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Salutació

Benvinguts a la Festa Major tardana de Santa Coloma de Queralt,  
a partir del 20 d’agost i amb actes previs la setmana abans. Aquest any, 
per qüestions de logística, farem el pregó el divendres 20, per temes 
de Covid i econòmics. Ens vam assessorar si aquesta tradició de fer el 
pregó la vigília del dia 15 era molt llunyana, o tenia arrels profundes 
relacionades amb algun tema, i la veritat és que es fa des d’una pila 
d’anys així, però va ser una decisió que es va prendre en el seu moment, 
com ara el fet de canviar-ho.

M’agradaria poder fer una salutació molt diferent a la de l’any passat, 
que ara repassava, però la veritat és que la podríem subscriure de “pe 
a pa”. Tornem a estar immersos en una altra onada on les restriccions 
són encara una mica més dures.

Com ja fa una pila d’anys, i amb la Minerva, de bracet, la Regidoria 
de Cultura i Festes ha programat un munt d’actes, pensant en tothom. 
Caldrà fer la reserva d’entrades en alguns, a cost 0, i en d’altres no.  
I els concerts que es feien de nit els avancem pel tema horari, ja que en 
aquests moments a les 00.30 s’ha d’haver acabat tot (restauració inclo-
sa). Saludar a la renovada colla gegantera colomina que comencen una 
nova etapa. Tenim algun acte que dependrà de les mesures del moment 
que es pugui tirar endavant o no.

Esperem poder inaugurar un parell d’exposicions estables: la dels Ocells, 
reubicada on eren les oficines del Consell Comarcal, i la nova sala dels 
Rellotges, també al Castell.

Pel tema del Pregó de Festes, aquest any en canviem una mica la dinà-
mica, i ens el fa una “colomina” que en aquest moment, per dir-ho 
d’una manera, “està de moda i a la moda”!! Esperem que ens faci 
passar una bona estona.

Res més, desitjar-vos que passeu una molt bona Festa Major 2021  
i gaudiu de tots els actes que us hem pogut presentar.

Ramon Mullerat
Alcalde de Santa Coloma de Queralt
Agost de 2021
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Diumenge, 15 d’agost
7 de la tarda. Pati del Castell

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  La immigració occitana a 
la Catalunya Moderna de Valentí Gual Vilà i Raimon 
Masdéu i Térmens 
A càrrec de Valentí Gual 
u Minerva / Campus Extens URV / Fundació Quer Alt

   

Dilluns, 16 d’agost
7 de la tarda. Pati del Castell

PRESENTACIÓ MINERVA I XERRADA
“Colominament: costums i festes a Santa Coloma”  
Amb Guillem Carreras sabrem una mica més  
de les nostres festes.
u Minerva 

10 de la nit. Pati del Castell
XERRADA “Castell De Queralt, La nostra història” 
A càrrec d’Isaura Solé. Xerrada sobre el Castell de Queralt  
i donació voluntària per a la restauració de l’entorn.
u #revifemqueralt / Minerva / Associació d’Amics Castell de Queralt

     

Programa d’actes
Festa Major 2021
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Dimarts, 17 d’agost
5 de la tarda

SCAPE ROOM
Alerta, Santa Coloma de Queralt està en perill! S’ha trobat 
una bomba a la plaça Major. Podràs desactivar-la a temps? 
Escape room pel poble. Desxifra els enigmes, resol les proves 
i sigues hàbil amb les pistes per resoldre el misteri a temps. 
El futur de Santa Coloma de Queralt està a les vostres mans. 
Es cedirà una tauleta digital a cada grup, que us servirà 
d’eina per a resoldre les proves! Els grups participants han 
de ser grups bombolla (màx. 6 persones). Cada grup tindrà 
assignada una franja horària per tal de realitzar l’activitat. 
Preguem la màxima puntualitat. Només cal la reserva d’una 
persona per grup. Entrades:https://www.entrapolis.com/
entrades/escape-room-al-carrer-santa-coloma-de-queralt. 

10 de la nit. Sala Gran del Castell
CONCERT amb la MARTA ROVIROSA i el POL PASTOR
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21 
u Minerva / Ajuntament
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PER UNA FESTA MAJOR 

LLIURE
D’AGRESSIONS

SEXISTES,

RACISTES i 

LGBTIFÒBIQUES

N O M É S

SÍ ÉS SÍ
#No

més
SíÉ

sSí

SI VEUS O VIUS UNA AGRESSIÓ:

112
Emergències 24h

977 926 170
Mossos d’Esquadra

del districte 24h

665 918 139
Guàrdia Municipal

900 900 120
Contra la violència 

masclista. Atenció 24h

O adreça’t a les persones

identificades amb el braçalet lila.



FESTA MAJOR / 9FESTA MAJOR / 9

Dimecres, 18 d’agost
8 del vespre. Pl. de l’Església

Assaig obert “Acte sacramental”  
u Diables Keresus / Minerva

10 de la nit. Jardí del Castell
PROJECCIÓ DE CURTS 
2a sessió majors de 10 anys. Aforament limitat, inscripció 
prèvia, codetickets: festa major scq’21
u Minerva

Dijous, 19 d’agost     

De les 11 a 2/4 de 2 del migdia. Carretera de la Llacuna km 1
JORNADA DE PORTES OBERTES 
Capelleta de Sant Magí de Santa Coloma de Queralt

2/4 de 8 del vespre. Jardí del Castell
IMATGES QUE FAN HISTÒRIA
Projecció de pel·lícules de Josep Sendra Roselló
X Jornades Cinematogràfiques Aforament limitat, 
inscripció prèvia, codetickets: festa major scq’21 
u Minerva / Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
     

1/4 de 9 del vespre. Plaça Major
ENGALANADA DE CARRERS I PLACES  
Els grallers de Santa Coloma ens animaran a posar 
banderoles i domassos. Vestim el nostre poble  
per a la festa major.   
u Minerva / Grallers de Santa Coloma    
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Divendres, 20 d’agost
12 del migdia

REPIC DE CAMPANES DE FESTA MAJOR 
Repic per donar la benvinguda a la Festa Major
    

4 de la tarda. Plaça Major
3X3 BASKET  
Un típic de la nostra festa major, vine a jugar amb nosaltres
Aforament limitat, inscripció a CB Àguiles 
u CB Àguiles
      

1/4 de 10 del vespre. Pl. de la Pau

PREGÓ DE FESTES 
A càrrec de 
Marta Pontnou 
Lliurament del 
ram a la geganta.
Actuació de 
diables i gegants. 
Aforament 
limitat, 
inscripció prèvia,  
codetickets: 
festa major 
scq’21   
   

11 de la nit. Pl. de la Pau
CONCERT amb un nou referent de  
la música pop catalana: Ginestà
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21
u Minerva
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w

Dissabte, 21 d’agost     
 

8 del matí
FITA COLOMINA 
L’esdeveniment esportiu per excel·lència de la nostra  
festa major. Aforament limitat, inscripció prèvia,
www.fitacolomina.cat
u XOPS

10 del matí
TIR AL PLAT  
Antic abocador municipal (camí del cementiri) 
De 9 h. a 10.30 h. entrenaments 15 plats (10 euros)
A les 10.30 h. Tirada oficial 15 plats (20 euros)
PREMIS: 1r Paletilla  / 2n Assortiment embotits (gran)
3r Assortiment embotits (mitjà) / 4t Assortiment embotits 
(petit) Regal sorpresa de 5è al 14è Ampolla de vi
Servei de bar: begudes fresques (1euro) i entrepans (5 euros)
Seguint en tot moment les recomanacions de seguretat  
pel covid 19. Inscripció: Societat de Caçadors La Segarra
u Societat de Caçadors La Segarra 

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

TRONADA 
Vine a sentir com tremola la plaça de l’Església  
amb la força de la Tronada 2021. Encesa per l’Alcalde  
i acompanyada per les autoritats.
u Diables Keresus / Minerva      
  

5 de la tarda. Passeig Mossén Joan Segura
TROBADA GEGANTERA / PLANTADA DE GEGANTS  
Anada a la plaça Major per C/ Major i C/ Mig, 
Cercavila estàtica a la  Pl. Major amb lluïment de les colles i 
ballada final. 
En acabar acompanyament del Gegants al Castell
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21
u ass.geganters.scq@gmail.com 
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6 de la tarda

INAUGURACIÓ EXPOSICIONS
Les autoritats locals faran un recorregut per les diferents 
exposicions per fer la seva inauguració.   
 

7 de la tarda. Sala Joan Trias. Sala dels Rellotges (Castell)
INAUGURACIÓ MUSEU DEL RELLOTGE DE SANTA COLOMA 
Inauguració de la Sala dels Rellotges, sala Joan Trias, el museu 
del rellotge de Santa Coloma de Queralt, la passió de tota una 
vida. La col·lecció de Joan Trias.
A partir de la seva inauguració estarà obert en l’horari de 
l’oficina de turisme.

2/4 de 9 del vespre. Pl. Major
NO CORRE BARS   
a càrrec de la banda de carrer BANDSONATS
Aforament limitat
u Minerva

2/4 de 10 de la nit. Teatre Municipal l’Estrella
CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA
Sarsuela catalana a càrrec de Cobla Catalana dels Sons 
Essencials + Andorralírica + Orfeó Santa Coloma.
Preu: 5 euros. Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets:  festa major scq’21 

2/4 d’11 de la nit. Pl. de la Pau
Concert amb el grup PERNIL SALAT 
Concert Grup de versions. Preu: 1 euro. Aforament limitat, 
inscripció prèvia, codetickets: festa major scq’21  
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Diumenge, 22 d’agost     
      

10 del matí
TIR AL PLAT  
Antic abocador municipal (camí del cementiri) 
De 9 h. a 10.30 h. Entrenaments 15 plats (10 euros)
A les 10.30 h. Tirada oficial 15 plats (20 euros)
Premis. Servei de bar: begudes fresques (1 euro) 
i entrepans (5 euros)
Seguint en tot moment les recomanacions de seguretat pel 
covid-19. Inscripció: Societat de Caçadors La Segarra
u Societat de Caçadors La Segarra  

2/4 de 6 de la tarda. Pl. de l’Església
SEGUICI DE FESTA MAJOR + VERSOTS
amb els Gegants, Diables, Esbart i Grallers de Santa Coloma 
Recorregut: c/ Major, c/ Mig, pl. Major
Cercavila estàtica
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21  

2/4 de 7 de la tarda. Pl. de la Pau
ESPECTACLE INFANTIL 
Reggae per a Xics, Petits mariners! veniu a ballar el nou 
disc: Quadern de Bitàcola. Preu: 1 euro
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21
u Minerva

8 del vespre. Pl. de l’Església
TEATRE UN MAR DE DOL (a càrrec de Cia. Fem Teatre),  
versió adaptada de l’obra de Federico García Lorca,  
“La casa de Bernarda Alba”
Preu: 1 euro. Aforament limitat, inscripció prèvia, 
codetickets: festa major scq’21 
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10 del vespre. Pl. Major 
CORREFOC ESTÀTIC AMB ELS DIABLES KERESUS 
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21
   

3/4 d’11 del vespre. Pl. de la Pau
CONCERT. Amb el grup SEGUIREM, que ens faran  
un tribut a la banda mítica de rock català OBRINT PAS
Preu: 1 euro
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21
      

Dilluns, 23 d’agost     
 

10 del matí. Carrer Major
IX MOSTRA DE PRODUCTES DE LA BAIXA SEGARRA 

6 de la tarda. Park nou
PUMP TRACK / CURSA DE PUMP TRACK
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21 
      

7 de la tarda. Pl. Major
SARDANES COBLA SANT JORDI
Preu: 1 euro.  Aforament limitat, inscripció prèvia: 
codetickets: festa major scq’21  
     

7 de la tarda. Pl. del Portalet
ALÇA-LA. CASTELLS DE CAIXES DE CERVESA 
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21
u Minerva
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2/4 de 8 de la tarda. Jardí del Castell
Presentació del llibre Barça i Catalunya
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21

11 de la nit. Pl. de la Pau
CONCERT amb el grup de Cervera LASTA SANCO 
Preu: 1euro. Aforament limitat, inscripció prèvia, 
codetickets: festa major scq’21
u Minerva      

Dimarts, 24 d’agost     
 

11 del matí. Passeig de la Muralla
PARC SKATEBOARD 
Vine a demostrar la teva tècnica amb l’skate
        

11 del matí. Passeig de la Muralla 
PARC MÒBIL DE TRÀNSIT
    

6 de la tarda. Zona Pl. Fontanals
JOCS D’ESTIU / PROVES D’OBSTACLES
Anem a passar una tarda superdivertida. Aforament limitat, 
inscripció prèvia, codetickets: festa major scq’21 

6 de la tarda. Camp de Futbol Municipal 
FUTBOL DE FESTA MAJOR
Tornen les tardes de futbol de la Festa Major,  
vine a animar el 1r equip de la UE Santa Coloma,  
contra el Pla de Santa Maria.
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21
u UE Santa Coloma
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2/4 de 8 del vespre. Sala Estrella
CONCERT DE TARDA
GRAN CONCERT AMB L’ORQUESTRA LA SELVATANA
Preu: 5 euros
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21
      

1/4 d’11 de la nit
CASTELL DE FOCS  
Des de l’església i el castell, DIABLES KERESUS ens faran 
el tancament de la Festa Major  

11 de la nit. Pl. de l’Església
CONCERT 
FI DE FESTA AMB SET DE VEU 
Aforament limitat, inscripció prèvia,  
codetickets: festa major scq’21

Bona Festa Major!
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Gràcies per col·laborar:

asorbase.wordpress.com | J.M.: 977 881 102 | Martí: 617 078 921

Unió Esportiva Santa Coloma

U E

Festes de la Minerva. 10 anys  
al vestíbul del Castell
 
Exposició  L’art amagat de la Victòria Galindo 
a la Sala de la Torre del Castell
  
Exposició Pintures Casal dels Jubilats   
a la Llar del Jubilat. Organitza Casal dels Jubilats 
 
Exposició Grup d’artistes Nadal de Valls 
a la Sala dels Arcs del Castell
  
Exposició de Rellotges. (Col·lecció de Joan Trias) 
a la Sala dels Rellotges del Castell
  
Exposició Avifauna de la Baixa Segarra 
Associació Ornitològica de Santa Coloma
a l’antic Consell Comarcal del Castell
  
Exposició dels Gegants SCQ 
al vestíbul dels Castell

Exposicions

Cartell Festa Major: Laia Roca
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Mesures genèriques per a tots els actes:
L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt recorda que l’ús de 
mascareta a tots els actes programats és obligatori. Així com  
respectar les mesures de seguretat i higiene que marca l’organització. 
Cal mantenir les distàncies i arribar als actes amb suficient antelació 
per no generar aglomeracions.
No es pot participar en les activitats si es presenten símptomes 
compatibles amb la Covid-19 (febre, tos, diarrea, vòmits, nàusees, 
malestar general, etc.).
Gràcies per la vostra col·laboració, gaudiu de la Festa Major. 

Per una Festa Major cívica
Per una Festa Major cívica, es demana a tota la ciutadania  
que cal mantenir l’ordre públic i respectar la tranquil·litat veïnal.  
Es recorda que no està permès el consum de begudes alcohòliques 
a la via pública. Qualsevol alteració de l’ordre públic pot comportar 
amonestacions o sancions.

Informació pràctica: 
• La majoria dels actes de la Festa Major seran  
   amb aforament limitat, inscripció prèvia i control d’accés. 
• Inscripció als actes:
  -Oficina de Turisme de Santa Coloma 
  -Webs marcades en els mateixos actes d’aquest programa

  -Webs de les entitas organitzadores
  En realitzar la inscripció es lliurarà un tiquet d’accés obligatori  
  en els actes amb control d’entrada
• L’Ajuntament de Santa Coloma es reserva el dret a fer canvis  
   o suspendre els actes per motius derivats de la COVID-19  
   o altres de força major. També es reserva el dret de variar  
   les condicions de l’acte per raons organitzatives.
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BONA FESTA MAJOR

Benvolguts colomins i colomines, un any més ens trobem al mig de l’estiu 
a les portes de la Festa Major de la Minerva. Aquest últim any ha estat 
marcat per la presència de la Covid-19 i encara continuarà marcant la 
nostra vida personal i de la societat. Les autoritats sanitàries diuen que 
això anirà per a llarg i que hem d’aprendre a conviure amb aquest virus. 
Les vacunes no han portat tota la seguretat que desitjàvem i hem de 
seguir prenent precaucions a l’hora de relacionar-nos amb els altres i de 
fer festa. I si per tot això fos poc, aquest incendi que ens ha vingut i que 
ha cremat tants cultius i boscos ens ha deixat a tots estorats. Sap molt de 
greu que es cremin tantes coses per una imprudència humana, ja que el 
foc va començar al costat de la carretera. Però ara la nostra Festa Major 
ens convida a la joia de compartir i de gaudir, però amb un cor trist per 
tot el que ha passat. La festa de la Minerva és la nostra festa més gran  
i no hi podem renunciar. Hem de saber aixecar la nostra mirada cap a Déu, 
enmig de les dificultats, implorant la seva ajuda i la seva protecció. Els 
nostres avantpassats ja ho van fer en les diferents pandèmies i dificultats 
que van passar, ara nosaltres ens trobem també enmig d’una pandèmia 
global i també enmig d’un gran desastre ambiental que tardarà molt de 
temps en recuperar-se. Hem de demanar a Déu la seva ajuda i no perdre 
l’esperança. La vida és com una prova que hem de saber superar, com 
un examen que hem de saber aprovar. La natura l’hem de saber cuidar 
entre tots. Enmig de la nostra Festa Major no deixeu de pregar, enmig de 
la vida no deixeu de lluitar, enmig d’aquesta pandèmia no deixeu de ser 
prudents. Demaneu sempre l’ajuda a Déu. Bona Festa Major de la Minerva 
a tothom.

Mn. Joan F. Amigó Bartra
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DIUMENGE 22
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia de la Minerva
Tradicional ofrena de l’Ajuntament i entitats. 
En acabar, cant de l’himne “Bons colomins”

DILLUNS 23
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
en honor dels sants copatrons sant Roc i sant Magí

DIMARTS 24
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
per a tots els difunts d’aquest últim any

DIMECRES 25
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia

Actes religiosos
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