


Agraïm la col·laboració de totes aquelles
persones que, de forma

desinteressada, participen i fan possible
aquesta Festa Major!!!

 
Moltes gràcies i bona Festa Major!

La Comissió de Festes de Santa Coloma es reserva el dret a modificació del programa de Festa
Major en cas necessari



Benvolguts ciutadans i ciutadanes,
Santa Coloma ha fet una transformació integral els darrers anys, amb nous espais de passeig, zones
d’aparcament i sobretot parcs perquè tots els ciutadans en puguem gaudir. N’estem molt satisfets i
continuarem treballant per continuar desenvolupant la parròquia per a les persones que ens mereixem
tots plegats.
Estem en ple mes d’agost, i això és sinònim de Festes majors a la parròquia. Torna la Festa a Santa
Coloma, només uns dies després que hagi finalitzat la d’Andorra la Vella. I arriba amb força, amb moltes
propostes interessants i per a tots els públics programades per la Comissió de festes amb el suport del
Comú.
Us convido a sortir al carrer i viure amb intensitat la Festa major de Santa Coloma, tot agraint, com no pot
ser d’una altra manera, l’empenta i les ganes de la Comissió de festes que treballa de valent per tornar-
nos a fer gaudir d’uns dies memorables.

Bona Festa major!

Conxita Marsol Riart,
Cònsol major d’Andorra la Vella













10:30 h
15:00 h
16:00 h
17:30 h
23:00 h

00:00h
01:00 h
02:30 h

Gran traca d'inici de festa
Concurs de petanca (Camp de petanca de Santa Coloma)
Gimcama infantil (Aparcament d'Enclar)
Concurs de menjar flams (Aparcament d'Enclar)
Ball de nit amb Kool Age (Aparcament d'Enclar)
Inscripció gimcana nocturna (Aparcament d'Enclar)
Gimcana nocturna (Aparcament d'Enclar)
Concert amb Manu & The Vodka's (Aparcament d'Enclar)
Discomòbil amb DJ Andrius (Aparcament d'Enclar)













12:00 h
12:30 h

14:00 h
16:00 h
17:00 h
19:00h
22:30 h
02:30 h

Missa solemne (Esglèsia de Santa Coloma)
Aperitiu popular (Plaça Major)
Sardanes amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona (Aparcament d'Enclar)
Arrossada popular (Aparcament d'Enclar)
Concurs de botifarra (Bar el PIC NIC)
Havaneres  amb el grup La Ribera i rom cremat (Aparcament d'Enclar)
Ball de tarda per a la gent gran amb Tercet Join (Aparcament d'Enclar)
Nit de Rock amb Freyja, Perifèria i Pas'N'Fals (Aparcament d'Enclar)
Discomòbil amb DJ Andrius (Aparcament d'Enclar)













11:00 h
17:00 h
22:30 h
00:30 h 

Festa de l'escuma (Plaça Major)
Karaoke i xocolatada (Aparcament d'Enclar)
Ball de nit amb Duet Join (Aparcament d'Enclar)
Discomòbil amb DJ Andrius (Aparcament d'Enclar)

















DES DE LA COMISSIÓ DE
FESTES US DESITJEM MOLT

BONA FESTA MAJOR!
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