera 
11.30 h Cercavila
Itinerari: plaça Cata-
lunya, avinguda Gene-
ralitat, plaça de la Vila.
12 h Trobada a la plaça 
de la Vila.
Participen: Vailets de 
Gelida, Castellers de 
les Roquetes, Caste-
llers de Santa Coloma
Organitzada per: Laie-
tans de Gramenet.

Vermut 
de Festa 
Major amb 
l’Orquestra 
Selvatana
12 h, Envelat de la 
plaça de Pau Casals
Amb 104 anys d’expe-
riència, l’ORQUESTRA 
INTERNACIONAL SEL-
VATANA omplirà l’en-
velat de grans èxits de 
tots els temps. 

FAMILIAR

Supertobogan 
D’11.30 a 14 h i de 17 a 19.30 h 
C. 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.

Amb la col·laboració de: 
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DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
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DIUMENGE 1 DE SETEMBRE

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)

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

PER A TOTHOM

Balambambú
Pentina el gat
12 h Plaça del Rellotge
A wamba buluba balam bambú! 
Així comença aquest espectacle 
d’animació, i no us penseu que 
hi haurà moments més relaxats, 
no. Rock-and-roll, ska, rumba ca-
talana, salsa, samba i molt més. 
Danses, reptes, cançons, tot s’hi 
val per passar-ho bé.

GENT GRAN

Playback 
18 h Jardí de Can Roig i Torres
Actuacions de María Díaz, i Els 
joves de la tercera edat.

En els inflables és  necessari que 
els nens i les nenes portin mitjons 
per motius d’higiene.

Kid’s Party FM!
De 18 a 20.30h 
CRJ Mas Fonollar
Nenes, nens i famí-
lies seguim la festa! 
Tota la família podrà 
gaudir d’una tarda 
de jocs, música, ta-
ller de tattoos i ma-
quillatge, bombolles gegants i molt 
més! I per als més menuts tindrem 
l’Espai nadó (0-3 anys).
No et pots perdre de venir a pro-
var l’únic Burro Català mecànic 
i presenciar la performance de 
porteig de Gramamás.
 
Festa jove FM!     
De 21.30 h a 1.30 h
CRJ Mas Fonollar
La nit és jove i plena de música! 
Iniciem la nit amb la música de 
B’troopers. Seguim amb la com-
panyia teatral La Màscara de Talia 
que ens seduirà amb versions mu-
sicals d’avui i de sempre. I gaudi-
rem de la millor mú-
sica amb el DJ Toni 
San. Durant tota la 
festa pots venir a 
provar l’únic Burro 
Català mecànic i us 
podreu endur un re-
cord de la festa pas-
sant pel fotomatón.
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DIUMENGE 1 DE SETEMBRE

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 
18.30 h Plaça del Rellotge

Los Mulero, 
Compañía de Danza 
Española y Flamenco
18.30 h Envelat de la 
plaça de Pau Casals

Concert  
d’estiu del CEP
Esbart Maragall
19 h Teatre Sagarra
Entrada: 8 € socis CEP / 
10€ no socis CEP
Organitzada per: Amics de 
la Sardana del CEP.

Correfoc  
Infantil 
20 h Plaça de l’Església
Itinerari: plaça de l’Es-
glésia, carrer de Mossèn 
Jaume Gordi, carrer de 
Rafael Casanova, carrer 
de Sant Silvestre, carrer 
de la Mare de Déu de 
Montserrat i plaça de 
Catalunya. 
Participen:  Colla de 
Diables de Ripollet, Dia-
blons de la Dragonina  
de Constantí i Ball de 
Diables Hospitalet de 
l’Infant.
Organitzat per: Colla 
Jove de Dimonis de San-
ta Coloma de Gramenet.

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

PER A TOTHOM 

Els secrets de  
Mr. Stromboli 
El que ma queda de teatre  
i l’Avalot 
19 h Parc dels Pins (Motocròs) 
Mr. Stromboli és un firaire molt es-
pecial, un xerraire venedor d’elixirs 
miraculosos que recorre pobles i fi-
res presentant els seus invents i els 
seus fenòmens. Amb el seu carro ple 
d’andròmines, intenta vendre al públic 
beuratges que curen tots els mals i ens presenta 
fenòmens singulars. Un espectacle que recorda les 
fires de principis de segle XX.
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DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
HAVANERES 

Mar i vent
21 h Plaça de la Vila
Repartiment de rom cremat a càrrec 
dels Trabucaires de Santa Coloma.

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

CONCERT

La banda 
del coche 
rojo
23 h Plaça de la Vila
LA BANDA DEL COCHE 
ROJO, un dels grups de 
versions més destacats i 
venerats del país, torna a 
la carretera amb nova gira. 
A través del carisma dels 
seus components, forjat al 
llarg de 15 anys de trajec-
tòria ininterrompuda, faran 
un repàs en clau humorís-
tica del panorama musical 
actual, des de l’ska més 
festiu al pop de dives, des 
del reggaeton més comercial al trap més gamberro 
passant pels èxits en català del moment o el techno 
de discoteca.

Vengadores:  
Infinity war
22 h Plaça del
Rellotge

CINEMA A LA 
FRESCA
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2019DILLUNS 2 DE SETEMBREDIUMENGE 1 DE SETEMBRE
PER A TOTHOM 

La Kermesse
Ale Risorio
12 h Jardí de Can Sisteré
Ale Risorio presenta La Kermesse 
d’ErnestoR, perquè la idiotesa no 
té límits. ErnestoR, un fanàtic dels 
jocs i de les fires, viatja amb el 
seu carro de kermesse ambulant.
La roda de la fortuna gira i el joc 
comença. Missions impossibles 
de realitzar i la sorpresa que cada 
número serà únic, davant d’un 
públic que també serà part del 
deliri d’aquest personatge. Una 
kermesse on tothom s’emporta 
premi!

GENT GRAN

Recital 
poètic amb 
Amics de la 
poesia de 
la ciutat
18 h Centre d’Art 
Can Sisteré
Recitaran poemes 
Joan Llaveria, Roser 
Bou, Maria Díaz, Joan 
Llagostera, Aniceto 
Blázquez, Roberto 
Rubio i Miguel Váz-
quez. Acompanya-
ment musical a càrrec 
de Jordi Fernàndez.

PER A TOTHOM 

Envà
Amer i Àfrica circ cia.
19 h Pati del Mas Fonollar 
Entre 250 kg de palla i 125 
kg de massa humana, dues 
persones divaguen a través 
del moviment, els equilibris, 
l’humor i la composició de 
l’espai, sobre les peculiari-
tats de les relacions huma-
nes. Simbòlicament reflec-
teixen l’estupidesa de la 
naturalesa humana i totes 
les accions que fem en va 
per tal de trobar-nos amb 
l’altre. 
IMPORTANT: Aquest espec-
tacle utilitza bales de palla que poden provo-
car alguna reacció al·lèrgica. 
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DILLUNS 2 DE SETEMBRE
Rock and Lab
18.30 h Pompeu Lab (carrer de 
Pompeu Fabra, 22)
Berenar de Festa Major amenitzat 
pel grup CARA B (èxits dels 80).
Passa a inscriure’t pel Pompeu Lab 
a partir del 26 d’agost i emporta’t 
el teu tiquet berenar gratuït.

CONCERT

Audició de 
sardanes amb la 
Cobla Bisbal Jove
19 h Jardí de Can Sisteré
Organitzada per: Amics de la Sar-
dana del CEP.

Piromusical
22.30 h Parc de Can Zam 
La pirotècnia Igual és 
l’encarregada dels focs que 
esclataran per la Festa Major, 
amb l’espectacle Il·lusiona’t!, 
música, colors i alegria. 
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DILLUNS 2 DE SETEMBRE

CONCERT DE FI DE FESTA

Rosario 
23 h Plaça de la Vila 

ROSARIO arriba en un mo-
ment molt dolç de la seva 
carrera. Amb 25 anys de tra-
jectòria, la petita dels Flores 
va viure l’estiu de 2017 una 
gran nit de glòria al Teatro 
Real de Madrid acompanya-
da d’amics com José Mercé, 
Niña Pastori o Ana Torroja i 
amb els seus èxits de sem-
pre, en una actuació que ha 
quedat per la història en for-
ma de nou disc. Amb aquests 
ànims tan elevats i les cançons 
d’aquest nou treball en direc-
te per bandera, el concert de 
fi de Festa Major es preveu 
antològic. I és que en aques-
ta gran nit celebrarem que la 
filla de Lola Flores i Antonio 
González, El Pescaílla, és una 
artista fonamental, imprescin-
dible per entendre la mescla 
de pop, flamenc, rumba, funk 
i ritmes llatins de l’últim quart 
de segle.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
DIVENDRES 30 D’AGOST

TORNEIG INFANTIL D’ESCACS, 
PER NENS I NENES DE SANTA 
COLOMA
De 18 a 20 h Local Escacs Gramenet
Inscripció oberta 15 minuts 
abans de l’inici.
Organitzat per: Escacs Gramenet

DISSABTE 31 D’AGOST
TORNEIG DE PETANCA MIXT 
DE FESTA MAJOR 
De 9 a 13 h Club Petanca Santa 
Coloma
Organitzat per: Club Petanca 
Santa Coloma

TORNEIG DE PÀDEL MASCULÍ I 
FEMENÍ                       
De 10 a 19 h CEM Duet Can Zam
Organitzat per: Club de Pàdel 
Santa Coloma 

COPA MICRO MÀGIC FESTA 
MAJOR 2019 
(regata velers ràdio control)
De 10 a 13 h Llac de Can Zam
Organitzat per: Grup de Velers 
RC Ikarus

CURSA POPULAR D’ATLETISME 
DE FESTA MAJOR
9 h Circuit urbà. Sortida i arriba-
da al camp d’atletisme Antonio 
Amorós
Organitzat per: Unió Colomenca 
d’Atletisme i Departament d’Es-
ports

BODY COMBAT I ZUMBA POPU-
LAR DUET RAMBLA FONDO
De 10 a 13 h Plaça Mediterrània
Organitzat per: CEM Duet Fondo

ESCACS AL CARRER                                
D’11 h a 13.30 h Plaça de la Vila 
Organitzat per: Escacs Gramenet

TORNEIG DE BILLAR MODALI-
TAT AMERICANA       
De 16 a 20 h Local de La Colmena 
Organitza: Secció de Billar La 
Colmena

TORNEIG DE FUTBOL 7 
De 16 a 20 h Camps de futbol 
Can Zam 2
Organitzat per: Església evan-
gèlica El Poder de Dios

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
CURSA CICLISTA DE FESTA 
MAJOR. VETERANS             
9 h Circuit urbà: parc Europa
Organitzat per: Club Ciclista 
Colomenc

TORNEIG FUTBOL 7 
De 9 a 15 h Camps de futbol Can 
Zam 2
Organitzat per: Església evan-
gèlica El Poder de Dios

TORNEIG DE PÀDEL. FINALS 
MASCULÍ I FEMENÍ                       
De 10 a 13 h CEM Duet Can Zam
Organitzat per: Club de Pàdel 
Santa Coloma 

TORNEIG DE BILLAR MODALI-
TAT AMERICANA       
De 10 a 13.30 h Local de La Col-
mena 
També finals torneig social, siste-
ma hàndicap, diferents modalitats.
Organitzat per: Secció de Billar 
La Colmena
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CONCURS D’ESCACS DE PARTI-
DES LLAMPEC A 5 MINUTS    
10.30 h Local Escacs Gramenet
Organitzat per: Escacs Gramenet

PARK FLAYER FESTA MAJOR 
2019 (exhibició d’aeromodelisme 
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.
Organitzat per: Grup de Velers 
RC Ikarus

DILLUNS 2 DE SETEMBRE
CONCURS DE PROBLEMES D’ES-
CACS                         
18 h Local Escacs Gramenet
Inscripcions 5 minuts abans de 
l’inici.
Organitzat per: Escacs Gramenet

DISSABTE 7 DE SETEMBRE
FESTA FINAL DE TEMPORADA 
PISCINA D’ESTIU I JORNADA DE 
PORTES OBERTES
De 10 a 13 h CEM Duet Can Zam
Organitzat per: CEM Duet Can 
Zam
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FIRA
d’entitats
30 i 31 D’AGOST, 1 i 2 DE SETEMBRE

ELS ‘XIRINGUITOS’
AL PARC DE CAN ZAM

FESTA MAJOR D’ESTIU 2019 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Fes una donació de 2 € i emporta’t el mocador de 
la Festa Major i 2 tickets 2x1 per a la Fira d’Atrac-
cions! Promoció vàlida: a partir de dimecres i fins 
a exhaurir existències.

Amb la col·laboració de:

Aconsegueix 
el teu mocador 
solidari

*Fins a exhaurir 
existències. Recap-

tació destinada al 
Programa Municipal 
d’Aliments Solidaris.

Ubicació: 
Glorieta dels músics del parc Europa 
Horari: 
Dimecres 28: de 18 a 21 h 
De dijous a dissabte: horari de matí i 
tarda (de 10 a 13.30 h i de 18 a 21 h) 

30

ALTRES ACTIVITATS
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FIRA
d’entitats
30 i 31 D’AGOST, 1 i 2 DE SETEMBRE

ELS ‘XIRINGUITOS’
AL PARC DE CAN ZAM

FESTA MAJOR D’ESTIU 2019 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Horari:  
Divendres 30: de 18 a 04 h
Dissabte 31: d’11 a 04 h
Diumenge 1: d’11 a 02 h
Dilluns 2: d’11 a 02 h

C. VICTOR HUGO

C. ANSELM
 DE RIUS

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

ffestamajor.alternativagramenet
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Un concurs fotogràfic obert a tothom. Immor-
talitzeu una imatge de la Festa Major 
d’Estiu 2019 i publiqueu-la a la xarxa 
Instagram amb el hashtag #festacolo-
ma2019. Les tres millors imatges tenen 
premi! Només heu de fer una foto amb 
un dispositiu mòbil o tablet, d’algun mo-
ment especial dels dies 30 o 31 d’agost, 1 
o 2 de setembre, en el marc de la Festa, i 
publicar-la a Instagram. Per participar-hi és 
imprescindible que sigui una foto d’algun dels 
actes que ofereix el programa de Festa Major 
d’Estiu 2019. 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS A 
WWW.GRAMENET.CAT/FESTAMAJOR2019
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR-HI!

La teva foto de la festa té premi

@SANT
AKOI

GERS

2n CONCURS FESTA MAJOR 
SANTA COLOMA 2019
Amb dues categories:
Tema: Festa Major de Santa Coloma 2019
Tema: Fotoperiodisme, blanc i negre, memorial 
Eugene Smith
Requisits: Aquest és un concurs obert a totes les 
persones aficionades a la fotografia. Poden pre-
sentar un màxim de tres obres per cada categoria, 
amb tècnica lliure, i que no s’hagin presentat en 
aquest concurs amb anterioritat, i enviar-les al 
correu electrònic acaf@gmail.com o per WeTrans-
fer al mateix correu (cal indicar el títol de l’obra, 
nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, entitat 
i número de soci FCF (si s’escau), adreça, codi 
postal i població).
Cada una de les dues categories serà premiada 
amb medalles de reconeixement per a les tres 
primeres posicions i amb diplomes de la 4a fins 
a la 10a posició. 
Per ampliar la informació consulteu a:
www.acafsantacoloma.es.
Termini d’admissió: enviament de fotografies de 
l’1 de setembre fins a les 24h del diumenge 15 de 
setembre de 2019.
Organitzat per: Associació Colomenca i d’Aficio-
nats a la Fotografía ACAF amb el suport de l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet.

33
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LA DIADA
DIMARTS 11 DE 
SETEMBRE
Ofrena floral
11 h Plaça de la Vila

Tancada dels 
Gegants Vells
Quan acabi l’ofrena floral
Itinerari: Plaça de la Vila, carrer de 
Josep Anselm Clavé, carrer Major, 
carrer Sant Carles i plaça Manent. 
Després de dansar durants els dies 
de festa i estar al vestíbul de l’Ajun-
tament, acomiadeu a la Coloma i el 
Silvestre fins la propera Festa Major!
Organitzada per: Colla de Gegants 
i Capgrossos de Santa Coloma de 
Gramenet.

Audició de sardanes 
amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa
12 h Plaça de la Vila
Organitza: Amics de la Sardana del CEP. 

AVANÇ 
AUDITORI
CONCERT DE LA DIADA

ARS TRIO
LES VARIACIONS 
GOLDBERG, EN 
VERSIÓ TRIO DE 
CORDA
8 de setembre a les 19 h 
Preu: entrada lliure
La passió per portar la músi-
ca més variada als llocs més 
inèdits fa que l’Ars Trio pre-
senti aquest programa de J.S. 
Bach amb gran satisfacció. Els 
seus membres, l’Oriol Algue-
ró al violí, en Bernat Bofarull 
a la viola i en Nabí Cabestany 
al violoncel, porten dècades 
compartint escenaris amb tot 
tipus de repertori i de públic. 

PRESENTACIÓ

60è aniversari 
de’n Silvestre
i la Coloma
Dijous 29 agost a les 20 h 
Centre d’Art Contemporani 
Can Sisteré
L’any vinent els gegants vells 
de la ciutat arribaran als 60 
anys d’història i és per això que 
la Colla de Gegants i Capgros-
sos farà públic tot el que serà 
l’any 2020 per a les històriques 
figures de la ciutat.
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LA DIADA
DIMARTS 11 DE 
SETEMBRE
Ofrena floral
11 h Plaça de la Vila

Tancada dels 
Gegants Vells
Quan acabi l’ofrena floral
Itinerari: Plaça de la Vila, carrer de 
Josep Anselm Clavé, carrer Major, 
carrer Sant Carles i plaça Manent. 
Després de dansar durants els dies 
de festa i estar al vestíbul de l’Ajun-
tament, acomiadeu a la Coloma i el 
Silvestre fins la propera Festa Major!
Organitzada per: Colla de Gegants 
i Capgrossos de Santa Coloma de 
Gramenet.

Audició de sardanes 
amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa
12 h Plaça de la Vila
Organitza: Amics de la Sardana del CEP. 

AVANÇ TEATRE SAGARRA
Arma de construcción 
masiva 
21 de setembre a les 21 h
Preu de l’entrada: 10 € 
www.ticketea.com
Seguint el camí iniciat per Los bancos re-
galan sandwicheras y chorizos sobre els 
rastres del franquisme a l’actualitat en una 
generació jove, aquest cop han decidit 
abordar l’educació a Espanya avui en dia, 
en les seves múltiples facetes. L’educació 
a l’escola, l’educació familiar i el nostre en-
torn, l’educació del món de les imatges, de 
la música, dels mitjans, de les xarxes. 

El metge de 
Lampedusa
5 d’octubre a les 21 h
Preu de l’entrada: 18 € 
www.ticketea.com
El Metge de Lampedusa és 
en Pietro Bartolo, ell és l’únic 
metge que viu permanent 
a aquesta illa. L’espectacle 
parteix de Llàgrimes de sal, 
un llibre que narra la història 
d’aquest doctor a Lampedu-
sa, que explica diverses his-
tòries i anècdotes que ha vis-
cut durant els últims 26 anys 
a l’illa intentant salvar tots els 
emigrants que hi arriben. El 
doctor Bartolo no vol parlar 
de xifres, vol parlar de perso-
nes, persones reals, que ell ha 
conegut amb nom i cognom, 
i que probablement no obli-
darà mai.

Martita  
de Graná
Sagarra comedy
26 d’octubre a les 21 h
Preu de l’entrada: 18 € 
www.ticketea.com
Martita de Graná, una de les influen-
cers més mediàtiques i divertides 
actualment és “echá palante” i es 
llança als escenaris de les millors sa-
les i teatres d’Espanya. És tan gran 
el seu èxit que el seu pare encara 
no s’ho creu; d’aquí el nom del seu 
show Mi padre flipa. 
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• Punt Lila Plaça de la Vila
• Punt Lila Plaça de Rellotge
• Punt Lila Parc d’Europa

•  Punt Lila Festes  
Alternatives

• Punt Lila itinerant 
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ACTIVITATS ALS CENTRES CÍVICS
Inscripcions als tallers culturals dels centres cívics i 
casals. TARDOR 2019
A partir del 5 de setembre. Centres cívics del Singuerlín, Fondo, Llatí, 
Riu, Can Mariner, Raval, Can Franquesa i Oliveres.

Vine a inscriure’t als tallers dels centres cívics, tenim preparada una tardor plena 
d’activitats per aprendre i gaudir: cant creatiu: allibera la teva veu, dansa del ventre, 
vinyasa flow, aprèn a cosir a màquina, laboratori poetry slam, dance & fit, iogui-
lates, english for beginners, taller de graffiti, customitza els teus mobles, defensa 
personal, stretchilates, restauració de mobles, creixement personal, moviment 
conscient  zumba, marxa nòrdica, il·lustració, salut corporal, la cuina de Marco Polo, 
alimentació conscient (mindful eating), tècniques de dibuix, tècniques de dibuix 
tattoo, je parle français!, hipopilates, do you speak english?, introducció a la llengua 
de signes, pintura japonesa sumi-e, fes-te el teu còmic! i iniciació en orientació a 
la muntanya. T’ho perdràs?

INSCRIPCIONS DEL 5 AL 20 DE SETEMBRE.
Més informació a: https://tallersccgramenet.com/
www.facebook.com/centrescivicssantacoloma
#centrescivicsscg 

PARC D’EUROPA / CAN ZAM

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

•  Punt Lila Festes  
Alternatives

• Punt Lila itinerant 
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