EXPOSICIONS
DEL 9 AL 30 DE JUNY
20 h Exposició “Edu Moner i Amics”
Exposició col·lectiva d’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

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, Comissió de Cultura
de la Taula Comunitària del Coll, 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,
Basket Coll, Espai de gent gran del Coll, Petanca Coll, Coll Wargames.

20 h 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

DIMECRES 8 DE JUNY
17.30 h 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.
Organitza: la Comissió de Salut Comunitària Coll – Vallcarca
Lloc: Alberg Mare de Déu de Montserrat

DEL 15 DE JUNY AL 30 DE JULIOL
19 h Exposició: “A la feina com a casa”.
Fotografies de comerços i empreses del barri del Coll
i Vallcarca. 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

DIVENDRES 3 I DISSABTE 4 DE JUNY

DESCARREGA’T L’APP DE LA
FESTA MAJOR DEL COLL!

#FMCOLL16

DIJOUS 9 DE JUNY
20 h Inauguració “Edu Moner i amics”, una exposició col·lectiva d’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”.
Organitza: Casal de Joves del Coll
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera

DIVENDRES 10 DE JUNY
19 h Pregó a càrrec de Carme Porta, veïna del Coll i actriu.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
19.10 h Sant Vinet Cerca-tasques amb grups d’animació.
Sortida barraca de comissió de joves.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
21 h 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
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DISSABTE 11 DE JUNY

DIUMENGE 12 DE JUNY

9 h 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 amb queviures i col·labora amb el Banc d’Aliments.
Preu: 10€. Inscripcions: a partir del 9 de maig.
Organitza: Club Basket Coll
Més informació: 932 193 589 – 615 429 676
Lloc: Pistes Poliesportives del Coll

11.45 h 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 - La Bruguera.
Fins el divendres 10 de juny).

9.30 h Torneig petanca de festa major
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
18 h Lliurament de Premis GRAU MIRÓ. Lliurament dels tradicionals
premis literaris “Grau Miró”.
Organitza: l’Associació de Veïns del Coll-Vallcarca.
Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera
18 h 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
19 h Exhibició de melbourne shuﬄe Barraca comissió de Joves.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
20 h Tabalada amb els tabalers de la Malèfica
Recorregut: Sortida del Parc de la Creueta del Coll-Pg. Mare de Déu
del Coll-Santuari- Pl. Salvador Allende
21 h Correfoc de la malèfica del Coll i colles convidades
Recorregut: Pl. Salvador Allende-Santuari-Pg. Mare de Déu
del Coll-Parc de la Creueta del Coll
22 h Concert de Barraques. Actuació musical de “Los Tunantes”,
“Sybarites”, “Xana” i després música a les barraques.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

12 h Fem-ho fàcil. Festival d’arts escèniques
per a la transformació social.
12.10 h 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!
14 h Dinar vegà a preus populars, a càrrec de Valldures
16 h Batucada amb la Banda Mandanga
16.30 h 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.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
17 h 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
19 h Inauguració “A la Feina com a casa” exposició de fotografies de
comerços i empreses del barri del Coll i Vallcarca. Mostra de fotografies
que recullen tots els comerços i empreses que han existit al Coll –
Vallcarca que apleguen record i vivències per a molta gent del barri.
Organitza: Grup Artístic Zo3 amb la col·laboració del Grup d’Estudis del
Coll-Vallcarca.
Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera
20.30 h 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 vulguin 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
17 h 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
18 h 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
tamb mojitos!
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

DISSABTE 18 DE JUNY
10 a 21 h Strategic Land 10ena edició. Partides obertes i tornejos de
Wargames i tallers.
Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera
18 h La reagge kids. Una festa per tots els de casa al més pur estil jamaicà!
18.05 h Roda de percussió amb estris de cuina.
Porta un instrument: olla, cullera, tapa…!
A càrrec de Plàcido Muñoz del col·lectiu musical Chin PUM
18.30 h Animació infantil d’iniciació al reggae, amb Marcel Marimón
19.30 h Fem titelles rastafaris, a càrrec de Teixint Connexions
19.30 h Fes-te una treneta de colors, a càrrec de Cristina Peñuela
19.30 h 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.
21 h 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, Park Güell
(antic Mirador de Can Mora)

DIUMENGE 19 DE JUNY

21 h 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

12.30 h Concert de cançó improvisada i paellada popular
Concert de cançó de text improvisat a càrrec del grup sabadellenc
“Corrandes són Corrandes”. Després, 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

22 h 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

19.30 h 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
20.45 h Traca final, a càrrec de la Malèfica del Coll
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
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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
tamb mojitos!
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

DISSABTE 18 DE JUNY
10 a 21 h Strategic Land 10ena edició. Partides obertes i tornejos de
Wargames i tallers.
Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera
18 h La reagge kids. Una festa per tots els de casa al més pur estil jamaicà!
18.05 h Roda de percussió amb estris de cuina.
Porta un instrument: olla, cullera, tapa…!
A càrrec de Plàcido Muñoz del col·lectiu musical Chin PUM
18.30 h Animació infantil d’iniciació al reggae, amb Marcel Marimón
19.30 h Fem titelles rastafaris, a càrrec de Teixint Connexions
19.30 h Fes-te una treneta de colors, a càrrec de Cristina Peñuela
19.30 h 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.
21 h 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, Park Güell
(antic Mirador de Can Mora)

DIUMENGE 19 DE JUNY

21 h 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

12.30 h Concert de cançó improvisada i paellada popular
Concert de cançó de text improvisat a càrrec del grup sabadellenc
“Corrandes són Corrandes”. Després, 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

22 h 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

19.30 h 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
20.45 h Traca final, a càrrec de la Malèfica del Coll
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

DISSABTE 11 DE JUNY

DIUMENGE 12 DE JUNY

9 h 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 amb queviures i col·labora amb el Banc d’Aliments.
Preu: 10€. Inscripcions: a partir del 9 de maig.
Organitza: Club Basket Coll
Més informació: 932 193 589 – 615 429 676
Lloc: Pistes Poliesportives del Coll

11.45 h 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 - La Bruguera.
Fins el divendres 10 de juny).

9.30 h Torneig petanca de festa major
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
18 h Lliurament de Premis GRAU MIRÓ. Lliurament dels tradicionals
premis literaris “Grau Miró”.
Organitza: l’Associació de Veïns del Coll-Vallcarca.
Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera
18 h 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
19 h Exhibició de melbourne shuﬄe Barraca comissió de Joves.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
20 h Tabalada amb els tabalers de la Malèfica
Recorregut: Sortida del Parc de la Creueta del Coll-Pg. Mare de Déu
del Coll-Santuari- Pl. Salvador Allende
21 h Correfoc de la malèfica del Coll i colles convidades
Recorregut: Pl. Salvador Allende-Santuari-Pg. Mare de Déu
del Coll-Parc de la Creueta del Coll
22 h Concert de Barraques. Actuació musical de “Los Tunantes”,
“Sybarites”, “Xana” i després música a les barraques.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

12 h Fem-ho fàcil. Festival d’arts escèniques
per a la transformació social.
12.10 h 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!
14 h Dinar vegà a preus populars, a càrrec de Valldures
16 h Batucada amb la Banda Mandanga
16.30 h 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.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
17 h 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
19 h Inauguració “A la Feina com a casa” exposició de fotografies de
comerços i empreses del barri del Coll i Vallcarca. Mostra de fotografies
que recullen tots els comerços i empreses que han existit al Coll –
Vallcarca que apleguen record i vivències per a molta gent del barri.
Organitza: Grup Artístic Zo3 amb la col·laboració del Grup d’Estudis del
Coll-Vallcarca.
Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera
20.30 h 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 vulguin 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
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EXPOSICIONS
DEL 9 AL 30 DE JUNY
20 h Exposició “Edu Moner i Amics”
Exposició col·lectiva d’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

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, Comissió de Cultura
de la Taula Comunitària del Coll, 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,
Basket Coll, Espai de gent gran del Coll, Petanca Coll, Coll Wargames.

20 h 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

DIMECRES 8 DE JUNY
17.30 h 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.
Organitza: la Comissió de Salut Comunitària Coll – Vallcarca
Lloc: Alberg Mare de Déu de Montserrat

DEL 15 DE JUNY AL 30 DE JULIOL
19 h Exposició: “A la feina com a casa”.
Fotografies de comerços i empreses del barri del Coll
i Vallcarca. 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

DIVENDRES 3 I DISSABTE 4 DE JUNY

DESCARREGA’T L’APP DE LA
FESTA MAJOR DEL COLL!

#FMCOLL16
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Durant la inauguració hi haurà música en directe a càrrec de ”l’Assaig
obert de tres elements”.
Organitza: Casal de Joves del Coll
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera

DIVENDRES 10 DE JUNY
19 h Pregó a càrrec de Carme Porta, veïna del Coll i actriu.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
19.10 h Sant Vinet Cerca-tasques amb grups d’animació.
Sortida barraca de comissió de joves.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
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