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Fer aquest llibret que aplega tota la programa-
ció cultural del darrer trimestre de l’any és per 
a nosaltres, el personal que treballem a l’Ofi-
cina municipal de cultura, un gran esforç. Cal 
triar i contractar, per una banda, les funcions 
de teatre i música de l’Auditori municipal de la 
temporada de tardor-hivern, que es clou amb 
les funcions de Pastorets de Nadal i el tradicio-
nal concert de Sant Esteve. També cal progra-
mar, amb molts mesos d’antelació, les exposi-
cions d’art i d’altra temàtica que podreu veure 
a la Casa de la Paraula o a l’Arxiu històric 
comarcal. I cal estar al cas també dels actes de 
caire cultural que es programen per a la Festa 
Major de la ciutat, el mes de setembre, i per a 
la Festa de la Ratafia, el mes de novembre, que 
en aquest llibret us anticipem en part.

Tot i que hi treballem molt, no la fem pas tot 
sols aquesta programació. Molta gent ens hi 
ajuda. Sol Solet Rialles programa i contracta 
els espectacles per a públic infantil i familiar 
que es fan a l’Auditori. La Comissió de Bar-
raques i la Regidoria de Festes (dit d’aquesta 

manera, per abreujar-ho) trien els concerts 
musicals i altres activitats lúdiques i cultu-
rals de la Festa Major, i la gent Confraria de 
la Ratafia, segur que ho sabeu, treballen tot 
l’any per preparar el programa d’una festa que 
gairebé inclou tants actes com la Festa Major. 
L’Escola municipal de música, la biblioteca, ge-
ganters i trabucaires i la Faràndula Colomenca 
també en hi ajuden. Moltes de les activitats 
culturals de la ciutat, doncs, es programen i 
organitzen amb la indispensable col·laboració 
de les entitats i altres oficines o serveis munici-
pals. I les entitats, és clar, són les persones que 
hi treballen. Permeteu-nos d’homenatjar-los en 
aquest escrit. Gràcies a totes elles.

L’Oficina municipal de cultura té seu a la Casa 
de la Paraula. És oberta a tothom. Si teniu cap 
suggeriment no us estigueu de venir a tro-
bar-nos. Rebem tothom i ens agradarà que ens 
ajudeu a programar les activitats del semestre 
vinent. La programació cultural de la ciutat la 
fem tots i és per a tots.

Oficina municipal de cultura
Casa de la Paraula

PRESENTACIÓ

CulturaSCF03
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El programa trimestral de CulturaSCF, de 
Santa Coloma de Farners, aplega tots els actes 
culturals programats a la ciutat de setembre 
a desembre de 2018. Són actes programats 
en equipaments culturals locals (l’Auditori 
municipal, la Biblioteca Joan Vinyoli, la Casa 
de la Paraula) o de la Generalitat de Catalunya 
(Arxiu Comarcal de la Selva) que tenen seu a la 
ciutat. També s’hi anuncien els actes culturals 
que es programen en el cicle de celebracions 
i festes del darrer trimestre de l’any, i altres 
organitzats per entitats i associacions locals.

Les informacions del programa són actua-
litzades en data de 15 de juliol de 2018. Les 
activitats culturals de Santa Coloma es publi-
citen també a l’agenda mensual d’activitats 
de la ciutat i a la pàgina web de la Casa de la 
Paraula.

Estigueu alerta a eventuals canvis de progra-
mació. La cancel·lació d’actes o el canvi de 
dates, de lloc de celebració o participants no 
donen dret a reclamació, llevat dels actes de 
pagament. Adreceu-vos a cultura@scf.cat per 
a qualsevol suggeriment sobre la programació 
cultural de la ciutat.

Venda d’entrades
La majoria d’actes culturals de la ciutat són 
gratuïts. Només són de pagament els espec-
tacles d’arts escèniques i musicals que es 
programen a l’Auditori municipal. Es poden 
comprar entrades de localitats numerades 
de l’Auditori, i per a actes que se celebren en 
altres espais de la ciutat, al web de la Casa de 
la Paraula: 

www.casadelaparaula.cat

També es venen entrades anticipades per a 
tots els espectacles de pagament a:

Casa de la Paraula 
c/ del Prat, 16 
17430 Santa Coloma de Farners 
Tel. 972 843 582

Una hora abans de l’inici dels espectacles:

Auditori municipal 
c/ Malva, 53 
17430 Santa Coloma de Farners

Venda on line a:

www.casadelaparaula.cat

INFORMACIONS

INFORMACIONS
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INFORMACIONS

Descomptes
Si en teniu l’oportunitat, aprofiteu els des-
comptes sobre el preu de venda anunciat dels 
espectacles de l’Auditori. Els descomptes no 
són acumulables i només s’apliquen per als 
espectacles de produccions professionals. Els 
espectacles amb preu de venda d’entrades de 
menys de 5 € no tenen descomptes.

Descomptes del 10% per a usuaris amb 
carnet de la Biblioteca Municipal Joan 
Vinyoli, o altres biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques Públiques de Catalunya.

Descompte del 20% per a joves menors 
de 30 anys amb carnet d’estudiant o  
Carnet Jove.

Descompte del 25% per a tots els espec-
tacles per a jubilats, famílies nombroses i 
famílies monoparentals.

Descompte del 25% per a espectacles de 
música per a estudiants de l’Escola Muni-
cipal de Música Josep Carbó i d’escoles de 
música integrades a l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música.

Programa d’accés a  
la cultura per a col·lectius  
en risc d’exclusió social
Les regidories de Cultura i de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 
amb la col·laboració de les entitats locals del 
tercer sector –Càritas Diocesana i la Creu Roja 
Espanyola–, promouen un programa de garan-
tia social d’accés a la cultura.

Aquest programa reserva el 10% de les locali-
tats dels espectacles de pagament per a públic 
infantil i familiar programats a l’Auditori, i el 
5% per a la resta d’espectacles, per a famílies i 
persones en risc d’exclusió social. Adreceu-vos 
a l’Oficina municipal de serveis socials si creieu 
que teniu dret a accedir al programa. La dene-
gació de localitats no dona dret a reclamació.

Accessibilitat
Tots els equipaments culturals de la ciutat –
Auditori, Biblioteca, Casa de la Paraula i Arxiu 
Comarcal– són accessibles per a persones amb 
discapacitats físiques i motores.

Informeu-vos amb antelació de l’accessibilitat 
dels actes i espectacles que es programen en 
altres espais. Adreceu-vos a l’equipament on 
es programen els actes, amb 48 hores d’ante-
lació, si necessiteu ajut o assistència especial 
per poder participar als esdeveniment que s’hi 
programen.

Reserva d’equipaments
Entitats, empreses i particulars poden sol·lici-
tar fer ús dels equipaments culturals de titula-
ritat municipal. Les peticions s’han d’adreçar 
per escrit a l’Ajuntament, amb indicació de qui 
en sol·licita l’ús i la finalitat. Els actes d’altri 
organitzats en equipaments municipals resten 
subjectes al pagament de taxes públiques, al 
deure general de conservació i bon ús de les 
instal·lacions i l’acompliment del termes con-
crets de cada autorització.
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ITINERARI 1
TEATRE D’HUMOR

La temporada de teatre de l’Auditori inclou 
aquest trimestre tres espectacles d’humor 
que conviden a tothom a anar-hi a riure. Hi 
tindrem en Quim Vila, irreverent humorista 
i cantant, que se’n fot de periodistes i polítics 
que fan abrandades declaracions sobre el 
procés polític català; un comediant de luxe, en 
Marcel Tomàs, que és un veritable showman 
que canta, balla i fa comèdia, i per acabar, 
dues noies divorciades, la Ruth i la Mercè, que 
se’n riuen dels homes i de si mateixes i miren 
a sobreviure al trasbals personal del trenca-
ment de la parella. Totes aquestes funcions, és 
clar, són per adults. La canalla ja té el seu cicle 
d’espectacles per anar-hi amb els pares.

ITINERARIS

ITINERARI 2
ANY POMPEU FABRA

Si parlem i escrivim en català i la llengua ens 
és útils per a totes les tasques de la societat 
contemporània és en bona part gràcies a la fei-
na de recuperació feta per acadèmics, literats 
i erudits, homes i dones, que a finals del segle 
XIX i principis del segle XX varen treballar per 
a la modernització i normalització de la llen-
gua. Aquest projecte col·lectiu, i el seu èxit, és 
representat per Pompeu Fabra, l’home del dic-
cionari i la gramàtica catalana moderna, del 
qual se celebra aquest any el 150è aniversari 
del naixement. Pompeu Fabra va venir a Santa 
Coloma de Farners, l’any 1931, a cloure un 
curs d’estiu de català. Potser va saludar-hi un 
jove Joan Vinyoli, que s’hi havia apuntat. La 
ciutat s’afegeix als actes de celebració de l’Any 
Fabra amb un extens cicle d’activitats, al mes 
d’octubre, que inclou exposicions, xerrades i 
una marató de lectura del Diccionari.

ITINERARIS

L’extens programa d’activitats culturals del darrer trimestre de l’any permet, relligant actes 
d’una mateixa temàtica o subjecte, fer itineraris coherents que en si mateixos conformen una 
proposta nova. Us proposem dos itineraris d’aquesta mena per al darrer trimestre de l’any.
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ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR Diumenge 23 setembre

Text i direcció: Dani Cherta. Música: Keco Pujol.  
Vestuari: Antonio Harillo. Coreografia: Ariadna Suñé. 
Intèrprets: Guillem Martí, Ariadna Suñé, Víctor Gómez i 
Jordi González. Durada: 50 minuts.

Entrada general: 4 €

ARTS 
ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

EL VESTIT POP DE L’EMPERADOR
La Roda Produccions

En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat 
l’Emperador Presumit té per costum estrenar 
quatre vestits cada dia. Però per més vestits 
que acumula, cap el satisfà. Necessita el millor 
dels millors, el més sublim, el més modern,... I 

més ara, que s’acosta la passarel·la anual de la 
reialesa! Cal un vestit únic per a un emperador 
únic. Tan especial que només els més llestos de 
palau el podran apreciar.Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

SaliJ3

TEATRE AMATEUR Diumenge 30 setembre

Entrada: 10 €

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

LA CASA DE BERNARDA ALBA

La companyia de teatre amateur colomenca 
SaliJ3, que dirigeix l’incansable Juan Serrano, 
és convidada a obrir la temporada de tardor 
de teatre amb l’estrena del seu muntatge de tot 
un clàssic de teatre universal del segle XX: La 
Casa de Bernarda Alba, del poeta i dramaturg 
andalús Federico García Lorca. Escrita l’any 
1936 encara que estrenada el 1945, nou anys 

després de la mort del seu autor, l’obra explica 
la història dramàtica de les cinc filles de Ber-
narda Alba, que en quedar vídua del seu segon 
marit imposa un estricte dol a les noies que 
tancades a casa, durant vuit llargs anys, amb 
prou feines tindran contacte amb la vida que 
passa a l’exterior. Gelosies, enveges i passions 
es desfermen en una casa que s’ofega en el dol.

Autor: Federico García Lorca. Direcció: Juan A. Serrano. 
Intèrprets: Nil Ribes, Ferran Carandell, Enric Piera, David 
Girona, Juan A. Serrano, Arnau Casas, Enric Puig, Sergi 
Puig i Andreu Tomàs. Durada: 1 h 20 minuts.
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ARTS ESCÈNIQUES

Producció: Vilobí Màgics. 
Durada: 70 minuts.

Entrada general: 4 €

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

VILOBÍ MÀGICS
La companyia selvatana Vilobí Màgics, funda-
da l’any 2005, és integrada per dos joves mags, 
en Pau i en Nil, i una eficaç ajudant que els 
assisteix en alguns números, la Judit. Varen 
actuar a l’Auditori fa un parell d’anys i encara 
en recordem alguns dels trucs més divertits. 
Els mags vilobinencs faran un espectacle de 

trucs clàssics de màgia i en presentaran al-
guns de creació seva. L’espectacle necessita, en 
algun moment, de la col·laboració del públic, 
de manera que si no voleu sortir a l’escenari ja 
convé que seieu unes quantes files enrera.

MÀGIA Diumenge 7 d’octubre

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

Direcció i interpretació: Quim Vila. 
Durada: 1 h 20 minuts.

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

CAP A L’ESPAI SIDERAL
Quim Vila

El popular músic i humorista Quim Vila, cone-
gut per la seva participació en programes de 
ràdio i televisió, arriba a l’Auditori amb un es-
pectacle humorístic i irreverent que construeix 
a base d’speechs irònics, marca de la casa, que 
s’inspiren en el procés independentista català i 

algunes de les millors i més divertides decla-
racions de polítics de l’unionisme cavernícola. 
Espectacle divertidíssim en el qual en Quim 
es defensa sol davant del seu públic, un públic 
que també li és còmplice.

Entrada general: 10 €

TEATRE Diumenge 14 d’octubre
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ARTS ESCÈNIQUES

Entrada general: 12 €

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Autors: Robert Schumann, Henrich Heine, Anne  
Wiesselmann i Jordi Homs. Direcció: Xavier Ausellé.  
Intèrprets: Isidre Ferràndiz (actor), Jordi Homs (tenor) i 
Jordi Sànchez (piano). Producció: Dichter Club. Durada: 
45 minuts.

CERCLE D’AMOR: DICHTERLIEBE OP. 48, 
DE R. SCHUMANN
Dichter Club

Dichterliebe (l’amor del poeta) és un cicle de 
setze cançons compost per Robert Schumann a 
partir de textos de Henrich Heine en els quals 
el poeta explica l’experiència real del seu amor 
i desamor per la seva cosina Amelie. El concert 
adapta al català i dramatitza el cicle líric per 
posar en relleu el sentiment que batega rere la 
composició musical de Schumann, conservant 
amb tota cura la música i estructura originals 

de l’obra del compositor romàntic alemany. El 
cicle comença tot just en el moment en què el 
jove Heine escriu els poemes que inspiren el 
músic. Ver a vers, poema a poema, la músi-
ca i la paraula es fonen entre reflexions del 
poeta, del qual Schumann és la musa, i Heine, 
l’enamorat poeta que prova de trobar el vers, 
la paraula màgica que tanqui el cercle d’amor i 
desamor que l’atrapa.

MÚSICA Diumenge 21 d’octubre
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Direcció: Jordi Mas. Intèrprets: Gemma Horta (soprano), 
Jordi Mas (tenor), Claudio Suzin (piano) i Anna Selga 
(conferenciant). Durada: 1 hora i 30 minuts.

RATAFIA FETA MÚSICA
La Fàbrica de Lied

La companyia La Fàbrica de Lied estrena a 
Santa Coloma un espectacle de música dedicat 
a les herbes de la ratafia. La Gemma Horta i en 
Jordi Mas, cantants lírics, interpretaran una 
selecció de poemes musicats d’autors catalans, 
entre els quals, Josep Carner, Joan Salvat 
Papasseit i Enric Morera, poemes que tenen 

per tema les plantes i herbes que es fan servir 
per fer la ratafia. Els acompanyarà al piano el 
prestigiós Claudio Suzin, professor del Con-
servatori del Liceu. La colomenca Anna Selga 
participarà al concert amb petites intervenci-
ons en les quals explicarà les propietats de les 
herbes ratafiaires.

Entrada general: 12 €

MÚSICA Diumenge 28 d’octubre
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Direcció, música, producció i interpretació: Jesús Torrent. 
Fotografia i vídeo: Albert Pons i David Rueda. Durada: 60 
minuts.

TOONET 2.0
Jesús Torrent

En Toonet, alter ego d’en Jesús Torrent, és un 
músic i guitarrista perdut en l’inframón de la 
realitat virtual, les xarxes socials i les noves 
tecnologies de la comunicació i l’aïllament 
vigilat. Una descàrrega massiva d’informació 
d’Internet, un bon dia, el va deixar clavat per 
tots costats. Se’n va alliberar amb la música, 

que va fer-lo renéixer al món real en el qual 
ara viu. El músic arbucienc ofereix un concert 
de música de sonoritats electròniques en el 
qual grava en directe capes i capes de loops 
que superposa per a interpretar cançons d’una 
complexitat creixent.

Entrada general: 10 €

MÚSICA Diumenge 4 novembre
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 21 h

Dramatúrgia: Frank Bayer. Direcció: Cristina Cervià.  
Intèrprets: Ivan Bustos i Xavier Mercadé.  
Escenografia: Ricard Martí. Il·luminació: Lluís Robirola. 
Música: Rafa Roca. Producció: La Gàrgola Produccions 
Teatrals. Durada: 60 minuts.

EL BRINDIS

L’Ernest és a poques hores de convertir-se en 
l’alcalde més jove de la seva ciutat, mentre en 
Mateu, continua tancat al seu estudi intentant 
trobar un nou llenguatge pictòric que el faci 
sortir de l’oblit professional. Tots dos eren 
amics. Vuit anys després de trencar la seva 

amistat, el futur alcalde es presenta a casa del 
pintor. La trobada dels vells amics és el pretext 
per reviure la felicitat d’una passat comú, però 
no poden evitar remoure un secret que els por-
ta a una història de rancúnia on res és el que 
sembla i on cada brindis amaga un engany.

Entrada general: 12 €

La Gàrgola Produccions Teatrals

TEATRE · FESTA DE LA RATAFIA Dissabte 10 novembre
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

PASSAVOLANT RECICLANT
Tot Circ

Espectacle de circ i de pallassos per a tota la 
família, de la companyia Tot Circ. El pallasso 
Tastacirc arriba a l’Auditori per presentar un 
espectacle d’humor i de jocs malabars, de pun-
teria, equilibris i acrobàcies, en el qual utilitza 
materials i recipients de reciclatge. 

Direcció: Aleix Sala. Vestuari: Rosa Solé.  
Escenografia: Josep Berenguer. Intèrpret: Miquel Montiel. 
Producció: Tot Circ. Durada: 50 minuts.

Espectacle d’humor i de gresca que necessi-
ta, per arribar a bon port, la participació del 
públic.

Entrada general: 4 €

CIRC Diumenge 18 novembre

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Autoria: Marcel Tomàs i Susana Lloret.  
Direcció: Marcel Tomàs. Intèrprets: Marcel Tomàs i Toni 
Escribano. Durada: 70 minuts.

EL COMEDIANT
Cascai Teatre i Marcel Tomàs

El comediant, l’últim espectacle de Marcel 
Tomàs (clown, mim, actor, cantant i showman), 
és com ell: un espectacle esbojarrat, enginyós i 
divertidíssim. L’actor canta i balla a l’escenari, 
hi representa escenes de teatre d’objectes i 
petits monòlegs humorístics, i improvisa a tota 
hora per a oferir un espectacle d’histrionisme 
elegant, en la millor tradició del cabaret, que 

no estalvia a l’espectador la reflexió o la crítica 
mordaç de la societat actual. Tot plegat al ser-
vei del públic que, sense esperar-ho, es conver-
teix en el protagonista de la funció. Espectacle 
d’un artista polifacètic i atípic que reivindica 
el sentit pur de l’espectacle de sorprendre, fer 
riure i meravellar el públic.

Entrada general: 15 €

TEATRE Diumenge 25 novembre
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Dramatúrgia i direcció: Quim Lecina. Intèrprets: Quim 
Lecina (Erik Satie), Daniel Blanch (pianista), Montserrat 
Bertral (cantant). Durada: 80 minuts.

EL GRAN CIRC D’ERIK SATIE
Quim Lecina

Éric-Alfred-Leslie Satie (Honffleur 1866 – 
París, 1925), conegut com Erik Satie, era un 
cèlebre músic i compositor francès que es 
presentava a si mateix com a “gimnopedista” 
i “fonometrògaf”. Amic de músics, artistes i 
literats, i habitual de les tertúlies bohèmies 
dels cafès de París, va ser autor d’una extensa 
obra musical entre la qual destaca la música 
de cabaret i unes breus composicions humo-
rístiques per a piano. Quim Lecina, actor de 

MÚSICA Diumenge 2 desembre

gran volada, s’arrisca a produir un espectacle 
que adapta la música i els textos de l’autor 
francès i prova de copsar-ne l’esperit i la seva 
peculiar personalitat. L’espectacle és més que 
un concert. Hi ha elements de circ i de cabaret, 
que són les arts dramàtiques que més s’esti-
mava Satie.

Entrada general: 12 €
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Dramatúrgia i direcció: Marià Font.  
Intèrprets: Maria Teresa Tarragó i Cristina Solà.  
Durada: 75 minuts.

RUTH I MERCÈ: SEPARADES... I QUÈ?
Maria Teresa Tarragó

La Ruth fa més de 10 anys que ha fet els 40. 
S’acaba de separar, el seu marit l’ha deixat 
per la seva secretària de 20 anys. S’ha quedat 
sense feina i està pendent de desnonament. 
Per sort, compte amb la Mercè, la seva millor 
amiga. La Mercè, més jove que la Ruth, tronera 
i esbojarrada, s’ha proposat animar-la a fer el 
pas, no tan sols a canviar de casa, sinó també 
a il·lusionar-se amb un canvi radical de vida. 
Totes dues amigues resolen els seus conflictes 

mostrant-nos un ventall de situacions còmi-
ques i de solucions divertides,… en les quals, 
ai, ens podem reconèixer fàcilment.

Entrada general: 15 €

TEATRE Diumenge 16 desembre
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

VA DE TIONS
Cristina Noguer

Per Nadal el Tió arriba a casa de tots els nens 
i nenes. Però on va el Tió quan no és Nadal? I 
més important encara, què cal fer per a que 
cagui moltes llaminadures i regals? La Cris-
tina Noguer ens explicarà tres contes sobre 
el Tió de Nadal -El tió de Nadal, El tió al país 
dels contes i El tió se’n va de vacances- i ens 
ensenyarà les cançons que li agraden més al 
Tió. En alguns dels contes apareixen altres 

personatges de l’imaginari infantil, com ara la 
Blancaneus, el llop i el flautista d’Hamelin. Un 
espectacle per a tota la família, però sobretot, 
per als més petits.

Entrada general: 4 €

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR Dissabte 22 desembre

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

PASTORETS
SALIJ3

En Lloquet i en Rovelló, àngels i dimonis i tota 
mena de vilatans i altres personatges secun-
daris tornen a l’Auditori per a contar-nos la 
història dels Pastorets de Nadal, que adapta 
el text clàssic de Josep Maria Folch i Torres. 
La companyia local de teatre amateur SaliJ3, 
i altres amics i col·laboradors que els ajuden 
(amb l’escenografia, el vestuari, la música i 
el maquillatge), tornen a muntar la producció 

colomenca dels Pastorets que varen estre-
nar l’any 2017, el repartiment de la qual i les 
principals escenes de la història renoven per a 
millorar-ne la posada en escena. L’any passat 
varen fer tres funcions, que enguany repe-
teixen. Tots vàrem celebrar la recuperació de 
les funcions de teatre de Pastorets de la qual, 
després de molts anys, podem tornar a gaudir 
per Nadal.

Autor: Josep Maria Folch i Torres. Direcció: Juan Serrano. 
Intèrprets: per determinar. Producció SaliJ3.  
Durada: 1 h i 30 minuts.

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

Entrada general: 10 €

TEATRE AMATEUR · NADAL 23, 29 i 30 desembre
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ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Direcció i producció: Josep Viader.  
Intèrprets: Josep Viader (tenor) i Santi Escura (piano). 
Durada: 1 h i 15 minuts.

CONCERT DE SANT ESTEVE
Josep Viader i Santi Escura

El tenor colomenc Josep Viader i el pianista 
gironí Santa Escura tornen a l’Auditori, el dia 
de Sant Esteve, per oferir un recital de cançons 
populars catalanes, nadales i una selecció d’al-
gunes de les peces més conegudes de la lírica 
europea, repertori que en ocasions anteriors 
ha trobat una acollida i recepció entusiastes 

del públic de la ciutat. Aquest concert, del qual 
es programa la quarta edició consecutiva, és 
ja un clàssic del cicle de música nadalenca 
de l’Auditori. Tenor i pianista renoven a cada 
edició el repertori conservant en el progra-
ma alguna de les cançons més estimades pel 
públic local -«L’emigrant» i «Dolça Catalunya», 
entre d’altres-, peces que, sense dubte, han de 
garantir-los retrobar-ne la complicitat.

Entrada general: 15 €

Dimecres 26 desembre
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MÚSICA

HAVANERES · FESTA MAJOR Divendres 21 setembre

qui agrada les cançons marineres. El seu dar-
rer disc, de 2016, 40+, inclou cançons d’amor 
com La Colometa o Rosina, i clàssics del gènere 
com ara La golondria i El capità.

MÚSICA

PLAÇA FIRAL · 18 h

TERRA ENDINS

Gratuït

El grup d’havaneres Terra Endins, fundat a Gi-
rona l’any 1974, és integrat per Miquel Llorenç, 
Joan Vila, Joan Vila Safont, Narcís Palomeras i 
Pablo Serna. La formació, que té diversos dis-
cos publicats, actua arreu on troben públic a 
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MÚSICA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Divendres 21 setembre

ESCENARI BARRAQUES · a partir de les 23 h

La Banda Biruji és un potent grup musical que 
versiona alguns dels èxits més coneguts de la música 
pop i rock dels darrers quaranta anys. En els seus 
concerts interpreten, entre d’altres, cançons de Bob 
Marley, Madness, Dr. Calypso, Obrint Pas i Manu 
Chao, que per actitud i estètica toquen com si fossin 
temes propis. Els seus directes, arrauxats i potents, 
ressonen amb tota la força d’una banda 
de rock clàssica.

BANDA BIRUJI

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Divendres 21 setembre

ESCENARI BARRAQUES · a partir de les 23 h

Roba Estesa és una formació tarragonina integrada 
per sis dones que fan música festiva i de combat 
que fusiona estils musicals genuïnament urbans 
amb sonoritats i instrumentacions de la música folk 
i d’arrel tradicional. Les noies del camp tarragoní 
varen guanyar, l’any 2015, el Premi Sons de la Me-
diterrània, atorgat per la revista Enderrock, amb el 
seu primer disc: Descalces; al qual va seguir, l’any 
2018, la seva segona producció, Desglaç.

ROBA ESTESA

MÚSICA · FESTA MAJOR Divendres 21 setembre

Gratuït

ESCENARI BARRAQUES · a partir de les 23 h

El grup dels de Montcada i Reixac, fundat l’any 2003, 
és segurament la formació de més èxit i reconeixe-
ment de l’actual escena musical catalana. És la gran 
banda del moment. Amb set discos publicats tenen 
un extens repertori que inclou èxits coneguts per tota 
una generació del seus joves seguidors.

LA PEGATINA
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MÚSICA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Dissabte 22 setembre

ESCENARI BARRAQUES · a partir de les 23 h

Glaukoma és un grup format per músics de Tolosa, 
Donosti i Irún. És una banda que, en la millor tradi-
ció del rock radical basc, fa cançons que tenen unes 
lletres de fort contingut polític i social, que interpre-
ten amb un estil que barreja la música rap amb el 
reggae, el ragamuffin i el dancehall.

GLAUKOMA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Dissabte 22 setembre

ESCENARI BARRAQUES · a partir de les 23 h

Una colla d’amics una mica troneres de Sarrià de 
Ter es varen reunir el 2012 per fundar l’Orquestra 
Maribel, grup musical que anima festes majors i 
festivals estiuencs d’arreu de les comarques giro-
nines, i de més enllà, amb una proposta de música 
festiva que tot ho aposten a un repertori de versions 
de grans èxits de la música dels anys 80 
ençà que el seu públic coneix bé i celebra 
entusiasta.

ORQUESTRA MARIBEL

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Dissabte 22 setembre

ESCENARI BARRAQUES · 12 h

Els músics del grup The Penguins es varen atrevir, 
amb molt d’encert, a fer un concert de reggae per 
a públic infantil i familiar. Per apropar aquest estil 
musical als més petits, i fer-los gaudir de la música, 
toquen un repertori de cançons populars i d’autor 
d’arreu de Catalunya que interpreten a ritme de la 
música jamaicana.

REGGAE PER XICS
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MÚSICA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Diumenge 23 setembre

ESCENARI BARRAQUES · 12 h

El grup de música pop infantil i juvenil més popu-
lar de Catalunya torna a Santa Coloma de Farners 
per presentar les cançons del seu últim disc «Estic 
Contenta!», editat el passat 2017. La quarta genera-
ció del grup, formada per la Mar, la Carlota, la Noa, 
l’Anna i la Gina, va prendre el relleu l’any passat, i 
amb les seves cançons plenes de vitalitat, venen a 
animar els més petits de casa. 

MACEDÒNIA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Dissabte 22 setembre

ESCENARI BARRAQUES · a partir de les 23 h

Els Animal DJ tornen a la Festa Major de Santa Colo-
ma de Farners després de participar-hi l’any passat. 
Encara tenim el record del seu delirant concert en 
el qual conills i pingüins cantaven i ballaven dalt de 
l’escenari al ritme trepidant de la rumba, l’ska, el 
reggae, el punk i el rock. 

ANIMAL DJ

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Diumenge 23 setembre

ESCENARI BARRAQUES · a partir de les 23 h

Els Raggatuning són un grup de versions de música 
descaradament patxanguera que versionen grans 
èxits de les emissores de radiofórmula comercials i 
conegudes sintonies de televisió i «jingles» publici-
taris, cançons que interpreten a ritmes accelerats i 
sonoritats llatines, tropicals, funkis i discotequeres. 

RAGGATUNNING
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MÚSICA

MÚSICA Divendres 28 setembre

TOT SEMBLA TAN SENZILL
Celeste Alías, Santi Careta i Laia Noguera

La cantant Celeste Alías va publicar l’any 2017 
un llibre-disc titulat “Tot sembla tan senzill” 
en el qual musicava poemes de Montserrat 
Abelló (1918-2014). El disc va sorgir de l’admi-
ració i l’estima que la cantant sentia llavors, i 
sent encara, pels poemes de l’autora nascuda 
a Tarragona, que és una de les poetes més 
significatives i prestigioses de la literatura 
catalana del segle XX i XXI. Acompanyaran a 

la cantant, en un concert íntim i molt emotiu, 
el guitarrista Santi Careta i la rapsoda Laia 
Noguera.

BIBLIOTECA MUNICIPAL · 19.30 h

Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca.

Gratuït



30

MÚSICA

Gratuït

PAVELLÓ DE LA NÒRIA · 16.30 h

Si sou pares i teniu mainada petita segur que conei-
xeu El Pot Petit, que potser sigui el grup musical per 
a públic infantil i familiar més conegut de Catalu-
nya. Amb dos discs publicats («Canta amb el Pot 
Petit» i «Ritmes i Rialles»), col·laboren en projectes 
editorials i la promoció de festivals de música per a 
infants. 

EL POT PETIT

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Dissabte 10 novembre

Gratuït

VELA DE L’ESCOLA LA SALLE · 17 h

L’Escola municipal de música Josep Carbó, de Santa 
Coloma de Farners, ensenya música a petits i grans. 
La formació dels alumnes és completa amb la seva 
participació en agrupacions corals i grups musicals 
que actuen davant de públic.

COMBOS DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA JOSEP CARBÓ

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Dissabte 10 novembre

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Dijous 8 novembre

PLAÇA FARNERS · 22.30 h

BIFLATS
Biflats és un grup festiu i de fanfàrria, una mica 
a la manera de les formacions musicals d’Europa 
oriental, que fan una original proposta que fusiona 
la música i els instruments de la cobla tradicional 
catalana amb els ritmes musicals més trepidants. 
Són una cobla gamberra i jove que toca temes propis 
però que no s’arruga pas si ha de versionar clàssics 
de la cançó tradicional catalana.

Gratuït
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MÚSICA

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Dissabte 10 novembre

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Diumenge 11 novembre

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Diumenge 11 novembre

Gratuït

VELA DE L’ESCOLA LA SALLE · 11 h

Si us agrada la música xalareu amb aquest concert 
en el qual en Xavi Lozano, músic conegut per les se-
ves col·laboracions en programes de radio i televisió, 
i amb alguns dels artistes i formacions musicals més 
coneguts del país, tocarà un repertori de cançons de 
blues, de jazz i de composicions pròpies amb instru-
ments sorprenents.

BUFA&SONS

Gratuït

VELA DE L’ESCOLA LA SALLE · 19 h

La Balkan Paradise Orchestra, formació exclusiva-
ment integrada per dones, és un laboratori de sons i 
ritmes que neix de l’energia i estima de les seves in-
tegrants per la música d’arrel tradicional balcànica. 

BALKAN PARADISE

Gratuït

VELA DE L’ESCOLA LA SALLE · 19 h

L’Alidé és una jove cantant aranesa que compon, 
escriu i interpreta les seves cançons en llengua oc-
citana. Ha participat en festivals musicals i ha ofert 
nombrosos concerts tant a Catalunya com a l’Occi-
tània i hores d’ara, ja ha publicat dos discos: «Eth 
paradís ei en tu», de 2015, i «Henerècia», de 2018, 
que han tingut una excel·lent acollida de la crítica i 
públic.

ALIDÉ SANS
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MÚSICA

CARPA PLAÇA FARNERS · 22 h

VELA DE L’ESCOLA LA SALLE · 11 h

COMANDO IMPRO

ELS SECRETS  
DE MR. STROMBOLI

Els actors de la companyia Impro Barcelona fan un 
espectacle de teatre de carrer que no té guió, ni es-
cenografia ni, gairebé tampoc, gens de vergonya. Els 
actors són uns improvisadors bregats d’espectacles 
d’humor que en els seus espectacles es proposen 
sorprendre els espectadors amb històries de terror, 
amor i acció. Atenció, que aquestes històries fan ser-
vir de vegades un llenguatge groller, de manera que 
els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels 
pares,... no fos cas que algú se sentís ofès.

Mr. Stromboli és un firaire, un xerraire venedor 
d’elixirs miraculosos, qui sap si fets d’herbes mà-
giques, que va passant per pobles i fires presentant 
els seus invents i els extraordinaris fenòmens que 
produeixen. Aquest Panxo modern arribarà a la 
fira per mirar d’enredar els vilatans incauts. No ho 
dubteu ni un moment. Passin i vegin, i descobreixin 
els secrets de Mr. Stromboli.

Gratuït

Gratuït

TEATRE DE CARRER 
FESTA DE LA RATAFIA

Divendres  
9 de novembre

TEATRE DE CARRER 
FESTA DE LA RATAFIA

Dissabte  
10 de novembre
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MÚSICA

MÚSICA Dimecres 21 novembre

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

Pel tradicional concert de Santa Cecília 
(patrona dels músics), els grups de l’Escola 
de música es preparen per interpretar el què 
han après des del mes de setembre. Alumnes i 
professors interpretaran una selecció de peces 
des abasten des del Renaixement fins a les 
músiques populars contemporànies.

Tots els concerts de l’Escola de Música són gratuïts.

L’Escola municipal de música Josep Carbó fa més de 30 anys que oferta estudis de música a la 
ciutat. Els alumnes, més de 170 aquest curs, de totes les edats, hi aprenen solfeig, harmonia i in-
terpretació musical. Com a part de la seva formació, els estudiants són animats a integrar-se als 
grups i formacions musicals de l’escola, en els quals també participen els professors. Els con-
certs de l’Escola de música són l’oportunitat de conèixer els joves talents musicals de la ciutat.

AUDICIONS I CONCERTS DE  
L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA JOSEP CARBÓ

CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA
EMM Josep Carbó

Gratuït
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MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

17, 20 i 21 desembre

Dimecres 26 desembre

AUDITORI MUNICIPAL · 18.30 h

AUDITORI MUNICIPAL · 11.30 h

El mes de desembre, just abans de les festes de 
Nadal, l’escola programa un cicle de concerts 
en el qual participen els diversos grups i for-
macions musicals de l’escola. El repertori dels 
concerts inclou tant peces de música culta com 
composicions de músiques populars contem-
porànies.

Concert matinal de Sant Esteve, amb un atrac-
tiu programa de nadales d’arreu del món. Per 
finalitzar l’actuació, alumnes, ex alumnes i 
professors cantaran unes nadales tradicionals 
per encetar els actes del 30è aniversari de 
l’escola.

CONCERTS DE NADAL

CONCERT DE 
SANT ESTEVE

EMM Josep Carbó

EMM Josep Carbó

Gratuït

Dilluns 17 · CONCERT DE CORALS  
CLAU DE SOL, PIZZICATO I DECANTUS

Dijous 20 · CONCERT DE CONJUNTS DA CAPO  
STRINGS, TOCS D’ACORD I LET’S PLAY TOGETHER

Divendres 21 · 
CONCERT DE COMBOS I GRUP VENT ALLEGRETTO

CORALS VEUdMEL, PICAVEU I dTUaTO

Gratuït
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

PEDRA, PAPER, TISORES
Marta Negre

La colomenca Marta Negre exposa el seu 
treball de fotografia que empra documents del 
seu avi, del període que va estar presoner en 
camps de concentració i batallons de treball 
del bàndol nacional, durant i un cop acabada 
la Guerra Civil Espanyola. L’artista intenta 
desvetllar fins a quin punt els vestigis que ens 
arriben del passat poden apropar-nos a una 
realitat concreta i a un context sociopolític 
determinat. El seu treball fa evident l’hèrencia 
d’una cultura que entenia el càstig com una 
forma de redempció.

Fins al 15 de setembre

Fotografia i vídeo

ARTS VISUALS

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dissabte 8 de setembre, 12 h
DIÀLEGS D’ART,  
AMB MARTA NEGRE
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

DREAM ST.
Marcel Font

Fins al 29 de setembre podeu veure encara 
l’exposició de fotografia d’en Marcel Font. En 
Marcel ha participat en nombroses exposicions 
i té obra publicada en revistes i llibres especi-
alitzats en fotografia artística contemporània. 
El treball que exposa a la la Casa de la Paraula 
són instantànies de paisatges urbans anodins, 
difícils d’identificar, en els quals destaca la 
presència de vianants que transiten per la 
ciutat, sense que es pugui endevinar on van o 

Fins al 29 de setembre

Fotografia

què fan. Són personatges que no interacciones 
entre ells ni amb l’entorn: només passen. En 
Marcel desenfoca deliberadament les seves 
instantànies, efecte que provoca un major dis-
tanciament de l’objecte o l’escena que enqua-
dra. La incomunicació, l’aïllament i la fredor 
de l’espai tenen un efecte pertorbador en 
l’observador, que és forçat d’aquesta manera a 
reflexionar sobre les imatges.
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

PINTORES COLOMENQUES
Torrent, Bosch, Laguarda, Rodríguez, Muñoz, Gómez i González

L’estima per l’art i l’exercici de cercar a comu-
nicar amb l’expressió plàstica les pròpies in-
quietuds, emocions o neguits no són exclusius 
dels artistes professionals. Ho demostra el tre-
ball de vuit dones colomenques que es diuen a 
si mateixes pintores «aficionades» malgrat que 
l’honestadat d’allò que fan, dels quadres que 
pinten, i les raons que les animem a fer-ho, no 

Del 6 de setembre al 6 d’octubre

Col·lectiva de pintura

ho són gens d’aficionades o amateurs. La raó 
perquè pinten, els temes que trien i per a qui 
ho fan, mereixen tot el nostre respecte i reco-
neixement. Les pintores de l’exposició no tenen 
res en comú, llevat que es coneixen, totes elles 
són veïnes de la ciutat i són prou valentes per 
a exposar els seus quadres. El repte és nostre, 
de qui ens els mirem, de gaudir-ne com faríem 
a qualsevol altra sala.

Inauguració: dissabte 15 de setembre, 12 h
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

LLUM ELÈCTRICA
Josep Maria Fontanet

El pintor colomenc Josep Maria Fontanet 
exposa la seva producció artística més recent 
a la Casa de la Paraula. L’exposició, que titula 
Llum elèctrica, aplega un conjunt de pintures a 
l’oli que tenen com a nexe comú la il·luminació 
artificial, a voltes dura, de paisatges i estances 
interiors deshabitats que l’artista retrata amb 
un estil realista. Els quadres d’en Josep Maria 
sobten l’observador per l’acurada tècnica i la 
fidelitat a reproduir el tema triat, però so-
bretot, per la força amb què la llum il·lumina 

Del 20 de setembre al 3 de novembre

Pintura

escenes de quietud i aparentment banals, de 
llocs coneguts, en les quals la vida sembla que 
s’hi hagi deturat. És en aquest deturament, en 
l’absència de tota presència humana, que rau 
la força de la seva obra.

Inauguració: dissabte 22 de setembre, 12 h

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dissabte 27 d’octubre, 10,30 h
VISITA I ESMORZAR AL TALLER  
DE L’ARTISTA
Sortida des de la Casa de la Paraula
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

LA CADIRA
Esther Polo

Esther Polo, artista seleccionada en el pro-
grama Art en Ruta que promou el Consell 
Comarcal de la Selva, pren un element gairebé 
banal del nostre entorn quotidià, una sim-
ple cadira, amb la qual crea una instal·lació 
artística que suggereix en el visitant imatges i 
vivències inèdites. L’artista de Sant Hilari, que 
és membre del col·lectiu osonenc Ex Abrupto, 

Del 15 d’octubre a l’1 de desembre

Instal·lació

utilitza les cadires de manera recurrent en la 
seva obra artística. Les ha fotografiades, n’ha 
fet dibuixos i gravats. Porta la cadira a la Casa 
de la Paraula, que n’acollirà la instal·lació 
expectant.

Inauguració: dissabte 20 d’octubre, 12 h
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

EL ROSTRE DE L’ÀNIMA
Jordi Parera

En Jordi Parera fa escultures de fusta d’aspec-
te aspre i primitiu que recorden les màscares 
i els caps esculpits dels ídols ancestrals de les 
societats tradicionals africanes, del sud-est 
asiàtic o de l’Oceania. Els atributs que perme-
ten identificar les seves escultures com a caps 
humans hi són reduïts a l’expressió més essen-

Escultura

Del 10 de desembre al 19 de gener

cial, a la pura indicació de la seva humanitat. I 
no sempre semblen humanes. L’escultor treba-
lla preferentment la fusta, que poleix i entinta 
per a destacar-ne la materialitat orgànica.

Inauguració: dissabte 15 de desembre, 12 h
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

2N MERCAT DE NADAL
Col·lectiva

Els artistes colomencs i de tota la comarca 
de la Selva són convidats a participar en una 
exposició col·lectiva d’art que té per finalitat 
exposar els seus treballs i animar la venda i el 
regal d’obres d’art per Nadal. És el segon any 
que es fa l’exposició. Els artistes trien les obres 
que volen exposar i hi posen preu. No és pas 
la sala però que fa les vendes, són els artistes 
directament. El Mercat és l’oportunitat de 
comprar obra original d’artista, d’ajudar-los a 
desenvolupar la seves carreres professionals 
i, sobretot, d’adquirir o regalar una peça d’art 

Del 5 de desembre al 12 de gener de 2019

que, allà on la posem, embellirà per sempre 
més els espais en els quals vivim i treballem.
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EXPOSICIÓ

ARXIU COMARCAL DE LA SELVA

FOTOGRAFIA ESTEREOSCÒPICA  
DEL FONS VILALLONGA
El passat 2009 la família Vilallonga -en Jesús 
Carles de Vilallonga i la seva muller, Katherine 
Slusher- varen fer donació al fons de l’Arxiu 
Comarcal de la Selva d’un extens llegat docu-
mental del patrimoni familiar. Aquest conjunt, 
entre d’altres documents, inclou una col·lecció 
de fotografies estereoscòpiques sobre placa de 
vidre que es daten entre principis del segle XX 

Fins al 31 d’octubre

EXPOSICIONS

i els anys trenta. L’estereoscopia és una tècnica 
fotogràfica que mitjançant l’observació de dues 
imatges iguals, que es diferencien només per 
un petit desplaçament lateral de l’enquadra-
ment, permet recrear visualment una imatge 
tridimensional. Les fotografies estereoscòpi-
ques de l’exposició capten paisatges i edificis 
de la ciutat i de pobles veïns, com ara Osor o 
Sant Feliu de Pallerols. 

Producció: Arxiu comarcal de la Selva i Ajuntament de 
Santa Coloma de Farners

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Arxiu Comarcal de la Selva

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura
Direcció General del 
Patrimoni Cultural
Arxiu Comarcal de la Selva
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

MONTSERRAT ABELLÓ:  
VISC O TORNO REVIURE
Enguany s’escau el centenari del naixement de 
la poeta i traductora tarragonina Montserrat 
Abelló i Soler (Tarragona, 1918 – Barcelona 
2014), efemèride que la Institució de les Lletres 
Catalanes, amb la col·laboració de la família 
de la poeta, celebra amb actes arreu del país. 
L’exposició dedicada a l’autora, que pren el 
títol d’un poema seu, fa un recorregut per la 
trajectòria vital i literària de l’autora: la seva 
infantesa i posterior estada a Londres, on va 
aprendre anglès, l’exili de la família a Xile, 
el seu retorn a Barcelona l’any 1960 i la seva 
participació, a partir de llavors, en la societat 
literària catalana i la defensa dels drets de 

EXPOSICIÓ Del 25 de setembre al 13 d’octubre

les dones escriptores. Traductora de poesia 
d’autores de llengua anglesa, va publicar 
nombrosos poemaris propis que l’any 2015 es 
varen aplegar en un mateix volum: “Al cor de 
les seves paraules”. Autora d’ampli reconeixe-
ment i estima, va rebre, entre d’altres, el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes (2008).

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Divendres 28 de setembre, 19.30 h
CONCERT TOT SEMBLA SENZILL,  
AMB CELESTE ALÍAS
Inscripció prèvia a la Biblioteca

Gratuït
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POMPEU FABRA: UNA LLENGUA COMPLETA
Pompeu Fabra (Gràcia, 1868 – Prada de Con-
flent, 1948), del qual enguany es commemora 
el 150 aniversari del naixement, va estudiar 
enginyeria industrial a la Universitat de Barce-
lona, on va entrar en contacte amb el col·lec-
tiu que impulsava la revista L’Avenç, format 
per intel·lectuals que aspiraven a convertir 
el català en un llengua adient a les necessi-
tats comunicatives d’una societat moderna. 
Amb una preparació tècnica i una visió clara 
del que significa fixar un model lingüístic de 
referència, Fabra va saber materialitzar el 
projecte que el país necessitava: posseir un 
codi formal funcional, modern i autònom. Les 
tres principals fites d’aquest projecte van ser 
les Normes ortogràfiques (1913) completades 

EXPOSICIÓ Del 15 al 25 d’octubre

amb el Diccionari ortogràfic (1917), la Gramàti-
ca catalana (1918) i el Diccionari general de la 
llengua catalana (1932).

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

Vegeu actes de celebració de l’Any 
Fabra a Santa Coloma de Farners
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CASA DE LA PARAULA

37è CONCURS DE RATAFIA
El Concurs de Ratafia és l’acte central i 
participatiu més important de la Festa de la 
Ratafia, que se celebra cada any el segon cap 
de setmana de novembre. Les bases per parti-
cipar al concurs, entre d’altres requeriments, 
estableixen que totes les ratafies han de tenir 
nou verda entre els seus ingredients, han de 
ser de producció casolana i, és clar, no poden 

EXPOSICIÓ Del 7 al 18 de novembre

contenir additius artificials. Si es respecten 
aquestes regles senzilles tothom pot participar 
al concurs. Totes les ampolles de ratafia s’ex-
posaran a la Casa de la Paraula, els dies de la 
festa. Comprovar que hi ha l’ampolla i trobar 
la de cadascú gairebé és un joc per als partici-
pants al concurs.
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L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i 
l’Acadèmia del Cinema Català continuen la 
seva col·laboració per apropar al públic de la 
ciutat algunes de les produccions catalanes de 
cinema comercial i d’autor de més èxit. El Cicle 
Gaudí de cinema català proposa cada mes la 
projecció d’una pel·lícula d’estrena, habitual-
ment en català.

CICLE GAUDÍ Totes les projeccions és fan a l’Auditori. 

CARTELLERA
Podeu consultar la cartellera del Cicle Gaudí 
a www.ciclegaudi.cat

ENTRADES
Entrada general: 4,50 € 
Entrada amb descompte: 3 €

Col·lectius amb descompte: Carnet Jove, 
estudiants, jubilats, pensionistes i persones 
en situació temporal d’atur. 2x1 per a socis 
de Club Vanguardia.

Localitats no numerades. Venda d’entrades 
a l’Auditori, el dia de la projecció. 

CINEMA Dissabte 15 setembre

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Comèdia. 2018. 90 minuts. Direcció: Sergi Portabella;  
guió: Sergi Portabella; música: Gerard Pastor; intèrprets: Max Megías, 
Claudia Vega, Àgata Roca, Pau Durà, Theo Cholbi.

Versió en català.

JEAN-FRANÇOIS  
I EL SENTIT DE LA VIDA
Sergi Portabella

En Francesc és un solitari noi de tretze anys que un dia a 
l’escola descobreix El mite de Sísif, d’Albert Camus, i queda 
fascinat per les idees del filòsof francès. A partir d’aquest 
moment es fa dir Jean-François, es posa la jaqueta amb el 
coll apujat i decideix convertir-se en existencialista. El seu 
nou objectiu serà anar a Paris a trobar a Camus. La Lluna, 
una adolescent que viu el present, l’acompanyarà a la seva 
aventura. Junts emprenen un viatge per descobrir quin és 
el sentit de la vida.

Entrada general: 4,50 €
Entrada amb descompte: 3 €

CINEMA
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CINEMA

CINEMA

Dissabte 20 octubre

Dissabte 17 novembre

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Comèdia. 2018. 90 minuts. Direcció: Pau Durà; guió: Pau Durà;  
fotografia: Miguel Llorens; repartiment: José Sacristán, Sandro Balleste-
ro, Jordi Sánchez, Mora Navas, Ferran Rañé, Mireia Ros, Juli Mira, Jordi 
Ricco, Pepa Juan, Núria Mencia.

Versió en català.

Documental. 2017. 103 minuts. Direcció: Carles Bosch; guió: Carles Bosch 
i David Vidal; fotografia: Sofia Amadori; música original: Josep Sanou.

Versió en català i castellà.

FORMENTERA LADY

PETITET. EL RUMBERO QUE 
VA PROMETRE L’IMPOSSIBLE

Pau Durà

Xavier Gens

En Samuel va arribar a la Formentera hippie dels 70 i allà 
segueix. Viu sense llum i toca el banjo en un bar. Un dia rep 
la visita, després de molts anys, de la seva filla Anna i del 
seu net Marc. L’Anna, sense feina des de fa temps, diu que 
ha hagut d’acceptar una feina a França i es veu obligada a 
deixar el seu fill amb en Samuel, a l’illa.

Petitet és la història de Joan Ximénez Valentí, més conegut 
com a «Petitet», un gitano corpulent del barri del Raval de 
Barcelona que havia acompanyat, tocant els bongos, molts 
dels grans músics de la rumba. El seu pare va ser palmero 
del famós ídol de la rumba catalana, Peret. Abans de morir 
la seva mare, en Petitet li va prometre que algun dia retor-
naria la rumba catalana a dalt de tot, a un dels escenaris 
més importants de Catalunya. Per poder complir la seva 
promesa va haver de reunir una vintena de músics gitanos 
i aconseguir el miracle que suposa posar-se d’acord amb 
una orquestra simfònica.

Entrada general: 4,50 €
Entrada amb descompte: 3 €

Entrada general: 4,50 €
Entrada amb descompte: 3 €
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CINEMA Dissabte 15 desembre

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Drama. 2018. 99 minuts. Direcció: Elena Trapé;  
guió: Elena Trapé, Miguel Ibáñez Monroy, Josan Hatero; fotografia: Julián 
Elizalde; repartiment: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, Isak Férrix, Bru-
no Sevilla, María Ribera.

Versió en català.

LES DISTÀNCIES
Elena Trapé

L’Olivia, l’Eloi i l’Anna viatgen a Berlín per visitar per 
sorpresa al seu amic Comas, que fa 35 anys. Aquest no els 
rep com ells s’esperaven. Durant tot el cap de setmana les 
seves contradiccions afloren i l’amistat del grup es posa a 
prova. Junts descobriran que el temps i la distància poden 
canviar-ho tot.

Entrada general: 4,50 €
Entrada amb descompte: 3 €
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CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

CULTURA 
TRADICIONAL 
I POPULAR

Els actes i manifestacions de la cultura tradicional i popular catalana també són cultura. En 
podem gaudir per Festa Major i la Festa de la Ratafia. Les ballades de sardanes, les cercaviles de 
gegants i capgrossos i el ball de l’Àliga són tots ells actes participatius que se celebren al carrer.

AUDICIONS I BALLADES DE SARDANES

 Dimarts 11 de setembre
 PLAÇA FARNERS · 17.30 h Cobla Flama de Farners

 Dissabte 22 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA FARNERS · 12 h Cobla Montgrins

 Diumenge 23 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA FARNERS · 12 h Cobla Principal de la Bisbal

 Dilluns 24 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA FIRAL · 13 h  Cobla Flama de Farners

Santa Coloma de Farners s’honora de ser ciutat sardanista. Tot l’any s’hi fan audicions i 
ballades de sardanes i la cobla local, La Flama de Farners, fundada pel mestre Josep Carbó, 
l’any 1981, participa a totes les festes i celebracions de la ciutat. Per Festa Major també es 
conviden altres cobles. Encara que també se’n fan a d’altres llocs, la plaça Farners és l’esce-
nari sardanista més reconegut de la ciutat.
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 Dijous 20 de setembre · FESTA MAJOR
 PEIXATERIES VELLES · 22 h
 Ball de l’Àliga i passacarrers amb la Xaranga Damm-er, els Trabucaires d’en  
 Serrallonga i músics de l’Escola de música municipal Josep Carbó.

 Diumenge 23 de setembre · FESTA MAJOR
 PEIXATERIES VELLES · 19 h
 Ball de l’Àliga i passacarrers amb la Xaranga Damm-er, els Trabucaires d’en  
 Serrallonga i músics de l’Escola de música municipal Josep Carbó.

 Divendres 21 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA FARNERS · 17.30 h Cercavila de gegants i capgrossos

 Dissabte 22 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA DE LA PAU · 17 h Trobada gegantera i cercavila de Festa Major

L’Àliga, animal noble i caçador, és el més conegut i important de tots els animals del bestiari 
festiu tradicional català. De ball greu i solemne, la veureu només els dies de festa assenyalada.

La Colla gegantera de Santa Coloma participa en trobades i festes d’arrel tradicional i popu-
lar d’arreu del país. Són presents també a totes les festes de la ciutat, amb cercaviles i balla-
des de gegants i de capgrossos que animen a petits i grans a sortir al carrer.

PASSACARRERS I BALL DE L’ÀLIGA

CERCAVILES DE GEGANTS I CAPGROSSOS
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L’any 1931 Pompeu Fabra va visitar Santa Coloma de Farners per assistir a la cloenda d’un curs 
d’estiu de català que s’hi havia impartit. Amb motiu d’aquesta efemèride i de la celebració de 
l’Any Fabra, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per celebrar els 150 anys del nai-
xement del lingüista i gramàtic català més il·lustre i els 100 de la publicació de la Gramàtica 
catalana, el Centre d’Estudis Selvatans i el Servei de Català de la Selva i l’Ajuntament de la ciutat 
han programat un seguit d’actes perquè la ciutat se sumi a la commemoració de la figura i l’obra 
del «geni ordenador de la llengua». Tots els actes del programa de commemoració de l’Any Fabra 
a Santa Coloma són gratuïts.

ANY FABRA A SANTA COLOMA DE FARNERS

Organitzen: 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura
Direcció General de 
Política Lingüística

Amb el suport de:
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EXPOSICIÓ Del 15 al 25 d’octubre

BIBLIOTECA MUNICIPAL

POMPEU FABRA. UNA LLENGUA COMPLETA
L’exposició “Pompeu Fabra. Una llengua completa” presenta l’aportació de Fabra a la llengua 
catalana, el gran arrelament social de la seva figura i obra arreu de Catalunya i l’impuls a la 
llengua que va suposar el seu treball.

EXPOSICIÓ Del 15 al 25 d’octubre

APARADORS DE COMERÇOS DE LA CIUTAT

POMPEU FABRA A L’APARADOR
Els comerciants i botiguers de la ciutat participen en els actes de commemoració de l’Any Fabra 
a la ciutat. Als aparadors dels seus establiments s’hi exposaran plafons amb definicions del dic-
cionari Fabra dels productes que s’hi venen i de frases relacionades amb el Mestre.

CONFERÈNCIA Dimecres 17 d’octubre

ARXIU COMARCAL DE LA SELVA · 19 h

REFER LA LLENGUA, RETROBAR EL PAÍS
Jordi Ginebra, comissari de l’Any Fabra

Pompeu Fabra va realitzar una tasca excel·lent com a gramàtic i lexicògraf, i va demostrar que 
era el lingüista català més competent de la seva època. Però aquesta tasca no va ser mai una tas-
ca neutra, estrictament tècnica, del professional, sinó que va anar lligada a un projecte polític de 
reconstrucció nacional.

MARATÓ DE LECTURA Dijous 18 d’octubre

BIBLIOTECA MUNICIPAL · De 8 a 20 h

MARATÓ DE LECTURA DEL DICCIONARI  
GENERAL DE LA LLENGUA CATALANA
Els organitzadors dels actes de commemoració de l’Any Fabra a la ciutat conviden a tothom a 
participar a la lectura ininterrompuda, de dotze hores de durada, de l’obra magna del Mestre, el 
diccionari que va publicar el 1932, conegut popularment com el Fabra. La lectura, oberta a tota 
la població, comptarà amb la participació dels centres escolars, les entitats i diferents col·lectius 
socials de la ciutat.
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CASA DE LA PARAULA

A L’ENTORN DE  
LLIBRE D’AMIC (1977)  
DE JOAN VINYOLI

COL·LOQUI DE TARDOR Dissabte 17 novembre
La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporà-
nia, de la Universitat de Girona, i l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Farners col·laboren en 
l’organització del segon Col·loqui de tardor, 
jornada que convoca a investigadors, estudio-
sos i lectors del poeta a debatre i aprofundir en 
el coneixement i estudi de la seva obra. Aquest 
any el col·loqui és dedicat al Llibre d’amic, po-
emari que l’autor va publicar l’any 1977 però 
que aplega poemes escrits molt abans, entre 
1955 i 1959. Vinyoli justificava el retard de gai-
rebé vint anys entre l’escriptura i la publicació 
del poemari al·ludint a “un llarg procés d’in-
teriorització” de l’obra, procés que, al cap del 
temps, el va dur a considerar que els poemes 
eren “perfectament actuals en el complex teixit 
de la poesia contemporània”. El Llibre d’amic 
representa un punt culminant en la trajectòria 
poètica de Joan Vinyoli, ja que és el llibre més 
representatiu de la seva mística amorosa. El 
proper mes d’octubre es farà públic el progra-
ma del col·loqui. La participació al col·loqui, 
per als oients, és gratuïta.

Organitzen:  
Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània  
i Ajuntament de Santa Coloma de Farners

CONFERÈNCIA Dimecres 24 d’octubre
ARXIU COMARCAL DE LA SELVA · 19 h

FABRA I EL MODEL DE LLENGUA,  
CENT ANYS DESPRÉS
Isidor Marí, membre de la Secció Filològica de l’IEC

La xerrada del prof. Marí, membre de la secció 
filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
tindrà com a objectiu situar les propostes 
fabrianes en el seu context sociolingüístic i 
fer veure, doncs, com els canvis que avui dia 
s’han produït en les comunicacions de tot ti-

pus comporten noves exigències i requereixen 
l’actualització d’aquelles propostes inicials, 
precisament per tal de restar fidels als seus 
principis inspiradors.
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L’HORA DEL CONTE · BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h

BIBLIOTECA JOAN VINYOLI
La Biblioteca Joan Vinyoli programa una extensa oferta d’activitats pensada per a tots els 
públics que inclou: hores del conte, minicontes, English tales, clubs de lectura, trobades 
amb autors, xerrades, tallers per a totes les edats… Si voleu informació més detallada de 
les activitats consulteu el web i facebook de la biblioteca.

Totes les activitats de la Biblioteca són gratuïtes.

 Divendres 14 de setembre
 CONTES A ESCENA, de Joan de Boer

 Divendres 19 d’octubre
 EN BUM I EL LLIBRE MÀGIC DE LES FADES,  

 de la Companyia Homenots

 Divendres 23 de novembre
 EL CISTELLET DE LA CASTANYERA N’ÉS PLE DE CONTES,  
 CASTANYES I BOLETS, de Bel contes

 Divendres 14 de desembre
 CONTE MÀGIC, amb l’il·lusionista Xevi

A través de la narració oral viatjarem per diferents mons plens d’aventures i imaginació, co-
neixerem un munt de personatges fantàstics i gaudirem dels contes de manera molt especial.
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MINICONTES · BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 10 h

ENGLISH TALES · BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h

 Dimecres 10 d’octubre
 CONTES DE BUTXACA: LA CAPSA DE LA TARDOR, de Sílvia Serra

 Dimecres 14 de novembre 
 CONTES AMB XUMET, de David Planas

 Dimecres 12 de desembre
 SOPA DE GALETS PER ALS PETITETS, de Bel contes

 Dilluns 22 d’octubre
 HORROR STORIES- CONTES DE POR

Els minicontes són contes adreçats a infants de 0 a 3 anys. Són contes amb titelles, cançons 
i altres recursos per fer-los més visuals i comprensibles per aquesta edat.

Contes en anglès per als més petits, que seran conduïts per la companyia La Minúscula. 
Aquestes sessions són dirigides a infants a partir de 4 anys.
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SETMANA DE LA CIÈNCIA – UNESCO

 Dijous 15 de novembre
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h
 TALLER EXPLICACIONS CIENTÍFIQUES A TRAVÉS DE LA CUINA,  
 a càrrec de Pere Castells

La ciència ens envolta en els fenòmens més quotidians. La cuina és el 
nucli de confluència per on hem de passar diverses vegades al dia i 
es ben cert que es produeix ciència en cada procés que hi realitzem, 
només cal observar, interpretar, experimentar i concloure per evolu-
cionar en l’aprenentatge de conceptes científics. Així podem experi-
mentar barreges, tastos, emulsions…
Places limitades. Per a infants a partir de 4 anys. Inscripció prèvia.

 Divendres 16 de novembre
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 17.30 h

 SESSIÓ DE PLANETARI CEL, a càrrec de Polaris Lleure

Cúpula portàtil on es realitzen projeccions en 360º relacionades prin-
cipalment amb el cel. Es descriuen les constel·lacions, podreu apren-
dre a trobar l’estel polar i a situar els punts cardinals. Un viatge virtual 
pel sistema solar per conèixer els planetes, asteroides, cometes…Tota 
una aventura sideral!
Places limitades. Per a infants a partir de 4 anys. Inscripció prèvia.

La Biblioteca Joan Vinyoli, com a biblioteca associada a la Unesco, ofereix diverses activi-
tats per a commemorar la Setmana de la Ciència.
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CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS

Si t’agrada llegir i vols compartir la teva passió pels llibres amb altres nois i noies de la teva 
edat, apunta’t als clubs de lectura infantils i juvenils de la biblioteca. Et facilitem el llibre i 
ens trobem un cop al mes a la Biblioteca per comentar-lo i fer activitats. 

Consulteu el web de la biblioteca per a més informació: dates de trobada, lectures…  
www.scf.cat/biblioteca 

A la Biblioteca Joan Vinyoli actualment tenim tres clubs per a infants i joves:

 CLUB DE LECTURA MINÚSCULES,  
 adreçat als infants de 4t i 5è de Primària.

 CLUB DE LECTURA MAJÚSCULES,  
 adreçat als infants i joves de 6è de Primària i 1r, 2n i 3r d’ESO.

 CLUB DE LECTURA CURSIVA,  
 adreçat als joves a partir de 4t d’ESO.
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ESPAI D’ESPERIT CRÍTIC – CAFÈS FILOSÒFICS

De la mà del professor i filòsof Josep Mª Carbó, crearem un espai on fer trobades informals 
per parlar amb rigor i esperit crític dels temes que ens preocupen. Podem partir de l’actu-
alitat, dels interessos personals o de grans temes, el resultat serà el mateix: una conversa 
oberta, respectuosa i raonable que ens ajuda a plantejar-nos les dimensions profundes de la 
realitat. Enguany alternarem els cafès filosòfics amb xerrades-col·loqui.

 Dilluns 17 de setembre  
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h
 LA VERGONYA: QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX?

 Dilluns 15 d’octubre  
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h
 CAFÈ FILOSÒFIC

 Dilluns 19 de novembre 
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h
 QUAN PODEM DIR QUE UNA COSA ÉS JUSTA?

 Dilluns 17 de desembre  
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h
 LA IRA ÉS UNA VIRTUT O UN DEFECTE?
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CLUB DE LECTORS I LLEGIDORS

ESPAI D’AUTORS – ESPAI PERE BASSOLS

Espai de trobada en què conduïts per Miquel Martín, els participants conversen al voltant 
de la lectura que han fet aquell mes. L’obra en si mateixa és el fil conductor d’una trobada 
amena que cerca en la lectura el conreu de la conversa i el plaer de compartir experiènci-
es i emocions a l’entorn dels llibres. Algunes de les trobades del Club de lectors i llegidors 
comptaran amb la presència de l’autor de l’obra llegida.

Consulteu el web de la biblioteca per a més informació: dates de trobada, lectures… 
www.scf.cat/biblioteca

Un espai on poder conversar, conèixer i com-
partir les vivències i experiències amb l’autor/a 
convidat/ada a la Biblioteca.

 Divendres 16 de novembre
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 19.30 h
 CANVI D’AGULLES,  
 de Lluís Muntada
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LLEGIR EL TEATRE

ESPAI JOAN VINYOLI

Llegir el Teatre és un projecte que va sorgir 
l’any 2015 fruit de la col·laboració entre el 
Teatre Nacional de Catalunya i el Servei de 
Biblioteques del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. La Bibliote-
ca Joan Vinyoli de la mà de l’Olga Cercós, 
conductora del Club Llegir el Teatre de la bi-
blioteca, us convida a participar en aquesta 
activitat.

Consulteu el web de la biblioteca per a més 
informació: dates de trobada, lectures… 
www.scf.cat/biblioteca

 Divendres 26 d’octubre
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 19.30 h
 AMOR TOTAL, de Laia Noguera

Una exploració desmesurada entre la boira existencial a través de l’altre. 
Un embolic d’ulls conills descosits sobre el fang. I de la muntanya impas-
sible, el gel que es fragmenta i davalla abans de ser l’aigua del riu que 
flueix simplement i sense pretensions: “No tenir rumb et porta a lloc”, diu 
la fluvial Laia Noguera, autora viatgera d’un Amor total monumental, ba-
canal de poemes dispersos que xoquen i s’increpen dolçament esmolats, 
contradiccions amb potes sense fronteres condemnades a discórrer fins 
al mar de la ¿veritat?, que és “l’essència de tot i tot és un gest que s’esva-
eix”. (text extret de nuvol.com)
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TALLERS I ALTRES ACTIVITATS

 Dissabte 20 d’octubre
 BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 10.30 h
 TALLER D’AUTOMASSATGE, a càrrec d’Ignasi Seró

Places limitades. Inscripció prèvia.

En una cultura que planteja un nivell de vida personal, familiar, laboral 
i social molt exigent, alguns dels efectes actualment més visibles són 
els coneguts com els trastorns musculo-esquelètics i de l’estrès. Així 
doncs, us convidem a una introducció de diverses tècniques de relaxa-
ció a partir de l’automassatge a diferents parts del cos.

La Biblioteca organitza també tallers i diverses xerrades per a públic jove i adult.
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ALTRES 
ACTIVITATS

Aquest serà el segon any que Santa Coloma de 
Farners s’adhereix als actes de celebració de 
les Jornades Europees de Patrimoni, que en-
guany se celebren de l’11 al 13 d’octubre. Les 
Jornades tenen per objectiu apropar a la ciu-
tadania el ric i molt divers patrimoni cultural, 
històric i artístic, que podem trobar, gairebé 
sense proposar-nos-ho, arreu on anem del 
vell continent europeu. L’any passat vàrem fer 

CARRER VERGE MARIA · 11 h

PREMSA DE CAN DÉU-SIAU
una festa al Castell de Farners. Aquest any la 
farem a la premsa de biga de Can Déu-Siau, al 
carrer Verge Maria, els treballs de restauració 
i cobriment de la qual s’hauran enllestit poc 
abans. Inaugurarem aquests treballs i esmor-
zarem xocolata. Petits i gran hi sou convidats. 
Us animem a participar-hi disfressats d’època. 
Atenció, que la premsa és el segle XVII.

Gratuït

JORNADES EUROPEES  
DE PATRIMONI

Divendres  
12 d’octubre
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Gratuït

PREMIS LA FALÇ

Revista Ressò

La revista Ressò guardona cada any persones, 
entitats o empreses amb els premis La Falç, 
que consten de dues categories: Constància i 
Projecció Exterior.

L’any 2017 els CDR, Farners per la Independèn-
cia i Òmnium van rebre el guardó a la Constàn-
cia. Per la seva banda, mossèn Ramon Alven-
tosa va rebre el premi La Falç a la Projecció 
Exterior.

Dijous 27 de desembre

AUDITORI MUNICIPAL · 19.30 h

XERRADA, LLIURAMENT DELS  
PREMIS LA FALÇ 2018 I CELEBRACIÓ  
DEL 50è ANIVERSARI

Foto: David Rueda

La revista aprofita l’esdeveniment per fer una 
xerrada de temes d’actualitat, i procura portar 
cada any un representant destacat que ajudi 
a comprendre millor. En les diferents edicions 
personatges com Antoni Bassas, Xevi Xirgo o 
Toni Aira han passat per l’auditori. L’any passat 
Albano-Dante Fachín i Martí Anglada van ana-
litzar la situació política catalana.

Aquest any, a més, l’acte servirà per commemo-
rar el 50è aniversari de la revista colomenca.
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SETEMBRE
TARDOR/HIVERN 2018

SARDANES

COBLA FLAMA  
DE FARNERS
PLAÇA FARNERS/17.30 h
p50

FESTA MAJOR STA. COLOMA

MÚSICA · FESTA MAJOR

MACEDÒNIA 
ESC. BARRAQUES/12 h
p28

SARDANES - FESTA MAJOR

COBLA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL
PLAÇA FARNERS/12 h
p50

TEATRE INFANTIL

EL VESTIT POP  
DE L’EMPERADOR
AUDITORI/18 h
p10
PASSACARRERS/BALL ÀLIGA

BALL DE L’ÀLIGA  
I PASSACARRERS
PEIXATERIES VELLES/ 
19 h
p51

MÚSICA · FESTA MAJOR

RAGGATUNNING
ESC. BARRAQUES 
a partir de les 23 h
p28

TEATRE AMATEUR

LA CASA DE  
BERNARDA ALBA
AUDITORI/19 h
p11

EXPOSICIÓ

MONTSERRAT 
ABELLÓ:  
VISC O TORNO 
REVIURE 
BIBLIOTECA 
Del 25 de setembre  
al 13 d’octubre
p44

MÚSICA
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

TOT SEMBLA  
TAN SENZILL
BIBLIOTECA/19.30 h
p29/p44

EXPOSICIÓ

DREAM ST.
CASA DE LA PARAULA 
Fins al 29 de setembre
p37

FESTA MAJOR STA. COLOMA

SARDANES - FESTA MAJOR

COBLA FLAMA  
DE FARNERS
PLAÇA FIRAL/13 h
p50

EXPOSICIÓ

LLUM ELÈCTRICA
CASA DE LA PARAULA 
Del 20 de setembre al  
3 de novembre
p39
PASSACARRERS/BALL ÀLIGA

BALL DE L’ÀLIGA  
I PASSACARRERS
PEIXATERIES VELLES/ 22 h
p51

CAFÈS FILOSÒFICS

LA VERGONYA: 
QUÈ ÉS I PER A 
QUÈ SERVEIX?
BIBLIOTECA/18 h
p59

      1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 

15

 16

 17 18 19 20 21 

22

 
23

 24 25 26 27 

28

 

29

 

30

EXPOSICIÓ

PEDRA, PAPER, 
TISORES
CASA DE LA PARAULA 
Fins al 15 de setembre
p36

EXPOSICIÓ

PINTORES  
COLOMENQUES
CASA DE LA PARAULA/ 
Inauguració: 12 h
p38

CINEMA

JEAN-FRANÇOIS  
I EL SENTIT DE  
LA VIDA
AUDITORI/19 h
p47

L’HORA DEL CONTE 

CONTES  
A ESCENA
BIBLIOTECA/18 h
p55

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

DIÀLEGS D’ART
CASA PARAULA/12 h
p36

EXPOSICIÓ

PINTORES  
COLOMENQUES
CASA DE LA PARAULA 
Del 6 de setembre  
al 6 d’octubre
p38

FESTA MAJOR STA. COLOMA

GEGANTS I CAPGROSSOS

CERCAVILA  
DE GEGANTS I  
CAPGROSSOS 
PLAÇA FARNERS/17.30 h
p51
HAVANERES · FESTA MAJOR 

TERRA ENDINS
PLAÇA FIRAL · 18 h
p25

MÚSICA · FESTA MAJOR

-LA PEGATINA
-ROBA ESTESA
-BANDA BIRUJI
ESC.BARRAQUES 
a partir de les 23 h
p26

FESTA MAJOR STA. COLOMA

EXPOSICIÓ

LLUM ELÈCTRICA
CASA DE LA PARAULA 
Inauguració: 12 h
p39

MÚSICA · FESTA MAJOR

REGGAE PER XICS
ESC. BARRAQUES/12 h
p27

SARDANES - FESTA MAJOR

COBLA MONTGRINS
PLAÇA FARNERS/12 h
p50

GEGANTS I CAPGROSSOS

TROBADA GEGAN-
TERA I CERCAVILA 
DE FESTA MAJOR
PLAÇA DE LA PAU/17 h
p51

MÚSICA · FESTA MAJOR

-GLAUKOMA
-ORQUESTRA 
MARIBEL
-ANIMAL DJ
ESC. BARRAQUES 
a partir de les 23 h
p27/p28
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TEATRE

CAP A L’ESPAI 
SIDERAL
AUDITORI/19 h
p13

MÀGIA

VILOBÍ MÀGICS
AUDITORI/18 h
p12

JORNADES EUROPEES  
DE PATRIMONI

PREMSA DE  
CAN DÉU-SIAU
C. VERGE MARIA/11 h
p63

MINICONTES

CONTES DE BUT-
XACA: LA CAPSA 
DE LA TARDOR
BIBLIOTECA/10 h
p56

CONFERÈNCIA

REFER LA LLEN-
GUA, RETROBAR 
EL PAÍS
ARXIU COMARCAL/19 h
p53

MÚSICA

RATAFIA  
FETA MÚSICA
AUDITORI/19 h
p15

EXPOSICIÓ

FOTOGRAFIA  
ESTEREOSCÒPICA  
DEL FONS  
VILALLONGA
ARXIU COMARCAL 
Fins al 31 d’octubre
p43

ENGLISH TALES

HORROR STORIES- 
CONTES DE POR
BIBLIOTECA/18 h
p56

OCTUBRE
TARDOR/HIVERN 2018

MÚSICA

CERCLE D’AMOR: 
DICHTERLIEBE 
OP. 48
AUDITORI/19 h
p14

TALLERS I ALTRES 
ACTIVITATS

TALLER  
D’AUTOMASSATGE
BIBLIOTECA/10.30 h
p62

EXPOSICIÓ

LA CADIRA
CASA DE LA PARAULA 
Inauguració: 12 h
p40

CINEMA

FORMENTERA 
LADY
AUDITORI/19 h 
p48

EXPOSICIÓ

LA CADIRA
CASA DE LA PARAULA 
Del 15 d’octubre a  
l’1 de desembre
p40

EXPOSICIÓ

POMPEU FABRA: 
UNA LLENGUA 
COMPLETA
BIBLIOTECA 
Del 15 al 25 d’octubre
p45

EXPOSICIÓ

POMPEU FABRA A 
L’APARADOR
APARADORS COMER-
ÇOS DE LA CIUTAT 
Del 15 al 25 d’octubre
p53

CAFÈS FILOSÒFICS

CAFÈ FILOSÒFIC
BIBLIOTECA/18 h
p59

ESPAI JOAN VINYOLI

AMOR TOTAL
BIBLIOTECA/19.30 h
p61

L’HORA DEL CONTE 

EN BUM I EL  
LLIBRE MÀGIC  
DE LES FADES
BIBLIOTECA/18 h
p55

CONFERÈNCIA

FABRA I EL MODEL 
DE LLENGUA,  
CENT ANYS 
DESPRÉS
ARXIU COMARCAL/19 h
p54

MARATÓ DE LECTURA

MARATÓ DE 
LECTURA DEL 
DICCIONARI  
GENERAL DE LA 
LLENGUA CATA-
LANA
BIBLIOTECA/De 8 a 20 h
p53

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

VISITA AL TALLER 
DE J.M. FONTANET
CASA DE LA PARAULA 
10.30 h
p39

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 

15
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 22 23 24 25 26 
27

 28

 29 30 31 
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NOVEMBRE
TARDOR/HIVERN 2018

FESTA DE LA RATAFIA

MÚSICA · FESTA RATAFIA

BUFA&SONS
VELA E. LA SALLE/11 h
p31

ALIDÉ SANS
VELA E. LA SALLE/19 h
p31

MÚSICA

TOONET 2.0
AUDITORI/19 h
p16

EXPOSICIÓ

37è CONCURS  
DE RATAFIA
CASA DE LA PARAULA 
Del 7 al 18 de novembre
p46

MINICONTES

CONTES  
AMB XUMET
BIBLIOTECA/10 h
p56

TEATRE

EL COMEDIANT
AUDITORI/19 h
p19

FESTA DE LA RATAFIA

TEATRE DE CARRER 
FESTA RATAFIA

ELS SECRETS  
DE MR. STROMBOLI
VELA E. LA SALLE/11 h
p32

MÚSICA · FESTA RATAFIA

EL POT PETIT
PAVELLÓ NÒRIA/16.30 h
p30

MÚSICA · FESTA RATAFIA

COMBOS ESCOLA 
DE MÚSICA
VELA E. LA SALLE/17 h
p30

BALKAN  
PARADISE
VELA E. LA SALLE/19 h
p31

TEATRE DE LA RATAFIA

EL BRINDIS
AUDITORI/21 h
p17

CIRC

PASSAVOLANT 
RECICLANT
AUDITORI/18 h
p18

SETMANA DE LA CIÈNCIA

SESSIÓ DE  
PLANETARI CEL
BIBLIOTECA/17.30 h
p57

ESPAI D’AUTORS

CANVI D’AGULLES
BIBLIOTECA/19.30 h
p60

SETMANA DE LA CIÈNCIA

TALLER EXPLICA-
CIONS CIENTÍFI-
QUES A TRAVÉS 
DE LA CUINA
BIBLIOTECA/18 h
p57

COL·LOQUI DE TARDOR

A L’ENTORN DE  
LLIBRE D’AMIC 
(1977) DE  
JOAN VINYOLI
CASA DE LA PARAULA
p54

CINEMA

PETITET.  
EL RUMBERO QUE 
VA PROMETRE 
L’IMPOSSIBLE
AUDITORI/19 h 
p48

FESTA DE LA RATAFIA

MÚSICA · FESTA RATAFIA

BIFLATS 
PLAÇA FARNERS/22.30 h
p30

FESTA DE LA RATAFIA

TEATRE DE CARRER 
FESTA RATAFIA

COMANDO IMPRO
CARPA PL.FARNERS/22 h
p32

MÚSICA

CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA
AUDITORI/18 h
p33

L’HORA DEL CONTE 

EL CISTELLET DE 
LA CASTANYERA 
N’ÉS PLE DE CON-
TES, CASTANYES  
I BOLETS
BIBLIOTECA/18 h
p55

CAFÈS FILOSÒFICS

QUAN PODEM DIR 
QUE UNA COSA  
ÉS JUSTA?
BIBLIOTECA/18 h
p59
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EXPOSICIÓ

2n MERCAT  
DE NADAL
CASA DE LA PARAULA 
Del 5 de desembre  
al 12 de gener de 2019
p42

DESEMBRE
TARDOR/HIVERN 2018

MÚSICA

EL GRAN CIRC 
D’ERIK SATIE 
AUDITORI/19 h
p20

TEATRE

RUTH I MERCÈ: 
SEPARADES… I QUÈ?
AUDITORI/19 h
p21

L’HORA DEL CONTE 

CONTE MÀGIC
BIBLIOTECA/18 h
p55

MINICONTES

SOPA DE GALETS 
PER ALS PETITETS
BIBLIOTECA/10 h
p56

TEATRE AMATEUR

PASTORETS
AUDITORI/18 h
p23

TEATRE INFANTIL

VA DE TIONS
AUDITORI/18 h
p22

TEATRE AMATEUR

PASTORETS
AUDITORI/18 h
p23

TEATRE AMATEUR

PASTORETS
AUDITORI/18 h
p23

MÚSICA

CONCERT DE 
SANT ESTEVE
AUDITORI/11.30 h
p34

CONCERT  
DE SANT ESTEVE
AUDITORI/19 h
p24

CAFÈS FILOSÒFICS

LA IRA ÉS UNA 
VIRTUT O UN 
DEFECTE?
BIBLIOTECA/18 h
p59

MÚSICA

CONCERTS NADAL
AUDITORI/18.30 h
p34

EXPOSICIÓ

EL ROSTRE  
DE L’ÀNIMA
CASA DE LA PARAULA 
Del 10 de desembre  
al 19 de gener
p41

MÚSICA

CONCERTS NADAL
AUDITORI/18.30 h
p34

MÚSICA

CONCERTS NADAL
AUDITORI/18.30 h
p34

EXPOSICIÓ

EL ROSTRE  
DE L’ÀNIMA
CASA DE LA PARAULA 
Inauguració: 12 h
p41

CINEMA

LES DISTÀNCIES
AUDITORI/19 h
p49

PREMIS LA FALÇ

XERRADA I  
LLIURAMENT 
DELS PREMIS  
LA FALÇ 2018
AUDITORI/19.30 h
p64

      1 2
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ADRECES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Plaça de l’Ajuntament, 1
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 08 08
www.scf.cat
  

CASA DE LA PARAULA
Carrer del Prat, 16
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 35 82
cultura@scf.cat
www.casadelaparaula.cat
 

BIBLIOTECA JOAN VINYOLI
Passeig de Sant Salvador, 1
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 01 21
biblioteca@scf.cat
www.bibgirona/biblioteca/santa-coloma-de-farners
 

AUDITORI MUNICIPAL
Carrer de la Malva, 55
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 35 82

ARXIU COMARCAL DE LA SELVA
Carrer Sant Dalmau, 60
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 46
aclaselva.cultura@gencat.cat
www.cultura.gencat.cat/arxius/Arx

DIRECTORI D’ADRECES

2

3

4

5

1

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Arxiu Comarcal de la Selva

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura
Direcció General del 
Patrimoni Cultural
Arxiu Comarcal de la Selva

mailto:cultura@scf.cat
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