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Festa Major 
Santa Coloma de Queralt

 Del 14 al 20 d’agost de 2013

Josep Nogué Massó. Santa Coloma de Queralt, 1897 (detall)
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Benvolguts vilatans i vilatanes,
Arriba la Festa Major, la festa més esperada, la nostra festa. La festa de l’amistat, de la 
cordialitat i de l’alegria. La festa que convida tots els colomins, els seus familiars i amics 
que viuen en altres indrets i que aquests dies ens visiten, a gaudir i a participar dels actes 
que la vila ofereix. 

L’Ajuntament ha fet un esforç per adaptar la nova seu del Consell Comarcal a les de-
pendències del castell. Aquesta nova seu permetrà atendre millor la ciutadania de Santa 
Coloma de Queralt i de les poblacions veïnes, ja que compta amb més espais i més am-
plis: oficina de recepció, despatxos per a tècnics comarcals, telecentre i aules de formació. 
S’han organitzat ja diversos cursos, entre d’altres, de formació per a joves i de formació 
per aturats de llarga durada. La formació ha de ser la base per poder superar aquests 
moments difícils que estem passant i segur que amb l’esforç i la col·laboració de tots ens 
en sortirem.

Tres fets, al meu entendre, marquen els esdeveniments culturals i patriòtics més impor-
tants de l’any 2013 a la nostra vila i arreu de Catalunya:

L’Any Nogué. A casa nostra commemorem el 40è aniversari de la mort de l’il·lustre pintor 
nat a Santa Coloma de Queralt, en Josep Nogué i Massó. Una sèrie d’actes i activitats 
que ha programat l’Associació Cultural Baixa Segarra, organitzadora de l’esdeveniment, 
donaran a conèixer als nostres vilatans la vida i l’obra d’aquest polifacètic colomí.

El centenari del naixement del gran poeta, dramaturg i novel·lista Salvador Espriu i Cas-
telló, un dels autors i patriotes més insignes de les lletres catalanes. “Ens mantindrem 
fidels per sempre més al servei d’aquest poble”, aquesta frase d’Espriu cal que romangui 
a la memòria de tots nosaltres.

I la pròxima diada de l’11 de setembre, quan els catalans haurem de demostrar davant 
del món que som un poble unit, que sabem on volem anar, que volem decidir democràti-
cament el nostre futur i que hi hagi una solidaritat més justa i equilibrada per a tots els 
pobles i nacions d’Europa. 

Per acabar, no puc deixar d’agrair el treball desinteressat de totes les entitats i associa-
cions de la vila –juvenils, escolars, esportives, culturals, lúdiques... Enguany, però, vull 
donar les gràcies molt especialment als Amics del Romesco, que durant vint anys han 
organitzat aquesta magnífica festa. A tots, moltes gràcies per fer viu el nostre poble.

Engalaneu els balcons, participeu de la festa i que tinguem tots una bona Festa Major.

Ramon Borràs i Ramon  
Alcalde de Santa Coloma de Queralt
Agost de 2013
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Ja ha arribat l’estiu,
i amb l’estiu ja ha arribat també la calor –enguany li ha costat una 

miqueta més, però ja la tenim aquí. I amb l’estiu també arriba la Fes-

ta Major. En la nostra cultura mediterrània, les festes majors formen 

part de la vida de cada poble i de tothom. 

Ens acostem a la Festa Major de Santa Coloma, dedicada a la “Mi-

nerva”, a l’Eucaristia. Que sapiguem fer una bona festa tots plegats 

i tinguem temps per a tot: per als amics, per al descans, per a la 

nostra família... i també per a Déu.  Déu ens estima en un amor 

etern. Déu ens estima sempre i es recorda sempre de nosaltres. Cal 

que també nosaltres sapiguem recordar-nos d’Ell i donar-li gràcies 

per tot el que ens ha donat i per tot el que ens donarà de cara al 

futur. L’abundància del seu amor ens envolta cada dia: el sol surt per 

a nosaltres, les estrelles brillen per a nosaltres, l’aire que respirem és 

gratuït per a tots nosaltres. La vida és un do i conèixer Déu, un premi 

que sols l’assaboreixen els qui el busquen de debò. La Festa Major 

de l’Eucaristia ens convida a obrir el nostre cor a la festa més gran, 

a la festa dels escollits de Déu, a la festa del seu regne, que serà 

una cosa formidable, on totes les perspectives i tota la imaginació 

quedarà superada per la realitat de Déu. Enmig d’un món que passa, 

Déu ens crida a participar d’una festa que no passarà mai; enmig 

d’un món on sovint regna la injustícia, Déu ens crida a una festa de 

felicitat per a tots; enmig d’un món sense sentit, Déu ens crida a la 

festa de la plenitud que corona el sentit de la nostra vida i de tot el 

que hem fet amb amor. 

Que la Festa Major de Santa Coloma sigui una festa des de dins del 

cor amb la joia de l’Esperit Sant. 

Bona Festa Major a tots, cordialment

Mn. Joan Francesc Amigó 
Rector de Santa Coloma de Queralt



4 / FESTA MAJOR

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. 
Seguici de les autoritats  amb els gegants, diables i grallers de Santa Coloma
En acabar cant de l’himne “bons colomins”

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

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

A 1/4 d’1 del migdia
Visita de l’església parroquial i del campanar 
La visita es farà fins a les 2 del migdia i tindrà l’aforament limitat

DiMarts 20
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’eucaristia

A 2/4 de 6 de la tarda

Conferència “sobre els màrtirs a l’església”
per Mn. Joan Galtés, vicari espiscopal de Barcelona
i  doctor de la Història  de l’Església.

DiMeCres 21
A 2/4 de 12 del migdia
Celebració de l’eucaristia
A continuació testimoni de diversos joves de 
la comunitat del Cenacle, que surten de l’addicció a la droga.

Actes religiosos
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Programa oficial d’actes
14  dimecres

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

Espectacle musical
Cantata:
“La Dansa de Santa Coloma”
Lletra, Jordi Mas
Música, Pol Pastor
Organitza: CORxeretes

Pregó de Festes
Lliurament de premis 
i plaques de reconeixement

Pregó a càrrec del 
Sr. José María Luzón Nogué,
nét de Josep Nogué Massó

Entrega del ram de lluïment a la geganta Coloma
pel Corxeretes, en el seu 10è aniversari.

Cloenda musical
pel grup Xiuxiueig del Corxeretes

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

Seguiadament Naixement del foc, 
encès pels Grallers de Santa Coloma en el seu 30è aniversari.
Organitza: Diables Keresus

La Comissió de Festes es reserva  
el dret a modificar el programa  

en cas de necessitat

Producció, disseny i impressió: Publicitat Tafaner
Disseny portada i pàgines any Nogué: Raquel Cadens
Fotografies cedides per Frederic Vallbona, Jordi Gassó, 
Associacions i Grups Musicals
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15  dijous

A 2/4 d’1 del migdia
a la sala dels Merlets del Castell  
Presentació Festes de La Minerva 2013

Xerrada 
“El patrimoni colomí dispersat pel món”
a càrrec de Damià Amorós Albareda

A les 6 de la tarda
al camp de futbol
Partit amistós 3a Catalana
UE Santa Coloma de Queralt & CF Solsona

A les 6 de la tarda
a la plaça del Portal
Cercavila de Festa Major amb els Diables Keresus, 
els Geganters acompanyats pels Grallers de Santa Coloma, 
el Ball de Cercolets de Santa Coloma acompanyat de flabiol 
i tamborí, el Ball de Nans de Santa Coloma acompanyat de 
clarinet i acordió diatònic, el Ball Pla de Sant Magí acom-
panyat d’una petita banda i la colla infantil dels Diables 
Carranquers de Cervera. Tots els músics són colomins.

Plaça del Portal, raval dels Capellans, portal del Vicari, carrer 
Major, carrer del Mig i plaça Major.

Organitza: Diables Keresus, Geganters i Grallers de Santa 
Coloma.

A 2/4 de 8 del vespre
a la sala Gran del Castell
Inauguració Any Nogué

A les 10 de la nit
a l’entrada del Castell
Concert d’estrena del Cor Vint-i-u 
juntament amb el grup
Xiuxiueig del Corxeretes

FESTA MAJOR / 6

Disseny cartell: Míriam Rialp
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16  divendres

A les 4 de la tarda
a la plaça Major
10a edició de Bàsquet Campionat de 3x3
Organitza: Club Bàsquet Àguiles
Patrocina: Plasfoc, Bar la Segarra, Bara Ferreters,
Centre estètica Gemma Figueras, Sendra Consum, 
Farmàcia Sabaté, Instal·lacions Bartra 
i Ajuntament de Santa Coloma
 

A 2/4 d’11 de la nit
al Teatre Municipal L’Estrella
Teatre musical
Estrena d’Un sopar amb salsa
per Teatre la Tropa de Santa Coloma de Queralt

12 de la nit
a la plaça de l’Església
La Nit de Juno

Pribiz (pop acústic) 
Verd i Blau (jazz)

Les localitats seran numerades menys les llotges que seran respectades per als propietaris. 
Venda d’entrades a L’Estrella una hora abans de la funció. Anticipades, els dies 12 i 13 d’agost 
de 12 a 2 del migdia. Preu: 10€

Pribiz

Verd i Blau

FESTA MAJOR / 7
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17  dissabte

A les 9 del matí
a la plaça Major
III Cursa Popular d’orientació Fita Colomina
Organitza: Agrupació Els Xops
(Programa a part)

A les 10 del matí
a la plaça Major
Torneig d’escacs  de partides 
“llampec” a 5 minuts 
i exhibició d’escacs gegants
Organitza: Associació d’Escacs 
de Santa Coloma de Queralt

5 minuts abans de la 1 del migdia
al carrer Major
La Tronada 2013

A les 12 del migdia, Inauguració d’exposicions

 Sala Gran del Castell “Josep Nogué Massó, una trajectoria vital”
Sala dels Arcs del Castell Exposició peces de vidre i quadres de
  Carme Domenjó Miquel 
 Entrada del Castell Exposició del concurs de fotografies 
 Sala Coperal “Programes de Festa Major” (1931-2012)

 Sala Trias Exposició de rellotges
 Llar dels Jubilats Exposició de pintures
 Cal Nialet Exposició de pintures Tomeu Montagut

Durant el pregó de la Festa Major es vendrà el conte 
La dansa de Santa Coloma de Queralt conjuntament amb el CD

Exposicions
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17  dissabte

A 2/4 de 6 de la tarda
al passeig de la Muralla
XXIII Trobada de Gegants - Plantada de Gegants  

A 2/4 de 7 de la tarda
Cercavila

Passeig de la Muralla
Raval de Jesús
Raval de Santa Coloma
Plaça del Portal
Raval dels Capellans
Portal del Vicari
Carrer Major
Carrer del Mig
Plaça Major

A les 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Major 
Presentació de les colles i lliurament de records

Ballada final
Organitza: Colla Geganters de Santa Coloma de Queralt

FESTA MAJOR / 9
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17  dissabte

A les 12 de la nit
Lloc de trobada: davant L’Estrella
La Marrada 2013 
Itinerari pels bars de la vila amb jocs i sorpreses, acompanyats 
dels Always Drinking Marching Band

A la 1 de la nit 
al passeig de la Muralla, 
La Nit de Júpiter
 Pepet i la Marieta 
 Te Jodes y Bailas (indie, electro, house Hits)
 Puentenuevo! (indie, rock, electro)
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18  diumenge

A 3/4 d’11 del matí
Seguici popular a ofici

A la 1 del migdia
a la plaça Major
Lluïments dels Geganters 
i Grallers de Santa Coloma.

A les 5 de la tarda
al bar L’Estrella
Torneig de FIFA 13

A 2/4 de 7 de la tarda
a la plaça Major 
Espectacle familiar:
Somnis d’Alícia pel Teatre Nu
 (es prega puntualitat)

A les 8 del vespre
a la plaça Major
Sardanes 
amb la Cobla Tàrrega
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18  diumenge

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

Plaça del Portalet, 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
Organitza: Diables Keresus.

A la 1 de la nit
a la plaça Major
Ball amb el grup Banda Sonora

A la 1 de la nit
al passeig de la Muralla
La Nit de La Minerva
The Free Fall Band / oques Grasses / We Like Turtles

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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19  dilluns

De 9 a 2 del migdia
al carrer Major
Mercat i mostra de productes de la Baixa Segarra
Organitza: Santa Coloma en Transició

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

D’1/4 d’1 a 2 del migdia
a l’església parroquial
Jornada de portes obertes: 
visita a l’església i al campanar

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

De 5 a 8 del vespre
al Parc Nou
Campionat BTT DIrT.
Organitza: Club Ciclista

A les 7 del vespre
a la placeta del Portal (carrer Major)
Espectacle Infantil
 Mag Kentta

A 2/4 de 8 del vespre
a la plaça Major
Sardanes amb 
la Cobla Sant Jordi
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JorNADA DE PorTES oBErTES
CAPELLETA DE SANT MAGÍ

Dilluns 19 d’agost de 2013,

festa de SANT MAGÍ,
la Capelleta estarà oberta  

d’11 a 2/4 de 2h.

Carretera de la Llacuna, km 1   
SANTA COLOMA DE QUERALT
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19  dilluns

A 2/4 de 10 de la nit 
a la plaça de l’Església
Sopar Popular 
(s’acabarà amb bingo i concurs de titius)

A 2/4 de 12 de la nit
al passeig de la Muralla
Sisters of a Town (grup Colomí)

La Loca Histèria
Disco Mobil

A les 12 de la nit
a la plaça Major
Ball amb l’orquestra 
La Montecarlo
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20  dimarts

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

A 2/4 de 6 de la tarda 
lloc de trobada: pati del Castell
Les 12 proves d’Heracles  (gimcana entre pares i fills)

A 2/4 de 6 de la tarda
a l’església 
Conferència “Sobre els  Màrtirs a l’Església”
per Mn. Joan Galtés, vicari espiscopal de Barcelona
i doctor de la Història  de l’Església

A les 6 de la tarda 
al Teatre Municipal L’Estrella
Concert amb l’orquestra Selvatana

FESTA MAJOR / 15

Nota: 
Les llotges estaran reservades per als propietaris.
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20  dimarts

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 2013 (8 consumicions + got oficial):  10 euros
Tiquet sopar popular: 12 euros (pica-pica, amanida, fideuà,  productes El Pastoret, 
cafè, vi, aigua, refrescs i cervesa.)
samarreta oficial 2013: 8 euros
Les inscripcions per a les 12 Proves d’Heracles i al torneig de FiFa13 
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

Penja la bandera 
al balcó! 

Fem més bonica 
la Festa!

FESTES DE LA MINERVA 2013

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

A les 8 del vespre
a la sala dels Merlets del Castell
Xerrada: “La defensa de les llibertats: 
de la Guerra dels Segadors al Decret 
de Nova Planta (1640-1716)” 
a càrrec del Sr. Josep Maria Porta Balanyà

A 2/4 de 10 de la nit
al camp de futbol 
Sopar a la Fresca (Reserves al 664 49 79 58)
Organitza: UE Santa Coloma de Queralt 

A les 11 de la nit
al camp de futbol
Castell de foc a càrrec de Pirotècnia Catalana

A les 12 de la nit
al Teatre Municipal L’Estrella
Ball de fi de Festa 
amb l’orquestra Selvatana

Preu: 12 euros

Nota: 
Les llotges estaran 

reservades per 
als propietaris.

Interpretació del quadre de Josep Nogué Massó Tierra franciscana 
pintat per Maria Soler Doménech.  

Aquests quadres formaven 
part de l’exposició Els jubilats 
pinten Nogué Massó feta a la 
sala gòtica del castell des del 
18 de maig al 2 de juny passat.

Interpretació del quadre de Josep Nogué Massó Vista de Jaén pintat 
per Rosa Cases Sendra. 
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Interpretació del quadre de Josep Nogué Massó Tierra franciscana 
pintat per Maria Soler Doménech.  

Aquests quadres formaven 
part de l’exposició Els jubilats 
pinten Nogué Massó feta a la 
sala gòtica del castell des del 
18 de maig al 2 de juny passat.

Interpretació del quadre de Josep Nogué Massó Vista de Jaén pintat 
per Rosa Cases Sendra. 
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Interpretació del quadre de Josep Nogué Massó Tierra franciscana 
pintat per Maria Soler Doménech.  

Aquests quadres formaven 
part de l’exposició Els jubilats 
pinten Nogué Massó feta a la 
sala gòtica del castell des del 
18 de maig al 2 de juny passat.

Interpretació del quadre de Josep Nogué Massó Vista de Jaén pintat 
per Rosa Cases Sendra. 

Quan la calor sol ser més feixuga i després de segar, els colomins ens trobem per celebrar 
la nostra Festa Major. Són dies de festa, de xerinola i de retrobar vells amics. És temps de 
recuperar antigues tradicions amb nous continguts o, fins i tot, és temps de refrescar la 
memòria popular de vells personatges a punt de ser oblidats.

Des de fa molts anys la denominació de Festa de la Minerva era reservada estricta-
ment als actes religiosos de la Festa Major, però des de fa un temps el jovent l’ha recu-
perat també per a les seves iniciatives fresques i originals d’aquests dies. És el que dèiem: 
innovar respectant la tradició.

En aquesta línia d’actualitzar vells records, la Comissió Any Nogué ha volgut treure 
la pols de la memòria d’un vell pintor que només una petita part dels colomins d’avui, 
aquells que passen la seixantena d’anys, poden recordar com a un ancià venerable que 
cap a finals dels anys seixanta del segle passat pintava pels nostres carrers, sovint acom-
panyat del recordat Marcel·lí Bosch de cal Macianet. És una memòria boirosa i llunyana 
que de cap manera identifica un magnífic artista amb una notabilíssima obra pictòrica 
realitzada en molts llocs d’Europa, d’Espanya i de Catalunya, que podreu admirar a la 
Sala Gran del Castell. 

Nogué Massó va néixer al carrer Major, a l’antic número 12, a Cal Vermella. Tot i 
que marxà només amb cinc anys, sempre recordà la seva Santa Coloma natal i quan li 
fou possible hi retornà. Els seus primers records d’infant , segons explica en les seves 
memòries, són les col·laboracions del seu pare Josep Nogué Rovira en la vida social 
colomina com a actor al local de l’Estrella –l’Estrella Vella, és clar- o com animador de 
la Festa Major de 1884 en què, després de diversos intents, aconseguí fer volar un estel 
gegantí davant l’admiració de tot el poble. Si bé Nogué Massó va passar gairebé tota la 
seva vida fora de la vila, mai la va oblidar. L’hi tornem a trobar l’any 1898, el 1941, el 
1965 i moltes més vegades en els últims anys de la seva vida. 

Us demanem la vostra col·laboració per fer més rodona la recuperació de la memòria 
d’aquest artista: aneu a visitar l’exposició Josep Nogué Massó, una trajectòria vital i feu-ne 
difusió entre els vostres familiars i amics, d’aquí o de fora. Ajudeu els nens i nenes o nois 
i noies que, a través dels programes escolars dels centres d’ensenyament de la vila i amb 
el suport del Servei Pedagògic del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, 
visitaran l’exposició i hauran de treballar-hi una mica. Seguiu el programa d’activitats 
que hi estan relacionades, com les visites guiades, conferència, concert de cloenda... I si 
voleu tenir un record perenne d’aquesta magnífica i excepcional exposició compreu el 
catàleg que s’ha editat. Val la pena.

ACBS
Comissió Any Nogué
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Interpretació del quadre de Josep Nogué Massó Tierra franciscana 
pintat per Maria Soler Doménech.  

Aquests quadres formaven 
part de l’exposició Els jubilats 
pinten Nogué Massó feta a la 
sala gòtica del castell des del 
18 de maig al 2 de juny passat.

Interpretació del quadre de Josep Nogué Massó Vista de Jaén pintat 
per Rosa Cases Sendra. 

Quan la calor sol ser més feixuga i després de segar, els colomins ens trobem per celebrar 
la nostra Festa Major. Són dies de festa, de xerinola i de retrobar vells amics. És temps de 
recuperar antigues tradicions amb nous continguts o, fins i tot, és temps de refrescar la 
memòria popular de vells personatges a punt de ser oblidats.

Des de fa molts anys la denominació de Festa de la Minerva era reservada estricta-
ment als actes religiosos de la Festa Major, però des de fa un temps el jovent l’ha recu-
perat també per a les seves iniciatives fresques i originals d’aquests dies. És el que dèiem: 
innovar respectant la tradició.

En aquesta línia d’actualitzar vells records, la Comissió Any Nogué ha volgut treure 
la pols de la memòria d’un vell pintor que només una petita part dels colomins d’avui, 
aquells que passen la seixantena d’anys, poden recordar com a un ancià venerable que 
cap a finals dels anys seixanta del segle passat pintava pels nostres carrers, sovint acom-
panyat del recordat Marcel·lí Bosch de cal Macianet. És una memòria boirosa i llunyana 
que de cap manera identifica un magnífic artista amb una notabilíssima obra pictòrica 
realitzada en molts llocs d’Europa, d’Espanya i de Catalunya, que podreu admirar a la 
Sala Gran del Castell. 

Nogué Massó va néixer al carrer Major, a l’antic número 12, a Cal Vermella. Tot i 
que marxà només amb cinc anys, sempre recordà la seva Santa Coloma natal i quan li 
fou possible hi retornà. Els seus primers records d’infant , segons explica en les seves 
memòries, són les col·laboracions del seu pare Josep Nogué Rovira en la vida social 
colomina com a actor al local de l’Estrella –l’Estrella Vella, és clar- o com animador de 
la Festa Major de 1884 en què, després de diversos intents, aconseguí fer volar un estel 
gegantí davant l’admiració de tot el poble. Si bé Nogué Massó va passar gairebé tota la 
seva vida fora de la vila, mai la va oblidar. L’hi tornem a trobar l’any 1898, el 1941, el 
1965 i moltes més vegades en els últims anys de la seva vida. 

Us demanem la vostra col·laboració per fer més rodona la recuperació de la memòria 
d’aquest artista: aneu a visitar l’exposició Josep Nogué Massó, una trajectòria vital i feu-ne 
difusió entre els vostres familiars i amics, d’aquí o de fora. Ajudeu els nens i nenes o nois 
i noies que, a través dels programes escolars dels centres d’ensenyament de la vila i amb 
el suport del Servei Pedagògic del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, 
visitaran l’exposició i hauran de treballar-hi una mica. Seguiu el programa d’activitats 
que hi estan relacionades, com les visites guiades, conferència, concert de cloenda... I si 
voleu tenir un record perenne d’aquesta magnífica i excepcional exposició compreu el 
catàleg que s’ha editat. Val la pena.

ACBS
Comissió Any Nogué


