




Benvolguts ciutadans i ciutadanes, 

Santa Coloma celebra de nou la Festa major, després d’un any en blanc a 
causa de la pandèmia. Hi tornem amb moltes ganes però respectant, com no 
pot ser d’una altra manera, els protocols que marquen les autoritats sanitàries.
Ens complau tornar a gaudir, amb tota la prudència, d’aquests dies de festa en una Santa 
Coloma que des del Comú hem anat transformant els darrers anys. L’última actualització, que tot 
just finalitza coincidint amb la Festa major, ha estat un nou tram de l’avinguda d’Enclar en la zona 
situada entre l’Espai Columba i la nova rambla que connecta amb la rotonda de La Margineda. 
Només em resta desitjar que tots plegats gaudim de la festa i puguem compartir, amb 
cautela, bones estones. Agraïm, com sempre, la bona predisposició de la Comissió de festes 
de Santa Coloma, que organitza la Festa major conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella.
Bona Festa major!

Conxita Marsol Riart, 
Cònsol major d’Andorra la Vella



Escull la que més t’agrada Galicia, Damm o Artois.
Te la servim acompanyada d’un deliciós frankfurt original 

Frankfurt & Beer 2 euros.

FESTA MAJOR D’ESTRELLES

Avinguda d’Enclar 34, local 1
AD500 Santa Coloma.

Telèfon 865636
cafexic@gmail.com



Escull la que més t’agrada Galicia, Damm o Artois.
Te la servim acompanyada d’un deliciós frankfurt original 

Frankfurt & Beer 2 euros.





DIVENDRES 20 D’AGOST

 20h00 Actuació amb Violentos.  Aparcament d’Enclar
    (Presentació del seu nou disc)  
   









DISSABTE 21 D’AGOST

 10h30 Traca inici de festa  Carrers de Santa Coloma

 16h00 Petanca  Camp de petanca

 20h00 Concert amb Soundsets  Aparcament d’Enclar









DIUMENGE 22 D’AGOST

 12h00 Missa solemne  Església Santa Coloma

 12h30 Sardanes amb la cobla Cuitat de Solsona   Aparcament d’Enclar

 17h00 Havaneres and La Petita Havana  Aparcament d’Enclar

 19h00 Ball de tarda amb l’orquesta Genion’s  Aparcament d’Enclar

 20h30 Concert amb Pas en fals  Aparcament d’Enclar









DILLUNS 23 D’AGOST

 17h00 Animació infantil and Carles Cuberes  Aparcament d’Enclar

 20h00 Concert amb Freyja  Aparcament d’Enclar

  

  * La comissió de Festes de Santa Coloma es reserva el dret de modificar el programa de la festa* 
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