


Salutació
Festa major! Festa major
dels envelats i els cavallets
i els focs de pau!
Oh, joia clara!
La  festa ve
i atura el temps
com un ocell sobre la branca,
com una flor
fins al desmai
de la tercera matinada.
Tots els carrers són un de sol
perquè la música els enllaça;
i tots els cors van al compàs
com d’una màgica sardana!

M’ha semblat escaient aquest poema de Joana Raspall, que evoca 
la festa amb senzillesa de traços, com a preàmbul per expressar 
amb aquesta salutació el meu desig de compartir plegats una feliç 
Festa Major.
Que aquesta festa gran, els actes de la qual queden tan ben reflec-
tits en aquest programa, serveixi per fer palès el tarannà acollidor 
del nostre poble vers tota la munió de gent que ens visita, alhora 
que serveixi també per sadollar de gaudi, joia i convivència les 
places i els carrers de la nostra Vila.

Moltes gràcies a totes les persones i entitats que ho fan possible.  
Ben vostre,

Magí Trullols Trull
Alcalde de Santa Coloma de Queralt
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Divendres, 10
2/4 de 10 del matí Fonts de les Canelles

Plantada de safrà i esmorzar popular 
(Inscripcions al 977 88 00 88 - somterradesafra@gmail.com)

u Som Terra de Safrà

Dilluns, 13
2/4 de 8 del vespre / Sala de la Torre del Castell

 Xerrada: “L’experiència colomina a l’Àfrica oblidada  
 (República Centroafricana-OBO)” 
 a càrrec d’Arantza Urreizti i Jaume Martell

8 del vespre  Plaça Major

 Taller de sardanes  
 a càrrec de Carles Roca

10 del vespre / Punt de trobada: Teatre Municipal L’Estrella

 “Santa Coloma desapareguda”
 Visita guiada, a càrrec de Damià Amorós

Dimarts, 14
8 del vespre / Plaça Major

 Taller de sardanes  
 a càrrec de Carles Roca
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2/4 d’11 de la nit
al Pati del Castell

Pregó de Festes
organitzat per C.B. Àguiles
 
Parlament de l’Il·lustre alcalde 
de la vila
Magí Trullols Trull 

Parlament dels pregoners del

C.B. Àguiles

Lliurament de premis  
dels concursos de cartells,  
literaris i fotogràfics

Reconeixements a persones  
i entitats de la vila

Actuació  
BASKETBEAT 

Lliurament del ram 
a la Geganta de la vila

En acabar s’il·luminarà  
la torre del castell per 
primera vegada.

Naixement del Foc  
pels diables Keressus

Quan una entitat fa anys, l’Ajuntament 
li demana si vol col·laborar en el pregó 
de festes. El Club de bàquet Àguiles, que 
aquest any celebra el seu 50è aniversari, 
va acceptar de bon grat i, a més, el mateix 
club farà de “pregoner”.

Un bagatge de cinc decennis dona per 
moltes històries i intentarem fer unes 
quantes pinzellades de tot plegat. 

L’Àguiles va néixer per la inquietud d’un 
grup de joves de fer alguna activitat 
“diferente” i, poc a poc, es va arrelar a 
Santa Coloma. Aviat van veure que a part 
d’un equip sènior, havien de tenir canalla 
al darrere. Es va integrar al club un equip 
de noies que jugaven a les “Hermanas”. 
A poc a poc, tot plegat va anar agafant 
forma, fins arribar als nostres dies!!!!

El club, col·laborava en moltes iniciatives  
de la Vila, homenatge a la Vellesa,  
setmana de la Joventut, els Pastorets,…

Des de fa  una pila d’anys, el fet de tenir 
sobre 120 jugadores/ors ens absorveix 
molt la part esportiva i durant la 
temporada gairebé només fem bàsquet.

Com a fites esportives, cal recordar que  
vam tenir l’equip sènior femení a segona 
divisió una temporada, que hem guanyat 
campionats de Catalunya i d’Espanya 
de juvenil femení, el Cadet masculí fa 
dues temporades va ser sotscampió de 
Catalunya, el Preinfantil femení ha estat  
al campionat de Catalunya aquesta any…  
Sense oblidar l’imparable ascens del 
sènior masculí, que el tenim a Primera 
Catalana per tercera temporada 
consecutiva…

Dimarts, 14
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Dimecres, 15
2/4 de 12 del migdia / C/Major, 17 

Visita guiada a Cal Jaume Punto + tast de melmelades  
i vinagres Maria Soler, l’Art de la Conserva 

Preu tast 5E  Places limitades. 
Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme.  
Tast: Obrador Maria Soler, Plaça Major 15

2/4 d’1 del migdia / Sala de la Torre del Castell

Presentació  
La destral del vespre, l’aixada de l’alba  
de Jordi Mas 
 
Presentació Minerva’18

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

Mostra “Acte sacramental”  
u Diables Keressus

8 del vespre / Plaça Major

Taller de sardanes 
a càrrec de Carles Roca

10 del vespre / Jardí del castell

Curts a la fresca  
Sessió de curtmetratges de qualitat  
per a tots els públics.  
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Dijous, 16
de 5 a 7 de la tarda / Sala de la Fusteria del Castell

Jocs de taula 
Vine a descobrir els Jocs de taula moderns!

7 de la tarda /  Plaça Major

Mostra dels balls de la cercavila
de l’Esbart Dansaire Alt Gaià

2/4 de 8 del vespre / Sala dels Merlets del Castell

Xerrada “Les espardenyes tradicionals”  
a càrrec de Núria Compte

8 del vespre / Plaça Major

Taller de sardanes 
a càrrec de Carles Roca

Gràcies per col·laborar:

Bombers  
Santa Coloma
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Divendres, 17
11 del matí / Castell dels Comtes 

Visita guiada familiar “El secret de les pedres”  
Places limitades. Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme  
amb la col·laboració de Cal Llauner

2/4 de 4 de la tarda / Plaça Major

XV 3x3 Bàsquet
u  C.B. Àguiles 

5 de la tarda / Residència Ntra. Sra. del Carme

El Seguici festiu de Santa Coloma  
visita la Residència Ntra. Sra. del Carme
u  L’Esbart Dansaire Alt Gaià, Diables Keresus 
i Grallers de Santa Coloma

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

Nit de Júpiter: Medusa Box i DJ Puentenuevo
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Ajuntament de 
Santa Coloma de Queralt                 900 900 120

Per una Festa Major 
lliure d’agressions sexistes, 

racistes i LGTBIfòbiques
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Dissabte, 18

7 del matí

 VIII edició de la Fita Colomina 
 Entrega de premis a la Plaça Major
 u  Xops

9 a 1 del migdia / Montargull

   Sortida ornitològica: seguiment d’aus  
 i migracions postnupcials
 u  Associació Ornitològica Baixa Segarra

10 del matí / Plaça Major

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

 u  Associació d’escacs Santa Coloma de Queralt

d’11 a 2/4 de 2 del migdia / La Capelleta

 Portes obertes a la Capelleta de Sant Magí
 u  Amics de la Capelleta

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

 Tronada + Vermut Popular, 
 u  a càrrec de Diables Keresus

5 de la tarda / Piscina Municipal, entrada gratuïta
 Gimcana aquàtica  
 Torneig de Clash Royale (Inscripcions: 30’ abans)
 u  Esplai Cal Nialet

2/4 de 7 de la tarda / Plaça Major
 Concert familiar amb les  2princesesbarbudes
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Dissabte, 18

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

 Teatre  JOAN PERA-CAPRI,  protaganitzat per JOAN PERA  
 Venda d’entrades: anticipada a l’Ajuntament (10€)  
 i a taquilla 1 hora abans de la funció (12 €)

11 de la nit / Plaça Major

 Escalfa la nit amb el grup de percussió “Els Protons” d’Igualada

a mitjanit / Pati del Castell
 Concert amb La Pegatina, 
 All Covers  i DJ Moncho

Venda d’entrades: Anticipades a l’Ajuntament (12E),  
a taquilla abans del concert (15E)
Col·labora U.E. Santa Coloma i C.B. Àguiles  
Més informació a la pàgina web de l’Ajuntament
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Diumenge, 19

9 a 1 del migdia / Montargull

Sortida ornitològica: seguiment d’aus  
i migracions postnupcials

 u  Associació Ornitològica Baixa Segarra 

11 del matí / Oficina de turisme

Visita guiada “Santa Coloma Monumental” 
+ visita-tast a la Cerveseria Segarreta 

Preu tast 5E - Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme  
Tast: Cerveseria Segarreta

1/4 de 12 del migdia

Seguici popular a l’ofici

2/4 d’1 del migdia / Sala del Comte del Castell

Visita comentada a l’exposició 
”Peces del nostre patrimoni”
u  ACBS

2/4 d’1 del migdia / Plaça Major

Lluïments: Grallers de Santa Coloma, Esbart Dansaire 
Alt Gaià, Tabalers infantils de Santa Coloma, i Gegants 
de Santa Coloma portats per la colla Arreplegagegants

de 2/4 de 7 a 8 de la tarda / Inici Plaça del Portal

Seguici Festiu de Santa Coloma de Queralt
u  L’Esbart Dansaire Alt Gaià, Ben Sonats Batucada, 
Diables Keresus, Gegants de Santa Coloma portats per  
la colla Arreplegagegants i Grallers de Santa Coloma.
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Diumenge, 19

8 de la tarda / Pati del Castell

El teatre Arrossegat de Catalunya de la companyia 
Teatre “Nu” Espectacle infantil

8 de la tarda / Plaça Major

 Ballada de sardanes amb la cobla Ressò 
 dels Dansaires del Penedès.

2/4 d’11 de la nit / Plaça del Portal

Acte Sacramental i seguidament el Correfoc
u  Colla de Diables Keresus

12 de la nit / Plaça Major

Versots
u  Colla de Diables Keresus

A continuació / Pati del Castell

NIT JOVE:  
CatRock +  Sergi Domene +  DJ’S Locals
u  Queractiu

En acabar els Versots / Teatre Municipal L’Estrella

Concert i ball amb l’Orquestra New Marabú

FESTA MAJOR / 21

VENDA DE TIQUETS: 
CA LA COTILLAIRE (Plaça Major) fins els 17 d’agost
PACK: la Marrada i Samarreta: 15 euros Samarreta: 8 euros
Tiquet la Marrada 2018: 6 consumicions + got oficial + barret: 10 euros
Tiquet sopar popular: 8 euros

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
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Dilluns, 20

a les 10 del matí / A l’abocador vell, camí del cementiri

 VI Recorregut de caça, sèries de 15 plats.  
 Premis per ordre de classificació i inscripció
 u  Societat de Caçadors La Segarra de Santa Coloma

de 10 a 2 del migdia / Castell dels Comtes

 Portes obertes del castell / Pujada a la torre   
 (Torre de 10 a 12) (Grups cada trenta minuts - Places limitades 
 Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme o al 977 880 478)

10 del matí / Carrer Major

 VI Mostra de productes de la Baixa Segarra, 

d’11 a 1 del migdia / Davant de Cal Nialet

 El burro del jocs.  
 Tallers infantils de tatuatges i bombolles.

2/4 de 12 del migdia / Plaça de l’Església

 II Concurs de Paelles 
 Vine a fer una paella per a tu i els teus i participa al concurs! 
 Hi haurà taules i cadires per a tots els inscrits.
 * Els concursants hauran de portar totes les eines  
 i els ingredients, menys l’arròs. Inscripció prèvia a    
festesdelaminerva@gmail.com

 Mentre es fa la paella: 1r Concurs de Titius.  
 Després de dinar, migdiada popular i jocs.

 
2/4 d’1 del migdia / Sala del Comte del Castell

 Visita guiada a l’exposició ”Peces del nostre patrimoni”
 u  ACBS
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Dilluns, 20

5 de la tarda / Al Parc Nou

 MINI DH PARK9, 
 Inscripció i lliurament de dorsals i, seguidament,    
 baixades. 
 Hi haurà obsequis i berenar per a tots els  participants. 
 u  Amics del Park9

2/4 de 6 de la tarda / Plaça del Portalet

 III Alça-la! -  Castells de caixes de cervesa  
 (Inscripcions: 30’ abans) 

de 6 a 8 de la tarda / Carrer Major, 17

 Visita a cal Jaume Punto                                                                                                                      

  (Grup cada trenta minuts - Màxim 15 persones  
 Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme o al 977 880 478)

8 del vespre / Plaça Major
 Sardanes amb la Cobla Sant Jordi

2/4 de 10 de la nit / Plaça de l’Església

 Sopar popular,  
 u  Centre Excursionista Queralt
  Després de sopar els Grallers  de Santa Coloma ens   
  acompanyaran a la Cerveseria Segarreta per començar la   
  Marrada 2018 - Correbars

FESTA MAJOR / 25



FESTA MAJOR / 27

Dilluns, 20

12 de la nit / Fàbrica Segarreta

 La Marrada 2018 - Correbars  

 Bandarra Street Orkestra 

En acabar / Pati del Castell

 NIT DE LA MINERVA: 

 Karaoke’s Band + 
 We like turtles (DJ)

Dimarts, 21

a les 10 del matí / A l’abocador vell, camí del cementiri

 VI Recorregut de caça, sèries de 15 plats.  
 Premis per ordre de classificació i inscripció
 u  Societat de Caçadors La Segarra de Santa Coloma

de 10 a 2 del migdia / Castell dels Comtes

 Portes obertes del castell / Pujada a la torre   
 (Torre de 10 a 12) (Grups cada trenta minuts - Places limitades 
 Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme o al 977 880 478)

2/4 de 6 de la tarda / Plaça Major

 12 Proves d’Hèracles,  
 (Inscripcions: 30’ abans)
 u  Esplai Cal Nialet

FESTA MAJOR / 27



FESTA MAJOR / 29

Dimarts, 21

6 de la tarda / Teatre Municipal L’Estrella

 Concert amb l’Orquestra La Nova Blanes, (3 €)

7 de la tarda / Plaça de l’Església

  Guerra d’aigua,  
 u Bombers de Santa Coloma

8 del vespre / Plaça Major

 Sardanes amb l’Orquestra La Nova Blanes
  

11 de la nit / Esplanada del costat del pavelló

 Castell de focs,  
 a càrrec de Pirotècnia Igual

12 de la nit / Teatre Municipal L’Estrella

 Ball de fi de Festa amb 
  la Cobla Orquestra La Nova Blanes  (10 €)

Nota: 
Les llotges estaran reservades per als propietaris.

Reserva visites guiades a l‘oficina de turisme. Tel 977 880 478
of.turisme@stacqueralt.altanet.org

www.stacqueralt.altanet.org

      @ajuntamentscq i @turisme.scq

FESTA MAJOR / 29

La Comissió de Festes es reserva el dret a 
modificar el programa en cas de necessitat

* En cas de mal temps consultar ebando 
per noves ubicacions dels espectacles

Producció, disseny i impressió: Publicitat Tafaner
Portada: 1r Premi Concurs de cartells de la Festa Major,  
Maria Pontnou Bartolí
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Teatre Municipal L’Estrella / 
Plaça Major
Concert, Sardanes i Ball 
de fi de Festa

Diumenge, 19

Dimarts, 21

En acabar els Versots
Teatre Municipal L’Estrella

Dissabte, 18

PRODUCCIÓ

Preu
Anticipada 10e

Taquilla 12e

Il·lustríssim Ajuntament
de Santa Coloma de Queralt

TEATRE MUNICIPAL L’ESTRELLA
Dissabte, 18 d’agost a 2/4 d’11 nit

SANTA COLOMA DE QUERALT 2018
Venda d’entrades: anticipada a l’Ajuntament (977 88 00 88)  
i a taquilla 1 hora abans de la funció. Web: www.stacqueralt.altanet.org
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SALUTACIÓ

Un any més estem a les portes de la Festa Major del nostre poble, i 
ens preparem a celebrar-la com a bons ciutadans i bons colo-mins 
que som. El respecte, el civisme i les bones formes haurien de ser 
l’eix central de totes les festes, però, sense oblidar-nos també de la 
nostra dimensió religiosa, i de la celebració de l’Eucaristia,  que és 
l’ànima de la Festa Major de la Minerva. Divertir-se i passar-ho bé, 
no està renyit amb la pregària i la comunió amb Déu, més encara, 
perquè la nostra festa sigui plena, hem d’invitar un convidat molt 
especial a la nostra vida i a la nostra taula, Déu.  Ell, no hauria de ser 
un desconegut o un estrany, sinó tot el contrari, un més de la nostra 
família, perquè ell també ens ha invitat a casa seva i a la seva taula, 
quan hem celebrat l’Eucaristia. Així que, quan seguem a taula el dia 
de la Festa Major, tinguem un pensament i una pregària per a ell. 
Jesucrist, des de la taula del seu Regne del Cel, també aixeca la copa 
de festa, per a nosaltres, i ens beneeix amb el seu amor.  

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

Mn. Joan F. Amigó Bartra
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DISSABTE 19
A la 1 del migdia
Brandada festiva de campanes

A 2/4 de 9 del vespre
Missa de vigília 

DIUMENGE 19
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia de la Minerva
Tradicional ofrena de l’Ajuntament i entitats. 
Predicarà l’Abat de Poblet, pare Octavi Vilà.  
En acabar cant de l’himne “Bons colomins”

Seguici de les autoritats amb Grallers de Santa Coloma, 
Esbart Dansaire Alt Gaià i Gegants de Santa Coloma 
portats per la colla Arreplegagegants

DILLUNS 20
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
en honor dels sants copatrons sant Roc i sant Magí

DIMARTS 21
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
per a tots els difunts d’aquest últim any

DIMECRES 22
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

IV edició

3 NOVEMBRE
2018

Cuina, història, terra i cultura  

a santa coloma de queralt


