
del 14 al 20 d’agost



Salutació
Com cada estiu, a mig agost ens arriba la Festa Major de Santa 
Coloma. Són més de 5 dies (oficials) d’actes per a tots els gustos 
i edats. Des dels més institucionals, com ara el pregó, fins als més 
originals i populars, com el concurs de paelles, o les torres de caixes 
de cervesa, sense oblidar els més petits, amb les proves d’Heracles, 
les atraccions i algun concert... Recordo de petit una festa major 
molt clàssica i “seriosa”; d’adolescent vaig viure “l’arribada impre-
vista” d’un dia pel jovent, no exempt de polèmica al seu moment, 
i que va quedar instaurada; el naixement del 3x3 de l’Àguiles,  
la Fita Colomina, amb nivells de participació molt alts. I sobretot, 
la inquietud d’uns joves per tornar a sacsejar la festa, amb la Mi-
nerva... Sempre, almenys des de la meva perspectiva, la majoria 
d’actes que s’han anat afegint i s’han quedat, han servit per poder 
sumar-hi atractiu i dinamisme, per fer que la festa la pugui sentir 
tothom com a seva. I crec que ha de ser una festa en constant 
evolució. Des dels ajuntaments hem de donar suport a totes les 
iniciatives populars que surtin al respecte.
Aquest any, arran del 25è aniversari de la “creació” del carro gros, 
del Francesc Anglès, tornarem a gaudir de Castells a Santa Coloma, 
i també d’una exposició relacionada.
Res més, només dir-vos que us feu vostra la Festa, i als vostres 
parents i convidats, que se sentin colomins i colomines per uns 
dies!!!

Ramon Mullerat
Alcalde de Santa Coloma de Queralt
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Divendres, 9

2/4 de 10 del matí / Fonts de les Canelles

Plantada de safrà i esmorzar popular 
(Inscripcions al 977 880 478 - somterradesafra@gmail.com)

u Som Terra de Safrà

Diumenge, 11

2/4 de 7 de la tarda / Sala de la Torre del Castell

Presentació de les Festes de La Minerva 2019  
Xerrada: “Parlem dels castells. La història dels castells 
a Santa Coloma de Queralt” 
a càrrec de Robert Vilà

Dilluns, 12

8 del vespre / Plaça Major

 Taller de sardanes  
 a càrrec de Carles Roca

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

“Històries de Santa Coloma”
Visita guiada, un any més, el Damià Amorós ens farà passar 
una estona genial passejant i descobrint més de Santa 
Coloma.

PROGRAMA OFICIAL
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Dimarts, 13

7 de la tarda /  Plaça Major

Mostra dels balls de la cercavila
de l’Esbart Dansaire Alt Gaià acompanyats  
pels Grallers de Santa Coloma

8 del vespre / Plaça Major

Taller de sardanes 
a càrrec de Carles Roca

10 de la nit / Jardí del castell

Curts a la fresca 
Sessió de curtmetratges de qualitat: primera sessió per a 
tots els públics i segona sessió per a majors de 16 anys. 
Una selecció de curtmetratges presentats i guardonats en 
festivals de tota Europa. 

Dimecres, 14

7 de la tarda /  Plaça de l’Església

Assaig obert  
“Acte sacramental”  
u Diables Keressus

8 del vespre / Plaça Major

Taller de sardanes 
a càrrec de Carles Roca

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.
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2/4 d’11 de la nit /
Plaça de la Pau

Pregó de Festes
 
Parlament de l’Il·lustre alcalde 
de la vila
Ramon Mullerat Figueras

Parlament del pregoner

Joe Brew

Lliurament de premis  
dels concursos de cartells,  
literaris i fotogràfics

Reconeixements a persones  
i entitats de la vila

Lliurament del ram 
a la Geganta de la vila

Naixement del Foc  
pels diables Keressus

El Joe és un home de Florida,  
un estat que va passar més temps 
com a colònia espanyola que com  
a estat americà. 

Va venir a Santa Coloma per 
primera vegada el 2012 i es va 
enamorar. Ara viu a la plaça de 
l’Església amb la seva dona,  
la Coloma, i els seus dos fills:  
la Ramona i el Galileo.

Té una empresa de gestió de dades 
i treballa sobretot en projectes 
d’epidemiologia i salut pública. 

La seva especialitat és el 
“survileance” (monitoreig)  
i control de brots de malalties 
infeccioses. Per això ha anat amb 
la seva família a viure a llocs molt 
diversos com Moçambic i el Nepal, 
però sempre ha acabat tornant  
a Santa Coloma.

A més d’estudiar dades de 
malalties (i publicar articles que 
ningú llegeix), també fa anàlisi de 
la política catalana i setmanalment 
publica articles a Vilaweb a la 
secció  “la dada d’en Joe Brew”.

Dimecres, 14

Espectacle  NOTES A L’ERA
ideat  per Cristina Martí Ninot 
i Toni Viñals Matas

Pianista Marc Garcia-Rami
Cantant  Toni Viñals Matas
Ballarina  Cristina Martí Ninot
Textos  Jordi Mas
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CARTELLS I FOTOGRAFIES  
DEL CONCURSOS DE FESTA 
MAJOR  
Vestíbul del Castell
 

EXPOSICIÓ “10 ANYS DE 
TEATRE” Naltrus Teatre
del 15 a 24 d’agost
Sala gran del Castell

EXPOSICIÓ  
FOTOGRÀFICA DELS CASTELLS. 
EL CARRO GROS
Sala dels arcs del Castell 

EXPOSICIÓ DE PINTURES
Alumnes del casal de jubilats
del 15 al 20 d´agost
de 7 a 9 del vespre
Casal de Jubilats

AVIFAUNA SEGARRENCA
Oberta tots el dies 
Visita comentada dilluns 10  
i dimarts 21 a la 1 del migdia.
Vestíbul biblioteca

Gràcies per col.laborar:

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

Exposicions

Unió Esportiva Santa Coloma

U E
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A LES 6 DE LA TARDA INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS

Dijous, 15

11 del matí  / Oficina de turisme 

Visita guiada “Santa Coloma Monumental”   
Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme. 

2/4 de 6 de la tarda / Sala de la Fusteria del Castell

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

7 de la tarda /  Sala de la Torre del Castell

Xerrada: La construcció d’El carro gros 
a càrrec de Francesc Anglès.
A continuació, inauguració de l’exposició homònima a la 
Sala dels arcs del Castell / Exposició fotogràfica dels Castells

9 del vespre / Plaça Major - Plaça de l’Església

La Revetlla de Festa Major 
La festa major ja és aquí! Ens trobem per decorar  
els carrers acompanyats pels Grallers de Santa Coloma. 
Pengeu la bandera al balcó! 
Acabem la feina a la plaça de l’Església amb  
un tast de productes colomins de la Cervesa Segarreta  
i de la Fleca l’Aresta.  
(tiquets a Ca la Cotillaire,10€, places limitades)
 
Tancarem la Revetlla amb música i bon ambient. Vine!! 
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Divendres, 16

11 del matí  / Oficina de turisme 

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

11 del matí / C/Major, 17 

Visita guiada a Cal Jaume Punto + tast de melmelades  
i vinagres Maria Soler, l’Art de la Conserva 
Preu tast 5 euros. Places limitades.
Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Tast: Obrador Maria Soler, Plaça Major 15 

2/4 de 4 de la tarda  /  Plaça Major

XVI 3x3 Bàsquet 
u C.B. Àguiles 

11 de la nit  / Plaça de l’Església

Nit de Júpiter: Actuació de les  
Sey Sisters
Concert celebració dels 
40 anys de La Segarra. 
Les germanes Edna, Yolanda 
i Khati són dones catalanes 
d’origen Ghanès que fan del 
Gospel i el Soul la seva eina 
per promoure  un missatge  
de superació, força, llibertat  
i empoderament de la dona.  
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Dissabte, 17

7 del matí

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

9 a 1 del migdia / Parc eòlic de Montargull

Sortida ornitològica: per a estudiar la migració  
dels rapinyaires
u  Associació Ornitològica Baixa Segarra

de 2/4 de 9 a 10 del matí / A l’abocador vell, camí del cementiri

Tirada al plat  Entrenament 
a les 10: Tirada Oficial
Premis per ordre de classificació i inscripció   
u Societat de Caçadors La Segarra de Santa Coloma

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

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

Tronada + Vermut Popular,  
Concert dels grallers SCQ.
Vine a sentir com tremola la plaça de l’Església  
amb la força de la Tronada 2019. Encesa per l’Alcalde  
i acompanyada per les autoritats.
u  Diables Keresus

7 de la tarda / Plaça de l’Església

Gran Exhibició Castellera  amb l’actuació  
de la Colla Tirallongues de Manresa  
i la Colla Moixiganguers d’Igualada

FESTA MAJOR / 15
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Dissabte, 17

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

Teatre “El secret de la Lloll” de Lloll Bertran 
Venda d’entrades: anticipada a l’Ajuntament (10€)  
i a taquilla 1 hora abans de la funció (12€)

a mitjanit  / Passeig de la Muralla

NIT JOVE  
amb KOERS, EBRI KNIGHT, VAN D´BOLO i DJ MONCHO
u Col·labora U.E. Santa Coloma i C.B. Àguiles  
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FESTA MAJOR / 19FESTA MAJOR / 19

Diumenge, 18

9 a 1 del migdia / Parc eòlic de Montargull

Sortida ornitològica: per a estudiar la migració 
dels rapinyaires
u  Associació Ornitològica Baixa Segarra  

de 2/4 de 9 a 10 del matí / A l’abocador vell, camí del cementiri

Tirada al plat  Entrenament 
a les 10: Tirada Oficial

Premis per ordre de classificació i inscripció   
u Societat de Caçadors La Segarra de Santa Coloma

Durant el dia / Piscina

Portes obertes Piscina
(Tot el dia entrada gratuïta. Supeditada a l’aforament)
Vine a refrescar-te i a agafar forces per continuar la festa! 

11 del matí / Oficina de turisme

Visita guiada “Santa Coloma Monumental”  
+ visita-tast a la Cerveseria Segarreta 
Preu tast 7E - Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme  
Tast: Cerveseria Segarreta

1/4 de 12 del migdia

Seguici popular a l’ofici
(Gegants de Santa Coloma portats per  
la colla Arreplegagegants, Tabalers infantils de Santa 
Coloma i Grallers de Santa Coloma).

de 12 a 2/4 de 2 del migdia / 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)
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Diumenge, 18

6 de la tarda  / Residència Mare de Déu del Carme 
2/4 de la 7 tarda / Inici al Portalet

Seguici Festiu de Santa Coloma de Queralt
u L’Esbart Dansaire Alt Gaià, Diables Keresus, Gegants 
de Santa Coloma portats per  la colla Arreplegagegants,  
Grallers de Santa Coloma i la colla de falcons de Capellades  

6 de la tarda  / Teatre Municipal L’Estrella

Concert amb La Rosaleda
(Entrada gratuïta). 
 

2/4 de 8 de la tarda / Passeig de la Muralla

Concert “Ballant damunt la lluna”  
dels The Penguins 

The Penguins arriben a Santa Coloma per presentar el seu 
espectacle infantil, Reggae per Xics, que és un èxit entre 
els més petits de tot Catalunya. Un espectacle d’aventures 
amb música jamaicana en directe. Serà inoblidable! 
Concert celebració dels 40 anys de La Segarra. 

8 de la tarda  / Plaça Major

Ballada de sardanes amb la Cobla Rosaleda

2/4 d’11 de la nit  / Plaça Major

Acte Sacramental i seguidament el Correfoc                                                                                                                      
u Colla de Diables Keresus

12 de la nit / Plaça Major

Versots
u Colla de Diables Keresus
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Diumenge, 18

En acabar els Versots   / Passeig de la Muralla 

NIT QUERACTIU,  
amb DJ OGT,  
DJ MINITAKS  
I DJ ALEX GASSOL

En acabar els Versots   / Teatre Municipal L’Estrella

Concert amb l’Orquestra La Rosaleda
Entrada gratuïta / Llotges lliures

FESTA MAJOR / 23

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 2019: 6 consumicions + got oficial: 10 euros
Tiquet tast productes colomins: 10 euros. Places limitades.

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

Cartell Festes de La Minerva 2019 Maria Pontnou 

FESTES DE LA MINERVA 2019
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Dilluns, 19

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

VII Mostra de productes de la Baixa Segarra, 

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

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

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

El burro del jocs 
Tallers infantils de tatuatges i bombolles.

de 12 a 2 del migdia / 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)
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Dilluns, 19

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

III 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
Aforament limitat i per ordre d’inscripció.
Mentre es fa la paella: concurs de titius. Amb el cafè, Dj’s! 

5 de la tarda / Al Parc Nou

Campionat PUMP TRACK, PARK9, 
Inscripció i lliurament de dorsals i, seguidament, baixades. 
Hi haurà obsequis per a tots els participants.
u Amics del Park9

6 de la tarda / Plaça major

Sardanes amb la cobla Sant Jordi

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)

7 de la tarda / Plaça de la Pau

IV Alça-la! -  Castells de caixes de cervesa 
(Inscripcions: 30’ abans) 
Aquest any es tornarà a intentar superar el rècord de 27 
caixes aconseguit fa dos anys.  Algú serà capaç?
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Dilluns, 19

12 de la nit / Fàbrica Segarreta

Correbars amb la Bandarra Street Orkestra. 
L’espectacular correbars de Santa Coloma torna a posar  
el poble de cap per avall. Música, proves, pirotècnia  
i beure us esperen! (Tiquets a Ca la Cotillaire) 

En acabar / Passeig de la Muralla

NIT DE LA MINERVA
 I tanquem el Dia de La Minerva ballant amb Pinocchio, 
versions indie i els colomins Te Jodes y bailas i We like 
Turtles. 

Dimarts, 20

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)

de 12 a 2 del migdia / 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) 
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Dimarts, 20

2/4 de 6 de la tarda / Plaça Major

12 Proves d’Hèracles, 
(Inscripcions 30’ abans) organitzat per l’esplai Cal Nialet. 
Vine a superar les proves més divertides amb els teus 
familiars!
u  Esplai Cal Nialet

6 de la tarda / Teatre Municipal L’Estrella

Concert amb La Selvatana, (3 €)

8 del vespre / Plaça Major

Sardanes amb La Selvatana   

11 de la nit / Esplanada del costat del pavelló

Castell de focs,  a càrrec de Pirotècnia Catalana  

12 de la nit / Teatre Municipal L’Estrella

Ball de fi de Festa amb  
la Cobla Orquestra La Selvatana  
(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

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,  
ARCADI PERALTA
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LA BONA FESTA MAJOR

Un any més estem a punt de celebrar la Festa Major del nostre po-
ble de Santa Coloma de Queralt, enmig de la calor de l’estiu, quan 
la terra de la Segarra ja està tota segada, ve la nostra Festa Major.  
Fer festa és tot un art, és retrobar-se amb els amics, familiars,  
parents, els altres petits i grans, amb tots en general. Gaudir de la 
companyia, dels teus i dels qui hem convidat sempre és quelcom 
important, és el tresor de l’amistat. Però perquè la festa arribi a tots, 
també hem de pensar en les persones grans, en les persones que no 
poden sortir de casa o estan a la residència. Anar a visitar-les també 
és fer festa, perquè per a elles és una festa sempre que reben una 
visita. És la millor festa, quan podem fer feliç a una altra persona. 
Sovint els ancians són els gran oblidats de la nostra societat, per 
això hem de pensar en ells i fer-los una estona de companyia. Fer 
festa també és fer les paus amb alguna persona que potser ens hem 
enfadat i no ens parlem, la podem trobar aquí i allà, una i altra ve-
gada; dir unes paraules amables fan molta festa i ens ajuden, a tots 
plegats, a gaudir de tots els actes que aquests dies se celebraran al 
nostre poble. No hem d’oblidar que la Festa Major del nostre poble 
està dedicat a la Minerva, a l’Eucaristia, i en aquesta celebració no 
hi hauria de faltar ningú. Per això us invito a tots a gaudir de la Festa 
Major, i a gaudir de l’Eucaristia i de la bona Festa. 

Mn. Joan F. Amigó Bartra
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DISSABTE 17
A la 1 del migdia
Brandada festiva de campanes

A 2/4 de 9 del vespre
Missa de vigília 

DIUMENGE 18
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia de la Minerva
Tradicional ofrena de l’Ajuntament i entitats. 
Predicarà el monjo de Poblet, P. Maties.  
En acabar cant de l’himne “Bons colomins”

Seguici de les autoritats amb Grallers de Santa Coloma, 
Tabalers infantils de Santa Coloma i Gegants de Santa Coloma 
portats per la colla Arreplegagegants

DILLUNS 19
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
en honor dels sants copatrons sant Roc i sant Magí

DIMARTS 20
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia
per a tots els difunts d’aquest últim any

DIMECRES 21
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’Eucaristia

Actes religiosos
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