
Actes previs
dilluns 10 d'agost

(18:30) Presentació procedència del Camp Internacional 
de Treball 2015

Col·labora: Santa Coloma en Transició.

 cal Nialet.

(19:30)  Assaigs de la cercavila al carrer 
plaça de l'església.

(22:00) Visita guiada nocturna: 
“El Renaixament a Santa Coloma”

a càrrec de Jaume Martell Gassó. 
Plaça Major.

Dimarts 11 d'agost
(19:30)  Assaigs de la cercavila al carrer 
plaça de l'església.

(21:00) Foc de Camp
Plaça de la pau.

Dimecres 12 d'agost
(19:30)  Assaigs de la cercavila al carrer 

plaça de l'església.

(22:00) Cinema a la fresca
Cal Nialet.

Dijous 13 d'agost
(18:00) Engalanada de carrers i places
Engalanem carrers, balcons i places! Penja la senyera al balcó!
plaça major.

19:30. Presentació de les Festes de la minerva 2015 i 
Xerrada“La mortalitat a Santa coloma a principis del segle XX”
a càrrec d’hElena Costa Albareda.
Nova sala Audiovisual, castelldels comtes.



Actes OFICIALS

divendres 14 d'agost
Durant el pregó

Entrega del ram de Lluïment a la geganta coloma
A càrrec del pregoner

en acabar
Naixement del foc

A càrrec de l'equip sènior masculí del club bàsquet àguiles
Col·labora: Diables keresus

(00:00)  La nit de Júpiter amb:
Ian sala
Est Oest

Dj Kinder 
plaça de l'església.

Dissabte 15 d'agost
(12:55) La Tronada 2015
anada a la tronada des de l'ajuntament amb l'equip de govern i els grallers de santa coloma i

Encesa per l'alcalde Magí Trullols Trull
Col·labora: Diables keresus i grallers de santa coloma

i a continuació
Vermut Popular
Plaça de l'església.

(17:00) Torneig de fifa 2014
Inscripcions 30' abans.
Bar-restaurant l'estrella.



(00:00)  La marrada 2015. 
amb bandarra street orkestra
Davant el teatre l'estrella. 
Bars participants: l'estrella, el portal, l'antic gessamí, la segarra, la caixa, rosa i montserrat

(00:30) la nit de la minerva 2015 amb:
Puentenuevo
Pinnochios
Te jodes y bailas
We like turtles
Passeig de la muralla.

diumenge 16 d'agost
(de 16:00 a 21:00) Wateke Popular

quet's boig?
Música chill-out  i Jocs aquàtics  populars . entrada gratuïta.

+ 

(17:00) Torneig ping-pong
inscripcions 30' abans.

piscina municipal.

Dilluns 17 d'agost
(de 10:00 a 14:00)
III mercat i mostra de productes de la baixa segarra
carrer major.
Col·labora: Santa Coloma en Transició.

(17:00) Torneig de frontó per parelles
inscripcions 45' abans.

Sala annexa del pavelló poliesportiu municipal.

(18:00) Concert infantil amb:
2Princeses barbudes
música pop per a pares i fills
Davant de cal nialet.

(19:00) Projecció de migmetratges dels Ten boys:
“La creu de ferro” i “El nostre mercat”
Sala d'audiovisuals del castell dels comtes.



(21:30) Sopar popular
Aperitiu + fideuà + postres “el pastoret” + cafè
retransmissió del partit F.c.Barcelona vs. Athletic club en directe
Col·labora: centre excursionista queralt

plaça de l'església.

Seguidament:
karaoke en directe amb:
karaokes band
bingo i concurs de titius

dimarts 18 d'agost
(17:30) Les 12 proves d'heracles

Gimcana entre pares i fills
pati del castell.

Col·labora: esplai cal nialet

(18:00) Fitness party amb:
Estela i dj musculman

en acabar
Guerra d'aigua

plaça de l'església.
Col·labora: bombers de santa coloma

Tiquets disponibles a la llibreria dels àngels. Sopar Popular: 12€ (a partir del dijous 13 
dag0st, 15€). Samarreta Oficial: 8€. La marrada 2015: 10€(8 tiquets + got oficial). Pack Total: 25€

(a partir del dijous 13 d'agost, 28€) (samarreta oficial + lamarrada 2015 + sopar popular)

Per a més informació, canvis, actes en directe i més, seguiu-nos al facebook, twitter i 
instagram. @festesdelaminerva

Agraïments: Ajuntament de santa coloma de queralt, centre excursionista queralt, Esplai 
cal nialet, Santa Coloma  en transició, bombers de santa coloma, Startap i a tots els que 

gaudeixin de les festes de la minerva 2015.


