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Salutació

El 2020 vam ser dels pocs pobles que vam fer Festa Major, fent equi-
libris amb la legalitat per poder garantir unes mesures que el govern 
ens va imposar, per fer front a una nova pandèmia, provocada per un 
coronavirus desconegut. L’any passat ja van ser molts més pobles i ciu-
tats que van celebrar les seves festes. Tot i així, les restriccions eren més 
estrictes que l’anterior, mascaretes, horaris, separacions, prohibició de 
ballar... Sembla que hagi passat una eternitat de tot això i, alhora, quan 
ho estàvem vivint, semblava que no s’acabaria mai...

AQUEST 2022 PODEM FER UNA FESTA MAJOR NORMAL, SENSE RES-
TRICCIONS... No haurem de treure entrades (ni que fossin a cost 0) per 
qüestions de control i aforament, podrem ballar als concerts i allar-
gar-los una mica més, entrada la matinada, poder compartir un got 
amb els amics, tot escoltant música en directe i gaudir d’uns quants 
actes populars, que els darrers dos anys no s’han pogut fer... Colles 
castelleres, fenomenal concurs de paelles, correbars, cercavila sense se-
paracions... A part dels que, d’una manera o altra, es van poder fer i ja 
són uns “clàssics”, 3x3 bàsquet Àguiles, la Fita Colomina, Diables, pilar 
de caixes de cervesa...

Com sempre, agrair a la Regidoria de Festes, al Josep Maria Farré la 
seva implicació i coordinació, a la Minerva de nou i a totes les entitats 
que col·laboren i ens omplen d’actes la Festa. 

Acabo convidant a totes les colomines i colomins, amics i parents, a 
sortir al carrer i participar de tots els actes; això sí, amb civisme i la 
responsabilitat que ens pertoca.

Ramon Mullerat

Alcalde de Santa Coloma de Queralt
Agost de 2022
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Dilluns, 15 d’agost

19.00 Sala de la Torre del Castell
Presentació Festes de la Minerva i Recull n. 16: 2x1. 
Vine a conèixer les activitats que ha preparat la Minerva i els 
articles de l’últim Recull de l’Associació Cultural Baixa Segarra!
u Minerva / Associació Cultural Baixa Segarra 

22.00 Plaça de la Pau
Visita guiada: Quins secrets amaga la portalada del 
convent? Descobreix la simbologia de Santa Maria de Bell-lloc 
amb la Isaura Solé!
u Minerva / Seu del Campus Extens de la URV a Santa Coloma

Dimarts, 16 d’agost

18.00 Sala Fusteria Castell
Jocs de taula 
Vine a descobrir els jocs de taula moderns!

22.00 Pati del Castell
Curts i cinema a la fresca
Tastet de curtmetratges premiats  
al VOC 2022  
i a continuació cinema: Déu meu, però 

què t’hem fet? de Philippe de Chauveron / 
Comèdia per a tots els públics
u Minerva / Ajuntament

Programa d’actes

Festa Major 2022
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Dimecres, 17 d’agost

19.30 Sala de la Torre del Castell
Presentació del llibre Santa Coloma de Queralt en 

la Guerra dels Segadors: Com era Santa Coloma a la 
primera meitat del segle XVII? Descobreix l’època més 
fascinant del teu poble!
A càrrec de Guillem Carreras i el Dr. Valentí Gual. 
u  Associació Cultural Revista La Segarra

22.00 Jardí del Castell
CONCERT MOULIN ROUGE  per COR OH!
Vine a gaudir d’un espectacle que ens evoca l’època 
daurada de Montmartre, a París.
u Ajuntament

Dijous, 18 d’agost

19.00 Plaça de l’Església
Exibició de Sevillanes Per gaudir de la sensualitat  
del ball més típic d’Andalusia, ballat per colomines.
u Ajuntament

20.00 Plaça de l’Església
Concert de Folk
Durant tot el mes de juliol hem disfrutat del folk 
a la Plaça de l’Església, l’hem après a ballar;  
ara en podrem gaudir, encara més, vine a ballar  
amb ORQUESTRINA TRAMA (@orquestrinatrama) 
u Ajuntament / Esbart Dansaire Alt Gaià / (@folk.al.carrer) 

21.00 Bars del poble
La Revetlla 2022: La Festa Major ja és aquí! 
Poseu banderoles i domassos als balcons.  
Vestim el nostre poble per a la festa major. 
Sortim a sopar! Ens trobem pels bars del poble per fer  
unes tapes. (bars participants veure @festesdelaminerca)
u Minerva / Grallers de Santa Coloma  
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23.00 Plaça de l’Església, 

Després podrem riure amb els monòlegs de Josep Català 
(@josep.catala_) i Pol Mallafré (@mockudrames), dos 
còmics que ho estan petant i acabarem amb el hip-hop 
reivindicatiu dels igualadins El Pa de Cada Dia (@elpa_
decadadia). Nit completa per escalfar motors! 
(Bars participants: veure @festesdelaminerva)
u Minerva / Queractiu / Ajuntament

Divendres, 19 d’agost

15.00 Plaça Major
3X3 BASKET
La festa major, no seria el mateix sense el 3x3 de bàsquet
u CB Àguiles

19.00 al Castell
 Inauguració de les Exposicions per les autoritats

21.15 Plaça de la Pau
Pregó de Festa Major
A càrrec dels paradistes més antics del Mercat de Santa 
Coloma de Queralt.
Actuació de diables, gegants i entrega del ram a la geganta. 
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23.00 Plaça de la Pau 

GUILLEM ALBÀ - MARABUNTA
Guillem Albà (@guillemalbaoficial), Marabunta: Energia, música, 
riure, bogeria, i felicitat. Això és el que transmet el clown Guillem 
Albà amb el seu exitós i guardonat espectacle MARABUNTA. 
Alegria per començar la Festa Major com cal.
u Minerva / Ajuntament

Dissabte, 20 d’agost

8.00 Plaça Major
Fita colomina 11a edició
I seguim un any més... inesgotables. Torna la fita sense 
restriccions
u Xops / Ajuntament

9.30 Plaça Major
Campionat de partides rpides d’escacs
Vine i disfruta dels escacs.
u Club d’Escacs Santa Coloma
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13.00 Plaça de l’Església
La Tronada 2022: Vine a sentir com tremola la plaça de 
l’Església amb la força de la Tronada 2022!  
Encesa per l’alcalde i acompanyada per les autoritats.
u Keresus / Minerva / Ajuntament

13.15 
Seguidament, Vermut Popular i Concert dels grallers SCQ  
(@grallersscq). 
u Keresus / Minerva / Ajuntament

18.30 Plaça de l’Església 
Diada castellera de La Minerva 2022: 
Gran Exhibició Castellera amb l’actuació de la Colla 
Tirallongues de Manresa (@tirallongues) i la Colla 
Moixiganguers d’Igualada (@moixiganguers)
u Minerva / Ajuntament
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22.30 Teatre L’Estrella
UN PEDACITO DE MI NEUS SANZ
Neus Sanz es forma a La Cubana, on 
està 17 anys, i l’hem pogut veure en les 
millors sèries de les cadenes de la televisió 
espanyola (era Rita a «Los hombres de 
Paco» i Soledad a «Águila Roja», Salomé 
a la sèrie “El Barco” i també participa a la 
pel·lícula de Pedro Almodóvar “Volver”. 
Nascuda a Igualada, en aquest monòleg 
ens fa un “streptease” de la seva vida personal, en clau 
d’humor. La Neus se’ns despulla a l’escenari de l’Estrella, 
PREU: 7 €, Venda d’entrades a codetickets >> festa major scq’22 
i a l’oficina de turisme
u Ajuntament

23.59 La Segarreta. Carrer Nostra Senyora de la Mercè, 25, 
CORREBARS Torna el 
correbars de La Minerva! 
Música,  
festa i espectacle!!! 
Aquest any ens 
acompanyen els 
Bandsonats  
(@xaranga_bandsonats)
u Minerva / Ajuntament

 

1.00 Plaça de la Pau
Seguidament, Lildami (@lildami): 
el trap català passa pel nom de 
Lildami. De la mà del productor 
Sr. Chen, podrem veure un dels 
membres del tribunal del famós 
concurs Eufòria de TV3 en directe.

u Minerva / Ajuntament
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2.30 Plaça de la Pau
Seguidament, Els amics de 
Manel (@elsamicsdemanel): 
seguint amb la tradició de La 
Minerva, descobrim talent 
català. En aquest cas podrem 
ballar amb un dels grups 
revelació de la nova fornada 
amb temes propis i versions 
mítiques.
u Minerva / Ajuntament

4.30 Plaça de la Pau
DJ LLUC CALLAU
u Minerva / Ajuntament

Diumenge, 21 d’agost

10.00 Muralla
Trobada Gegantera
Muralla, Raval de Santa Coloma, Raval dels Capellans, 
Portal del Vicari, carrer Major, carrer del Mig i plaça Major. 

10.00 Antic abocador municipal (camí del cementiri) 
TIR AL PLAT
De 9.00 a 9.30 h entrenaments 15 plats (10 euros)
A les 10.30 h. Tirada oficial 15 plats (20 euros)
Hi haurà premis.
Servei de bar i entrepans
Inscripció: Societat de Caçadors La Segarra
u Societat de Caçadors La Segarra 

18.00 Jardí del Castell 
Cafè al castell amb foresters
u Minerva / Ajuntament
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18.00 Camp d’Esports Municipal,
Partit de Festa Major
No pot faltar el partit de festa major, tot just començada 
la pretemporada, el primer equip de l’UE Santa Coloma 
s’enfrontarà al Cervera
u UE Santa Coloma de Queralt

18.30 Plaça de l’Esglèsia
Seguici Festa Major + Versots
Amb els grallers, diables, gegants i l’esbart dansaire. 
Recorregut: Plaça de l’Església, c/ Major, c/ del Mig i plaça 
Major
u Cultura Popular / Ajuntament

23.00  Portal
Correfoc de FM
Torna el correfoc per excel·lència: el de la Festa Major. 
Recorregut: Portal, c/ Major, Portal d’en Roca, c/ Font, c/ 
Forn de Baix, c/ Quarteres i pl. Major
u Keresus / Ajuntament

24.00 Plaça Major 
BALL popular
Vine a ballar a la plaça Major amb el 
Grup Excelsior
u  Ajuntament

23.59 Plaça de la Pau
Espectacle amb grup de versions
Disfrutaràs com mai amb Versión 
Imposible i el seu “showman” David 
Moreno
u  Queractiu / Ajuntament
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2.00 Plaça de la Pau
DJ Xavi Alfaro
Acabarem la nit amb el dj Alfaro 
u  Queractiu / Ajuntament

Dilluns, 22 d’agost

10.00 Antic abocador municipal (camí del cementiri) 
TIR AL PLAT
De 9.00 a 9.30 h entrenaments 15 plats (10 euros)
A les 10.30 h. Tirada oficial 15 plats (20 euros)
Hi haurà premis.
Servei de bar i entrepans
u Societat de Caçadors La Segarra 

10.00 Carrer Major, 
Mercat de productes de proximitat
El dilluns és mercat, i el de Festa Major encara és més lluït. 
u Associació de Comerç i Serveis SCQ  / Ajuntament

12.00 Pati del Castell
IV 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.  
Per a més informació, @festesdelaminerva.
Inscripció prèvia en “aquest QR” fins el dijous 18 
d’agost  o fins a exhaurir places.

Seguidament, concert amb Les pastes de la iaia  
(@lespasteselaiaia), jove grup que gaudeix amb el reggae,  
el pop-rock i el rap.

17.00 Portalet 
Alça-la! 2022: Concurs de caixes de cervesa. Es podrà 
superar el rècord? (Inscripcions: 30’ abans)
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18.00 Parc Nou
Pump Track. Cursa de Pump Track
Inscripcions al mateix Parc Nou

19.00 Plaça de la Pau
Concert infantil: El Pot Petit (@elpotpetit). “Soc un 
mico”, “Els pirates”, “Puja al meu coet”, etc. són alguns 
dels temassos que coneixen tots el nens i nenes de 
Catalunya. Podrem sentir-los en directe!!

19.00 Plaça Major
Sardanes amb la Cobla Sant Jordi
Difrutarem d’una les millors cobles del panorama 
sardanístic català. Un clàssic dels dilluns de Festa Major 
u  Ajuntament

21.00 Pati del Castell
Rom cremat i havaneres. 
Grup Ultramar 
Una vetllada amb havaneres i 
un bon rom cremat
u  Ajuntament

23.00 Pati del Castell
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23.59 Plaça de la Pau
Gramophone all stars big band  
(@thegramophoneallstarsbigband). Música jamaicana  en 
directe per obrir la nit amb les Sey Sisters com a cantants i una 
big band completa en directe!

u Minerva / Ajuntament

2.00 Plaça de la Pau
Seguidament, 
Electrobacasis: 
l’espectacle que 
mescla una orquestra 
clàssica 
(@cameratabacasis) 
amb DJ i on podrem 
escoltar des de temes 
d’ABBA, de DJ’s actuals passant pel rock català.
u  Ajuntament

3.00 Plaça de la Pau
Seguidament, 
Sexenni (@sexenni): 
el grup de Lleida ens 
presenta el primer 
disc, Retrats, que 
barreja el reggaeton 
amb humor i crítica 
social.
u  Ajuntament
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Dimarts, 23 d’agost

10.00 Passeig de la Muralla
GARGOT DE BICICLETES
Guixot de 8: Qui diu que els jocs són cosa per la canalla? 
Amb Guixot de 8 passaràs un matí molt divertit en 
família. Per a nens i nenes de totes les alçades.  
(@guixotde83955

18.00 
Les 12 proves d’Heracles: (Inscripcions 30’ abans) 
organitzat per l’Esplai Cal Nialet (@esplaicalnialet). Vine a 
superar les proves més divertides amb els teus familiars!

17.00 Teatre L’Estrella
Concert Orquestra Selvatana
Gran concert amb l’Orquestra Selvatana.
Compra d’entrades a codetickets >> festa major scq’22, 
i a l’oficina de turisme. Preu 7€

u  Ajuntament

19.00 Plaça Major
Sardanes amb la Cobla Selvatana
Cobla Selvatana
u  Ajuntament

18.00 Teatre L’Estrella

20.00 Plaça Major
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23.00 Castell-Campanar
Castell de focs, adéu fm’22
Tornarem a gaudir des de les nostres torres més altes.  
Un espectacle pirotècnic, exclusiu de Santa Coloma de 
Queralt
u Keresus / Ajuntament

24.00 L’Estrella
Ball de gala Orquestra Selvatana
Compra d’entrades a codetickets: festa major scq’22  
i a l’Oficina de turisme, preu 7€

u  Ajuntament

PER UNA FESTA MAJOR 

LLIURE
D’AGRESSIONS
SEXISTES,
RACISTES i 
LGBTIFÒBIQUES

N O M É S

SÍ ÉS SÍ
#Només

SíÉsSí

SI VEUS O VIUS UNA AGRESSIÓ:

112
Emergències 24h

977 926 170Mossos d’Esquadra
del districte 24h

665 918 139Guàrdia Municipal

900 900 120Contra la violència 
masclista. Atenció 24h

O adreça’t a les personesidentificades amb el braçalet lila.

Gràcies per col·laborar:

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

Unió Esportiva Santa Coloma

U E

Cartell Festa Major: Matí Rius Callau
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Exposició de mapes de l’Evolució de SCQ 
1548-1617-1716-1749 
al vestíbul dels Castell

Exposició Pintures Algunes coses tendres   
Clàudia Carbó la sala dels Arcs  

Exposició Pintures Casal dels Jubilats   
a la Sala Gran del Castell. Organitza Casal dels Jubilats 
 
  
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

Visites
Dies 15, 20 i 21:  
Visita Monumental a les 11h 
Visita a l’antiga botiga de Cal Jaume Punto a 
les 12:45h

Dies18 i 23:
Portes obertes a la botiga de Cal Jaume 
Punto a les 12h

Dies 19 i 24: Portes obertes a la Torre de 
l’Homenatge a les 11h

Dia 22:  
Visita guiada al Castell dels Comtes a les 11h

Un any més entre tots i totes 
ho hem fet possible.

Gaudim de la Festa Major!
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BONA FESTA MAJOR

Estimats colomins i colomines, un any més ens trobem a punt per 
celebrar la Festa Major de nostre estimat poble de Santa Coloma de 
Queralt. Aquests últims anys ha estat marcada per la Covid, però ara ja 
anem tornant a la normalitat i tenim moltes ganes de fer festa.  La calor 
d’aquest any és molt forta i l’anem suportant com podem, esperem que 
refresqui una mica perquè puguem dormir bé per les nits. Els camps ja 
estan segats i el blat dins el graner, amb aquesta feina feta sempre va 
bé de fer festa. La Festa de la Minerva, la nostra Festa Major, ens invita 
a donar gràcies a Déu per tot el que hi ha a la nostra vida, i demanar a 
Déu que ens doni força per anar sempre endavant amb un cor eixamplat 
i ple de fe. En aquests dies que entrem en el cor de l’estiu, que també 
sapiguem entrar en el cor de l’Amor de Déu que tan ens estima i que ens 
ha deixat l’Eucaristia com a font de vida, taula ben parada de la nostra 
Festa Major. Les persones venen i van, però l’amor sempre queda en el 
nostre cor, com un record preciós que omple el nostre cor de satisfacció, 
quan mirem cap a enrere. Bona Festa Major a tots i a totes. 

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. 
Presidirà la celebració el Sr. Arquebisbe de Tarragona, 
Joan Planellas 
En acabar, cant de l’himne “Bons colomins”

DILLUNS 22

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

en honor dels sants copatrons sant Roc i sant Magí

DIMARTS 23

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

per a tots els difunts d’aquest últim any

DIMECRES 24

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

Actes religiosos




