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L’esperàvem molt expectants, des-
prés de l’obligada suspensió de tot 
esdeveniment el 2020 a causa de la 
pandèmia i de la celebració adapta-
da a les circumstàncies del passat 
2021. Finalment, aquest mes de se-
tembre – des de la prudència, però 
també de l’emoció difícil de conte-
nir – li podrem donar la benvingu-
da de nou a la Festa Major d’Estiu, 
l’enyorada cita de retrobada després 
del merescut descans estiuenc.

La pandèmia ens ha pogut afec-
tar de múltiples i molt diferents ma-
neres com a societat. Però si hi ha 
quelcom que no ha aconseguit fer a 
la nostra ciutat, és minvar el nostre 
sentit de pertinença, ni tampoc el ta-
rannà sociable, amant de la compa-
nyonia i les coses bones de la vida. 
Estic segura que els colomencs i les 
colomenques sabrem gaudir, amb 
alegria i respecte, de la recuperació 
de la versió genuïna de l’esdeveni-
ment més esperat de l’any!

I és que la Festa Major d’Estiu 
d’enguany aglutina desenes de pro-
postes dirigides a tots els públics, 
prenent l’espai públic en una ines-
gotable desfilada d’activitats, que 
posen de manifest la voluntat del 
govern municipal que encapçalo de 
democratitzar sense embuts l’accés 
real a la cultura.

Així, podrem gaudir de destaca-
díssims noms del panorama artís-
tic: Manel, Quim Masferrer, Rosa 

López, Miki Núñez, Tanxugueiras, 
Los Enemigos, Suu o Andrea Motis 
us oferiran des dels nostres millors 
escenaris el talent que els ha fet cè-
lebres. I disposaran del seu espai 
innegociable una plèiade d’artistes 
amb segell colomenc que, sens dub-
te, aprofitaran el trampolí ofert per a 
donar a conèixer els fruits del seu del 
seu esforç i la seva creativitat.

No faltaran les tradicions popu-
lars, a càrrec de les nostres estima-
des colles, ni les fires d’atraccions 
i entitats, ni els actes esportius, ni 
les propostes destinades al públic 
familiar repartides per tots els dis-
trictes. Com no pot ser d’una altra 
manera, hi trobareu una mica de tot 
per a tothom!

Des del seguici i el pregó a càr-
rec del gran podòleg Martín Rue-
da, al piromusical i els concerts de 
final de festa, els diferents equips 
municipals hi treballaran de valent 
perquè pugueu gaudir d’unes cele-
bracions encisadores i segures. No-
més heu de posar de la vostra part 
perquè l’estima i la consideració per 
les persones i l’entorn siguin una 
constant. Sé, de ciència certa, que 
viurem uns dies plens de sana di-
versió i civisme. Ens ho mereixem, 
ben segur!

Ara, sí que sí, ho podem dir ben 
alt... Torna la Festa Major, torna la 
Festa de sempre! Visca la Festa Ma-
jor d’Estiu i visca Santa Coloma!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa  

Coloma de Gramenet

El cartell de la Festa Major d’Estiu 2022 ha estat realitzat per la dissenyadora 
gràfica colomenca Eva Barreras. Des de setembre de 2015, és directora i fun-
dadora de Diane Parr, estudi de comunicació gràfica creativa i publicitat.

EL CARTELL

CELEBREM LA NOSTRA ESTIMADA FESTA MAJOR D’ESTIU DE SANTA 
COLOMA DE GRAMENET, AMB CIVISME I BONA CONVIVÈNCIA
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Toc d’inici de Festa 
Major
21.15 h - Plaça de la Vila

A càrrec de la Colla de Trabucaires de Santa 
Coloma de Gramenet

Recepció d’entitats
22 h – Jardins de Can Roig i Torres

Repic de Festa Major
19 h – Església Major

Des del campanar de l’Església Major, les cam-
panes Coloma, Montserrat, Maria i Maria Àn-
gels anuncien, amb les seves poderoses veus, 
que arriba la Festa Major d’Estiu a la nostra 
ciutat.

Pregó de Festa Major
A càrrec del Dr. Martín 
Rueda
21 h – Balcó de l’Ajuntament

El doctor Martín Rueda Sánchez és 
un reconegut podòleg especializat en 
l`àmbit esportiu. Per la seva consulta de 
l’avinguda de la Generalitat han passat 
destacadíssimes figures de l’esport mun-
dial. Afincat des de fa dècades a la nostra 
ciutat, és referent indiscutible a escala 
estatal i iniciador d’una nissaga familiar, 
que posa a Santa Coloma en el mapa dels 
serveis mèdics de prestigi.Seguici inaugural

19 h – Plantada: passeig de Mossèn Jaume 
Gordi 
19.30 h – Sortida: Església Major

L’inici de la Festa estarà protagonitzat per la 
desfilada de tots els elements festius de la ciu-
tat, com és habitual des de fa 25 anys. Formarà 
part del seguici tota la imatgeria institucional, 
des dels dracs fins les colles castelleres, a més 
dels capgrossos, els gegants, les bruixes, els 
trabucaires i els diables. Com es tradició, faran 
camí tots plegats fins la plaça de la Vila per 
presidir el pregó, acompanyats d’altres entitats 
de la ciutat convidades.

Recorregut: passeig de Mossèn Jaume Gordi, 
carrer de Rafael Casanova, carrer dels Sagarra, 
rambla de Sant Sebastià, plaça de la Vila

Hi participen: Bruixes de Gramenet, Castellers 
de Santa Coloma, Colla Jove de Dimonis de 
Santa Coloma de Gramenet, Colla Vella de Di-
ables de Santa Coloma de Gramenet, Colla de 
Draconaires de Santa Coloma de Gramenet, 
Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Colo-
ma de Gramenet, Colla castellera Laietans de 
Gramenet, Retumbatú Batucada, Grallers de 
Santa Coloma, Trabucaires de Santa Coloma de 
Gramenet, Grup de dansa tradicional Triballco-
loma, Capgrossos del Raval i Casa de Aragón

L’organització aconsella a les persones amb problemes 
d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i 
els infants, que adoptin mesures de precaució.
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CONCERT

FISC-Sintonitzza
22 h – Parc d’Europa

Les Buch  
Chaqueta de Chándal 
Pantocrator 
Los Estanques  
La Élite

Enguany, el FISC-Sintonitzza recon-
quereix el parc d’Europa, el seu hàbi-
tat natural, i ho farà de la mà d’una 
desena de grups d’allò més diversos, 
repartits entre les nits de divendres i 
dissabte. El punk rock feminista de les 
terrassenques Les Buch inaugurarà 
la primera vetllada d’aquesta nova 
edició, seguit de ben a prop pel rock 
espacial i àcid dels Chaqueta de 
Chándal. Li serà cedit el testimoni a la 
banda barcelonina Pantocrator, cone-
guda per les seves lletres esmolades i 
per l’humor milennial que desprenen 
les seves cançons. A continuació, Los 
Estanques elevaran la nit al seu punt 
àlgid amb un inconfusible estil a camí 
entre el pop i la psicodèlia. Per últim, 
La Élite rematarà la feina al parc 
d’Europa a ritme de synth-punk. 

SANTAKO 
SOUND  
(+ VISION) 
Cortocircuit 2.0 
XXII Edition
Paula Piñero Dúo
+ Lia Sampai
22 h – Mas Fonollar

L’artista colomenca Paula 
Piñero, acompanyada de Bru-
no Gil, oferirà un concert amb 
temes propis i amb una varie-
tat d’influències que transiten 
entre la música clàssica, el 
pop i el jazz. Seguidament, 
la cantautora barcelonina Lia 
Sampai ens delectarà amb 
un recull de cançons de forta 
arrel mediterrània.

Les Buch

Chaqueta de 
Chándal

Pantocrator

Los Estanques

La Élite

Paula Piñero 
Dúo

Lia 
Sampai
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CONCERT

Orquestra 
Venus
23 h – Envelat de la 
Plaça de Pau Casals

Elegant, clàssica i amb 
molta personalitat, 
l’Orquestra Venus de-
sembarca a l’envelat de 
la plaça de Pau Casals 
la nit de divendres amb 
una proposta de música 
i ball popular que, de 
ben segur, satisfarà els 
paladars i els malucs 
més exigents. 

CONCERTS

Rosa López  
+ Kiko Osuna
22 h – Plaça del Rellotge

L’artista colomenc Kiko Osuna 
obrirà la nit amb un conjunt de 
composicions que naveguen 
entre la música flamenca i els 
arranjaments urbans. Segui-
dament, la cèlebre cantant 
granadina Rosa López sortirà a 
l’escenari de la plaça del Rellot-

ge per fer-nos vibrar amb 
la seva carismàtica i 

poderosa veu. 

Rosa López
Kiko Osuna
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CONCERTS

Manel
+ Hotel Cochambre
+ Rafa Giménez 2 Worlds  
i DJ Richard Sistema 3
22.30 h – Plaça de la Vila

El grup barceloní Manel aterra a 
Santa Coloma per a presentar les 
cançons del seu darrer àlbum, 
tot engegant la primera nit de 
concerts a la plaça de la Vila, que 
enguany retorna com a escenari 
principal de la Festa Major d’Es-
tiu. La festa continuarà amb la 
desimboltura pròpia dels mítics 
Hotel Cochambre, una formació 
que porta més de dues dècades 
revolucionant el panorama festiu 
amb les seves inefables versions. 
Per últim, els DJ Rafa Giménez 
2 Worlds i DJ Richard Sistema 3 
seran els encarregats d’allargar la 
festa fins ben entrada la  
matinada.

Manel

Rafa Giménez

Dj Richard

Hotel Cochambre
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DISSABTE DE SETEMBRE3
FESTIVAL

2a Edició del Violeta Festival
Tot el dia – La CIBA

La CIBA presenta la segona edició del Violeta Festi-
val, esdeveniment infantil i familiar coeducatiu, una 
proposta lúdica, feminista i innovadora adaptada a 
diferents franges d’edat. La canalla i les seves famí-
lies podran gaudir d’un ampli ventall d’espectacles 
i activitats: des de jocs de carrer, amb una versió 
revisada, sostenible i coeducativa del Tren de la 
Bruixa, a càrrec de L’Avalot, fins a propostes de mà-
gia i poesia com Recicloperats i Enginys Eko.poètiks, 
de la companyia Katakrak. S’inaugurarà, així mateix, 
el Cicle de Dones Titellaires, en el qual comptarem 
amb la participació d’Hilarilar Marionetas, Helena 
de Sola i L’Excèntrica; ens endinsarem en el món 
de les fades i els seus misteris a través dels contes i 
narracions que ens oferiran les Narradores&CIBA, i 
l’Espai Nadó oferirà la proposta de circ Circomotrici-
tat, de l’associació cultural Encirca’t. Al llarg del dia, 
podreu gaudir de tallers a càrrec de Les Colomes 
i, com a cloenda, us oferirem l’obra La llàntia meravellosa!, interpretada per Festuc Teatre. A 
més, enguany celebrarem l’arribada de la nostra Dragona amb el Cercavila Violeta, en el qual 
estarà acompanyada pels dracs i dragones de la ciutat perquè tothom pugui gaudir d’aquesta 
festassa!

Organització: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista

FESTA INFANTIL

Festa d’aigües
11 h – Jardins de Can Sisteré

Ecometròpoli es torna a 
sumar a la Festa de l’aigua! 
Ets capaç d’identificar els ani-
mals minúsculs que viuen al 
riu Besòs? Vine als Jardins de 
Can Sisteré 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!

Organització: Aigües de  
Barcelona

TRADICIONS

Rebuda del gegant 
Mercator de 
Rupelmonde
11.30 h – Cercavila

Enguany ens visita el gegant Mer-
cator, originari de Rupelmonde, 
una bonica vila pesquera del nord 
de Bèlgica. La Margarida i en Genís 
l’aniran a rebre i es dirigiran cap a 
l’Ajuntament, on les autoritats els rebran 
acompanyats del Silvestre i la Coloma. 

Recorregut: plaça de la Vila, avinguda Generalitat, carrer de 
Sant Josep, plaça del Mercat (rebuda), carrer dels Sagarra, 
plaça Manelic, avinguda de la Generalitat, plaça de la Vila

Organització: Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Colo-
ma de Gramenet
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DISSABTE DE SETEMBRE3
TRADICIONS

XXVII Trobada de Gegants
17.30 h – Plantada als Jardins de Can Sisteré
18.30 h – Cercavila
19.30 h – Mostra de balls a la Plaça de la Vila
20 h – Cercavila de cloenda

Aquest any les parelles de gegants convidades a la Trobada 
són els gegants nous del Poble-sec de Barcelona, els ge-
gants del barri de Pomar de Badalona, els gegants nous de 
Sant Joan Despí, els gegants nous de Cassà de la Selva, els 
gegants nous de les Roquetes del Garraf, els gegants nous i 
vells de Sant Adrià de Besòs, els gegants de Premià de Dalt, 
els gegants pagesos de l’Agrupació Cultural Folklòrica de 
Sant Feliu de Llobregat i el gegant Mercator de Rupelmonde.

Recorregut: carrer de Sant Carles, plaça d’en Manent, carrer 
de Sant Jeroni, carrer de Santa Coloma, carrer Major, carrer 
d’Anselm Clavé, plaça de la Vila

Recorregut de cloenda: plaça de la Vila, carrer d’Anselm 
Clavé, carrer Major, plaça Olimpo

Organització: Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Colo-
ma de Gramenet

ACTIVITAT INFANTIL

Festa de 
l’Escuma
18 h – Plaça de Xavier 
Valls

ACTIVITAT INFANTIL

Kids Dance
18 h – Plaça de les 
Cultures

ACTIVITAT INFANTIL

Inflables 
aquàtics
18 h – Pistes esportives 
de Can Peixauet

MOSTRA ARTÍSTICA

Compañía 
Flamenca 
Sensaciones
12.30 h – Envelat de la plaça 
de Pau Casals

FESTA ESPORTIVA I MUSICAL

14è Aniversari 
Kinky Roots & 
Fyah a.k.a. Santako 
Warriors
A partir de les 15 h – Skate 
Park de Can Zam

Apropa’t i gaudeix de més de 
12 hores de selecció musical 
jamaicana, actuacions en viu, 
competició de 3x3 de bàsquet, 
zona de restauració i tallers 
de circ per als més petits. Si 
t’agrada la música reggae, 
dancehall, ska, o qualsevol al-
tra variant de la música jamai-
cana, no t’ho pots perdre. 
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DISSABTE DE SETEMBRE3
ENVELLIMENT ACTIU

Playback Jóvenes 
de la 3ª edad 
18.00 h – Auditori Can 
Roig i Torres

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

“Humans, 
més humans” 
7a edició de la 
Biennal d’Art de 
Santa Coloma de 
Gramenet
18 h – Centre d’Art 
Contemporani Can 
Sisteré

En aquesta nova edició de 
la Biennal d’Art de Santa 
Coloma de Gramenet s’ha 
proposat els i les artistes 
de la ciutat reflexionen i 
fan propostes sobre l’es-
sència del que significa 
ser humà, ja sigui la resi-
liència davant l’adversitat, 
la capacitat creativa, la 
manera de relacionar-nos 
entre nosaltres, amb el 
nostre entorn, etc. L’expo-
sició es podrà visitar fins 
al 6 de novembre de 2022.

ESPECTACLE INFANTIL UAU!

“Kasumay”
A càrrec del Circ Los
19 h – Jardins del Museu Torre 
Balldovina

La paraula d’origen senegalès kasu-
may, que significa “hola, què tal?”, 
és una manera perfecta de comen-
çar qualsevol relació. Es tracta d’un 
so que convida: una invitació a 
venir, un “obrir casa teva” de forma 
desinteressada, on no hi ha fronte-
res ni filtres emocionals. 

ESPECTACLE INFANTIL UAU!

“Teatre Arrossegat de Catalunya”
A càrrec de Teatre Nu
19 h – Jardins de Can 
Sisteré

El Teatre Arrossegat de Ca-
talunya és una companyia 
que mou el seu escenari 
pel món per representar 
les històries més conegu-
des i estimades del reper-
tori universal, inspirant-se 
en l’art i l’ofici dels còmics 
ambulants. Una proposta 
plena de joc i complicitat 
amb el públic.

CONCERT INFANTIL

Dàmaris Gelabert
19 h – Parc del Motocròs

Dàmaris Gelabert ha esdevingut en 
els darrers anys una autèntica referent 
de la música per a infants. Enguany 
arriba a Santa Coloma per a presen-
tar el seu nou espectacle “Mou el 
cos”, un repertori basat en les seves 
cançons més populars, que ens farà 
ballar a ritme de funk, disco, salsa, 
polca i molts estils més.
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DISSABTE DE SETEMBRE3
MOSTRA ARTÍSTICA

N9U – Esbart Sant Martí
19 h – Teatre Sagarra

Espectacle de dansa de creació des de l’arrel 
amb l’Esbart Sant Martí.

Preu de l’entrada: socis – 8 € / no socis – 10 €

Organització: Amics de la Sardana de Santa 
Coloma de Gramenet

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

“Dona’m corda!”
75 anys del Centre Excursionista 
Puigcastellar
20 h – Museu Torre Balldovina

Aquesta exposició presenta un recull de foto-
grafies, documents i objectes relacionats amb 
el Centre Excursionista Puigcastellar i les seves 
seccions, i pretén ser un petit homenatge a 
l’esforç continuat de totes les persones que, al 
llarg de setanta-cinc anys, n’han format part. 
L’exposició es podrà visitar fins al 20 de no-
vembre de 2022.

TRADICIONS

Galejades Trabucaires
21 h  – Cercavila

Recorregut: plaça de la Vila, carrer de Llorenç 
Serra,  avinguda de Santa Coloma, plaça de 
Pau Casals,  jardins de la Torre Balldovina

Hi participen: Trabucaires de la Vila de Grà-
cia, l’Escamot de la Santíssima Trinitat, els 
Carrasquets de Torrelles de Llobregat, els 
Trabucaires de Ripollet i la Germandat de 
Trabucaires, Geganters i Grallers de Sant 
Andreu del Palomar

Organització: Colla de 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 adoptin mesures de precaució en els 
actes en què participin els trabucaires.

Mala Vida

CONCERT ITINERANT

La Perla Ibera de barri 
en barri
21 h - Los 33 revoluciones
23 h - Mala Vida
Aquesta Festa Major, la Perla Ibera 
torna a solcar els carrers de Santa 
Coloma per fer arribar la bona música 
a tots els racons de la ciutat. La nit del 
divendres, la nau pirata serà timoneja-
da per les bandes Los 33 revoluciones i 
Mala Vida, tripulants de luxe en una nit 
d’allò més moguda. No us ho perdeu!

Los 33 
revoluciones

Los 33 
revolucionesMala vida
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DISSABTE DE SETEMBRE3
FISC-SINTONITZZAMAS FEST

Lil Russia 
Las Bajas Pasiones 
Bizaplayers

22 h – Mas Fonollar

La nit del dissabte, el Mas 
Fonollar obre les seves portes 
a la joventut colomenca amb 
una proposta festiva que in-
clou el bo i millor de l’escena 
urbana i underground, des 
dels versos combatius i femi-
nistes de la rapera montca-
denca Lil Russia, fins als sin-
tetitzadors, l’electrònica i les 
ganes de viure de Las Bajas 
Pasiones. Per últim, les Bi-
zaplayers pujaran a l’escenari 
per omplir el Mas Fonollar de 
colors i de confeti. La festa 
està assegurada!

Wild Mamas 
Tori Sparks 
La Perra Blanco 
Los Enemigos 
Fundación 
Francisco 
Frankenstein

22 h – Parc d’Europa

El conjunt ripolletenc 
Wild Mamas serà l’en-
carregat d’inaugurar, a 
cavall entre el punk i el 
power pop, la segona 
vetllada de concerts al 
parc d’Europa. Segui-
dament, la Tori Sparks 
farà vibrar el públic amb 
el seu estil mestís, he-
rència de les seves múl-
tiples arrels. Agafarà el 
relleu La Perra Blanco, 
power trio rockabilly 
liderat per l’Ana Blanco, 
cantant i guitarrista 
gaditana, i tot seguit, 
la mítica banda ma-
drilenya Los Enemigos 
pujarà a l’escenari per 
a descarregar el seu 
rock and roll d’alt octa-
natge. Tot un luxe per a 
la nostra Festa Major! 
Per últim, la Fundación 
Francisco Frankenstein 
tancarà aquesta edició 
del FISC-Sintonitzza 
amb les seves iróniques 
composicions.

Wild Mamas 

La Perra Blanco

Tori Sparks 

Fundación Francisco Frankenstein

Los Enemigos
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DISSABTE DE SETEMBRE3
NIT DE FOLK

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

Organització: Triballcoloma

TRADICIONS

Correfoc d’Estiu
22 h – Cercavila

Correfoc en el qual tornarem a omplir de 
guspires, foc i música els carrers de la 
nostra ciutat! 

Recorregut: Església Major, passeig de 
Mossèn Jaume Gordi, carrer de Rafael 
Casanova, carrer Major, carrer de Sant 
Carles, carrer de Sant Jeroni, carrer del 
Doctor Ferran, carrer Safareig, avinguda de 
Francesc Macià, parc d’Europa (glorieta). 
Castell final al parc d’Europa

Hi participen: Retumbatú batukada, Diables 
de Sant Andreu, Draconaires de Santa 
Coloma, Bruixes de Gramenet

Organització: Colla Vella de Diables de 
Santa Coloma de Gramenet

INSTRUCCIONS PER GAUDIR DEL CORREFOC AMB 
SEGURETAT
• No llanceu aigua des dels balcons.
• No aparqueu els cotxes en el recorregut.
• Tanqueu portes, finestres i balcons.
• Protegiu els aparadors.
• Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals.
• No poseu els cotxets de la mainada en primera línia.
•  Poseu-vos sabates esportives, roba de cotó amb mà-

nigues, pantalons llargs i barrets de roba o palla.
• Retireu els obstacles del carrer.

El seguiment d’aquestes 
normes i la responsabili-
tat pròpia són fonamen-
tals per evitar les  possi-
bles incidències i que el 
correfoc sigui perillós per 
als i les participants i el 
públic asssistent. L’orga-
nització aconsella a les 
persones amb problemes 
d’oïda o amb sensibilitat 
auditiva, en especial la 

gent gran i els infants, 
que hi adoptin mesu-

res de precaució.

CONCERTS

Suu   
Andrea Motis
22 h – Envelat de la plaça de Pau Casals

La cantant barcelonina Suu engegarà la nit de 
dissabte amb el concert de presentació de “Ka-
raoke”, el seu tercer àlbum, un projecte dedicat 
a la celebració més desinhibida i a la conven-
çuda voluntat de, en les seves paraules, con-
vertir el drama en una festa. Seguidament, la 
trompetista i cantant Andrea Motis presentarà 
“Loopholes”, nou projecte en el qual s’endinsa 
en un ric univers sonor que forma part del seu 
background musical, en el qual el funk, el jazz 
elèctric i el neo-soul prenen el protagonisme.

Suu

Andrea  
Motis

Fo
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Dilluns 22 d’agost es torna a posar en 
marxa el procediment de repartiment 
dels tradicionals mocadors solidaris de 
la Festa Major d’Estiu de la nostra ciutat 
(i els 2x1 de la Fira d’Atraccions), que es 
du a terme mitjançant reserva a la web 
www.grameticket.cat

Se’n poden reservar fins a 4 per gestió. 
Cada mocador estarà vinculat a un DNI i 
portarà de regal dues promocions 2x1 per 
a la Fira d’Atraccions, que es podran utilit-
zar divendres 2 i dilluns 5 de setembre.

Les persones interessades hauran d’es-
collir una franja horaria per a la recollida 
dels mocadors, que es durà a terme a 
partir de dilluns 29 d’agost al Centre de 
Recursos Juvenils Mas Fonollar, i hauran 
de dur a terme, en el moment de la reco-
llida, un donatiu de 2 euros per mocador.

La recaptació anirà íntegrament desti-
nada al programa municipal d’aliments 
solidaris que gestionen la Creu Roja del 
Barcelonès Nord i l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet.

RESERVA EL TEU  
MOCADOR SOLIDARI!
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DISSABTE DE SETEMBRE3
CONCERTS

Aquellos Cantos Locos 
Apto para Consumo
22 h – Plaça del Rellotge

Obre una vetllada plena a vessar de marxa 
la banda tribut Aquellos Cantos Locos, que 
ens farà reviure en directe els grans èxits 
d’El Canto del Loco, una de les formaci-
ons més emblemàtiques i estimades de 
la dècada dels 2000. La festa prosseguirà 
amb l’actuació d’Apto para Consumo, 
grup especialitzat en versions del millor 
pop-rock espanyol dels anys 80 i 90.

TRADICIONS

Anem a collir maduixes! 
00.30 h – Cercavila

La Margarida i en Genís, els gegants nous, 
han acabat la seva participació a la Festa 
Major. Però abans volen acomiadar-se de 
totes les colomenques i els colomencs en 
una cercavila festiva i esbojarrada al so 
de grans hits de la història de la música a 
càrrec de La Banda del Gínjol! 

Recorregut: Carrer Major, carrer Sant 
Carles, plaça Manent

Organització: Colla de Gegants i Capgros-
sos de Santa Coloma de Gramenet

CONCERTS

Varry Brava 
Los 40 On Tour
23 h – Plaça de la Vila

La segona nit de concerts a la plaça de la Vila 
la inaugurarà l’indie pop dels Varry Brava, que 
aquest any visiten Santa Coloma per fer-nos 
gaudir de la seva proposta descarada, divertida 
i hedonista. Seguidament, i com ja és habitual 
a la nostra Festa, els DJ’s Enka i Adrià Ortega, 
de Los 40 On Tour, desbocaran la nit amb una 
sessió en què no faltaran els grans hits de la 
música pop més actual.    

Varry Brava

Adrià 
Ortega

Enka

Apto para consumo
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DIUMENGE DE SETEMBRE4

CONCERT

Upper Vol. 1
12.30 h i 19.00 h – Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar

Tothom a suar! Un 
discjòquei, una tau-
la i tres deesses de 
la dansa conformen 
aquesta proposta, 
que pren com a 
model les classes 
d’exercicis aeròbics, 
amb tots els tics i 
els clixés d’aquesta 
mena d’activitats.

TRADICIONS

Toc de Festa Major
10.30 h – Església Major

ACTIVITAT INFANTIL

Súper Tobogan
11.30 a 14 h i de 17 a 19.30 h 
– carrer de Prat de la Riba

Activitat recomanada a partir 
dels 8 anys. Es poden portar 
elements inflables tous (mata-
lassos inflables, flotadors, etc.), 
però en cap cas elements durs. 

TRADICIONS

Trobada 
castellera
12 h – Plaça de la Vila

Hi participen: Laietans de 
Gramenet i Castellers de San-
ta Coloma de Gramenet

Organització: Castellers de 
Santa Coloma 

ACTIVITAT GASTRONÒMICA

“Migada” popular
12 h – Pèrgola del parc d’Europa

CONCERT

Vermut de Festa Major amb la Cobla 
Orquestra Selvatana
12 h – Envelat de la plaça de Pau Casals

La Cobla Orquestra Selvatana torna a l’envelat de la plaça de 
Pau Casals per acompanyar el vermut de Festa Major amb 
els grans èxits i cançons de tots els temps.

ACTIVITAT E-SPORTS

Torneig de FIFA 2022
17:00 – Centre d’Art 
Contemporani Can Sisteré

Torneig presencial de FIFA 22 en 
PlayStation 4.

Inscripcions a:  
www.linktoesports.com

Ofici de Festa Major
11 h – Església Major
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DIUMENGE DE SETEMBRE4
TRADICIONS

Comiat del gegant 
Mercator de 
Rupelmonde
17.30 h – Cercavila

Ha arribat l’hora d’acomiadar 
el nostre convidat especial 
d’enguany. La Coloma i el 
Silvestre li diran adéu a la 
plaça de la Vila, i el convidat, 
acompanyat dels capgrossos 
de la ciutat, marxaran fins que 
es tornin a retrobar!

Recorregut: carrer d’Anselm 
Clavé, carrer Major, carrer 
de Sant Carles, plaça d’en 
Manent

Organització: Colla de Ge-
gants i Capgrossos de Santa 
Coloma de Gramenet

ACTIVITAT INFANTIL

Festa de l’Escuma
18 h – Plaça de la 
Mediterrània

ACTIVITAT INFANTIL

Kids Dance
18 h – Plaça del Barri Llatí

ACTIVITAT INFANTIL

Inflables aquàtics
18 h – Plaça de la Sagrada 
Família

CERCAVILA I CONCERT

Banda de Música de 
l’Associació Musical 
Can Roig i Torres
18 h – Cercavila 
19 h – Concert a l’Escola Fray 
Luis de León

Recorregut: avinguda Ge-
neralitat, carrer de Francesc 
Moragues, avinguda de Santa 
Coloma, EIP Fray Luis de León

Hi participa: Banda Jove de la 
Societat Musical Lira Castello-
nera de Castelló

MOSTRA ARTÍSTICA

Centro de Danzas 
Los Mulero
18.30 h – Envelat de la plaça 
de Pau Casals

MOSTRA ARTÍSTICA

Escuela de Danzas 
Yolanda Valero
19 h – Plaça del Rellotge

CONCERT

Santako 
Young 
School 
Concert
18 h  
- Parc d’Europa

La CIBA esdevé 
escenari de la 
Festa Major amb una proposta plena de música alegre, rei-
vindicativa, feminista i enèrgica, de la mà de diverses dones 
joves referents del panorama actual a la nostra ciutat: Laura 
Lázaro, Paula Piñero, Arantxa Conde i Maria Lista. Compta-
rem també amb la participació, com a artistes convidades, 
del grup Balkan Paradise Orchestra, que amb la seva original 
revisió de la música balcànica està conquerint tant l’escena 
nacional com la internacional.

Organització: La CIBA, espai de recursos per a dones, inno-
vació i economia feminista
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DIUMENGE DE SETEMBRE4

ESPECTACLE INFANTIL UAU!

“Agegantats”
A càrrec de COSinsART
19 h – Jardins de Can Roig i Torres

Què els passa als gegants quan vo-
len expressar-se fent accions huma-
nes? Que topen amb els límits del 
cartró, generant situacions còmiques 
i entranyables. Aquesta situació els 
porta a rebel·lar-se contra la condició 
de gegants, sense saber que a vega-
des els humans no sabem expressar 
les emocions. Espectacle de Cultura 
Popular que comptarà amb la parti-
cipació dels Gegants de Santa Colo-
ma de Gramenet. 

ESPECTACLE INFANTIL UAU!

“Transhumància en Fira” 
A càrrec de la Cia. Xip Xap
19 h – Jardins del Museu Torre 
Balldovina

El dia de Fira, els carrers s’omplen 
de colors i sons que, com si fossin 
pregoners, anuncien a la gent que 
aquella jornada serà diferent. Com 
cada any, lo Majoral i els pastors han 
muntat la parada del bestiar, la cleda, 
per mostrar les seves cabres –sem-
pre vigilades pel seu gos Rusky– i 
per ensenyar-nos la seva feina entre 
bromes, brindis i cançons.

TEATRE

Quim 
Masferrer
19 h – Teatre Sagarra

Quim Masferrer pensa 
que, per fi, ha arribat 
l´hora de fer un ho-
menatge com cal al 
públic. El seu espectacle 
és únic i irrepetible, ja 
que són les persones del 
públic les que de mica en 
mica aniran escrivint l’argument 
d’aquesta funció tan peculiar.

Preu de l’entrada: 15 € 
Entrades a: www.teatresagarra.koobin.cat

ACTIVITAT INFANTIL

Heavy per a xics
19 h – Parc del Motocròs

Vine a gaudir en família 
d’un concert heavy de ve-
ritat amb berenar inclòs! 
Aprendrem la història del 
rock i passarem una esto-
na d’allò més divertida!

CONCERT

Santabárbara
19 h – Plaça de la Vila

La històrica formació Santabárbara 
obrirà una inoblidable sessió de revival 
a la plaça de la Vila amb un tastet del 
seu extens repertori, que inclou grans 
èxits del rock suau estatal, com Adiós 
amigo, Dónde están tus ojos negros, i el 
seu gran i inoblidable hit Charly.
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CONCERT

Los Diablos
20 h – Plaça de la Vila

Més de cinquanta anys des-
prés de la publicació d’Un rayo 
de sol, la seva cançó més em-
blemàtica, Los Diablos segueixen 
distribuint música i alegria allà on 
van. Enguany, aquesta inesgotable formació, creada 
l’any 1968 a l’Hospitalet de Llobregat, arriba a San-
ta Coloma amb el carisma i l’energia de sempre.

TRADICIONS

8è Aniversari del Correfoc infantil
20 h – Plantada i batucada davant l’Església Major 
21 h – Cercavila

Ja fa 8 anys que les nenes i els nens també porten 
l’esperit del foc a les nostres festes, aquest any amb 
mes il·lusió que mai. Que la màgia de l’espurna 
ompli els carrers de la nostra ciutat!

Recorregut: Església Major, passeig de Mossèn Jau-
me Gordi, carrer de Rafael Casanova, carrer de Sant 
Silvestre, carrer de Nostra Senyora de Montserrat, 
avinguda Generalitat i plaça de Catalunya

Hi participen: Grup de Foc 9 Barris, Grup de Foc 
Castelldefels ACPC, Associació Diables Maurina de 
Terrassa, Diablons de Mataró

Organització: Colla Jove de Dimonis

Instruccions per gaudir del correfoc amb seguretat – Consulteu la 
pàgina 25 d’aquest programa

CONCERT ITINERANT

La Perla Ibera de 
barri en barri 
21 h - Son del Vent 
23 h - Gain Over

La segona jorna-
da de navegació 
de la Perla Ibera 
arriba carregada 
de sorpreses. 
Desplegaran les 
veles del galió 
Sondelvent, un 
grup de música 
mediterrània amb 
sabor flamenc i 
llatí. Seguidament, 
la banda Gain Over 
posarà fi a aquest 
fantàstic viatge traslladant versions 
de clàssics del rock a tots els apre-
nents i aprenentes de pirata de la 
ciutat.

Gain Over

CONCERT

Daniel Felices
21 h – Centre de Recursos 
Juvenils Mas Fonollar

La música del compositor, guitar-
rista i cantant Daniel Felices és 
única i irrepetible, i inclou can-
çons d’influència hispanoameri-
cana que viatgen des del bolero 
a la chacarera, passant per la 
cúmbia i el flamenc. 

Sondelvent
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EXHIBICIÓ AÈRIA

Espectacle amb drons  
A càrrec de Flock Drone Art
22 h – Parc de Can Zam, zona estació de Metro L9

Flock Drone Art ofereix una experiència inno-
vadora, un nou concepte dins del món de l’en-
treteniment. La perfecta unió entre art i tecno-
logia. Drons d’última generació, equipats amb 
potents llums per gaudir de l’espectacle 360º, 
juntament amb sensors GPS d’alta precisió per 
garantir la màxima seguretat. 

CONCERT

Rockcollection
22 h – Envelat de la 
plaça de Pau Casals

TRADICIONS

Concert d’Havaneres 
A càrrec de Son de l’Havana

22 h – Plaça de la Vila

TRADICIONS

Rom cremat
22.30 h – Plaça de la Vila

A càrrec de la Colla de Trabucaires de Santa Coloma

FESTA PRIDE

Patatas Bravas
A càrrec de Toni Dj
i Electronikboy Dj
23 h – Centre de 
Recursos Juvenils 
Mas Fonollar

Una sessió plena de 
hits d’aquí i d’allà: 
electrònica, perreo, 
remember, himnes... 
amb un toc metro-
polità. Tot amanit 
amb molt bon rotllo i 
aire fresc per a gaudir de 
la nit de diumenge!

CONCERT

La Loca Histeria
00 h – Plaça de la Vila

Innovació, diversió i originalitat a càrrec 
dels vuit peculiars i entranyables perso-
natges que formen La Loca Histeria, un 
conjunt de músics, actors i actrius que 
asseguren haver fugit d’un psiquiàtric 
per a recaptar fons i muntar una disco-
teca. Amb aquesta finalitat recorren tota 
la geografia mundial subministrant una 
dosi de cura antiestrès a tothom que 
assisteix als seus espectacles. Una nit 
d’electroglam en estat pur!

ESPECTACLE DE MÀGIA

Mag Didak
22 h – Plaça del 
Rellotge

El Mag Didak ens porta 
Style. Màgia a la moda, 
una proposta moderna 
i plena d'il·lusions.
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DILLUNS DE SETEMBRE5
ENVELLIMENT ACTIU

Recital poètic
12 h – Centre d’Art 
Contemporani Can Sisteré

ESPECTACLE INFANTIL UAU!

“Cafuné”
A càrrec de la  
Cia. Du’K’tO
19 h – Centre de Recursos 
Juvenils Mas Fonollar

A Cafuné dos individus llui-
ten per créixer junts a través 
d’un joc de manipulació, 
carícies i desacords. Aquesta 
coexistència farà viure di-
ferents situacions, escrites 
mitjançant un llenguatge 
coreogràfic, circense i teatral, 
amb un disseny musical que 
deixa al descobert les arrels 
dels intèrprets.

TRADICIONS

Piromusical
22.30 h – Parc de Can 
Zam

L’esperat castell de focs de 
la Festa Major d’Estiu torna 
al seu escenari de sempre 
per a iniciar la cloenda d’una 
edició que ben segur serà per 
al record, amb un espectacle 
ple de llum, música i  
emocions.

ESPECTACLE INFANTIL UAU!

“Petit 
Marremangu”
A càrrec de Pep Callau  
i els Pepsicolen
19 h – Plaça del Rellotge

Un espectacle trepidant, 
imparable, sorprenent. Una 
barreja explosiva d’anima-
ció musical i d’actuació 
clownesca que encomana 
el riure i l’alegria al públic 
de totes les edats. Veniu a 
passar-ho bé amb l’humor 
fresc i descarat d’en Pep 
Callau i els Pepsicolen!

ACTIVITAT INFANTIL

“Big Chicken” 
A càrrec de Xiula!
19 h – Parc del Motocròs

Vine a gaudir d’aquest divertit 
espectacle familiar amb berenar 
inclòs!

TRADICIONS

Audició de 
sardanes amb la 
Cobla Bisbal Jove
19 h – Jardins de Can Sisteré

A càrrec dels Amics de la 
Sardana del Centre Excursio-
nista Puig Castellar

MOSTRA ARTÍSTICA

Tacón y Bordón
20 h – Envelat de Pau Casals

ENVELLIMENT ACTIU

Ball de la gent gran – 
Los hits del verano
19 h – Jardins de Can Roig i 
Torres
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CONCERTS DE FINAL DE FESTA MAJOR

Miki Núñez
21 h – Parc d’Europa

La Festa Major d’Estiu 2022 conclourà 
amb dos concerts d’autèntic luxe. Obri-
rà la nit al parc d’Europa l’egarenc Miki 
Núñez qui, després de passar per l’acadè-
mia d’”Operación Triunfo”, participar al 
Festival d’Eurovisió i presentar el concurs 
“Eufòria”, arriba a Santa Coloma disposat 
a delectar-nos amb el pop rock optimista, 
enèrgic i carismàtic del seu disc de debut, 
enregistrat en part a la nostra ciutat.

Tanxugueiras
23:15 h – Plaça de la Vila

Una vegada acabat el piromusical, posa-
ran punt i final a la Festa Major d’Estiu 
2022 les Tanxugueiras, un grup format per 
tres cantareiras i pandereteiras cridades 
a revolucionar l’escena musical del país. 
La seva aposta per la recuperació de les 
sonoritats tradicionals, des d’una òptica 
moderna i feminista, ens arribarà en una 
posada en escena que fusiona l’essència 
de la música gallega amb els elements 
propis de l’electrònica més actual.  
A festa está servida!

Miki Núñez

Tanxugueiras
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TORNEIG DE TENNIS TAULA 
per a joves “Joventut esporti-
va, societat activa”
Centre Cívic Raval
Divendres, 2 de setembre. 
De 17 a 20 h. De 12 a 23 anys. 
Inscripció web municipal 
d’esports
Organització: Departament 
d’Esports

TORNEIG INFANTIL  
D’ESCACS
per a nens i nenes de Santa 
Coloma
Local Escacs Gramenet
Divendres, 2 de setembre. De 
18 a 20 h. Inscripció oberta 15 
minuts abans de l’inici
Organització: Escacs Grame-
net (Sant Ramon, 20)

TORNEIG DE PETANCA MIXT 
DE FESTA MAJOR 
Club Petanca Santa Coloma
Dissabte, 3 de setembre. 
De 9 a 13 h
Organització: Club Petanca 
Santa Coloma

TORNEIG 24 H DE PÀDEL
CEM Duet Can Zam
De divendres 2 a dissabte 3, 
de 20 h a 20 h
Organització: Club de Pàdel 
Santa Coloma

COPA MICRO MÀGIC FESTA 
MAJOR 2022 
(Regata Velers Ràdio Control)

Llac de Can Zam
Dissabte, 3 de setembre. 
De 10 a 13 h
Organització: Grup de Velers 
RC Ikarus

CURSA POPULAR D’ATLETIS-
ME DE FESTA MAJOR
Circuit urbà 
Sortida i arribada al Camp 
d’atletisme Antonio Amorós
Dissabte, 3 de setembre. 
A les 9 h
Organització: Departament 
d’Esports i Unió Colomenca 
d’Atletisme

BODY COMBAT I ZUMBA 
POPULAR 
Duet Rambla Fondo
Plaça Mediterrània
Dissabte, 3 de setembre. 
De 10 a 13 h
Organització: CEM Duet 
Fondo

ESCACS AL CARRER                                                                
Plaça de la Vila 
Dissabte, 3 de setembre. 
D’11 a 13.30 h
Organització: Escacs Grame-
net

TORNEIG DE PETANCA MIXT 
DE FESTA MAJOR 
Club Petanca Santa Coloma
Diumenge, 4 de setembre. 
De 9 a 13 h
Organització: Club Petanca 
Santa Coloma

CURSA CICLISTA DE FESTA 
MAJOR
Veterans
Diumenge, 4 de setembre. 
A les  08:30 h 
Circuit urbà: parc Europa 
Organització: Club Ciclista 
Colomenc

CONCURS D’ESCACS DE 
PARTIDES LLAMPEC A 5 
MINUTS        
Local Escacs Gramenet
Diumenge, 4 de setembre. 
A partir de les 10.30 h
Organització: Escacs Grame-
net

PARK FLAYER FESTA MAJOR 
2022 
(Exhibició d’Aeromodelisme 
RC) 
Entrada nord del Parc Fluvial 
del Besòs  
Diumenge, 1 de setembre. 
De 10 a 14 h
Taller-concurs per a nens  
i nenes de 4 a 10 anys
Organització: Grup de Velers 
RC Ikarus

CONCURS DE PROBLEMES 
D’ESCACS                                                 
Local Escacs Gramenet
Dilluns, 5 de setembre. A 
partir de les 18 h. Inscripcions 
5 minuts abans de l’inici
Organització: Escacs 
Gramenet

ACTIVITATS 
ESPORTIVES



CIRCUIT D’ESPECTACLES  
FAMILIARS QUE ET DEIXARAN 

AMB LA BOCA OBERTA

Festa major 
d’estiu 2022

SANTA COLOMA  
DE GRAMENET
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Aigües de Barcelona • Amics de la Sardana del Centre Excursionista Puig Castellar 
• Associació Diables Maurina de Terrassa • Associació Musical Can Roig i Torres 
• Associació per la Cultura Moment • Associació Pro Aplec de Santa Coloma de 

Gramenet • Bruixes de Gramenet • Capgrossos del Raval - Arrels de Barri • Casa de 
Aragón • Castellers de Santa Coloma • CEM Duet Fondo • Centre Excursionista Puig 

Castellar • Club Ciclista Colomenc • Club de Pàdel Santa Coloma • Club Petanca Santa 
Coloma • Colla Castellera Laietans de Gramenet • Colla de Draconaires de Santa 

Coloma de Gramenet • Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma 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  
• Compañía Flamenca Sensaciones • Coordinadora de la Gent Gran de Santa Coloma 

de Gramenet • Diables de Sant Andreu • Diablons de Mataró • Escacs Gramenet  
• Escuela de Danza Tacón y Bordón • Escuela de Danza Yolanda Valero • Espai 

Gramenet • Eva Barreras • Gegant Mercator de Rupelmonde • Gegants de Premià de 
Dalt, • Gegants del barri de Pomar de Badalona • Gegants nous de Cassà de la Selva  

• Gegants nous de les Roquetes del Garraf • Gegants nous de Sant Joan Despí  
• Gegants nous i vells de Sant Adrià de Besòs • Gegants pagesos de l’Agrupació 

Cultural Folklòrica de Sant Feliu de Llobregat • Grallers de Santa Coloma de Gramenet 
• Gremi de Firaires de Barcelona i Província • Grup de dansa tradicional Triballcoloma 
• Grup de Foc 9 Barris • Grup de Foc Castelldefels ACPC • Grup de Velers RC Ikarus • 

Kinky Roots & Fyah • Martín Rueda • Passatge Insòlit • Retumbatú Batucada  
• Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet • Unió Colomenca d’Atletisme  

• i tots els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet

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

D.L.: B 17522-2015

AGRAÏMENTS
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Torna la Fira d’Atraccions del 
parc de Can Zam i el Parc d’Eu-
ropa amb motiu de la Festa 
Major d’Estiu. 
Entre els dies 2 i 5 de setembre, 
no fallarà a la seva cita un dels 
elements més exitosos i recla-
mats 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’Indus-
trials Firaires de Barcelona i 
l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet han acordat que 
divendres 2 i dilluns 5 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 tras-
torn de l’espectre autista.

LA FIRA D’ATRACCIONS
FESTA MAJOR D’ESTIU 2022 • PARC D’EUROPA / CAN ZAM

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

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

C. VICTOR HUGO

C. ANSELM
 DE RIUS

Oberta divendres i dissabte fins a les 04 h
i diumenge i dilluns fins les 02 h
* Fira infantil oberta fins a les 00h
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TAMBÉ ALA FESTA

Penja la teva foto a IG amb el 
hashtag #festacoloma2022 i guanya 
un passi de temporada per a dues 
persones del Teatre Sagarra

Amb el suport de: 

“ELS PUNTS 
LILA, A LA FESTA 

MAJOR D’ESTIU 
2022

CONTACTE 
PUNT LILA: 
671 07 05 38 

POLICIA LOCAL: 
092

WEB: fmalternativagramenet.blogspot.com

l @FMAGramenet

f @festamajor.alternativagramenet 




