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La festa de tots, oberta i diversa

Bartomeu Muñoz i Calvet.
Alcalde de
Santa Coloma de Gramenet.

Any rere any, la Festa Major d'Estiu ens permet a colomencs i colomenques el retrobament amb els veïns, els amics i la ciutat. És
la més important cita anual amb la nostra cultura i les nostres tradicions, i ho és, també, amb la festa i l'esbarjo.
Tots som Festa Major per què tots i totes en som protagonistes.
Festa és participar, compartir, i amb aquest esperit, la programació d'enguany inclou un ventall molt ampli d'ofertes amb la voluntat que tothom —joves, grans, petits, famílies— puguin trobarhi propostes interessants
Efectivament, a la Festa, les persones són les protagonistes. I enguany també hem volgut que aquest protagonisme el tinguin de

manera especial els artistes i els creadors locals que, amb el seu
treball, han aconseguit guanyar-se reconeixement i prestigi
arreu del país. Projectes col•lectius com el Passatge Insòlit, FM
Sintonitzza (FISC), el Cortocircuït i el grup La Kinky Beat són
exemples i referents del segell colomenc dins i fora de la ciutat,
per la seva personalitat i voluntat d'innovació.
La Festa Major és la festa de les entitats i dels col•lectius, dels
veïns i de les veïnes, és una festa diversa i oberta a tots.
Gaudim de la festa, amb civisme, amb esperit participatiu. Divertim-nos plegats.
Bona Festa Major.

OPINIÓ
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La Festa Major d’Estiu de
Santa Coloma són quatre dies de retrobament
ciutadà en què , any rere any, comença la nova
temporada; són dies per gaudir, viure la ciutat
i participar en les activitats del programa, per
renovar les il•lusions i l'esperit ciutadà per als
següents mesos.
Aquest any, la Festa Major d'Estiu —com no
pot ser d'altra manera— posa a l'abast activitats i espectacles per a les diverses demandes
i gustos. Els joves, les famílies, els grans, els
més petits, els esportistes, els amants de les
tradicions populars i els interessats en els més
diversos estils musicals, trobaran en el progra-

Con el final de las vacaciones estivales Santa Coloma se prepara, una vez
más, para vivir con intensidad su Fiesta Mayor, la cual supone un paréntesis en la vida cotidiana. Durante unos días la ciudad se transforma en un espacio en el que
familias, amigos y vecinos comparten alegrías, un
espacio de encuentro de la cultura, las tradiciones
y la diversión.
Los protagonistas de nuestra Fiesta Mayor han de
ser los colomenses, a quienes el gobierno municipal tiene la obligación tanto de ofrecer un programa de fiestas variado y de calidad que incluya actividades culturales y lúdicas adecuadas a las

Fa tota la sensació que el
programa s'ha fet amb poca
il•lusió, com si toqués fer-lo
i s'hagués de passar el tràmit “cobrir l'expedient”. Un exemple: les banderoles penjades als carrers de Santa Coloma a finals de juliol eren les de l'Expocoloma. Aquest
any no tindrem cap activitat al teatre, tancat durant dos anys, tampoc no tindrem la cursa popular, deu tenir alguna cosa a veure que l'alcalde prometés unes pistes d'atletisme per a Santa
Coloma que ara ja no vol fer, i algunes contractacions s'han fet a corre-cuita. Almenys la festa
serveix, ni que sigui uns dies, per fer activitats
destinades a la gent jove de la ciutat, la mateixa

La Festa Major arriba just
després de vacances, ben a
l'inrevés del que en va ser l'origen (va néixer per acomiadar
els senyors de Barcelona que estiuejaven aquí i ara en
celebra el retorn). Però diu una llegenda urbana que
les males notícies (acomiadaments, expropiacions,
retallades...) arriben a l'hora de plegar o l'últim dia
abans de vacances. Així no deixen marge, i abans no
es reacciona ja està tot dat i beneït: qui dia passa, any
empeny. A final de juliol aquest govern va decidir vendre la CIBA a una constructora perquè hi faci un nou
bloc de ciment (i ja en van...) per encabir-hi més i més
pisos; van fulminar una part del poc patrimoni local
que encara queda; van modificar les normes urbanís-

La Festa és una mica
més de Santa Coloma
ma de festes ofertes que els poden ser d'interès.
Però, a més, enguany s'ha volgut donar especial visibilitat a un ben nodrit grup d'artistes i
creadors colomencs que, amb un treball
magnífic cadascú en la seva disciplina, han
aconseguit situar-se en les primeres llistes del
país. D'aquesta diversitat, projecció i qualitat
professional autòctones, que s'han inclòs als
diversos actes de la Festa, en podrem gaudir ja
des del pregó de Festa Major, a càrrec de Paco

Nuestra Fiesta Mayor,
la fiesta de todos
necesidades de todos los ciudadanos, como la de
poner todos los medios a su alcance para garantizar que durante estos días nuestra ciudad sea un
modelo de civismo, donde la diversión sea compatible con el respeto a las personas y a la limpieza.
Nuestra Fiesta Mayor es una fiesta abierta y participativa y supone una oportunidad de hacer de
Santa Coloma una ciudad más cercana, más acogedora y más cívica. Todo ello no sería posible sin
el trabajo y el esfuerzo que realizan a lo largo del
año tanto las entidades como la Comisión de Fies-

Una Festa Major de
tràmit: ens mereixem més
que ha de marxar cada setmana per trobar les
ofertes d'oci que aquí no té. I Can Zam seguirà
sense activitats, tret dels focs, just quan l'alcalde
ha modificat unilateralment l'acord ciutadà sobre Can Zam. I després, toca l'Expocoloma, sense haver introduït els canvis estructurals necessaris que el comerç local demana davant de la
crisi econòmica que patim.
ICV-EUiA volem una Festa Major il•lusionant i integradora. Per això cal fer actes a cada barri, obrir
Can Zam a la ciutadania amb una fira d'entitats i

Pim, pam, pum, Festa
Major?
tiques (les constructores podran construir encara
més i més pisos i més petits; no us recorda l'exministra dels pisos de 30 metres...?) i van “reordenar” el
parc de Can Zam i el van deixar sense pistes d'atletisme i amb un “espai reservat” per construir-hi vés a
saber què. Tot això per decret i per la via del pim-pam.
Alguns partits i entitats vam presentar més de cent
al•legacions creient que almenys les prendrien en
consideració, però res de res. Demostrant tot un rècord, en escassament quatre dies i dos fulls el govern
socialista ha rebutjat (per decret també) totes les

Cordero, prestigiós i guardonat sommelier de
Santa Coloma.
Anem a tots els actes. Vivim-los i gaudim-ne.
Però d'una manera especial fem-ho en els actes on hi ha artistes i creadors colomencs. Són
més nostres i reflecteixen més i millor el tarannà i la manera de ser de la ciutat.
És la nostra Festa. Que ens ho
passem bé. Bona Festa Major!

Joan Carles Mas i Bassa, portaveu
del Grup Municipal Socialista

tas, a quienes agradecemos su labor.
Ahora toca disfrutar de las fiestas, es el momento
de los amigos, de la alegría. Es el momento de pasarlo bien, pero siempre respetando las normas
de civismo y convivencia y siendo respetuosos
con el medio ambiente. Entre todos podemos hacer que las fiestas de Santa Coloma sean las mejores del Barcelonès.
Desde el Grupo Municipal Popular les deseamos a todos los
colomenses una muy feliz
Fiesta Mayor.

Ma. Carmen Sáez Belver, presidenta del Grup Municipal Popular

activitats complementàries, renovació i imaginació per introduir noves activitats com han sabut
fer altres ciutats de l'entorn i donar més facilitats
a les entitats, autèntiques protagonistes de la festa. S'ha de felicitar les entitats colomenques i els
grups i artistes locals; ells salvaran el programa i
ens donaran el millor de si mateixos per gaudir
de la Festa Major que ens mereixem.
Bona Festa Major! Visca Santa Coloma!

Siscu Sánchez Traveria, portaveu
del Grup Municipal d’ICV-EUiA

al•legacions presentades i (altre cop pim-pam) ho
van fer en l'últim ple (finals de juliol) i ha silenciat totes
les altres opinions en els mitjans de comunicació.
Quan comenci setembre, panem et circus, festa i pandereta per fer oblidar que el patrimoni, la CIBA i el
PGM ja són història i que la Festa Major serà sota mínims, amb atraccions ben escarides, sense xiringuitos
ni teatre al carrer ni gairebé Comissió de Festes, que no pot decidir ni qui farà el pregó... Per sort,
però, si ens ho proposem, hi ha altres maneres de fer ciutat.

Manel Olivés i Juanola, portaveu del Grup Municipal de CiU

ESPECIAL FESTA MAJOR D’ESTIU
Barón Rojo, Tània G, The Chanclettes i Salsa de
Reyes seran els atractius de la programació de nit

L

a mítica banda de rock Barón
Rojo és el gran atractiu de la Festa.
Els components d’aquest grup són
unes autèntiques llegendes. Al llarg
de més de vint-i-cinc anys han compartit escenari amb tots els grans del
heavy. El 2008 es mantenen en plena
forma i amb ganes de donar-ho tot a
sobre de l'escenari. I per escalfar
motors, la nit del diumenge estaran
acompanyats de Crisis Alma. Una
autèntica nit de cuir i metall.
Les nits de la Festa oferiran altres
sorpreses, com les participacions de
Tània G en la marató llatina de dissabte a la plaça de la Vila, de Rufino y
Don Domingo i de l’orquestra cubana Salsa Reyes.
Rufino y Don Domingo han saltat del
YouTube a enregistrar un disc amb
una multinacional i col•laboradors de
primera fila. Interpreten rumba catalana de tota la vida, però influïts pel
pop, el rock i el funk i a un ritme frenètic i que ens farà ballar sense parar.
Salsa de Reyes és una orquestra cubana afincada a Barcelona amb una
àmplia experiència en actuacions a
tot Europa. Es caracteritza per la seva sonoritat contemporània, basada
en un repertori de temes populars
cubans, barrejat amb altres estils llatins. El perfecte sentit de ritme, les

veus melòdiques i el domini escènic.
A l’intermedi, la colomenca Tània G,
concursant de la darrera edició
d’Operación Triunfo, interpretarà els
temes que la van donar a conèixer.
L’altra plat fort de les nits de Festa
Major és The Chanclettes. Gold. Passió pel Turmix Playback és el títol de

l’espectacle que presentaran a la
nostra ciutat. Es tracta d’un daurat
recorregut pel més hilarant d'aquestes TransMuses catalanes. No parareu de riure perquè no són creïbles:
The Chanclettes son increïbles! Espectacle per a qualsevol ànima cosmopolita.
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Sona Coloma, una
proposta musical
nova i de qualitat
Qui va dir que a Santa Coloma no
es fa música? Sona Coloma demostrarà que és més aviat el contrari. Sona Coloma és una proposta que es presenta com a una
de les grans novetats d’aquesta
Festa.
A la plaça de la Vila, Ix!, amb el
seu pop melòdic manufacturat al
Centre de Creació Musical Molinet. Joglars e Senglars, que tornen a actuar després d'un temps
de descans per oferir-nos la seva
particular interpretació de les
melodies tradicionals celtes, i
Rumborrachera, que tancarà la
nit amb una gran festa de pachanga i buen rollito.
I al pati del Mas, més propostes
per descobrir, sentir i gaudir.
Però aquí podem incloure la banda que tancarà la Festa. La Kinky
Beat, amb arrels colomenques,
arriba immersa en el seu Karate
Tour, on presenten el tercer disc
d'estudi de la formació. Una gran
descàrrega d'energia positiva, un
autèntic terratrèmol rítmic on es
barregen diferents estils musicals
per crear l'autèntic “kinky style”,
i en el qual comptarem amb la
presència de convidats sorpresa.

Subterranean Kids, Travolta i
Tachenco encapçalen el cartell
del Sintonitzza-F
FISC

S

intonitzza-FISC, el festival de
música independent que se celebra
les nits de divendres i dissabte al
parc d’Europa, dóna un pas endavant pel que fa a la diversitat i prestigi dels grups que hi actuaran. La primera nit del Sintonitzza-FISC té un
marcat perfil rock/hardcore, amb els
llegendaris Subterranean Kids com
a caps de cartell. La banda que va
encapçalar l'escena hardcore barcelonina durant els anys noranta va
tornar als escenaris el 2007 amb un
nou àlbum i una gira estatal que ara
els porta al Sintonitzza. Abans que
ells, It's Not Not i el seu so after-punk
d'estil anglosaxó; el trio Nothink,
presentant el CD Spotlights, i els irreverents Los Carradine, incondicionals de Devo i The Clash, animaran
els nombrosos assistents a una nit
de rock en majúscules.
A l'escenari Baremoto, The Movidas
i Herois de la Katalunya Interior de-

mostraran que la música electrònica
i el bon humor són la millor combinació possible per a una nit de festa.
Dissabte acull el bo i millor de l'escena independent musical del moment. Love of Lesbian ha recollit excel•lents crítiques dels mitjans
especialitzats i una resposta unànime del públic. Manos de Topo,
s'han convertit gràcies a MySpace
en un fenomen de selectes minories,
i Tachenko i Travolta, hereten el savoir faire de grups mítics com El
Niño Gusano i Surfin Bichos i Mercromina, respectivament.
Tachenko es va formar el 2002. Dos
dels integrants d’aquest quintet
provenen de Niño Gusano, grup fonamental en la música alternativa
espanyola dels 90. Es van unir a Sebas Puente, jove lletrista que a més
atresorava algunes cançons, i van
començar una nova marxa al costat
de diversos músics saragossans.

D’altra banda, Joaquín Pascual i
Carlos Cuevas tornen amb nou projecte, Travolta. Després de Surfin Bichos i Mercromina, estava clar que
no podien trigar molt a comunicar
les seves noves inquietuds. Aquesta
vegada, acompanyats de nous tripulants de viatge, que per primera
vegada surten a la llum (Francisco

Cuerda i Ana Galletero) però que
amb les ganes més altes que mai
prometen noves sensacions, nous
viatges i concerts estel•lars.
Tancaran la nit els duos Hidrogenesse i Electronikboy. Inclassificables i, tanmateix, imprescindibles.
Elegant música electrònica, que es
pot ballar i escoltar

4

ESPECIAL FESTA MAJOR D’ESTIU
Des del rock dur de Barón Rojo fins als inclassificables Hidrogenese, passant per
grups avantguardistes com Tachenco,
Subterranean Kids i Travolta, l’espectacle
colorista de The Chanclettes o la música
llatina de Salsa de Reyes, Santa Coloma

oferirà quatre dies de Festa Major d’Estiu
amb propostes per a tots els públics. La fi
de festa anirà a càrrec de La Kinky Beat,
grup que té arrels a la nostra ciutat. Hi
haurà un cartell en què les bandes colomenques tindran un protagonisme espe-

cial. La Festa se celebra els dies 5, 6, 7 i 8 de
setembre amb altres activitats d’interès
com la trobada de les Santes Colomes, les
proves esportives, els actes propis de la
tradició popular i la programació infantil.
Aquí teniu el programa complet.

El programa és molt variat i té activiatats perquè tothomes diverteixi

Tots els actes de la Festa Major d’Estiu

19.00
REPIC DE FESTA MAJOR.
Església Major.
19.30
SEGUICI INAUGURAL.
Recorregut: pl. de l'Església Major,
pg. de Mossèn Jaume Gordi, c. Rafael Casanova, c. d’Irlanda, rbla. de
Sant Sebastià i plaça de la Vila.
Organització: Colles i Entitats CTPC Joan Pairó. Hi participen: Colla de Gegants i Capgrossos, Arrels de Barri,
Colla Vella de Diables, Colla de Grallers, Colla de Trabucaires, Colla de
Draconaires i Colla de Castellers. L'acte estarà precedit de l'arribada del
drac Chorche, del Centro Aragonés
Virgen del Pilar, a la plaça de la Vila.
20.30
PREGÓ DE FESTA MAJOR.
A càrrec de Francisco Cordero, somelier colomenc i finalista del premi
Nariz de Oro.
Plaça de la Vila.
TOC D'INICI DE FESTA MAJOR.
Organització: Colla de Trabucaires
de Santa Coloma.
Plaça de la Vila.
21.30
RECEPCIÓ OFICIAL A LES
ENTITATS CIUTADANES.
Presentació dels actes de la Trobada 2008 de les Santes Colomes.
Jardí de Can Roig i Torres.
23.00
JAZZ.
Julian Vaughn . “Visions”.
Julian Vaughn (St. Louis, Missouri,
Estats Units) és un bateria amb una
extraordinària solidesa rítmica i una
llarga experiència en diferents contextos, que ho acrediten com un
dels més coneguts referents de l'escena local. Visions és el seu darrer
disc, on ens ofereix una nova mostra de les seves visions dels jazz
amb composicions pròpies, com
podrem comprovar en el concert.
Jardí de Can Roig i Torres.
23.00
F.M. SINTONITZZA (FISC).
Escenari SintonitZZa FM: Subterranean Kids, It´s Not Not , Nothink i Los

En aquesta pàgina, La Kinky Beat, la banda que tancarà la Festa. A la dreta, un muntatge amb els artistes locals que veurem els propers
dies; el grup Travolta, uns dels caps del cartell del Sintonitzza-FFISC, i els mítics Barón Rojo, la gran estrella d’aquesta Festa Major.

Carradine.
Escenari Baremoto :The Movidas i
Herois de la Katalunya Interior.
Parc d’Europa.
23.00
ORQUESTA GIRASOL .
Uns veterans de la Festa Major disposats a tocar tots els èxits d'avui i
de sempre al seu ball de la plaça del
Rellotge.
Plaça del Rellotge.
23.00
CORTOCIRCUIT.
Cesc Vila (cantautor), The Next Club
(blues), Corelyn (metal), Wallace y
Ex-traños (rock paranormal), Los
Barrankillos (rumba-reggae-ska).
Les bandes locals actuen a l'escenari que ha vist néixer grans artistes.
Tots els estils per a tots els públics.
CRJ Mas Fonollar.
23.00
THE CHANCLETTES “Gold.
Passió pel Turmix Playback”.
Plaça de la Vila.

11.00 i 18.00
TALLERS INFANTILS.
Jardí de Can Sisteré.
13.00
EXPOSICIÓ.
“Veïns mirant, mirant veïns”, de Daniel Ensesa.
Centre d'Art Contemporani Can Sisteré.
17.00
PASSATGE INSÒLIT .
La caravana d'artistes que composen el Passatge Insòlit torna a
acampar a la ciutat. Els voltants del
IES Puig Castellar acolliran durant
les tardes de dissabte i diumenge a

la troupe d'equilibristes, rapsodes,
pallassos i ballarins que formen
aquesta singular fira. Una visita oblidada per a tota la família.
Jardins del IES Puig Castellar
17.00
TROBADA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS.
Plantada:17.00, a la rbla. de Sant Sebastià entre c. de Sagarra i pl. Trias.
Recorregut (sortida, 18.30): rbla. de
Sant Sebastià, pl. de la Vila, c. d'Anselm Clavé, c. Major, c. de Sant Carles, c. del Dr. Ferran, parc d'Europa.
18.00
TROBADA 2008 DE LES
SANTES COLOMES.
Ajuntament de Santa Coloma.
18.30
BALL.
Ball de la gent gran amb Cafè Trio.
Can Mariner.
19.00
DOCUMENTAL.
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT )

ESPECIAL FESTA MAJOR D’ESTIU
go.
CRJ Mas Fonollar.
22.00
NIT DE SEVILLANES.
Amb Guadaljarafe, Tierras del Sur i
Brisas.
Plaça del Rellotge.
22.00
HAVANERES BERGANTÍ.
Repartiment de rom cremat a
càrrec de la Colla de Trabucaires i la
Comissió Municipal de Festes.
Plaça de Pau Casals.
21.00
NIT DE ROCK DUR.
Amb Barón Rojo i Crisis Alma.
Parc d’Europa.
23.00
SONA COLOMA.
Cares A: Rumborrachera, Joglars e
Senglars, Ix!
Plaça de la Vila.

(VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

“Els somnis blancs”, de Joan Yuste.
Documental sobre la travessa d'esquí de muntanya pel massís de la
Vanoise (Alps francesos).
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.
Museu Torre Balldovina.
21.00
CONCURS DE SING-STAR.
Karaoke per als més joves, i no tant.
Plaça del Rellotge.
22.00
CORREFOC DE FESTA MAJOR.
Recorregut: pl. de la Vila, pg. de Llorenç Serra, av. de Santa Coloma i pl.
de Pau Casals.
Organització: Colla Nova de Draconaires. També hi participen la Colla
de Trabucaires de Santa Coloma de
Gramenet, la Colla de Trabucaires de
Sant Esteve de Sesrovires i la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya.
23.00
FOLK SC.
Amanida Folk ens proposa un viatge arreu dels Països Catalans i de
molts altres indrets de la Mediterrània. Ball i més ball és la seva proposta, que busca connectar amb el públic, tot compaginant la bellesa de la
música amb l'esperit participatiu i
de festa de la dansa.
Jardí de Can Roig i Torres.
23.00
FM SINTONITZZA (FISC)
Escenari SintonitZZa FM: Love of
Lesbian, Manos de Topo, Tachenko i
Travolta.
Escenari Baremoto: Hidrogenesse,
Electronikboy i Ultraplayback.
Parc d’Europa.
23.00
NIT LLATINA.
Amb Rufino y Don Domingo i Salsa
de Reyes.
Plaça de la Vila.
23.00
DISCOMÒBIL.
Mas Fonollar.
23.00
ORQUESTRA SETSON.
Plaça del Rellotge.

10.30
XI TROBADA DE PUNTAIRES.
Organització: Associació de Puntaires de Santa Coloma.
Rambla de Sant Sebastià.
11.00
OFICI DE FESTA MAJOR.
Església Major de Santa Coloma.
11.00
TOTA LA TROPA AL PARC
D’EUROPA. “Una de pirates”.
Activitats infantils.
Parc d’Europa.
11.00
EXPOSICIÓ COL•LECTIVA
DEL GRUP D'ART ELS COLORISTES.
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Plaça d’en Joan Manent.
12.00
MIGADA POPULAR.
A càrrec de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.
Parc d’Europa.
12.00
EXHIBICIO AEROMODELISME RC.
Organització: Grupo de Velers RC
Ikarus.
Marge del riu, zona de gespa a
l’alçada fàbrica DAMM .
13.00
CASTELLS A LA PLAÇA
Organització: Colla de Castellers de
Santa Coloma.
Plaça de la Vila.
13.30
BOTIFARRADA.
Organització: Restaurant Cinc.
Preu del tiquet: 3 euros.

Plaça de la Vila.
18.00
PASSATGE INSÒLIT.
Jardins de l’IES Puig Castellar.
18.00
TOTA LA TROPA AL PARC
D’EUROPA.
Activitats infantils.
Parc d’Europa.
18.30
GLOBUS AEROSTÀTIC.
Organització: Caixa de Manlleu.
Parc d’Europa.
19.00
FESTIVAL DE JOTES.
Organització: Centro Aragonés Virgen del Pilar de Santa Coloma.
Plaça de la Vila.
19.30
ESBART COMTAL.
Plaça de Pau Casals.
20.00
SONA COLOMA.
Cares B: Mr. Monk, Prebe, Charan-

11.00
VINE A LA FESTA. ANIMACIÓ D'EN NOÉ.
Activitat infantil.
JardÍ de Can Sisteré.
11.30
PASSEJADA PEL RIU EN
BICICLETA.
Concentració al pont de Santa Coloma.
Parc fluvial del Besòs.
18.30
KARAOKE DE LA GENT
GRAN.
Plaça de Pau Casals
19.00
SARDANES
Amb la Cobla Contemporània.
Organització: Patronat pro Aplec i
Amics de la Sardana.
Jardí de Can Sisteré.
22.30
ESPECTACLE PIROMUSICAL.
Tot el mestratge de la Pirotècnia
Igual esclatant en fantasies multicolors sobre el cel de la ciutat. Un espectacle preciós i efímer com l'arribada de la primavera.
Parc de Can Zam.
23.00
FI DE FESTA.
Amb La Kinky Beat i els seus amics.
Plaça de la Vila.

FIRA D’ATRACCIONS
Tots els dies de la Fiesta hi haurà
fira d’atraccions. Per als més
grans, als vials associats de Can
Zam (entre el pont de la B-20 i el
Parc de Can Zam) i romandrà
oberta fins a les 03.00. La fira dels
menuts se situarà al parc d'Europa (illa 2, entre l’avinguda de
Francesc Macià i el carrer de Dr.
Ferran) i obrirà fins a les 24.00.

ESPECIAL FESTA MAJOR D’ESTIU
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La trobada de les Santes Colomes
s’afegeix a les activitats
de caire popular i tradicional

E

ls actes de les tradicions populars ocupen un lloc destacat en
aquesta Festa Major. La desfilada de
gegants i el correfoc acostumen a
ser moments vibrants i de màxima
participació. Enguany, s’afegeix un
altre acte que té força singularitat: la
trobada de les Santes Colomes.
Es tracta de la recepció oficial que
oferirà l’alcalde de Santa Coloma de
Gramenet als representants de les
viles que integren la Xarxa Columba, que aplega deu municipis amb
el denominador comú de Santa Coloma al seu topònim. És a dir, Santa
Coloma de Cervelló, Santa Coloma
de Farners, Santa Coloma de Queralt, Santa Coloma de Sasserra, Santa Coloma d'Andorra, Santa Coloma
d'Erdo, Santa Coloma de les Illes,
Santa Coloma de la Comanda i Santa Coloma de l'Aigüeta.
El seguici inaugural de divendres a
la tarda obrirà la nostra Festa i
comptarà amb la participació de les
colles de trabucaires, draconaires,

gegants, castellers i grallers.
D’altra banda, la trobada de gegants
i capgrossos comptarà amb un bon
nombre de colles. Seran entre nosaltres els gegants de Cerdanyola del
Vallès, Barberà del Vallès, Pineda de
Mar, Santpedor, Centelles, La Llagosta, Sagrada Família (Barcelona),
Arrels de Barri (Santa Coloma), Casa
d'Aragó (Santa Coloma) i, lògicament, els Gegants i Capgrossos colomencs. Esbart, havaneres, castells,
puntaires, sardanes i música folk són
altres propostes d’interès.

El correfoc tindrà lloc la nit de dissabte. Com sempre, es prega a tothom tenir en compte unes recomenacions bàsiques per gaudir
d’aquest espectacle sense cap ensurt.
Són aquestes:
—No llenceu aigua des de balcons i
finestres.
—No aparqueu els cotxes en el re-

Normes per gaudir
del correfoc
corregut.
—Tanqueu portes, finestres i balcons.
—Protegiu els aparadors.
—Recolliu la roba estesa i plegueu
els tendals.
—Traieu obstacles del carrer.

—Porteu sabates esportives, roba
de cotó amb mànigues, pantalons
llargs i barret de roba o palla.
Aquestes normes són molt importants per evitar que el correfoc sigui perillós per als participants i el
públic. Tot el públic que participa
en el correfoc és el responsable primer i únic dels accidents que puguin succeir.

Les activitats esportives de la Festa Major d’Estiu
dotzeXVI Torneig Internacional i XI Torneig sots-d
Juvenil de Catalunya d'Escacs. Centre Cívic del Fondo. Del dilluns 1 al dimarts 9 de 18.00 a 22.00. Organització: Agrupació de Veïns del Districte VI.
Concurs d'Escacs de Partides Ràpides (a 5 minuts).
Local de La Colmena. Divendres 5 (21.00). Organització: Secció d'Escacs La Colmena. Gratuït.
Torneig de Billar a l'Americana (a tres bandes). Local de La Colmena. Divendres 5 de 16.00 a 20.00, dissabte 6 de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 i diumenge 7 de 10.00 a 12.00. Organització: Secció de Billar
La Colmena.
II Trobada de Bitlles Catalanes (en memòria de
Juan José Rider). Parc del costat del Nou Camp Municipal. Dissabte 6 de 9.00 a 12.00. Organització: Club
Bitlles Catalanes Santa Coloma de Gramenet.
Torneig de Tennis Torribera. Complex Esportiu
Torribera. Del dilluns 1 al diumenge 7 (matí i tarda).
Organització: CE Torribera. Inscripcions: Complex
Esportiu Torribera.
 Jornada de portes obertes al Centre Esportiu Raval. Centre Esportiu Raval. Dissabte 6 de 9.00 a 14.00
Organització: CER.
Torneig de Futbol Sala Adaptat. Pavelló del Raval.
Dissabte 6 de 10.00 a 14.00. Organització: AE Serra
de Marina.
Torneig Futbol 7. Parc fluvial del Besòs. Dissabte 6 i
diumenge 7 de 10.00 a 19.00. Organització i inscripcions: Església Evangèlica El Poder de Dios.
Classe oberta de tai-ttxi i ioga. Plaça de la Mediterrània. Dissabte 6 (10.00). Organització: CE Rambla
Fondo.
Escacs al carrer. VI Edició d'Escacs Gegants. Plaça

de la Vila. Dissabte 6 de 10.30 a 13.30. Organització:
Secció d'Escacs La Colmena.
Clínic de tennis. Parc fluvial del Besòs (pont vell).
Dissabte 6 de 10.30 a 13.30. Inscripcions: al mateix
lloc a les 10.00 del matí. Organització: Complex Esportiu Torribera.
Clínic de BTT. Parc fluvial del Besòs. Dissabte 6 de
10.30 a 13.30. Inscripcions gratuïtes a partir de les
10.00. Organització: Complex Esportiu Torribera.
Clínic de Tir amb Arc. Parc fluvial del Besòs. Dissabte 6 de 10.30 a 13.30. Inscripcions gratuïtes a partir
de les 10.00. Organització: Complex Torribera.
Sis hores de natació. CEM Duet Can Zam. Dissabte
6 de 9.30 a 15.30. Inscripcions gratuïtes a partir de les
9.00. Organització: Associació Natació Gramenet.
Gimnàstica i tai-ttxi per a la gent gran. Parc fluvial
del Besòs. Dissabte 6 de 10.30 a 13.00. Participació
lliure. Organització: Associació Esport i Salut.
Torneig de Futbol Sala Torribera. Complex Torribera. Dissabte 6 de 15.00 a 21.00 i diumenge 7 de 10.00
a 15.00. Organització: CE Torribera.
Exhibició de Body Vive. Plaça de la Vila. Dissabte 6
(11.30). Participació lliure. Organització: Centre Esportiu Raval.
VII Torneig Urruti de Futbol Sala . Pavelló Nou. Diumenge 7 de 10.00 a 13.00. Organització: Penya Barcelonista Gol 3000 i Penya Johan.
VI Torneig Infantil d'Escacs Local. La Colmena. Diumenge 7 (11.00). Inscripcions gratuïtes. Organització: Secció d'Escacs La Colmena.
Torneig de Petanca de Festa Major. Diumenge 7 de
9.00 a 20.00; finals, a partir de les16.00. Organització:
Club Petanca Santa Coloma.

Torneig Femení de Petanca de Festa Major. Diumenge 7 de 9.00 a 20.00; finals a partit de les16.00.
Organització: Club Petanca Santa Coloma. Inscripcions federades a l’esmentat club.
Cursa Ciclista de Festa Major Veterans. Diumenge
7 de 10.30 a 12.00. Circuit urbà: av. de la Generalitat,
pg. d'en Llorenç Serra i av. de Santa Coloma. Organització: Club Ciclista Colomenc.
Torneig d'Escacs per Parelles Passa Peces. Local
de La Colmena. Diumenge 7 de 17.30 a 21.00. Inscripcions gratuïtes. Organització: Secció d'Escacs La
Colmena.
Concurs de problemes d'escacs Local de La Colmena. Dilluns 8 (17.30). Inscripció oberta. Organització: Secció d'Escacs La Colmena.
Màster class de salsa. CEM Duet Can Zam. Diumenge 7 (11.00).
Màster class de body combat. CEM Duet Can Zam.
Diumenge 7(12.00).
Inflables a la piscina exterior. CEM Duet Can Zam.
Diumenge 7 de 10.00 a 13.30.
Servei de Ludoteca. CEM Duet Can Zam. Diumenge
7 de 11.00 a 13.30.

IX Memorial de bàsquet cadet Juan del Moral. Pavelló de la Bastida. Divendres 5 de 8.00 a 22.00, dissabte 6 de 8.00 a 22.00 i diumenge 7 de 8.00 a
20.00. Organització: CB Santa Coloma. Hi participen
els equips cadets del FC Barcelona, Real Madrid, Joventut, Estudiantes, Unicaja, Gran Canaria, Caja San
Fernando i Zelesnik de Sèrbia.

ACTUALITAT
Protagonisme especial
per a les arts plàstiques
Les arts plàstiques tindran un protagonisme especial a la Festa amb
la inauguració de l’exposició
“Veïns mirant, mirant veïns”, de
Daniel Ensesa, al Centre d'Art Contemporani Can Sisteré. La mostra
reflecteix urbanites que es miren,
corren, van al matí a la feina o a la
nit a una festa. Daniel Ensesa presenta, amb una plàstica impecable,
una mirada en clau de joc i divertiment sobre el món contemporani.
D’altra banda, cal citar en aquest
àmbit els tallers artístics infantils de
serigrafia, xapes, pintura mural i
joies. Els artistes més petits tenen
una cita amb els tallers de Bonita
Works, una forma creativa d'entrar
en contacte amb les darreres
tendències estètiques. Per realitzar
el taller de serigrafia, els nens han
de portar de casa una samarreta
d'un color clar i sense dibuixos.

Celebració de
l’Onze de Setembre
Les entitats i els col•lectius ciutadans prendran part, juntament amb
la corporació municipal, en els actes de celebració de l’Onze de Setembre. La Diada començarà a les
11.00 amb el tradicional homenatge a la senyera a la plaça de la Vila.
Més tard (12.00), hi haurà, també a
la plaça, una ballada de sardanes
amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Finalment, l’Auditori Can Roig i Torres
(21.00) serà l’escenari del Concert
de la Diada.

Cambio de ubicación
del baile de la 3a edad
El baile de la tercera edad de la tarde del sábado ha cambiado de ubicación. No se celebrará, como estaba previsto en la plaza de Pau
Casals, si no en la de Xavier Valls,
frente al Centre Cívic de Can Mariner. La hora sí es la misma: 18.30.

Anunci
En el Butlletí Oficial de la Província núm.
190, pàg. 45-47 de data 8 d'agost de
2008, ha estat aprovat definitivament i
publicat el text íntegre del Reglament
que regula les normes de preinscripció
i matrícula de l'alumnat de les escoles
bressol sufragades amb fons públics de
Santa Coloma de Gramenet, aprovat
inicialment pel Ple de la corporació del
dia 8 de maig de 2008.

7

El Teatre Sagarra tornarà a obrir
les seves portes dins d’un any
Es fan obres de millora amb un pressupost de 2,8 milions d’euros

D

urant el mes d’agost s’han realitzat els treballs preparatius per a
l’inici de les obres de remodelació integral del Teatre Municipal Josep
Maria de Sagarra. Es tracta de la segona fase d’intervenció a partir d’un
nou projecte executiu actualitzat
que, com a principals novetats respecte al projecte inicial, incorpora les
millores de la caixa escènica i de la
coberta general de l’edifici.
Amb un pressupost de 2,8 milions
d’euros i un termini d’execució
d’obres de 12 mesos, l’Ajuntament,
mitjançant l’empresa adjudicatària
Faus, reprendrà ara al setembre la reforma i rehabilitació interior de les dependències del Teatre amb l’objectiu
de millorar l’aspecte formal i de funcionament actual de l’equipament.
La superfície total construïda de les
diferents intervencions és de
1.676,68 metres quadrats i inclou,
entre d’altres actuacions, nous acabats i instal•lacions del cos de camerinos de darrera de l’escenari; l’adequació de la planta superior per
ubicar-hi les oficines de gestió del teatre, i l’ampliació del conjunt de dependències tècniques i de magatzems de l’escenari. Pel que fa a la
remodelació de la caixa escènica,
s’inclouen millores de les condicions
tèrmiques, es substitueix la instal•lació elèctrica i l’enllumenat i es realitzen millores del teló, la maquinària i
els projectors, entre altres aspectes.
Pel que fa a la sala principal, es reha-

biliten les 575 butaques existents,
l’enllumenat, la sonorització i la instal•lació de megafonia. S'ubica un
nou magatzem sota el vestíbul principal i es remodela el vestíbul i el bar.
A més, es renova la coberta amb la
substitució de la totalitat de les plaques de fibrocement existents.
Una nova sala polivalent
El Teatre Sagarra es va inaugurar el
desembre de 1997, quan es va habilitar l’antiga sala Goya de cinema i teatre. Des de llavors, s’han programat
multitud d’obres de teatre, dansa i
concerts. Per deixar-lo totalment
enllestit es va programar una segona
fase d’obres, que va començar amb el
condicionament d’una sala polivalent

Gramepark posa a la venda places d''aparcament
L’empresa municipal Gramepark, SA posa a
la venda diverses places d'aparcament per
a cotxe i moto, en diferents zones de la
ciutat. Aquestes places estan situades en els
punts següents:
PLACES PER A COTXE:
—Pàrquing Aragó (Aragó amb Balears): 7
places. Preus: 15.646,76 euros a la segona
planta. Impostos inclosos. Règim: concessió
administrativa.
—Pàrquing Rambla del Fondo (rambla del
Fondo, 9): 1 plaça. Preu: 10.993,60 euros.
Impostos inclosos. Règim: concessió
administrativa.
—Pàrquing La Sara (Jacint Verdaguer, 118):
1 plaça. Preu: 17.166,76 euros. Impostos
inclosos. Règim: concessió administrativa.
—Pàrquing La Guinardera (Romaní, 1-5):
44 places. Preus: 18.560 euros en primera
planta i 17.400 euros en segona. IVA inclòs.
Règim: cessió d'ús.
—Pàrquing avinguda de Catalunya, 48-52: 1
plaça. Preu: 13.920 euros. IVA inclòs. Règim:
propietat.

PLACES PER A MOTO:
—Pàrquing Irlanda (entre rambla de Sant
Sebastiá i Mn. Jacint Verdaguer): 4 places
de moto. Preu: 6.960 euros. IVA inclòs.
Règim: cessió d'ús.
—Pàrquing Sant Joaquim (av. de Santa
Coloma, 60, entre Francesc Moragas i
Cultura): 6 places + 1 bis. Preus: 2.221,94
euros en primera planta, 1.859,42 euros en
segona i 4.034,60 euros la plaça bis.
Impostos inclosos. Règim: concessió
administrativa.
—Pàrquing Vilaseca (pl. d’en Vilaseca;
entrada: Rafael Casanova, 87): 14 places de
moto. Preus: 1.609,39 euros en primera
planta i 1.296,86 euros en segona. Impostos
inclosos. Règim: concessió administrativa.
Totes les persones interessades en l’adquisició d'aquestes places poden dirigir-se a les
oficines de Gramepark, situades a l’avinguda
de la Generalitat, 112, en horari de 9.00 a
15.00 de dilluns a dijous i divendres de 9.00 a
14.00. A partir de l'1 d'octubre, l'horari serà
de 9.00 a 19.00 de dilluns a dijous i els divendres de 9.00 a 14.00.

o sala B, també anomenada Sala
Miquelet, que va acabar l’abril
d’aquest any, una sala que s’afegeix a
la principal. Es tracta d’un espai situat
a la 2a planta, que consta de 140
butaques, camerinos i un magatzem,
equipament de sonorització, enllumenat i vestit de sala, entre d’altres. La
previsió és que en un any el Teatre tornarà a obrir les seves portes.

Comença la matrícula
als cursos de català
per a adults
El 16 de setembre, el Centre de
Normalització Lingüística L'Heura
obrirà el període de matriculació
als cursos de català per a adults.
Els cursos s'adrecen tant a les persones que no entenen el català i
volen començar a parlar-lo com a
les que ja el parlen i volen aprendre a escriure'l o bé a perfeccionar-ne l'escriptura.
Les persones que vulguin fer la
matrícula han d’anar al CNL L'Heura
del 16 al 23 de setembre de 9.00 a
13.00 de dilluns a divendres. Els dies
16, 17 i 18 de 15.30 a 19.30 i els dies
22 i 23, l'horari de la tarda serà fins a
les 17.00. També es pot fer la inscripció a l'estand del CNL L'Heura a
l'Expocoloma, els dies 19 (només a
la tarda) i 20 i 21 de setembre (les
inscripcions a la fira es faran per als
nivells inicial i bàsic 1 o per a altres
cursos si es disposa d'algun certificat de nivell). Més informació, al 93
385 14 61, de 9.00 a 13.00, o al c. de
Rafael Casanova, 85-89, 3r pis.

LA FINESTRA
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L'entorn màgic del Passatge Insòlit estarà
instal·lat als voltants de l'IES Puig Castellar

Foto: Juanjo Marín.

P

er tercer any consecutiu, la caravana d’artistes que composen el
Passatge Insòlit torna a acampar a
la ciutat amb motiu de la Festa Major d’Estiu. Dissabte i diumenge (de
18.00 a 24.00 hores), els voltants de
l’IES Puig Castellar, a Can Zam, són
el nou i singular escenari d’una de
les propostes artístiques més esperades de la Festa i amb més essència colomenca, perquè és fruit de la
imaginació i de l’esforç dels artistes
i creadors locals que formen l’entitat Denominació d’Origen Santa Coloma (DOSC). Aquest col•lectiu, que
engloba quatre companyies de teatre de la ciutat —Carro de Baco, El
Negro y el Flaco, El que ma Queda
de Teatre i L’Avalot—, va guanyar
l’any passat un dels tretzès premis
Ciutat de Santa Coloma per l’organització d’aquest Passatge Insòlit,
del qual tothom podrà gaudir
aquest cap de setmana.
El Passatge Insòlit és una fira per a
petits i grans on es desenvolupen
simultàniament diversos espectacles i on conflueixen diverses disciplines artístiques, una mena de parc

d'atraccions popular activat per comediants i personatges de circ que
semblen sortits del passat per activar la nostra memòria i la nostra
creativitat. Al Passatge no hi ha
pràcticament separació física entre
artistes i espectadors. Tothom hi pot

ser protagonista.
Aquesta proposta artística de la gent
de la DOSC es tornarà a repetir
aquest any a les Festes de la Mercè
de Barcelona, al recentment recuperat Castell de Montjuïc. Hem de felicitar-nos perquè un projecte nascut i

realitzat íntegrament per a la ciutat i
amb la gent de Santa Coloma formi
part del programa de festes de la
veïna Ciutat Comtal, un referent cultural per a tot Espanya i per a altres
ciutats europees. El Passatge Insòlit
es mereix la visita de tota la família.

El sumiller Francisco Cordero leerá el pregón de la Festa
E

l colomense Francisco Cordero,
propietario del restaurante El Cantó,
será el encargado de leer el pregón
de la Festa Major desde el balcón del
Ayuntamiento (viernes, 20.30). Paco
Cordero es un sumiller de reconocido prestigio en nuestro país y tiene

Farmàcies
Dijous 4
•D
Av. dels Banús, 34/ Sant Carles, 42
D
•Divendres 5
Florència, 45 / Av. de la Generalitat, 131
Dissabte 6
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Diumenge 7
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escalas, 7
Dilluns 8
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa
Coloma, 95
Dimarts 9
•D
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
Dimecres 10
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil
Rossell, 40
Dijous 11
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Aquestes quatre farmàcies obren cada
dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià,
24; Milà i Fontanals, 27; Valentí Escalas,
7, i passatge d’en Caralt, 22.

una brillante carrera profesional como restaurador y como experto en el
arte de la cata de vinos.
Cordero ha sido, por segundo año
consecutivo, finalista del certamen
Nariz de Oro y en su curriculum hay
desde este año otro premio, el que
otorga el Consejo Regulador de las
Rías Bajas (Galicia). En este concurso había que identificar cuatro vinos
de esa denominación de origen y citar la subzona de producción y las
variedades de uva que contenían.
Paco Cordero obtuvo el título de sumiller en la Escuela de Hostelería de

Barcelona, y ha hecho, entre otras
cosas, el máster de viticultura, enología y marketing del vino y un curso
sobre técnicas en defectos sensoriales del vino. Se define como un
amante de los vinos italianos.
Su interés por el vino le viene desde
los 14 años, cuando empezó a trabajar en un restaurante en el barrio
del Poble Nou, En una entrevista publicada en estas mismas páginas el
pasado 28 de marzo, el sumiller colomense dijo: “Uno de mis sueños es
poder ofrecer a la clientela un vino
elaborado en Santa Coloma”.

Places d’aparcament a l’avinguda de Santa Rosa
L'empresa municipal Gramepark, SA posa a la venda, en règim de propietat, places
en un nou aparcament, situat a l'avinguda de Santa Rosa, 1-13.
El preu d'aquestes places és a partir de 19.900,00 euros (més l'IVA del 16%) a la
segona planta i a partir de 22.600,00 euros (més l'IVA del 16%) a la primera.
Els interessats hauran de presentar la seva sol•licitud i, a més, la fotocòpia del seu
DNI, del 10 de setembre al 10 d'octubre, a les oficines de Gramepark (situades a
l'avinguda de la Generalitat, 112-114) de dilluns a dijous de 9.00 a 15.00 hores i
divendres de 9.00 a 14.00 hores, durant el mes de setembre, i de dilluns a dijous de
9.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00 hores a partir de l'1 d'octubre.
Les places s'adjudicaran per sorteig i només se’n podrà sol•licitar una per persona.
Aquest sorteig determinarà l'adjudicació i l'ordre d'elecció de les places.
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