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Salutació

Un any més, puntual com sempre, després que la nostra terra hagi 
donat els seus millors fruits, tenim la Festa major al cancell de 
casa. Obrim-li les portes de bat a bat, deixem que entri  la frescor 
del seu missatge festiu, joiós i participatiu.

Aprofitem aquests dies per enfortir la convivència amb els nostres 
veïns i la relació entre els nostres amics i parents, així com per 
deixar ben palesa la nostra hospitalitat vers les persones foranes 
que ens visitin.

Voldria que tots plegats sapiguem assaborir els actes reflectits en 
aquest programa que són el fruit del treball de moltes persones 
que amb molta cura i il·lusió els han projectat, d’unes associa-
cions que treballen incansablement per fer present la festa i les 
tradicions, i el reflex de la voluntat d’aquest Ajuntament perquè 
gaudim d’una Festa Major rica i plena, amb continguts per a 
tothom.

Amb aquests desitjos i amb tot l’afecte us convido a sortir al ca-
rrer i a gaudir-ne,

Magí Trullols Trull
Alcalde de Santa Coloma de Queralt
Agost de 2016
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La Comissió de Festes es reserva  
el dret a modificar el programa  

en cas de necessitat

Producció, disseny i impressió: Publicitat Tafaner
Portada: 1r Premi Concurs de cartells de la Festa Major, Frederic Vallbona 
Fotografies cedides per l’Ajuntament, Frederic Vallbona,  
associacions i grups musicals.

PROGRAMA OFICIAL
2016
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A 2/4 d’11 de la nit
al Teatre Municipal L’Estrella

Pregó de Festes
 

Introducció del sr. alcalde
Magí Trullols Trull 

Pregó a càrrec de

Jordi Bigues Balcells

Lliurament de premis  
i reconeixements

Entrega del ram de lluïment 
a la geganta Coloma

Projecció del documental 
“Entre tots”, 
encàrrec de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Queralt, 
produït per StarTap

L’acte finalitzarà a l’exterior,  
davant L’Estrella,
amb una ballada de gegants  
i l’actuació dels Grallers  
de Santa Coloma de Queralt 

Jordi Bigues i Balcells, nascut a Sarrià, 
Barcelona, el 1954, és periodista,  
ecologista i compromès activista. 

El 1985 inicia la seva vinculació directa 
amb Greenpeace Espanya i n’esdevé 
fundador, després d’haver fet diferents 
col·laboracions amb Greenpeace In-
ternacional. És autor de diferents llibres 
de divulgació ecologista com  
50 coses senzilles que tu pots fer per  
salvar la Terra  o el darrerament publicat 
Lletra petita, basat en el programa 
homònim de TV3. Lídia Herèdia en el 
pròleg diu que el  llibre és «Una guia 
amb explicacions clares i rigoroses 
sobre l’impacte de tot el que fem, des 
de fer una rentadora fins a comprar-nos 
unes sabates, des d’anar de viatge fins 
a gestionar els nostres residus... »

El seu pare, Ramon Bigas i Canals, 
catedràtic de Ciències Naturals, el 
vincula amb Santa Coloma de Queralt.  
El seu cosí fou Mariano Canals,  
alcalde de la nostra vila durant uns 
anys, i aquest parentiu el portà a passar  
amb nosaltres alguna temporada de  
la seva adolescència de la qual 
encara en recorda la participació en 
el descobriment d’algunes restes 
neolítiques del nostre entorn.

 diumenge  14
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2/4 de 7 de la tarda 
Sala Merlets del castell 

Xerrada 
L’ensenyament en una escola rural catalana  
durant el primer terç del segle XX, 
a partir del material escolar del colomí Josep Florensa, 
a càrrec de Marta Compte
 
Presentació Minerva‘16  

8 del vespre 
Plaça Major 

Taller de Sardanes
a càrrec de Carles Roca

10 del vespre 
Font de les Canelles 

Visita guiada 
El Renaixement i el Barroc a Santa Coloma.   
per Damià Amorós Albareda  

 dilluns  15

VENDA DE TIQUETS a la llibreria dels Àngels (plaça del Portal)
PACK TOTAL (got, la Marrada i sopar popular): 20 euros
Tiquet la Marrada 2016 (8 consumicions + got oficial): 10 euros
Tiquet sopar popular: 12 euros (pica-pica, amanida, fideuà, 
cafè, vi, aigua, refrescs i cervesa.)
Les inscripcions per a les 12 proves d’Heracles, el torneig de ping-pong, 
el torneig de Clash Royale, el Bubble Football, l’Alça-la  
i la Gimcana les 7 boles de drac seran 30’ abans.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Cartel, disseny Eduard Domingo

Samarreta oficial, disseny dibuixant colomí Marcel Penedès.

Penja la bandera 
al balcó! 

FeS més bonica 
la Festa!

FESTES DE LA MINERVA 2016
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a la tarda 
Piscina municipal 

Jocs Tradicionals 

a 2/4 de 8 del vespre 
Plaça de l’Església  

Mostra “Auto sacramental”   
a càrrec dels Diables Keresus

8 del vespre 
Plaça Major 

Taller de Sardanes
a càrrec de Carles Roca

a 2/4 de 8 del vespre 
Sala Merlets del castell 

Xerrada 
La cultura popular: entre l’associacionisme i el ritual 
Xavier Orriols 
Etnògraf, músic popular, lutier i estudiós de la cultura 
popular i tradicional

8 del vespre 
Plaça Major 

Taller de Sardanes
a càrrec de Carles Roca

10 del vespre 
Davant Cal Nialet 

Projecció de la pel·lícula 
Desmuntant a Harry,  W. Allen

 dimarts  16

 dimecres  17
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al matí 
Piscina municipal 

Tallers d’estiu 

a les 6 de la tarda 
Nucli antic  

Engalanada de carrers i places

a les 7 de la tarda 
Plaça Major   

Mostra dels balls de la cercavila  

8 del vespre 
Plaça Major 

Taller de Sardanes 
a càrrec de Carles Roca

d’11 a 2/4 de 2 del migdia 
Ctra. de la Llacuna, km 1 

Jornada de portes obertes 
CAPELLETA de SANT MAGÍ 

2/4 de 4 de la tarda 
Plaça Major 

13a. Edició de Bàsquet 3x3 
CB Àguiles

 dijous  18

 divendres  19
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a les 6 de la tarda 
Residència Ntra.Sra.del Carme 

Actuació de l’Esbart Dansaire Alt Gaià 

2/4 de 12 de la nit 
Plaça de l’Església
 

Nit de Júpiter:  
Carla & Laia + DJ KANDA

8 del matí 
Plaça Major

VI edició de la Fita Colomina

a les 10 del matí 
Plaça Major

Escacs 
Torneig de partides llampec a 5 minuts  
i exhibició d’escacs gegants

3/4 i 5 d’1 del migdia 
Plaça de l’Església

Tronada + Vermut Popular 

 divendres  19

 dissabte  20
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 dissabte  20

Després de la pèrdua de l’artista Joan Reymundi Frederico,  
gran aquarel·lista resident a la vila, el col·lectiu d’Artistes 
locals, Art Santa Coloma i la Regidoria de cultura volem 
preparar una exposició monogràfica “In Memoriam” 
per a finals de la tardor.

Agrairíem que tothom que vulgui cedir obra seva per 
a l’exposició es posi en contacte amb l’Ajuntament 
directament o al telèfon 977 880 088. 

Gràcies per endavant.

Font Díaz

EXPOSICIÓ
Paisatges imaginaris

Festa Major 2016
Santa Coloma de Queralt
Sala dels arcs del castell
del 20 al 23 d’agost
de 12 a 2 matí i de 6 a 9 tarda

Inauguració dia 20 a les 7 tarda

Promou

Col·labora

Regidoria de Cultura
Ajuntament de
Santa Coloma de Queralt

EXPOSICIÓ

Joan Ferrer Vallbona
i

Joan Ferran Parés

Diuen que la felicitat és un instant.
Però, a cas la vida no és una suma d'instants? 

EXPOSICIÓ D’ART DE MERITXELL DOMINGO

EXPOSICIÓ AL POBLE ON VA CRÉIXER 

Vernisage-Inauguració
20 d’agost 2016 a les 19:00h

Sala Gran “El Castell dels Comtes”

Obertura dies festius del 20 al 31 d’agost
de 12:00-14:00 i de 18:00 a 21:00h

SANTA COLOMA
DE QUERALT
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de 2/4 de 6 de la tarda a les 9 del vespre  
Passeig de la Muralla itinerant fins la plaça Major

XXVI Trobada de Gegants:  
plantada al Passeig, passejada,  
arribada a la plaça Major i ballada final

a les 7 de la tarda 

Inauguració de les exposicions

 dissabte  20

ENTRADA DEL CASTELL DELS COMTES 
Fotografies i cartells dels concursos de la Festa Major

SALA GRAN DEL CASTELL
MERITXELL DOMINGO 
El record d’un instant, Exposició recopilatòria 1999-2016

SALA DELS ARCS DEL CASTELL
FONT DÍAZ
Paisatges imaginaris, pintures

SALA DEL COMTE
Peces del nostre Patrimoni. 
Visites comentades els dies  20 i 22 a 2/4 de 10 del vespre. 
Cal inscriure’s prèviament a l’oficina de turisme o al telèfon 977 880 478

SALA DE LA FUSTERIA DEL CASTELL
Voluntariat per la pau, memòria i present
Història dels 100 anys del Servei Civil Internacional i del seu paper  
en la construcció de pau a través del voluntariat internacional

SALA DE LA COPERAL 
JOAN FERRER i JOAN FERRAN
Exposició conjunta de pintures

SALA DEL CASAL D’AVIS
ARTISTES DIVERSOS 
Pintures a l’oli

Totes les exposicions romandran obertes els dies 21, 22, 23 de 12 a 2 del matí i de 7 a 9 del 
vespre. Algunes estaran obertes també els dies 27 i 28 d’agost (veure programes a part).
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de 2/4 de 10 de la nit  
Sala del Comte del castell 

Visita comentada  
a l’exposició “Peces del nostre patrimoni”  

a 2/4 d’11 de la nit
Teatre Municipal L’Estrella 

Teatre 
Els homes són de Mart i les dones  
de Venus, guia essencial per entendre 
la parella.
Obra d’èxit a les taquilles de Barcelona
Venda d’entrades: anticipada a l’Ajuntament (10 euros) 
i a taquilla 1 hora abans de la funció (12 euros)

a les 12 de la nit

La Marrada 2016 
Correbars.  
Lloc de trobada Nova fàbrica Segarreta 
(C. Nostra Senyora de la Mercè, 25)  
Bandarra Street Orkestra

a les 2 de la nit
Pati del castell 

La nit de La Minerva:

Karaoke’s Band (KOB)  
+  
We like Turtles (DJ’s) 

 dissabte  20
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a 1/4 de 12 del migdia 

Seguici popular cap a ofici 

de 12 a 2 del migdia 
Plaça LLibertat, 5

Jornada de portes obertes a la Fundació QuerAlt

a la 1 del migdia 
Plaça Major

Lluïments  
geganters, grallers de Santa Coloma
i l’Esbart Alt Gaià 

de 4 a 8 del vespre 
Piscina municipal. Entrada gratuïta

Wateke   
amb DJ (Te Jodes y Bailas)
  

a les 5 de la tarda 
Plaça Major

Gimcana per a totes les edats:  
A la recerca de les 7 boles de Drac  

Piscina

Torneig de Clash Royale (Inscripcions: 30’ abans)

Torneig de Ping-Pong (Inscripcions: 30’  abans)

a les 5 de la tarda 
Camp Municipal de Futbol

Partit Futbol:  
U.E. Santa Coloma de Queralt - C.E. Carme, 3a Catalana

 diumenge  21

U E
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a  les 6 de la tarda  
Pati del castell

Concert amb l’orquestra Costa Brava

a  2/4 de 7 de la tarda  
Plaça del Portal

Cercavila de Festa Major
amb el grup de batucada Ben Sonats.  
S’acaba la cercavila amb el Ball Pla 
de Sant Magí, tocat per la Cobla-Orquestra  
Costa Brava i que dóna entrada al concert de sardanes.

a les 8 del vespre 
Plaça Major

Sardanes amb la Cobla-Orquestra Costa Brava  
 
Davant el Casal

“Alça-la!” Castells de caixes de cervesa  

A 2/4 d’11 de la nit 
Plaça del Portal

Acte Sacramental i seguidament el Correfoc

A les 12 de la nit 
Plaça Major

Versots

A continuació 
Pati del Castell  (5 euros)*

Ball de nit amb  
l’Orquestra Costa Brava

 diumenge  21

*Gratuït per als propietaris d’una llotja.Tindran també llotja reservada.
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de 9 a 2 migdia  
A l’abocador vell, camí del cementiri

IV Recorregut de caça
Sèries de 15 plats. Premis per ordre de classificació i inscripció

de 10 a 2 migdia  
Carrer Major

IV Mostra de productes de la Baixa Segarra

de 12 a 2 del migdia 
Castell dels Comtes

Portes obertes del castell,  
inclou pujada a la torre  

 

de 12 a 2 del migdia 
Al parc Nou

BTT dirt  
Reconeixement i entrenament del circuit amb monitor  
(per a totes les edats)

a 2/4 de 6 de la tarda 
Al parc Nou

BTT dirt 
Inscripcions i lliurament de dorsals 

Baixades cronometrades, mini concurs de bike trial  
i repartiment d’obsequis per a tothom         

a partir de les 6 de la tarda 
Camp Municipal de Futbol

Bubble Football. Mínim 14 anys. 

 dilluns  22

FESTA MAJOR / 25



FESTA MAJOR / 27

a les 6 de la tarda 
Davant de Cal Nialet

Activitat infantil. Tallers de manualitats €

a les 7 de la tarda  
Sala gran del Castell dels Comtes

Passi del documental “Entre tots” 

a les 8 del vespre 
Plaça Major

Sardanes amb la Cobla Sant Jordi  
Inclou la sardana  
Sonata de la Baixa Segarra de Marcel Casellas

 

a les 9 del vespre 
plaça de l’Església

Sopar popular, bingo i concurs de Kahoot 

a 2/4 de 10 de la nit 
Sala del Comte del castell

Visita comentada a l’exposició  
“Peces del nostre patrimoni” 

a mitjanit 
Pati del castell

Concert amb Els Catarres, 
Danny Romero i Dj Moncho

Venda d’entrades:  
anticipada a l’Ajuntament (10 euros) 
i a taquilla abans del concert (14 euros)

 dilluns  22
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de 9 a 2 migdia  
A l’abocador vell, camí del cementiri

IV Recorregut de caça
Sèries de 15 plats. Premis per ordre de classificació i inscripció

a les 5 de la tarda  
Sala annexa Poliesportiu

Torneig de Frontó per parelles  
(Inscripcions: 45’ abans)

a 2/4 de 6 de la tarda 
Nucli antic. Plaça de l’Església

Les 12 Proves d’Hèracles          

a les 6 de la tarda 
Teatre Municipal L’Estrella  (3 euros)

Concert amb l’Orquestra Selvatana 

a les 7 de la tarda 
Plaça de l’Església

Guerra d’aigua 

a 2/4 de 8 de la tarda 
Sala de la Torre del Castell

Xerrada 
Fotògrafs colomins, Santa Coloma fins als anys 60

 dimarts  23

Bombers Santa Coloma
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a les 8 del vespre 
Plaça Major

Sardanes amb la cobla-orquestra Selvatana

a les 11 de la nit  
Esplanada del costat del pavelló

Castell de focs,  
a càrrec de Pirotècnia Igual

a 1/4 de 12 de la nit  
Al Convent - Monument de la Vellesa

La nit de Juno:  
DJ Puentenuevo

a les 12 de la nit 
Teatre Municipal L’Estrella  (10 euros)

Ball de fi de Festa  
amb l’Orquestra Selvatana

 dimarts  23

Nota: 
Les llotges estaran 

reservades per 
als propietaris.
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La Festa Major, la festa bona

Benvolguts colomins i colomines, un any més ja ens trobem a les 
portes de la Festa Major del nostre poble, la Festa de la Minerva. Any  
rere any el món segueix rodant i el temps no s’ha parat mai. Nosaltres 
complint amb la tradició ens disposem de celebrar la Festa Major. Ja 
tenim la collita de gra al graner, per això és un bon temps per fer festa 
grossa. Pot ser que en aquest l’últim any no ens hagi anat tot bé en 
la nostra vida.  Potser tenim alguna espina clavada al cor.  Però no 
podem deixar encallada la nostra vida, hem de saber mirar endavant  
i seguir  lluitant.  El primer que hem de fer, per fer festa bona, és apro-
par-nos a Déu, i participar de les celebracions litúrgiques en aquests 
dies.  Aquest any és l’any de la Misericòrdia, proclama pel Sant Pare 
Francesc.  Déu és Pare de misericòrdia per a tots, per això hem de 
saber acostar-nos a ell amb confiança. La millor festa comença quan 
fem les paus amb Déu i ens sentim alliberats de les preocupacions 
que ens turmenten. La festa bona, la festa grossa, també consisteix 
en apropar-nos els uns als altres i compartir el bon humor, la simpatia 
i l’amistat amb tothom.  Aquests dies de Festa Major tindrem mol-
tes oportunitats per gaudir de la bona festa, la joia del cor.  Durant 
aquests dies de Festa Major, hi haurà moltes persones que treballaran 
més que mai, les àvies i les mares de família que prepararan el dinar 
cada dia, amb molta cura i amor, per a tota la família.  Vull recordar-
les, des d’aquí, i agrair la seva tasca i el seu esforç, i no us oblideu 
d’agrair-los-ho també vosaltres.  

Bona Festa Major a tots els colomins i a totes les colomines.

Mn. Joan F. Amigó.
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DISSABTE 20
A la 1 del migdia
Brandada festiva de campanes

A 2/4 de 9 del vespre
Missa de vigília 

DIUMENGE 21
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia de la Minerva
Tradicional ofrena de l’Ajuntament i entitats 
Seguici de les autoritats amb els gegants,  
diables i grallers de Santa Coloma.
En acabar cant de l’himne “Bons colomins”

DILLUNS 22
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
en honor dels sants copatrons sant Roc i sant Magí

DIMARTS 23
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
per tots els difunts d’aquest últim any

DIMECRES 24
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia

Actes religiosos
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DISSABTE 12 NOVEMBRE

2016

II edició

Il·lustríssim Ajuntament
de Santa Coloma de Queralt

ORGANITZA: COL·LABOREN

Cuina, història, terra i cultura a santa coloma de queralt

V CURSA BTT
Santa Coloma de Queralt

16/10/2016 

Mig: 30 km / Llarg 50 km / Xtrem: 90 km
pedalsdetros
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Vols posar un estand a la Fira? contacta amb nosaltres

977 880 088
www.stacqueralt.altanet.org

Bicicletes /
(BTT, carretera, urbanes, elèctriques,  
infantils, bike-trial,...)
Roba/Complements/Accessoris/...

16 d’octubre 2016
SANTA COLOMA DE QUERALT

de 9 a 15 h

FIRA DE LA BICICLETA




