
Programa 
d'actes

 Festes de La 
Minerva 

2014

santa coloma de 
queralt

dIMarts 12/08

21:00 al  convent: 
Foc  de  camp / 
Kumbaia

DIJOUS 14/08,

   19:30 a la plaça major
Engalanada de 
carrers i places  
amb les banderoles 
pintades pels nens i 
nenes de santa coloma,
Acompanyats de música i 
tastant “El Benparit '14”

És el moment de penjar 
les banderes als 

balcons! 

(escoles participants: El rossinyol, Cor de 
Roure i Mare de Déu del carme)

Durant  el  pregó: 
entrega del Ram 
de lluïment
a  la  geganta  Coloma, 
donat  per  la  revista 
“La Segarra” en el seu 
35è aniversari

En  acabar  el  pregó,  a 
l'exterior: 
Naixement  del 
foc 

a  càrrec  dels  Diables 
Keresus  en  el  seu  15è 
aniversari



DIVENDRES 15/08

12:30 a  la  Sala  dels 
Merlets  del  ,  castell: 
PresentaciO de  les 

Festes de La Minerva 2014 
i  xerrada  “El  Teatre  a 
Santa  Coloma”  a  càrrec 
de  Guillem  carreras 
Albareda

23:00 a  la  Plaça  de 
l'església
 La Nit de Juno 
amb Mínnim i Empty Cage.

DIssabte 16/08

12:50 a la Plaça Major: 
anada a
La Tronada'14
acompanyats dels 
Grallers de Santa 
Coloma i encesa per 
l'alcalde de Santa 
Coloma, Ramon borràs i 
ramon

00:00 a la Plaça Major: 
La Marrada'14*  amb 

la   ZEBRASS 
Marching 
Band

*Tiquets a la venda a La llibreria dels àngels (10€,  8 

consumicions  i  got  oficial)  Bars  participants: 
Montserrat,  la caixa,  rosa, la segarra, la musiteca,  el 
portal, l'estrella)

01:30 davant el 
poliesportiu municipal: 
La Nit de la Minerva 

amb Bonobos, TE jodes y 
bailas i We Like Turtles



Diumenge 17/08

17:30 al  bar  l'Estrella: 
Torneig de FIFA14 *

*Incripcions 30 minuts abans de l'inici de l'acte. Sense límit 

d'edat.

Dilluns 18/08

de 10:00 a 14:00 al carrer 
Major: 
Mostra de 
productes 

de la Baixa Segarra

18:00 davant de Cal Nialet: 
RONDALLES  AL  SAC 
amb  Lo  Sacaire  del 
Llobregat

21:30 a la Plaça de 
l'Església: 
Sopar Popular *
(Pica-pica, Amanida, Fideuà,Postre i cafè)

A l'hora del cafè:
Karaoke popular 
amb els Karaokesband. 
Hi haurà Bingo, el Sorteig 
de La panera i Concurs de 
Ti-Tius.

Vine i treu l'ànima de 
cantant que portes a 

dins!

*Tiquets a la venda a la llibreria dels àngels (12€)

Dimarts 19/08

17:30  al  pati  del 
castell:  
Les  12  Proves 
d'Heracles 

(gimcana  entre  pares  i 
fills)

19:00 a  la  plaça  de 
l'església:                                                       

                                      \   

 'Fitness  Party  + 

Guerra d'aigua*
amb KIKO RIVERA i Estela
• Cal venir disfressat d'esport dels '80

20:00 a  la  sala  dels 
merlets del castell: 
xerrada de 
clausura 

de  les  Festes  de  La 
Minerva 2014 “El futbol i 
el  bàsquet  a  Santa 
Coloma”  a  càrrec  de 
Josep  bartra  i  mERCÈ 
bALLABRIGA



                                                                                                                  ,

informaciO 
General

Tot disponible a la 
Llibreria dels àngels

Pack TOTAl: 25€
(lA MARRADA+SAMARRETA+

SOPAR POPULAR)

Samarreta 
oficial: 8€

La Marrada'14: 10€

sOPAR POPULAR: 12€

Cartell Oficial fet per la 
fotògrafa colomina Nuèlia 

tardiu 

Samarreta oficial feta pel 
dibuixant colomí Marcel 

penedès

Organitza: 

Agraïments:

ajuntament de Santa 
Coloma

Centre excurcionista 
Queralt

Santa Coloma en transició

CEIP Cor de Roure

Escola Mare de déu del 
Carme

Escola el rosinyol

Camp de voluntariat 
internacional

Llibreria dels Àngels

Associació de Jubilats i 
pensionistes de Santa 

Coloma

Eva Anguita

Entre tots, fem la festa més 
bonica!

Visca santa coloma, visca la 
Festa major!

Festes de la Minerva

2014


