




Benvolguts ciutadans i ciutadanes,

Santa Coloma celebra enguany una Festa major ben especial que arriba, per primer cop, amb el 
retorn de les pintures murals del segle XII on els correspon: a casa seva. Fa uns mesos s’ha habilitat 
l’Espai Columba, que posa en valor l’església romànica, la gran joia del poble.

És innegable que Santa Coloma s’ha transformat darrerament. Les obres, si bé és cert que han estat 
molestes en l’execució, no només han permès desplegar la xarxa separativa d’aigües sinó que s’ha 
creat un gran passeig que connecta la població amb Andorra la Vella. S’hi han fet nous parcs, nous 
carrers i s’ha estrenat el nou Centre d’Atenció Primària que es mereix Santa Coloma.

Ara ens toca a tots plegats gaudir-ne i, en aquests dies, fruir de la festa i compartir bons moments. 
No deixeu de participar de les activitats per a tots els públics que proposa la Comissió de festes de 
Santa Coloma amb el suport del Comú.

Bona Festa Major!

Conxita Marsol Riart
Cònsol major d’Andorra la Vella













10h  Trilleig de campanes

10:30h  Gran traca d’inici de Festa 
 (carrers del barri)

15:00h  Concurs de petanca 
 (Camp de Petanca)

16h  Gimcana infantil 
 (Aparcament d’Enclar)

17:30  Concurs de menjar �ams  
 (Aparcament d’Enclar)

22h  Ball de nit amb “Versió Original” 
 (Plaça del poble)
24h  Concert amb “The Fucking Winters”  
 (Plaça del poble) 

1:45h  Concert amb “Punkers Love 80’s” 
 (Plaça del poble)

3:15h  Concert amb “Violentos” 
 (Plaça del poble)

4:45  Dj 
 (Plaça del poble)
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12h  Missa solemne, aperitiu popular i    
 tradicional ball del Contrapàs 
 (Plaça del poble)

12:30h  Sardanes amb la cobla “Jovenivola d’Agramunt” 
 (Plaça del poble)

14h   Arrossada popular 
 (Aparcament d’encalar)

16h  Concurs de Botifarra 
 (Bar Pontones) 

17h  Havaneres amb “Mar i vent” 
 (Plaça del poble)

18h  Concurs de pastissos 
 (Plaça del poble)

19h  Ball de tarda amb “Euphoria” 
 (Plaça del poble)

22h  Sardinada 
 (Aparcament d’Enclar)

23h  Ball de nit amb “Euphoria” 
 (Plaça del poble)

22:30h  Inscripcions Gimcana nocturna 
 (Aparcament d’Enclar)

1:30h  Concert amb “The Soundsets” 
 (Plaça del poble)

3:00h  Dj 
 (Plaça del poble)
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11h  Festa de l’escuma 
 (Plaça del poble)

17h  Animación infantil amb “ Canta juga i belluga” i Xocolatada 
 (Plaça del poble)

23:30h  Ball de nit amb “Cocktail Elegant” 
 (Plaça del poble)

1:00h Dj 
 (Plaça del poble)
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