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Us escric de manera habitual 
aquestes línies de presenta-
ció de la Festa Major d’Estiu 

des de la il· lusió de fer-vos arribar el 
fruit de la feina del nostre equip, de 
la implicació del teixit associatiu, de 
l’empenta dels i les colomenques en 
el gran esdeveniment sociocultural 
de l’any.
En aquesta ocasió, és inevitable que 
les emocions es trobin, després del 
tremend impacte que ens ha propi-
nat la pandèmia a escala material i 
econòmica però, sobretot, humana. 
Després d’uns mesos de passos deci-
dits i prudents cap a la tan desitjada 
normalitat, us proposem viure una 
Festa molt i molt diferent però no 
per això menys gaudible.
Una Festa en la qual haurem de cap-
bussar-nos des de la més compro-
mesa de les responsabilitats. Planifi-
cada amb serietat per a la protecció 
de la salut de les persones, sí, però 
també amb tota la cura perquè les 
famílies de Santa Coloma de Grame-
net puguin accedir a unes propostes 
atractives i per a tots els gustos.
Descentralitzem les ubicacions, amb 
una dotzena d’emplaçaments distri-
buïts pels sis districtes de la ciutat. 
Possibilitem la gestió dels afora-
ments i la implementació dels con-
trols preceptius gràcies al nostre nou 
portal grameticket.cat, des del qual 
podreu accedir en endavant a les 
reserves prèvies d’espai, totalment 
gratuïtes, a la immensa majoria de 
les nostres activitats socioculturals.

És aquesta una Festa Major que va 
més enllà del rebombori generat pels 
grans noms o dels impactes medià-
tics, però que suposa un important 
esforç per a posar en marxa un mo-
del ajustat als condicionants actuals. 
M’omple d’orgull la implicació dels i 
les nostres artistes, de les entitats, 
que han posat de la seva part perquè 
el programa festiu sigui variat i de 
qualitat.
Comptarem, entre moltes propos-
tes, amb els actes de les tradicions - 
adaptats a les circumstàncies -, amb 
el festival de rock alternatiu FISC 
Sintonitzza, la fira d’atraccions de 
Can Zam, una munió d’espectacles 
dirigits al públic familiar sota el títol 
Súper Uau! i un Corretapa diferent 
del que coneixem i estimem, però 
que espero que serveixi d’esperó ne-
cessari al consum en el sector de la 
restauració local.
Els diferents equips municipals, els 
cossos policials, els serveis sanitaris, 
la vigilància privada i els Punts Lila de 
prevenció i atenció a les violències 
sexistes estaran a la vostra disposi-
ció perquè visqueu la Festa des de 
la seguretat però també des de la 
corresponsabilitat en el civisme i la 
convivència sana.
Que el nostre espai públic s’ompli 
de vida i d’orgull de saber-nos part 
d’una ciutat que, tot i les adversitats, 
té més ganes que mai de celebrar els 
seus dies més esperats, amb il·lusió i 
civisme. Visca la Festa Major i visca 
Santa Coloma!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet

El cartell de la Festa Major d’Estiu 2021 ha estat realitzat per l’il·lus-
trador colomenc Jordi Villaverde, apassionat dels còmics, l’animació i 
tot el que té a veure amb el disseny i les arts. Actualment  treballa en 
animació, videojocs i il·lustració editorial. Entre els seus clients hi ha 
Bee Square Games, Social Point, Cambridge University Press, Norma 
Editorial, SM ediciones, RBA, Penguin Random House o El País.

EL CARTELL
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Per gaudir de tots els 
espectacles de la festa 
és necessari reservar 
prèviament les invitaci-
ons. Ho podeu fer al web 
www.grameticket.cat.
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DIJOUS

DIVENDRES

DE SETEMBRE

DE SETEMBRE

2

3
Repic de Festa Major
19 h • Església Major
Després de molts anys sense fer sonar les 
campanes manualment, un grup de joves amb 
vinculació a diferents entitats de la ciutat 
recupera, amb motiu de la Festa Major d’Es-
tiu, el so tradicional del campanar de l’Església 
Major, que també podrem escoltar durant el 
matí de diumenge.

Acte inaugural de Festa Major
20 h • Jardins Torre Balldovina
SEGUICI. Amb la presència de les entitats de 
tradicions populars catalanes de la ciutat.
TOC D’INICI DE FESTA MAJOR. Galejada dels 
Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet. 
L’organització aconsella a les persones amb 
problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, 
en especial la gent gran i els infants, que adop-
tin mesures de precaució en els actes en què hi 
hagi els trabucaires.
PREGÓ a càrrec de María José Díaz i Alba Coll, 
jugadores colomenques de petanca referents a 
escala internacional.
Es podrà seguir en streaming pel canal:  
youtube.com/ikonograma

Retorn dels Gegants Vells
21 h • Jardins del Museu Torre 
Balldovina

L’any passat la Coloma i el Silvestre 
arribaven als seus seixanta anys 
d’història i per això van passar per un 
procés de canvi i de renovació en el 
seu aspecte per tal de commemorar 
l’efemèride i preservar-los encara 
molt més temps. Malauradament, el 
projecte es va veure estroncat per la 
pandèmia de la COVID-19 però, per 
fi, ha arribat el moment de veure el 
resultat i tornarem a gaudir d’ells com 
a preludi de la Festa Major!
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EXHIBICIÓ ARTÍSTICA

Màgia en família  
amb Gerard Borrell
22 h • Espai Wagner

GERARD BORRELL presenta un nou es-
pectacle transgressor per gaudir en fa-
mília. Trencant amb els estereotips del 
mag familiar, ens demostra que pot fer 
gaudir a adults i a petits al mateix temps.

MONÒLEG

Una estona amb Joan Pera 
22 h • Espai Miguel de Unamuno

JOAN PERA ha treballat tota la seva vida en 
el món de l’espectacle i del teatre, gairebé 
sempre dins del gènere de la comèdia. En el 
seu monòleg Una estona amb Joan Pera, l’ac-
tor mataroní farà un repàs de la seva vida en 
clau d’humor, tot recorrent les anècdotes i 
històries més divertides que ha viscut.

CONCERT

Judit Neddermann + Guille Ogayar
21.30 h • Espai Fray Luis de León

La primera nit de concerts s’iniciarà de la mà 
de GUILLE OGAYAR, un dels joves talents co-
lomencs amb més projecció del moment, i 
prosseguirà amb la veu de l’artista maresmen-
ca JUDIT NEDDERMANN, que presentarà  els 
resultats del seu nou disc Aire, la bitàcola d’un 
viatge en el qual la subtilesa de les formes con-
trasta amb la consistència d’un discurs que 
sempre es conjuga en femení.
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CONCERT

Queralt Lahoz + Ana Brenes
21.30 h • Parc del Motocròs

La cantant i compositora ANA BRENES, forja-
da al caliu de la tradició flamenca més clàssica, 
iniciarà la primera nit de concerts al Parc del 
Motocròs. Tot seguit, l’artista colomenca QUE-
RALT LAHOZ portarà a l’escenari una proposta 
que transita entre el soul, el hip hop, el dance-
hall, la copla i els boleros, i que sorgeix de ma-
nera espontània dels paisatges personals i dels 
orígens flamencs de l’artista.

CINEMA A LA FRESCA

Los  Goonies 
22 h • Plaça del Barri Llatí

CONCERT 

Karma Heliocéntrico Beat 
BlackØwl 
21.30 h • Espai Jaume Salvatella 

El projecte electro-acústic de KARMA HE-
LIOCÉNTRICO BEAT farà vibrar el públic 
amb una proposta que beu directament 
de la música anglosaxona dels anys 60 i 70. 
Seguidament, el hard-rock dels BLACKØWL 
electritzarà la nit amb un concert al més pur 
estil AC/DC. 
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CONCERT

El Petit de Cal Eril 
23 h • Jardins de Can Roig i Torres

La música d’EL PETIT DE CAL ERIL travessa el cosmos per generar al seu vol-
tant una força gravitacional imparable. El grup s’ha consolidat com un dels 
noms clau de l’escena musical catalana i ha arrodonit un cicle de creixement 
forjat tenaçment des de la trinxera. Ara arriben a Santa Coloma per presen-
tar alguns dels nou singles que formaran part del seu esperat nou disc.

CONCERT

Santako Sound (+ Vision)
Cortocircuit 2.0 XXI Edition:
Coloma + Alma de Boquerón
22 h • CRJ Mas Fonollar

Com cada any, els millors artistes 
musicals participants en el Santako 
Sound entren en escena.  Els COLO-
MA, banda colomenca guanyadora, 
i el segon classificat de Barcelona, 
la formació ALMA DE BOQUERÓN, 
aterren al Mas Fonollar per a brin-
dar-nos una nit de bona música i 
ressonàncies locals.
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DISSABTE DE SETEMBRE4

FESTIVAL

Violeta Festival
10 h (tot el dia) • Espai Fray Luis de León

Al llarg de tot el dia podrem gaudir del Violeta 
Festival, festival infantil i familiar coeducatiu 
organitzat per la CIBA. Es tracta d’una jornada 
diürna amb tres torns d’assistència (matí, tarda 
i nit), on nenes i nens i les seves famílies po-
dran gaudir de diferents activitats i espectacles: 
contacontes infantil i familiar, teatre, circ, ta-
llers creatius i, com a cloenda, dos concerts on 
les dones són les protagonistes: en primer lloc, 
les KONKORDIA, un grup format per 7 veus de 
dones artistes i colomenques, que neix de la 
necessitat de conscienciar sobre la importància 
de la figura de la dona als escenaris i d’exaltar 
la lluita per un canvi social basat en la horitzon-
talitat, el feminisme i la diversitat. En acabat, la 
cantant, guitarrista i compositora MARIA LA 
BLANCO tancarà la jornada amb una proposta 
musical que representa una varietat d’influèn-
cies que transiten entre els ritmes llatins, la mú-
sica mediterrània i el flamenc, amb pinzellades 
de bossa nova o funky.

ESPECTACLE SUPER UAU! 

La història del rock en 10 riffs
- Professor Steven
11 i 19 h • Espai Miguel de Unamuno
El professor Steven ens guiaràper la his-
tòria del soul i la música negra, el rock 
& roll clàssic, el pop i el rock, el punk i el 
hard rock. Tots aquests estils tenen riffs 
que fan que les seves cançons es puguin 
reconéixer ràpidament... T’atreveixes a 
esbrinar-les?

ESPECTACLE SUPER UAU!

Amb P de Pallasso - Cia. Sabanni 
11 i 19 h • Espai Wagner 
En Sabanni, avui, arriba disposat a veu-
re un espectacle. Però... ostres, tu! Està 
ben despistat! Sembla que és ell, qui ha 
d’actuar! I no hi comptava! I ara què, Sa-
banni? Tranquil·litat, que no passa res! 
Amb unes gotes de màgia, un polsim de 
bogeria, la bona companyia del Mestre 
Vallcorba i el seu inseparable colom Jor-
di, la farem grossa!
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DISSABTE DE SETEMBRE4
ESPECTACLE SUPER UAU!

Vers per on. Poesia pop - Pentina el Gat 
i Núria Freixa
11 i 19 h • Jardins de Can Roig i Torres
Veurem si els Pentina el Gat són capaços de re-
construir el llibre de poemes de la Núria Freixa 
i, amb la seva música i les seves cançons, con-
vertir-lo en el primer concert de poesia pop.

TRADICIONS 

Vols jugar una 
estona amb  
els Castellers de 
Santa Coloma? 
10 h • Plaça de Pau 
Casals

Tallers i jocs per a 
tota la família amb 
tot l’esperit casteller. 

A càrrec dels  
Castellers de Santa 
Coloma

TRADICIONS

Toc de vermut i ball de gralles
12 h • Jardins de Torre Balldovina

A càrrec dels Grallers de Santa Coloma
Hi col·laboren: Capgrossos i Triballcoloma

ESPECTACLE SUPER UAU!

Carretada de contes  
- La Guilla Teatre
11 i 19 h • Plaça del Barri Llatí
Han arribat dos personatges estranys i molt 
curiosos a la vila. Són la Filigrana Gràcia i en 
Joseph Tour. Si pareu bé les orelles, amb molt 
de gust us explicaran el perquè del seu ofici, 
l’ofici dels trobadors!

FESTA ESPORTIVA I MUSICAL

Santako Yard
Back to School
11 h (tot el dia) • Espai Salvatella

Si t’agraden el reggae, el dancehall, l’ska o 
qualsevol variant de la música jamaicana 
i urbana, no et pots perdre aquesta festa 
musical i esportiva organitzada per l’enti-
tat musical Kinky Roots & Fyah. La jornada 
començarà amb una competició de 3x3 de 
bàsquet, i estarà amenitzada des de primera 
hora gràcies al Sound System artesanal de 
Kusasi Sound. Apropa’t i gaudeix de més 

de 12 hores 
dels millors 
ritmes i ac-
tuacions en 
viu!
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DISSABTE DE SETEMBRE4

ACTIVITAT PER LA GENT GRAN 

Play Back de la gent gran 
18 h • Auditori Can Roig i Torres

TRADICIONS

XXVI Trobada de gegants 
19 h • Plaça de Pau Casals

Enguany, la Colla de Gegants i Capgrossos de 
Santa Coloma de Gramenet arriba al seu 40è 
aniversari, celebració que coincideix amb el 
60è aniversari dels gegants vells. Per aquest 
motiu, els gegants que ens visitaran aquest any 
són molt especials, ja que no acostumen a sor-
tir de les seves respectives poblacions o tenen 
un vincle molt especial amb la nostra colla.

A càrrec de la Colla de Gegants i Capgrossos 
de Santa Coloma de Gramenet
Hi participen: Gegants Nous de Molins de 
Rei, Gegants de Sant Andreu de Palomar, Ge-
gants Vells de Vilassar de Dalt, Gegants Nous 
i Vells de Terrassa i Gegants de l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya.

Els gegants de la ciutat estaran exposats al 
vestíbul de l’Ajuntament entre els dies 3 i 11 
de setembre, ambdós inclosos.

EXHIBICIÓ ARTÍSTICA

Tacón y bordón. Escuela de danza 
19 h • Espai Ferran de Sagarra

EXHIBICIÓ ARTÍSTICA

Línia i llum
19 h • Teatre Sagarra

Actuació de l’Esbart Dansaire Maragall en ho-
menatge al coreògraf Manuel Cubeles.

A càrrec dels Amics de la sardana
Preu de l’entrada: 8 € socis / 10 € públic general

FESTIVAL

Embrió Fest
18 h • CRJ Mas Fonollar

Arriba la primera edició de l’Embrió Fest al Mas 
Fonollar, en una mostra ben representativa de 
l’escena hip hop i de la cultura urbana de Cata-
lunya amb tota la seva diversitat, amb propos-
tes que mesclen joventut i veterania amb mis-
satges conscients i positius. La millor opció per 
gaudir del dissabte de Festa Major amb els mi-
llors grooves i riddims de casa nostra i rodalies.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
Una realitat dibuixada
13 h • Centre d’Art Contemporani Can Sisteré

El Centre d’Art Contemporani Can Sisteré pre-
senta Una realitat dibuixada, de l’artista co-
lomenc Benito Marcos; sèrie de dibuixos amb 
grafit sobre paper desenvolupats en els darrers 
anys per un dels artistes plàstics de referèn-
cia a la  ciutat amb una extensa trajectòria de 
premis, exposicions nacionals i internacionals. 
Fins al 31 d’octubre de 2021.
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DISSABTE DE SETEMBRE4

TRADICIONS

Trobada de Trabucaires 
Galejades diverses a càrrec de la colla de 
Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet

ESPECTACLE  DE FOC ESTÀTIC

Jugant amb espurnes
21.30 h • Plaça de Pau Casals

A càrrec de la Colla Vella de Diables

Nit de foc i tradicions
21 h • Plaça de Pau Casals

ESPECTACLE MUSICAL

Kumengue 
Retumbatú torna als carrers de Santa Coloma 
per a fer-vos vibrar amb el seu nou espectacle 
Kumengue, que explora nous ritmes i estils 
musicals sense oblidar les arrels del grup.

A càrrec de Retumbatú

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

Santa Coloma desapareguda 
20 h • Museu Torre Balldovina

L’exposició Santa Coloma Desapareguda presenta 
un conjunt de fotografies fetes entre el darrer quart 
del segle XIX i el darrer quart del XX. Una època 
d’intensos canvis a Santa Coloma de Gramenet, 
que passà de poble rural a ciutat degut al creixe-
ment de la població, en una enorme transformació 
del nostre paisatge. Un passeig per edificis singu-
lars, pels carrers que conformaren el primer nucli 
antic, pel riu i pel naixement dels nous barris; una 
petita història gràfica dels canvis urbanístics viscuts 
en moments claus de la trajectòria del municipi.
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DISSABTE DE SETEMBRE4

EXHIBICIÓ ARTÍSTICA

El Gran Cabaret  
22 h • Espai Wagner

El GRAN CABARET arriba a Santa Co-
loma! La nit del dissabte, l’Espai Wag-
ner acollirà una autèntica voràgine cir-
cense farcida de números acrobàtics, 
malabarístics i d’humor. Prepareu-vos 
per riure i per sorprendre-us amb les 
increïbles habilitats i talents artístics 
d’aquest fabulós cabaret colomenc!

Hi participen: Cia. Pernassos, Cia. Las 
Mamarrachas, Cia. Michele&Francis-
ca, Juana Beltrán, Constanza i Bastian 
Von Marttens.

CINEMA  
A LA FRESCA

Regreso al 
futuro
22 h • Plaça 
del Barri Llatí

CONCERT

La Perla Ibera de barri en barri:
Pirates Rumbversions
21 h • Concert itinerant

Després de navegar durant anys 
pels confins més recòndits de l’oceà, 
el mil·lenari galió La Perla Ibera, ca-
pitanejat pel pirata Manel Cabello 
Capdevila, arriba a Santa Coloma 
acompanyat dels inconfusibles PI-
RATES RUMBVERSIONS i amb la 
missió de repartir música i alegria 
per tots els barris de la ciutat, de 
nord a sud i d’est a oest. Però no 
en seran els únic tripulants: La Per-
la Ibera solcarà els carrers de Santa 
Coloma cada vespre, a l’ocàs del dia, 
acompanyada per diferents artistes i 
músics de la ciutat i d’arreu!
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DISSABTE DE SETEMBRE4

CONCERT

Orquestra Aquarium 
22.30 h • Espai Miguel de  
Unamuno

L’ORQUESTRA AQUARIUM des-
plegarà el seu extens repertori de 
cançons de totes les dècades, des 
dels anys 50 fins avui, per fer gau-
dir el públic a ritme de pasodo-
bles, rumba, rock, funk, ska, i dels 
millors èxits d’ara i de sempre!

CONCERT

Se’n fa una +  Ameba Folk
22 h • Jardins de Can Roig i Torres

Aquest any, la Nit de Folk arriba als Jar-
dins de Can Roig i Torres amb un doble 
concert d’esperit tradicional. Comença-
rà la vetllada amb el grup SE’N FA UNA, 
el repertori del qual inclou balls de pa-
rella i danses populars d’arreu del món, 
amb un so propi. Tot seguit, la formació 
AMEBA FOLK saltarà a l’escenari per tan-
car la nit amb un repertori de cançons i 
melodies populars catalanes que redo-
blaran l’aposta per la música tradicional 
en un concert de petit format compost 
per llaüt, baix i acordió trikitixa.   

A càrrec del Grup de Danses Tradicio-
nals Triballcoloma

CONCERT

Los 40 on tour 
22 h • Parc del Motocròs

La nit del dissabte, al Parc del Motocròs, la festa 
està servida amb els DJ’s de LOS 40 ON TOUR, 
que oferiran una sessió on no faltaran els hits 
de la música pop més actual. 
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RESERVA EL TEU  
MOCADOR SOLIDARI!
Dilluns 23 a les 10.00 h es posa en 
marxa a la plataforma grametic-
ket.cat l’operativa de reserva dels 
tradicionals mocadors solidaris de 
la Festa Major d’Estiu de la nostra 
ciutat.

Se’n podran reservar fins a 4 per ges-
tió, i cada mocador estarà vinculat a 
un DNI i portarà de regal 2 promo-
cions 2x1 per a la Fira d’Atraccions, 
que es podran utilitzar divendres 3 i 
dilluns 6 de setembre.

Les persones interessades hauran 
d’escollir una franja horaria per a 
la recollida dels mocadors, que es 
durà a terme a partir de dilluns 30 
al Centre de Recursos Juvenils Mas 
Fonollar, i hauran de dur a terme, en 
el moment de la recollida, un dona-
tiu de 2 euros per mocador. 
La recaptació íntegra anirà destina-
da al Programa Municipal d’Aliments 
Solidaris que gestionen l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Grame-
net i Creu Roja Barcelonès Nord.
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DIUMENGE DE SETEMBRE5
ESPECTACLE UAU!

Mêtre – Cia. Jam 
11 i 19 h • Espai Wagner
Una taula, dues cadires, un parasol, un penja 
roba, un rellotge i un mêtre. El Mêtre és un 
espectacle que et traslladarà al món de la ima-
ginació, de la complicitat, el riure, l’amor, les 
emocions, el joc i la tendresa.

FESTA MUSICAL I GASTRONÒMICA

Fisc – Sintonitzza
11 h (tot el dia) • Espai Jaume Salvatella

El FISC-SINTONITZZA d’enguany canviarà el 
seu format de manera excepcional, optant per 
una programació de caràcter diürn, sense dei-
xar d’oferir la millor música en directe a tothom 
qui visiti l’Espai Jaume Salvatella durant la jorna-
da de diumenge. Obriran el cartell PALMERITA 
COCO BLUE amb els seus ritmes caribenys i, a 
continuació, els MEJILLONES TIGRE encomana-
ran la seva alegria al públic amb la seva sorpre-
nent amalgama de sons. Les RADIOACTIVAS, 
una sonora proposta de punk combatiu i aspre, 
i les TIBURONA, amb el seu garage-surf indò-
mit i underground, completaran una proposta 
d’allò més diversa. El festival d’enguany s’aco-
miadarà amb les sonoritats afroamericanes i 
bluseres dels GUADALUPE PLATA acompa-
nyats per MIKE EDISON, un final a l’altura d’un 
esdeveniment d’autèntic luxe. 

ESPECTACLE UAU!

Carman – Cia. Javier Ariza
11 i 19 h • Parc del Motocròs

En un món on impera la raó, 
només sobreviu qui somia. I qui 
millor que un valent idiota per a 
somiar ben alt! Carman és un es-
pectacle en el qual un cotxe icò-
nic va adquirint personalitat fins 
a recuperar el lloc en la història 
que mai hauria d’haver perdut.

EXPOSICIÓ

Els Coloristes amb 
la Festa Major 
11 h • Plaça de Joan 
Manent

A càrrec d’Els 
Coloristes
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CONCERT

Cobla Orquestra Rosaleda
12 h • Espai Miguel de Unamuno

ESPECTACLE UAU!

Mr. Alret - Cia. Moi 
Jordana
11 i 19 h • Plaça del 
Barri Llatí
Mr. Alret és un perso-
natge excèntric que té 
un carrer propi i que ens 
submergirà en el seu uni-
vers humorístic a través 
del joc, transportant-nos 
a un món de màgia, hu-
mor i fantasia.

TRADICIONS

Omplim la plaça de castells 
11 h • Plaça de Pau Casals

Els Laietans i Laietanes tornen 
a omplir de castells i música de 
gralles les places de la nostra ciu-
tat, amb l’acompanyament de 
Xics del Xurrac i el grup de gralle-
res Les Antines.

A càrrec de la Colla Castellera  
Laietans de Gramenet.

CONCERT INFANTIL

Lali BeGood
12 h • Espai Fray Luis de León

Lali BeGood presenta el seu nou disc El 
Jardí Secret, un nou espectacle transver-
sal que aconsegueix tocar a tota la famí-
lia amb temàtiques com la importància 
d’equivocar-se, la gestió de les emo- 
cions, l’aquí i l’ara, la grandesa de l’amor, 
l’excès de materialisme… Sense oblidar 
els hits de sempre! Un concert altament 
ballable amb l’eclecticisme com a bande-
ra: anirem del funky al reggae, de l’ska 
al rock, del pop al dixieland i del folk a 
la música balcànica. Paral·lelament, es 
durà a terme un mural amb la col·labo-
ració del públic assistent i, a més a més, 
els nens i nenes rebran un obsequi molt 
especial!
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EXHIBICIÓ ARTÍSTICA

Compañía flamenca Sensaciones
12 h • Espai Ferran de Sagarra

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

Homenatge a W. Eugene Smith
13 h • Centre d’Art Contemporani Can 
Sisteré – Sala 2

Exposició de l’Associació Colomenca 
d’Aficionats a la Fotografia en home- 
natge a W. Eugene Smith, un dels fo-
toperiodistes més influents del segle 
XX, cronista compromès del patiment 
i el conflicte humans. Durant el perío-
de d’exposició tindran lloc conferèn-
cies i taules rodones en relació a la 
seva figura. Fins al 31 d’octubre.

CONCERT

Los Sírex
19 h • Espai Fray Luis de León

LOS SÍREX, la mítica banda dels  60 
que va passar a la història de la mú-
sica espanyola pel seu rock’n’roll 
atrevit i per cançons tan emblemàti-
ques com ara Que se mueran los feos 
o Muchacha bonita, arriba a Santa 
Coloma aquesta Festa Major per de-
mostrar, una vegada més, que el bon 
rock i la bona música no tenen edat. 

EXHIBICIÓ ARTÍSTICA

Escuela de danzas  
Yolanda Valero 
19 h • Espai Ferran de 
Sagarra

ESPECTACLE UAU!

Cösmix - Teatre Mòbil
11 i 19 h • jardins del Museu 
Torre Balldovina

Dos viatgers infatigables, es-
tranys i extravagants, arriben 
a l’escenari programats per 
fer riure. Cösmix, dos còmics 
de dimensions còsmiques i 
un mix de bogeria.

ESPECTACLE UAU!

Mira’T - Circ Pànic
11 i 19 h • Jardins de Can Roig i Torres
Mira’T, una injunció al mirar-se sense 
autocomplaença però també sense 
supèrbia, amb humor i autoironia. En 
una constant recerca de l’equilibri, 
tot oscil·lant, tot girant, tot ballant.
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ESPECTACLE DE MÀGIA

Una nit amb el Mag Lari 
19 • Teatre Sagarra

“Després de més de 25 anys fent funcions per 
tot arreu, m’adono que la meva vida és una gira 
constant i que, en el fons, el que més m’agrada és 
estar sobre els escenaris, com més diversos millor, 
coneixent gent i llocs diferents. Aquesta tarda és 
una tarda de festa per a mi, perquè la passaré amb 
vosaltres.” Sàvies paraules del Mag Lari, que arriba 
a Santa Coloma amb tot l’humor i la il·lusió que 
han fet d’ell un dels noms clau de la màgia del país.

Preu de l’entrada: 10 €
Reserva d’entrades: teatresagarra.koobin.cat

ESPECTACLE DE FOC ESTÀTIC

Ángel caído 
20 h • Plaça de Pau Casals

La Colla Jove de Dimonis ens presenta aquest 
espectacle teatral amb foc i pirotècnia.

CONCERT

Havaneres amb la Barcarola 
22 h • Espai Miguel de Unamuno

CONCERT

La Perla Ibera de barri en barri:
De Vuelta + El Lere 
21 h · Concert itinerant

La Perla Ibera torna a navegar pels carrers 
de Santa Coloma la nit de diumenge, i ho fa 
tripulada per DE VUELTA i les seves incon-
fusibles versions del grans hits del pop rock 
espanyol dels anys 80 i 90. Per a tancar la 
vetllada, EL LERE s’enfilarà al galió per in-
terpretar les seves noves composicions en 
solitari, en les quals aposta per l’intimisme. 
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CONCERTS 

Maruja Limón  
Las Migas
21.30 h · Espai Fray Luis de León

El quintet MARUJA LIMÓN donarà 
el tret de sortida amb una propos-
ta musical que transita experimen-
talment entre els ritmes llatins, la 
música mediterrània, el pop i altres 
influències diverses que s’articulen 
amb elegància al voltant de les ar-
rels flamenques. Tancant la nit, i 
sense abandonar l’estela del sabor 
més caràcterístic del sud de la pe-
nínsula, el mític grup LAS MIGAS 
farà vibrar el públic amb les seves 
composicions i el seu inconfusible 
tarannà: fusió de cultures i alegria!

CONCERTS 

Daniel Felices 
Laura Lázaro 
21 h • CRJ Mas Fonollar

La Plaga N11 
23 h • CRJ Mas Fonollar
L’artista LAURA LÁZARO obrirà la nit acompanyada de la seva 
guitarra i fent gala de  les seves últimes composicions. La segui-
rà DANIEL FELICES, que presentarà els resultats del seu primer 
treball en solitari, a cavall entre el rock, el flamenc i el folklore, i 
tancarà la vetllada el grup LA PLAGA N11, que farà tremolar el 
Mas Fonollar a ritme de pop, rock i swing.

La nit de la Salzereda
22 h • Passeig de la Salzereda 

Vine a veure com el nou passeig 
s’omple de vida, amb un gran 
espectacle de llum i so creat 
pel prestigiós artista audiovi-
sual Franc Aleu.
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ESPECTACLE UAU! 

Safari - La Baldufa Teatre
11 i 19 h • Espai Miguel de Unamuno 
En Pinyot i en Carabassot han rebut la 
notícia de la misteriosa desaparició del 
lleó. En la seva tasca d’investigació, se’l 
troben capmoix, incapaç de rugir. Els 
intrèpids investigadors miraran d’esbri-
nar quins són els motius d’aquest pesar. 

ESPECTACLE UAU!

Les vacances de Madamme 
Roulotte - La Bleda
11 i 19 h • Espai Wagner
Comencen les vacances i Madame 
Roulotte arriba al lloc que creu que 
serà ideal per passar el seus dies de 
relax. Però no tot serà perfecte... 
Segur que aquestes vacances seran 
un veritable record per sempre més.

Otros Aires  
- Duo Laos 
11 i 19 h • Plaça del Barri 
Llatí
Espectacle d’acrobàcia en 
duo, tango i comèdia. Un 
viatge a un univers argentí, 
creant una atmòsfera úni-
ca amb picardia i humor.

ESPECTACLE UAU!

Al seu servei – Tiritirantes
11 i 19 h • Jardins de Torre 
Balldovina 
El Gran Hotel Paradís és un ho-
tel en decadència al qual només 
li queden dos treballadors, Birly 
i Biloque, dos personatges que 
intentaran que tot segueixi sent 
com abans. Per aconseguir-ho, 
es convertiran en botons, cam-
brers, cuiners... i amb tot això, 
potser encara  arribaran a ser 
“els empleats del mes”. 

ESPECTACLE UAU!

Peix – Hotel Iocandi
11 i 19 h • CRJ Mas Fonollar 
Una reflexió, des de la poè-
tica de l’absurd, sobre la 
mallorquinitat, sobre l’im-
pacte del turisme, sobre la 
lluita de poders, la buidor, 
el silenci i la solitud da-
vant la immensitat, sobre 
la ridiculesa de ser grans i 
l’enyorança de ser petits.
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CONCERT

Concert de la Banda de 
Música de Santa Coloma 
de Gramenet
19 h • Espai Fray Luis de León

TRADICIONS

Audició de sardanes amb 
la cobla Bisbal Jove
19 h • Jardins de Can Roig i Torres

A càrrec dels Amics de la sar-
dana

EXHIBICIÓ ARTÍSTICA

Centro de danzas 
Los Mulero
19 • Espai Ferran de Sagarra

CONCERT

La Perla Ibera de 
barri en barri (III) - 
Black and White + 
Generación Límite
21 h · Concert itinerant

La Perla Ibera s’acomiada de Santa Coloma en una nit molt 
festiva i acompanyada dels BLACK AND WHITE, grup format 
per components de Los 80 Principales, que interpretaran els 
millors èxits nacionals i internacionals dels anys 80 i 90. Segui-
dament, la banda GENERACIÓN LÍMITE tancarà l’aventura pi-
rata versionant les cançons més emblemàtiques del Pop-Rock 
nacional de les últimes dècades.

CONCERT

ABBA The New Experience 
23 h • Parc del Motocròs
El concert de tancament de Festa Major 
d’enguany anirà a càrrec d’ABBA THE NEW 
EXPERIENCE, el millor grup tribut a la mítica 
banda sueca del panorama musical nacional, 
que ja ha fet les delícies del públic del Palau de 
la Música Catalana, el Festival de Pedralbes o 
l’Auditori de Girona, entre d’altres. ABBA The 
New Experience aterra enguany a Santa Colo-
ma de Gramenet amb un espectacle musical i 
escènic que ens farà reviure els grans hits que 
van conquerir totes les llistes d’exits dels anys 
70 i 80, i que ens acompanyen i commouen 
fins a dia d’avui. Mamma Mia, quina Festa!

Castell de focs
22.30h
Gaudeix (des de qualsevol racó de la ciutat!) de la màgia 
d’un espectacle pirotècnic molt especial, que clourà qua-
tre dies d’una Festa Major pel record.







És obligatori l’ús de 
la mascareta

Utilitza gel 
hidroalcohòlic

Està totalment 
prohibit fumar

Manté sempre la distància 
de seguretat.  No 

t’aixequis del teu seient 
durant la funció, excepte 

per a fer ús del WC o de la 
zona de restauració

Bones práctiques en el compliment de la normativa COVID
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Agrupació Colomenca d’Aficionats a la Fotografia - ACAF • Alba 
Coll • Amics de la Sardana del CEP • Associació Musical Can 
Roig i Torres • Associació per la Cultura Moment • Bruixes de 
Gramenet • Capgrossos del Raval - Arrels de Barri • Castellers 
de Santa Coloma • Centre de Tradicions Populars Catalanes Joan 
Pairó • Colla Castellera Laietans de Gramenet • Colla Jove de 
Dimonis de Santa Coloma de Gramenet • Colla Vella de Diables 
de Santa Coloma de Gramenet • Compañía de Danza Española 
y Flamenco Los Mulero • Denominació d’Origen Santa Coloma • 
Draconaires de Santa Coloma de Gramenet • Escuela de Danza 
Tacón y Bordón • Escuela de Danza Yolanda Valero • Agrupació 
de colles de geganters de Catalunya • Germandat de Trabucaires, 
Geganters i Grallers de Sant Andreu de Palomar • Colla de Gegants 
i Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet • Colla gegantera 
de Molins de Rei • Geganters de Terrassa • Colla gegantera de 
Castellbisbal • Colla de geganters de Vilassar de Dalt • Grallers de 
Santa Coloma de Gramenet • Grup d’Art Els Coloristes • Grup de 
Danses Tradicionals Triballcoloma • Grupo de Baile Sensaciones • 
Jordi Villaverde • Kinky Roots & Fyah • María José Díaz • Associació 
Pro Aplec de Santa Coloma de Gramenet • Retumbatú Batucada • 
Trabucaires de Santa Coloma • i tots els ciutadans i ciutadanes de 
Santa Coloma de Gramenet

AGRAÏMENTS

Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Disseny i maquetació: Volta Disseny. Impresió i Publicitat: Edicions de Santa Coloma

D.L.: B 17522-2015



Torna la Fira d’Atraccions del parc de Can Zam i el Parc d’Europa amb 
motiu de la Festa Major d’Estiu. Entre els dies 3 i 6 de setembre, de 

les 18.00 a les 00.30 h, no fallarà a la seva cita un dels elements més 
exitosos i reclamats de la Festa de la nostra ciutat, com no pot ser d’altra 

manera amb totes les mesures de protecció de la salut. La Festa de 
sempre, amb totes les garanties!

A més, el Gremi d’Industrials Firaires de Barcelona i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet han acordat que divendres 3 i dilluns 6 de 18 
a 20 h les atraccions infantils del parc d’Europa funcionin sense música 
ambiental, des de la voluntat de facilitar el gaudi dels nens i nenes amb 

hipersensibilitat auditiva i trastorn de l’espectre autista.

La Festa MajorEns Uneix

TORNA A  
SANTA COLOMA DE GRAMENET!
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TAMBÉ ALA FESTA

DIVENDRES, 3 DE SETEMBRE 
3 punt liles fixes: 
• Parc del Motocròs 
• CRJ Mas Fonollar
• Fira d’atraccions Can Zam
+ 1 punt lila itinerant

DISSABTE, 4 DE SETEMBRE 
4 punts liles fixes: 
• Violeta Festival 
• Parc del Motocròs  
• CRJ Mas Fonollar
• Fira d’atraccions Can Zam
+ 1 punt lila itinerant

DIUMENGE, 5 DE SETEMBRE 
3 punts liles fixes: 
• Espai salvatella (Sintonitzza).  
• CRJ Mas Fonollar
• Fira d’atraccions Can Zam
+ 1 punt lila itinerant

DILLUNS, 6 DE SETEMBRE 
2 punt lila fixes:
• Parc del Motocròs 
• Fira d’atraccions Can Zam
+ 1 punt lila itinerant

PUNTS LILES A LA FESTA MAJOR 2021
Contacte Punt Lila: 671 07 07 91 - Policia Local: 092




