FESTA MAJOR DEL COLL 2016
CONTACTE:
comissio@jovesdelcoll.org
Casal de Joves del Coll 93 256 28 74
Gilbert Montané 659 92 78 97

Com l’any passat, la Festa Major del Coll arriba la primera quinzena de juny, i
aquest any durarà concretament del 3 al 19 de juny. Com ve sent habitual, des
del barri del Coll, zona Nord del Districte de Gràcia, s’aposta fort per una festa
dirigida a tots els públics, amb activitats i concerts potents i gratuïts. Una
interessant oferta musical i cultural en un paratge privilegiat, dins de Barcelona,
delimitat per la Creueta del Coll, la Muntanya Pelada i el Parc Güell.
Organitza i col·labora: Comissió de Joves del Coll, Malèfica del Coll, Esplai
Sant Jordi, AE Jaume I del Coll, Assemblea de Festes Alternatives CollVallcarca, Associació de Veïns Coll-Vallcarca, Centre Cívic El Coll - La
Bruguera, Casal de Joves del Coll, Casal Infantil del Coll, Grup d'Estudis CollVallcarca, Alberg Mare de Déu de Montserrat, Coral Mare de Déu del Coll,
Grup Artístic Zô3, Amalgama Espai Creatiu.
4ª EDICIÓ DE LES BARRAQUES DEL COLL
Donarà el tret de sortida el seu plat fort, les Barraques del Coll, un format
festiu estrenat al 2013 amb gran èxit i que es durà a terme el divendres 10,
dissabte 11 i diumenge 12 al Parc de la Creueta del Coll
Com ja és tradicional l’inici de Les Barraques serà divendres 10 a les 19h al
parc de la Creueta del Coll amb el Pregó inici de festes, aquest any a càrrec de
Carme Porta, veïna del barri i actriu; i la passejada de Sant Vinet del Coll.
Divendres 10 el patró de les nostres festes beneirà a ritme de tabalada a
tothom que s’apropi. La rua de Sant Vinet sortirà del del Parc de la Creueta
del Coll a les 19.10h.
A la nit, a partir de les 21h, la festa continua al Parc de la Creueta del Coll, amb
el final de la processó de Sant Vinet i l’inici dels concerts dels grups Los
Madalenas, Chocadelia Internacional i E.A.M. Abans de les seves
actuacions, entre elles i al final d’aquestes, la festa anirà a càrrec dels punxa
discos de les diferents Barraques.
La festa de Barraques continuarà dissabte 11 de juny amb un gran programa
d’activitats vàries per a totes les edats des de les 9 del matí. Torneig de
bàsquet 3 x 3 solidari a les pistes poliesportives; torneig de petanca al parc
de la Creueta; a les 18h al mateix parc hi haurà la gran festa de l’escuma per
a totes les edats al parc de la Creueta, per a refrescar-se i combatre la calor; i a
les 19h podrem veure una exhibició de Melbourne Shuffle a la barraca de la
comissió de joves.

A les 20h, des del Parc de la Creueta del Coll, sortirà un Tabalada que
finalitzarà a la Plaça Salvador Allende, on s’iniciarà un Correfoc pels carrers
del barri a càrrec de la Malèfica del Coll i colles convidades, amb final al parc
de la Creueta del Coll.
A les 22h, just després del correfoc, la festa al parc de la Creueta del Coll
seguirà amb les actuacions musicals de Los Tunantes, continuarà a ritme ska i
reggae del grup de versions Sybarites i finalitzarà amb l’actuació a l’escenari
de Xana. Després de la seva actuació, la música i la festa continuaran amb els
punxa discos de les diferents Barraques.
I per tancar el primer cap de setmana de festes, diumenge 12, a partir de les
12h, el Parc de la Creueta del Coll es convertirà en un gran circ amb el
Festival d’Arts Escèniques per la transformació social “Fem-ho Fàcil”,
amb un munt d’activitats lúdiques infantils i familiars i la creació d’un mural
col·lectiu a càrrec d’Amalgama. A les 14h, es realitzarà el dinar popular de
festa major i després continuarà la festa amb una Batucada a les 16h amb la
Banda Mandanga i a les 16.30h amb Cabaret, on podrem gaudir d’una tarda
pelna d’humor, imaginació i diversió.
Organitza i col·labora: Comissió de Joves del Coll, Malèfica del Coll, Esplai
Sant Jordi, AE Jaume I del Coll, Assemblea de Festes Alternatives CollVallcarca, Amalgama Espai Creatiu.
Més info: www.jovesdelcoll.org
Facebook: Festes Joves del Coll

XIIIª EDICIÓ DE LA COLL REGGAE SOUND SYSTEM AL MIRADOR DEL
PARC GÜELL
El dissabte 18 de juny en motiu de la Festa Major del Coll 2016, es celebrarà al
Mirador del Parc Güell, a partir de les 22h, la 13ª edició de la Coll Reggae
Sound System. En aquesta edició es contarà amb els selectors residents i
habituals de la festa reggae de referencia a Barcelona.
La festa reggae del Coll és una de les activitats musicals gratuïtes més
esperades del Districte de Gràcia i de tota Barcelona. Fet que es reflexa cada
any en l’augment del seu número d’assistents. L’èxit de la Coll Reggae Sound
System radica en la combinació de música de qualitat amb un entorn
natural d’excepció dins de la ciutat, ja que des de el Mirador del Parc Güell
es pot contemplar una de les millors panoràmiques de Barcelona.
A més, a partir de les 18h, es podrà gaudir de la Reggae Kids, una festa per
tots els de casa al més pur estil jamaicà, amb roda de percussió amb estris de
cuina, animació infantil d’iniciació al reggae, taller de titelles i trenes de colors, i
Disco-Reggae amb el PD’s Genis “Genius” Trani.
Organitza: Comissió de Joves del Coll
Més info: www.jovesdelcoll.org

PROGRAMA D’ACTIVITATS
FESTA MAJOR DEL COLL
Del 3 al 19 de juny de 2016
Divendres 3 i dissabte 4
20h PÍNDOLES - FESTIVAL DE MICROTEATRE FORA DEL TEATRE
Comèdia, drama, thriller… 12 peces teatrals a tocar de l’espectador, intenses i de 15
minuts, en espais tan singulars com un bosc, un magatzem o una antiga capella.
Lloc: Alberg Mare de Déu de Montserrat
Més informació i reserves a www.festivalpindoles.cat

EXPOSICIONS
19h EXPOSICIÓ: “A LA FEINA COM A CASA”.
Fotografies de comerços i empreses del barri del Coll i Vallcarca.
Del 15 de juny al 30 de juliol
Mostra de fotografies que recullen tots els comerços i empreses que han existit al Coll
- Vallcarca i que apleguen molts records i vivències per molta gent del barri.
Inauguració: Dimecres 15 de juny
Organitza: Grup Artístic Zô3 amb la col·laboració del Grup d’Estudis del Coll Vallcarca
Lloc: Centre Cívic El Coll - la Bruguera
20h EDU MONER I AMICS
Del 9 al 30 de juny
Exposició col·lectiva amb obres realitzades amb diverses tècniques: collages gravats,
cartells,... Durant la inauguració hi haurà música en directe a càrrec de l’Assaig obert
de tres elements
Inauguració: Dijous 9 de juny
Lloc: Casal de Joves del Coll

ACTIVITATS
Dimecres 8 de juny
17,30h La Comissió de Salut Comunitària Coll – Vallcarca convoca una jornada
oberta als veïns i veïnes dels barris de Vallcarca, Els Penitents i El Coll per parlar
sobre els temes de salut que afecten a aquests barris.
Lloc: Alberg Mare de Déu de Montserrat.
Divendres 10 de juny
19h Pregó a càrrec de Carme Porta, veïna del Coll i actriu. Parc de la Creueta del
Coll
19h SANT VINET Cerca-tasques amb grups d’animació. Sortida barraca de comissió
de joves.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

21h CONCERT de Barraques. Actuació musical de “Los Madalenas”, “Chocadelia
Internacional”, “E.A.M” i després música a les barraques.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
Dissabte 11 de juny
9h TORNEIG BÀSQUET 3 x 3 SOLIDARI “LA FAM NO FA VACANCES”
Vine a participar del primer torneig 3 x 3 que es fa al barri! Fes la teva aportació i
col·labora amb el Banc d’Aliments.
Preu: 10€. Inscripcions: a partir del 9 de maig.
Organitza: Club Basket Coll. Més informació: 93 2193589 – 615429676
Lloc: Pistes Poliesportives del Coll
9.30h TORNEIG PETANCA DE FESTA MAJOR
Lloc: Parc de la Creueta .
18h Lliurament de Premis GRAU MIRÓ. Lliurament dels tradicional premis literaris
“Grau Miró” organitzats des de fa molts anys per l’Associació de Veïns del CollVallcarca.
Lloc: CC El Coll - La Bruguera
18h LA GRAN FESTA DE L’ESCUMA La gran festa de l'estiu per refrescar-se i
combatre la calor!
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
19h EXHIBICIÓ DE MELBOURNE SHUFFLE. Barraca comissió de Joves. Parc de la
Creueta del Coll
20h TABALADA amb els tabalers de la Malèfica
(Recorregut: Sortida del Parc de la Creueta del Coll-Pg. Mare de Déu del CollSantuari- Pça salvador Allende)
21h CORREFOC DE LA MALÈFICA DEL COLL I COLLES CONVIDADES
(Recorregut: Pça. Salvador Allende-Santuari-Pg. Mare de Déu del Coll-Parc de la
Creueta del Coll)
22h CONCERT de Barraques. Actuació musical de “Los Tunantes”, “Sybarites”,
“Xana” i després música a les barraques.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
Diumenge 12 de juny
11.45h ITINERARI DE FESTA MAJOR
Vine a gaudir d’una passejada entre amics i amigues i coneix els aspectes històrics i
artístics del barri.
Recorregut: Sortida Parròquia Mare de Déu del Coll ( c/santuaris 30), Font Rúbia,
Jardins Maria Mullerat, Font de Sant Salvador, Can Turull, viaducte i Fòssils del Mur.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia (al Centre Cívic el Coll. Fins el divendres 10 de
juny)
12h FEM-HO FÀCIL. Festival d’arts escèniques per a la transformació social.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

12h MATINAL INFANTIL Comença el dia amb un munt d’activitats lúdiques infantils i
familiars: Jocs populars, pilotes recreatives inflables, xanques, Kurling, tres en ratlla
gegant...i la creació d’un mural col·lectiu a càrrec d’Amalgama!
14h DINAR VEGÀ a preus populars (a càrrec de Valldures)
16h BATUCADA amb la Banda Mandanga
16.30h CABARET Gaudeix d'una tarda plena d’humor, imaginació i diversió: Dudu
Arnalot, O Dilo, Teatro Peregrino, Circolate... Malabars, teatre, circ i clown plens de
somriures i pell de gallina. Presentació a càrrec de l'Equipo B.
17h BINGO REGAL. Passa una estona divertida amb els teus veïns i veïnes del barri!
Lloc: Centre Cívic El Coll - La Bruguera
Dimecres 15 de juny
20.30h CONCERT DE CANT CORAL. Concert a càrrec de la Coral Mare de Déu del
Coll I L’Orfeó de Les Corts. Després de l’actuació, hi haurà un espai de trobada amb
els veïns i veïns que ho vulgui i s’oferirà una copa de cava i una mica de coca. Preu: 2
€. Reserva de tickets, fins el divendres 10 de juny al 677 78 44 69.
Lloc: Alberg Mare de Déu de Montserrat
Divendres 17 de juny
17h. MAPA EMOCIONAL DEL COLL: En aquest taller d’Amalgama teixirem un espai
propi on compartir i debatre el que ens agrada i el que no del barri del Coll i ho farem
de la manera més creativa. No deixis de participar en aquest joc que serà el resultat de
totes les nostres veus!
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
18h GUATEQUE, COUNTRY I BALL DE LA GENT GRAN. Vine a gaudir d’una tarda
diferent ballant amb el grup de Country de la gent gran del Coll i l’animació de Joan
Anton de Solimar Música. Hi haurà servei de barra amb mojitos!
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
21h BOTIFARRADA POPULAR
Després de passar la tarda ballant, recupera les forces amb una bona botifarra a preus
populars!
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
22h CINEMA A LA FRESCA. Vine amb tota la família i passeu una bona estona amb
la pel·lícula DEL REVÉS (Inside out)! No t’ho perdis!
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
Dissabte 18 de juny
18h LA REAGGE KIDS. Una festa per tots els de casa al més pur estil jamaicà.
Lloc: Mirador de Joan Sales, Parc Güell (antic Mirador de Can Mora)
De 18h Roda de percussió amb estris de cuina. Porta un instrument: olla, cullera,
tapa...!

A càrrec de Plàcido Muñoz del col·lectiu musical Chin PUM
18.30h Animació infantil d’iniciació al Reggae, amb Marcel Marimón
19.30h Fem titelles rastafaris, a càrrec de Teixint Connexions
19.30h Fes-te una treneta de colors, a càrrec de Cristina Peñuela
19.30h Disco-Reggae amb el PD’S Genis "Genius" Trani
Genis "Genius" Trani és el nom d'un productor musical (Reggaeland) amb més de 10
anys de dedicació entorn la musica jamaicana. També és membre de One Blood
Sound i fundador de Blackstarliners, una banda d'acompanyament d'artistes de musica
jamaicana.
21h COLL REGGAE SOUND SYSTEM La festa que tothom espera cada any, música
reggae, bones vistes i la millor companyia per acomiadar les festes.
Lloc: Mirador de Joan Sales, Parc Güell (antic Mirador de Can Mora)
Diumenge 19 de juny
12.30h CONCERT DE CANÇÓ IMPROVISADA I PAELLADA POPULAR
Concert de cançó de text improvisat a càrrec del grup sabadellenc “Corrandes són
Corrandes”. En acabar, Paellada a preus populars al jardí. Activitat solidària a benefici
del Banc d’Aliments. Fes la teva aportació!
Lloc: Alberg Mare de Déu de Montserrat
19.30h HAVANERES
Cloenda de la Festa Major amb el grup d’havaneres La Mar Salada. Hi haurà rom
cremat per a tothom!
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
20.45h TRACA FINAL, a càrrec de la Malèfica del Coll
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
Organitzen: Comissió de Joves del Coll, Malèfica del Coll, Esplai Sant Jordi, AE
Jaume I del Coll, Assemblea de Festes Alternatives Coll-Vallcarca, Associació de
Veïns Coll-Vallcarca, Centre Cívic El Coll - La Bruguera, Casal de Joves del Coll,
Casal Infantil del Coll, Grup d'Estudis Coll-Vallcarca, Alberg Mare de Déu de
Montserrat, Coral Mare de Déu del Coll, Grup Artístic Zô3, Amalgama Espai Creatiu.
Descarrega’t l’app de la Festa Major!

#FMColl16

