


 Benvolguts convilatans,

Qualsevol invitació a un esdeveniment sempre és un honor per qui la fa i 
una deferència per qui la rep. En aquest cas, ambdues coses confl ueixen 
en la meva persona, perquè junt amb l’honor de fer-vos arribar aquesta 
invitació, sento també la deferència que m’heu atorgat,  pel fet que, com 
a alcalde, pugui ser jo qui us la faci arribar.

És una invitació als actes de la nostra Festa Major, plasmats en aquest 
programa que teniu a mà i que és el resultat de la tasca de moltes per-
sones i entitats que hi han esmerçat temps i esforç —i cal agrair-los-ho 
molt— per tal que la nostra vila pugui gaudir d’una festa curulla d’actes 
i continguts que volen arribar a tothom.

Santa Coloma és un poble treballador i tenaç, que sempre se n’ha sortit 
dels contratemps i aquesta mateixa capacitat s’expressa també en ser 
un poble que sap, quan cal, viure i participar de les seves festes i com-
memoracions. El ric teixit associatiu que tenim, d’on brollen la major part 
d’activitats tant lúdiques, socials com esportives que es fan al poble, n’és 
la millor constatació.

Sapiguem, doncs, fer un parèntesi a la quotidianitat de les nostres vides 
i viure amb intensitat aquests dies de Festa Major, que són propicis per 
enfortir les nostres relacions socials i demostrar també que som un poble 
acollidor dels nostres visitants. 

Sortim al carrer i gaudim de la nostra Festa.

Ben vostre,
Magí Trullols Trull
Alcalde de Santa Coloma de Queralt
Agost de 2015



Dies de festa
Un any més, una Festa Major més. L’estiu ens brinda cada any la 

Festa Major perquè puguem celebrar la joia que neix del fet de fer 

festa i viure la vida com una gran festa.  Hem començat l’estiu amb 

una onada de calor que ens ha deixat a tots una mica tous —una 

calor com feia molt de temps que no en feia— però la Festa Ma-

jor, faci fred faci calor, segueix sent la Festa Major.  Durant la Festa 

Major no ens podem oblidar de donar gracies a Déu i participar dels 

ofi cis litúrgics. Aquests dies hem d’acostar-nos al Sagrat i reviure els 

sentiments espirituals que tots tenim i ens mouen per dins com un 

aire fresc que ve de Déu.  Déu, que és pare de tots i ens estima,  ens 

prepara una gran festa per als seus escollits, una festa grossa, una 

festa maca, una festa eterna.  Els preparatius d’aquesta gran festa 

els hem de fer dins del nostre cor. Dins de nosaltres hem de viure la 

joia que a tots ens agermana i la simpatia amb tothom.  La Parròquia 

prepara la festa de la missa amb molta cura, perquè sigui una festa 

trobar-se amb Déu. En cada celebració, en cada eucaristia, la nostra 

alegria es renova i beu de l’alegria espiritual que hi ha en el cel, 

de la festa dels fi lls de Déu. Sense aquesta alegria, la festa no es 

completa; sense aquesta joia espiritual, sempre ens faltarà quelcom, 

que no sabrem exactament què és, i sentirem una buidor sorda que 

no entendrem.  Desitjo a tots els colomins i a totes les colomines 

que tingueu una bona Festa Major, una bona Festa de la Minerva i 

que Déu us beneeixi a tots amb una joia gran en questes festes de 

l’autèntica saviesa.

Mn. Joan Francesc Amigó B 
Rector de Santa Coloma de Queralt
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DIVENDRES 14
A les 8 del vespre 
Missa de vigília de l’Assumpció de la Mare de Déu

DISSABTE 15
A 2/4 de 12 del migdia
Missa de l’Assumpció de la Mare de Déu

DIUMENGE 16
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia de la Minerva
Tradicional ofrena de l’Ajuntament i entitats
Ens acompanyarà durant la missa la Coral Schola Cantorum d’Igualada. 
En acabar cant de l’himne “Bons colomins”
Després de la celebració la coral oferirà un petit concert per a tots a la mateixa 
església.

A 2/4 de 8 del vespre
Pregària de vespres
Exposició i benedicció del Santíssim Sagrament

DILLUNS 17
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
en honor dels sants copatrons sant Roc i sant Magí
Jornada de portes obertes: visita a l’ésglésia. No es podrà pujar a visitar 
el campanar per motius de seguretat. Com que el campanar no disposa de les me-
sures de seguretat mínimes i adients per ser visitat, i el perill és molt elevat, 
el Consell Parroquial ha decidit suspendre’n la visita

DIMARTS 18
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
per tots els difunts d’aquest últim any

DIMECRES 19
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia

Actes religiosos
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programa 
oficial
 festa 
major
   2015



VENDA DE TIQUETS  I SAMARRETES a la llibreria dels Àngels (plaça del Portal)
PACK TOTAL (samarreta, got, la Marrada i sopar popular): 25 euros
Tiquet la Marrada 2015 (8 consumicions + got ofi cial):  10 euros
Tiquet sopar popular: 12 euros (pica-pica, amanida, fi deuà, 
cafè, vi, aigua, refrescs i cervesa.)
Samarreta ofi cial 2015: 8 euros
A partir del dijous 13, el PACK TOTAL costarà 28 euros, i el sopar popular 15 euros
Les inscripcions per a les 12 proves d’Heracles, al torneig de ping-pong
i al torneig de FIFA15 es faran el mateix dia de l’acte.  No hi ha límit d’edat.

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

Cartell i samarreta, disseny gràfi c StarTap

Penja la bandera 
al balcó! 

Fem més bonica 
la Festa!

FESTES DE LA MINERVA 2015

Previ a la FM
12  Dimecres

A 2/4 de 8 de la tarda
a la plaça Església
Assaig cercavila*

A les 10 de la nit
a Cal NIalet 
Cinema a fresca  
Moulin Rouge

13  Dijous

A les 6 de la tarda
a la plaça Major
Penjada de banderoles

A 2/4 de 8 del vespre
a la sala de àudio del castell
Presentació Festes de la Minerva 2015

Xerrada 
La mortalitat a SCQ 
a principis del s.XX
a càrrec d’Elena Costa Albareda

10  Dilluns 
A 2/4 de 7 de la tarda
a Cal Nialet
Presentació procedència camp 
internacional de treball
Col·labora: Santa Coloma en Transició

A 2/4 de 8 de la tarda
a la plaça Església
Assaig cercavila*

A les 10 de la nit
a la plaça Major
Visita guiada nocturna 
El renaixement a Santa Coloma 
a càrrec de Jaume Martell Gassó

11  Dimarts

A 2/4 de 8 de la tarda
a la plaça Església
Assaig cercavila*

A les 9 del vespre
a la plaça del Convent
Foc de camp *s’assajaran ball de Cercolets, ball Pla, ball de Nans i ball de Diables 
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Organitza: Club Bàsquet Àguiles
Patrocina: Plasfoc, Instal·lacions Bartra, Ferreteria 
Ol-Pat, Montanyà,Centre d’Estètica Gemma Figueras. 
Farmàcia Sabaté, Publicitat Tafaner i Cal Marc.
Col·labora: Ajuntament de Santa Coloma

A 2/4 de 4 de la tarda
a la plaça Major

12a edició 
Bàsquet 
3x3

  divendres 14
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A 2/4 d’11 de la nit
al Teatre Municipal L’Estrella

Pregó de Festes
presentat pel CB Àguiles

Obertura a càrrec de la 
Banda de l’Escola de Música SCQ 
(antics i nous alumnes)

Pregó a càrrec de

Jordi Mas López

Lliurament de premis 
i reconeixements

Entrega del ram de lluïment 
a la geganta Coloma

Espectacle audiovisual
a càrrec del Cor de noies participatiu

L’acte fi nalitzarà a l’exterior, 
davant L’Estrella,
amb l’actuació dels Diables Keresus 
i dels Geganters i Grallers de Santa Coloma de Queralt.

A continuació Naixement del foc, 
a càrrec de l’equip sènior masculí de CB Àguiles.

Jordi Mas López 
(Santa Coloma de Queralt, 1972)  

És professor de llengua i literatura 
japonesa a la Facultat de Traducció 
i d’Interpretació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

El passat 2014 va rebre 
el pretigiós Premi Octubre de 
Poesia Vicent Andrés Estellés 
pel poemari Febrer.

Ha publicat altres llibres
de poemes, d’assaig i diverses 
traduccions del japonès.

El Pregó 
  divendres 14
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A les 12 de la nit
a la plaça de l’Església

Nit de 
Júpiter

 Ian Sala
Est/Oest 

DJ Kinder 

  divendres 14
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La Tronada

A les 10 del matí
a la plaça Major

Torneig d’escacs  de partides 
llampec a 5 minuts 

i exhibició d’escacs gegants

A les 9 del matí
a la plaça Major
(Programa a part)

10 minuts abans de la 1 del migdia
a la plaça de l’Església
La Tronada 2015
Col·labora: Diables Keresus i Grallers de Santa Coloma de Queralt

A les 5 de la tarda
al bar L’Estrella
Torneig de FIFA 15

escacs

  dissabte 15
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Dies 15, 16, 17 i 18 d’agost del 2015
Horari: de 12 a 2 matí  i de 6 a 9 tarda

Exposició de Pintures,
dedicada amb preferència 
a Santa Coloma

Santa Coloma de Queralt. Safareig. 1913. Fotografia dels germans Joan i Gabriel Roig i Font conservada a l’arxiu Albert Bastardes.

Les terres del Gaià  
a l'arxiu Albert Bastardes 1906-1936

A la sala gran del castell. Santa Coloma de Queralt 
15, 16,17,18, 23 i 30 d’agost del 2015

HORARI: del 15 al 18 d’agost: matí de 12 a 2 i tarda de 6 a 9; 
       els diumenges 23 i 30: matí de 12 a 2

Festa Major 2015. 
Sala del comte 

L’editorial colomina, 
Obrador Edèndum, 
celebra el seu desè 

aniversari editant assaig 
en català. L’exposició 

vol donar a conèixer als 
vilatans les publicacions 

de l’editorial, com també 
presentar la Fundació 
Quer Alt, que li dóna 

suport, i la seva 
biblioteca.

Ex
po
si
ci
on

s

Sala Coperal

Joan Ferrer Vallbona

EXPOSICIÓ
Silencis interiors

Montse Lara

Eugènia Palau

Eulàlia Calzada

Festa Major 2015 
Santa Coloma de Queralt
Sala dels arcs del castell
del 15 al 18 d’agost
de 12 a 2 matí  i de 6 a 9 tarda

Ajuntament
Santa Coloma de Queralt

SALA TRIAS
Exposició de rellotges

FESTA MAJOR / 21



A les 7 de la tarda
a la plaça Major 

Grup d’animació XIP XAP amb l’espectacle Que peti la plaça!

A les 10 de la nit, a L’Estrella

EL NOM    
per L’ESCOTILLÓ, Grup de teatre 
de VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Exposicions

Animació

Teatre

A les 6 de la tarda, inauguració d’exposicions

 Sala Coperal Exposició Ferrer Vallbona
 Sala Trias Exposició de rellotges
 Llar dels Jubilats Exposició de pintures dedicades amb   
  preferència a Santa Coloma
 Castell, sala gran Les terres del Gaià 
   a l’arxiu Albert Bastardes 1906-1936
 Castell, sala dels arcs Silencis interiors
  Eulàlia Calzada, Montse Lara i Eugènia Palau 
 Castell, sala del comte 10 anys d’Obrador Edèndum

or
ga

ni
tz

a:

I  Concurs de teatre amateur

Preu entrada: 6 euros. Abonament I Concurs (7 entrades): 35 euros. 
ENTRADES NO NUMERADES. LLOTGES DELS PROPIETARIS.
VENDA D’ENTRADES: llibreria dels Àngels, tintoreria Mercè 

i una hora i mitja abns de la funció. ES PREGA PUNTUALITAT

  dissabte 15
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A les 12 de la nit
Lloc de trobada teatre L’Estrella

La Marrada 2015
Itinerari pels bars de la vila 

amb els  Bandarra Street Orkestra

A les 2 de la nit 
al passeig de la Muralla

La nit de la 
Minerva

We like turtles
Te jodes y bailas

Pinnochio

  dissabte 15
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Portes obertes

Lluïments

Wateke

A la 1 del migdia
a la plaça Major
Lluïments dels Geganters, Grallers de Santa Coloma
i L’Esbart Alt Gaià

Seguidament
Concert de gralles

De les 4 a les 9 del vespre
a la piscina municipal, 
Wateke  

a les 5, torneig ping-pong  
*Inscripcions 30 min. abans.

a les 6, jocs d’aigua

  diumenge 16

De les 11 a les 2 del migdia
 a la plaça Llibertat, 5
Jornada de portes obertes a la Fundació Quer Alt
Organitza: Obrador Edèndum

A 1/4 de 12 del migdia
Seguici popular a ofi ci

entrada grutuïta
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Nota: Es recomana a tots els veïns de tapar els vidres 
i les portes, i no aparcar en el recorregut del correfoc.
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Cercavila
Sardanes

Correfoc
Versots
Ball

A les 6 de la tarda
a la plaça Portal 
Cercavila de la Festa Major
S’acaba la cercavila amb el Ball de Cascavell, 
tocat per la Cobla Tàrrega
i que dóna entrada al concert de sardanes.

A 2/4 de 8 del vespre
a la plaça Major
Sardanes amb la Cobla Tàrrega

A continuació 
a la plaça Major
Ball 

A 2/4 d’11 de la nit
a la plaça Portal
Acte Sacramental 
i seguidament el Correfoc

Plaça del Portal, 
carrer Major, 
plaça de l’Església,
Portal d’en Roca, 
carrer Forn de Baix, 
carrer Quarteres 
i plaça Major.

A les 12 de la nit
a la plaça Major
Versots

  diumenge 16
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A ballar...
A la 1 de la nit 
al passeig de la Muralla

DJs colomins

  diumenge 16

amb banda
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Mercat    i mostra

Caça

BTT dirt

De 10 a 2 del migdia
al carrer Major
III Mercat i mostra 
de productes de la Baixa Segarra

De 9 a 2 del migdia
a l’abocador vell / camí del Cementiri
III Recorregut de caça
Organitza: Associació de Caçadors de la Segarra 

D’11 a 1 del migdia
al Parc Nou
Inscripcions lliures i 
entrenament amb professor al circuit BTT DIRT
Organitza: Club Ciclista 

De 12 a 2 del migdia
i de 5 a 8 de la tarda
al passeig de la Muralla
Parc Infantil Mikey

A les 5 de la tarda, a la sala annexa del poliesportiu
Torneig de frontó per parelles
 *Inscripcions 45 min. abans 

A les 5 de la tarda
al Parc Nou
Inscripcions i entrenaments 
al circuit

A les 6 de la tarda
al Parc Nou
Baixades cronometrades
BTT DIRT amb premis per als participants
Organitza: Club Ciclista

aa SSSSSegegararrara

  dilluns 17

Parc infa
ntil
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A les 7 de la tarda, a la sala d’àudio del castell,
Projeccions TEN BOYS

La creu de ferro (17’) any 1958
El nostre mercat (17’) any 1959
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  dilluns 17
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Co
nc
er
t

A les 6 de la tarda, 
a la placeta del carrer Forn de Baix (Cal Nialet),
Concert infantil a càrrec del grup Princeses Barbudes 

Sardanes

A 2/4 de 8 del vespre
a la plaça Major
Sardanes amb 
la Cobla Sant Jordi

En el transcurs de l’audició 
s’estrenarà la sardana 
Sonata de la Baixa Segarra
de Marcel Casellas

  dilluns 17
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Sopar popular
  dilluns 17

A 2/4 de 10 de la nit 
a la plaça de l’Església
Sopar popular 
en acabar Karaokes Band / Música en directe 

es recomana portar plat, i cobert

A les 12 de la nit
a la plaça Major
Ball amb el grup 
Montse & Joe Transfer

A 2/4 de 12 de la nit
a l’esplanada del costat del pavelló, 
Música per als joves i no tan joves que 
vulguin gaudir dels millors dj’s de la zona :
SANTACOTRONIC 5.0
Organitza: Associació Queractiu 

Ti
qu

et
s 

a 
la

 ll
ib

re
ria

 d
el

s 
À

ng
el

s

col·labora CEQ
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Nota: Les llotges estaran reservades per als propietaris.
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Caça

Cal Nialet

De 9 a 2 del migdia
a l’abocador vell / camí del Cementiri
III Recorregut de caça
Organitza: Associació de Caçadors de la Segarra 

A les 6 de la tarda 
al Teatre Municipal
L’Estrella
Concert amb l’Orquestra Selvatana
Preu: 3 euros
Nota: Les llotges estaran reservades per als propietaris.

Concert

Les 12 proves

d'Heraclesd'Heracles
A 2/4 de 6 de la tarda 
lloc de trobada: plaça Major
Les 12 proves d’Heracles  
(gimcana entre pares i fi lls)

  dimarts 18

De 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre,  
a l’entrada del Castell,
Nou despertar de l’esplai Cal Nialet
Fotos d’antics nialets 
i informació nova etapa.
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A les 7 de la tarda 
a la plaça de l’Església
Fitness party & Guerra d’aigua
amb Dj Musculman i Estela García 
Col·laboració: Bombers de Santa Coloma de Queralt

Fitness party

fi
de 
festa

A les 8 del vespre
a la plaça Major
Sardanes amb la cobla-orquestra Selvatana

A les 11 de la nit
a l’esplanada del costat del pavelló, 
Castell de focs 
a càrrec de Pirotècnia Catalana

A les 12 de la nit
al Teatre Municipal L’Estrella
Ball de fi  de Festa  Preu: 10 euros

Nota: 
Les llotges estaran 

reservades per 
als propietaris.

  dimarts 18
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Portes obertes

Molt bona
festa Major
a tothom!

D’11 a 2/4 de 2 del migdia
a la carretera de la Llacuna, Km 1
Jornada de portes obertes 
capelleta de Sant Magí

  dimecres 19

La Comissió de Festes es reserva 
el dret a modifi car el programa 

en cas de necessitat

Producció, disseny i impressió: Publicitat Tafaner
Portada : Amèlia Esplugas Esteve
Fotografi es cedides per l’Ajuntament, Frederic Vallbona, 
associacions i grups musicals.
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Teatre L’Estrella



Vols posar un estand a la Fira?
contacta amb nosaltres

18 d’octubre 2015
SANTA COLOMA DE QUERALT

977 880 088
www.stacqueralt.altanet.org

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

de 9 a 15 h

FIRA DE LA 
BICICLETA

IV PEDALS 
DE TROS

18/10/2015 
Santa Coloma de Queralt

Mig: 30 km / Difícil: 55 km / Xtrem: 90 km
pedalsdetros.blogspot.com

Col·labora
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