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El llibret que teniu a les mans presenta la pro-
gramació cultural de la ciutat de setembre a 
desembre de 2019. Hi trobareu activitats per a 
tots els públics, espectacles per a públic infan-
til i familiar, a l’Auditori municipal i també al 
carrer. Quant a música, trobareu una selecció 
de concerts i pels aficionats al teatre, funcions 
d’agrupacions professionals i amateurs. Podeu 
anar a la Biblioteca municipal per escoltar xer-
rades de temes diversos i participar en tallers, 
debats i clubs de lectura. Us recomanem tam-
bé visitar la Casa de la Paraula, que renova les 
exposicions d’art. Aquest darrer semestre de 
l’any s’escauen la Festa Major i la Festa de la 
Ratafia, que inclouen una extensa oferta d’acti-
vitats culturals gratuïtes a diferents espais 
i equipaments de la ciutat. En aquest llibret 
us n’avancem alguns actes. La programació 

cultural de la ciutat té per objectiu fer accessi-
ble la cultura a tothom, que és un dret dels ciu-
tadans i un compromís per a l’administració 
local. Hem procurat programar actes atractius 
i variats, ja que a tots no ens agrada el mateix, 
i també que fossin actes de qualitat i, en la 
mesura que s’ha pogut, inclusius i gratuïts. 
Mantenim la subvenció als actes de pagament 
programats a l’Auditori, concerts i funcions de 
teatre, i ampliem el programa d’espectacles 
teatrals que ofereixen descripció en llenguatge 
de signes per a persones sordes i amb dificul-
tats d’audició. Esperem que trobeu actes del 
vostre interès i que gaudiu de la cultura a la 
nostra ciutat.

Susagna Riera Anglada
Alcaldessa de Santa Coloma de Farners

PRESENTACIÓ

CulturaSCF05
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El programa semestral de CulturaSCF, de 
Santa Coloma de Farners, aplega tots els actes 
culturals programats a la ciutat, de setembre 
a desembre de 2019. 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 segon semestre 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 2019. 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 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/ de la Malva, 53 

 17430 Santa Coloma de Farners

Venda online 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 10 € no tenen descomptes.

Descompte 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 Ar-
xiu 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 el actes, amb 48 hores d’antela-
ció mínima, si necessiteu ajut o assistència es-
pecial per poder participar als esdeveniments 
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 dels termes de 
l’autorització.
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ITINERARI 1
EXILIS I REFUGIATS: 
PASSAT I PRESENT

Enguany se celebra el 80è aniversari de la fi de 
la Guerra Civil Espanyola i de l’inici de l’exili 
republicà. Per commemorar la dramàtica fugi-
da de milers de persones que foren obligades 
a abandonar la seva llar, amics i famílies per 
salvar la vida, l’Ajuntament de la ciutat, l’Arxiu 
Comarcal de la Selva i l’entitat Òmnium Cul-
tural Selva Interior col·laboren per organitzar 
un cicle local d’activitats en record d’aquells 
fets. L’itinerari inclou exposicions, funcions 
de teatre, xerrades i excursions. La primera 
activitat del programa és l’exposició del pintor 
Joan Jordà, a la Casa de la Paraula, que és fill 
de l’exili català a França.

ITINERARIS

ITINERARI 2
ARQUITECTURA:  
LA MEMÒRIA 
CONSTRUÏDA
Els edificis antics, o la seva memòria, són el 
testimoni d’una societat passada. Castells, es-
glésies, casalots senyorials, fàbriques, tallers i 
cases de pagès fan evident en les seves parets 
l’estructura de les relacions socials i econò-
miques de l’època de la seva construcció. Els 
edificis enderrocats ens conten com es trans-
forma la societat i com canviaven, sotmesos 
a l’embat dels fets històrics, les aspiracions i 
projectes de la societat. L’itinerari dedicat a 
l’arquitectura comença amb la celebració a 
Sant Pere de Cercada de les Jornades Europees 
de Patrimoni i continua, el mes de novembre, 
amb un cicle de xerrades dedicades al patri-
moni arquitectònic local.

ITINERARIS

Els itineraris que us proposem relliguen diferents activitats que tenen un nexe comú. Pot ser 
el tema de les activitats, l’espai on es fan o el tipus de proposta de cada acte. Per acomplir els 
itineraris cal mirar de no perdre’s cap de les activitats que en formen part. Els dos itineraris que 
us proposem per aquest semestre són dedicats a fets i testimonis del passat històric recent que 
tenen ressò i vigència en l’actualitat.
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ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR Diumenge 13 octubre

Entrada general: 4 ¤ 
Localitats no numerades
Funció amb traducció a 
llenguatge de sords

ARTS 
ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

HÄNSEL I GRETEL
La Roda

La companyia de teatre La Roda, de produc-
cions d’acurada posada en escena, adapta el 
conte clàssic dels germans Grimm que explica 
la coneguda història de dos germans que es 
perden al bosc i miren de trobar el camí de 
tornada cap a casa. Dins el bosc, una llum els 

conduirà fins a una caseta màgica feta de lla-
minadures i xocolata, però... alerta! hi viu una 
bruixa dolenta que provarà d’enredar-los. Que 
no pateixi ningú: els pares saben que els nens 
tornen sans i estalvis a casa.

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners

Text i direcció: Dani Cherta; intèrprets: Magda Puig, Ivan 
Padilla Anna Ventura, Roser Colillas i Jordi González; 
música: Keco Pujol; escenografia: Ximo Díaz; vestuari: 
Georgina Viñolo; coreografia: Jordi González; llum i so: 
Ramsés Moraleda. Durada: 90 minuts.
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ARTS ESCÈNIQUES

Entrada general: 10 ¤ 
Localitats no numerades
Funció amb traducció a 
llenguatge de sords

Miquel Górriz i Xicu Masó

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

EL METGE DE LAMPEDUSA

Pietro Bartolo era el metge de la petita illa ita-
liana de Lampedusa en la qual desembarcaven 
els immigrants, majoritàriament africans, que 
fugen de la indescriptible misèria i la violència 
que pateixen als seus països. L’obra adapta el 
text del llibre autobiogràfic Llàgrimes de sal, 

que descriu l’experiència i les anècdotes del 
metge i el seu tracte amb els immigrants afri-
cans. En Xicu Masó, excel·lent actor, interpreta 
al metge. Obra que denuncia l’enorme catàs-
trofe humanitària que encara avui s’esdevé al 
Mediterrani.

Text: Lidia Tilotta i Pietro Bartolo; adaptació i dramatúr-
gia: Anna Maria Ricart, direcció: Miquel Górriz; ajudant de 
direcció: Esteve Mulero; escenografia: Lluís Nadal “Koko”; 
vestuari: Carme Puigdevall; intèrpret: Xicu Masó. Durada:  
1 hora i 15 minuts.

TEATRE Diumenge 20 octubre
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ARTS ESCÈNIQUES

Text: Jordi Galceran; direcció i adaptació: Juan Serrano; 
intèrprets: Juan Serrano i Isabel Julià. Durada: 1 hora i 30 
minuts

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

PARAULES ENCADENADES
SaliJ3

La companyia colomenca SaliJ3 produeix i 
adapta el text de l’obra de Jordi Galceran, es-
trenada l’any 1998, que explica la història d’un 
assassí en sèrie que enregistra en vídeo les se-
ves emocions després de cometre els seus hor-
ribles crims. L’obra només té dos personatges: 

TEATRE AMATEUR Diumenge  27 octubre

l’assassí i una infermera segrestada, a qui el 
criminal proposa l’innocent joc, en aparença, 
de les paraules encadenades. El diàleg entre 
els personatges en desvetlla, progressivament, 
la identitat i la història. Thriller psicològic de 
gran èxit comercial.

Entrada general: 10 ¤
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

Direcció artística: Cara Cenoz; intèrprets: Gerard Morte i 
Iván Manzanero. Durada: 50 minuts.

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

ABSURDITTIES
Clowns Mortelo & Manzani

Dos pallassos excèntrics (en Mortelo i en Man-
zani) arriben a l’Auditori carregats d’un munt 
d’objectes estranys i instruments, la descober-
ta i descarregada dels quals els mena a tot de 
situacions d’allò més absurdes. Un espectacle 
que fan amb el poc que tenen, recreant el seu 

propi món, un univers amable que és fet d’una 
equilibrada mescla de realisme i fantasia. 
Espectacle de clowns de la companyia reusen-
ca que ha participat en fires i festivals arreu 
d’Europa.

Entrada general: 4 ¤
Localitats no numerades

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR Diumenge 17 novembre

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Direcció artística: Tina Crespo; intèrprets: Gospel Choir 
Gallaret, Jordi Rubau (piano) i Arnau Grau (bateria). Du-
rada: 1 hora i 20 minuts.

GOSPEL CHOIR GALLARET
Gospel Choir Gallaret

El cor de gospel Gallaret actua per segona 
vegada a l’Auditori de la ciutat. Ofereixen 
un concert de cant espiritual, soul i altres 
estils de la música d’arrel afroamericana que 
prometen una vetllada musical emocionant. 
El cor és integrat per cantants (homes i dones) 
amants i afeccionats a un estil musical que, 

en origen, era religiós, de cançons que lloaven 
Déu. Conserva d’aquest origen l’expressivitat 
i emoció espirituals i la crida a la participació 
del públic. El concert té una finalitat benèfica. 
L’entitat destinarà la recaptació de la venda 
d’entrades a Mans Unides de Santa Coloma.

Entrada general: 8 ¤
Localitats no numerades

MÚSICA · CONCERT SOLIDARI Diumenge 24 novembre
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ARTS ESCÈNIQUES

CASA DE LA PARAULA · 19 h

Dramatúrgia: Cristina Clemente; direcció: Víctor Muñoz; 
intèrprets: Meritxell Yanes i David Planas; vestuari: Carme 
Puigdevall; perruqueria i maquillatge: Anna Rosillo. Dura-
da: 100 minuts.

VENTURA
Meri Yanes

Ventura és una obra de teatre de proximitat, 
pensada per a la seva representació per a pe-
tits grups d’espectadors als espais d’una casa 
convencional. L’obra explica la història d’un 
matrimoni de metges i de dos personatges ab-
sents: la Teresa i el seu germà, al qual ella ha 

hagut de cuidar tota la vida. Un fet inesperat 
els capgira la vida. La seva única alternativa 
és continuar avançant, encara que els costi. 
Funció que reflexiona sobre les decisions que 
prenem i les vides que podríem haver viscut.

TEATRE Diumenge 1 desembre

Entrada general: 12 ¤ 
Localitats no numerades. 
Aforament limitat a 30 
persones. Funció doble.
Funció amb traducció a 
llenguatge de sords
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Intèrprets: Enric Masriera, clarinet; Neus Cobert, violí; 
Francesc Alsina, piano. Durada: 55 minuts.

TANGOS I MÚSICA KLEZMER
TriCatSons

Quan es pensa en un trio sempre ve al cap 
un grup de vent o un de corda, però poques 
vegades algú imagina una formació de música 
de cambra de clarinet, violí i piano. Doncs això 
és precisament el que fa el trio TriCatSons, de 
la col·laboració dels quals surt un so singular-
ment  equilibrat. El trio, que ha actuat en ante-

riors ocasions a l’Auditori, oferirà un concert 
de música d’arrels folk, que aplega compo-
sicions del mestre argentí Astor Piazzola, a 
la primera part, i música klezner –la música 
tradicional de les comunitats jueves d’Europa 
central–, amb peces de Nichifor, Bertram i 
Glick, a la segona.

Entrada general: 10 ¤
Localitats numerades

MÚSICA Diumenge 8 desembre
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

Direcció i producció: Vilobí Màgics. Durada: 1 hora i 15 
minuts.

LA MÀGIA DE NADAL
Vilobí Màgics

La companyia de joves mags de Vilobí d’Onyar 
ens proposa una tarda de màgia per a tota 
la família. Les seves anteriors actuacions a 
l’Auditori han estat sempre un èxit i és molt 
recordada la participació de pares i nens (so-
bretot, dels nens), dalt de l’escenari, per ajudar 
els mags a fer els seus trucs d’il·lusionisme. 

En Pau i en Nil, els mags, i la seva ajudant, la 
Judit, renoven els seus espectacles de màgia 
de trucs clàssics i de manipulació, en els quals, 
atenció, ens garanteixen que no es maltracta 
cap animal ni als col·laboradors ocasionals del 
públic.

Entrada general: 4 ¤
Localitats no numerades

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR Diumenge 22 desembre

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

Text: Josep Maria Folch i Torres; direcció: Juan Serrano; 
intèrprets: per determinar; producció: SaliJ3. Durada: 1 
hora i 45 minuts.

PASTORETS

Les funcions de teatre tradicional de Pastorets 
de Nadal, allà on se’n fan, són sempre una 
celebració.  Celebrem el Nadal i que retrobem a 
Sant Josep i Maria, en Lloquet i en Rovelló, en 
Llucifer, en Satanàs i tota la colla de dimonis i 
a Sant Miquel, amb espasa, que no n’és gaire 
amic. La companyia local de teatre amateur, i 
tots els que hi col·laboren, renoven cada any la 

producció i posada en escena de les funcions 
de teatre de Pastorets de la ciutat, que adapten 
el text original de Folch i Torres. Són funcions 
en les quals participen amics i coneguts, tant 
dalt de l’escenari com a la part tècnica, i una 
formació musical de joves músics que interpre-
ten cançons en directe.

SaliJ3

TEATRE AMATEUR Dissabte 21 desembre 
Dissabte 28 desembre

Diumenge 29 desembre

Entrada general: 10 ¤
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

Direcció artística i producció: Gemma Horta; intèrprets: 
Gemma Horta, soprano, i Quim Solà, piano. Durada: 1 hora 
i 10 minuts.

El tradicional concert de Sant Esteve, de la 
tarda, és dedicat a la música lírica. Aquest any 
hi participen la soprano colomenca Gemma 
Horta i el pianista Quim Solà, que han prepa-
rat un concert en dues parts amb un atractiu 
programa de composicions d’autors europeus 

(Dvorak, Mozart, Verdi i Puccini, entre d’al-
tres) i catalans (Viader i Moliner, Toldrà, Ro-
dríguez-Valls i Vives). El concert es clourà amb 
dues peces molt estimades pel públic local: El 
cant dels ocells i L’emigrant.

Entrada general: 10 ¤
Localitats numerades

MÚSICA · CONCERT DE ST. ESTEVE Dijous 26 desembre

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

SOSPIRS D’ÒPERA, SOSPIRS DE NADAL
Gemma Horta i Quim Solà
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MÚSICA

MÚSICA · FESTA MAJOR Dijous 19 setembre

res, teclat, secció de vent i cors), toca grans 
èxits de la música popular dels darrers trenta 
anys. Pop, rock i reggae internacional i clàssics 
del rock català del 90 ençà. La millor estrena 
de cartell de barraques de Festa Major.

MÚSICA

ESCENARI BARRAQUES · 21.30 h

COMBOS DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA JOSEP CARBÓ

Gratuït

La programació de concerts de l’escenari de 
barraques de la Festa Major de 2019, al parc 
de Sant Salvador, comença amb una banda 
local: el grup de combos de l’Escola munici-
pal de música Josep Carbó. Integren el grup 
alumnes i professors de l’escola. La banda, de 
formació clàssica (amb bateria, baix i guitar-
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MÚSICA

MÚSICA · FESTA MAJOR Dijous 19 setembre

MÚSICA · FESTA MAJOR Divendres 20 setembre

Gratuït

Gratuït

ESCENARI BARRAQUES  
A partir de les 23 h

ESCENARI BARRAQUES  
A partir de les 23 h

El grup Di-Versiones, a banda de ser una excel·lent 
banda musical, són una colla de mentiders: es 
presenten a si mateixos com la pitjor orquestra de 
versions de la història de les festes majors, que ja és 
dir! Potser sigui cert que no són el millor grup mu-
sical que mai hàgim vist, però us garantim que són 
dels més divertits i, sobretot, eficaços. Saben tocar i 
saben quina és la seva feina, i la fan immillorable-
ment: animar les vetllades de festa major amb una 
proposta de versions de grans hits internacionals 
de la música popular i de la radio formula comercial 
més estripada.

Els suecs Baboon Show, que encapçala la carismàti-
ca vocalista Cecilia Boström, formats l’any 2003, són 
una de les bandes de punk rock més potents de la 
vibrant escena europea dels darrers anys. Habituals 
de festivals de punk i rock d’arreu d’Europa, tenen 
un públic fidel que aprecien l’impecable i enèrgic 
directe de la banda i les seves cançons de ritmes 
frenètics i de sonoritats punk clàssiques. L’any 2018 
varen publicar el seu darrer disc “Radio Rebelde”, 
que és unànimement reconegut com el seu millor 
treball. Un concert de luxe per encapçalar el cartell 
de barraques de Festa Major de la ciutat.

DI-VERSIONES

BABOON SHOW
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MÚSICA

Gratuït

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Divendres 20 setembre

MÚSICA · FESTA MAJOR Divendres 20 setembre

ESCENARI BARRAQUES  
A partir de les 23 h

Els tarragonins Crim, d’ençà 2011, han publicat cinc 
discos, el darrer dels quals titulat “10 milles per 
veure una bona merda”. En poc temps el grup s’han 
consolidat com una de les millors bandes de l’espe-
cialitzat circuit punk rock i hardcore nacionals, amb 
una proposta clàssica de guitarres accelerades, una 
potent secció rítmica i una interpretació vocal aspra 
del cantant i guitarrista Adrià Bertran, autèntic 
frontman de la banda. Crim és una banda d’èxit que 
ha participat en festivals internacionals de punk 
rock i ha girat per sales d’Europa i Amèrica. Concert 
que agradarà especialment als amants del gènere 
radical.

CRIM

ESCENARI BARRAQUES  
A partir de les 23 h

Machete en Boca és un grup de rap valencià integrat 
per tres dones joves (les MC’s la Prima, la San i la 
Charli) que s’expressen en espanyol i valencià, de 
potent presència en escena i composicions de lletres 
directes i viscerals que denuncien el sexisme, el 
masclisme i el patriarcat. Grup format el 2016, han 
irromput en l’escena rapera i de músiques urbanes 
nacional, sense demanar permís, per a fer oir ben 
alt i clar el seu missatge de combat.

MACHETE EN BOCA
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MÚSICA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Dissabte 21 setembre

ESCENARI BARRAQUES · 12 h

Si teniu fills petits segur que coneixeu El Pot 
Petit, el grup musical d’animació infantil i 
familiar de més èxit del país. Ja fa deu anys 
que actuen presentant arreu on van la seva 
proposta d’espectacle musical de qualitat i 

EL POT PETIT
animada presentació en escena, èxit que basen 
en cançons de composició pròpia, de lletres 
entenedores i atractives per al públic més 
jove, i uns arranjaments i intèrprets musicals 
de gran banda. No és pas el primer cop que 
actuen a Santa Coloma de Farners, però cada 
vegada que ho fan és una experiència nova per 
als més petits de casa.

Entrades: 3 ¤

MÚSICA · FESTA MAJOR Dissabte 21 setembre

PAVELLÓ DE LA NÒRIA ·  19 h

La Cobla Orquestra Els Montgrins, fundada el 1884, 
és la més antiga de les formacions musicals en actiu 
de les comarques gironines. L’orquestra, dirigida 
pel mestre Martí Camós, anima amb concerts i balls 
de música popular i formació de gran orquestra les 
vetllades musicals dels tradicionals envelats de festa 
major. A Santa Coloma, com a tants d’altres llocs, ja 
no n’hi ha d’envelat i els concerts de l’orquestra es 
fan al pavelló local. Concert de música de saló i de 
ball per a tots els públics.

ELS MONTGRINS
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MÚSICA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Dissabte 21 setembre

ESCENARI BARRAQUES · 23 h

Els cardonins Strombers són una banda que ha girat 
arreu del país amb la seva proposta de música ska, 
reggae, de ritmes llatins i sonoritats rock i country. 
Amants declarats dels ritmes tropicals més acce-
lerats, el grup es reconeix també en les tradicions 
musicals i festives catalanes -la festa de Sant Joan, 
la Patum de Berga o els castellers- a les quals ha 
dedicat composicions que han esdevingut autèntics 
himnes populars. Amb vuit discos publicats i cente-
nars d’actuacions, el grup garanteix una nit de festa 
i gresca sonades.

STROMBERS

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Dissabte 21 setembre

ESCENARI BARRAQUES · 23 h

La Orquestra Maribel és un grup gamberro i divertit 
que amb una proposta musical de versions de grans 
èxits de la música pop i rock dels anys 80 ençà ha 
esdevingut, en poc temps, un clàssic de les festes 
d’estiu de pobles i ciutats gironins. La festa i la 
diversió són garantides amb els sarrianencs que, 
des de l’any 2013, quan varen començar, han anat 
ampliant i millorant el seu repertori i una posada 
en escena que cerca la complicitat d’un públic que 
en valora la frescor i humor, sense oblidar, és clar, 
el bon fer musical. Nit de festa i animació garantida 
amb l’Orquestra Maribel.

ORQUESTRA MARIBEL



25

MÚSICA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Diumenge 22 setembre

ESCENARI BARRAQUES · 12 h

La Dàmaris Gelabert és pedagoga i musicoterapeuta. 
Sap bé com experimenten les emocions els més pe-
tits de casa i com n’és d’estimulant per a ells, i tam-
bé difícil, l’exploració del món i l’adquisició de noves 
experiències. La Dàmaris fa servir aquest coneixe-
ment per a compondre i interpretar cançons que els 
nens entenen amb la immediatesa d’un llenguatge 
-el musical- que els és natural. La Dàmaris és la 
cantant per a públic infantil i familiar més popular 
del país. L’acompanyen en els seus concerts un excel-
lent grup d’instrumentistes que garanteix, amb la 
cantant, que l’assistència als seus concerts sigui una 
experiència inoblidable per a petits i grans.

DÀMARIS GELABERT

Entrades: 3 ¤

MÚSICA · FESTA MAJOR Diumenge 22 setembre

PAVELLÓ DE LA NÒRIA · 18 h

La Principal de la Bisbal és una cobla i orquestra 
centenària que acredita actuacions memorables 
i sempre, una direcció artística i intèrprets musi-
cals excel·lents. La formació empordanesa renova 
regularment el seu repertori per oferir concerts 
de gran format i de música de ball per a un públic 
que li és fidel i alhora, exigent com pocs. Les grans 
orquestres com la Principal son hereves d’una llarga 
tradició històrica i musical, tradició que renoven any 
rere any per retrobar la complicitat del seu públic.

LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL
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MÚSICA

Gratuït

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Dissabte 9 novembre

PAVELLÓ DE LA NÒRIA · 16 h

Els grup d’animació Xiula és format per quatre mú-
sics i educadors (en Jan, en Rikki, l’Adrià i en Marc) 
que proposen un espectacle fresc i atrevit en el qual 
combinen la música, els jocs i el sentit de l’humor 
per animar tothom a participar a la festa. El grup, 
que interpreta cançons pròpies, és autor d’èxits que 
coneix tota la canalla (“Verdura i peix” o “Polls”).

XIULA

Gratuït

MÚSICA · FESTA MAJOR Dilluns 23 setembre

ESCENARI BARRAQUES · 23 h

Els Mapi’s són un grup en el qual es troben, per fer 
festa, músics de diverses formacions cellerenques 
(de l’Orquestra Fireluche, els Pulpopop o Le Croupi-
er, entre d’altres), que sospitem es posen d’acord per 
a què els paguem la farra. A canvi, pugen a l’esce-
nari i toquen versions de clàssics de la música rock 
i pop nacional i internacional, amb la mateixa con-
vicció i entrega, o més, que qualsevol de les grans 
bandes del show bussines internacional. El Mapi’s 
es disfressen dalt de l’escenari. Que no us distregui 
aquest detall: són una de les millors bandes per 
animar festes d’estiu.

MAPI’S FRIENDS BAND
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MÚSICA

Gratuït

Gratuït

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Dissabte 9 novembre

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Dissabte 9 novembre

PAVELLÓ DE LA NÒRIA   
A partir de la 1 h

La figuerenca Joina és una jove cantant de rap de sò-
lida formació musical, de melodies suaus i sonoritats 
de jazz, que malgrat l’aparent amabilitat de les seves 
composicions no estalvia el missatge crític de denún-
cia del masclisme, l’opressió socials i la restricció de 
les llibertats personals. L’acompanyen en les seves 
actuacions una solvent banda integrada enterament 
per dones. Rap en català fet per dones.

JOINA

PAVELLÓ DE LA NÒRIA   
A partir de la 1 h

Obeses probablement sigui la millor banda en actiu 
de l’escena pop-rock catalana. El grup de Tona, que 
encapçala l’Arnau Tordera (veu i guitarra), ha publi-
cat quatre discos, el darrer dels quals “Fills de les 
Estrelles”, que tot just varen distribuir l’any passat. 
La gira de presentació d’aquest treball els porta a 
Santa Coloma, on esperem retrobar en Jaume Coll 
Mariné, baixista del grup, poeta i amic de la ciutat.

OBESES
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MÚSICA

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Dissabte 9 novembre

MÚSICA · FESTA DE LA RATAFIA Diumenge 10 novembre

CARPA DE CIRC · 18 h

La col·laboració de la Fireluche i en Pau Riba per 
tocar junts és de les notícies més celebrades dels 
darrers anys. Els cellerencs són molt bons, i tant, 
però l’irreverent mestre Riba és el trobador i ver-
saire més gran del país. Un concert excepcional de 
presentació del disc “Ataràxia” que han fet junts, 
que clou el programa d’espectacles de la Festa de la 
Ratafia.

ORQUESTA FIRELUCHE 
I PAU RIBA

PAVELLÓ DE LA NÒRIA   
A partir de la 1 h

El sextet empordanès Julay’s és una banda de rock 
de formació clàssica i potent secció de vent que 
toca versions de grans èxits de la música pop i rock 
nacionals i internacionals, a més de composicions 
pròpies. Grup de directe solvent i desenfadat, la seva 
proposta de mestissatge musical és garantia d’ani-
mació festiva.

JULAY’S

Gratuït

Gratuït
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MÚSICA

Gratuït

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 el darrer curs, de totes les edats, hi aprenen solfeig, harmonia i 
interpretació 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 
concerts 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

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

Per celebrar el dia de la santa patrona dels mú-
sics els alumnes de l’Escola municipal de mú-
sica oferiran un concert de vocació i programa 
pedagògics, que farà repàs de la història de la 
música occidental, des del Renaixement fins 
als nostres dies. La interpretació de cada peça 
serà introduïda amb una breu explicació sobre 
l’època i la biografia del compositor.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA
EMM Josep Carbó

MÚSICA Dimecres 20 novembre
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MÚSICA

AUDITORI MUNICIPAL 

El mes de desembre, just abans de les festes de 
Nadal, l’escola programa un cicle de concerts en els 
quals participen els diferents grups i formacions 
musicals de joves intèrprets i cantaires de l’escola. 
El repertori dels concerts inclou tant peces de mú-
sica culta com composicions de músiques populars 
contemporànies d’arreu del món, i nadales, és clar, 
que aviat serà Nadal.

Dilluns 16 · 18.30 h. Concert de corals Clau de Sol, 
Pizzicato i Decantus

Dimarts 17 · 18.30 h. Concert de joves instrumentis-
tes de l’Escola

Dimecres 18 · 18.30 h. Concert de grup Punt i Coda i 
joves instrumentistes de l’Escola

Dijous 19 · 19 h. Concert de grups Da Capo, Tocs 
d’Acord, Let’s Play i joves percussionistes, de l’Escola

CONCERTS DE NADAL

Gratuït

Gratuït

MÚSICA Dissabte 23 novembre

MÚSICA 16, 17, 18 i 19 desembre

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

Segon concert de la temporada de vetllades i audi-
cions musicals dels alumnes i professors de l’Escola 
municipal de música, amb un atractiu programa de 
composicions de divers estil i la participació de joves 
intèrprets d’instruments de totes les famílies musi-
cals. Participen en el concert els grups Vent Allegretto 
i Punt i Coda, de l’escola de música de la ciutat, i el 
Combo Folk d’alumnes de l’Escola de música de Giro-
na, que actuen per primer cop a l’Auditori municipal.

GRAN CONCERT 
DE CONJUNTS 
MUSICALS JOVES
EMM Josep Carbó

EMM Josep Carbó
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MÚSICA

Gratuït

MÚSICA Dijous 26 desembre

AUDITORI MUNICIPAL · 11.30 h

Alumnes i professors de l’Escola municipal de 
música conviden tothom al tradicional concert 
matinal de Sant Esteve, de cant coral, en el 
qual participen les corals infantils i juvenils 
de l’escola. Els joves cantaires oferiran un 
programa de nadales d’arreu del mon que clou 
el cicle anual de concerts i audicions musicals 
de l’escola a l’Auditori de la ciutat.

CONCERT DE SANT ESTEVE:
CORALS VEUDMEL, PICAVEU I DTUATO
EMM Josep Carbó
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38a FESTA DE 
LA RATAFIA

Del 7 al 10 de novembre

www.festaratafia.cat
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ Fins al 14 de setembre

ARTS VISUALS

CASA DE LA PARAULA

ZOOM DE FOTOGRAFIA LOCAL
Col·lectiva

Els alumnes dels tallers i cursos de fotografia 
de l’Escola d’Adults de la ciutat participen en 
una exposició de cloenda dels cursos en la qual 
exposen una selecció dels seus treballs. Són 
fotografies de paisatges, retrats, interiors i de 
natura, entre d’altres temes. Els alumnes han 
perfeccionat als cursos la seva tècnica i se’ls 
exigeix, a banda d’un tema atractiu, qualitat 
professional per a les seves fotografies. Són 
fotografies fetes amb càmera digital.

Fotografia

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dissabte 14 de setembre, a les 12 h

CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ, AMB LA 
PARTICIPACIÓ DELS FOTÒGRAFS
Casa de la Paraula. Activitat gratuïta
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ARTS VISUALS

CASA DE LA PARAULA

EXPOSICIÓ Del 14 de setembre al 16 de novembre

SILENCIS
Maria Rosa S. Castells

La pintora colomenca Maria Rosa S. Castells 
exposa una sèrie de paisatges inhabitats, gai-
rebé onírics, de la seva producció recent, que 
sota el descriptiu títol de “Silencis” explora la 
tensió emotiva del silenci de qui transita en so-
ledat la natura. La pintora empra colors freds 

Pintura

i la llum suau dels dies de tardor per descriure 
uns paisatges –rurals, agraris– d’una bellesa 
coneguda que conviden l’observador al repòs i 
la introspecció asserenada.

Inauguració: divendres 20 de setembre, 19 h
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ARTS VISUALS

CASA DE LA PARAULA

HISTÒRIES DEL TREN
Pep Serola

En Per Serola és il·lustrador i dibuixant, entre 
d’altres ocupacions. Viu a Breda però treballa 
a Barcelona, on va en tren. Aprofita aquests 
trajectes, de poc més de 40 minuts, per fer di-
buixos ràpids al seu quadern, que allà mateix 
pinta amb aquarel·les. En Pep hi retrata els 
passatgers en actituds molt diverses. En els 

Dibuix

EXPOSICIÓ Del 20 de setembre al 9 de novembre

seus dibuixos hi ha la captura d’un instant: de 
reflexió, de treball, de fer el badoc mirant per 
la finestra. Exposa a la Casa de la Paraula una 
selecció del seu treball més recent.

Inauguració: dissabte 5 d’octubre, a les 12 h
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ Del 21 de setembre al 2 de novembre

CASA DE LA PARAULA

JOAN JORDÀ, LLAVORS.  
UNA ANTOLÒGICA DE JOAN JORDÀ
Joan Jordà

Joan Jordà (Sant Feliu de Guíxols, 1929) és un 
pintor català establert a Tolosa de Llenguadoc, 
ciutat  en la qual es va formar i ha desenvo-
lupat tota la seva vida professional artística. 
Jordà és autor d’una extensa i valorada obra 
artística -escultura, pintura i dibuix- d’estil 
expressionista i fortes influències cubistes, 
surrealistes i de l’art brut. És un autor figu-
ratiu radicalment modern que es reconeix a 
si mateix en la tradició i els temes dels grans 
mestres de la pintura espanyola, de Velázquez 
a Goya i Picasso. Sebastià Goday, amic perso-

Pintura

nal de l’artista, en comissaria l’exposició (una 
antològica) que li ret homenatge l’any del seu 
noranta aniversari.

Inauguració: dissabte 21 de setembre, 12 h

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dissabte 28 de setembre, a les 12 h

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ, 
AMB SEBASTIÀ GODAY
Casa de la Paraula. Activitat gratuïta
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ARTS VISUALS

CASA DE LA PARAULA

MATÈRIA IMPRESA: 
LA VIRTUALITAT FÍSICA
Cantalozella, Casanovas, Lozano Vilardell,  
Negre, Pastó, Valera i Viladomiu

Matèria impresa és el projecte d’un col·lec-
tiu d’artistes i docents que explora l’ús de la 
impressió 3D i la seva relació amb l’art. La 
majoria de les escultures de l’exposició són 
fetes a partir de models enterament digitals 
que aquesta tècnica materialitza en objectes 
corporis i sòlids.

Des de sempre els artistes han emprat les no-
ves tecnologies per a llurs projectes i treballs, 

Escultura i instal·lació artística

tot i que és difícil preveure quin serà l’impacte 
dels nous mitjans en l’art futur. En la mostra 
es parla d’aquesta relació amb la tècnica, la 
qual obre possibilitats tant en el terreny de la 
producció industrial, com en la dels llenguat-
ges plàstics.

Inauguració: dissabte 23 de novembre, 12 h

EXPOSICIÓ Del 23 de novembre al 18 de gener
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ Del 29 de novembre al 25 de gener

CASA DE LA PARAULA

RETRATS: OBRES DEL 
FONS MUNICIPAL D’ART
Diversos autors

Els Fons municipal d’Art de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Farners aplega una extensa 
col·lecció d’obres originals d’artistes locals i de 
fora de la ciutat. Moltes són cessions i dona-
cions fetes pels artistes que varen exposar a 
l’antiga Galeria municipal d’art, a l’Ajuntament 

Pintura

de la ciutat. L’exposició, la segona que dedi-
quem a aquest fons, selecciona un conjunt de 
retrats representatius de les tècniques, estils 
i vàlua de les obres del fons municipal d’art. 
Els autors hi varen retratar amics, familiars i 
personatges cèlebres.
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ARTS VISUALS

CASA DE LA PARAULA

3r MERCAT D’ART DE NADAL
Col·lectiva

La Casa de la Paraula organitza la tercera 
edició del Mercat d’art de Nadal, exposició col-
lectiva que té per objectiu promoure la venda 
i el regal d’obres d’art originals per les festes 
nadalenques. Tots els artistes professionals de 
la comarca són convidats a participar a l’expo-
sició, amb una única condició: el preu de venda 
de les obres no pot ser major de 100 €. S’ad-
meten obres originals i de producció seriada 

Pintura, dibuix i fotografia

de qualsevol tècnica artística: dibuix, pintura, 
fotografia, serigrafia (i tècniques de reproduc-
ció anàlegs), ceràmica i escultura. El dia de la 
inauguració tindrem l’oportunitat de conèixer 
els artistes. No deixeu passar l’oportunitat de 
regalar art per Nadal.

Inauguració: dissabte 21 de desembre, a les 12 h

EXPOSICIÓ Del 16 de desembre a l’11 de gener
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EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ

ARXIU COMARCAL DE LA SELVA

JOAQUIM JORDÀ:  
ELS FONS DOCUMENTAL DEL CINEASTA 
A L’ARXIU COMARCAL DE LA SELVA
El calendari de l’exposició dedicada al cineasta 
Joaquim Jordà, nascut a Santa Coloma, que 
podeu veure a l’Arxiu Comarcal de la Selva, 
s’amplia fins al 6 de setembre. L’exposició mos-
tra una selecció dels documents que integren 
el fons documental i arxivístic que Joaquim 
Jordà va llegar a la ciutat. La mostra s’estruc-

Fins al 6 de setembre

EXPOSICIONS

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

tura en cinc àmbits diferents, que prenen com 
a tema una pel·lícula de l’autor. S’hi poden 
veure fotografies, guions de l’autor i d’alumnes 
seus, quaderns de treball i altres materials, 
entre els quals, la màquina d’escriure del 
director. L’exposició, que és itinerant, es podrà 
visitar l’any vinent a Girona i a Barcelona.
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EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ Del 16 de setembre al 31 d’octubre

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

ARXIU COMARCAL DE LA SELVA

FANG
Jordi Oliver

“Fang” és el títol del projecte i exposició del 
fotoperiodista barceloní Jordi Oliver, que 
documenta i denuncia gràficament les terribles 
condicions de vida i la desesperança dels im-
migrants -sirians, iraquians, afgans, sudane-
sos i eritreus, entre d’altres nacionalitats- que 
malviuen en els campaments improvisats de 
les ciutats franceses de Calais i Dunkerque, 

Fotografia

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Vegeu actes de commemoració 
del 80è aniversari de la fi de la Guerra 
Civil Espanyola i inici de 
l’exili republicà

a l’espera de poder viatjar al Regne Unit. El 
fotògraf va treballar com a cooperant, els 
anys 2015 i 2016, als campaments de refugi-
ats de Normandia. Les imatges de l’exposició 
són il·lustrades amb testimonis dels refugiats 
recollides per la periodista Marga Durà i la 
cooperant Maddie Harris.
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EXPOSICIONS EXPOSICIONS

CASA DE LA PARAULA

38è CONCURS DE RATAFIA

La Festa de la Ratafia és la festa popular i de 
més renom, fora de la ciutat, de les que s’or-
ganitzen a Santa Coloma de Farners. És una 
festa dedicada a un producte alimentari i de 
producció tradicional catalana, que sintetitza 

EXPOSICIÓ  Del 6 al 17 de novembre

com cap d’altra, cultura, natura i tradició. El 
programa de la Festa inclou l’exposició de les 
ratafies casolanes presentades al concurs com-
petitiu del certamen, a la Casa de la Paraula.

Festa de la Ratafia
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CINEMA
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CINEMA

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 menors de 30 anys, jubilats, 
pensionistes i persones en situació temporal 
d’atur. 2x1 per a socis del Club Vanguardia.

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

CINEMA
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CINEMA Dissabte 19 octubre

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Drama. 2019. 90 minuts. Direcció: Laura Jou; guió: Coral Cruz; música: 
Pau Vallvé; intèrprets: Biel Rosell, Maria Morera, Francesca Piñón i Anna 
Sabaté.
Versió en català.

LA VIDA SENSE 
LA SARA AMAT
Laura Jou

Qui se’n recorda, avui, de la Sara Amat? Tenia tretze 
anys quan una nit d’estiu, jugant a amargar amb la colla, 
desapareix sense deixar cap rastre. En Pep, qui està com-
pletament enamorat d’ella, se la troba amagada a la seva 
habitació. La noia ha fugit de casa i li demana de quedar-se 
amb ell. Tot i saber que el poble sencer l’està buscant, en 
Pep accedeix i es converteix en el seu protector i còmplice 
durant els últims dies abans que tots dos marxin del poble.

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

CINEMA Dissabte 21 setembre

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Drama. 2019. 94 minuts. Direcció: Carlos Marquet-Marcet; guió: Carlos 
Marqués-Marcet, Clara Roquet i Coral Cruz; música: Maria Arnal i Marcel 
Bagés; intèrprets: David Verdaguer, Maria Rodríguez, Albert Prat i Sergi 
Torrecilla. Versió en català.

ELS DIES QUE 
VINDRAN
Carlos Marqués-Marcet

Història de l’embaràs de la Vir (Maria Rodríguez) i en Lluís 
(David Verdaguer) que al llarg de nou mesos han d’apren-
dre a ser dos. Durant aquests mesos, la vida d’aquesta pa-
rella barcelonina farà un gir enorme: viuran les seves pors 
i alegries, les seves expectatives i realitats, però també la 
manera en que aquest esdeveniment afecta a la seva relació 
i com s’enfronten a la vida que tenen davant seu.

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



46

CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

CULTURA 
TRADICIONAL 
I POPULAR

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

AUDICIONS I BALLADES DE SARDANES

 Dimecres 11 de setembre · DIADA NACIONAL 
 COBLA FLAMA DE FARNERS
 PLAÇA FARNERS · 17.30 h 

 Dissabte 21 de setembre · FESTA MAJOR 
 COBLA ELS MONTGRINS
 PLAÇA FARNERS · 12 h

 Diumenge 22 de setembre · FESTA MAJOR 
 COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
 PLAÇA FARNERS · 12 h

 Dimarts 24 de desembre · FESTA MAJOR 
 COBLA FLAMA DE FARNERS
 PLAÇA FARNERS · 13 h

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.



47

CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

 Divendres 13 de setembre
 BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAN VINYOLI · 20 h

Presentació de la Mulassa i la comparsa de la Faràndula Colomenca

 Dijous 19 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA FARNERS · 22 h

Balls de l’Àliga i la Mulassa i passacarrers amb la Xaranga Damm-er, 
els Trabucaires de Cassà de la Selva i els músics de l’Escola de música 
municipal Josep Carbó

 Diumenge 22 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA FARNERS · 19 h

Balls de l’Àliga i la Mulassa i passacarrers amb la Xaranga Damm-er, 
els Trabucaires de Cassà de la Selva i els músics de l’Escola de música 
municipal Josep Carbó

El bestiari festiu de la ciutat afegeix aquest any una segona figura: la Mulassa, animal di-
vertit i popular que precedirà a l’Àliga i el seu ball solemne als passacarrers pel centre de la 
ciutat. Totes dues bèsties tenen comparsa, música i coreografia de ball pròpia. Atenció, que 
les figures del bestiari festiu només surten per Festa Major.

PASSACARRERS I BALLS DE L’ÀLIGA 
I LA MULASSA

Foto: David Rueda
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 Divendres 20 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA FARNERS · 17.30 h

Cercavila de gegants i capgrossos

 Dissabte 21 de setembre · FESTA MAJOR
 PLAÇA DE LA PAU · 17 h

Trobada gegantera i cercavila de Festa Major

La Colla Gegantera de Santa Coloma de Farners participa en trobades i festes d’arrel tradicio-
nal i popular d’arreu del país. Són presents també a totes les festes de la ciutat, amb cercavi-
les i ballades de gegants i de capgrossos que animen a petits i grans a sortir al carrer.

CERCAVILES DE GEGANTS I CAPGROSSOS
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BIBLIOTECA JOAN VINYOLI 

ARQUITECTURA I CIUTAT
La ciutat és l’entorn enterament artificial en el 
qual vivim gairebé sense adonar-nos de la seva 
complexitat i història. La ciutat és l’urbanisme 
dels carrers i els parcs, l’aglomeració d’edifi-
cis públics i privats i, sobretot, és un espai de 
múltiples funcions en el qual ens relacionem 

Dijous de novembre

de maneres molts diferents. La ciutat, tal com 
és ara, és resultat d’un llarg procés històric. El 
mes de novembre us convidem a participar en 
un cicle de xerrades dedicades a l’arquitectu-
ra, el patrimoni arquitectònic i l’art públic de 
la ciutat.

CICLE DE XERRADES
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L’Escola del Mar, de Barcelona, destruïda per 
un bombardeig l’any 1938, es recordada tant 
per l’innovador projecte pedagògic de les seves 
aules com per la seva singular arquitectu-
ra. L’edifici, tot de fusta, va ser projectat per 
l’arquitecte Josep Goday i Casals (1881-1936), 
col·laborador de Josep Puig i Cadafalch en 
l’estudi de l’art romànic català, que va re-

bre l’encàrrec del projecte de la Comissió de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. L’edi-
fici es va construir en tres mesos, l’any 1922. 
Josep Goday va ser autor del projecte d’altres 
d’escoles i va participar també en la construc-
ció dels jardins Marimurtra, de Blanes. En 
Marc Cuixart, el seu net, ens en recordarà la 
biografia i treballs.

Dijous 14 novembreCONFERÈNCIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAN VINYOLI · 19 h

JOSEP GODAY, ARQUITECTE D’ESCOLES
Marc Cuixart, arquitecte
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“Santa Coloma desapareguda” és una passe-
jada pel que fou, i ja no és, la ciutat. Edificis 
particulars i públics, de lleure o d’utilitat, 
espectaculars o humils, la nostàlgia feta 

PowerPoint, amb texts de diferents èpoques i 
l’aportació dels propis ciutadans: l’hotelet de 
Sant Salvador, el Balneari, les Mesures, les 
escoles, els pinsos Suprem...

Dijous 21 novembreCONFERÈNCIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAN VINYOLI · 19 h

SANTA COLOMA DESAPAREGUDA
Josep Borrell, historiador
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La trobada d’artistes “Amaseno i Santa Colo-
ma de Farners” va ser la segona part d’una 
experiència d’intercanvi artístic en la qual 
varen participar artistes italians i gironins, 
en un projecte coordinat per Luigi Fiorletta, 
de la Provincia di Frosinone, i Sebastià Goday, 
de la Diputació de Girona, que tenia la pedra 

i l’aigua com a punt de referència. No es va 
editar cap catàleg del projecte però en queden 
les fotografies que va fer-ne en Josep Maria 
Font i els testimonis dels que hi varen parti-
cipar. Què en queda d’aquell projecte? Com es 
pot regenerar?

Dijous 28 novembreCONFERÈNCIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAN VINYOLI · 19 h

NOU ART, PEDRA I AIGUA: ESTIU 1996
Sebastià Goday, gestor cultural
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L’HORA DEL CONTE · BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h

BIBLIOTECA JOAN VINYOLI
La Biblioteca municipal 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 deta-
llada de les activitats consulteu el web i facebook de la biblioteca.

Totes les activitats de la biblioteca són gratuïtes.

 Divendres 13 de setembre
 LES BRUIXES NO EM FAN POR, de Meritxell Yanes

 Divendres 18 d’octubre
 CONTES EN CLAU RODARI, de Joan de Boer

 Divendres 13 de desembre 
 BORRISSOL I EL MÓN DELS COLORS, d’Alquímia Musical

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

 Dimecres 9 d’octubre
 ANIMALS, d’Olga Cercós

 Dimecres 6 de novembre
 MARGARIDETA LLEVA’T DE MATÍ, de Bel Contes

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.

 

ENGLISH TALES · BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h

 Dilluns 28 d’octubre
 HALLOWEEN STORIES

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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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 infantil i juvenil de la biblioteca. Et facilitem el lli-
bre i ens trobem un cop al mes a la biblioteca per comentar-lo i fer activitats. A la Bibliote-
ca Joan Vinyoli actualment tenim dos clubs per a infants i joves.

CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS

CLUB DE LECTURA MINÚSCULES
BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 17.30 h
Adreçat als infants de 4t a 6è de Primària

CLUB DE LECTURA MAJÚSCULES
BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 17.30 h
Adreçat als infants i joves de 1r, 2n i 3r d’ESO

Consulteu el web de la biblioteca per a més informació:  
inscripcions, dates de trobada, lectures…

www.scf.cat/biblioteca
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ESPAI D’ESPERIT CRÍTIC · CAFÈS FILOSÒFICS 
BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h

De la mà del professor i filòsof Josep Maria Carbó, crearem un espai on fer trobades infor-
mals per parlar amb rigor i esperit crític dels temes que ens preocupen. Podem partir de 
l’actualitat, dels interessos personals o de grans temes, el resultat serà el mateix: una con-
versa oberta, respectuosa i raonable que ens ajuda a plantejar-nos les dimensions profun-
des de la realitat. L’espai d’esperit crític alterna els cafès filosòfics amb xerrades-col·loqui.

 Dilluns 16 de setembre 
 PER A QUÈ SERVEIXEN ELS IDEALS?

 Dilluns 21 d’octubre 
 CAFÈ FILOSÒFIC

 Dilluns 18 de novembre 
 QUINA ÉS LA GRAN PREGUNTA?

 Dilluns 16 de desembre 
 QUÈ EXISTEIX I QUÈ NO EXISTEIX?
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CLUB DE LECTORS I LLEGIDORS

Espai de trobada en què, conduïts per Assum Guardiola, els participants conversen al 
voltant de la lectura que han fet aquell mes. L’obra en sí mateixa és el fil conductor d’una 
trobada amena que cerca en la lectura el conreu de la conversa i el plaer de compartir 
experiències 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: www.scf.cat/biblioteca

 Divendres 27 setembre · Biblioteca Joan Vinyoli · 18.30 h 
 TRILOGIA DE CLAUS I LUCAS, d’Agota Kristof

 Divendres 18 octubre · Biblioteca Joan Vinyoli · 19.30 h 
 SARA I ELS SILENCIS, de Maria Escalas  
 amb la presència de l’autora

 Divendres 29 novembre · Biblioteca Joan Vinyoli · 18.30 h
 ELS DESPOSSEÏTS, d’Úrsula K. Le Guin

 Divendres 13 desembre · Biblioteca Joan Vinyoli · 18.30 h
 SANDÀLIES D’ESCUMA, de Maria Àngels Anglada
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CLUB DE LECTURA L’HORA VIOLETA 
BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h

Club de lectures feministes a càrrec d’Imma Sau. A través d’aquest club ens endinsarem en 
la descoberta d’un recull de lectures amb perspectiva de gènere que ens permetran com-
partir i aprofundir en aquelles qüestions relacionades amb el moviment feminista i la seva 
reivindicació d’una societat més justa i amb igualtat de drets, una igualtat que ens interpel-
la a tots, homes i dones.

Consulteu el web de la biblioteca per a més informació: www.scf.cat/biblioteca

 Divendres 13 de setembre 
 EL QUADERN DAURAT, de Doris Lessing

 Divendres 11 d’octubre 
 EL FEMINISMO ES PARA TODO EL MUNDO, de Bell Hooks

 Dilluns 4 de novembre  
 LAS HERMANAS BUNNER, d’Edith Wharton

 Dilluns 2 de desembre  
 VENTS MÉS SALVATGES, de Bel Olid  
 amb la presència de l’autora
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Un espai on poder conversar, conèixer i compartir les vivències i experiències amb l’autor/a 
convidat/ada a la Biblioteca.

 Divendres 18 d’octubre  
 Biblioteca Joan Vinyoli · 19.30 h
 SARA I ELS SILENCIS 
 de Maria Escalas

A “Sara i els silencis”, la música ho inunda tot. És la sensualitat de la dona 
que s’alça i es resisteix. És la passió que batega sota les cuirasses. És 
la melodia sanadora. És la fraternitat a la sala d’espera d’un hospital. I 
és l’atzar dels llaços familiars. Maria Escalas ha escrit una novel·la d’una 
emoció esclatant i perdurable. Una oda a aquells que, després de tant 
silenci, s’alcen per prendre la paraula.

 Dilluns 2 de desembre 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 18.00 h
 VENTS MÉS SALVATGES, de Bel Olid

Els temes de “Vents més salvatges” tenen a veure amb la feminitat, amb 
la parella, amb l’abús de poder, la violència institucionalitzada, la vida al 
marge de la societat, el dret a la diferència i també a aquells petits gestos 
solidaris de persones anònimes que contribueixen a canviar el món, que 
canvien el món i el fan més habitable.

ESPAI D’AUTORS · ESPAI PERE BASSOLS
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CLUB DE LLEGIR EL TEATRE 
BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18.30 h

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 Biblioteca Joan Vinyoli us convida a participar en aquesta 
activitat.

Consulteu el web de la biblioteca per a més informació: www.scf.cat/biblioteca

 
 Dijous 17 d’octubre 

 Biblioteca Joan Vinyoli · 19.00 h
 COM SORTIR DEL BUCLE DE LA NO PACIÈNCIA! 
 a càrrec de Maria Goday

Els adults, en alguns moments, notem que la paciència ens queda 
molt curta i a vegades no sabem com canalitzar les explosions, ho vo-
lem però tornem a explotar i ens sentim malament, però hi tornem.  
I sovint explotem amb qui més estimem. Maria Goday, educadora soci-
al, mediadora de conflictes, doula i acompanyant en la primera infàn-
cia ens parlarà de com sortir d’aquests bucles.

XERRADES SER PARES I MARES
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 Divendres 25 d’octubre 

 Biblioteca Joan Vinyoli · 20 h
 ALCOHOLS  
 a càrrec de Martí Sales i Núria Martínez Vernis

Dos poetes uneixen forces per donar vida a un espectacle sobre l’al-
cohol i la poesia. Recreant un ambient de reunió d’alcohòlics anònims, 
els dos poetes portaran els espectadors a considerar l’alcohol des de 
perspectives molt diferents, a través de talls d’humor com d’elegies i 
fragments sobre la drogodependència. Un recital de poesia amb un 
format molt diferent.

 Dimecres 30 d’octubre 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 20 h
 CLÀSSICS DE POR! CONTES PER A ADULTS 
 a càrrec d’Albert Quintana

Sessió de contes dedicats a la temàtica de la por. S’hi repassaran 
contes populars, clàssics i moderns; hi haurà, per descomptat, histò-
ries màgiques i fantàstiques que deixaran sense alè els convidats que 
s’atreveixin a gaudir d’aquest moment.

ESPAI JOAN VINYOLI
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La Biblioteca organitza també tallers i diverses xerrades per a públic jove i adult.

TALLERS

 Dijous 10 d’octubre  
 Biblioteca Joan Vinyoli · 17.30 h
 TALLER DESCOBRINT INVENTORES, a càrrec de Sandra Uve

 Per a infants de 6 a 10 anys. Places limitades. Inscripció prèvia

Astronautes, enginyeres, doctores, dissenyadores... En aquest taller des-
cobrirem les dones inventores més destacades de la història, científiques 
amb idees brillants que van aconseguir deixar petja amb els seus invents. 
Sandra Uve, il·lustradora i autora del llibre “Supermujeres superinven-
toras” ens descobrirà qui eren i què van inventar en una visita digital de 
l’exposició basada en el llibre. Després agafarem pinzells i llapis per rebre 
una classe pràctica d’aquarel·la i dibuix que ens permetrà il·lustrar de ma-
nera creativa i personal la imatge d’una inventora o d’un invent. A càrrec 
de Sandra Uve, il·lustradora, dibuixant de còmics, escriptora i guionista.

 Divendres 22 de novembre 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 17.30 h
 TALLER CREA AMB LA NATURA:
 CREA EL TEU UNIVERS INTERIOR, a càrrec d’Albert Vives

Amb diversos tipus de materials que els infants hauran trobat a l’entorn 
natural (pedres planes, petxines, glans, llavors, pinyes,...) els participants 
podran crear la seva obra. 
Aquesta activitat està pensada per deixar volar la imaginació de l’infant 
de tal manera que emani la seva creativitat i, a través de la natura, de l’art 
i de diverses tècniques, desperti els sentits i es puguin expressar de la 
manera que més el motivi.
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La Biblioteca Joan Vinyoli, com a biblioteca associada a la Unesco ofereix diverses activitats 
per a commemorar la Setmana de la Ciència.

SETMANA DE LA CIÈNCIA UNESCO

 Dijous 14 de novembre 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 17.30 h

TALLER DE MEDICINA FORENSE: ENGENITZA’T!  
a càrrec de Quadrivium

 Per a joves de 12 a 16 anys. Places limitades. Inscripció prèvia

Durant el transcurs del taller els alumnes tindran l’oportunitat de conèixer 
tècniques utilitzades actualment en medicina forense mitjançant experi-
ments sota la supervisió de científics. 
En l’escenari proposat els alumnes hauran d’identificar quin dels sospito-
sos és culpable d’un robatori utilitzant tècniques de biologia molecular.

 Divendres 15 de novembre  
 Biblioteca Joan Vinyoli · 17.30 h

TALLER DE CIÈNCIA EXPERIMENTAL: ESPURNES 
a càrrec de Ciència Divertida Funbrain

 Per a infants de 6 a 12 anys. Places limitades. Inscripció prèvia

Quan es mouen, els electrons generen electricitat i aquesta és utilitzada 
pels aparells. 
Jugarem amb un generador d’electricitat estàtica per entendre millor el 
concepte d’energia elèctrica i els seus camps.
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 Divendres 15 de novembre 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 19 h

XERRADA: LA MEDICINA DEL FUTUR  
a càrrec del Dr. Esteve Juanola-Feliu

Els recents desenvolupaments i innovacions posen al nostre abast nous 
dispositius mèdics per al diagnòstic i teràpia de malalties que afecten un 
gran nombre de persones en la nostra societat. Cada persona és diferent, 
i també ho és cada pacient. En aquest nou context de medicina persona-
litzada, el diagnòstic i la teràpia simultanis (conegut com a teragnosi) en-
tren en una prometedora etapa gràcies a la nanobiotecnologia i la nano-
medicina. A càrrec del Dr. Esteve Juanola-Feliu, especialista en innovació 
nanobiotecnològica.



65

ALTRES

ALTRES 
ACTIVITATS

SOPAR ESTELLÉS Divendres 13 setembre

El mes de setembre arreu dels Països Catalans 
se celebren els sopars Estellés, en record i 
homenatge al poeta nascut a Burjassot el 1924. 
Vicent Andrés Estellés és el poeta valencià més 
important des d’Ausiàs March. És autor d’una 
vastíssima producció poètica escrita en valen-
cià que empra un llenguatge senzill i directe 
que el fa assequible a tota mena de lectors. És 
un autor que celebra la vida i el sexe, l’amor a 
la seva ciutat de València i de fort compromís 
social, marcat però per una biografia d’epi-
sodis tràgics i que va patir un cruel assetja-

CASA DE LA PARAULA · 21 h

2n SOPAR ESTELLÉS, EN HOMENATGE 
AL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

ment i persecució pel seu compromís amb la 
llengua i la pàtria valencianes. Santa Coloma 
s’adhereix a les ciutats i pobles que celebren 
el Sopar Estellés, a la Casa de la Paraula. Els 
participants al sopar són convidats a llegir-hi 
poemes de l’autor. Atenció, cal reservar lloc 
a taula i comprar tiquet. Organitzen el sopar 
Òmnium Cultural Selva Interior, que en prenen 
la iniciativa, i l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Farners, que l’acull.

LA SELVA
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Gratuït

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI Dis. 12 octubre

Les Jornades Europees de Patrimoni, que 
se celebren arreu d’Europa el segon cap de 
setmana del mes d’octubre, tenen per objectiu 
apropar a la ciutadania al ric patrimoni arqui-
tectònic i cultural llegat per la llarga històrica 
del continent. Les Jornades són una oportuni-
tat per a donar a conèixer el patrimoni local 
i sensibilitzar la població. Aquest és el tercer 
any que la ciutat participa de les Jornades. 
Aquest cop les celebrem al monestir romànic 
de Santa Pere de Cercada, fundat l’any 1136 i 

SANT PERE DE CERCADA · 10.30 h

EL MONESTIR ROMÀNIC DE 
SANT PERE DE CERCADA

on s’establí una comunitat de monjos agustini-
ans. De l’antic monestir només se’n conserva 
l’església, que va ser consagrada el 1245, i que 
és un dels millors exemples de l’arquitectura 
romànica de tota la comarca. El 12 d’octubre 
treballarem. Us convidem a visitar el monestir 
i fer-hi un esmorzar popular i neteja de tota la 
zona. Ens hi ajudaran els membres del Centre 
Excursionista Farners, entitat especialment 
sensibilitzada amb la conservació del patrimo-
ni natural i cultural local.

TRIAS GALETES-BISCUITS
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PREMIS LA FALÇ Divendres 27 desembre

Per a una entitat colomenca, i també per a 
molt veïns, no hi ha honor públic més impor-
tant que ésser reconegut amb un dels premis 
que anualment concedeix la Revista Ressò en 
la gala que se celebra a l’Auditori municipal, 
per festes de Nadal. Els premis La Falç són 
concedits pel consell de redacció de la revista a 
persones i entitats que han acomplert tasques 
i projectes destacats per a la vida social de 

AUDITORI MUNICIPAL · 19.30 h

XERRADA I LLIURAMENT 
DELS PREMIS LA FALÇ 2019

la ciutat i la seva projecció pública. La llis-
ta d’honorats amb el premi no es fa pública 
fins la nit de la gala. L’entrega dels premis és 
precedida per una xerrada a la qual es convida 
a participar a prestigiosos ponents i observa-
dors de l’actualitat local i nacional. La gala de 
lliurament dels premis La Falç és organitzada 
per la Revista Ressò.

Gratuït
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SETEMBRE
TARDOR/HIVERN 2019

DIUMENGE

27
CLUB DE LECTORS

TRILOGIA DE 
CLAUS I LUCAS
BIBLIOTECA/18.30 h
p57 

25 262423
MÚSICA

MAPI’S FRIENDS 
BAND
BARRAQUES/23 h
p26

29

28
EXPOSICIÓ

VISITA CO-
MENTADA AMB 
L’ARTISTA. 
JOAN JORDÀ, 
LLAVORS
CASA DE LA  
PARAULA / 12 h
p36 30

65
8

732 4

1
EXPOSICIÓ

JOAQUIM JOR-
DÀ: ELS FONS 
DOCUMENTAL 
DEL CINEASTA 
A L’ARXIU CO-
MARCAL DE LA 
SELVA
ARXIU COMARCAL
Fins al 6 de setembre 
p40 

EXPOSICIÓ

ZOOM DE FOTO-
GRAFIA LOCAL
CASA DE LA PARAULA
Fins al 14 de setembre
p33 

13
L’HORA DEL CONTE

LES BRUIXES NO 
EM FAN POR
BIBLIOTECA/18 h
p53 

HORA VIOLETA

EL QUADERN 
DAURAT
BIBLIOTECA/18 h
p58 

PASSACARRER
BIBLIOTECA/20 h
p47

SOPAR ESTELLÉS

2n SOPAR 
ESTELLÉS, EN 
HOMENATGE 
AL POETA 
VICENT ANDRÉS 
ESTELLÉS
CASA DE LA  
PARAULA/21 h
p65

12 15

14
EXPOSICIÓ

CLOENDA EX-
POSICIÓ ZOOM 
DE FOTOGRAFIA 
LOCAL
CASA DE LA  
PARAULA/12 h
p33

EXPOSICIÓ

SILENCIS
CASA DE LA PARAULA
Del 14 de setembre al 
16 de novembre 
p34 

11
SARDANES

COBLA FLAMA 
DE FARNERS
PL. FARNERS / 17.30 h
p46

109

20
EXPOSICIÓ

HISTÒRIES  
DEL TREN
CASA DE LA PARAULA
Del 20 de setembre  
al 9 de novembre 
p35

GEGANTS I CAPGROSSOS
PL. FARNERS/17.30 h
p48

EXPOSICIÓ

SILENCIS
CASA DE LA PARAULA
Inauguració: 19 h
p34

MÚSICA

BABOON SHOW
BARRAQUES/23 h
p21 

MÚSICA

CRIM
BARRAQUES/23 h
p22 

MÚSICA

MACHETE EN 
BOCA
BARRAQUES/23 h
p22 

19
MÚSICA

COMBOS DE 
L’ESCOLA 
DE MÚSICA 
JOSEP CARBÓ
BARRAQUES/21.30 h
p20 

PASSACARRER
PL. FARNERS/22 h
p47

MÚSICA

DI-VERSIONES
BARRAQUES/23 h
p21 

22
SARDANES

COBLA  
LA PRINCIPAL  
DE LA BISBAL
PL. FARNERS / 12 h
p46

MÚSICA

DÀMARIS  
GELABERT
BARRAQUES/12 h
p25

MÚSICA

LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL
PAVELLÓ NÒRIA/18 h
p25

PASSACARRER
PL. FARNERS/19 h
p47

21
EXPOSICIÓ

JOAN JORDÀ,  
LLAVORS
CASA DE LA PARAULA
Del 21 de setembre  
al 2 de novembre 
Inauguració: 12 h
p36

SARDANES

COBLA ELS  
MONTGRINS
PL. FARNERS / 12 h
p46

MÚSICA

EL POT PETIT
BARRAQUES/12 h
p23

GEGANTS I CAPGROSSOS
PL. DE LA PAU/17 h
p48 

CINEMA

ELS DIES QUE 
VINDRAN
AUDITORI/19 h
p45 

MÚSICA

ELS MONTGRINS
PAVELLÓ NÒRIA/19 h
p23

MÚSICA

ORQUESTRA 
MARIBEL
BARRAQUES/23 h
p24

MÚSICA

STROMBERS
BARRAQUES/23 h
p24

181716
EXPOSICIÓ

FANG
ARXIU COMARCAL
Del 16 de setembre al 
31 d’octubre 
p41 

CAFÈS FILOSÒFICS

PER A QUÈ 
SERVEIXEN  
ELS IDEALS?
BIBLIOTECA/18 h
p56 
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AGENDA

OCTUBRE
TARDOR/HIVERN 2019

DIUMENGEDIJOUS DISSABTEDIMECRES DIVENDRESDIMARTS

30
ESPAI JOAN VINYOLI

CLÀSSICS DE 
POR! CONTES 
PER A ADULTS
BIBLIOTECA/20 h
p61 

312928
ENGLISH TALES

HALLOWEEN 
STORIES
BIBLIOTECA/18 h
p54 

11
HORA VIOLETA

EL FEMINISMO 
ES PARA TODO 
EL MUNDO
BIBLIOTECA/18 h
p58 

10
TALLER

DESCOBRINT 
INVENTORES
BIBLIOTECA/17.30 h
p62 

13
TEATRE INFANTIL

HÄNSEL  
I GRETEL
AUDITORI/18 h
p10

12
JORNADES EUROPEES  

DE PATRIMONI

EL MONESTIR 
ROMÀNIC DE 
SANT PERE  
DE CERCADA
SANT PERE DE  
CERCADA/10.30 h
p66

87 9
MINICONTES

ANIMALS
BIBLIOTECA/10 h
p54 

43 65
EXPOSICIÓ

HISTÒRIES  
DEL TREN
CASA DE LA PARAULA
Inauguració: 12 h
p35 

1 2

18
L’HORA DEL CONTE

CONTES EN 
CLAU RODARI
BIBLIOTECA/18 h
p53 

CLUB DE LECTORS

SARA I ELS 
SILENCIS
BIBLIOTECA/19.30 h
p57 

ESPAI PERE BASSOLS

SARA I ELS 
SILENCIS
BIBLIOTECA/19.30 h
p59

17
XERRADES SER  
PARES I MARES

COM SORTIR DEL 
BUCLE DE LA NO 
PACIÈNCIA!
BIBLIOTECA/19 h
p60

20
TEATRE

EL METGE DE  
LAMPEDUSA
AUDITORI/19 h
p11

19
CINEMA

LA VIDA SENSE 
LA SARA AMAT
AUDITORI/19 h
p45 

161514

25
ESPAI JOAN VINYOLI

ALCOHOLS
BIBLIOTECA/20 h
p61 

24 27
TEATRE

PARAULES  
ENCADENADES
AUDITORI/19 h
p12

26232221
CAFÈS FILOSÒFICS

CAFÈ FILOSÒFIC
BIBLIOTECA/18 h
p56 
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AGENDA

NOVEMBRE
TARDOR/HIVERN 2019

DIUMENGEDISSABTEDIVENDRES

29
EXPOSICIÓ

RETRATS: OBRES 
DEL FONS MUNI-
CIPAL D’ART
CASA DE LA PARAULA
Del 29 de novembre 
al 25 de gener 
p38 

CLUB DE LECTORS

ELS DESPOSSEÏTS
BIBLIOTECA/18.30 h
p57

27 28
CONFERÈNCIA

NOU ART,  
PEDRA I AIGUA: 
ESTIU 1996
BIBLIOTECA/19 h
p52

2625 30

87 10
MÚSICA

ORQUESTA 
FIRELUCHE  
I PAU RIBA
CARPA DE CIRC/18 h
p28 

9
MÚSICA

XIULA
PAVELLÓ NÒRIA/16 h
p26

MÚSICA

JOINA
PAVELLÓ NÒRIA/1 h
p27

MÚSICA

OBESES
PAVELLÓ NÒRIA/1 h
p27

MÚSICA

JULAY’S
PAVELLÓ NÒRIA/1 h
p28

54
HORA VIOLETA

LAS HERMANAS 
BUNNER
BIBLIOTECA/18 h
p58 

6
EXPOSICIÓ

38è CONCURS 
DE RATAFIA
CASA DE LA PARAULA
Del 6 al 17 de 
novembre
p42

MINICONTES

MARGARIDETA 
LLEVA’T DE MATÍ
BIBLIOTECA/10 h
p54 

1 32

15
TALLER

ESPURNES
BIBLIOTECA/17.30 h
p63 

XERRADA

LA MEDICINA 
DEL FUTUR
BIBLIOTECA/19 h
p64 

14
TALLER

ENGENITZA’T! 
BIBLIOTECA/17.30 h
p63 

CONFERÈNCIA

JOSEP GODAY, 
ARQUITECTE 
D’ESCOLES
BIBLIOTECA/19 h
p50

17
TEATRE INFANTIL

ABSURDITTIES
AUDITORI/18 h
p13

16
131211

22
TALLER

CREA AMB  
LA NATURA
BIBLIOTECA/17.30 h
p62

21
CONFERÈNCIA

SANTA COLOMA 
DESAPAREGUDA
BIBLIOTECA/19 h
p51

24
MÚSICA

GOSPEL CHOIR 
GALLARET
AUDITORI/19 h
p14

23
EXPOSICIÓ

MATÈRIA  
IMPRESA
CASA DE LA PARAULA
Del 23 de novembre 
al 18 de gener 
Inauguració: 12 h
p37 

MÚSICA

GRAN CONCERT 
DE CONJUNTS 
MUSICALS 
JOVES
AUDITORI/18 h
p30

20
MÚSICA

CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA
AUDITORI/18 h
p29

1918
CAFÈS FILOSÒFICS

QUINA ÉS  
LA GRAN  
PREGUNTA?
BIBLIOTECA/18 h
p56
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DESEMBRE
TARDOR/HIVERN 2019

27
PREMIS LA FALÇ

XERRADA I  
LLIURAMENT 
DELS PREMIS  
LA FALÇ 2019
AUDITORI/19.30 h
p67

25 26
MÚSICA

CONCERT DE 
SANT ESTEVE
AUDITORI/11.30 h
p31 

MÚSICA

SOSPIRS  
D’ÒPERA,  
SOSPIRS  
DE NADAL
AUDITORI/19 h
p19

24
SARDANES

COBLA FLAMA 
DE FARNERS
PL. FARNERS / 13 h
p46

23
29

TEATRE

PASTORETS
AUDITORI/18 h
p18

28
TEATRE

PASTORETS
AUDITORI/18 h
p18

3130

65 8
MÚSICA

TANGOS  
I MÚSICA  
KLEZMER
AUDITORI/19 h
p16

732
ESPAI PERE BASSOLS

VENTS MÉS 
SALVATGES
BIBLIOTECA/18 h
p59 

HORA VIOLETA

VENTS MÉS 
SALVATGES
BIBLIOTECA/18 h
p58 

4

1
TEATRE

VENTURA
CASA DE LA  
PARAULA/19 h
p15

13
L’HORA DEL CONTE

BORRISSOL I 
EL MÓN DELS 
COLORS
BIBLIOTECA/18 h
p53 

CLUB DE LECTORS

SANDÀLIES 
D’ESCUMA
BIBLIOTECA/18.30 h
p57 

12 151411109

2019
MÚSICA

CONCERT 
DE NADAL
AUDITORI/19 h
p30

22
TEATRE INFANTIL

LA MÀGIA  
DE NADAL
AUDITORI/18 h
p17

21
EXPOSICIÓ

3r MERCAT 
D’ART DE NADAL
CASA DE LA PARAULA
Inauguració: 12 h
p39 

TEATRE

PASTORETS
AUDITORI/18 h
p18

18
MÚSICA

CONCERT 
DE NADAL
AUDITORI/18.30 h
p30

17
MÚSICA

CONCERT 
DE NADAL
AUDITORI/18.30 h
p30

16
EXPOSICIÓ

3r MERCAT 
D’ART DE NADAL
CASA DE LA PARAULA
Del 16 de desembre  
a l’11 de gener 
p39 

CAFÈS FILOSÒFICS

QUÈ EXISTEIX 
I QUÈ NO EXIS-
TEIX?
BIBLIOTECA/18 h
p56

MÚSICA

CONCERT  
DE NADAL
AUDITORI/18.30 h
p30



74

ADRECES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Plaça del 1r d’Octubre, 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.culturascf.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
cultura@scf.cat
www.culturascf.cat

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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Casa de la Paraula
Carrer del Prat, 16 · 17430 Santa Coloma de Farners

cultura@scf.cat
www.casadelaparaula.cat


